
نادي تقرت 

النادي يرهن حظوظه 
يف موا�صلة اللعب لأجل 
ال�صعود للق�صم الثاين 
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املحامــون يطالبــــون بتعليــق العمـــــل الق�صائـــــي

وفاة تلميذ ده�ًصا حتت عجالت �صيارة بالدبيلة يف الوادي

بو�صياف: "عالقتي بهامل 
مهنية ومل اأمنح امتيازات 

غري م�صروعة لأبنائه"

حماكمة ال�صحفي 
�صفيان مراك�صي يوم 

اجلاري مار�س   29

فيما قال زعــــــــــــالن اأنه لي�س لديـــــــه 
اأي عالقــــــــة بهامل

التما�س �شنتني حب�شا نافذة لرابح ظريف

20/04

04

20

رفع عري�شة ملجل�س الدولة لغلق احلدود الربية واجلوية والبحريـة

 انت�شال جثة خم�شيني متويف داخـــــل منزل بحي الطاليبـــــة

13

امل�صخمة! الفواتري  حول  حتقيق  "�صونلغاز" بفتح  "اأبو�س" تطالب 
04

�صكان امل�صاعبــــــــة 
والأع�صا�س يطالبــــون 

بن�صيبهم من التنمية

مظاهر الرتيــــــف التي 
حتكمها الأ�صواق  الع�صوائية 

و الأك�صاك الق�صديرية
تخنق املدينــــــــة

الإهمال والتخريــــب 
يطال "حمالت الرئي�س" 

املهنيـــــــــــة

قال ان الد�صتور يجب اأن يت�صمن مراجعة كل 
القوانني العادية والع�صوية..فني�س:

النظام �صبه الرئا�صي 
الأن�صب لواقع اجلزائر

الــــــوادي

تقرت

ريا�شة اجلنوب

�س 07

�س 06

�س 07

 إجراءات مغايرة في حال انتقال الفيروس إلى الدرجة الثانية او الثالثة، جراد:

ل داعي للهلـع.. واملواطنــون عليهـم 
احلد من تنقالتهم يف الأماكن العمومية

03

07

• تسجيل حالــة وفــاة جديــدة بالوبــاء واجراءات لمنــع تفشيــه باالدارات
• "كورونــا" يستنفر مصانع المواد الغذائيــة وتعليمــات بمضاعفــة اإلنتــاج

• بقاط : "فرض الحجر الصحــــي على مدن معينة مستبعــــد اآلن"
البحــــري للمسافريــــــن توقف جميع رحالتها النقــــــل  • مؤسســة 

• برمجة رحلتين بحريتيـــــن إلجالء الجزائرييــــــن من فرنســــــا
• بلدية الجزائــــــر الوسطى تغلق الحدائــــق العمومية بسبــــب "كورونــــا"

• إلزام سائقي حافالت نقل المسافرين والقابضين بإرتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الحافالت

20/05/04/03

وزير الفالحة يعلن عن اإن�صاء 
اأول م�صتلة لإنتـاج الأبقــــــار 

احللوب بغليــــزان
05
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1953 •  العدد   1441 هـ    21 رجب  لـ   2020 م املوافق  16  مار�س   • الإثنني  

جمهولون يحرقون قطيعا 
من املوا�صي ب�صيدي معروف 

بجيجل
اأقدم جمهولون على حرق قطيع من املوا�شي 

ببلدية �شيدي معروف �شرق ولية جيجل 
وهي احلادثة التي اأعادت اإىل الأذهان ما 

تعر�س له اأحد املربني بولية ميلة املجاورة 
قبل اأ�شابيع  حني اأقدم جمهولون على �شرقة 

اأغنام اأحد املربني والت�شبب يف قطع مورد 
الرزق الوحيد لهذا املربي، مما اأجرب �شلطات 

هذه الولية يومها على التدخل لتعوي�س هذا 
الفالح الذي �شنع احلدث عرب مواقع التوا�شل 
الجتماعي. تكررت احلادثة املذكورة ببلدية 
�شيدي معروف الواقعة على بعد نحو 75كم من 

عا�شمة ولية جيجل، حيث اأقدم جمهولون 
على اإ�شرام النار يف كوخ كان بداخله قرابة 

30 راأ�شا من املوا�شي بني ماعز واأغنام مما ت�شبب 
يف هالك هذه الأخرية لي�شتيقظ �شاحب 

هذه املوا�شي على منظر موا�شيه وهي متفحمة 
داخل الإ�شطبل املحروق الأمر الذي �شبب له 

�شدمة قوية. وحتول ال�شحية اإىل حديث العام 
واخلا�س ببلدية �شيدي معروف اجلبلية. 

02

الحتاد العاملي لعلماء 
امل�صلمني يدعو لإيقاف 

�صلوات اجلماعة

املفتي علي جمعة: الر�صول اأمرنا باحلجر قبل 
كورونا

ديلور يبتكر طريقة جديدة لتفادي 
"الكورونا"

دعا الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني، كافة 
امل�شلمني اإىل اإيقاف اإقامة �شالة اجلمعة و�شلوات 

اجلماعة يف اأّي بلد يتف�شى فيه وباء كورونا، 
واأ�شبح الوباء ُي�شّكل م�شدر خوف حقيقي، بناًء 

على التقارير الطبية املوثوقة املعتمدة من 
الدولة. وقال الحتاد يف فتوى رقم واحد حول 

وباء كورونا، اإّن هذا الإيقاف ي�شتمّر اإىل حني 
ال�شيطرة على الوباء وجتاوز مرحلة النت�شار 

واخلطر، ح�شبما تقّدره اجلهات العلمية 
املخت�شة. واأ�شار الحتاد العاملي لعلماء امل�شلمني 

اإىل اأن هذا الفريو�س الوبائي الفّتاك ينتقل من 
الأ�شخا�س امل�شابني به اإىل غريهم بكل اأ�شكال 

ما�ّس، معترًبا اأّن كل  الختالط والتحاذي والتَّ
اللقاءات والتجمعات ت�شبح جماًل و�شبًبا حمتماًل 

لنتقال الفريو�س واملر�س واخلطر يف اأثنائها، 
ب�شبب طبيعة الفريو�س الذي ينتقل عرب اأ�شكال 

الختالط والتحاذي والتما�س .وجاء يف فتوى 
الحتاد اأّن القراآن الكرمي نهى عن تعري�س 

النفو�س اإىل ما فيه هالكها، بال �شرورة ملجئة، 
وياأمر بعك�س ذلك، وهو الإح�شان اّلذي يحبه 

لاَ ُتْلُقوا  اهلل وير�شاه لعباده، قال اهلل تعاىل: واَ
اَ ُيِحبُّ  ُنوا اإِنَّ اهللَّ اأاَْح�شِ ِة واَ ْهُلكاَ ِباأاَْيِديُكْم اإِىلاَ التَّ

. اإىل جانب نهي ر�شول اهلل �شّلى اهلل  ِننياَ امْلُْح�شِ
ب يف اأّي �شرر للنف�س اأو  عليه و�شّلم عن الت�شبُّ

ر  راَ الة وال�ّشالم: ل �شاَ الغري، يف قوله عليه ال�شّ
ولِ �شرار، وقوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم: من 

اأكل من هذه ال�ّشجرةاَ -يعني الثوم - فال يقربنَّ 
م�شجدنا.

مفتي  جمعة،  علي  الدكتور  اعترب 
عليه  الر�شول  اأن  ال�شابق،  م�شر 
ال�شالة وال�شالم، اأمر باحلجر ال�شحي 
حيث  الطاعون،  مر�س  انت�شار  اأثناء 
نهى عن اخلروج من الأر�س التي وقع 

بها الطاعون اأو الدخول اإليها. 
لبع�س  الوبائي  الت�شنيف  اأن  واأو�شح 
يكون  قد  الأمرا�س  اأو  الفريو�شات 
وقد  الطاعون  من  واأخطر  �شديدا 
خالل  جمعة،  .واأ�شاف  ب�شيطا  يكون 
مع  م�شر"،  "من  برنامج  يف  حواره 
�شا�شة  على  خليل،  عمرو  الإعالمي 
اأمرا�س  وال�شار�س  الإيدز  اأن   ،"CBC"
فريو�س  خطورة  بينما  خطرية، 
من  طفرة  كونه  يف  تكمن  كورونا 
ب�س  �شار�س  هو  "يعني  ال�شار�س، 

مثال  زي  جديد،  فريو�س  منه  اتولد 
دودة القز ملا تتحول فرا�شة"، مو�شحا 
انت�شار  ملنع  متكاتفة  الدولة  اأن 
قرار  املدار�س  وتعليق  الفريو�س، 

ا�شتباقي جيد.
اأن  اإىل  ال�شابق،  امل�شري  املفتى  واأ�شار 
عليه  الر�شول  عن  �شنة  امل�شافحة 
قال  الر�شول  ولكن  وال�شالم،  ال�شالة 

�شرار". ول  �شرر  "ل 

لعب  ديلور،  اأندي  اجلزائري،  الدويل  دعا 
عرب  له  تغريدة  يف  الفرن�شي،  مونبيليه 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على  ح�شابه 
احليطة  توخي  �شرورة  اإىل  »التويرت«، 
بفريو�س  الإ�شابة  جتنب  اأجل  من  واحلذر 
لنت�شافح   «  : قائال  ديلور  وعلق  »الكورونا«. 
وباأقاربكم«،  باأنف�شكم  اعتنوا  باملرفق، 
حمذرا فيها من خطر امل�شافحة مع الأ�شخا�س 

امل�شابني.

غطاء 
مهرتئ لقناة 

ال�شرف 
ال�شحي 

الرابط بني 
البلدية 
و املالح  
بالوادي 

ي�شكل خطرا 
كبريا على 
املواطنني 

صـــورة و تعــليق 
غلق امل�صجد 

الق�صى خوفا من 
انت�صار وباء كورونا

قررت دائرة الأوقاف 
الإ�شالمية يف القد�س، غلق 

امل�شجد الأق�شى واإقامة 
ال�شالة يف باحاته ملنع انت�شار 
فريو�س كورونا. وقال ال�شيخ 

عمر الك�شواين مدير امل�شجد 
الأق�شى اأن "اإدارة الأوقاف 

الإ�شالمية قررت اإغالق 
م�شليات امل�شجد الأق�شى 

حفاظا على �شحة امل�شلني".
واأ�شاف ذات املتحدث اأن 

�شاحات  يف  �شتكون  "ال�شالة 
امل�شجد مع اإ�شتمرار اإتخاذ 

كافة الإجراءات الوقائية 
داخل امل�شجد واأن الإغالق 

�شوف ي�شتمر اإىل اإ�شعار اآخر".



اإلثنين  16 مارس 2020 م الموافق لـ 21 رجب 1441هـ03
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  اإجراءات مغايرة يف حال انتقال الفريو�س اإىل الدرجة الثانية اأو الثالثة، جراد:

ل داعي للهلع..واملواطنون عليهم احلد 
من تنقالتهم يف الأماكن العمومية

لوؤي ي
--------------------

الإذاعة  مع  مقابلة  يف  جراد  واأو�ضح 
اجلزائرية اأم�س قائال " لقد تفاجاأنا مثلنا 
العاملي  الوباء  بهذا  البلدان  جميع  مثل 
الكفاءات  مبعية  مواجهته  ون��ح��اول 
عليها  نتوفر  التي  الب�رشية  وامل��وارد 
ا�ضتوردنا  كما  بحوزتنا،  الذي  والعتاد 
مباليني  عدة  يعادل  ما  اأ�ضبوع  خالل 
والكامريات  العتاد  من  ال���دولرات 
لتدارك  والقفازات  واللوازم  احلرارية 

النق�س امل�ضجل يف البداية".
الطبي  العتاد  وفرة  حول  �ضوؤال  وعن 
ملواجهة هذا الفريو�س امل�ضتجد ل�ضيما 
والأقنعة  الكيميائية  الكوا�ضف 
الأول  الوزير  قال  الأيدي  ومطهرات 
فيها"  نقتني  ولزلنا  "متوفرة  اإنها 

و�ضلت  )ال�ضبت(  "الأم�س  اأنه  م�ضيفا 
من  ق��ادم��ة  بالعتاد  حمملة  ط��ائ��رة 
الإمارات العربية املتحدة كما ا�ضتوردنا 
اأوروبية  بلدان  عدة  ومن  فرن�ضا  من 

على غرار الدامنارك والرنويج".
اتخاذ  "�رشورة  على  ج���راد  واأل���ح 
ول   )...( املمكنة  الحتياطات  جميع 
العام  ال��راأي  بتخويف  الأم��ر  يتعلق 
باحلكمة  التحلي  هو  واملطلوب   )...(
وال�ضطالع مب�ضوؤولية رجل دولة اأمام 

اأزمة عاملية قد تنعك�س على بلدنا".
وا�ضتطرد "ل ينبغي الهلع بل اأن نفهم 
اأو لقاح لهذا الداء"  اأنه ل وجود لدواء 
و اأن الأهم هو حماولة "كبحه وح�رشه 
وو�ضع نوع من احلاجز لكي ل ينت�رش 
الفريو�س عرب تراب الوطن" م�ضيفا اأن 
عندما  النا�س  يفهمه  اأن  يجب  ما  "هذا 

نقول لهم اأن ل يخرجوا واأن ل يذهبوا 
اأطفالهم  يرتكوا  ل  واأن  احلدائق  اإىل 
هو  ذلك  من  الهدف  واأن  اخل��ارج   يف 
انت�ضار  من  الإمكان  قدر  احلد  حماولة 

الفريو�س".
جميع  "اتخذت  ال��دول��ة  اأن  واأك���د 
ال�ضحية  الناحية  م��ن  الجراءات" 
للتكفل باحلالت التي تظهر، مو�ضحا 
دخلت  ح��ال��ة  لأي  وج���ود  ل   " اأن���ه 
امل�ضت�ضفى وتركناها تغادر كما يزعمه 

البع�س".
الأول  الوزير  حذر  الإط��ار  هذا  ويف 
اإىل  املواطنني  داعيا  "التالعبات"  من 

التحلي باحلذر.
الأول  الوزير  ك�ضف  اأخ��رى  جهة  من 
تف�ضي  حال  يف  اأنه  جراد،  العزيز  عبد 
الدرجة  اىل  وانتقاله  كورونا،  فريو�س 

الثانية اأو الثالثة، �ضيتم و�ضع 
البليدة  العا�ضمة،  مثلث  على  حواجز 

وبوفاريك.
كل  اتخاذ  مت  اأنه  الأول،  الوزير  وقال 
هذا  ملحاربة  ال�رشورية  الإج���راءات 

الوباء الفتاك.
من جهة اأخرى تطرق جراد اإىل "املراحل 
وح�رشناها  حددناها  التي  العديدة 
العاملية لل�ضحة"  املنظمة  بالتعاون مع 
م�ضريا اإىل اأن ممثل املنظمة كان حا�رش 
العمل  لح��ظ  "حيث  باجلزائر  اأم�س 
املتخذة  والج���راءات  به  نقوم  ال��ذي 
واعرتف باأن اجلزائر تبذل جهودا كبرية 
مبر�ضاها  للتكفل  المكانيات  ولديها 

وباحلالت التي قدد تظهر م�ضتقبال".
الأول،  الوزير  قال  اآخر  مو�ضوع  ويف 
الأموال  تهريب  اأن  جراد  العزيز  عبد 

اآخر،  نوع  من  "كورونا"،  هو  والف�ضاد 
متعددة  اأزمة  تعي�س  اجلزائر  اأن  م�ضريا 

الأبعاد.
اإجتماع جمل�س  اأن  وقال الوزير الأول، 
لقانون  �ضُيخ�ض�س  املُقبل  ال��وزراء 
الرئي�س  اأو�ضى  الذي  التكميلي  املالية 
تبون وزير املالية، عبد الرحمان راوية 
، يف  اأق��رب وق��ت ممكن  ب��اإع��داده يف 
الو�ضعية  لدرا�ضة  له  اجتماع  اآخ��ر 
تراجع  خلفية  على  للبالد  القت�ضادية 
القانون  اأن  موؤكدا  البرتول،  اأ�ضعار 
التطوير  يف  تتمثل  حماور   3 ي�ضمل 
التعليم  ال�ضحة،  الذي ي�ضمل  الب�رشي 
اإىل  البرتول  من  الطاقوي  والإنتقال 
املعرفة  اقت�ضاد  املتجددة  الطاقات 

والقت�ضاد الرقمي.

املحامني  ملنظمات  الوطني  الإحتاد  وجه 
باتخاذ  يتعلق  العدل  وزي��ر  اإىل  طلبا 
انت�ضار  لتجنب  الوقائية  الإج���راءات 
يف  الإحت��اد  والتم�س  كورونا.  فريو�س 
اأحمد  النقيب �ضاعي  الطلب الذي وقعه 
املدنية  املادة  يف  الق�ضايا  جميع  تاأجيل 
اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتعجلة،  با�ضتثناء 
با�ضتثناء  اجلزائية  الق�ضايا  جميع  تاأجيل 
الوطني  الإحتاد  طلب  كما  املحبو�ضني. 
ملنظمات املحامني من وزارة العدل منع 
ح�ضور اجلل�ضات لأ�ضخا�س غري املعنيني 
تعقيم  و���رشورة  املجدولة  بالق�ضايا 
ال�ضياق  نف�س  ويف  اجلل�ضات.  قاعات 
�ضالح  الرحمان  عبد  املحاميان  ق��دم 
الدولة  وبوقوزة حممد عري�ضة ملجل�س 
احلدود  بغلق  اأمر  اإ�ضدار  فيها  يلتم�ضان 
الربية واجلوية والبحرية با�ضتثناء �ضحن 
العمومية  احلدائق  غلق  وكذا  الب�ضائع، 
واملنتزهات وامل�ضارح واملالعب من اأجل 
احلد من انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد. 

الدعوة �ضد وزارة  املحاميان رفع  وبرر 
بالوقاية  الدولة  الداخلية بوجوب تكفل 
من الفريو�س امل�ضتجد الذي ميتاز ب�رشعة 
العدوى  طريق  عن  النت�ضار  يف  رهيبة 
من �ضخ�س لأخر، �ضيما بعد اأن �ضنفته 
منظمة ال�ضحة العاملية وباء عامليا يهدد 
الب�رشية، ما ي�ضكل تهديدا مبا�رشا على 
باأن  املعنيان  واأ�ضاف  اجلزائريني.  �ضحة 
اأي  من  جتعل  "كورونا"  انت�ضار  �رشعة 
تدابري مُيكن اأن يوؤمر بها تدخل يف خانة 
 921 املادة  ح�ضب  الأق�ضى  ال�ضتعجال 
والإدارية  املدنية  الإج��راءات  قانون  من 
ميكنه  الإداري  القا�ضي  اأن  توؤكد  التي 
اأن  الق�ضوى  ال�ضتعجال  حالة  يف 
يذكر  ال�رشورية.  التدابري  بكل  ياأمر 
التوقيت  هذا  لغاية  �ضجلت  اجلزائر  اأن 
كورونا  بفريو�س  م�ضابة  حالة   48
وتوفيت  حالة   12 منها  �ُضفي  امل�ضتجد 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياتي  ح��الت.   4
وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  فيه  دع��ت 

على  املواطنني  امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح 
الوقائية  ب��الإج��راءات  التقيد  ���رشورة 
كورونا،حيث  بفريو�س  العدوى  لتجنب 
الأمرا�س  يف  املخت�س  الدكتور  اأو�ضح 
املعدية مب�ضت�ضفى القطار، حممد زروال 
اأعرا�س  ت�ضبه  الفريو�س  اأعرا�س  اأن 
الأنفلونزا املو�ضمية وهي احلمى، العط�س 
، وال�ضعال، واآلم الراأ�س واملفا�ضل، كما 
تدوم فرتة ح�ضانة هذا الفريو�س ح�ضب 
املخت�س  من يوم اإىل 14 يوم كاأق�ضى 
عند  املر�س  اأعرا�س  تظهر  ول  تقدير، 
امل�ضاب خالل هذه الفرتة  اإل بعد انتهاء 
ن�ضح  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف  امل��دة.  هذه 
الدكتور املواطنني بالبتعاد عن امل�ضابني 
امل�ضافحة  وجتنب  التنف�ضية  بالأمرا�س 
كغ�ضل  النظافة  ب�رشوط  والل��ت��زام 
للحد  وقائي  كاإجراء  بال�ضابون،  الأيدي 

من انت�ضار هذا الوباء اخلطري.

لوؤي ي

املحامون يطالبون بتعليق العمل الق�صائي
رفع عري�صة ملجل�س الدولة لغلق احلدود الربية واجلوية والبحرية

اأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اأنه ل وجود لدواء اأو لقاح لوباء كورونا داعيا املواطنني اإىل فهم الهدف 
من منعهم من اخلروج اأو الذهاب اإىل احلدائق وعدم ترك اأطفالهم يف اخلارج  يف حماولة للحد قدر الإمكان من 

انت�صار الفريو�س.

و�ضط  ال��وف��ي��ات  ح���الت  ارت��ف��ع��ت 
امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزارة  وفق 
فيما  اأ�ضخا�س  اأربع  اإىل  امل�ضت�ضفيات، 
اإىل  املوؤكدة  الإ�ضابات  جمموع  ارتفع 

48 حالة.
مت  اأن��ه  ال�ضحة  ل��وزارة  بيان  واأو���ض��ح 
م��وؤك��دة  ج��دي��دة  ح��ال��ة   11" ت�ضجيل 
لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، منها وفاة 
واحدة لمراأة تبلغ من العمر 84 �ضنة من 
ولية البليدة"، ليبلغ جمموع الإ�ضابات 

املوؤكدة "48 حالة، منها اأربعة وفيات".
و يف هذا ال�ضياق، اأفادت وزارة ال�ضحة 
بولية  ح��الت  "ت�ضع  ت�ضجيل  مت  باأنه 
احلالت  مع  ات�ضال  على  كانت  البليدة، 
بولية  حالتني  اإىل  بالإ�ضافة  الأولية، 

قاملة".
وتوؤكد الوزارة على اأن "التحقيق الوبائي 
ما زال م�ضتمرا ملعرفة و حتديد هوية كل 
مع  ات�ضال  يف  كانوا  الذين  الأ�ضخا�س 
اليقظة  نظام  "يبقى  كما  امل�ضابني"، 
املفعول،  �ضاري  اأقرته  ال��ذي  والتاأهب 
اأق�ضى  وعلى  جمندة  الطبية  والفرق 

درجات التاأهب".
واإزاء هذا الو�ضع، تو�ضي وزارة ال�ضحة 
الوقائية  الإج��راءات  تعزيز  ب�"�رشورة 
باملاء  اليدين  غ�ضل  يف  املتمثلة  التالية 
وال�ضابون اأو ا�ضتعمال حملول كحويل، 
مع احلر�س عند ال�ضعال اأو العط�س على 
مبنديل  اأو  باملرفقني  والفم  الأنف  تغطية 
التخل�س  و  اأحادي  ا�ضتعمال  ذو  ورقي 
منه فورا بعد ال�ضتعمال و غ�ضل اليدين 
تدعو  املعلومات،  من  وللمزيد  بعدها". 
www. موقعها  ت�ضفح  اإىل  ال���وزارة 

.sante.gov.dz
ال�ضحة  وزارة  دع��ت  اآخ��ر  بيان  ويف 
امل�ضت�ضفيات،  واإ���ض��الح  وال�ضكان 

العمومية  الإدارات  م�����ض��وؤويل 
اتخاذ  اإىل  العمل  واأماكن  واملوؤ�ض�ضات 
املوظفني  بني  الالزمة  الوقاية  اإج��راءات 
تف�ضي  خطر  مكافحة  اإطار  يف  والعمال 

واإنت�ضار وباء كورونا امل�ضتجد.
وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية -ح�ضب 
بيان للوزارة- يف توفري و�ضائل التنظيف 
وجعلها  العمل  اأم��اك��ن  يف  والتطهري 
والعمال  امل�ضتخدمني  كل  متناول  يف 
العمل  حميط  نظافة  على  وال�ضهر 
تفادي  اإىل  اإ�ضافة  يوميا،  "جافيل"  مباء 

الإجتماعات غري ال�رشورية.
اتخاذها  الواجب  الج���راءات  بني  ومن 
اأي�ضا، منع ح�ضور كل موظف اأو عامل 
اأعرا�س  عليه  تظهر  العمل  مكان  يف 
وامل�ضتخدمني  العمال  وحث  النفلونزا 
على احرتام قواعد النظافة املن�ضورة من 

خالل بيانات وزارة ال�ضحة.
ويف �ضياق اقبال اجلزائريني غري امل�ضبوق 
على اقتناء املواد الغذائية تلقت �رشكات 
تعليمات  الغذائية  املواد  اإنتاج  وم�ضانع 
يتعلق  فيما  خا�ضة  الإنتاج  مب�ضاعفة 
بالدقيق والعجائن خالل هذه الفرتة التي 
العمل  التوقف عن  البالد، وعدم  بها  متر 

مهما كانت الأ�ضباب.
وهذا الإجراد اإحرتازي حت�ضبا لأي طارئ 

فيما يتعلق بانت�ضار فريو�س كورونا.
عن  التوقف  املوؤ�ض�ضات  على  ومنع 
والأ�ضباب،  الظروف  كانت  مهما  العمل 
يف  نق�س  اأو  ندرة  اأي  ت�ضجل  ل  حتي 
الدقيق  فيها  مبا  الأولية،  الغذائية  املواد 
فرتة  تطول  التي  والعجائن  وال�ضميد 

�ضالحيتها.
العمال  اإلزام  اإىل  ال�رشكة  اإدارة  وعمدت 
الفريو�س،  من  الوقاية  �رشوط  بتطبيق 
ح�ضبما ن�ضت عليه تعليمة من احلكومة.
لوؤي ي

املواد  م�صانع  "كورونا" ي�صتنفر 
الغذائية وتعليمات مب�صاعفة الإنتاج

ت�صجيل حالة وفاة جديدة بالوباء واجراءات ملنع تف�صيه بالدارات

وامل�ضتبه  امل�����ض��اب��ني  ع���دد  ت��زاي��د 
امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  باإ�ضابتهم 
حالة  معه  وت��زاي��دت  اجل��زائ��ر  يف 
طالبوا  الذين  املواطنني  و�ضط  الهلع 
ال�ضلطات بالتعليق النهائي للرحالت 
اجلوية من واإىل فرن�ضا مع و�ضع مدينة 
لكونها  ال�ضحي  احلجر  يف  البليدة 
اجلزائر  يف  الفريو�س  انت�ضار  ب��وؤرة 
ويف  فرن�ضا.  من  ا�ضتوردت  اأن  بعد 
اأكد رئي�س عمادة الأطباء  هذا ال�ضدد 
"بقاط بركاين حممد" يف ت�رشيحات 
اأقرت  احلكومة  ب��اأن  اأم�س  �ضحفية 
من  واحلد  للوقاية  الالزمة  الإجراءات 
انت�ضار فريو�س كورونا يف اجلزائر وما 

على ال�ضعب �ضوى اللتزام بها بنوع 
من امل�ضوؤولية، حيث قال:" الكرة الآن 
الذي يجب  ال�ضعب  اأغلبية  يف مرمى 
ح�ضا�ضة  جد  مرحلة  يف  اأننا  يفهم  اأن 
امل�ضاركة  �ضوى  عليه  وما  و�ضعبة 
بتجنب  القاتل  الفريو�س  حماربة  يف 
وتاأجيل  املنتزهات  يف  التجمعات 
لحق".  مل��وع��د  اخل��ا���ض��ة  احل��ف��الت 
وا�ضتبعد بقاط فر�س احلجر ال�ضحي 
على مدن معينة من اأجل كبح انت�ضار 
الفريو�س، مربرا بعدد احلالت امل�ضجلة 
حلد الآن والتي تبلغ الع�رشات ل غري 
عك�س العديد من الدول التي مل تعلن 
عن احلجر ال�ضحي اإل موؤخرا، متابعا: " 

هذا الأمر �ضيتغري اإذا تكاثرت احلالت 
جموح  تك�ضري  علينا  يجب  والآن 
وعدم  املنزل  يف  بالبقاء  الفريو�س 
الألعاب  وم��دن  للمنتزهات  اخل��روج 
والعديد من الأماكن الأخرى". وب�ضاأن 
عدم تعليق الرحالت اجلوية من واإىل 
اأو�ضح املتحدث  فرن�ضا ب�ضفة نهائية 
باأن للجزائر جالية كبرية فيها وتعليق 
موقف  يف  و�ضعهم  يعني  الرحالت 
�رشورة  الرحالت  وا�ضتمرار  كارثي 
على الأقل خالل هذه الفرتة مع و�ضع 
مع  بجد  والتعامل  اليقظة  اإج��راءات 

القادمني من خارج الوطن.
لوؤي ي

فر�س احلجر ال�صحي على مدن معينة م�صتبعد الآن
من اأجل كبح انت�صار الفريو�س، بقاط:
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وزير العمل يوؤكد على احلوار مع املنظمات النقابية لإيجاد حلول للم�صاكل املطروحة

حممد علي 
-----------------

ا�ضتقباله  خ��الل  ال��وزي��ر،  اأو���ض��ح 
املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  منتدى  وفدا عن 
اخلوا�س  لل�ضيادلة  الوطنية  والنقابة 
الت�ضاورية  الّلقاءات  اأّن  الوزارة،  مبقر 
الجتماعيني  ال�رشكاء  خمتلف  مع 
للحوار  الأم��ث��ل  الف�ضاء  تعترب 
والت�ضاور لطرح الن�ضغالت وبحث 
املطروحة،  امل�ضاكل  ملختلف  احللول 
اإطار  اأّن هذا الأمر يندرج يف  موؤكدا 
املنظمات  والت�ضاور مع  احلوار  جعل 

الجتماعي  للتما�ضك  كاأداة  النقابية 
والتنمية.

والت�ضغيل  العمل  وزارة  ذّك��رت  و 
لها  بيان  يف  الجتماعي،  وال�ضمان 
موقع  على  الّر�ضمية  �ضفحتها  عرب 
»الفاي�ضبوك«،  الجتماعي  الّتوا�ضل 
اأّن  الجتماعيني  ال�رشكاء  جميع 
ت�رشف  حت��ت  ت��ب��ق��ى  م�����ض��احل��ه��ا 
ال�رشكاء  كّل  و  النقابية،  املنظمات 
تنفيذ  مراحل  كل  يف  الجتماعيني 
عالقات العمل. من جهة اأخرى، حذر 
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزير 

روؤ�ضاء  �ضوقي،  عا�ضق  الجتماعي 
عدم   من  العمل  واأرباب  املوؤ�ض�ضات 
م�ضالح  ل��دى  بالعمال  الت�رشيح 
اأّن  م��وؤك��دا  الجتماعي،  ال�ضمان 
اتخاذ  �ضيتم  القانون  يخالف  من 
ت�ضل  ق��د  حقه  يف  عقوبات  ع��دة 
لن  وزارته  اأّن  م�ضيفا  ال�ّضجن،  اإىل 
تنتهج  وقد  الأمور  هذه  يف  تت�ضامح 
كما  الأم��ر،  لزم  اإن  ردعية  اإج��راءات 
دعا النقابات التي ا�ضتوفت �رشوطها 
اإىل اللتزام بالقوانني والقيام بعملها 
لحقا يف امليدان، م�ضريا اإىل فتح الور�ضات  نتائجها  عن  �ضيعلن  التي 

العجز  عن  حلول  اإيجاد  بخ�ضو�س 
ال�ضمان  �ضناديق  ت�ضهده  ال��ذي 

الجتماعي.

للتما�صك الجتماعي والتنمية، وطريقة لإيجاد احللول  اأداة  النقابية  املنظمات  �صوقي عا�صق يو�صف على �صرورة جعل احلوار           والت�صاور مع  العمل والت�صغيل وال�صمان الجتماعي  اأكد وزير 
ال�صغل. امل�صاكل املطروحة يف عامل  ملختلف 

خالل ا�صتقباله وفدا عن »اأف�صيو« ونقابة ال�صيادلة اخلوا�س

بعد تلقيها �صكاوى من مواطنني ينددون بتكلفة فواتري الكهرباء

امل�صخمة! الفواتري  حول  حتقيق  بفتح  »�صونلغاز«  "اأبو�س" تطالب 
امل�ضتهلك  وتوجيه  حماية  جمعية  خرجت 
مطالبة  �ضمتها،  عن  وحميطه  »اأبو�س« 
حول  حتقيق  بفتح  »�ضونلغاز«  �رشكة 
العائالت  ت�ضل  التي  ال�ضخمة  الفواتري 
ت�ضهد  ل  ال�ضتاء  فرتة  اأن  رغم  اجلزائرية، 
بف�ضل  مقارنة  للطاقة،  كبريا  ا�ضتهالكا 
من  العديد  تلقيها  م��وؤك��دة  ال�ضيف، 
ال�ضكاوى من املواطنني الذين باتت تكلفة 
الكهرباء هاج�ضا يثقل كاهلهم، اإىل جانب 

ما تكلفه خمتلف حاجياتهم اليومية.
م�ضطفى  يرتاأ�ضها  التي  اجلمعية  نددت 
عليها  يقف  ال��ت��ي  ب��الأ���ض��ع��ار  زب���دي 
الكهرباء،  فاتورة  تلقيه  مبجرد  امل�ضتهلك 
عن  عاجزا  بات  حيث  الأخرية،  الأيام  يف 
فيه  مبالغ  الوارد  املبلغ  لكون  ت�ضديدها 
مقارنة باملو�ضم الذي ل يعرف ا�ضتهالكا 
كبريا للطاقة، مقارنة مبو�ضم احلّر، وكتبت 
على  الّر�ضمية  �ضفحتها  على  اجلمعية 
م�ضبوقة  غري  »اأ�ضعار  الأزرق  الف�ضاء 
ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  ونحن  الكثري  فاجاأت 
مقارنة  الكهرباء  ا�ضتهالك  يقل  اأي��ن 
اإعداد  يف  تاأخر  عن  حديث   ! احلّر  بف�ضل 
الفواتري مما جعل الكثري يدخل يف ال�ضطر 
الثالث والرابع من التكلفة وهي الأق�ضاط 
وقال  الثمن«.  مرتفعة  وحداتها  التي 
امل�ضتهلك، »على �ضونلغاز  جمعية حماية 

تف�ضري هذه الظاهرة التي نتلقى �ضكاوى 
حولها يوميا، ولن نبقى مكتويف الأيدي 
للكهرباء  ال�ضبط  �ضلطة  من  وطلب 
والغاز فتح حتقيق عاجل.« واإذا كان الأمر 
هذه املرة يتعلق بالتاأخر يف اإعداد الفواتري 
وال��راب��ع(  الثالث  بال�ضطر  يتعلق  )م��ا 
ال��ذي  امل�����رشوع  ع��ن  امل��واط��ن  يت�ضاءل 
حتدث  حني  منذ  العمومية  ال�رشكة  راود 
للمجمع، يف  ال�ضابق  العام  املدير  الرئي�س 
بالفاتورة  العمل  2018، عن ال�رشوع يف 
يف  ال��ك��ه��رب��اء  ل�ضتهالك  ال�ضهرية 
غ�ضون ثالث �ضنوات، وهو نظام ت�ضيري 
ال�ضتهالك  فاتورة  بدل  �ضُيعتمد  جديد 
وقتها  واأو�ضح  اأ�ضهر«.  ثالثة   « الف�ضلية 
درا�ضة  باإجناز  اإل  تتم  لن  زيادة  اأي  اأن   «
مع  تكييفها  اأج��ل  من  الأ�ضعار،  تاأثري 
ومقارنة  املواطنني«.  معي�ضة  م�ضتوى 

�ضيناريو  عام  كل  يتكرر  ال�ضتاء،  بفرتة 
ب�ضبب  الكهربائي  التيار  النقطاعات يف 
خ�ضو�ضا  املرتفعة  ال�ضتهالك  ن�ضب 
جعل  مما  ليال،  والتا�ضعة  زول  الثانية  بني 
امل�ضوؤولني يفكرون يف تعوي�س املواطنني 
الكهربائية  اأجهزتهم  تت�رشر  ال��ذي��ن 
كما  ذلك،  ب�ضبب  املنزلية،  والإلكرتونية 
نقل  خمطط  بتطوير  وذلك  هوؤلء  وعد 
ورغم  ل�ضونلغاز.  الكهرباء  وت��وزي��ع 
بالعمل  ال�رشكة،  �ضهدتها  التي  الع�رشنة 
ثالث  منذ  الإل��ك��رتوين  الدفع  بخدمة 
الفاتورة  تكلفة  ب�ضب  �ضواء  �ضنوات 
اأو  اجلزائري،  الوطني  البنك  ح�ضاب  عرب 
مثل  اأن  اإل  للمجمع  الإلكرتوين  املوقع 
يعيد  املواطن،  املكلفة جليب  الفواتري  هذه 

الأمور اإىل النقطة ال�ضفر.  
ق/و

الوطني  اجلي�س  اأرك���ان  رئي�س  اأك���د 
ال�ضعيد  ال��ل��واء  بالنيابة،  ال�ضعبي 
ا�ضتعداد  ����رشورة  على  �ضنقريحة، 
لتحمل  ال���دائ���م  امل�����ض��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
املهام  واإجناز  واجبها  واأداء  م�ضوؤولياتها 
جميع  يف  اإليها  املوكلة  الد�ضتورية 

والأحوال. الظروف 
األقاها  توجيهية  كلمة  يف  �ضنقريحة  وقال 
لدرا�ضات  التح�رشية  الوطنية  باملدر�ضة 
اإىل  بثت  وال��ت��ي  البليدة  يف  مهند�س 
الع�ضكرية  التكوين  موؤ�ض�ضات  كافة 
بعد   ع��ن  التحا�رش  تقنية  با�ضتعمال 
يتمثل  املتوخى،  الأ�ضا�ضي  الهدف  اأن 
للجي�س  التكوينية  املنظومة  جعل  يف 
تكفل  حقيقية  بوتقة  ال�ضعبي،  الوطني 
املتعددة  للكفاءات  املتوا�ضل  الرفع 
وت�ضمح  والتخ�ض�ضات،  امل�ضتويات 
وامل��واه��ب،  امل��ه��ارات  وتهذيب  ب�ضقل 

مع  ال�ضليم  التكيف  ت�ضمن  بطريقة 
اأداء  ومتطلبات  الع�رش  مقت�ضيات 

املوكلة. املهام 
هذا  “ويف  �ضنقريحة:  ال��ل��واء  وت��اب��ع 
مطالبون  اجلميع  اأن  التاأكيد  اأود  ال�ضدد، 
على  ي��ك��ون��وا  ب���اأن  امل��ط��ال��ب��ة،  ���ض��دي��د 
التي  الر�ضالة  اأهمية  مب��دى  ت��ام  وع��ي 
ل  الذي  احليوي  احلقل  هذا  يف  يوؤدونها 
والعلوم  املعارف  لتلقني  و�ضيلة  ميثل 
يج�ضد  واإمن��ا  فح�ضب،  فروعها  ب�ضتى 
الرتابط  ذلك  اأ�ضا�ضية  وب�ضفة  اأي�ضا 
املنظومة  م�ضاعي  بني  التما�ضك،  بل 
القتايل،  التح�ضري  وم�ضاعي  التكوينية 
بل  وا���ض��ح،  اجل��ه��دي��ن  ب��ني  فالتكامل 
فتكييف  للغاية،  و���رشوري  حتمي  هو 
املهني  حميطهم  مع  الع�ضكريني  الأفراد 
الدرا�ضي  حميطهم  من  يبداأ  الع�ضكري 
اأثناء  بالتاأكيد  وي�ضتمر  والتكويني، 

مع  وتوا�ضلهم  ملهنتهم،  ممار�ضتهم 
الأفراد  فتح�ضري  التح�ضريية،  الربامج 
اإل  واملقبولة  الالزمة  بالدرجة  يتم  ل 
والتكويني  القاعدي  تعليمه  ات�ضم  اإذا 

بالنجاح” الأويل 
اأن  ن��اأم��ل،  ن��ن��ا  ف��اإ “وعليه،  واأ���ض��اف: 
التكوينية،  املنظومة  وتوظف  ت�ضتثمر 
ال�ضنة  نهاية  اأعتاب  على  ونحن  ل�ضيما 
جتاربها   ،2019-2020 ال��درا���ض��ي��ة 
وتوظفها  ال�ضنني،  عرب  املكت�ضبة  الرثية 
يف  امل�ضاهمة  جهة،  من  تكفل  ب�ضورة 
الهام،  املجال  ه��ذا  يف  م�ضاعينا  اإجن��اح 
الدائم  بالرفع  اأخرى،  جهة  من  وت�ضمح 
امل�ضلحة،  ق��وات��ن��ا  جل��اه��زي��ة  وال��ف��ع��ال 
قدراتها  مل�ضتوى  املتوا�ضل  والتح�ضني 
على  وجعلها،  والعملياتية  القتالية 

والتحفز. التيقظ  غاية  يف  الدوام، 
ق/و

اللواء �صنقريحة يوؤكد:

واجبها" لأداء  ا�صتعداد  على  تكون  اأن  يجب  امل�صلحة  "القوات 
موؤ�ص�صة النقل البحري للم�صافرين توقف 

جميع رحالتها
قررت املوؤ�ض�ضة الوطنية للنقل البحري 
رحالتها  ك��ل  توقيف  للم�ضافرين 
انت�ضار  رقعة  تو�ضع  ب�ضبب  البحرية 
)كوفيد19(  اجلديد  كورونا  فريو�س 

ح�ضبما اأفاد به بيان للموؤ�ض�ضة .
لتو�ضع  "نظرا  املوؤ�ض�ضة  بيان  وجاء يف 
)كوفيد  فريو�س كورونا  انت�ضار  رقعة 
19( يف الدول التي ترتدد عليها �ضفن 

الرحالت  كل  توقيف  مت  املوؤ�ض�ضة 
حت�ضن  غ��اي��ة  اىل  م��وؤق��ت��ا  البحرية 

الو�ضع".
"�ضتنظم  اأن��ه  امل�ضدر  ذات  واأ�ضاف 
خا�ضة  رحالت  احلاجة  عند  املوؤ�ض�ضة 
العالقني  اجلزائريني  امل�ضافرين  لإجالء 

يف كل من فرن�ضا وا�ضبانيا.
ق/و

تواتي يدعو اإىل فتح حوار داخل احلراك
اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة  رئي�س  دعا 
فتح  اإىل  بق�ضنطينة  تواتي  مو�ضى 
ح��وار داخ��ل احل��راك من خ��الل تبني 
مناهج و مواقف "منطقية و مدرو�ضة" 
تواتي  اأكد  و  ال�ضعب.  و  البالد  خلدمة 
بروؤ�ضاء  خا�ضة  جهوية  ن��دوة  خالل 
ال�ضيا�ضية  لت�ضكيلته  الولئية  املكاتب 
داخل  حوار  فتح   " على  البالد  ب�رشق 
املجتمع  �رشائح  جميع  باإقحام  احلراك 
لالنق�ضام  حماولة  اأي  تفادي  اأجل  من 
مواقف  و  مناهج  "اعتماد  اإىل  داعيا   ،"
منطقية          ومدرو�ضة خلدمة الوطن 
اجلبهة  رئي�س  اأب��رز  .و  ال�ضعب"  و 
ال�ضياق  ه��ذا  يف  اجلزائرية  الوطنية 
ت�ضاورية  لقاءات  تنظيم   " ���رشورة 
البلديات  من  امل�ضتويات  جميع  على 
من  اجلمهورية  رئا�ضة  غاية  اإىل  و 
للبالد  احلالية  الو�ضعية  مناق�ضة  اأجل 
من  لتج�ضيدها  تو�ضيات  اإع���داد  و 
اأجل احلفاظ على ال�ضيادة الوطنية" .و 

ال�ضيا�ضية  ت�ضكيلته  باأن  املتحدث  اأفاد 
و  البناءة"  املعار�ضة   " �ضمن  تتموقع 
"مل تتوقف اأبدا عن الدفاع عن العدالة           
.وح�ضب  املواطنني"  جلميع  وامل�ضاواة 
فاإن  اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة  رئي�س 
تعبريا   " كذلك  يعترب  ال��ذي  احل��راك 
 " اأم��ان  "�ضمام  مبثابة  يعد  �ضعبيا" 
حرج  بو�ضع  حاليا  متر  التي  للجزائر 
اأجل  من  "العمل  على  حث  اأن  .وبعد 
اإرجاع الكلمة لل�ضعب"، �رشح مو�ضى 
امليدان و  اإىل  النزول  "يجب  اأنه  تواتي 
روؤية احلياة ال�ضعبة للمواطن من اأجل 
الجتماعية  للم�ضاكل  حلول  اإيجاد 
غ��رار  على  ح��اد  ب�ضكل  املطروحة 
الذي  تواتي  والبطالة".و�ضدد  الفقر 
اجلزائر  تاريخ  عن  باإ�ضهاب  حت��دث 
للحفاظ  امللحة  احلاجة  على  الثوري 
الت�ضدي  و  ال�ضتقالل  مكا�ضب  على 

ملحاولت نهب ثروات البالد
ق/و

بو�صياف يوؤكد: 

 “عالقتي بهامل مهنية ومل اأمنح اإمتيازات غري 
م�صروعة لأبنائه”

املالك  عبد  الأ�ضبق،  وه��ران  وايل  نفى 
املدير  لأبناء  امتيازات  اأي  منح  بو�ضياف 
الغني  عبد  الأ�ضبق،  الوطني  لالأمن  العام 
طلبات  باإيداع  قاموا  باأنهم  م�ضريا  هامل، 

الإ�ضتثمار كغريهم من املواطنني ومل تكن 
ا�ضتفادتهم عن طريق املفا�ضلة .وقال عبد 
املالك بو�ضياف: “ مل األتقي مع عبد الغني 
اأي  اأو  وهران  يف  ل  قط  اأبنائه  ول  هامل 
تعدو  ل  بيننا  العالقة  اأن  كما  اآخر،  مكان 
وزير  رف�س  .كما  فح�ضب”  مهنية  كونها 
امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة 
الأ�ضبق، ن�ضب التهم التي وجهتها القا�ضية 
له، خالل جل�ضة حماكمة عبد الغني هامل 
واأفراد عائلته مبحكمة �ضيدي اأحممد اليوم، 
اإ�ضاءة  اأموال عمومية و  بتبديد  املتعلقة  و 

ا�ضتغالل الوظيفة.
ق/و

  رف�س قا�صي اجلل�صة الإفراج عن املتهم

  حماكمة ال�صحفي �صفيان مراك�صي يوم 29 مار�س اجلاري
اأجل قا�ضي حمكمة بئر مراد راي�س اأم�س جل�ضة حماكمة ال�ضحفي �ضفيان مراك�ضي يوم اإىل يوم 29 مار�س اجلاري. ورف�س القا�ضي طلب هيئة الدفاع 
الإفراج املوؤقت عن مراك�ضي املوجود رهن احلب�س املوؤقت منذ ال�27 �ضبتمرب املن�رشم، بتهمة اإدخال معدات البث املبا�رش بدون ترخي�س ودون جمركة. 
ترخي�س ودون  بدون  املبا�رش  البث  اإدخال معدات  بتهمة  �ضفيان مراك�ضي،  ال�ضحفي،  املرا�ضل  راي�س،  بئر مراد  التحقيق لدى حمكمة  قا�ضي  واأودع 
اأمام قا�ضي التحقيق لدى حمكمة بئر مراد راي�س  اأيام من اعتقاله من قبل م�ضالح الدرك الوطني، قدم مرا�ضل قناة "امليادين"،  جمركة. وبعد اأربعة 
الذي اأودعه احلب�س املوؤقت.                                                                                                                                                                      لوؤي ي
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العدد
1953

بنك اجلزائر يخف�س معدله التوجيهي ون�صبة 
الحتياطيات الإجبارية 

حممد علي 
-----------------

املنعقد  العادي  اجتماعها  واأث��ر 
10 مار�س برئا�ضة،  يوم الثالثاء 
حمافظ بنك اجلزائر امين بن عبد 
الرحمان، " قررت جلنة عمليات 
تخفي�س  النقدية  ال�ضيا�ضة 
الإجبارية  الحتياطيات  معدل 
من 10 % اىل  8 % و تخفي�س 
اجلزائر  لبنك  التوجيهي  املعدل 
ب 25 نقطة اأ�ضا�س ) 25ر0 %( 
ذلك  و   % 25ر3  عند  لتثبيته 
 ،"2020 مار�س   15 من  ابتداء 

ح�ضب ما جاء به ذات البيان.
القرارات  اأن  اأبرز بنك اجلزائر  و 
الج��ت��م��اع  ه���ذا  امل��ت��خ��ذة يف 
هوام�س  بتحرير  "�ضت�ضمح 
اإ�ضافية لل�ضيولة بالن�ضبة للنظام 
البنكي، و بالتايل توفري للبنوك 
و�ضائل  املالية  واملوؤ�ض�ضات 

القت�ضاد  لتمويل  اإ�ضافية  دعم 
الوطني بتكلفة معقولة".  

الجتماع  هذا  تكري�س  مت  وقد 
ت��ط��ورات  اأه���م  ل�ضتعرا�س 
والنقدي  القت�ضادي  الو�ضع 
وامل��ايل ال��وط��ن��ي      وال��دويل 

الق�ضري  املدى  على  اآفاقه  وكذا 
تلك  خ�ضو�ضا  وامل��ت��و���ض��ط، 
الت�ضخم،  ب��ت��ط��ور  املتعلقة 
القر�س  البنكية،  ال�ضيولة 

والنمو القت�ضادي.
خف�س  بقرار  يتعلق  فيما  اأم��ا 

اجلزائر  لبنك  التوجيهي  املعدل 
الجبارية،  الحتياطيات  ومعدل 
يف  اتخذ  اأنه  اجلزائر  بنك  فذكر 
واأفاقها  التطورات  هذه  �ضوء 

على املدى املتو�ضط.

معدل  تقلي�س  عن  % ف�صال  25ر3  اإىل  التوجيهي  معدلها  تخفي�س  اجلزائر  لبنك  النقدية  ال�صيا�صة  عمليات  جلنة  قررت   
8 % ، ح�صب ما اأفاد به بيان لبنك اجلزائر. الحتياطيات الإجبارية اإىل  

وكالة "عدل" ت�صتدعي مكتتبي اأثر اجتماعه العادي 
العا�صمة ل�صحب مقررات 

التخ�صي�س ملوقع �صيدي عبد اهلل
دعت الوكالة الوطنية لتح�ضني 
"عدل"  وت��ط��وي��ره  ال�ضكن 
اإىل  العا�ضمة  بولية  املكتتبني 
مقررات  �ضحب  يف  ال�رشوع 
التخ�ضي�س ح�ضبما اأفاد به بيان 

للوكالة.
مكتتبي  العملية  وت��ع��ن��ي 
لولية  بالإيجار  البيع  برنامج 
اجلزائر العا�ضمة )موقع �ضيدي 
مبقررات  املعنيني  ال��ل��ه(  عبد 
باإمكانهم  بحيث  التخ�ضي�س 
حتميلها من املوقع الإلكرتوين، 
املكتتبني  مطالبة  ظ��ل  ويف 
اكتتبوا  ال��ت��ي  ب�ضكناتهم 
�ضنة  منذ  عليها  للح�ضول 
ملكتتبي  الوكالة  توؤكد    2013
36 ولية املعنية بهذه العملية، 
اأنهم مربجمني ب�ضفة تدريجية 
احل�ضول  اإىل غاية متكينهم من 

على مقرراتهم.
والعمران  ال�ضكن  وزير  كان  و 
اأكد  قد  نا�رشي  كمال  واملدينة 
يف 25 فيفري  املا�ضي اأنه �ضيتم 
ا�ضتدعاء املكتتبني تدريجيا عند 

اأ�ضار  اأين  م�ضاريعهم،  جاهزية 
اإ�ضكالت  اإىل  الإط��ار  هذا  يف 
نق�س العقار بالعا�ضمة والذي 

يكبح اإجناز هذه امل�ضاريع.
يعمل  القطاع  اإن  الوزير  وقال 
من  امل�ضاحات  ا�ضتغالل  على 
حتتلها  كانت  التي  الأرا�ضي 
لإجن��از  الق�ضديرية  البيوت 

برامج عدل.
اأواخر فيفري  الوكالة  و�رشعت 
األف مكتتب   120 يف ا�ضتدعاء 
التخ�ضي�س  قرارات  ل�ضتالم 
األف   32 منهم  ولي��ة   36 عرب 

مكتتب من العا�ضمة.
و ح�ضب الوزير فاإن ال�ضكنات 
التي مت تخ�ضي�ضها بلغت حاليا 
اأزيد من 70 باملائة من الإجناز، 
تعليمات  اإع��ط��اء  مت  بحيث 

للوكالة بفتح املوقع .
ت�ضمل �ضيغة  الوزير  و ح�ضب 
وح��دة  األ��ف   560 نحو  ع��دل 
منها  ا�ضتفاد  لالجناز،  �ضكنية 

حتى الآن 128 األف مكتتب.
ق/و

برجمة رحلتني بحريتني لإجالء 
اجلزائريني من فرن�صا

للنقل  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  اأعلنت 
البحري للم�ضافرين الإبقاء على 
اإج��الء  بغية  بحريتني  رحلتني 
بفرن�ضا،  اجلزائريني  امل�ضافرين 
ح�ضبما  ر�ضميا  تعليقها  قبل 

اأفادت به. 
واأو���ض��ح امل�����ض��در ذات���ه ب��اأن 
�ضُتبقي  البحري  النقل  موؤ�ض�ضة 
ما  البحرية  ال��رح��الت  على 
املربجمة  فرن�ضا  و  اجلزائر  بني 
والأرب��ع��اء  الأح��د  ي��وم  بني  ما 
لل�ضهر اجلاري لإجالء امل�ضافرين 
الأمر  اأن  متابعا:”  اجلزائريني، 
ت�ضمنها  التي  بالرحالت  يتعلق 
�ضفينة “طارق بن زياد” اجلزائر-
 16 ي��وم  امل��ربجم��ة  مر�ضيليا  
ليوم  ومر�ضيليا-اجلزائر  مار�س، 

 ”2 “اجلزاير  �ضفينة  مار�س،   18
وهران  رحلتي  كذلك  �ضت�ضمن 
– مر�ضيليا يوم الأحد 15 مار�س 
الثالثاء  ليوم  و مر�ضيليا-وهران 

17 مار�س”.
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  وذك���رت 
اأن  للم�ضافرين  البحري  للنقل 
ب�ضبب  البحرية  الرحالت  تعليق 
يوم  �ضيبداأ  ال��ك��ورون��ا  وب���اء 
كانت  هذا  مار�س،   19 اخلمي�س 
املوؤ�ض�ضة الوطنية للنقل البحري 
توقيف  قررت  قد  للم�ضافرين 
ب�ضبب  البحرية  رحالتها  كل 
فريو�س  انت�ضار  رقعة  تو�ضع 
حت�ضن  غاية  اإىل  اجلديد  كورونا 

الو�ضع.
ق/و

وزير الفالحة يعلن عن اإن�صاء اأول 
م�صتلة لإنتاج الأبقار احللوب بغليزان

اأعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية 
�رشيف عماري بغليزان عن موافقته 
لإنتاج  م�ضتلة  اأول  اإن�ضاء  لعتماد 
الأبقار احللوب تتواجد بهذه الولية 

خالل زيارته لها.
ملزرعة  معاينته  اأثناء  عماري  وذكر 
واإنتاج  الأبقار  تربية  يف  منوذجية 
حظيت  التي  زمورة  ببلدية  احلليب 
الفالحة  "وزارة  باأن  العتماد  بهذا 
اأو  م�رشوعني  لإعتماد  م�ضتعدة 
متى  ال��ولي��ة  بهذه  مماثلة  ث��الث 
يف  التحكم  ���رشوط  فيها  توفرت 
املالئمة  القاعدية  واملن�ضاآت  الإنتاج 
والبيطرية  ال�ضحية  واملتابعة 

لالأبقار املنتجة حمليا".
املزرعة  هذه  اأن  الوزير  اأ�ضاف  و 
معدل  اإنتاج  باإمكانها  النموذجية 
يوميا  للبقرة  احلليب  لرتمن   25

مثمنا  احلمراء،  اللحوم  جانب  اىل 
الفريق  يبذلها  التي  املجهودات 
هذا  على  ي�����رشف  ال���ذي  ال�ضاب 
امل�رشوع ال�ضتثماري الذي باإمكانه 
حيث  حلوب  بقرة   160 ا�ضتيعاب 
ينتج �ضنويا قرابة ن�ضف مليون لرت 

من احلليب.
احلمراء  اللحوم   " اأن  عماري  اأكد  و 
الوطني  امل�ضتوى  على  متوفرة 
بكميات ل باأ�س بها" ، متوقعا دعم 
الإنتاج الوطني خالل �ضهر رم�ضان 
الحتياجات  ح�ضب  بواردات  املقبل 
على  املحافظة  ي�ضمن  ب�ضكل 
وتنويع  جهة  من  الأ�ضعار  ا�ضتقرار 
اللحوم  اأنواع  خمتلف  من  العر�س 
القادم  الإبل  مبا يف ذلك حلم  احلمراء 

من اجلنوب.
ق/و

الربنامج الوطني للت�صجري

فيفري  نهاية  غاية  اىل  غر�س  مت 
مليون   10 م��ن  اأك����رث  امل��ا���ض��ي 
الوطني  الربنامج  اإطار  يف  �ضجرية 
حتت  املو�ضم  لهذا  امل�ضطر  للت�ضجري 
الرامي  مواطن"  لكل  �ضعار"�ضجرة 
على  �ضجرة  مليون   43 غر�س  اإىل 
اأفادت  ح�ضبما  الوطني،  امل�ضتوى 
الت�ضجري  لإعادة  الفرعية  املديرة  به 
للغابات  العامة  باملديرية  وامل�ضاتل 

�ضربينة. را�ضدي 
يوم  انطلق  الذي  الربنامج  يهدف  و 
اىل  ي�ضتمر  و   2019 اأكتوبر   25
تثمني  اإىل  اجل��اري  مار�س   21 يوم 
يف  العمرانية  واملناطق  الغابات 
عن  العملية  اأ�ضفرت  بحيث  املدن، 
�ضجرية يف  مليون   5 من  اأزيد  غر�س 
مليون   5 وحوايل  العمرانية  املناطق 
الغابات  م�ضتوى  على  �ضجرية 
اإط��ار  وال�����ض��دود، يف  والح��وا���س 

الجنراف. حماربة  جهود 
ال�ضد  حميط  العملية  م�ضت  كما 
عن  ال�ضحراوية  واملناطق  الخ�رش 
الرمال  زح��ف  ل�ضد  اأحزمة  طريق 
اإىل  واملن�ضاآت،  املدن  حميط  وحماية 
املتلفة  الغابات  تاأهيل  اإعادة  جانب 

الوطن. عرب  احلرائق  جراء  �ضيما 
مع  ب��ال�����رشاك��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ومت���ت 
والنقل  وال�ضكن  البيئة  قطاعات 
وال�����ض��ب��اب وال��ري��ا���ض��ة. وج��دي��ر 
ال�ضهر  مطلع  تنظيم  مت  اأنه  بالذكر 
بالتعاون  حت�ضي�ضية  ي��ام  اأ اجل��اري 
فيما  املهني،  التكوين  قطاع  مع 
يوم  الت�ضجري  حملة  اختتام  يرتقب 
العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  مار�س   21
الدويرة  �ضد  م�ضتوى  على  للغابات 

. �ضمة لعا با
برامج  م�ضت  فقد  املتحدثة،  وح�ضب 
اإىل  ولية،   32 والتاأهيل  الت�ضجري 
للت�ضجري  الوطني  الربنامج  جانب 
ي�ضمل  والذي  مواطن(  لكل  )�ضجرة 

الوطن. وليات  كل 
ال�ضيدة  وفق  الربنامج  جناح  ويعتمد 
املواطن  انخراط  مدى  على  را�ضدي 
العملية،  ه���ذه  يف  وم�����ض��ارك��ت��ه 
اإىل  التعاون،  باأهمية  وحت�ضي�ضه 
العتناء  يف  ال�ضتمرار  اأهمية  جانب 
املغرو�ضة  والنباتات  بال�ضجريات 

. �ضقيها و
ال�ضيدة  ت�ضيف  الإط��ار،  هذا  ويف 
الغر�س  يكفي  ل  قائلة:"  را�ضدي 
�ضاهم  من  كل  ندعوا  لكن   )..( فقط 
بال�ضتالت  العناية  اىل  العملية  يف 
املحيط  على  واحل��ف��اظ  املغرو�ضة 

والنباتي". الغابي 
اختتام  اأن  امل�ضوؤولة  نف�س  وتوؤكد 
املقبل  م��ار���س   21 ي��وم  ال��ربن��ام��ج 
فقط،  الغابية  الأ�ضناف  �ضيخ�س 
بع�س  غر�س  عملية  �ضت�ضتمر  فيما 

الغابية. وغري  املثمرة  الأ�ضناف 
املتحدثة  دع��ت  الط���ار  ه��ذا  ويف 
اث��راء  يف  امل�ضاركة  اىل  املواطنني 
الأطفال  وحت�ضي�س  النباتي  الغطاء 
البيئي  املحيط  على  احلفاظ  باأهمية 

والغابي.
رئي�ضة  ب��ه  اأف����ادت  م��ا  وح�����ض��ب   
مبديرية  الغابية  الرثوة  حماية  مكتب 
لولية  الأخ�رش  واحل��زام  الغابات 
غر�س  مت  �ضعيدي،  اإمي��ان  اجل��زائ��ر، 
ولية  اإقليم  عرب  �ضجرية  األف   205
املديرية  برنامج  اط��ار  يف  اجل��زائ��ر 
الذي   2020 /  2019 ملو�ضم  امل�ضطر 
�ضجرية  األف   300 غر�س  اىل  يهدف 

املقبل. اأبريل  �ضهر  غاية   اىل 
 3.035 غر�س  مت  ذل��ك  جانب  اإىل 
���ض��ج��رية م��ن خم��ت��ل��ف ال���ض��ن��اف 
اأيام  اأو  حمطات  ت�ضع  يف  الغابية 
"حميطي  برنامج  �ضمن  حت�ضي�ضية 
ملو�ضم  الرابعة  طبعته  يف  اأخ�رش" 
اىل  ب��الإ���ض��اف��ة   2020 /  2019
ال�ضقي،  مثل  الع��ت��ن��اء  عمليات 

الأح��وا���س  اجن���از  ال��رتب��ة،  تقليب 
غر�ضها  مت  التي  لالأ�ضجار  بالن�ضبة 
بع�س  يف  املا�ضي  املو�ضم  خ��الل 

الربنامج. حمطات 
ف��اإن  �ضعيدي  ال�����ض��ي��دة  وح�����ض��ب 
باليوم  لالحتفاء  حت�رش  املديرية 
مار�س   21 ي��وم  لل�ضجرة  العاملي 
ال��ع��دي��د من  م���ن خ���الل  امل��ق��ب��ل 
جمعيات  مع  بالتن�ضيق  الأن�ضطة 

املدين. املجتمع 
اأ�ضا�ضية  حماور   4 الربنامج  ويتناول 
امل�ضاحات  تهيئة  ب��اإع��ادة  تتعلق 
حول  والتح�ضي�س  واملتلفة،  املحروقة 
وحمالت   ، اأخ�رش"  "حميطي  برنامج 
و  امل��دار���س  م�ضتوى  على  جهوية 

واملوؤ�ض�ضات. الحياء  جلان 
بح�ضب  امل��دي��ري��ة،  ���ض��ط��رت  ك��م��ا 
 23 لتهيئة  برناجما  امل�ضدر،  نف�س 
اإىل   ، بالعا�ضمة  فالحية  ح�ضرية 
حم��ولت  و�ضعية  حت�ضني  ج��ان��ب 
بالغطاء  بتح�ضينها  ال��ط��رق��ات 

الأخ�رش.
بالإعالم  املكلفة  ك�ضفت  جهتها  من 
الأخ�رش  واحل��زام  الغابات  مبديرية 
هجرية  ال�����ض��ي��دة  اجل��زائ��ر  ل��ولي��ة 
توعوي  برنامج  تنظيم  عن  حال�س، 
الثقافة  ار�ضاء  اىل  يهدف  حت�ضي�ضي 
مع  بالتعاون  الطفل  لدى  البيئية 
خا�ضة  وهيئات  ر�ضمية  موؤ�ض�ضات 

. املدين  املجتمع  وجمعيات 
لربنامج  الرابعة  الطبعة  وخ��الل 
هذه  اأطلقت  التي  اأخ�رش"  "حميطي 
اإىل  املا�ضي  اأكتوبر   25 منذ  ال�ضنة 
 500 ي�ضمل  و  املقبل،  ابريل  غاية 
املديرية   ترافقهم  الآن،  حتى  طفل 
اأ�ضبوعني  كل  ميدانية  خرجات  يف 

بالعا�ضمة. املتواجدة  الغابات  اإىل 
هذا  تر�ضيخ  على  املديرية  وتعكف 
الأطفال  ل��دى  التوعوي  الربنامج 
لديهم  البيئية  الثقافة  اإر�ضاء  بهدف 

على  احلفاظ  يف  الطفل  وترغيب 
ونظافتها. الطبيعة 

ن�ضاطات  تنظيم  الإطار  هذا  ويتم يف 
مع  بالتن�ضيق  لالأطفال،  تفاعليه 
واطفال  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
ال���ن���وادي ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ن��وادي 

ال�ضالمية.  والك�ضافة  اخل�رشاء 
ي��وم��ا   11 امل��دي��ري��ة  ب��رجم��ت  و 
بلديات  م��ن  ع��دد  ع��رب  حت�ضي�ضيا 
مقاطعة  على  موزعة  اجلزائر،  ولية 
خادم(  )بئر  ال�رشقية  للجهة  الغابات 
واجلهة  )ال�رشاقة(  الغربية  واجلهة 

)باينام(. الو�ضطى 
و���ض��ط��رت امل��دي��ري��ة م��وا���ض��ي��ع 
اأ�ضاتذة  يقدمها  لالأطفال  خا�ضة 
بربامج  مرفقة  تكون  وخمت�ضون 
لغرا�ضة  تطبيقية  واأ�ضغال  ترفيهية 

عليها. احلفاظ  وكيفية  النباتات 
بح�ضب  امل��دي��ري��ة،  وت�����ض��ت��ه��دف 
امل��ت��ح��دث��ة، ال���ض��ت��ث��م��ار اأك���رث يف 
البعيد  املدى  على  الأطفال  �رشيحة 
وكيفية  الطبيعة  ح��ب  لتلقينهم 
تعلم  خ���الل  م��ن  عليها  احل��ف��اظ 
ور�ضكلة  ال�ضجار،  غر�س  كيفيات 
ال��ن��ف��اي��ات وت��غ��ي��ري ال�����ض��ل��وك��ات 
وموا�ضيع  الطبيعة،  جتاه  ال�ضلبية 
القت�ضاد  تثمني  الغابة يف  حول دور 

الوطني.
املديرية  قامت  التمويل  جمال  ويف 
املجمع  م��ع  ات��ف��اق��ي��ة  ب��اإم�����ض��اء 
�ضوناطراك  للمحروقات  العمومي 
ال�ضابقة  الثالثة  الطبعات  خ��الل 
بيداغوجيا  اجنازه  يتم  ما  كل  لتمويل 
اإىل جانب احل�ضول على متويل بع�س 
املوؤ�ض�ضات  من  اخلوا�س   املتطوعني 
موؤ�ض�ضة  جانب  اإىل  القت�ضادية 
احل�رشي  و�ضبه  احل�����رشي  النقل 
بعمليات  تكفلت  التي  )اي��ت��وزا( 
املعنية  الغابات  نحو  التالميذ  نقل 

الن�ضاطات. هذه  ق/وباحت�ضان 

 غر�س اأكرث من 10 مليون �صجرية حتى نهاية فيفري 
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كما اأن طرقات تقرت باتت ل  
ترقى كونها م�ضالك غابية  من 
حيث �ضوء الجناز و الور�ضات  
وال�رشر  با�ضتمرار  املفتوحة 
ال�رشف  ب�ضبكة  اأحلقته  الذي 
امل��ي��اه  ق��ن��وات  ال�����ض��ح��ي و 
املنزيل  لال�ضتعمال  ال�ضاحلة 
فاإن مل  ت�ضجل اأمامك م�ضتنقع 
اأو  ال�ضحي  ال�رشف  مياه  من 
هبوط اأر�ضي �ضادفك ت�رشب 
مائي  عجزت امل�ضالح التقنية 
ال�ضاأن  هو  كما  احتوائه  على 
التكوين  ملركز  املقابل  باملوقع 
املمهالت  عن  ناهيك  املهني  
تخ�ضع  ل  التي  و  الع�ضوائية 
للمقايي�س املعمول بها  فتقرت 
ل تكاد تخطو فيها  خطوة اإل 
اأو  حفرة  على  عينك  وقعت 

كبوة من خملفات الردم   
اأحيائها  من  العديد  ويعاين 
ال�ضالة   الكالب  انت�ضار  من 
الع�ضوائي  الركن  اإىل  اأ�ضف 
ال��ت��ي حتمل  ل��ل��م��رك��ب��ات  
���ض��ه��اري��ج مب����واد خ��ط��رية 
اللتهاب  �رشيعة  اأو  انفجارية 
كما هو احلال اأمام مدخل ثانوية 
و  تب�ضب�ضت  ببلدية  الكواكبي 

وجت��وب  م�ضكنا   630 ح��ي 
الأغنام الأحياء على غرار حي 

40 م�ضكنا ببني ي�ضود  
باملدينة  امل��رور  حركة  اأن  كما 
بفرتات  اإل  التنظيم  تعرف  ل 
اأك��رثه��ا  ال��ي��وم  م��ن  معينة 
الإ�ضارات  انعدام  مع  �ضباحية 
ت�ضهيل  و  لت�ضري  ال�ضوئية 
يتم  التي مل  و  املركبات  حركة 
اأن تعطلت وهي  �ضيانتها مند 

خارج جمال اخلدمة متاما 
الطابع  غياب  تقرت  وتعرف 
مييزها  الذي  للمدينة  العمراين 

يحاكي  و  امل���دن  �ضائر  ع��ن 
واإن  واأث��اره��ا  املنطقة  تاريخ 
هدمه  فقد مت  منه  القدمي  وجد  

اأو تغري معامله
تعرف  ذات���ه   ال�ضياق  ويف 
مياه  يف  �ضح  تقرت   املقاطعة 
ال�رشب اأو ال�ضالح لال�ضتعمال 
املنزيل بل يكاد ينعدم متاما يف 

بع�س الأحياء واملناطق منها  
اأحياء  من  العديد  تفتقد  كما 
العمومية  ل��الإن��ارة  ت��ق��رت 
وبع�ضها معطلة اأو ت�ضجل بها 
العديد من الأعطاب ول تعرف 

اإل القليل من عمليات ال�ضيانة  
غري  باملدينة  تقرت  وتو�ضف 
النظيفة ب�ضبب انت�ضار القمامة  
وغ��زو  الكريهة  وال���روائ���ح 

البعو�س  بع�س اأحيائها 
قدر  وعلى  تقدم  ما  كل  فمن 
يراها  اأن  تقرت  مواطن  حلم 
اإعالنها  عند  وفرحته  ولي��ة 
مواطن  اأن  اإل  ذل��ك  �ضمن 
طابع  اأن  جازما  يعتقد  تقرت 
اإىل غاية  املدينة  الرتيف يخنق 

اإ�ضعار اأخر 

06 العدد
1953 اإلثنين  16 مارس 2020 م الموافق لـ 21 رجب 1441هـ

حتكمها الأ�صواق الع�صوائية والأك�صاك الق�صديرية

مظاهر الرتيف تخنق  تقرت    
فقدت تقرت  بريقها  ومل يعد لها من البهجة ماعدا ال�صم فقد اأطبقت عليها مظاهر الرتيف فال يختلف اثنان على  ذلك فتقرت 
حتكمها الأ�صواق  الع�صوائية و الأك�صاك الق�صديرية و طاولت اخل�صر و الفواكه  و ال�صواء الغري مراقبة و ل هي �صحية و التي 
احتلت الأر�صفة و اأجزاء كبرية من ال�صاحات العامة و املتنزهات و حتى الطرقات  فال يكاد  يخلو منها موقعا ناهيك على طاولت 

وعربات  ال�صاي املتنقلة بالقرب املوؤ�ص�صات العمومية و مداخل و خمارج املدينة حيث انت�صرت انت�صار رهيب و ل رادع لأ�صحابها  فمن 
ا�صتهواه الأمر زرع طاولة اأو ك�صك اأو يخنق ال�صكان ب�صوق ع�صوائية كما هو ال�صاأن ب�صوق النزلة اليومي و �صوق الزيوة

للق�صاء على الّتو�صيالت الع�صوائية

من  ي�صتفيد  ريفي  �صكن   600
الكهرباء ببلدية مليلي بب�صكرة

الحتياجات  لذوي  الوطني  اليوم  مبنا�ضبة 
مار�س   14 تاريخ  ي�ضادف  الذي  اخلا�ضة 
املركز  ملحقة  اإدارة  اأقامت   ، �ضنة  من كل 
املعاقني  لالأطفال  البيداغوجي  النف�ضي 
حفال   ، اجللفة  بولية  م�ضعد  مبدينة  ذهنيا 
من  العديد  يت�ضمن  ث��ري��ا  و  متنوعا 
الن�ضاطات الرتفيهية و التكرميية ، بح�ضور 
اأولياء الأطفال و مب�ضاركة جمعية امليمونة 
ال�ضيد  امللحقة  مدير   ، امل�رشحي  لالإن�ضاد 
اأن  على  يحر�س  وكعادته   " قبلة  اأحمد   "
الإمكانيات  املوعد رغم  يكون طاقمه يف 
املحاولت  خالل  من   ، املتاحة  الب�ضيطة 

ميكن  ما  تقدمي  التكاليف  باأقل  و  املتكررة 
تقدميه مهنيا و اإن�ضانيا ، على امتداد املو�ضم 
و  الوطنية  و  الدينية  املنا�ضبات  وتوايل 
حّتى العاملية ، مع تنويع الربامج وامل�ضاريع 
و  اأهدافها  اإي�ضال  و  لالأطفال  املوجهة 
حفل  نال  وقد   ، املحلي  للمجتمع  فوائدها 
هذا العام اإعجاب و تقدير احلا�رشين الذين 
عرّبوا بعد نهايته عن �ضعادتهم برمزية و 
مقدمة  يف  و   ، املقّدمة  الأعمال  م�ضتوى 
الدين  " حمي  الدائرة  ال�ضيد رئي�س  هوؤلء 
اأن  لي�س �رشطا  النجاح  اأن  قال  و   " عثمان 
الب�رشية  و  املادية  الو�ضائل  بتوفر  يتحقق 

اأن الإرادة و الرغبة كفيالن  ، و  ال�ضخمة 
الإيجابية  الأ�ضياء  من  الكثري  بفعل  اأحيانا 
الكفاءة  اأ�ضحاب  ي�ضع  فعندما   ، املثمرة 
�ضبيل  يف  اأوقاتهم  وجهودهم  اأفكارهم 
ل  الفالح  و  التوفيق  ياأتي  اّلخرين  خدمة 
حمالة ، علما اأن اأبناء م�ضعد باتوا غا�ضبني 
الذين  املنتخبني  امل�ضوؤولني  معظم  على 
م�ضاحلهم  حتقيق  �ضوى  يهمهم  يعد  مل 
العامة  امل�ضلحة  ح�ضاب  على  ال�ضخ�ضية 
، و دون اأن يكرتثوا لأحوال املجتمع الذي 
اأعطاهم  الكثري دون اأن يبادر اأحد منهم برد 
اجلميل.                                    عمر ذيب  

اإحياء يوم املعاقني بربنامج ثري باجللفة 

حجز اأكرث من 11 قنطارا من حلوم الدجاج الفا�صد بالأغواط 

يرتقب اأن توّدع ع�رشات العائالت القاطنة ببلدية مليلي معاناتها 
مع غياب طاقة الكهرباء بعد تخ�ضي�س امل�ضالح املعنية بالولية 
انتظروها  التي  الطاقة  بهذه  لتزويدهم   معترب  مايل  لغالف 

ل�ضنوات طويلة منذ اإجناز �ضكناتهم الريفية وال�ضتقرار بها.
اأو�ضحت م�ضادر من بلدية مليلي غرب ب�ضكرة، عن تخ�ضي�س 
ريفي  �ضكن   600 حي  لربط  �ضنتيم،  مليار   14 ملبلغ  الولية 
منذ  ال�ضكان  به  طالب  الذي  امل�رشوع  هذا  جت�ضيد  و  بالكهرباء 
احللم  امل�رشوع  يندرج  املرا�ضالت، حيث  �ضنوات عرب عديد  عدة 
بالن�ضبة لل�ضكان الذين غالبيتهم فالحني يف اإطار التكفل الأمثل 

بان�ضغالت ال�ضكان.
و قد ت�ضّبب غياب الكهرباء ح�ضب ما اأفاد به بع�س املواطنني اإىل 
ربط كل التو�ضيالت اإىل منازلهم بطريقة ع�ضوائية و فو�ضوية 
رغم  الكهربائية،  بالطاقة  للتزود  املجاورة  الأحياء  خمتلف  من 
خطورة العملية على اأرواحهم و اأطفالهم ال�ضغار، حيث ت�ضّبب 
اجلوية،  التقلبات  اأثناء  خا�ضة  الأليمة  احلوادث  عديد  يف  الأمر 
وهي الظروف التي دفعتهم يف الكثري من املرات، للتقدم بالعديد 
ولية  كذا  و  الطاقة  مديرية  و  البلدية  لرئي�س  ال�ضكاوى  من 
املعي�ضي،  اإطارهم  مب�ضاكلهم وحت�ضني  بالتكفل  ب�ضكرة، مطالبني 
حيث تتفاقم معاناتهم خالل �ضهر رم�ضان املعظم وف�ضل ال�ضيف 
من كل �ضنة يف ظل الإرتفاع الكبري يف درجات احلرارة وحاجتهم 

للكهرباء لت�ضغيل املكيفات الهوائية، و اأجهزة التربيد املختلفة.
و قد لقي خرب قرب انطالق اأ�ضغال هذه العملية التنموية الهامة 
ارتياحهم  عن  ع��رّبوا  الذين  ال�ضاكنة،  لدى  كبريا  ا�ضتح�ضانا 
امل�رشوع  600 عائلة من  اأكرث من  الذي ي�ضمن  ل�ضتفادة حيهم 

الذي �ضيمّكنهم من ا�ضتغالل خمتلف الأجهزة الكهرومنزلية.
واجلدير بالذكر اأن ولية ب�ضكرة منذ قدوم الوايل اجلديد، اأبي نوار 
التنموية عرب خمتلف  اإطالق عديد امل�ضاريع  الله، قدعرفت  عبد 
مناطق الولية على غرار التزود بالكهرباء، الغاز ببع�س املناطق 
لل�رشب يف  ال�ضاحلة  باملياه  التموين  النائية وكذا حت�ضني عملية 

خمتلف املناطق
ق/ج

عرب �ضكان حي �ضيدي بوعزيز 
القاطنني  وخ��ا���ض��ة  بتقرت 
حاجتهم  عن  الداخلية  بالأحياء 
املا�ضة لتعميم الإنارة العمومية 
بكل �ضوارع احلي والتي اأ�ضبح 
للغاية  اأمرا �ضعبا  فيها  التجول 
الليلية  ال��ف��رتات  يف  خا�ضة 
بع�س  ي�ضاعد  ال��ذي  الأم��ر   ،
و  ال�رشقة  ميتهنون  ال�ضباب ممن 
العتداءات يف الظالم الدام�س 
اأكد  كما   ، النا�س  بيوت  على 
احلي  ظلمة  اأن  احل��ي  �ضكان 
من  النفو�س  يف  اخلوف  تبعث 
هذا  يف  و   ، اعتداء  اأي  حدوث 
احلي  �ضكان  اأع��رب  ال�ضياق 
جراء  ال�ضديد  ا�ضتيائهم  عن 

عليها  اأ�ضحى  التي  الو�ضعية 
خا�ضة   ، يقطنونه  الذي  احلي 
العمومية  بالإنارة  يتعلق  فيما 
اإىل  منهم  البع�س  ا�ضطر  مما   ،
اأمام  ال�ضغرية  امل�ضابيح  و�ضع 
واجهات بيوتهم كحلول موؤقتة 
غري   ، ال�ضوارع  اإن��ارة  لنعدام 
اأنها تبقى غري كافية يف مواجهة 
ال���ذي يطبع  احل��ال��ك  ال��ظ��الم 
م�ضيفني   ، ليال  احلي  �ضوارع 
اأن الو�ضع بات ل يطاق ح�ضب 
بعني  التقيناهم  الذين  ال�ضكان 
التي  ان�ضغالتهم  لنقل  املكان 
اأ�ضبح  كما  توؤرقهم  اأ�ضحت 

توفريها �ضغلهم ال�ضاغل..
ن-ق- التجاين

الأحياء الداخلية تعاين انعدام 
الإنارة العمومية بحي �صيدي 

بوعزيز بتقرت

املجموعة الإقليمية للدرك 
بالأغواط تنظم حملة وقائية 

لل�صالمة املرورية
،نهاية  بالأغواط  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  تنظم  اأن  املنتظر  من 
ب�ضدود  �ضتكون مدعمة  املرورية  لل�ضالمة  وقائية  اجلاري حملة  الأ�ضبوع 
م�ضرتكة مع جميع الفاعلني،وهذا با�ضتعمال الو�ضائل التقنية احلديثة ملراقبة 
�ضواق حافالت النقل و نقل امل�ضافرين مل�ضافات طويلة مب�ضاركة كل العديد 
ومفت�ضي  الأمنية  وامل�ضالح  النقل،  كمديرية   اجلحيومية  القطاعات  ممن 
�ضواق  مبراقبة  املتعلقة  الوزارية  التعليمة  حمتوى  تطبيق  ،بغية  النقل 
اأن هاته احلملة �ضتنطلق  العلم  الب�ضائع،مع  امل�ضافرين ونقل  مركبات نقل 

من مقر جمموعة الدرك                                                                ع.ق

اأوقف اأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
عا�ضمة  �ضمال  ب��وزي��د  �ضيدي  مبدينة 
الطريق  م�ضتوى  على  الأغ��واط،  الولية 
اأفلو  مدينتي  بني  الرابط   23 رقم  الوطني 
والأغواط ، �ضاحنة �ضغرية نوع جاك على 
 32 حوايل  عمره  ي��رتاوح  �ضخ�س  متنها 
�ضنة،وبعد تفتي�س ال�ضاحنة مت العثور على 
كمية من اللحوم البي�ضاء املتمثلة يف حلوم 
الدجاج فاقت11قنطارباأح�ضائه،حيث كانت 
لال�ضتهالك  موجهة  املحجوزة  الكمية 
و�ضائقها  املركبة  توقيف  مت  اأين  الب�رشي 
امتام  اأجل  من   ، الفرقة  مقر  اإىل  واقتياده 
املحجوز  الدجاج  معاينة  الإجراءات،وبعد 
حمرتم  غري  ان��ه  تبني  اللجنة  ط��رف  من 
اللجنة  ق��ررت  وعليه  النظافة،  ل�رشوط 
غري  كونها  امل��ح��ج��وزات  ودف��ن  ات��الف 

�ضاحلة لال�ضتهالك.
وحجز ما يفوق  القنطار من اأح�صاء 

وروؤو�س الأغنام غري �صاحلة 
لال�صتهالك الب�صري 

الأمنية  التدابري  و  الإج���راءات  اإط��ار  يف 
ولي��ة  اأم��ن  م�ضالح  قبل  م��ن  املتخذة 
اأم��ن  على  للحفاظ  ال��رام��ي��ة  الأغ����واط 
ال�ضحة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  و  امل��واط��ن 
ميدانية  دوري��ات  اإث��ر  العمومية،وعلى 
ال�رشطة  لعنا�رش  الخت�ضا�س  بقطاع 
هذا  خالل  ال�ضابع  احل�رشي  لالأمن  التابعة 
م�ضتوى  على  انتباههم  لفت  الأ�ضبوع،اأين 
بالأغواط  القدمية  امل�ضافرين  نقل  حمطة 
�ضخ�س جمهول يحمل اأكيا�س بال�ضتيكية 
تقرب  الكبري،وبعد  احلجم  من  م�ضبوهة 

هذه  ومراقبة  املعني  من  امل�ضلحة  عنا�رش 
كغ   107 على  احتواءها  تبني  الأكيا�س 
كان  املعني  الأغنام،  وروؤو�س  اأح�ضاء  من 
الوليات  اإح��دى  اإىل  بها  التوجه  ب�ضدد 
الفور  على  ليتم  بيعها،  اأجل  من  املجاورة 
البالغ  الذكر  ال�ضالف  فيه  امل�ضتبه  حتويل 
من العمر 30 �ضنة والكمية املحجوزة من 
حتقيق  فتح  و  امل�ضلحة  مقر  اإىل  اللحوم 
اللحوم غري  اأن هذه  تبني  اأين  الق�ضية،  يف 
معاينة  وبعد  الب�رشي  لال�ضتهالك  �ضاحلة 
الإج���راءات  اتخاذ  املخت�ضة.مت  امل�ضالح 
قبل  من  احلال  بق�ضية  املتعلقة  القانونية 
مت  كما  ال�ضابع،  احل�رشي  الأم��ن  م�ضالح 
يف هذا الإطار اإتالف الكمية املحجوزة من 

اللحوم بالتن�ضيق مع امل�ضالح املعنية.
ع.ق
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حّييا امل�صاعبة والأع�صا�س مبدينة الوادي

يعاين �صكان حّيي امل�صاعبة والأع�صا�س مبدينة الوادي، من انعدام اأب�صط �صروريات احلياة، حيث يفتقد حّيهم اإىل عديد 
امل�صاريع التنموية، واأبدى ال�صكان ا�صتياءهم ال�صديد نتيجة ما يعي�صونه من ظروف اأقل ما يقال عنها اأنها مزرية، خا�صة اأمام 

غلق كل الأبواب من طرف امل�صوؤولني لأجل معاجلتها وحلها وما ي�صطلحون عليه بالالمبالة وعدم الهتمام بكل ال�صكاوى 
واملر�صالت التي يقومون بها اجتاه امل�صوؤولني.

منلـي. ع
-------------------

عدد  اأك��د  ذات��ه،  ال�ضياق  ويف 
امل�ضاعبة  �ضكان  م��ن  معترب 
ال��وادي،  ببلدية  والأع�ضا�س 
م�ضاريع  من  ي�ضتفيدوا  مل  اأنهم 
املوقع  من  الرغم  على  تنموية، 
احلّيني  عليه  يرتبع  الذي  الهام 

بحكم موقعه و�ضط املدينة.
ال�ضكان ب�رشورة اجناز  وطالب 
الأ�ضا�ضي،  للتعليم  مدر�ضة 
اجلديدة  للمدر�ضة  طريق  وفتح 
مقابل م�ضجد الفتح، ناهيك عن 
الطبية  ال�ضتعجالت  توقف 
وكذا توقف وحدة العالج بغوط 
دقا�ضي وجرمون، بالإ�ضافة اإىل 
انت�ضار املزابل الع�ضوائية وعدم 
من  تبقى  م��ا  دف��ن  ا�ضتكمال 
الغيطان، كما نا�ضدوا امل�ضوؤولني 
ل�ضبكة  العتبار  اإعادة  �رشورة 
خلف  خا�ضة  ال�ضحي  ال�رشف 
ال��ظ��ه��ارة،  وم�ضجد  ال��ربي��د 
ال�ضكنات  بتهدمي  والتكفل 
خطر  ت�ضكل  والتي  املهجورة 

على ال�ضكان.
من  ال�ضكان  ه��وؤلء  وا�ضتكى 

ال�ضارة  احل�����رشات  انت�ضار 
امل�ضالح  وطالبو  والعقارب، 
الأتربة  رفع  ���رشورة  البلدية 
وال�ضوارع  الطرق  يف  املنت�رشة 
اإعطائهم  جانب  اإىل  الرئي�ضية، 
والتح�ضني  التهيئة  يف  حقهم 
تهيئة  وكذا  والرتفيه،  احل�رشي 
واإعادة العتبار للطريق الرابط 

بني البلدية واملالح.
من  كذلك  ال�ضكان  وي�ضكي 

نق�س التهيئة داخل احلّيني وكذا 
الطرق  وتعبيد  �ضيانة  نق�س 
باعتبار  املحيط  الداخلية وتزين 
احلي داخل مركز املدينة، ناهيك 
يف  الإن���ارة  �ضبكة  نق�س  عن 
البلدية  بني  الرئي�ضي  الطريق 
اإىل  �ضيانتها،  وع��دم  وامل��الح 
جانب نق�س امل�ضاحات اخل�رشاء 
ال�ضاحات  تهيئة  وان���ع���دام 
الت�ضجري  ونق�س  امل��وج��ودة 

باحلّيني  جواري  ملعب  وانعدام 
م�رشوع  انطالق  يف  والتاأخر 

الهواء الطلق.
يتكبدها  التي  املعاناة  ونتيجة 
ال�ضكان فهم يطالبون ب�رشورة 
لإيفاء  املحلية  ال�ضلطات  تدخل 
امل�ضاريع  م��ن  ن�ضيبه  حيهم 
من  اإخراجهم  اأجل  من  التنموية 

دائرة الن�ضيان والتخلف.

ال�صكان يطالبون بن�صيبهم من التنمية

وفاة تلميذ 
ده�ًصا حتت 

عجالت �صيارة 
بالدبيلة

لفظ تلميذ بالطور 
البتدائي اأنفا�ضه 

الأخرية، بعد اأن ده�ضته 
�ضيارة.

احلادثة وقعت م�ضاء 
اأول اأم�س، مبحاذاة بنك 

الفالحة والتنمية الريفية 
ببلدية الدبيلة يف الوادي 

واردته قتيال يف عني 
املكان.

تفا�ضيل احلادث تعود 
خلروج الطفل من حمل 

جتاري بعد �رشاء حاجيات 
مبا�رشة نحو الطريق، 

اأين لقي م�رشعه حتت 
عجالت ال�ضيارة، فيما 
فتحت م�ضالح الأمن 
حتقيقا معمقا ملعرفة 

اأ�ضباب وتفا�ضيل احلادث 
املميت.

ق. م

حي الن�صيم مبدينة الوادي

املهنية  املحالت  م�رشوع  اأث��ار 
ببلدية  الن�ضيم  بحي  املوجودة 
القلق  م��ن  م��وج��ة  ال�����وادي، 
حيث  ال�ضكان،  لدى  والإنزعاج 
وكر  اإىل  الأخ���ري  ه��ذا  حت��ول 
اأنواع  فيه  ميار�ضون  للمنحرفني 

الرذيلة والنحراف اخللقي.
الن�ضيم،  اأح��ي��اء  �ضكان  ون��دد 
الثاين  وال�ضحن  ال�����ض��ع��ادة 
بلدية  ���رشق  جنوب  الواقعة 
مع  جمعهم  لقاء  يف  ال���وادي 
"التحرير" بالأعمال الالاأخالقية 
ال�ضباب  من  جمموعة  قبل  من 
امل��ن��ح��رف داخ����ل امل��ح��الت 
املهجورة، التي اأعدت خ�ضي�ضا 
ل�ضهادات  احل��ام��ل  لل�ضباب 
رئي�س  خمطط  �ضمن  مهنية 
باإجناز  القا�ضي  اجلمهورية 
مائة حمل يف كل بلدية، والتي 
اأ�ضبحت اليوم عبارة عن اأوكار 
وتعاطي  ال��دع��ارة  ملمار�ضة 

تعايل  عن  ناهيك  امل��خ��درات، 
موجة ال�ضخب وال�ضجيج التي 
مع  ل�ضيما  باأكمله  احلي  تغمر 
هذه  تنت�رش  حيث  الظالم  حلول 
زادت من  هذه  الو�ضعية  الفئة، 
البنايات  معاناة ال�ضكان خا�ضة 
املطلة على املحالت. يقول اأحد 
�ضكان املنطقة، والذي كنا نعلق 
العادل  توزيعها  اآمال يف  عليها 
احلامل  البطال  ال�ضباب  على 
ل�ضهادات مهنية، وبدل اأن تقوم 
واإعادة  برتميمه  املحلية  اجلهات 
مرة  واأدت���ه  فقد  اإل��ي��ه،  ال��روح 
اأخرى قبل ميالده، اإىل اأن اأ�ضبح 
املت�رشدون  اإليه  ي��اأوي  ملجاأً 
العدلية،  ال�ضوابق  واأ�ضحاب 
يقول حمدثنا. كما حاولنا طرح 
م�ضوؤول  الن�ضغالت على  هذه 
من  نتمكن  مل  لكن  بالبلدية، 

التوا�ضل معه.
ف�وزي. ق

الإهمال والتخريب يطال حمالت 
الرئي�س املهنية

انت�ضل اأعوان احلماية املدنية جثة 
داخل  متقاعد  لأ�ضتاذ  خم�ضيني 
الطاليبة  بحي  حماطة  اأر���س 
اأين  ال��وادي.  الولية  بعا�ضمة 
بطريقة  متوفيا  ال�ضحية  وجد 
يف  اأ���ض��ي��ع  م��ا  عك�س  ع��ادي��ة 
اأنها  على  ال�ضعبية،  الأو�ضاط 

انتحار.
فيما فتحت م�ضالح الأمن حتقيقا 
اأ�ضباب وتفا�ضيل  معمقا ملعرفة 
املميت. ومت حتويل اجلثة  احلادث 
للم�ضلحة الت�رشيح، حيث يرجح 

اأنها وفاة طبيعية.
ق. م

انت�صال جثة خم�صيني متوف داخل 
منزل بحي الطاليبة

بلدية  اأح��ي��اء  عديد  �ضكان  طالب 
كلم   15 ح��وايل  تبعد  التي  النخلة، 
ال��وادي،  الولية  عا�ضمة  مقر  على 
ب�رشورة التدخل من جميع ال�ضلطات 
الذي  للم�ضكل،  حل  لإيجاد  املعنية 
يوميات  وحّول  حقيقيا،  كابو�ضا  بات 
بعد  فعلي،  خطر  اإىل  البلدية  قاطني 
ينذر  مما  ال�ضطبالت،  انت�ضار  تفاقم 
بح�ضول كارثة بيئية يف الأفق، نظرا 
لنبعاث روائح من تلك الإ�ضطبالت 
واحل�رشات غزت جميع اأزقة و�ضوارع 

البلدية.
وعرّب الكثري من قاطني بلدية النخلة 
الو�ضعية  من  ال�ضديد  تذمرهم  عن 
املزرية، وم�ضكلة انت�ضار الإ�ضطبالت 
و�ضط  خ�����ض��و���ض��ا  ال��ف��و���ض��وي��ة 
حيث  والتجّمعات،  ال�ّضكنية  الأحياء 
الناجتة  الكريهة  الروائح  اأ�ضبحت 
اأنفا�ضهم  ت�ضد  الإ�ضطبالت  هذه  عن 
حتى  تطردهم  بل  �ضفوهم،  وتعكر 
نعيم  عنهم  وُتذهب  م�ضاكنهم،  من 
على  طبيعي،  نظيف  هواء  ا�ضتن�ضاق 
الذي  الكريهة  الروائح  مناخ  غ��رار 
للح�رشات  رهيب  انت�ضار  يف  يت�ضبب 
التي  والعقارب،  كالبعو�س،  ال�ضارة 

تتخذ من الإ�ضطبالت 
مقرا لها.

بع�س  ك�ضف  ك��م��ا 
عن  املنطقة  �ضكان 
اأ�ضحاب  بع�س  قيام 
ه���ذه الإ���ض��ط��ب��الت 
ب��رم��ي احل��ي��وان��ات 
“اجليفة” بجانب  امليتة 
دون  ا�ضطبالتهم، 
ال�ضحية،  ال�رشوط  لأدن��ى  مراعاة 
بيئية  كارثة  بظهور  ماينبئ  وه��و 
على م�ضتوى املنطقة، كما مت ت�ضجيل 
م�ضابني  اأ�ضخا�س  ع��دة  اإ���ض��اب��ة 
كاللي�ضمانيوز،  جلدية  ب��اأم��را���س 
والن��ف��ل��ون��زا،  ك��ال��رب��و،  وتنف�ضية 
�ضعوبات  من  ذل��ك  عن  وماينجر 
اأمرا�س  التنف�س        ومقدمات  يف 

بع�س  يعمد  كما  م�ضتع�ضية،  اأخرى 
الف�ضالت  جمع  اإىل  املوا�ضي  مالك 
يف اأكيا�س وو�ضعها بجانب الإ�ضطبل 
اإىل  احلاجة  عند  نقلها  ق�ضد  خارجا، 
ف�ضول  ي�ضتهوي  م��ا  م��زارع��ه��م، 
فوقها،  اللعب  اإىل  ال�ضغار  الأطفال 
دون مراعاة ملا قد ي�ضيبهم من اأمرا�س 

جراء تلك الف�ضالت احليوانية.
كما اأبدى ال�ضكان ا�ضتغرابهم من عدم 
امل�ضلك  اإجن��از  اأ�ضغال  يف  النطالقة 
الإ�ضطبالت  ه��ذه  ب��اإخ��راج  اخلا�س 
معاناتهم  من  ال�ضكان  يرتاح  حتى 
مطالبني  احل���دود،  ك��ل  فاقت  التي 
داخل  ال�ضطبالت  اأ�ضحاب  ب��ردع 
القانون  بقوة  واإخراجهم  التجمعات، 
منا�ضبة  تكون  �ضا�ضعة  مناطق  اإىل 

حممد ي�ضنيلرتبية املوا�ضي.

الإ�صطبالت تغزو الّن�صيج العمراين ببلدية النخلة
خلفت واقعا بيئيا بائ�ًصا

حي اجلدلة مبدينة الوادي

ال�صكان يطالبون بالتهيئة والإنارة العمومية
طالب �ضكان حي اجلدلة مبدينة الوادي ال�ضلطات املحلية ب�رشورة التدخل العاجل من اأجل حت�ضني م�ضتوى معي�ضتهم بتخ�ضي�س م�ضاريع تنموية، بعد اأن بقي احلي يف 

طي الن�ضيان والتهمي�س منذ �ضنوات. 
ما يزال �ضكان حي اجلدلة بالوادي يطالبون بتدخل ال�ضلطات املحلية من اأجل اإدراج هذا احلي �ضمن امل�ضاريع التي تخ�س التهيئة احل�رشية كون قاطني احلي يعانون عدة 

م�ضاكل. 
وعليه يطالب هوؤلء املعنيون بتهيئة احلي باإجناز الأر�ضفة وتعبيد الطرق بو�ضطه الذي بات ي�ضكل م�ضدر قلق للمواطنني برتاكم الأتربة وانت�ضار الغبار، وهو امل�ضهد 

الذي ظل يتكرر كل يوم دون اإعطائه اأهمية لإخراجه مما هو عليه اأو اإدراجه �ضمن امل�ضاريع التي حظيت بها البلدية.
واأمام هذا الو�ضع، ينتظر �ضكان حي اجلدلة من ال�ضلطات اإدراج م�رشوع لتهيئته يف اأقرب الآجال بالرغم من اأن عدة اأحياء بالبلدية ا�ضتفادت موؤخرا من م�ضاريع تخ�س 

التهيئة.
كما طالبوا ال�ضلطات املحلية بالإ�رشاع يف حل م�ضكل الإنارة العمومية الذي اأدى غيابها اإىل تنامي ظاهرة ال�رشقات والعتداءات من قبل بع�س ال�ضباب املنحرف، واأكد 
حديث بع�س �ضكان احلي عن احلياة ال�ضعبة التي يعي�ضونها بحيهم الذي يتحّول مع حلول الظالم اإىل مرتع للمنحرفني بالرغم من املرا�ضالت وال�ضكاوى العديدة التي 

قدموها اإىل اجلهات املعنية ح�ضب - اأحد ال�ضكان -.
ويف هذا ال�ضدد، ينا�ضد قاطنو حي اجلدلة ببلدية الوادي التدخل العاجل والإ�رشاع يف انطالق اإعادة �ضيانة الإنارة العمومية وتعبيد الطريق والتهيئة احل�رشية الذي لطاملا 
طالبوا بها.                                                                                                                                                                                                      ف�وزي. ق
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بلدية تارمونت بامل�صيلة  منطقة ظل بامتياز

مغي�س ب 
-------------------- 

هوؤلء  ي�ضتكي  ال�ضدد  هذا  ويف 
غياب  ب��الأح��رى  اأو  نق�س  من 
والتثقيفية  الرتفيهية  املرافق 
من  اإخراجهم  �ضاأنها  من  التي 
ب�ضبب  عليهم  املفرو�ضة  العزلة 
يتخبط  ال��ذي  البطالة  هاج�س 
فراغهم  اأوق���ات  ومتت�س  فيه 
ك��ق��اع��ات وم��ق��اه��ي الأن��رتن��ت 
للريا�ضة. ويف هذا  وكذا قاعات 
ال�ضباب  معظم  اأعرب  ال�ضياق، 
التحرير عن مدى  التقتهم  الذين 
امل�ضاكل  من  ال�ضديد  ا�ضتيائهم 
الغياب  ظل  يف  بهم  املحيطة 
على  ال�رشورية  للمرافق  التام 
قاعة  اأو  ال�ضباب  دار  غ���رار 
الإن���رتن���ت ي��ق�����ض��ون اأوق���ات 
الت�ضكع  ب��دل  فيها  ف��راغ��ه��م 
ظل  يف  �ضيما  ال�����ض��وارع  يف 
لدى  ال�ضغل  منا�ضب  غياب 
يولد  ما  ذلك  ال�ضاحقة  الأغلبية 
قاتال  وف��راغ��ا  رهيبا  �ضغطا 
تعبريهم  ح��د  على  ويدفعهم 
الن��ح��راف  ط��ري��ق  �ضلك  اإىل 
اأحد  يوؤكد  ال�ضياق،  ذات  ويف 

ي�ضطر  ما  ع��ادة  اأن��ه  حمدثينا 
املناطق  اإىل  التنقل  اإىل  البع�س 
العمل  عن  بحثا  �ضواء  املجاورة 
لك�رش  والت�ضلية  للرتفيه  اأو 
امل�رشب  واخلمول  امللل  روتني 
واملطلب  الأم���ر  وه��و  عليهم 
تارمونت  �ضكان  رفعه  ال��ذي 
املحلية  وال�ضلطات  للم�ضوؤولني 
ال�����ض��اأن  ذات  يف  م��ط��ال��ب��ني 
قائمة  اإدراج  الو�ضية  اجلهات 
�ضمن  ومطالبهم  ان�ضغالتهم 
بذلك  وجت�ضيدها  الأول��وي��ات 
جهة  م��ن  ال��واق��ع  اأر����س  على 

عدم  من  ال�ضكان  يعاين  اأخرى، 
املكتبات اجلوارية ومقاهي  توفر 
على  ت�ضاعدهم  التي  الإنرتنت 
من  ن��وع��ا  ومتنحهم  التجديد 
عن  ف�ضال  والت�ضلية  ال��راح��ة 
ل  لذلك  للتكوين،  مراكز  غياب 
اإليه  يلجوؤون  مكانا  هوؤلء  يجد 
اأو  ال�ضوارع  يف  الت�ضكع  �ضوى 
الذهاب اأو الركون و املكوث يف 

 . املقاهي 
النقائ�س  من  اجلملة  هذه  واأمام 
مطالبهم  تارمونت  �ضكان  يجدد 
امل�ضوؤولني  و  املحلية  لل�ضلطات 

تاأطري  و  الفئة  بهذه  لالهتمام 
البلدية  �ضطرت  فيما  ال�ضباب، 
طور  م�ضاريع  الإط��ار  هذا  يف 
اأمال  لتبقى  التنفيذ  و  الإجن��از 
جت�ضيد  حني  اإىل  عالقة  ال�ضكان 
قبل  م��ن  امل��ت��ك��ررة  ال���وع���ود 
اإدراج  وهي  الو�ضية  ال�ضلطات 
التنموية  امل�ضاريع  �ضمن  حيهم 
املتعددة على غرار توفري قاعات 
ترفيهية  مرافق  كذا  و  للريا�ضة 
هوؤلء  اإخراج  �ضاأنها  من  وثقافية 
التي  التهمي�س  و  العزلة  من 

. م�ضت  ل�ضنني  لزمتهم  طاملا 

امل�صاريع  من  العديد  وانتعا�س  الأخرية  ال�صنوات  خالل  ل�صيما  والتقدم  الع�صرنة  عوامل  ت�صاعد  من  بالرغم 
تهيئة  اأو  ال�صكنية  امل�صاريع  يخ�س  فيما  �صواء  املجالت  جميع  م�صت  والتي  مناطق،بامل�صيلة  عدة  عرب  التنموية 
املرافق  اأهم  فيها  وتنعدم  والتهمي�س  العزلة  من  نوعا  تعي�س  تزال  ل  املناطق  بع�س  اأن  اإل  وغريها،  الطرقات 
بامل�صيلة  تارمونت  بلدية  املناطق،  هذه  ومن  ال�صباب  بفئة  املتعلقة  منها  خا�صة  والثقافية  والرتفيهية  ال�صرورية 
ال�صرورية والرتفيهية  التي ل تزال تفتقر لأدنى متطلبات احلياة واملرافق  البلديات  التي تعد واحدة من بع�س 

. بال�صباب  تتعلق  التي  تلك  خا�صة 

للمواطن اليومية  املرافق  يف ظل غياب كل 

ل��وذاين  قرية  �ضكان  ي��زال  ما 
يف  يتخبطون  امل�ضيلة  ���رشق 
التنموية  امل�ضاكل  من  جملة 
العي�س  م��ن  ح��رم��ت��ه��م  ال��ت��ي 
افتقارهم  راأ�ضها  على  الكرمي، 
الرعاية  يوفر  �ضحي  مركز  اإىل 
تعفيهم  التي  الالزمة  الطبية 
املناطق  اإىل  التنقل  م�ضقة 
على  احل�ضول  بغية  املجاورة، 
م�ضددين  ال�ضحية،  املتابعة 
ع��ل��ى ال�����ض��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
الن�ضغال  ه��ذا  اإىل  اللتفاف 

م�ضجعهم. ق�ّس  الذي 
خ���رج ���ض��ك��ان ق��ري��ة ل���وذاين 
ال�ضوامع  لبلدية  اإداريا  التابعة 
�����رشق ع��ا���ض��م��ة احل�����ض��ن��ة 
اإزاء  �ضمتهم  ع��ن  امل�ضيلة 
تطاردهم  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات 
مركز  اإىل  افتقارهم  خلفية  على 
اأدن��ى  ت��وف��ري  ي�ضمن  �ضحي 
حالتهم  ملراقبة  ال�رشوريات 
املعاناة  ع��ن  بعيدا  ال�ضحية 

جتعلهم  ما  غالبا  التي  اليومية، 
اخلدمة  هذه  عن  متاما  ي�ضتغنون 

لالأمرا�س. وي�ضت�ضلمون 
قريتهم  اأن  ال�ضكان  واأو�ضح 
مقابل  �ضحية  لعيادة  تفتقد 
العالية  ال�ضكانية  الكثافة 
الذي  الأم��ر  هناك،  املتواجدة 
عناء  مقا�ضاة  على  يجربهم 
لبلدية  مقر  غاية  اإىل  التنقل 
م�ضريين  العالج،  تلقي  اأجل  من 
مرة  من  اأكرث  طالبوا  اأنهم  اإىل 
ب�رشورة  املحلية  ال�ضلطات 
منذ  امل��ن��ج��زة  ال��ع��ي��ادة  ف��ت��ح 
اأ�ضبحت  والتي  خلت  18�ضنة 
ح�ضبهم  روح  ب���دون  هيكل 
م��رة  ك���ل  يف  ال��ت��ن��ق��ل  ب���دل 
يف  امل��ت��واج��دة  ال��ع��ي��ادات  اإىل 
البعيدة،  امل��ج��اورة  البلديات 
ب�رشورة  طلبهم  ج��ددوا  حيث 
للنقائ�س  حد  لو�ضع  التدخل 
املجال.وفتح  هذا  يف  املطروحة 
هذه الأخرية.            ب/مغي�س

�صكان قرية لوذاين  بامل�صيلة 
غا�صبون من مديرية ال�صحة 

اأولد  مدا�رش  �ضكان  ي�ضتكي 
الواقعة  ال�ضواقي  لبلدية  �ضامل 
���رشق  ك��ل��م   70 ب��ع��د  ع��ل��ى 
جملة  م��ن  ال��ولي��ة  عا�ضمة 
ب�ضبب  منها  يعانون  م�ضاكل 
املفرو�ضة  والعزلة  التهمي�س 
عانت  التي  فالد�رشة  عليهم 
الهمجي  الإرهاب  �ضنوات  من 
الهجرة  اإىل  �ضكانها  دفع  مما 
يبقي  الأم����ن  ع����ودة  م��ع  و 
ي��ع��ان��ون من  ب��ه��ا  م��ن م���زال 
احل��ي��اة  وق�����ض��اوة  التهمي�س 
و�ضعية  م�ضكل  اأه��م  ولعل 

املدا�رش  بني  الرابطة  الطريق 
 18 رقم  الطريق  و  �ضامل  اأولد 
3كلم  من  ازي��د  م�ضافة  على 
معبد  طريق  اق��رب  باعتباره 
عن  عبارة  ي�ضبح  اأين  للد�رشة 
قطارات  ت�ضاقط  مع  اأوح��ال 
ي�ضعب  الإم��ط��ار  من  الأوىل 
�ضعبا  عليه  ال�ضري  يجعل  مما 
ال�ضكان  يطالب  ،اأي��ن  للغاية 
العزلة  ف��ك  ق�ضد  بتعبيده 
ال�ضكان  ،وي��ط��ال��ب  ع��ن��ه��م 
الطلبة  املدر�ضي  النقل  بتوفري 
�ضيدي  نحو  املتو�ضط  التعليم 

الثانوي  التعليم  وطلبة  زهار 
ي�ضطرون  اأين  ال�ضواقي  نحو 
م�ضيا  كلمرتات  �ضبع  لقطع 
مما  وايابا  ذهابا  الإق��دام  علي 
الأحوال  ل�ضوء  عر�ضة  جعلهم 
احل��ي��وان��ات  خل��ط��ر  و  اجل��وي��ة 
�ضلبا  ث��ر  اأ م��ا  وه��و  املفرت�ضة 
كما   ، درا�ضية  نتائجهم  على 
ي��ط��ال��ب ال�����ض��ك��ان ب�����رشورة 
تعرف  اأي��ن  بالغاز  تزويدهم 
مما  �ضتاءا  �ضديدة  برودة  املنطقة 
قارورة  علي  اأكرث  الطلب  يزيد 
�ضعر  يرتفع  اأين  البوتان  غاز 

�ضعف  من  اأكرث  اإيل  القارورة 
فيما  النقل  باحت�ضاب  ثمنها 
ال�ضكان  من  البع�س  ي�ضطر 
ا�ضتعمال  على  العتماد  اإىل 
يطالب  كما  للتدفئة،  احلطب 
تزويدهم  ب�����رشورة  ال�ضكان 
تعرف  اأين  العمومية  بالإنارة 
مع  للتجول  ح�رشا  املنطقة 
لرفع  اإ�ضافة  ال�ضم�س  غروب 
الريفي  ال�ضكن  من  ح�ضتهم 
جدا  �ضئيلة  احل�ضة  باعتبار 
عليه   الطلب  كرثة  مع  مقارنة 
.                             حممد م

�صكان مدا�صر اأولد �صامل باملدية يطالبون بحقهم يف التنمية

ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  متكنت   
احل�رشي  ب��الأم��ن  الق�ضائية 
لأمن  التابعة  تقريت  اخلارجي 
بجاية  بولية  �ضميني  دائ��رة 
خ���الل الأ���ض��ب��وع امل��ن�����رشم 
مل��ج��رم خطري  ح��د  و���ض��ع  م��ن 
يحرتف  ق�����ض��ائ��ي��ا  م�����ض��ب��وق 
مركبات  داخ��ل  م��ن  ال�رشقة 
العملية  تفا�ضيل  امل�ضلني، 

ع��دة  ت�ضجيل  ب��ع��د  ج����اءت 
ق�ضايا  بخ�ضو�س  �ضكاوي 
املركبات  داخل  من  ال�رشقات 
تقريت،  م�ضجد  من  بالقرب 
الفجر،  �ضالة  مع  تزامنت  كلما 
على  ال��ف��اع��ل  ا���ض��ت��وىل  ي���ن  اأ
داخل  من  معتربة  مالية  مبالغ 
وعليه  ال�ضحايا،  مركبات 
وحتري  بحث  عمليات  وبعد 

يف  املكان  ومراقبة  تر�ضد  مت 
اأين  الفجر  �ضالة  اأداء  اأوقات 
لوجود  ال�رشطة  عنا�رش  تفطن 
باملكان،  يحومان  �ضخ�ضني 
بعملية  اأح��ده��م��ا  ق��ام  ح��ي��ث 
اأحد  نحو  تقدم  والثاين  املراقبة 
قفل  بتحطيم  وقام  املركبات  
وت�ضلل  ال�ضائق  جهة  من  بابها 
اأين  ال�رشقة  لغر�س  داخلها  اإىل 

اأما  تلب�س،  حالة  يف  اإيقافه  مت 
الفرار  من  متكن  فقد  مرافقه 
ال��دام�����س  ال��ظ��الم  م�ضتغال 
لتوقيفه،  ج��اري��ة  ب��ح��اث  والأ
م،  �س  باملدعو/  الأمر  ويتعلق 
يف  ق�ضائيا  م�ضبوق  �ضنة،   37
باأم  بولية  املقيم  مماثلة،  ق�ضايا 

 . البواقي 
كرمي . ت

توقيف م�صبوق ق�صائيا يحرتف ال�صرقة ب�صميني  ببجاية 

املدية  ولي���ة  م�ضالح  ق��ام��ت 
بتوزيع  املن�رشم  الأ�ضبوع  نهاية 
النقل  حافالت  من  الثانية  الدفة 
امل��در���ض��ي، اأي��ن ا���رشف وزي��ر 
املوارد املائية ووايل ولية املدية 
بتوزيع  الحتفال  مرا�ضيم  على 
وهذا   161 اأ�ضل  من  حافلة   40
امل�ضطر  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف  
و  الداخلية  وزارة  ط��رف  م��ن 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات 
امل��دار���س  لتدعيم  العمرانية 
النائية  باملناطق  الواقعة  خا�ضة 

املدر�ضي النقل  بحافالت 
قامت  بعد  الدفعة  هذه  تاأتي  و 
توزيع  يف  املتمثلة  الأوىل  دفعة 
ومن  بلدية   16 على  حافلة   18
امل�ضاهمة  العملية  ه��ذه  �ضان 
املتمدر�ضني  عن  التخفيف  يف 
التي  ال��ظ��ل  مب��ن��اط��ق  خ��ا���ض��ة 
اإىل  التنقل  مرارة  اأبناوؤهم  يعاين 
وحتمل  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
ف�ضل  حرارة  و  ال�ضتاء  ق�ضاوة 

. ال�ضيف 
م  حممد 

توزيع 40 حافلة للنقل املدر�صي 
باملدية

حادث  اأم�س  اأول  م�ضاء  ح�ضد 
الطريق  عرب  وقع  مروع  مرور 
املحمل  ببلدية  خن�ضلة  الرابط 
ال�ضوداء  النقطة  يف  وحتديدا 
الولية  �ضكان  و�ضط  املعروفة 
ح�ضيلته  يف  ال��زي��زة  مبنحدر 

بلدية  من  �ضابني  املاأ�ضاوية 
انحراف  اثر  بخن�ضلة  املحمل 
اين   208 نوع  من  �ضيارتهما 
بعني  الأخرية  اأنفا�ضهما  لفظا 
جثث  نقلهما  ل��ي��ت��م  امل��ك��ان 
اإىل  بليغة  وباإ�ضابات  هامدة 

على  التعرف  �ضعوبة  درج��ة 
املركبة  حتطم  نتيجة  احدهما 
ب�ضكل  متنها  على  كانا  التي 
التعرف  ميكن  ل  بحيث  كلي 
ن��وع��ه��ا اىل  ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى 
حيث  اجل��ث��ث  حفظ  م�ضلحة 

يواريا  ان  انتظار  يف  يتواجدان 
هذا  الأخ��ري  ومثواهما  ال��رتاب 
م�ضالح  جهتها  من  فتحت  وقد 
يف  حتقيقها  املعنية  الأم���ن 
الأليم.                احلادث  مالب�ضات 

لزهاري   ونا�س 

وفاة �صابني يف حادث مرور األيم بخن�صلة

حادث  اأم�س  اأول  م�ضاء  ح�ضد 
الطريق  عرب  وقع  مروع  مرور 
املحمل  ببلدية  خن�ضلة  الرابط 
ال�ضوداء  النقطة  يف  وحتديدا 
الولية  �ضكان  و�ضط  املعروفة 
ح�ضيلته  يف  ال��زي��زة  مبنحدر 
بلدية  م��ن  �ضابني  �ضاوية  املاأ
انحراف  اثر  بخن�ضلة  املحمل 
اين   208 نوع  من  �ضيارتهما 
بعني  الأخ��رية  نفا�ضهما  اأ لفظا 
جثث  نقلهما  ل��ي��ت��م  امل��ك��ان 
اإىل  بليغة  وباإ�ضابات  هامدة 

على  التعرف  �ضعوبة  درج��ة 
املركبة  حتطم  نتيجة  احدهما 
ب�ضكل  متنها  على  كانا  التي 
التعرف  ميكن  ل  بحيث  كلي 
اىل  ن��وع��ه��ا  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا 
حيث  اجل��ث��ث  حفظ  م�ضلحة 
يواريا  ان  انتظار  يف  يتواجدان 
هذا  الأخ��ري  ومثواهما  ال��رتاب 
م�ضالح  جهتها  من  فتحت  وقد 
يف  حتقيقها  امل��ع��ن��ي��ة  م���ن  الأ
ليم.                الأ احلادث  مالب�ضات 

لزهاري   ونا�س 

وفاة �صابني يف حادث مرور األيم 
بخن�صلة

من  ع��ام��ل  م�����س  اأ اأول  ه��ل��ك 
الولية  ر�ضا�س  اولد  بلدية 
لل�ضقوط  تعر�ضه  اثر  املنتدبة 
مب�رشوع  ع��م��ارة  م��ن  املبا�رش 
بغاي  بلدية  بطرق  كو�ضيدار 
ال�ضحية  تويف  وقد  بخن�ضلة 
ثرا  ومتاأ احلرجة  اإ�ضاباته  جراء 

خطرية  ج���روح  م��ن  حل��ق��ه  مب��ا 
مت  وق��د  ه��ذا  بحياته  عجلت 
امل�ضالح  قبل  من  حتقيق  فتح 
يف  حتقيقها  املعنية  م��ن��ي��ة  الأ

احلادث.        مالب�ضات 
لزهاري ونا�س   

وفاة عامل من بلدية اأولد ر�صا�س 
بخن�صلة  بعد �صقوطه من العمارة
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علي  حممد 
-------------------- 

ف��اإن  امل�ضدر  ل��ذات  وف��ق��ا  و 
املحليتني  الوكالتني  م�ضوؤويل 
بطيوة،  و  ب��اأرزي��و  للت�ضغيل 
عن  ال��ب��ح��ث  مب��ه��م��ة  ك��ل��ف��وا 
لفائدة  الت�ضغيل  ع��رو���س 
ال�����ض��ب��اب ال��ب��ط��ال ل��ه��ات��ني 
امل��ن��ط��ق��ت��ني ال��ل��ت��ني ت��زخ��ران 
ال�ضناعية  ال��وح��دات  ب��اأك��رب 
الغربية  باجلهة  البرتوكيماوية 

. طن للو
اإطار  يف  العملية  هذه  تاأتي  و 
الت�ضغيل  �ضيا�ضة  "تفعيل 
لتطلعات  وفقا  مواكبتها  و 
للظفر  ال��ط��احم��ني  ال�����ض��ب��اب 
متا�ضيا  وك��ذا  عمل  مبنا�ضب 
ظاهرة  تقلي�س  متطلبات  و 
ليه.و  اإ اأ�ضري  ح�ضبما  البطالة"، 
العمل  على  كبري  طلب  هناك 
طرف  من  املنطقتني  هاتني  يف 
حاملي  منهم  خا�ضة  ال�ضباب 
العرو�س  اأن  غري  ال�ضهادات، 
قليلة  لفائدتهم  الت�ضغيلية 
ترتجمه  ال���ذي  م����ر  الأ ج���دا 
امل�ضجلة  الحتجاجات  �ضل�ضلة 

يف  املنطقتني  �ضباب  قبل  من 
ذات  ذك��ر  و  الأخ���رية  ال��ف��رتة 
�ضا�ضي  الأ "الهدف  اأن  امل�ضدر 
اإعطاء  هو  العملية  ه��ذه  من 
يف  املنطقتني  ل�ضباب  فر�ضة 
امل�ضغلني  حمل  وك��ذا  العمل 
ال��ذي  ال��ق��ان��ون  اح���رتام  على 
عرب  امل��رور  لزامية  باإ يق�ضي 

الت�ضغيل". وكالت 

كالتي  و  اأن  ال��ذك��ر  وي��ج��در 
اأرزي������و وب��ط��ي��وة اح��ت��ل��ت��ا 
الرابعة  و  الثالثة  املرتبتني 
طالبي  عدد  حيث  من  بوهران 
يفوق  م��ا  بت�ضجيل  ال��ع��م��ل 
من  واأك���رث  ل���الأوىل   8.000
جاءتا  فيما  للثانية   7.000
و  ال�����ض��اد���ض��ة  امل��رت��ب��ت��ني  يف 
طالبي  تن�ضيب  يف  ال�ضابعة 

من  اأزي���د  خ��الل  م��ن  العمل 
و  ل���الأوىل  تن�ضيب   1.300
للثانية،   1.300 م��ن  اأك���رث 
للجنة  تقرير  يف  جاء  ح�ضبما 
التجهيز  و  املحلية  التنمية 
الت�ضغيل  و  ال���ض��ت��ث��م��ار  و 
الولئي  ال�ضعبي  للمجل�س 
ال�ضنة  نهاية  ع��ر���س  ال���ذي 

الأخرية. دورته  يف  املا�ضية 

يقوم م�صوؤولو الوكالتني املحليتني للت�صغيل بكل من اأرزيو و بطيوة بزيارات ملختلف ال�صركات املتواجدة باملنطقتني ال�صناعيتني 
املذكورتني من اأجل جمع عرو�س العمل لفائدة �صباب املنطقتني، ح�صبما علم من الوكالة الولئية للت�صغيل.

الت�صغيل عرو�س  جلمع 

امل��ا���ض��ي،   الأرب���ع���اء  قب�ضت 
م�����ض��ال��ح  ال�����رشط��ة ب��اأم��ن 
على  بلعبا�س   �ضيدي  ولي��ة 
اأ���ض��خ��ا���س ���رشط��ي ،و  ث��الث��ة 
وام��راأة    PCA �رشطي  �ضبه 
العجالت  �رشقة  يف  متلب�ضني 
�ضبطهم  مت  حيث   ، املطاطية 
التحريات  وتكاثف  جهود  بعد 
�ضجة  ال�رشقة  خلفته  ما   وراء 
املواطنني  و�ضط  وهلع  كبرية 
على  امل��رك��ب��ات  ولأ���ض��ح��اب 
يف  بلعبا�س،  ولي��ة  م�ضتوى 
تتعدد  ال�����رشق��ة  ك��ان��ت   ح��ني 
وف�����ض��ول   ، لآخ����ر  ح���ي  م���ن 
�رشقات  اإىل  ترجع  الق�ضية 
مطاطية  عجالت  لعدة  متعددة 

للمركبات،  الأمامية  والأبواب 
ال�رشقة  هاته  نوعية  جعل  ما 
جانب  اإىل  نوعها  من  الفريدة 
�ضبكات  عرب  احل��دث  انت�ضار 
ت�ضاوؤل  عل  ما  وهو  التوا�ضل 
بف�ضل  ،اذ  ال�ضارق؟  من  كبري 
للك�ضف  التحريات  تكثيف 
وبعد  الوقائع  مالب�ضات  عن 
�ضبط  مت  م��راق��ب��ة  عمليات 
تلب�س  ح��ال��ة  يف  امل��ت��ورط��ني 
اإجناز  مت  اأي��ن   ، الرو�ضي  بحي 
ق�����ض��ائ��ي ���ض��ده��م عن  م��ل��ف 
تلب�س  حالة  يف  ال�رشقة  تهمة 
اإيداع  اأمر  حقهم  يف  �ضدر  و   ،

حلب�س. ا
ن.زنازل

�صرطي و�صبه �صرطي وامراأة 
يف قب�صة اأمن بلعبا�س

بعدما اأثارت �صرقة العجالت املطاطية �صجة عرب �صبكات التوا�صل 

الوطني  ال�����ض��ن��دوق  ينظم 
للعمال  الجتماعية  للتامينات 
متو�ضنت  عني  لوكالة  الإج��راء 
غ���رار ك��ل وك��الت  ع��ل��ى  و 
اليوم  احياء  اإط��ار  يف  الوطن 
ل  امل�ضادف  للمعاقني  الوطني 
حملة  عام  كل  من  مار�س   14
ذوي  لفئة  موجهة  اإع��الم��ي��ة 
حتت  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
بالأ�ضخا�س  التكفل   - �ضعار 
اهتمامات  �ضميم  يف  املعاقني 
التي  احلملة  هذه   - ال�ضندوق 
احلر�س على  اأهدافها يف  ت�ضب 
الإجراءات  و  التدابري  اإبراز كل 
ال�ضندوق  قبل  م��ن  املتخذة 
الفئة  بهذه  التكفل  جمال  يف 
بذوي  التكفل  مقدمتها  يف  و 
�ضواء  اخلا�ضة  الحتياجات 
ذوي  من  او  موؤمن  ب�ضفتهم 
احل��ق��وق م��ن ك��ل الدع���اءات 
على  التامني  جمال  يف  العينية 
ا�ضتفادتها  و  الأمومة  و  املر�س 
من  باملائة  مائة  بن�ضبة  اأي�ضا 
وفق  ال�ضطناعية  الأج��ه��زة 
التفاقية  مبوجب  حمددة  لئحة 
الوطني  ال��دي��وان  مع  املربمة 

ال�ضطناعية  املعاقني  لأع�ضاء 
ج��ان��ب  اىل  ل���واح���ق���ه���ا  و 
اإف��راغ  اأكيا�س  من  ال�ضتفادة 
جهاز  ب��ط��اري��ات  و  ال��ق��ول��ون 
البطاريات  و  اليديل  ال�ضمع 
كافية  بكميات  ال�ضمعية 
 03 من  بدل  كاملة  �ضنة  ملدة 
ال�ضندوق  يتكفل  كما  اأ�ضهر 
الطبية  الناحية  من  الفئة  بهذه 
كذلك  و  اجل��راح��ة  جم��ال  يف 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ب��ي��داغ��وج��ي��ا 
طب  يف  املتخ�ض�ضة  العيادة 
التاأهيل  اإع��ادة  يف  و  العظام 
ح��وادث  ل�ضحايا  الوظيفي 
التابعة  م�رشغني  بعيادة  العمل 
ذلك  اىل  اإ�ضافة  وهران  لولية 
الوطني  ال�����ض��ن��دوق  يعطي 
ل��ل��ت��ام��ي��ن��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
بالغا  اهتماما  الأج��راء  للعمال 
فئة  ل��دى  النف�ضاين  للجانب 
اخلا�ضة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
هذه  م��ن  اأ�ضخا�س  مب�ضاعدة 
النطق  ت�ضحيح  على  الفئة 
هياكل  ثالثة  م�ضتوى  على 
التاأهيل  و  العا�ضمة  باجلزائر 
و  الفح�س  مب��راك��ز  الوظيفي 

ب�ضيدي  العالج  و  الت�ضخي�س 
النف�ضاين  اجلانب  يف  و  بلعبا�س 
يتم  اأي�����ض��ا  ال��ب��ي��داغ��وج��ي  و 
امل�ضابني  ب��الأط��ف��ال  التكفل 
ال�ضندوق  اأدرج  كما  بالتوحد 
�ضانها  من  اأخ��رى  تدابري  عدة 
احل�����ض��ول ع��ل��ى اخل���دم���ات 
على  للرقابة  م�ضالح  كفتح 
م�����ض��ت��وى ه��ي��اك��ل ال��دي��وان 
املعاقني  لع�����ض��اء  ال��وط��ن��ي 
مما  لواحقها  و  ال�ضطناعية 
مع  الفوري  بالتكفل  ي�ضمح 
ل�ضتقبال  �ضياك  تخ�ضي�س 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  فئة 
نظام  اإدراج  و  ال�رشورة  عند 
لت�ضيري  م��دم��ج  م��ع��ل��وم��ات��ي 
ال��ذي  ل��واح��ق��ه��ا  و  الأج��ه��زة 
التقرب  من  للمعاق  �ضي�ضمح 
الوطني  ال��دي��وان  هيئات  من 
لواحقها  و  املعاقني  لع�ضاء 
الوطني  الرتاب  عرب  املنت�رشة 
من  و  التنقل  عناء  دون  م��ن 
كذلك  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  �ضمن 
للم�ضاعدة  م�ضلحة  ان�ضاء 
خ��دم��ة  ه��ي  و  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اىل  موجهة  بامتياز  عمومية 

اجتماعيا  لهم  املوؤمن  مرافقة 
الفئة  ل�ضيما  احلقوق  ذوي  و 
على  القادرة  غري  منهم  اله�ضة 
حيث  م�ضاعدة  دون  التنقل 
بالقيام  امل�ضلحة  هذه  تتكفل 
ب��ك��ل الج�����راءات الإداري����ة 
الهياكل  لدى  الطبية  كاملواعيد 
الأ�ضخا�س  مرافقة  و  ال�ضحية 
ال��ذي��ن ت�����ض��ت��دع��ي ح��الت��ه��م 
خا�س  طبي  تكفل  ال�ضحية 
بالإمرا�س  امل�ضابني  ل�ضيما 
املزمنة  الإمرا�س  و  ال�رشطانية 
امل�ضابة  الأخ���رى  الفئات  و 
لي�س  و  ذهني  او  ج�ضدي  بعجز 
فتح  جانب  اىل  م�ضاعدة  لديهم 
اللكرتوين  ملوقعه  ال�ضندوق 
مع  الن�ضغالت  بكل  للتكفل 
رقم  يحمل  اخ�رش  لرقم  و�ضع 
ت�رشفهم  حتت  و�ضع   3010
ال����دورات  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
يقيمها  ال��ت��ي  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة 
الإ���ض��ارة  لغة  يف  ال�ضندوق 
ة  بالإ�ضغاء  املكلفني  لفائدة 
التوا�ضل  لت�ضهيل  الت�ضال 
             . البكم  و  ال�ضم  فئة  مع 
 ن. مزادة
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الإقليمية  الفرقة  اأف��راد  متكن 
خالل  بالنعامة  الوطني  للدرك 
الولية  ب��رتاب  عادية  دوري��ة 
القمح  من  قنطار   75 حجز  من 
ال��ل��ني امل��دع��م ل��ال���ض��ت��ه��الك 
�ضاحب  ك��ان  والتي  الب�رشي 
 * ا�ضيزي   * نوع  من  �ضاحنة 
لال�ضتهالك  ت�ضويقها  ب�ضدد 
يف  بتعبئتها  قام  حيث  احليواين 
طريقا  بها  و�ضلك  كي�ضا   150
الطريق  م��ن  ب��ال��ق��رب  ت��راب��ي��ا 

اأفراد  انتباه  اأثار   6 رقم  الوطني 
وبعد  للدرك   الإقليمية  الفرقة 
ال�ضاحنة  �ضائق  مع  التحقيقات  
مت  وتفتي�ضه  �ضنة   27 �ضاحب 
ال�ضاحنة  وحجز  التهام  تثبيت 
التحقيق  وا�ضتكمال  واحلمولة 
خا�ضة  التفا�ضيل   باقي  ملعرفة 
هو  امل��دع��م  ال��ل��ني  ال��ق��م��ح  ان 
لال�ضتهالك  فقط  خم�ض�س 

. الب�رشي 
هواري  مرين 

حجز 75 قنطارا من القمح اللني 
املدعم بالنعامة 

غرفة  اأ�ضهر   10 منذ  تعي�س 
واحلرف  التقليدية  ال�ضناعة 
�ضفيح  على  بلعبا�س  ب�ضيدي 
الحتجاجات  ب�ضبب  �ضاخن 
التي تتجدد يف كل مرة و التي 
واملوظفون  العمال  ي�ضنها 
�����ض����ات����ذة امل���ك���ون���ون  والأ
من  وع����دد  وامل���رتب�������ض���ون 
املنت�ضبني  و  والعمال  احلرفيني 

مل���رك���ز ت��ث��م��ني امل���ه���ارات 
اأم�س  ج��ددوا  الذين  بتالغ،و 
بتدخل  مطالبني  احتجاجهم 
وال�ضناعات  ال�ضياحة  وزارة 
ن����ق����اذ ه��ذه  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة لإ
ح�ضبهم  تعرف  التي  املوؤ�ض�ضة 
على  ملحني  خطرية  جتاوزات 
����رشورة رح��ي��ل امل��دي��رة،ه��ذا 
من  ����ض���ات���ذة  الأ وا���ض��ت��ك��ى 

حتدث  التي  الت�رشفات  بع�س 
دارة  الإ قبل  من  الغرفة  داخل 
اأن  ذاته  الوقت  يف  ،موؤكدين 
ب�ضكل  تراجع  قد  الغرفة  داء  اأ
حتتل  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  ك��ب��ري 
�ضابقا،مرجعني  ال�����ض��دارة 
ك���رثة  اإىل  ذل�����ك  ���ض��ب��ب 
بني  وال�����رشاع��ات  اخل��الف��ات 
طال  التي  والعمال  دارة  الإ

هذه  انعك�ضت  اأمدها،بحيث 
الت�ضيري  على  �ضلبا  الأو�ضاع 
بن�ضبة  احل���ريف  ن���ت���اج  الإ و 
اأن  املحتجون  واأك���د  ك��ب��رية. 
لقبول  نية  اأي  تبد  مل  املديرة 
ال�رشاع  ه��ذا  ن��ه��اء  لإ احل��وار 

. امل�ضاكل  وحل 

جلول حلو�س 

اأ�صاتذة و حرفيون بغرفة ال�صناعة  التقليدية يف خري كان  ببلعبا�س  

مت��ك��ن��ت م�����ض��ال��ح ال����درك 
جنوبي  مرين  ببلدية  الوطني 
من  بلعبا�س  �ضيدي  ولي��ة 
بقتل  فيه  امل�ضتبه  توقيف 
يف  خ���ر  اآ ���ض��اب��ة  واإ �ضخ�س 
�ضبوع  الأ نهاية  زف��اف  حفل 
باملدعو  مر  الأ ويتعلق  املا�ضي 
العمر  من  البالغ   " ا ب،�س،  "

ارت��ك��ب  وال����ذي  ���ض��ن��ة   29
قبل  ب��ال��ف��رار  ولذ  ج��رمي��ت��ه 
فرقة  طرف  من  اأم�س  توقيف 
مام  اأ وتقدميه  الوطني  الدرك 
حمكمة  لدى  العامة  النيابة 
رهن  يداع  باإ اأمرت  التي  تالغ 

. احلب�س 
رم�ضاين م.

توقيف قاتل كهل يف اأمالزة 
ببلعبا�س

ال�ضاعة  اأم�س يف حدود  اأول  متكن 
اأفراد  ليال  والن�ضف  ع�رش  احلادية 
الوطني  للدرك  الأبحاث  فرقة 
قنطارا   250 حجز  من  مبع�ضكر 
)الفرينة(  اللني  القمح  مادة  من 
كانت  ال��ن��خ��ال��ة  مب���ادة  مم��زوج��ة 
نوع  من  �ضاحنة  منت  على  حمملة 
نحو  متجهة  كانت  والتي  "رونو" 

النعامة.  ولية  يف  امل�رشية  بلدية 
الطريق  م�ضتوى  على  وذل��ك 
بني  ال��راب��ط   7 رق���م  ال��وط��ن��ي 
مت  وقد  وتيزي  مع�ضكر  بلديتي 
�ضائق  �ضد  خمالفة  حم�رش  حترير 
على  ملفه  واإح��ال��ة  ال�ضاحنة 

فيه للف�ضل  العادلة  م�ضتوى 
ق/غ

حجز 250 قنطارا من الفرينة 
ممزوجة بالنخالة مبع�صكر
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غاريث بيل يلمح لالعتزال 
و�صط اأزمة كورونا

الدولياَني  ني  الالعباَ م�شري  الغمو�س  يلّف 
بن  و�شعيد  حمــرز  ريــا�ــس  ــني  ــرياَ ــزائ اجل
يها الأّول  رحمة، يف بطولة اإجنلرتا ِبق�شماَ
والثاين هذا املو�شم. ِب�شبب تف�ّشي فريو�س 

“كورونا”.
وترك امل�شوؤول كريغ كالرك رئي�س احتاد 
املو�شم  ِباأن  الإنطباع  القدم،  لكرة  اإجنلرتا 
ت�شريح  يف  الآوان،  قبل  انتهى  الريا�شي 

“ُمت�شائم” له.
تاريخ  يجهل  اإنـــه  كـــالرك  كــريــغ  وقـــال 
الأّول  ــني  الــقــ�ــشــماَ ــي  بــطــولــتاَ ا�ــشــتــئــنــاف 
ال�شحافة  ل�شانه  على  نقلته  كما  والثاين. 

الربيطانية ال�شادرة، ال�شبت.
اجتماعا  عقد  قــد  كـــالرك  كــريــغ  وكـــان 
لإحتاد الكرة الإجنليزي، اجلمعة. تناق�س 

ــري فــريو�ــس  ــاأث فــيــه احلــ�ــشــور مــ�ــشــاألــة ت
للعبة. املحلية  املناف�شات  “كورونا” على 

اأن  الإجنليزي  الكرة  احتاد  رئي�س  واأ�شاف 
“كورونا”  ِبفريو�س  املُ�شابني  عدد  تزايد 
املناف�شة  عودة  يف  احل�شم  يجعل  بلده،  يف 

الكروية اأمرا غام�شا.
ــاد الــكــرة الإجنــلــيــزي قــد اأّجــل  ــان احت وك
الأّول  ني  الق�شماَ بطولة  �شابق،  تاريخ  يف 
املقبل،  اأفــريــل  مــن  ــع  ــّراب ال اإىل  والــثــاين 
قبل  “كورونا”.  فريو�س  تف�ّشي  ِب�شبب 
الغمو�س  ِليبّث  ــالرك  ك كريغ  يــاأتــي  اأن 
وال�شبابية حول هذه املناف�شة، فيما تبقى 

من املو�شم احلايل.
الأّول  الق�شم  اأنــديــة  روؤ�ــشــاء  وقــّرر  هــذا 
املقبل،  اخلمي�س  اجتماع  عقد  الإجنليزي 

ــا يجب  ــد حـــول م ــوّح ــرار ُم ــق لــلــخــروج ِب
الــكــروي  املــو�ــشــم  بقية  ِبخ�شو�س  فعله 
احلايل. كما اأوردته �شحيفة “دايلي ميل” 
الربيطانية. مع الإ�شارة اإىل اأن اإدارة نادي 
و�شت هام اقرتحت – ُم�شّبقا – اإنهاء املو�شم 
اللقب  �شاحب  حتديد  وِبدون  الآوان  قبل 
الثاين،  الق�شم  اإىل  تهبط  التي  الفرق  اأو 
وهو  اأبي�س”.  “مو�شم  بـ  ُيعرف  ما  وفــق 
واملدرب  ليفربول  م�شوؤويل  ُيزعج  قد  اأمر 
النادي  ِلكون  الفريق،  واأن�شار  والالعبني 
لقب  ح�شد  من  اأدنــى  اأو  ني  قو�شاَ قاب  بات 
يبحث عنه منذ قرابة ُثلث القرن )مو�شم 
1990-1989(، فيما ُتريد اإدارة نادي و�شت 
هام اإنقاذ فريقها من الهبوط، حيث يحتل 

املركز الـ 16.
مان�ش�شرت  وفريقه  حمرز  ريا�س  ومــازال 
ع�شر  ِبخو�س  معنياَني  املو�شم،  هذا  �شيتي 
نهائي  وربع  اإجنلرتا،  بطولة  يف  مقابالت 
رابطة  نهائي  ثمن  واإياب  البلد،  هذا  كاأ�س 
بن  �شعيد  تنتظر  حني  يف  ــا.  اأوروب اأبطال 
رحمة وفريقه برينتفورد ت�شع مقابالت، 
ن�شخة  الثاين  للق�شم  اإجنلرتا  بطولة  يف 

.2019-2020
�شنة(   29( حمرز  ريا�س  اجلناح  ويرتبط 
مع نادي مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي ِبعقد، 
يلعب  بينما   .2023 �شيف  مّدته  تنق�شي 
املهاجم �شعيد بن رحمة )24 �شنة( ِلفريق 

برينتفورد، حتى الـ 30 من جوان 2022.

انتقد واين روين قائد مان�ش�شرت يونايتد 
كرة  �شلطات  ال�شابق،  اإجنلرتا  ومنتخب 
القدم يف بالده لتاأخرها يف تعليق مباريات 
كــورونــا،  فــريو�ــس  تف�شي  ظــل  يف  اللعبة 
عوملوا  يبدو  ما  على  الالعبني  اإن  قائال 

كفئران جتارب. 
ومت تعليق اأن�شطة كرة القدم يف اإجنلرتا 
طارئ  اجتماع  عقب  اجلمعة  يوم 
لأجهزة اإدارة اللعبة بعد ثبوت 
مدرب  اأرتيتا  ميكيل  اإ�شابة 
ــال بــالــفــريو�ــس يف  ــن ــش اآر�

اليوم ال�شابق.
مقال  يف  روين  وكتب   
"التاميز":  ب�شحيفة 
حتى  انتظرنا  "ملاذا 
ـــاذا  ــــوم اجلـــمـــعـــة؟ مل ي
ــة يف  ــب ــع ــل انـــتـــظـــرت ال
ــى ميــر�ــس  ــت ـــرتا ح ـــل اإجن
لتتخذ  اأرتـــيـــتـــا  مــيــكــيــل 

اخلطوة املنا�شبة؟" 
لالعبني  "بالن�شبة  ـــاف:  ـــش واأ�
اأ�شبوعا  هذا  كان  واأ�شرهم  والطواقم 
بغياب  خالله  �شعرنا  بالقلق..  مليئا 
وعلى  احلكومي  امل�شتوى  على  القيادة 
لكرة  ــيــزي  الإجنــل الحتـــاد  م�شتوى 

القدم ورابطة الدوري املمتاز".
 وزاد: "بعد الجتماع الطارئ اأخريا اتخذ 
وكاأنه  بــدا  ذلــك  وقبل  ال�شائب.  الــقــرار 
كفئران  اإجنلرتا  يف  الالعبني  معاملة  يتم 

جتارب."
لي�شامح  يكن  مل  اأنـــه  اإىل  روين  ــار  ــش واأ�  
اأ�شيب  اأ�شرته  اأفراد  اأحد  كان  لو  ال�شلطات 

بالفريو�س من خالله. 
"باقي  ال�شابق:  الــدويل  الالعب  واأ�شاف 
1 والرجبي  الريا�شات.. التن�س وفورمول 
واجلولف وكرة القدم يف دول اأخرى كانت 

حتث اخلطى بينما طلب منا ال�شتمرار".
الالعبني  من  كثريا  اأن  "اأعتقد  واأردف:   
يف  دخــل  للمال  كــان  اإن  يت�شاءلون  كانوا 
القدم  كرة  اتخذت  احلظ  وحل�شن  ذلــك؟ 
القرار ال�شحيح يف نهاية املطاف. كان لبد 

من تعليق مباريات املو�شم."
لفريق  حاليا  يلعب  الــذي  روين  ووا�شل   
النا�س  حياة  كانت  "اإذا  كاونتي:  ديربي 
تتعر�س للخطر فاإن هذا لبد اأن يكون يف 

مقدمة الأولويات." 
قال  املو�شم  اإدارة  طريقة  يف  ــه  راأي وعــن 
"لن منانع يف اللعب حتى �شبتمرب/  روين: 
اأيلول اإذا ا�شطررنا اإىل متديد املو�شم حتى 
اأننا  طاملا  عملنا..  هو  هذا  لأن  املوعد  هذا 

واأن  اللعب  يف  علينا  خطر  ل  ــه  اأن نعرف 
البيئة اآمنة للم�شجعني فاإننا �شنلعب".

يف  �شتقام  املقبلة  العامل  "كاأ�س  وختم:   
نوفمرب/ ت�شرين الثاين ودي�شمرب/ كانون 
الأول 2022 ولذا فمن املمكن ا�شتغالل هذا 
2019- مو�شم  �شننهي  اإننا  والقول  الو�شع 
العام احلايل ثم  2020 يف وقت متاأخر من 
املو�شمني  ببدء   2022 ملو�شم  ال�شتعداد 

املقبلني يف ال�شتاء."

كـــــ�ـــــشـــــف 
تـــــقـــــريـــــر 
�ــــشــــحــــفــــي 
كـــــتـــــالـــــوين، 
ام�س الأحد، عن 
ب�شاأن  جديد  تطور 
املقبل  ال�شيفي  املريكاتو 

لرب�شلونة.
"�شبورت"  �شحيفة  ذكرت  فقد 
توقف  فرتة  ي�شتغل  البار�شا  اأن 
تف�شي  خطر  ب�شبب  الليجا، 
على  للعمل  كــورونــا،  فــريو�ــس 
اإحراز تقدم كبري يف 4 �شفقات.
الــرئــيــ�ــس،  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــارت 
عقد  بارتوميو،  ماريا  جو�شيب 
الريا�شية  الإدارة  مع  اجتماًعا 
ورامون  اأبيدال  )اإريك  بالنادي 
�شفقة  ح�شم  عقب  بــالنــيــز( 

مت  حيث  بــرايــثــوايــت،  مــارتــن 
ــا يف  ــش ــار� ــب ــد اأهـــــداف ال ــدي حت

املريكاتو ال�شيفي.
ي�شعى  بر�شلونة،  اأن  واأو�شحت 
و�شط  ــب  ولع ــاع  دف قلب  ل�شم 
وجناح ومهاجم، وقد يتم ح�شم 
�شهر  خــالل  ال�شفقات  بع�س 

مار�س/اآذار اجلاري.
وقالت "�شبورت" اإن قلب الدفاع 
وقد  ــًرا،  ــش ــ� اأع يــكــون  اأن  يجب 
عن  ال�شتغناء  الأمـــر  يتطلب 
كليمنت  اأو  اأومتيتي  �شامويل 

لينجليت.
لعب  موا�شفات  اأن  واأ�ــشــافــت 
اجلمع  هي  امل�شتهدف،  الو�شط 
والــقــوة  الفنية  اللم�شات  بــني 
البدنية، على �شاكلة يايا توريه 
بر�شلونة  جنمي  كيتا،  و�شيدو 

اأن هناك  ال�شابقني، م�شرية اإىل 
العديد من اخليارات املتاحة.

ل�شم  اأي�شا  بر�شلونة  وي�شعى 
جناح هجومي، مركزه الأ�شا�شي 
اللعب  ميكنه  لكن  الي�شار،  جهة 

كذلك على اجلانب الأمين.

وفيما يتعلق باملهاجم ال�شريح، 
ـــارو  مت ال�ــشــتــقــرار عــلــى لوت
ميالن،  اإنـــرت  جنــم  مارتينيز، 
املقبلة  الـ15  ــام  الأي تكون  وقد 
ــس قـــرار  ــو� ــش ــ� ــخ ــة ب ــم ــش ــا� ح

الالعب.

ام�س  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  اأكد 
يجهز  بر�شلونة  نــادي  اأن  الأحــد، 
طــلــًبــا مبــنــحــه لــقــب الــلــيــجــا هــذا 

املو�شم، حال اإلغاء امل�شابقة.
"�شبورت"  لــ�ــشــحــيــفــة  ووفــــًقــــا 
باأكملها  الــدولــة  ــاإن  ف الإ�شبانية، 
تعي�س حالة من ال�شلل التام، والتي 
الليجا  ا�شتكمال  توقع  معها  ي�شعب 
تف�شي  ب�شبب  احلــايل،  املو�شم  يف 

فريو�س كورونا.

اإىل  الإ�شبانية  ال�شحيفة  واأ�شارت 
اإلــغــاء  هــو  الأكـــرب  الحــتــمــال  اأن 

البطولة، قبل نهايتها بـ11 جولة.
ــت اأنـــه يف هـــذه احلــالــة  ــح ــش واأو�
الهيئات  مــن  بر�شلونة  �شيطلب 
املخت�شة اإعالنه بطاًل ر�شمًيا لليجا 
اأنه  الأوىل  حجتني:  على  معتمًدا 
حتى  البطولة  من   70% لعب  مت 
الدور  اأنهى  من  اأنه  والثانية  الآن، 

الأول مت�شدًرا جلدول الرتتيب.

املتوقع  من  اإنــه  "�شبورت"  وقالت 
معار�شة  بر�شلونة  طلب  يواجه  اأن 

�شر�شة من ريال مدريد.
وذكرت اأن الو�شع احلايل مل ي�شبق 
وبالتايل  اإ�ــشــبــانــيــا،  يف  مثيل  لــه 
ما  توقع  يف  الجتهاد  ال�شعب  من 

�شيحدث.
يف  احلق  متنح  اللوائح  اأن  واأبرزت 
الحتاد  اإىل  ال�شتثنائية  الظروف 
لختيار  الليجا،  ورابطة  الإ�شباين 

البطل.
انتهاء  اإعالن  يتم  قد  اأنه  واأكملت 
املو�شم احلايل دون بطل، ويف حالة 
الختالف بني اجلهتني يتم اتخاذ 
رئي�س  قبل  مــن  النهائي  الــقــرار 

الحتاد اأو الهيئة التي يفو�شها.
جدول  حالًيا  بر�شلونة  ويت�شدر 
ويليه  نقطة،  بـ58  الليجا  ترتيب 
بـ56  الثاين  املركز  يف  مدريد  ريال 

نقطة.

اإيقاف  يف  كورونا  وبــاء  ت�شبب 
اأهم امل�شابقات املحلية والقارية 
ــا الـــــدوري  ــه ــن بـــــاأوروبـــــا، وم
تعليقه  مت  الـــذي  ــبــاين،  الإ�ــش

حتى اإ�شعار اآخر.
ـــة  ـــادي ورغــــــم اخلـــ�ـــشـــائـــر امل
هذه  �شت�شببها  التي  ال�شخمة 
الكبري  والرتـــبـــاك  ــــة،  الأزم
قد  اأنــهــا  اإل  �شتحدثه،  الــذي 
النعكا�شات  بع�س  لها  يكون 
الليجا،  قطبي  على  الإيجابية 

ريال مدريد وبر�شلونة.
ا�ــشــتــكــمــال  ــــال  ح يف  ـــــك  وذل
�شيكون  حيث  جمددا،  امل�شابقة 
فر�شة  الفريقني  م�شابي  اأمــام 
للم�شاركة  والرجوع  للتعايف، 

حني تعود الأمور لطبيعتها.
ــت الأنــــديــــة  ــش ــ� ــش ــ� وقـــــد خ
تدريبية  بــرامــج  الإ�شبانية 
خالل  منازلهم،  يف  لالعبني 
على  للحفاظ  التجميد،  فرتة 

لياقتهم.

ريال مدريد

الإ�شبانية،  العا�شمة  نادي  ويف 
اإيدين  البلجيكي  النجم  لحق 
منذ  غريب،  حظ  �شوء  هــازارد 
الفريق  ل�شفوف  ان�شمامه 
ـــالت  ـــق ـــت ـــوق الن ـــش خـــــالل �
بتعر�شه  املا�شية،  ال�شيفية 

للعديد من الإ�شابات.
ــب مــوؤخــرا يف  ــالع ــيــب ال واأ�ــش
عظمة ال�شظية اليمنى، خالل 
بالليجا،  ليفانتي  مــواجــهــة 
ــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة  ــش ــ� وخ
الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 
ـــد غــيــابــه  ـــاأك حــيــث ت
لفرتة ترتاوح بني 
وثالثة  �شهرين 

اأ�شهر.
ا  اأي�شً ويربز 

اأ�شين�شيو  يف هذا ال�شدد، ماركو 
الذي تعر�س لإ�شابة بقطع يف 
عن  اأبعدته  ال�شليبي،  الرباط 

املالعب لـ8 �شهور.
وحالًيا يوا�شل الإ�شباين العمل، 
للتاأهيل،  الأخــرية  املراحل  يف 
ت�شتكمل  حني  جاهًزا  و�شيكون 

امل�شابقة.
ــى حـــار�ـــس الــفــريــق  ــان كــمــا ع
من  ــوا،  ــورت ك تيبو  الأ�ــشــا�ــشــي، 
ال�شامة،  الع�شلة  يف  اإ�ــشــابــة 
ـــك الــظــهــري الأيــ�ــشــر  ـــذل وك
ــذي  ــي مــار�ــشــيــلــو، ال ــل ــربازي ال
تعر�س لإ�شابة يف الع�شلة ذات 

الراأ�شني.
ــرتة  ــي ف ــائ ــن ــث و�ــشــيــ�ــشــتــغــل ال
الإ�شابة  من  للتعايف  التوقف، 

واجلاهزية للم�شاركة.
ــــدان،  ــــان زيــــن الـــديـــن زي وك
يف  مدريد،  لريال  الفني  املدير 
املباراة  قبل  جًدا  حرج  موقف 
احلا�شمة �شد مان�ش�شرت �شيتي، 
دوري  نــهــائــي  ثــمــن  ــــاب  اإي يف 
�شغط  ــت  حت ـــــا،  اأوروب ــال  ــط اأب
القدر  لكن  العديدة،  الإ�شابات 

اأنقذه باإيقاف الن�شاط.
 

برشلونة

اأمـــا الــفــريــق الــكــتــالــوين، فقد 
على  ـــح  ـــش وا� بــ�ــشــكــل  عـــانـــى 
اإ�شابة  منذ  الهجومي،  امل�شتوى 
غ�شروف  يف  �ــشــواريــز  لوي�س 
يناير/ خالل  اليمنى،  الركبة 
كـــانـــون ثــــان املـــا�ـــشـــي، وكـــان 
يف  متــامــا  تعافيه  املــتــوقــع  مــن 

منت�شف اأبريل/ني�شان املقبل.
�شواريز  تعايف  عملية  وت�شري 
ــث يــبــذل  ــي بــ�ــشــكــل جــيــد، ح
اأق�شى  الأوروجواياين  املهاجم 
هذه  ل�شتغالل  حالًيا،  لديه  ما 
الفريق  ومــ�ــشــاعــدة  الفر�شة 
بعدما  الــنــ�ــشــاط،  ـــودة  ع فـــور 
وف�شل  خدماته  البار�شا  افتقد 

جريزمان يف تعوي�شه.
�شيعود  الليجا،  اإلغاء  حال  ويف 
الــفــرنــ�ــشــي عــثــمــان دميــبــلــي، 
مع  للمالعب  بر�شلونة،  مهاجم 
دون  ــد،  ــدي اجل املو�شم  بــدايــة 
من  كبري  ــدد  ع عــن  يغيب  اأن 

املباريات، كما كان متوقعا.
وكان الالعب قد تعر�س لقطع 
يف وتر بالفخذ الأمين، وخ�شع 
فنلندا،  يف  جراحية  لعملية 
ليتاأكد غيابه ملدة 6 اأ�شهر، منذ 

فرباير/�شباط املا�شي.
املــديــر  �ــشــيــتــني،  كيكي  وكـــان 
الــفــنــي لــلــبــلــوجــرانــا، يـــرى يف 
لهجوم  ال�شتاء  �شفقة  دميبلي 
الفريق، لكن جتدد اإ�شابته دفع 
مع  للتعاقد  الكتالوين  النادي 
برايثوايت،  مارتن  الدمناركي 

من �شفوف ليجاني�س.
بــر�ــشــلــونــة  �شي�شتعيد  ــا  ــم ك
الو�شط  ــط  خ لعـــب  ــات  ــدم خ
الذي  ميلو،  اآرثــر  الــربازيــلــي، 
الكاحل  يف  لالإ�شابة  تعر�س 
ــوع خــالل  ــب ــش الأميـــــن، مــنــذ اأ�

التدريبات.
ميلو  غياب  املتوقع  مــن  وكــان 
يف  مايوركا،  ريال  مواجهة  عن 
اأي�شا  الــالعــب  وقــاتــل  الليجا، 
نابويل  بلقاء  اللحاق  اأجــل  من 
اأن يتم  يف دوري الأبطال، قبل 

فر�س التجميد.

هل انتهى مو�صما حمرز وبن رحمة ؟

روين: "ال�صلطات عاملت الالعبني كفئران جتارب"

كورونا ين�صط ملف �صفقات بر�صلونة

بر�صلونة يجهز طلًبا مبنحه لقب الليجا

باري�س �صان جريمان ي�صتهدف �صم ريا�س حمرزم�صائب كورونا فوائد لريال مدريد وبر�صلونة
اآخر  النجم اجلزائري ريا�س حمرز يف �شفوف مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي ملو�شم  ا�شتمرار  اأن  اإيطالية  اإعالمية  اأكدت تقارير 

اأ�شبح غري موؤكد، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق لغاية �شيف عام 2023.
ووفقًا ملوقع "كالت�شيو مريكاتو" الإيطايل، فاإن فريق باري�س �شان جريمان الفرن�شي بات وجهة حُمتملة لريا�س حمرز خالل 

فرتة النتقالت ال�شيفية املقبلة، حيث يرغب النادي "الباري�شي" يف موا�شلة تدعيم �شفوفه املدججة بالنجوم. 
ب�شبب  اأوروبا،  اأبطال  دوري  م�شابقة  يف  قادمني  ملو�شمني  اللعب  من  بحرمانه  �شيتي  مان�ش�شرت  فريق  على  امل�شلطة  العقوبة  اأن  كما 

اإخالله بلوائح اللعب املايل النظيف، قد يدفع العديد من جنوم "�شيتي" اإىل البحث عن وجهة اأخرى، ومن بينهم ريا�س حمرز.
مع  وهذا  املقبلة،  ال�شيفية  النتقالت  فرتة  خالل  مبابي  كيليان  جنمه  خدمات  بفقدان  ُمهدداً  بدوره،  جريمان،  �شان  باري�س  وبات 

اإ�شرار كبري لدى ريال مدريد الإ�شباين ل�شمه، مما يجعل مت�شدر الدوري الفرن�شي ينطلق يف عملية البحث عن لعب جديد ميالأ 
الفراغ الذي �شيرتكه جوهرة "الديوك".

وي�شارك ريا�س حمرز ب�شكل غري منتظم يف ت�شكيلة املدير الفني بيب غوارديول، رغم حت�شن و�شعيته خالل املو�شم 
احلايل مقارنة مبا كان عليه احلال املو�شم املا�شي، الذي كان الأول له بعد ان�شمامه اإىل الفريق �شيف عام 2018 قادمًا 

من فريق لي�شرت �شيتي، مقابل �شفقة قدرت قيمتها بـ68 مليون يورو.

ــة  ــرة الــقــدم بــاأ�ــشــواأ اأزم متــر ك
طويلة،  عقود  منذ  عاملية 

التكهن  ال�شعب  ــن  وم
مبــــــوعــــــد عـــــــودة 

الن�شاط اإىل املالعب 
ب�شكل  واجلماهري 
ــــدون  طــبــيــعــي ب
الناجمة  املــخــاوف 

عن انت�شار فريو�س 
الذي  الأمــر  كورونا، 

قد يدفع بع�س النجوم 
لــلــتــعــجــيــل بــاعــتــزالــهــم 
والتفرغ ل�شوؤون �شخ�شية.

فريق  جنــم  بيل  غــاريــث  الويلزي  املهاجم  واأملـــح 
كرة  يــرتك  قد  اأنــه  اإىل  الإ�شباين،  مدريد  ريــال 
م�شاريع  واإدارة  الغولف  للعب  للتفرغ  قريبًا  القدم 

جتارية.
ريال  مع  بانتظام  يلعب  يعد  مل  الــذي  بيل  وقــال 
اأو لقرارات فنية من مدربه  مدريد �شواء لالإ�شابة 
الفرن�شي زين الدين زيدان، ملوقع "ويلز اأونالين"، 
اأنا من�شغل  القدم دائمًا، لذا  األعب كرة  "لن  ال�شبت، 

باأمور اأخرى خا�شة يف ويلز".
الذي ي�شتعد لفتتاح ثاين  و�شبق لبيل )30 �شنة( 
ل�شحيفة  قال  اأن  بالده،  يف  ميتلكه  ومطعم  مقهى 
"اأحتاج  قريب  وقت  قبل  "تليغراف" الربيطانية، 
عن  بعيداً  اأخرى  اأمور  يف  املرحلة  هذه  يف  للتفكري 

كرة القدم".
"العتزال �شيكون طوياًل،  واأ�شاف املهاجم الويلزي 
اأ�شغل  اأن  اأحاول  لذا  الأريكة،  على  البقاء  اأريد  ول 
نف�شي باأ�شياء اأخرى، اأتخيل اأّن اعتزايل �شيكون يف 

ملعب للغولف".

كورونا يورط اأندية 
البوند�صليجا يف خ�صائر فادحة

امل�شابقات  اإلغاء  ــاين  الأمل ــدوري  ال اأندية  تخ�شى 
مالية  بخ�شائر  ينذر  ممــا  املو�شم،  هــذا  املحلية 

فادحة جلميع الأطراف.
بيلد"  "�شبورت  �شحيفة  ذكــرتــه  مــا  وبح�شب   
الأملانية، فاإن توقف مناف�شات البوند�شليجا ب�شبب 
يف  يت�شبب  قد  البالد،  يف  كورونا  فريو�س  تف�شي 

ا�شتنزاف خزائن الأندية. 
وعدم  املو�شم  اإلغاء  حال  باأنه  ال�شحيفة  واأفــادت 
ا�شتئنافه، فاإن اأندية البوند�شليجا �شتخ�شر حوايل 

يورو.  مليون   750
التليفزيوين فقط، فاإن  اإىل عوائد البث  وبالنظر 
عدم اإذاعة اجلولت الـ9 املتبقية يف البوند�شليجا، 

�شي�شبب خ�شائر تبلغ حوايل 370 مليون يورو.
 وكان كارل هاينز رومينيجه، الرئي�س التنفيذي 
دورمتوند،  بورو�شيا  يف  ونظريه  ميونخ،  لبايرن 
من  بالفعل  حـــذرا  قــد  فات�شكه،  يواكيم  هــانــز 

عواقب اإلغاء املو�شم على كافة الأندية. 
ودعت رابطة كرة القدم الأملانية لجتماع ممثلي 
ملناق�شة  الإثنني،  غًدا  املحرتفة،  الـ36  الأندية 
حا�شم  لقرار  التو�شل  اأجــل  من  الــراهــن،  الو�شع 

ب�شاأن الأزمة احلالية.

هل �صحيح اأن مي�صي 
�صينفق اأربعة ماليني يورو 
مل�صاعدة رونالدينيو على 

اخلروج من ال�صجن؟
حتدثت  التي  الإعالمية  التقارير  هي  كثرية 
مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اأن  عن 
ماليني  اأربــعــة  لدفع  يتجه  بر�شلونة  قائد 
يورو، مل�شاعدة الربازيلي رونالدينيو -زميله 
ال�شابق يف الرب�شا- على اخلروج من �شجنه يف 

الرباغواي.
الفائز  ال�شابق  الربازيلي  ــدويل  ال واعتقل 
الأبــطــال  ودوري  الــعــامل  كــاأ�ــس  ــاب  ــق ــاأل ب
به  وزج  ــايل،  ــط والإي الإ�شباين  والــدوريــني 
بجواز  البالد  بدخول  اتهامه  بعد  ال�شجن  يف 
حماميه  طلب  الق�شاة  رف�س  كما  مزور،  �شفر 

الإفراج عنه بكفالة.
وحتدثت تقارير اإعالمية على اأن رونالدينيو 
ب�شبب  اأ�شهر  �شتة  ملــدة  ال�شجن  يف  يقبع  قد 
مي�شي  اأن  واأ�شافت  مزورا،  جوازا  ا�شتخدامه 
الأول  ال�شف  مــن  حمــامــني  ــة  ــع اأرب �شيعني 
الفريق  يف  ال�شابق  زميله  ق�شية  ل�شتالم 
وهــذا  ال�شجن،  مــن  واإخـــراجـــه  الــكــتــالــوين 
اأربعة  نحو  الأرجنتيني  الـــدويل  �شيكلف 

ماليني يورو.
غري اأن �شحيفة "�شبورت" الكتالونية املقربة 
"البلوغرانا" نقلت عن مقربني من مي�شي  من 
الذي  الو�شع  مع  بالتعاطف  ي�شعر  الأخري  اأن 

و�شل اإليه الالعب، ولكنه لن ي�شاعده ماليا.
رف�شت  املحكمة  اأن  يذكر 

طلب حماميه الذي تقدم 
املا�شي،  اجلمعة  يوم  به 
لالإفراج عنه من ال�شجن 
العتقال  رهن  وو�شعه 

يف املنزل.
ــــد رفــ�ــس  ــــزي وي

املـــحـــكـــمـــة 
ــن  هـــــــذا م

احتمالت 
بــــــقــــــاء 

ينيو  لد نا و ر
ــه يف  ــق ــي ــق ــش و�
الــ�ــشــجــن مــدة 

اأندية الكالت�صيو مهددة بخ�صارة 
يورو مليون   700

مفاجاأة... موعد جديد مقرتح 
لبطولة "يورو 2020"

املتوقعة  اخل�شائر  عن  ــد،  الأح ام�س  �شحفي،  تقرير  ك�شف 
لالأندية الإيطالية، اإذا مل يتم ا�شتكمال املو�شم.

جميع  اإيقاف  املا�شية،  الأيام  يف  الإيطالية  ال�شلطات  واأعلنت 
 3 حتى  البالد  يف  الريا�شية  فيها  مبا  والأن�شطة  الأحـــداث 
فريو�س  تف�شي  ب�شبب  الأقــل،  على  املقبل  ني�شان  اأبــريــل/ 

كورونا.
قد  الإيطالية  الأندية  اأن  "لريبوبليكا"،  �شحيفة  وذكــرت 
تخ�شر ما ي�شل اإىل 700 مليون يورو اإذا مل يتم ا�شتكمال املو�شم 

احلايل.
من  يــورو  مليون   430 نحو  �شتخ�شر  الأندية  اأن  اإىل  واأ�شارت 

حقوق البث املحلي والأوروبي بالإ�شافة اإىل كاأ�س اإيطاليا.
ولفتت اإىل اأن الرقم النهائي قد يكون 700 مليون، بعد الأخذ 

ا. يف العتبار اإيرادات املباريات والت�شويق اأي�شً
وختمت ال�شحيفة باأنه حال مل ي�شتكمل املو�شم، فاإن الأندية 
قد تلجاأ اإىل احلكومة ووزير الريا�شة من اأجل احل�شول على 

م�شاعدات.
 2 يف  املو�شم  با�شتئناف  اقرتاح  وجود  اأكدت  تقارير  اأن  يذكر 
مايو/ اأيار املقبل وختامه يف 30 يونيو/ حزيران، اإل اأن الأمور 
والتي  الثالثاء،  يوم  احلا�شمة  اليويفا  جل�شة  بعد  �شتح�شم 

�شتقرر م�شري يورو 2020.

القدم  لكرة  الأوروبــــي  الحتـــاد  يوا�شل 
موعد  حتــديــد  على  العمل  "يويفا" 

التي   ،"2020 "يورو  لبطولة  جديد 
ال�شيف  تــقــام  اأن  املــفــرت�ــس  ــن  م

املــقــبــل، لــكــن انــتــ�ــشــار فــريو�ــس 
"القارة  يف  اجلـــديـــد  ـــا  ـــورون ك
ــات  ــدوري ال وتــاأجــيــل  العجوز" 
الــقــاريــة،  وامل�شابقات  املحلية 
عن  يبحثون  املــ�ــشــوؤولــني  جعال 

خيارات اأخرى.
الفرن�شي  "�شبورت"  موقع  وك�شف 

اأّن الأولوية الآن يف القارة الأوروبية 
وامل�شابقات  البطولت  جميع  لإنهاء  هي 

يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر، ومن املمكن اأن تنتهي 
اأو يوليو/ متوز املقبل، بعد  يف �شهر يونيو/ حزيران 

اإنهاء الوباء العاملي.
�شيجتمع،  "يويفا"  القدم  لكرة  الأوروبــي  الحتــاد  اأّن  وتابع 
اإلغاء  يوم الثالثاء املقبل، من اأجل الإعالن ب�شكل ر�شمي عن 
اجلديد،  كورونا  فريو�س  تف�شي  بعد   ،"2020 "يورو  بطولة 
يف حني تبقى م�شاألة ح�شم املوعد اجلديد للم�شابقة القارية 

التي من املمكن اأن يتم تاأجيلها اإىل عام 2021.
القدم  لكرة  الأوروبــي  الحتاد  م�شوؤويل  من  عدداً  اأّن  واأ�شاف 
"يويفا"، �شيقومون بتقدمي مقرتح يف الجتماع املقبل، يق�شي 
دي�شمرب/  �شهر  اإىل   "2020 "يورو  بطولة  مناف�شات  بجدولة 
ال�شيف؛  يف  �شينتهي  احلايل  املو�شم  لأّن  املقبل؛  الأول  كانون 

ب�شبب تاأجيل مناف�شاته بعد انت�شار فريو�س كورونا.
�شيجعل   "2020 "يورو  لبطولة  اجلديد  التوقيت  اأّن  واأردف 
جيدة،  اإجـــازة  مــن  ي�شتفيدون  ــة  ــي الأوروب الأنــديــة  جنــوم 
كما  القارية،  للم�شابقة  لال�شتعداد  وقــت  اأمامهم  و�شيكون 
التي  العامل  كاأ�س  لبطولة  ي�شتعدون  عندما  احلــال  �شيكون 

�شتقام يف قطر عام 2022.
املقبل  الجتماع  يف  اقرتاحه  �شيتم  الذي  احلل،  بــاأّن  وختم 
تتفادى  "يويفا"  �شيجعل  الــقــدم،  لكرة  الأوروبـــي  لالحتاد 
اإقامة  على  الإ�شرار  حال  يف  "فيفا"  الدويل  الحتاد  معار�شة 
لكرة  ــدويل  ال ــاد  الحت كون  2021؛  �شيف  يف  "يورو"  بطولة 
القدم يعتزم اإقامة الن�شخة اجلديدة من كاأ�س العامل لالأندية 

يف نف�س العام.
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ابتدائيا ح�صوريا  علنيا  الأ�صرة  �صوؤون  ق�صايا  ف�صلها يف  املحكمة حال  حكمت 
: - يف ال�صكل: - قبول دعوى الرتجيع بعد اخلربة يف املو�صوع: الأمر بافتتاح 
التقدمي يف حق املرجع �صدها و مبقت�صاه اإفراغ احلكم المر بتعيني اخلبري 
رقم:  فهر�س   ،  2019  /  07  /  09  : بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�صادر 
املنجزة من قبل اخلبري مومن بكو�س  19 ومبوجبه اعتماد اخلربة   /1438
حتت   ،  2019  /  09  /  18 بتاريخ:  ال�صبط  بامانة  تقريره  واملودع  بوبكر 
املولودة  : احلاده  املرجع �صدها  وبناءا عليه احلجر على   19  /  145 رقم: 
بتاريخ: 20 / 01 / 1986 بالوادي ابنة من�صور و امها عاد م�صعودة و تعيني 
املرجعة اختها عاد ليله مقدما عليها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها ومتثيلها امام 
خمتلف الهيئات الدارية و الق�صائية مبا ي�صمح به القانون و المر بن�صر هذا 
بافتتاح التقدمي  بالتاأ�صري  احلكم يف جريدة وطنية يومية لالعالم مع المر 
املرجعة  لال�صهار - حتميل  املرجع �صدها  امليالد  هام�س عقد  مع احلجر على 
امل�صاريف الق�صائية مبا يف ذلك م�صاريف اخلربة - بذا �صدر احلكم واف�صح 
به جهارا باجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اعاله و ل�صحته ام�صاه 

الرئي�س و امني ال�صبط.

حكـــــــــــــــم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم وال�صوؤون العامة
العام التنظيم  م�صلحة 
الرقم: 77/ 2018

بتاأ�صي�س جمعية حملية و�صل ت�صجيل الت�صريح 
مبقت�صى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق لـ 12 
2018/12/13 ت�صليم  2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم  يناير 
و�صل الت�صريح بتاأ�صي�س اجلمعية الولئية ذات الطابع �صياحي امل�صماة: 
مقرها:  الكائن  التقليدية  وال�صناعة  ال�صبانية  ال�صياحة  اأحياء  جمعية 
ال�صيد)ة(:  اجلمعية  رئي�س  تقرت  النزلة-  ببلدية   01 امل�صتقبل  حي 
العنوان  بتقرت   1988/11/06 امليالد:  مكان  تاريخ  الروخ  �صهرزاد 

07 حي امل�صتقبل النزلة- تقرت 701 رقم  ال�صخ�صي: كتلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية: مترنا�صت

املقاطعة الإدارية عني �صالح
دائرة: عني �صالح
بلدية: عني �صالح

م�صلحة التنظيم وال�صوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

الرقم: 07/ 2020
و�صل اإ�صعار بتجديد املكتب - جتديد الثقة -

2012 املتعلق  12 جانفي  06/12 املوؤرخ يف  17 من  طبقا لأحكام املادة 
 2013/02/25 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  باجلمعيات 
املتعلقة بتغيري ت�صكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�صماة: اجلمعية 
 19/1990 رقم:  �صالح.حتت  عني  حلجار  حا�صي  حلدب  مل�صجد  الدينية 
اأن  ي�صرفني  �صالح  عني  حلجار  حا�صي  املقيمة:   16/07/1990 بتاريخ 
اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد الثقة مبكتب اجلمعية.التي يرتاأ�صها 

ال�صيد: حميد اأحمد.

مساحة اشهارية            مساحة اشهارية            

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية غرداية

ال�صعانبة متليلي  دائرة 
ال�صعانبة متليلي  بلدية 

رقم: 08/ 2020
و�صل اإ�صهار بتجديد جمعية حملية

امل�صماة: جمعية الثقافية الن�صر
املودعة بتاريخ: 2019/10/28
رئي�س اجلمعية: عبد الباقي عمر 

املولود بتاريخ: 1976/04/27 مبتليلي
مبتليلي  اأحمد  �صعيبة  بحي  اجلمعية  رئي�س  م�صكن  مقرها:  الكائن 

ال�صعانبة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
                                                           م�صتخرج من قائمة �صروط لبيع عقار باملزاد العلني                                                                                                                       

                                                             املادة 748 من ق ا املدنية و الإدارية
                            

على  وبناءا  بالـوادي  الرمـال  بحي  مكتبنـا  الكائن  و  الوادي  ق�صاء  وجمل�س  مـحكمة  لدى  الق�صائي  املحــــ�صر  اإ�صمـــــــاعيـل  ميـــ�صـــة   / الأ�صتاذ  نحــــن 
ال�صند التنفيـــذي املتمثــل فـي : رخ�صة بالت�صرف يف اأمـوال قا�صر حتت رقم :314/19 و ال�صادر عن رئـي�س ق�صم �صوؤون  الأ�صـرة مبحكمـة الــــــــــــوادي 
بتاريــخ :20/10/2019 . الـذي م�صمونـه :  يف ال�صكل: قبول اإعادة ال�صري يف الدعوى بعد اخلربة .  يف املو�صوع: نرخ�س لل�صيد: بن عمر حمزة املولود 
جتارية  حمالت  عن  عبارة  العقار  من  عليها  املحجوز  مناب  يف  بالبيع  بــ:  يت�صرف  باأن  عائ�صة  بوعمره  و:  خليفة  ابن:  يف  الوادي  بـ:   22/05/1988 يف: 
239.03 م2 ملك لـ: القا�صرة: بوعمره عائ�صة  املولودة يف:  257 مب�صاحة  037 جمموعة ملكية  ذو ا�صتعمال جتاري تقع بحي �صيدي عبد اهلل الوادي ق�صم 
21/07/1951 بــ: اولد جامع  ابنة الب�صري و ب�صريي خرية بنت العربي و ذلك ب�صبب امل�صلحة للطالب بن عمر حمزة للت�صرف بالبيع يف مناب املحجور عليها 
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وتركيز  ـــع  رائ ــــاأداء  ب
ـــة  ـــي ـــال ـــع ــــري وف ــــب ك
حقيقية يوا�شل فريق 
ـــني و�ـــشـــارة  ــاب ع ــب ــش �
يف  التناف�شي  م�شواره 
 " الهاوي  الثاين  الق�شم 
من   " الو�شط  جمموعة 
ــدى  اأجـــل احــتــالل اإح
الأوىل  ال�شت  املــراتــب 

املو�شم  الثانية  املحرتفة  البطولة  يف  مكانة  بحجز  له  ت�شمح  والتي   ،
املقبل ، ومرة اأخرى ومبنا�شبة وقائع اجلولة الرابعة والع�شرين توؤكد 
ت�شكيلة املدرب املخ�شرم " بوعالم بن حليمة " طموحها يف الحتفاظ 
، والزحف بخطوات ثابتة نحو حظرية  مبركزها يف كوكبة الريادة 
الذين   ، الو�شاريني  وقدرات  ثقافة  ُينا�شب  الذي  الحرتايف  امل�شتوى 
اأطاحوا ع�شية ال�شبت املا�شي باأحد النوادي العريقة وال�شهرية ولّقنوا 
رائد  به  ونعني   ، وواقعية  بثقة  فعليا  كرويا  در�شا  ومدربه  لعبيه 
القبة الذي ذابت هيبته وقوته اأمام فر�شان ال�شيارباو الذين اأبدعوا 
، وزّينوا انت�شارهم الذي منحهم ثالث نقاط من  فنيا وتقنيا وبدنيا 
ذهب بت�شجيل ثالثية كاملة حملت توقيع " بورنان ، د�شي�شة ، بوعبد 
اهلل " وقبل �شت جولت من نهاية ال�شباق تبقى املراتب الأربع " 3 ، 4 ، 
5 ، 6 " وح�شب كل املعطيات واحل�شابات والتاأويالت فاإن ال�شباب جدير 
باإمكانه  كان  بل   ، نقطة   35 بر�شيد  يحتلها  التي  الرابعة  باملرتبة 
التواجد يف الطليعة لول العديد من امل�شاكل املادية والتنظيمية التي 
اعرت�شت طريقه يف بداية املو�شم ، ول �شك اأن ما حققه رفقاء القائد 
الذين  واخل�شوم  املتتبعني  لبع�س  مفاجاأة  مبثابة  الري�س  اأم  �شليمان 
ما  لكن   ! فقط  اللعب  اأجل  من  �شيلعبون  العني  اأبناء  اأن  يظنون  كانوا 
حدث على اأر�شية امللعب اأثبت بال�شور والأرقام اأن الكرة الرحمانية 
كانت ومازالت و�شتظل حتت الأ�شواء ل بعيدة عنها.               عمر ذيب 

اأ�شار كاتب الدولة املكلف بريا�شة النخبة، 
نور الدين مر�شلي، يوم اخلمي�س باجلزائر 
بحاجة  الريا�شية   املن�شاآت  اأن  العا�شمة، 
اإن  اإل  "�شيانة جدية" لن تكون فعالة  اىل 

متت من طرف اطارات موؤهلة.
تن�شيطها  مت   �شحفية  ـــدوة  ن خـــالل  و 
املركب  لــديــوان  تفقدية  ــارة  زي ختام  يف 
األعاب  مبلعب  بو�شياف  حممد   الأوملــبــي 
الــفــيــدرالــيــات  ــز  ــرك مل و  "�شاتو"  ــوى  ــق ال
ال�شيد  �شرح  ابراهيم،  بــدايل  الريا�شية 
مالية  مبالغ  الدولة  "اأنفقت  يقول  مر�شلي 
تاأهيل  و  ريا�شية  من�شاآت  لبناء  �شخمة 
اطــارت  تقوم  اأن  ينبغي  اأخـــرى.  من�شاآت 
موؤهلة و ذات خربة ب�شيانة هذه املواقع و 

احلفاظ عليها.
من  بو�شياف  حممد  مــركــب  ي�شتفيد  و 
تاأهيل البع�س من وحداته يف اطار م�شروع 
اجمايل ي�شمل كافة من�شاأة املوقع واأر�شية 

األعاب قوى طالها القدم.
مبنا�شبة   " يــقــول  الـــوزيـــر  ا�ــشــرت�ــشــل  و 
القوى  لألــعــاب  افريقيا  بطولة  تنظيم 
العا�شمة،  بــاجلــزائــر  املــقــبــل  يــونــيــو  يف 

الفر�شة  العمومية  ال�شلطات  اغتنمت 
بينه،  ــن  م ــع  ــوق امل هـــذا  ع�شرنة  ـــل  لأج
األعاب قوى، التي مل يتم جتديدها  اأر�شية 
عديد  اأجـــربت  حــالــة   .2003 �شنة  منذ 
ممار�شة  رف�س  على  الريا�شيني  الالعبني 
التدريب بها اأو لعب مناف�شات عليها خ�شية 
و  جيد  ب�شكل  تتقدم  الأ�شغال  ال�شابات. 
للموعد  جاهزة  �شتكون  الريا�شية  املن�شاأة 

الريا�شي الفريقي".
القوى اجلزائرية  األعاب  الوزير على  األح  و 
جمدها"  �شنوات  ت�شتعيد  اأن  يجب   " التي 
 14 جمــمــوعــه  ــا  م للبلد  جــلــبــت   اأن  بــعــد 
ميدالية عاملية ) ال�شاغر و الأكابر( و كذا 

تعبريه.  حد  على  اأوملبية،  ميدالية   11
ت�شاهم   ، ال�شابق  الأوملبي  البطل  ح�شب  و   
حترر  يف  كبري،  ب�شكل  الريا�شية،  املن�شاآت 

كذا  و  نتائج  على  احلــ�ــشــول  و  ــب  ــواه امل
حت�شني م�شتوى املمار�شة و الأداءات.

امل�شتوى  بلوغ   " اأن  مر�شلي  ال�شيد  يرى  و 
العايل مير بتكفل جيد باملن�شاآت الريا�شية 
التي يجب  اأن تكون يف م�شتوى عاملي لأجل 
التي  تلك  فتح  ـــادة  واع اجلــزائــر  �ــشــورة 
يف  املتواجدة  تلك  اجنــاز  ــادة  اع و  اغلقت 

حالة مرتدية".
ـــري، بــزيــارة مركز  ــر، يف الأخ ــوزي ال ــام  ق
مقر  هــو  الـــذي  الريا�شية  الفيدراليات 
لعديد الهيئات الفيدرالية و  الذي يتواجد 
يف حالة كارثية، مما ل ي�شمح مل�شتخدميه 

بالعمل يف ظروف جيدة".
و خل�س ال�شيد نور الدين مر�شلي اىل القول 
اأن "جناح الفيدراليات يبداأ باحل�شول على 
مقر جيد. ظروف عمل هذه الفيدراليات 
و�شعية  يف  نــراهــا  اأن  نــاأمــل  �شعبة.  جــد 
ي�شمها  مبنى  ت�شييد  ل  ــا  مل و  ــل،  ــش ــ� اأف
و  ال�شباب  وزارة  مــع  �شنعمل  جميعها. 
هذا  عمل  ظروف  حت�شني  بهدف  الريا�شة 

الفيدراليات واطاراتها".
ق.ر

مدينة  نظريتها  اإىل  الــوادي  مدينة  من  �شوف  ت�شامن  تنقل  يكن  مل 
باتنة والتباري اأمام ال�شباب املحلي يف اإطار اجلولة الرابعة والع�شرين 
اأمام   ، يف م�شلحته ، حيث مني بهزمية جديدة بثنائية مقابل �شفر 
م�شيفه �شباب اأوا�س باتنة ، والتي كانت قد �شبقتها تعرثين متتاليني 
مبيدانه اأمام كل من مولودية باتنة الذي فر�س عليه التعادل ال�شلبي 
اأحلق به الهزمية بهدف مقابل  ، و�شباب حي مو�شى من جيجل الذي 
جمددا  رف�س  الــذي  عبيد  فتحي  املــدرب  رحيل  وراء  كانت   ، �شفر 
جعله  مما   ، البطولة  من  جولة  اآخر  حتى  الفريق  مع  والعمل  العودة 
يبتعد ر�شميا على �شباق ال�شعود للق�شم الوطني الثاين ، بعد �شل�شلة 
الفريق  تقهقر  وراء  كانت  الديار  وخارج  داخل  ال�شلبية  النتائج  من 
 30 وبر�شيد  للبطولة  العام  الرتتيب  �شلم  يف  ع�شر  احلادية  للمرتبة 
نقطة فقط ، جعلت ال�شك يت�شرب بقّوة داخل نفو�س الالعبني حول 
اأ�شبح  ال�شعود  اأن  ، خ�شو�شا  التحدي  القدرة على موا�شلة رفع  عدم 
يتطلب الفوز بكل اللقاءات املتبقية من مرحلة العودة ، وقد اأثر ذلك 
البتعاد  �شدمة  يعي�شون  زالوا  ل  الذين  اأي�شا  الأن�شار  معنويات  على 
عن لعب ورقلة ال�شعود للق�شم الأعلى وت�شييع فر�شة ثمينة تتمثل 

يف �شعود عدد �شبعة فرق من املجموعة الو�شطى . 
ع . ج اأحمد 

اأن  القدم،  لكرة  اجلزائرية  الرابطة  رئي�س  مدوار،  الكرمي  عبد  اأكد 
اإجــراءات  واتخاذ  القوانني،  تطبيق  على  حري�شة  الن�شباط  جلنة 

ردعية للحد من ظاهرة العنف يف املالعب.
و�شدد مدوار، على اأن تاأخر حمافظ اللقاء، ومندوب الأمن، يف اإر�شال 
التقارير ب�شاأن مواجهة اأهلي الربج و�شيفه وفاق �شطيف، يبقي امللف 

مفتوحا.
"جلنة  اجلمعة:  ام�س  اجلزائرية،  لالإذاعة  ت�شريح  يف  مدوار  وقال 
الن�شباط قررت اإرجاء النظر يف ق�شية وفاق �شطيف واأهلي الربج، 

اإىل غاية و�شول تقرير حمافظ اللقاء".
احلكم  تقرير  اإىل  بالعودة  نهائية  اأحكام  اتخاذ  ميكننا  "ل  واأ�شاف 
الرئي�شي فقط، فهو خمول باحلديث عما يحدث داخل اأر�شية امليدان 
مبتابعة  املكلفان  لأنهما  الأمن،  وم�شوؤول  اللقاء  حمافظ  عك�س  فقط، 

الأحداث داخل وخارج امللعب".
وتابع مدوار "قلتها �شابقا و�شاأعيدها اليوم، جلنة الن�شباط ل تنتظر 
اأوامر فوقية من اأي اأحد لتخاذ قراراتها، فهي حري�شة على ال�شتماع 

لكل الأطراف قبل فر�س عقوباتها".                                                             ق.ر

كاتب الدولـة املكلف بريا�صـة النخبــة يلح على �صرورة توفيــر اطارات 
موؤهـلـــة ل�صيانــــــــة املن�صـــــاآت

ت�صامن �صوف 

الت�صامن يتكبد خ�صارة اأخرى 
ويبتعد على ال�صعود  

مدوار: جلنة الن�صباط ل 
تخ�صع لو�صاية اأحد
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ال�شديد  رف�شهم  ال�شحراء  ــزلن  غ ــد  اأك
التنازل على نقاط املباريات التي �شيجريها 
املو�شم  نهاية  حتى  الديار  داخل  فريقهم 
الكروي اجلاري ، كان هذا بوا�شطة فوزهم 
نادي  اجلار  اأمــام  الداربي  لقاء  يف  اجلديد 
�شافرة  حتى  قتالية  روح  بعد   ، تقرت 
�شديدا  تناف�شا  �شاده  الــذي  للقاء  النهاية 
يف  تركيزا  لالأف�شل  الغلبة  فيه  ــادت  وع
هدف  مقابل  بهدفني   ، ثــور  بني  املــيــدان 
الإيجابية  النتيجة  اأبــقــت  كما   ، واحــد 
بر�شيد  الأوىل  املرتبة  يف  النادي  امل�شجلة 
تاأجيل  ب�شبب  ومبفرده  كاملة   نقطة   46
مباراة الرائد الآخر وداد بوفاريك ب�شبب 
 ، اجلمهورية  كاأ�س  مناف�شة  يف  م�شاركته 
الّدفاع  موا�شلة  يف  اإ�شراره  من  �شيزيد  مما 

بوا�شطة  املو�شم  نهاية  حتى  التاأ�شرية  عن 
يف  تــاألــقــت  ــي  ــت وال املخ�شرمة  عــنــا�ــشــره 

املناف�شني  �شباك  بهز  الأخـــرية  املواعيد 
 ، احلا�شمة  ـــداف  الأه مــن  جملة  وح�شد 

�شيغيب  ل�شهب  الالعب  اأن  بلغنا  وقد  هذا 
لقرابة الأ�شبوعني ب�شبب تعر�شه لإ�شابة 
ومغادرته اأر�شية امليدان مبكرا حتى تكون 
العالج  عودته �شريعة للميادين بعد تلقي 
اأمــام   ، املخت�س  طبيبه  قبل  مــن  املكثف 
ملوا�شلة  فجاهزة  الأخــرى  العنا�شر  بقية 
من  يوم  اأخــر  حتى  التاأ�شرية  عن  الّدفاع 
اأن�شار  اأفــراح  انطلقت  باملقابل   ، البطولة 
النادي خ�شو�شا يف املعاقل التي يكرث فيها 
تواجد هم خالل ال�شهرات الليلية معربين 
للق�شم  ال�شعود  مبعانقة  فرحتهم  عــن 
النادي  حققها  التي  الورقة  وهــي  الثاين 
من  الأخرية  املحطات  انتظار  ودون  مبكرا 

البطولة . 
ع . ج اأحمد 

بطولة  من  املا�شية  اجلولة  اإفــرازات  كانت 
اجلنوب  جمموعة  الرابطات  بني  ما  ق�شم 
ال�شويف  الإحتاد  الرائد  م�شلحة  يف  ال�شرقي 
اأ�شاف ثالثة نقاط جديدة لر�شيده  الذي 
، بعد فوزه ال�شعب جّدا على مناف�شه اإحتاد 
مقابل  بهدف   ، الأغواط  مدينة  من  اخلنق 
 ، ميلود  ليفة  املدافع  الالعب  وقعه  �شفر 

املناف�س  عمليات  منطقة  يف  ورد  اأخذ  بعد 
�شباك  �شكنت  ب�شاروخية  امل�شل�شل  وينهي 
على  الأخري  هذا  ليوؤكد   ، الزائر  احلار�س 
اأنه الأف�شل يف املجموعة وي�شتحق الريادة 
حتى اأخر املو�شم الكروي اجلاري ، باملقابل 
قالت م�شادرنا املوثوقة اأن اإدارة " الأع�شا�س 
ال�شعود  حلفل  التح�شري  يف  انطلقت  قد   "

لق�شم الهواة املو�شم القادم ، بوا�شطة القيام 
املربمج  احلــفــل  تخ�س  ترتيبات  بــعــدة 
واملنتظر اأن ترد فيه جميل الالعبني وكذا 
جمال  غاية  املدرب  بقيادة  الفّني  الطاقم 
من مدينة تقرت ، عن �شربهم وجمهودهم 
البطولة  انطالقة  منذ  امليدان  يف  املبذول 
الفارق  وكذا  الأوىل  املرتبة  ج�شده  الذي 

اأوملبيك  املبا�شر  املالحق  عن  يف�شله  الذي 
املقرن من مدينة الوادي هو الآخر ، واملقدر 
الآن بعدد 11 نقطة كاملة هي كافية للبقاء 
البطولة  من  جولة  اآخــر  حتى  الريادة  يف 
التي ات�شحت فيها  العديد من الأوراق التي 
�شتن�شط ق�شم الهواة جنوب املو�شم القادم . 

اأحمد اأمني 

موا�شلة  يف  حظوظه  تقرت  ــادي  ن رهــن 
بوا�شطة  الــ�ــشــعــود  ورقـــة  عــلــى  الــلــعــب 
بثنائية  الأخري  ثور  بني  للقاء  خ�شارته 
الأداء  من  بالرغم   ، واحــد  هدف  مقابل 
اأطــوار  طيلة  لعبيه  قدمه  الــذي  املميز 
فيها  ودافع  جّدا  قوية  كانت  التي  املباراة 
رفقاء احلار�س املتاألق برقيقة عن نقاطها 
�شلبا  اأثر  ، مما  للقاء  النهاية  حتى �شافرة 
جمهودهم  بعد  الالعبني  معنويات  على 
البطولة  بداية  منذ  امليدان  يف  املبذول 
يقف  التي  مالية  حتفيزات  روؤيـــة  دون 
لالألوان  املحلية  ال�شلطات  جتاهل  وراءها 
اأن  خ�شو�شا   ، امل�شجلة  النتائج  رغــم 
املباريات املتبقية من عمر املناف�س �شعبة 
م�شتحيل  �شبه  ـــرا  اأم بنقاطها  والظفر 

التي  الفرق  بقية  رفقة  ال�شعود  ملعانقة 
اأن  خ�شو�شا   ، ذلــك  ت�شتحق  اأنها  اأثبتت 

 29 بر�شيد   12 املرتبة  الآن  يحتل  النادي 
نقطة وتدارك ما فاته من النقاط يتطلب 

داخل  �شتلعب  التي  املباريات  كل  يف  الفوز 
املناف�شة  من  تبقى  ما  يف  وخارجها  الديار 
الذين  اأن�شاره  حرية  و�شط  هذا  يحدث   ،
�شعود  مــن  ال�شتفادة  يف  يــاأمــلــون  كــانــوا 
مل  باملقابل   ، املو�شم  ــذا  ه  " الكوطة   "
حتى  الفر�شة  املحلية  ال�شلطات  ت�شتغل 
�شتن�شط  التي  الفرق  �شمن  فريقها  يكون 
القادم  املو�شم  الثاين  الوطني  الق�شم  يف 
ال�شفلى  الأق�شام  يف  ملوا�شم  لعب  بعدما   ،
املدينة  لعبي  من  العديد  ميثل  باملقابل 
خمتلف  يف  تن�شط  كــبــرية  فــرق  األــــوان 
خدمة  تقدمي  ودون  املتقدمة  الأق�شام 
الأق�شام  يف  يتخبط  يبقى  الذي  لفريقهم 

ال�شفلى .
ع . ج اأحمد 

احلمادين  م�شتقبل  اأن�شار  اأفراح  انطلقت 
بطولة  اأنــهــى  بعدما   ، ـــوادي  ال ــة  ولي مــن 
ورقلة  لــرابــطــة  الأول  اجلــهــوي  الق�شم 
املرتبة  يف  الثانية  املجموعة  اجلهوية 
مدينة  مبمثل  لقاءه  نهاية  بعد   ، الأوىل 
هدف  الإيجابي  التعادل  وقع  على  اإليزي 
بــدايــة  ليعلن  ــه  ل كــافــيــة  كــانــت   ، ملثله 
الذي  الهواة  لق�شم  بال�شعود  احتفالته 

يعد طموح اجلميع ، بعد مو�شم ناجح ومن 
كل اجلوانب  ، ج�شدتها النتائج الإيجابية 
وخارجه  مبيدانه  �شجلها  التي  املتتالية 
اأن  املنتظر  ومن   ، ثقيلة   بح�ش�س  واأغلب 
اأ�شرة النادي حافال بهيجا باملنا�شبة  تنظم 
مو�شمهم  بعد  الالعبني  فيه  تكرم  حتى 
ــارات وكــــذا الــطــاقــم  ــش ــ� ــت ــالن احلــافــل ب
زاكي  في�شل  ال�شاب  املدرب  بقيادة  الفّني 

�شاهمت  التي   الريا�شية  الوجوه  وبع�س 
حتى  ـــرى  الأخ هــي  الــبــاهــرة  النتائج  يف 
املادي  بالتحفيز  اإما   ، الكروي  املو�شم  نهاية 
الــدائــم  ح�شورهم  بوا�شطة  املعنوي  اأو 
حل�شور  امل�شتمرة  وتنقالتهم  للتدريبات 
حتى   ، الديار  خارج  تلعب  التي  املباريات 
مبكرا  التح�شريات  مببا�شرة  لها  ي�شمح 
فيه  �شيلعب  الذي  القادم  الكروي  للمو�شم 

فريقهم يف اأعلى م�شتوى ، وبالتايل مطالب 
برتتيب البيت جيدا قبل مغادرة املنطقة 
ال�شديدة  حرارتها  على  بعيدا  والتح�شري 
قبل  مــن  امل�شطر  الــهــدف  واأن  �شيما  ل   ،
امل�شتويات  ت�شلق  موا�شلة  هو  النادي  اأ�شرة 
مما  اأف�شل  م�شتوى  يف  بالفريق  والنزول 

ينتمي اإليه الآن يف امل�شتقبل القريب . 
اأحمد اأمني 

�صباب عني و�صارة

بثالثية  القبة  تقهر  "و�صارة 
.. وتفتح باب الحرتاف"

�صباب بني ثور 

غزلن ال�صحراء يرف�صون التنازل على النقاط داخل الديار 

الإحتاد ال�صويف 

ال�صعود  حلفل  التح�صري  وتبا�صر  الإيجابي  احل�صاد  "الأع�صا�س" توا�صل 

نادي تقرت 

النادي يرهن حظوظه يف موا�صلة اللعب لأجل ال�صعود للق�صم الثاين 

م�صتقبل احلمادين 

اأفراح ال�صعود لق�صم الهواة تنطلق وحفل بهيج يف الأفق 
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اأ�صرى فل�صطينيون

بهاين وفاء  الإعالمية:  بقلم 
----------------------

اإذا كان ال�ضهداء قد رحلوا باأج�ضادهم عنا 
اأعظم  ونالوا  الأر�س،  باطن  يف  ودفنوا 
ب�ضهادتهم،  املنا�ضب  واأنبل  الدرجات 
ال�ضجون  يف  غيبوا  الذين  الأ�رشى  فاإن 
وامل��ع��ت��ق��الت، ون��ال��وا اأ���ض��د ال��ع��ذاب 
و�ضلب  اأر�ضهم  اغت�ضب  ممن  واحلرمان 
كالنجوم  حياتنا  يف  اأ�ضحوا  حريتهم، 
الزاهرة التي ل تغيب عن حياتنا ليل نهار. 
الفل�ضطينيني من  الأ�رشى  تعترب ق�ضية 
الق�ضية  مقومات  دعائم  واأر�ضخ  اأقوى 
يف  املتقدة  ال�ضعلة  فهم  الفل�ضطينية، 
يف  كله  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وج��دان 
ينري  الذي  وامل�ضباح  وال�ضتات،  الوطن 
جميعًا  منا  فلهم  دربهم،  ويعبد  طريقهم 
والتقدير،  التحية  كل  وحمررين  اأ�رشى 
يقبعون  زال��وا  ل  الذين  وللمعتقلني 
الت�ضامن  معاين  اأ�ضمى  زنازينهم  يف 
احلرية،  نيل  يف  والأم���ل  وال�ضمود 
والعودة اإىل بيوتهم واأ�رشهم واإىل اآبائهم 
واأبنائهم. مل يكتف الحتالل ال�ضهيوين 
منذ �ضلبه الأرا�ضي الفل�ضطينية بالقتل 
احلر،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  دم  و�ضفك 
ال�ضجون واملعتقالت على  بل قام بفتح 

ات�ضاع الوطن كله، واأخذ ميلوؤها بالن�ضاء 
تكاد  فال  وال�ضيوخ،  والأطفال  والرجال 
اأحد  جترع  وقد  اإل  فل�ضطينيًا  بيتًا  ترى 
والأ�رش،  العتقال  مرارة  اأكرث  اأو  اأبنائه 
الذين  الفل�ضطينيني  عدد  جت��اوز  حتى 
مليون،  من  اأك��رث  النكبة  منذ  اعتقلوا 
اإن  م��رة.  م��ن  اأك��رث  اأعتقل  م��ن  منهم 
التي  ال�ضتثنائية  ال�ضحية  الو�ضاع 
يعي�ضها الأ�رشى املر�ضى الفل�ضطينيون 
�ضيا�ضة  ب�ضبب  ومعاناتهم  �ضيئة،  جداً 
قبل  م��ن  املتعمدة  الطبي  الإه��م��ال 
يومًا  تتفاقم  الحتالل  �ضجون  �ضلطات 
التعذيب  لأ�ضاليب  والتعر�س  اآخر،  بعد 
واملمنهج  الوح�ضي  والنف�ضي  اجل�ضدي 
ال�ضجون  م�ضلحة  وقيام  يتوقف،  ل 
املطلوبة  الطبية  الرعاية  من  بحرمانهم 
القهر  ومم��ار���ض��ة  متعمدة،  �ضيا�ضة 
طواقم  قبل  من  والتعذيب  والإذلل 
العتقال والتحقيق اأمٌر اعتيادي ويومي، 
لهم  املنا�ضب  العالج  بتقدمي  واملماطلة 
املر�ضى،  الأ���رشى  عليه  اعتاد  مما  هو 
قبل  عدٍة  ل�ضهور  انتظارهم  عن  ف�ضاًل 
تتبع  املخت�س.  الطبيب  على  عر�ضهم 
الإ�رشائيلي  الحتالل  �ضجون  م�ضلحة 
الفل�ضطينيني  واملعتقلني  الأ�رشى  بحق 
لقرارات  تنفيذاً  اإن�ضانية،  ل  اإج��راءاٍت 

وقوانني  املتطرف،  اليمني  حكومات 
ولن  العن�رشية،  ال�رشائيلي  الكني�ضت 
عن  الإف��راج  منع  قانون  اآخرها  يكون 
وم�رشوع  بعينهم،  فل�ضطينيني  اأ�رشى 
نفذوا  الذين  الأ����رشى  اإع���دام  قانون 
وهي  ا�رشائيلية،  اأه��داف  �ضد  عمليات 
اإجراءات وقوانني تهدف للنيل من  كلها 
اإرادة الأ�رشى واإ�ضعاف عزميتهم، ولكن 
بالف�ضل،  دومًا  تبوء  الحتالل  م�ضاعي 
وتت�ضامخ  الأ���رشى  روؤو���س  ترتفع  اإذ 
املعنوية  روح��ه��م  وت�ضمو  قامتهم 
التي  الإح�ضائيات  تك�ضف  وتقوى. 
معنية  فل�ضطينية  موؤ�ض�ضاٌت  ن�رشتها 
يفرق  ل  الحتالل  اأن  الأ�رشى  بحقوق 
وال�ضقيم،  الفل�ضطينيني  من  ال�ضليم  بني 
حيث  والأطفال،  والن�ضاء  الرجال  بني  اأو 
عن  يزيد  ما  الحتالل  �ضجون  يف  يقبع 
�ضجنًا   23 يتوزعون على  اأ�ضرٍي،   5000
ومن  وحتقيق،  توقيف  ومركز  ومعتقاًل 
بينهم 300 اأ�ضرياً من قطاع غزة، و350 
اأهلنا  من  اأ�ضرياً  القد�س، و70  من  اأ�ضرياً 
و4200   ،48 عام  املحتلة  الأرا�ضي  يف 
اأ�ضرياً من ال�ضفة الغربية املحتلة، و 22 
يحملون  اأ�ضرياً  و21  العرب،  من  اأ�ضرياً 
ومن  �ضوري،  وواحد  الأردنية،  اجلن�ضية 
 23 ومنهم    مري�س،  اأ�ضري   700 بينهم 

 200 ونحو  بال�رشطان،  م�ضابًا  اأ�ضرياً 
 . املعتقلني  اأعداد  اإجمايل  بني  من  طفاًل 
هذا ومل ي�ضلم ال�ضحفيون الفل�ضطينيون 
من بط�س العدو ال�ضهيوين، فهناك 22 
�ضحفًيا فل�ضطينيًا يف �ضجونه، بينهم 3 
�ضيدات وفق بيان للجنة دعم ال�ضحفيني، 
الفعلي  بال�ضجن  اأحكاٌم  �ضدرت  وقد 
على نحو 7 �ضحفيني منهم، فيما اعتقل 
 11 وتوقيف  حماكمة،  بال  �ضحفيني   4
اإعالميًا و�ضحفيًا اإىل حني اإ�ضدار احلكم 
. بالرغم مما يعانيه الأ�رشى من انتهاكاٍت 
بالأمل،  متم�ضكني  م��ازال��وا  اأنهم  اإل 
فهم  والنت�ضار،  باحلرية  اليقني  ولديهم 
اأ�ضحاب ظاهرة �ضفراء احلرية، والنطف 
املهربة الذي هو يف حقيقة الأمر ابتكار 
زنازين  داخل  من  احلياة  ل�ضناعة  جديد 
الذي  اليوم  ياأتي  اأن  بد  ول  امل��وت، 
ويحطمون  قيودهم،  فيه  �ضيك�رشون 
مبنٍي  ن�رش  بعد  زنازينهم،  اأب��واب  فيه 
الأغالل  وينزعون  وجل،  عز  الله  باإذن 
وت�ضلبهم  تكبلهم  التي  وال�ضال�ضل 
غداً  اأو  اليوم  و�ضي�ضتن�ضقون  حريتهم، 
احلرية بكل عز وفخٍر واإباء، و�ضيعودون 
واآبائهم،  واأطفالهم  واأهلهم  بيوتهم  اإىل 
وروؤو�ضهم مرفوعة، وكرامتهم موفورة، 

وحقهم كرمٌي حٌر م�ضاٌن.

عهد الوفاء لالأ�صرى الأحرار

رئي�س هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين،

الأحد  اأم�س  امل��رور  ل�رشطة  العامة  الإدارة  اأعلنت 
15/3/2020، وفاة طفل ده�ضًا على مفرتق املغازي يف 

املحافظة الو�ضطى.
اأبو  اإياد  ابراهيم  الطفل  اأن   ، العامة  الإدارة  واأو�ضحت 
اإثر  تويف  املغازي  �ضكان  من  �ضنوات(   5( م�ضامح 
املغازي  مفرتق  على  �ضكودا  نوع  من  مركبة  �ضدمه 

يف املحافظة الو�ضطى.
الآونة  يف  حدتها  ت�ضاعدت  ال�ضري  حوادث  اأن  يذكر، 

الأخرية خ�ضو�ضًا بني فئة الأطفال لعدة اأ�ضباب .

وفاة طفل ده�صًا على 
مفرتق املغازي و�صط 

القطاع

ل اإ�صابات بفريو�س كورونا يف �صفوف الأ�صرى والأ�صريات يتعر�صن لأ�صاليب 
تعذيب وح�صية

هيئة  رئي�س  بكر  اأبو  قدري  اللواء  اأكد   
���ض��وؤون الأ�����رشى وامل��ح��رري��ن، اأن���ه ل 
بني  امل�ضتجد  "كورونا"  بفريو�س  اإ�ضابات 
اإىل  م�ضريا  الحتالل،  �ضجون  الأ�رشى يف 
امل�ضكوبية مت و�ضعهم يف  الأ�رشى يف  ان 
احلجر، لال�ضتباه باإ�ضابة �رشطية بفايرو�س 
والأ�رشى،  ال�ضجانني  حجر  ومت  "كورونا"، 
اأبو  وقال  اخلروج.  او  اليهم  الدخول  ومينع 
بكر، بعثنا لإدارة �ضجون  الحتالل عندما 
فل�ضطني  يف  "كورونا"  فايرو�س  ظهر 
من  الأ���رشى  وقاية  ب�رشورة  وطالبناهم 
املر�س، وخا�ضة ان 5 األف اأ�ضري يعي�ضون 
مل  الآن  حتى  ولكن  اكتظاظ،  حالة  يف 
الأ�رشى  ملطالب  ال�ضجون  اإدارة  ت�ضتجب 
والتعقيم  التنظيف  م��واد  لهم  تقدم  ومل 
ف��الأ���رشى  ال��غ��رف،  تر�س  مل  انها  حتى 
ي�ضرتون مواد التنظيف من "الكنتينا" من 

خالل  بكر  اأبو  واأكد  ال�ضخ�ضية.  اأموالهم 
عبد  يقدمه  الذي  وحرية"  "وطن  برنامج 
الإعالمية،  وطن  �ضبكة  عرب  دولة  الفتاح 
باأزمة  العامل  ان�ضغال  ي�ضتغل  الحتالل  اأن 
ال���رشى  على  ينق�ّس  حتى  "كورونا" 

وخا�ضة الأ�ضبال يف "عوفر".
قالت  امل�ضتمرة،  الأ�ضريات  معاناة  وحول 
ملف  م�ضوؤولة  ب���دوان،  عرين  املحامية 
�ضوؤون  هيئة  يف  والأ���ض��ريات  الأط��ف��ال 
يتم  اأ�ضرية   44 اأن  واملحررين،  الأ���رشى 
للقوانني  خمالفة  بطريقة  معهن  التحقيق 
الدولية، منهن 4 اأ�ضريات معتقالت اإداريا، 
بتوثيق  نقوم  كهيئة  ونحن  تهم،  ب��دون 
من  الدويل  املجتمع  ونخاطب  النتهاكات 
ان  اىل  واأ�ضارت  اخلارجية.  وزارة  خالل 
الأ�ضريات هددن بالإ�رشاب نتيجة ظروف 
لتليق  والتي  ال�ضيئة  "الدامون"  �ضجن 

حمكمة  ان  اىل  اإ�ضافة  الكرمية،  باحلياة 
الأ�ضريات تفتقر للخ�ضو�ضية، ومن قبلها 
ظروف العتقال مرورا بالتحقيق وو�ضول 
قالت:  الهيئة،  للمحاكمة. وعن عملهم يف 
باللغة  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  نخاطب  نحن 
والنتهاكات  الإف��ادات  ونوثق  الإن�ضانية 
للعامل،  لنو�ضلها  لغات  بعدة  ونرتجمها 
ونحن امام دولة احتالل ل تعرف القوانني 
اأ�ضرية   16 ان  واأ�ضافت  والتفاقيات. 
حرمان  ل��درج��ة  ق��ي��ود،  عليهن  اأم��ه��ات، 
على  مايوؤثر  وهو  الزيارة،  من  عائلتهن 
اأطفالها،  روؤيتها  لعدم  الأ�ضريات  نف�ضية 
جرمية  من  تعانني  الأ�ضريات  ان  اىل  لفتة 
ان  وخا�ضة  املتعمد،  الطبي  الإه��م��ال 
اأن  كما  الأ�ضا�س،  يف  م�ضابات  بع�ضهن 
الأطباء يفتقرون لخالق املهنة. وقالت ان 
الأ�ضريات ل�ضن مبناأى عن اأ�ضاليب التعذيب 

الوح�ضية من قبل الحتالل، �ضتائم و�رشاخ 
العائلة  باأفراد  التهديد  التحقيق،  خالل 
اإفادات  لنتزاع معلومات او التوقيع على 
الأ�ضريات  وا�ضطحاب  العربية،  باللغة 
دون  تعذيبهن  ويجري  امل�ضتوطنات  اىل 
رقابة ال�ضليب الأحمر، وتثبيتهن بكر�ضي 
فرتة  طوال  "موزة"  هيئة  على  والتقييد 
غو�س  ابو  مي�س  مع  جرى  كما  التحقيق 
املطر  حتت  و�ضبحهن  ج��ردات،  و�ضماح 
ال�ضتفراد  يجري  حتى  طويلة  لفرتات 
بالإكراه.  افادة  على  والعرتاف  بالأ�ضرية 
يكون  اأن  الأ�ضريات  ل�ضان  على  وطالبت 
�ضوتهن م�ضموع وان يقف اجلميع معهن، 
كما طالبت املجتمع الذي يدافع عن حقوق 
املراأة بامل�ضاواة والنظر للمراأة الفل�ضطينية.

الأ�صري فار�س حممد 
عيد الع�صار

موؤبد وع�صر �صنوات اإ�صافية
من  والثالثني  احل��ادي  يف  الع�ضار  فار�س  ولد 
اآذار 1980، وهو ابن خميم الن�ضريات يف قطاع 
2006، وحكم  اآذار  ال�ضابع من  غزة، واعتقل يف 
�ضنوات  ع�رش  اإىل  اإ�ضافة  املوؤبد  بال�ضجن  عليه 
كانت كافية لإر�ضاء مزاج القا�ضي الإ�رشائيلي، 
ذوو  يل  ي�ضححها  قد  الهام�س  على  ومعلومة 
�ضنة،   99 عن  عبارة  الع�ضكري  املوؤبد  اخل��ربة: 
حكم  جمموع  يكون  �ضنوات  ع�رش  اإىل  اإ�ضافة 
التي  التهم  �ضمن  ومن  �ضنوات،   109 فار�س 
حلركة  الع�ضكري  للذراع  النتماء  اإليه  وجهت 

فتح.
عام  الأمن  وحفظ  التدخل  بقوات  فار�س  التحق 
1998، طورد بعد انتفا�ضة الأق�ضى ملدة خم�س 

�ضنوات، واعتقل على دوار املنارة يف رام الله.
اإكمال  من  كذلك  وح��رم  ال��زي��ارة،  من  حم��روم 
اأهون  اأبوه:  الأ�رش، ويقول  التعليمية يف  م�ضريته 
علّي اأن اأكلمه على التليفون، لأن اأ�ضعب ما يف 
اأمامك ول ت�ضتطيع مل�ضه،  ابنك  اأن ترى  الوجود 

"اإحنا ما�ضيني على اأمل مّيت".
ذات  يف  جبار  لكنه  فكاهيًا،  كان  اأم��ه:  تقول 
اإىل  فاجته  الع�ضل،  ا�ضتهى  مرة  فذات  الوقت، 
الع�ضل  قر�س  واأخرج  �ضباحًا،  الرابعة  اخللية يف 
النحل  ل�ضع  ياأكل منه، وذراعه حمراء من  واأخذ 
با�ضتمتاع،  ياأكل  راأ�ضه وهو  والنحل يحوم فوق 
الع�ضل،  النحل وبيوكل يف  وبين�س يف  "بيجري 
كان ثوري لو دبيته يف النار بنزل يف النار بجيب 

اللي بدو ياه وبطلع".
ت�ضيف اأمه يف لفتة اأده�ضتني: مهل على اولدنا 

ب�س يطلعن الأ�ضريات!!!

اأخبار فل�صطني

ا�صتخدموا اجلوارب.. ر�صالة الحتالل الإ�صرائيلي لالأ�صرى للوقاية من كورونا
يف  الفل�ضطينيني  الأ����رشى  اأح��د  فوجئ 
م�رشيف  اأح��د  باإجابة  الح��ت��الل  �ضجون 
منه  طلب  حينما  الإ�رشائيلية،  ال�ضجون 
فريو�س  ملواجهة  لالأ�رشى  كمامات  توفري 
»ا�ضتخدموا  بقوله:  اأجابه  حيث  كورونا، 
اجلوارب«.ك�ضفت الإجابة عن نية الحتالل 
الفريو�س  يواجهون  وحدهم  الأ�رشى  ترك 
العامل،  بقاع  اأغلب  يف  انت�رش  الذي  القاتل 
قلق  لهم، و�ضط  وقاية  اأي  توفري  دون  من 
حقوق  وموؤ�ض�ضات  ذويهم  ي�ضاور  كبري 
ق��دورة  بح�ضب  واملخت�ضني،  الإن�ضان 
الفل�ضطيني.  الأ�ضري  نادي  رئي�س  فار�س، 
اأ�ضري  اآلف   5 الحتالل  �ضجون  ويقبع يف 
22 �ضجنًا  فل�ضطيني، موزعني على قرابة 
 180 بينهم  من  توقيف،  ومركز  ومعتقاًل 
معتقاًل  و430  و�ضيدة،  فتاة  و43  طفاًل، 
 700 قرابة  وهناك  حماكمة(.  )بدون  اإداريًا 
اأ�ضري يعانون من اأمرا�س خمتلفة، وبحاجة 
اإىل تدخل عالجي عاجل، بينهم من يعانون 
والقلب  كال�رشطان  خطرية  اأمرا�س  من 

والف�ضل الكلوي. 
الفل�ضطيني  الأ�ضري  نادي  رئي�س  وي�ضيف 
حتى  كلها،  الحتالل  »�ضجون  ل�»الروؤية«: 

ولكن  كورونا،  فريو�س  من  خالية  الآن، 
ال�ضجانني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  ه��ن��اك 
الذين توا�ضلوا مع م�ضابني،  الإ�رشائيليني 
العزل،  يف  الآن  هم  �ضجانًا،   120 وعددهم 
يف  امل�ضكوبية  �ضجن  عزل  اإىل  اإ�ضافة 
القد�س املحتلة، وذلك بعد اكت�ضاف �ضجانة 
»اأما واأن  باملر�س«.واأ�ضاف:  واحدة م�ضابة 
فهذا  العزل،  ويف  م�ضابني  حرا�ضًا  هناك 
�ضجون  يف  الأ�رشى  حياة  على  قلقنا  يثري 
يوجد  ل  اأن��ه  اأك��رث  يقلقنا  وما  الحتالل، 
وتابع:  ال�ضجون«،  يف  كافية  تنظيف  مواد 
لالأ�ضري  ميكن  ول  مغلق  مكان  »ال�ضجن 
التنقل فيه، ول ميكن الهروب منه، ولذلك 
يعد اأخطر من اأي مكان اآخر، واإمكانية نقل 

العدوى فيه تكون اأ�رشع واأخطر«.
�ضجون  يف  الو�ضع  اأن  فار�س  واأو�ضح 
الحتالل ا�ضتثنائي، مطالبًا باتخاذ اإجراءات 
موؤكداً  الفريو�س،  هذا  ملواجهة  ا�ضتثنائية 
اإج��راءات  اأي  يتخذ  مل  الحتالل  اأن  على 
داخل ال�ضجون حلماية الأ�رشى من كورونا. 
دولية،  جهة  من  اأكرث  خاطبنا  »نحن  وقال: 
لتوفري كل عوامل الوقاية لالأ�رشى من هذا 
منهم«. الردود  ننتظر  زلنا  وما  الفريو�س، 

اأن يكون وقف الحتالل  وحذر فار�س من 
قمعيًا  طابعًا  يحمل  الأ���رشى،  لزيارات 
مل  واأن��ه  �ضيما  ل  وقائيًا،  كونه  من  اأك��رث 
يرافق ذلك اأي اإجراءات اأخرى، مثل: توفري 
وتوزيع  النظافة،  مواد  من  كبرية  كميات 
الت�رشف،  لكيفية  الأ�رشى  على  اإر�ضادات 
هذا  ملواجهة  ا�ضتثنائية  اإج��راءات  واتخاذ 

الفريو�س. 
من  عامًا(   38( عريف  با�ضل  الأ�ضري  والد 
�ضجون  يف  �ضنة   19 منذ  واملعتقل  غزة، 
كبري  خوف  حالة  يف  اأنهم  اأكد  الحتالل، 
هذا  انت�ضار  ظل  يف  اأبنائهم  حياة  على 
مقومات  اأدنى  توفري  دون  من  الفريو�س، 
النظافة لهم يف ال�ضجن. وقال والد الأ�ضري 
معنا  التوا�ضل  يتم  »مل  ل�»الروؤية«:  عريف 
حكومية  �ضواء  كانت،  جهة  اأي  قبل  من 
اأو ال�ضليب الأحمر، من اأجل طماأنتنا على 
حياة اأبنائنا يف �ضجون الحتالل، يف ظل ما 
ن�ضمع من اإ�ضابة عدد كبري من ال�ضجانني 
عميدة  اأكدت  جهتها،  الإ�رشائيليني«.ومن 
اأهايل الأ�رشى اأم �ضياء الفالوجي، على اأن 
الأ�رشى يف �ضجون الحتالل، اأكرث الفئات 
هذا  و�ضول  حال  يف  لالإ�ضابة،  عر�ضة 

الفريو�س اإليهم. 
عامًا(   47( الفالوجي  الأ�ضري  والدة  وقالت 
منذ  واملعتقل  غزة،  من  اأ�ضري  اأق��دم  وهو 
ل�»الروؤية«:  الحتالل  �ضجون  �ضنة يف   28
املر�س، قبل  انت�ضار  بدء احلديث عن  »منذ 
كبريين  وخوف  قلق  يف  ونحن  �ضهرين، 
الكافية  النظافة  وجود  لعدم  اأبنائنا،  على 
لديهم، ونظراً لعي�ضهم يف زنازين �ضغرية 
احلياة  مقومات  اأدن��ى  اإىل  تفتقر  ج��داً، 

الآدمية«.
وقال عبدالنا�رش فروانة، اخلبري يف �ضوؤون 
يداهم  كورونا  »خطر  ل�»الروؤية«:  الأ�رشى 
يوجد  حيث  الإ�رشائيلي،  الحتالل  �ضجون 
ال�ضن،  وكبار  املر�ضى  الأ���رشى  مئات 
وغياب  الغرف،  يف  املوجود  والكتظاظ 
اأدوات  توفر  وع��دم  الوقاية،  اإج���راءات 
اإدارة  قبل  من  التعقيم  وم��واد  التنظيف 
ال�ضجون«.وطالب فروانة، ال�ضليب الأحمر 
بالتدخل وال�ضغط على الحتالل، من اأجل 
باإجراء  الفل�ضطينيني  لالأ�رشى  ال�ضماح 
يطمئن  كي  ذويهم،  مع  هاتفية  مكاملات 
كل طرف على الآخر، وذلك يف ظل توقف 

الزيارات ب�ضبب كورونا.
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هــل بــداأت الوليــات املتحــدة الــن�صل 
الــ�صاد�س من الــحروب؟

قراءة/ حممد علي
------------------ 

انت�ضار  اىل  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ون  وي�����ض��ري 
ن�رشته  ال���ذي  الف��ري��ق��ي  ال��ط��اع��ون 
ق�ضى  والذي  كوبا  يف  املتحدة  الوليات 
مدة  يف  املوا�ضي  من  ���س  راأ  500 على 
ف�ضل  ان  خرباء  ويو�ضح  ون�ضف.  �ضهر 
الن�ضل  من  حروبها  يف  املتحدة  الوليات 
اخلام�س  اجليل  اىل  تنتقل  جعلها  الرابع، 
والن  القت�ضادية  وه��ي  احل��روب  من 
املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ضتخدام  ثبت  اذا 
نكون  �ضوف  البيولوجية،  ال�ضلحة 
احلروب.  من  ال�ضاد�س  اجليل  دخلنا  قد 
ال��ث��ورة  ق��ائ��د  م��ر  اأ ان  اك��ادمي��ي��ون  ي��رى 
التدابري  ب��ات��خ��اذ  املخت�ضة  للجهات 
التزامًا  يعترب  كورونا،  ملكافحة  الالزمة 
ان  �ضيا�ضيون  خرباء  ويوؤكد  بامل�ضوؤولية. 
احلجر  بتنفيذ  الثورة  وحر�س  اجلي�س  قرار 
منها  فوائد جمة  له  �ضوف يكون  ال�ضحي 
البع�س  بع�ضهم  عن  ال�ضخا�س  عزل 
الب�رشي  الحتكاك  من  احل��د  وبالتايل 
الوباء.  انت�ضار  يف  ال�ضا�س  العامل  وهو 
من  ه��م  الأ الفائدة  ب��اأن  اخل��رباء  وي�ضدد 
م�ضدر  حتديد  هو  ال�ضحي  احلجر  تنفيذ 
ل�ضيما  ومكافحته،  البالد  يف  انت�ضاره 
اخلرباء  ويتوقع  اجنبي.  امل�ضدر  كان  اذا 
بف�ضل  كورونا  حمنة  ايران  تتجاوز  ان 
ال�ضني  م��ع  الدبلوما�ضي  تن�ضيقها 
مكافحة  جمال  يف  الن�ضاين  والتعاون 
�ضيا�ضيون  خرباء  وي�ضري  الفريو�س.  هذا 
التي  العالمية  البهلوانية  الطريقة  اىل 
تنظيم  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  تديرها 
ان  موؤكدين  ك��ورون��ا،  انت�ضار  اخ��ب��ار 
عن  اعلن  التي  ال�ضخ�ضيات  من  الكثري 
هنك�س  كتوم  اأخ��رياً  بالوباء  ا�ضابتهم 
وغريهم  م�ضهور  ممثل  وه��و  وزوج��ت��ه 

حقيقيني.  م�ضابني  لي�ضوا  ال�ضماء  من 
ا�ضطالح  هناك  ان  �ضيا�ضيون  ويعتقد 
دلة  اأ وجود  عدم  عند  ي�ضتخدم  �ضيا�ضي 
يف  ال�ضلحة.  عند  دخان  وجود  عدم  وهو 
�ضخ�ضيات  ا�ضابة  ادعاء  يتم  احلال،  هذا 
ا�ضفاء  اأجل  من  بالوباء  ومعروفة  مهمة 
لي�ضهل  الق�ضية،  على  الدخان  من  نوعًا 

اخلرب. ت�ضديق 
ك��ورون��ا.. ارت��ف��اع ع��دد ال��وف��ي��ات يف 

191 اإىل  �ضبانيا  اإ
���ض��ب��ان��ي��ة  الإ ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ج��دي��دة  وف���اة   70 ت�ضجيل  ال�����ض��ب��ت، 
CO - امل�ضتجد ك��ورون��ا   ففريو�س 
املا�ضية.   24 ال� ال�ضاعات  خالل   ID-19
املتوفني  ح�ضيلة  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 
فيما   ،191 اإىل  ارتفعت  الفريو�س  جراء 
واأ�ضافت   .517 اإىل  املتعافني  عدد  و�ضل 
اإىل  و�ضل  بالفريو�س  امل�ضابني  عدد  اأن 
مدريد.  منطقة  يف  اأغلبهم  حالة،   6043
يف  الأك��رب  اليومي  الرتفاع  هذا  ويعد 
منذ  �ضبانيا  اإ اأرا�ضي  على  امل�ضابني  عدد 
يناير  اأواخر  البالد  يف  الفريو�س  ظهور 
الثاين  البلد  �ضبانيا  اإ وتعترب  املا�ضي. 
عدد  حيث  من  اإيطاليا  بعد  اأوروب��ا  يف 
امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  الإ�ضابات 
ال�ضينية. ووهان  مدينة  من  انت�رش  الذي 
�ضبانية  الإ احلكومة  تعلن  اأن  املتوقع  ومن 
مما  البالد  اأنحاء  كافة  يف  الطوارئ  حالة 
ملكافحة  اأو�ضع  اإج��راءات  اتخاذ  �ضيتيح 

الفريو�س. انت�ضار 
جديدة  اإ�ضابة  اآلف   5 نحو  ت�ضجيل 

اإيطاليا يف  كورونا  بفريو�س 
وفاة  عن   ، الإيطالية  ال�ضلطات  اأعلنت 
بفريو�س  اأ�ضيبوا  ج��دد  �ضخ�ضا   175
الفريو�س  �ضحايا  عدد  لريتفع  كورونا، 
ق��ارب��ت  ب��زي��ادة   ،1441 اإىل  ال��ق��ات��ل 
عدد  اأن  واأ�ضافت  واح��د.  يوم  يف   14٪

وملحوظ،  كبري  ب�ضكل  ارتفع  امل�ضابني 
كانت  اأن  بعد  م�ضابا   21157 بلغ  حيث 
م�ضاء  اإ�ضابة   17660 م�ضتوى  عند 

. جلمعة ا
بوابها  اأ اأغلقت  اإيطاليا  اأن  بالذكر  جدير 
ال���وزراء  رئي�س  ق���رار  بعد  لل�ضياح 
بتمديد  ك��ون��ت��ي،  ج��وزي��ب��ي  ي��ط��ايل  الإ
جميع  اإىل  ال�ضحي  احل��ج��ر  اإج����راءات 
اأن  اإىل  �ضارة  الإ املهم  من  البالد.  اأنحاء 
العالج  يتلقون  الذين  امل�ضابني  ع��دد 
يف  امل�ضابني  ع��دد  جت��اوز  اإيطاليا  يف 
كامل  يف  الآن  يتداوى  حيث  ال�ضني، 
معاجلة  تتم  فيما   ،12،062 ال�ضيني  الرب 

اإيطاليا. كامل  يف  حالة   21157
وكورونا  ال�ضعودية  يف  103م�ضابني 

اخلليجية بالدول  يع�ضف 
اإ�ضابة   17 ت�ضجيل  ال�ضعودية،  اأعلنت 
اإىل  العدد  لريتفع  ب�"كورونا"  جديدة 
 17 ت�ضجيل  قطر  اأعلنت  فيما   ،103
لوزارة  بيان  وقال  جديدة.  ا�ضابة  حالة 
 4 ت�ضجيل  مت  ن��ه  اإ ال�ضعودية  ال�ضحة 
و12  )غ���رب(  ج��دة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 
وبذلك،  )و�ضط(.  الريا�س  منطقة  يف 
اإىل  لالإ�ضابات  الإجمايل  العدد  يرتفع 
ح�ضب  واحدة،  حالة  منها  تعافت   ،103
اأعلنت  ب��دوره��ا  ال�ضحة.  وزارة  بيان 
عدد  ارتفاع  القطرية،  ال�ضحة  وزارة 
اإىل  البالد  يف  كورونا  فريو�س  م�ضابي 
جديدة.  حالة   17 ت�ضجيل  عقب   ،337
الكويتية،  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  كما 
م��وؤك��دة  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ات   4 ت�ضجيل 
 24 ال� خ��الل  وذل��ك  ك��ورون��ا  بفريو�س 
عدد  اإج��م��ايل  لريتفع  املا�ضية،  �ضاعة 
 104 اإىل  الكويت  يف  امل�ضجلة  احلالت 

حالت.
التعاون،  وعقد وزراء ال�ضحة يف جمل�س 
املرئي  الت�ضال  تقنية  طارئا عرب  اجتماعا 

"كورونا"  فريو�س  م�ضتجدات  ملناق�ضة 
وكالة  وذكرت  باملنطقة.  يع�ضف  الذي 
"الوزراء  اأن  الر�ضمية  العمانية  نباء  الأ
كورونا،  حول  امل�ضتجدات  اآخر  ناق�ضوا 
الفيديو".  عرب  انت�ضاره  من  احلد  و�ضبل 
العام  الأمني  ليه  اإ دعا  الذي  الجتماع، 
الأول  ُيعد  احل��ج��رف،  نايف  للمجل�س 
�ضحة  وزراء  م�ضتوى  على  نوعه  من 
الأزمة  ا�ضتمرار  ظل  يف  املجل�س  دول 
يونيو/حزيران  منذ  امل�ضتمرة  اخلليجية 
اخلليجية  ال��دول  اأن  اإىل  ي�ضار   .2017
عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  ت�ضهد  ال�ضتة 
اإىل  دفعها  ما  ب�"كورونا"؛  الإ�ضابات 
مقدمتها  يف  احرتازية،  اإج��راءات  اتخاذ 
التجمعات،  ل��غ��اء  واإ الدرا�ضة،  تعليق 
عديدة. دول  مع  اجلوية  الرحالت  ووقف 

ا�ضابة  حالة  اأ�ضغر  ت�ضجل  بريطانيا 
كورونا بفريو�س 

اإ�ضابة  اأ�ضغر  املتحدة  اململكة  �ضجلت 
تعود  التي  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�س 
والدته  اأن  ات�ضح  الولدة،  حديث  لطفل 
وذك��رت  بالفريو�س.  اأي�ضا  اأ�ضيبت 
مت  نه  اأ الربيطانية  �ضن"  "ذي  �ضحيفة 
من  ي��ام  اأ قبل  امل�ضت�ضفى  اإىل  م  الأ نقل 
بالتهاب  باإ�ضابتها  لال�ضتباه  ال��ولدة، 
ظهرت  التي  الفحو�ضات،  اأن  اإل  رئوي، 
اإ�ضابتها  ثبتت  اأ الولدة،  عقب  نتيجتها 
اأن  وم��ا  امل�ضتجد.  ك��ورون��ا  ب�فريو�س 
لتتاأكد  فح�ضه  مت  حتى  الطفل،  ول��د 
من  ي��زال  ل  لكن  بالفريو�س،  اإ�ضابته 
به  اأ�ضيب  قد  كان  ذا  اإ ما  الوا�ضح  غري 
اأمه  اأو خالل وجوده يف رحم  بعد ولدته 

. بة مل�ضا ا
يف  ال��ع��الج  ل��ت��ت��ل��ق��ى  م  الأ ن��ق��ل  ومت 
الر�ضيع  يتلقى  بينما  اآخ��ر،  م�ضت�ضفى 
ولد  التي  امل�ضت�ضفى  نف�س  يف  العالج 
املمر�ضني  اأو  بالأطباء  يتعلق  وفيما  بها. 
مت  فقد  وطفلها،  الأم  خالطوا  ال��ذي��ن 
الذاتي  ب�العزل  لهم  تعليمات  توجيه 
بالعدوى.  اإ�ضابتهم  ع��دم  من  للتاأكد 
اأن  اإىل  الربيطانية،  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
والتوليد  الن�ضاء  لأطباء  امللكية  الكلية 
الر�ضيع  ف�ضل  ينبغي  ل  ن��ه  اإ ق��ال��ت 
من  لتتمكن  امل�ضابة،  اأمه  عن  ال�ضليم 
ال�ضحة  م�ضوؤولو  وي�ضدد  اإر�ضاعه. 
الر�ضع  والأط��ف��ال  احل��وام��ل  اأن  على 
مل�ضاعفات  منخف�س  خلطر  معر�ضون 
معظمهم  ل��دى  و�ضتكون  ال��ف��ريو���س، 

للفريو�س. خفيفة  اأعرا�س 

الوليات  الفريو�س اىل  البيولوجية، وان و�صول  باجلرائم  تاريخ حافل  لديها  املتحدة  الوليات  ان  يوؤكد خرباء ع�صكريون 
انت�صاره. مبكان  التحكم  لميكنه  الفريو�س  �صانع  لأن  ليربئها،  املتحدة 

حمللون.. موؤامرة 
تركية اأمريكية جديدة 

�صمال �صوريا!
على  يجري  مريب  �ضيء  نه  اأ حمللون  يقول 
وحتديدا  ال�ضوري  ال�ضمال  يف  الر���س 
حلركة  تكثيف  هناك  حيث  احل�ضكة،  يف 
ب�ضكل  املنطقة  اجواء  يف  احلربي  الطريان 
يف  المريكي  التواجد  لنقاط  وتعزيز  عام 
احل�ضكة  وريف  ال�رشقي  الزور  دير  ريف 
وحت��دي��دا  احل���دود  م��ن  القريب  ال�ضمايل 
اجلري.  خ��راب  قاعدة  يف  املالكية  منطقة 
"التحالف  ق��وات  مات�ضمى  قامت  كذلك 
ع�ضكرية  م��ن��اورات  ب��اج��راء  الدويل" 
العمر  حقل  حميط  يف  اأم�س  ليلة  �ضخمة 
ال�رشقي،  اجلنوبي  الزور  دير  بريف  النفطي 
الثقيلة  الأ�ضلحة  خمتلف  فيها  ا�ضتخدمت 
التحركات  هذه  ظل  ويف  املدافع.  فيها  مبا 
م�ضادر  تتحدث  الأر�س  على  المريكية 
يف  الرتكية  احل�ضودات  ا�ضتمرار  عن  حملية 
يف  اأبي�س  وتل  العني  راأ�س  منطقتي  حميط 
حت�ضري  يكون  ان  املرجح  من  احل�ضكة،  ريف 
يف  الرتكية  الع�ضكرية  العمليات  ملتابعة 

ال�ضوري. الداخل 
عند  نية  هناك  ان  ع�ضكريون  خرباء  ويرى 
"ام  طريق  من  ق�ضم  على  لل�ضيطرة  التراك 
العرب  وع��ني  ابي�س  تل  بني  الرابط   "4
والهدف  عي�ضى،  عني  مبنطقة  مير  وال��ذي 
فيها  تتواجد  التي  املناطق  ربط  ذلك  من 
التابعة  الفرات"  درع  "قوات  مات�ضمى 
احل�ضكة  ريفي  مناطق  مع  الرتكي  للجي�س 
ال�ضالم"  نبع  ل�"عملية  التابعة  وال��رق��ة 
تركيا  ان  يعني  وهذا  تركيا.  ت�ضميها  كما 
على  ج��دي��د  م��ي��داين  واق��ع  خللق  ت�ضعى 
منطقة  من  ميتد  الرتكية  ال�ضورية  احلدود 
يف  جرابل�س  حتى  العني  را���س  يف  علوك 
يكون  ان  امل�ضتبعد  غري  ومن  حلب.  ريف 
نقرة  اأ من  حماولة  الع�ضكرية  التحرك  هذا 
اإدلب  يف  املذلة  خ�ضارتها  من  للتخفيف 
اردوغان  طيب  رجب  الرئي�س  توعدات  بعد 
الذي  والتفاق  ال�ضوري،  للجي�س  املبا�رشة 

املنطقة. هذه  حول  رو�ضيا  مع  جرى 
اجلانب  يف  اللعب  انقرة  حت��اول  وبالتايل 
على  التغطية  ورمب��ا  رو�ضيا  عن  البعيد 
اإدلب، يف حني  اإجراءات جديدة قد جتري يف 
ال�ضيطرة  لحكام  ا�ضتغاللها  امريكا  حتاول 
خروج  بعد  خا�ضة  ال�ضوري  النفط  على 
المريكي  التواجد  على  �ضعبية  احتجاجات 

�ضوريا. يف  امل�رشوع  غري 
ق.و

حمللون: اأمريكا تهدد وحدة العراق واملنطقة ل�صالح ا�صرائيل
على  املزدوج  الربيطاين  المريكي  العدوان 
الوجه  عن  �ضافر  وب�ضكل  ك�ضف  العراق 
البقاء  على  وا�رشارهم  للمحتلني  احلقيقي 
امل�رشوعة  غري  مل�ضاحلهم  خدمة  العراق  يف 
امل�ضلحة  مقدمتها  ويف  واملنطقة  العراق  يف 

الوىل. بالدرجة  ال�رشائيلية 
ومدنيني  جي�س  من  البرار  العراق  ابناء  قتل 
وتدمري   ، مدنهم  وا�ضتهداف  ب���ارد،  ب��دم 
بكدهم  ب��ن��وه��ا  ال��ت��ي  امل��دن��ي��ة  تهم  من�ضاآ
ووقاحة  �ضلف  وبكل  والع��الن  وعرقهم، 
يوؤكد  اجلرائم،  تلك  كل  عن  امل�ضوؤولية  عن 
وارد  يف  لي�س  املحتل  ان  وهو  واح��دا  ام��را 
ال�ضيا�ضية  بالطرق  ال��ع��راق  م��ن  اخل��روج 

. نونية لقا وا
من  اخل��روج  يف  رغبة  املحتل  لدى  كان  لو 
كتبها  التي  الر�ضالة  ق��راأ  لكان  ال��ع��راق 
والتي  وا�ضحة  و  كبرية  بحروف  العراقيون 
بعد  العراق  من  خروجه  �رشورة  على  اكدت 
ر�ضمي  وب�ضكل  العراقية  احلكومة  دع��وة 

�ضادق  الذي  القرار  وبعد   ، باخلروج  املحتل 
وال��ذي  بالغلبية  العراقي  ال��ربمل��ان  عليه 
التظاهرات  وبعد   ، املحتل  بخروج  طالب 
دعت  والتي  العراق  �ضهدها  التي  املليونية 
النكراء  اجل��رمي��ة  ث��ر  اإ امل��ح��ت��ل،  خ��روج  اىل 
بتحري�س  المريكي  املحتل  ارتكبها  التي 
قادة  ا�ضت�ضهاد  اىل  واأدت  وا�ضح  ا�رشائيلي 
امريكا  �ضنيعة   ، "داع�س"  على  الن�رش 
قا�ضم  القائدين  ال�ضهيدين  و"ا�رشائيل"، 

املهند�س. مهدي  وابو  �ضليماين 
على  يعول  المريكي  املحتل  ان  الوا�ضح  من 
�رشب  اجل  من  العراق  يف  اخلام�س  طابوره 
وال�ضعبي  وال��ربمل��اين  احل��ك��وم��ي  امل��وق��ف 
امل��ح��ت��ل، عرب  ب��خ��روج  امل��ط��ال��ب  ال��ع��راق��ي 
راف�س  عراقي  عام  راي  بوجود  الت�ضكيك 
تتبناه  مزيف  راي  خلق  خالل  من  لوجوده، 
المريكي  بالتحالف  مرتبطة  اعالم  و�ضائل 
قنوات  مثل  الرجعي  العربي  ال�ضهيوين 
"�ضكاي  و  "احلدث"  و  والعربية"  "احلرة" 

وذباب  و..،  "دجلة"  و  "ال�رشقية"  و  نيوز" 
. �ضهيوين  اماراتي  �ضعودي  الكرتوين 

المريكي  املحتل  حم��اولت  يف  ما  اخطر 
ن�ضمعه  ما  هو  العراق،  يف  اخلام�س  وطابوره 
ي�ضتهدف  اخل��ط��ورة  غاية  يف  خطاب  م��ن 
كربى  لكذبة  الرتويج  عرب  كوجود،  العراق 
املحتل  وج��ود  يرف�ضون  م��ن  ان  م��ف��اده��ا 
هناك  و"لي�س  ايران"  "املوالون  هم  الأمريكي 
بل   ، ال�ضاأن"  هذا  يف  العراقيني  بني  اجماع 
القواعد  بنقل  تطالب  دعوات  ن�ضمع  نا  بداأ
لتكون  العراق،  وغرب  �ضمال  اىل  المريكية 
نوايا  وجود  يوؤكد  الذي  المر  "ماأمن"!!،  يف 
العراق  لتق�ضيم  املحتل  هذا  لدى  حقيقية 

�ضعبه. و�رشذمة 
لذكاء  العراقي  للم�ضهد  املراقب  يحتاج  ل 
القذرة  المريكية  اليدي  ليكت�ضف  خارق 
من  العراق  يف  ويجري  جرى  ما  كل  وراء 
املحقة  املطلبية  التظاهرات  حلرف  حماولت 
حماولة  ك��ل  و���رشب  ال��ع��راق��ي،  لل�ضعب 

احل��ك��وم��ة،  ت�ضكيل  ازم���ة  م��ن  ل��ل��خ��روج 
يوحد  ان  ميكن  م�ضعى  كل  يف  والت�ضكيك 
وال���ض��اءة  ���ض��واء،  كلمة  على  العراقيني 
اخلطوط  كل  و�رشب  للمقد�ضات  املربجمة 
والخالقية  واملجتمعية  الدينية  احل��م��راء 
عام  راأي  خلق  على  وال���رشار  للعراقيني، 
والعرقية  الطائفية  امل�ضلحة  يقدم  مزيف 

العليا. الوطنية  امل�ضلحة  على  واملناطقية 
املحتل  ان   ، حمللينت  بح�ضب  وا�ضحا  بات 
العراق،  يف  البقاء  على  م�ضمم  المريكي 
ال��ع��راق  بتق�ضيم  الم���ر  انتهى  ل��و  حتى 
الثالثي  ال��ع��دوان  وم��ا  �ضعبه،  و���رشذم��ة 
الخري،  ال�رشائيلي  الربيطاين  المريكي 
المر  المريكي،  الت�ضميم  هذا  من  جانب  ال 
للدفاع  العراقيني  امام  ان ل خيار  يوؤكد  الذي 
وم�ضتقبلهم  و�ضيادتهم  بلدهم  وح��دة  عن 
املحتل  �رشب  ان  بعد  املقاومة  خيار  �ضوى 

عر�س الخرى  اخليارات  بكل  المريكي 
 احلائط.                                                    ق.د

العراق: ا�صتهداف 
مع�صكر التاجي 

ب�صواريخ كاتيو�صا 
جمددًا

يبعد  ال��ذي  التاجي  مع�ضكر  تعر�س 
العا�ضمة  �ضمايل  كم   15 نحو  م�ضافة 
قوات  من  اأجانب  جنودا  وي�ضم  بغداد، 
قوات  اىل  ا�ضافة  المريكية  الحتالل 
اىل  الغربي.  للتحالف  تابعة  اخ��رى 

كاتيو�ضا. ب�ضواريخ  ال�ضتهداف 
امنية  م�ضادر  عن  العامل  مرا�ضل  ونقل 
اطالق  من�ضة  على  العثور  عراقية 
مع�ضكر  قرب  الكاتيو�ضا  �ضواريخ 
الدخان  اع��م��دة  ان  وا���ض��اف  التاجي 
ي�ضم  ال���ذي  الق�ضم  م��ن  تت�ضاعد 

التاجي. قاعدة  يف  المريكية  القوات 
نيوز،  ال�ضومرية  ملوقع  م�ضدر  وقال 
�ضقطت،  كاتيو�ضا  "�ضواريخ  اإن 
�ضمايل  التاجي  مع�رش  على  ال��ي��وم، 
ي�ضدر  مل  فيما  بغداد"،  العا�ضمة 
اخرى  معلومات  اي  امل�ضدر  يو�ضح 

املو�ضوع. عن 
م��ن��ي،  واع��ل��ن��ت خ��ل��ي��ة الإع����الم الأ
ع�رشة  �ضقوط  عن  املا�ضي،  الربعاء 
مع�ضكر  داخ��ل  كاتيو�ضا  �ضواريخ 
ذكرت  فيما  ب��غ��داد،  �ضمايل  التاجي 
امريكيني  جنديني  ان  اع��الم،  و�ضائل 
ال�ضاروخي  بالق�ضف  قتلوا  وبريطاين 

التاجي. مع�ضكر  ا�ضتهدف  الذي 
ق.د
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الألعاب املتو�صطية وهران- 2021

التح�صري لربنامج ثقايف و�صياحي ثري بكامل 
جهات الوطن

علي حممد 
-----------------  

قدوري،  ال�ضيدة  و�رشحت 
م�ضتوى  على  م�ضت�ضارة 
اخلطوط  باأن  الثقافة  وزارة 
الربنامج  لهذا  العري�ضة 
قبل  تنفيذه  �ضيتم  ال��ذي 
هذه  اإج���راء  وب��ع��د  وخ���الل 
الدولية،  الريا�ضية  الدورة 
اأن  على  منها،  النتهاء  مت  قد 
خمتلف  على  قريبا  يعر�س 
واملعنية  املخت�ضة  امل�ضالح 

ثرائه. اإ اأجل  من 
اإىل  املتحدثة  نف�س  واأ�ضارت 
بالوزارة  خا�ضا  فريقا  اأن 
ماي  �ضهر  منذ  ���رشع  ق��د 
برنامج  حت�ضري  يف   2019
املزمع  الثقافية  للن�ضاطات 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ع��ل��ى ه��ام�����س 
املتو�ضطية،"حيث  لعاب  الأ
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت����ويل 
احلدث  لهذا  خا�ضة  اأهمية 
الذي  املتو�ضطي  الريا�ضي 
للتعريف  �ضانحة  تعتربه 
اجل��زائ��ري  الثقايف  ب��ال��رثاء 
ق���ب���ال  الإ ظ���ل  يف  ���ض��ي��م��ا 
قبل  من  اجلزائر  على  املتوقع 
دولة   20 من  اأكرث  ريا�ضيي 

وال�ضياح". الوفود  وكذا 
ولأج�����ل ذل�����ك، ���ض��ت��ق��ام 
ثقافية  م��ه��رج��ان��ات  ع��دة 

ت�����ض��ت�����ض��ي��ف��ه��ا ك��ام��ل 
وعرب  اجلزائرية  ال��ولي��ات 
ث��ري��ة،  الأ امل��ع��امل  خمتلف 
املواطنني  ���رشاك  اإ يتم  حتى 
الوطن  جهات  خمتلف  من 
ترافق  التي  الن�ضاطات  يف 
ه��ذا احل��دث ال���دويل ال��ذي 
يف  اجل���زائ���ر  ت�ضت�ضيفه 

.2021
وزارة  باأن  اأي�ضا  ب��رزت  واأ
مع  اأي�ضا  تن�ضق  الثقافة 
اأجل  من  لل�ضياحة  نظريتها 
عرب  ثقافية  جولت  تنظيم 
ك��ام��ل ال����رتاب ال��وط��ن��ي، 
املوؤ�ض�ضات  كل  باأن  موؤكدة 
جمندة  ب��ال��ب��الد  الثقافية 
اإجن����اح  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة 

. ة هر لتظا ا
نوهت  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
ل��ع��اب  الأ ب��اأن  امل�ضت�ضارة 
"فر�ضة  تعترب  املتو�ضطية 
اجل��زائ��ر  ���ض��ورة  لت�ضويق 
جديرة  �ضياحية  كوجهة 
ب��ال���ض��ت��غ��الل، خ��ا���ض��ة 
م��ن اجل��ان��ب��ني ال�����ض��ي��اح��ي 

لثقايف". وا
الثقافة،  وزارة  و�ضاركت 
ي��وم��ي الث��ن��ني وال��ث��الث��اء 
امل���ن�������رشم���ني ب����وه����ران، 
اجل���زائ���ري- امل��ل��ت��ق��ى  يف 
اخلربات  لتبادل  الربيطاين 
التظاهرات  تنظيم  جمال  يف 
حيث  ال��ك��ربى،  الريا�ضية 
موا�ضيعه  ب��ني  م��ن  ك���ان 

البحر  ل��ع��اب  لأ الت�ضويق 
من  امل��ت��و���ض��ط  ب��ي�����س  الأ
وال�ضياحي،  الثقايف  اجلانبني 
وهي املبادرة التي نوهت بها 
اأن  "باعتبار  املتحدثة،  نف�س 
تنظيم  يف  الربيطانية  اخلربة 
معرتف  الكربى  التظاهرات 
الدويل". امل�ضتوى  على  بها 
 19 ال� ال��ط��ب��ع��ة  وت���ق���ام 
ب��ي�����س  ل��ع��اب ال��ب��ح��ر الأ لأ
ج��وان   26 م��ن  امل��ت��و���ض��ط 
علما   ،2021 5جويلية   اإىل 
التي  الثانية  امل��رة  ن��ه��ا  واأ
ه��ذه  اجل��زائ��ر  فيها  تنظم 
ا�ضت�ضافت  اأن  بعد  لعاب  الأ
ن�ضختها  العا�ضمة  اجلزائر 

.1975 عام  ال�ضابعة 

األعاب البحر الأبي�س  اإطار  اإعداد برنامج ثقايف وفني ثري بكامل الرتاب الوطني يف   تعكف وزارة الثقافة على 
الهيئة. هذه  من  ا�صتفيد  ح�صبما   ،2021 �صائفة  بوهران  اإقامتها  املزمع  املتو�صط 

ن���ت���اج  ق�����ررت ����رشك���ات الإ
دور  الأفالم يف  ا�ضتمرار عر�س 
العامل  ن��ح��اء  اأ مبعظم  ال�ضينما 
كورونا  فريو�س  انت�ضار  رغم 
فيلم  هو  الوحيد  ال�ضتثناء  و   ،
وقت  ل   " اجلديد  بوند  جيم�س 
املنتجون  اأجله  ال��ذي  للموت" 
حيث  نوفمرب،  اإىل  ف��ري��ل  اأ من 
�رشكات  يف  التنفيذيون  يراقب 
ن���ت���اج ع��ن ك��ث��ب ان��ت�����ض��ار  الإ
ج��دول  و  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 

القادمة. الأفالم  مواعيد 
مو�ضم  ينطلق  اأن  املقرر  من  و 
يف  املزدحم  ال�ضينمائي  ال�ضيف 
اأرملة   " بفيلم  ماي  من  الأول 

 " اأبطال  �ضل�ضلة  من  �ضوداء" 
ديزين،  ل�رشكة  اخلارقني  مارفل" 
�ضل�ضلة  م��ن  جديد  ج��زء  يليه 
ثم  فيوريو�س"،  ن��د  اآ "فا�ضت 
"توب  �ضل�ضلة  من  جديد  جزء 
�ضخمة  ف���الم  اأ وبعدها  جان" 
فريو�س  اأبقى  ذا  واإ امليزانية، 
اأدى  و  اأ باملنازل  النا�س  كورونا 
ال�ضينما  دور  من  املزيد  لإغالق 
الأفالم  عائدات  ذلك  ف�ضيهدد 
هوليوود  موا�ضم  اأك��رث  خ��الل 
ال�ضينما  دور  اأن  علما  ربحًا، 
ال�ضني  اأنحاء  يف  بوابها  اأ اأغلقت 

فرن�ضا. من  واأجزاء  واإيطاليا 
ق/ث

تاأجيل فيلم »جيم�س بوند« اإىل �صهر نوفمرب 

كورونا يهدد هوليوود

اأول  ما�ضي  �ضعاد  الفنانة  اأحيت 
بال�ضارقة  مميزا  حفال  م�����س،  اأ
الفنان  مب�ضاركة  م��ارات  الإ يف 
مار�ضيل  امل��ل��ت��زم  ال��ل��ب��ن��اين 
"هال  �ضهرات  �ضمن  خليفة، 
فعالياتها  ت�ضتمر  التي  باملجاز" 

املقبل. اأفريل  غاية  اإىل 
و���ض��ف��ت م��ا���ض��ي ال��غ��ن��اء يف 
م��ن  "حتية  ب  ال�������ض���ارق���ة 
العربي"،  ل��ل��وط��ن  اجل���زائ���ر 
الكبرية  �ضعادتها  عن  معربة 
م��ارات��ي  الإ جمهوريها  للقاء 
خليفة  وم�ضاركة  وال��ع��رب��ي، 

احلفل. هذا 
حفل  يف  ال��ف��ن��ان��ان  واج��ت��م��ع 
الوطنية  الأغاين  ت�ضّمن  مميز، 
ن���غ���ام ال��ع��ود وال��ق��ي��ث��ارة  واأ
عليها  اأ�ضفت  التي  الرائعة، 
امل��و���ض��ي��ق��ى ال��غ��رب��ي��ة ج��م��اًل 

نوعه. من  وفريداً  خا�ضًا 
"م�ضك  اأغنية  ما�ضي  اأدت  وقد 
و»�ضالم"  اأنت"  و»غري  الليل" 
التي  الأغ���اين  قائمة  �ضمن 
منها  طلبها  ممن  وغريها  دتها،  اأ
املبا�رش،  على  الوا�ضع  جمهورها 
اإىل جانب باقة من روائع عازف 
خليفة  مار�ضيل  اللبناين  العود 
بالق�ضية  باهتمامه  املعروف 
ال��ف��ن��ان  ه���ذا  الفل�ضطينية، 
اإىل  جمددا  يعود  الذي  الكبري 
جلمهوره  ل��ي��ق��دم  ال�����ض��ارق��ة، 
اأغانيه  اأجمل  من  منتقاة  باقة 
والثورة  بالقومية  تتغنى  التي 
ترك  والتي  فل�ضطني،  وق�ضية 
املميزة  ب�ضمته  خاللها  م��ن 

عقود. ثالثة  من  اأكرث  طيلة 
الق�ضائد  اأجمل  خليفة  غنى 
وعلى  العرب  ال�ضعراء  ه��م  لأ
���ض��ه��م حم��م��ود دروي�����س،  راأ
والبندقية"  "ريتا  له  اأدى  الذي 
ال�ضفر"،  و»ج����واز  و»اأمي" 
الذي  منا�رشة  الدين  عز  وكذا 
كفناه"،  "بالأخ�رش  ل��ه  غنى 
كبار  �ضعراء  اإىل  بالإ�ضافة 
حداد  قا�ضم  و  كاحلالج  اآخرين 

حيدر. وطالل 
اختارت  ال�ضياق  هذا  و�ضمن 
من  اأغ��ان��ي��ه��ا  بع�س  م��ا���ض��ي 

�ضنة  ���ض��در  ال���ذي  ل��ب��وم��ه��ا  اأ
"املتكلمون"،  بعنوان   2015
م�ضتوحاة  اأغاين  ي�ضم  والذي 
ال�ضعراء  اأ�ضهر  ق�ضائد  م��ن 
واملعا�رشين؛  القدامى  العرب 
وامرئ  �ضلمى  اأبي  بن  كالزهري 
القا�ضم  واأبي  واملتنبي  القي�س 
وطرحت  مطر،  واأحمد  ال�ضابي 
غنائية  ل��وح��ات  خ��الل��ه��ا  م��ن 
ا�ضتوحت  �ضجية،  اأحلان  تغلفها 
ال�رشق  ح�ضارة  من  مقاماتها 
واأبدعت  الغنية.  الفنية  وثقافته 
مالمح  ن��ق��ل  يف  خ��الل��ه��ا  م��ن 
ومبزيج  اجلزائري.  الفني  الرتاث 
ب��ني ال��ق�����ض��ائ��د وم��و���ض��ي��ق��ى 
�ضعاد  الفنانة  حملت  اجليتار 
اجل��زائ��ري��ة،  بلهجتها  ما�ضي 
ينما  اأ كعادتها  والتاريخ  الرتاث 
 ، اجلمهور  ا�ضتمتع  حيث  حلت؛ 
قدمتها  التي  الأغنيات  باأجمل 
ال�ضعبي،  الوادي  باب  حي  ابنة 
جمال  عن  خاللها  من  وعرّبت 

دائها. واأ �ضوتها 
م�ضرية  احل��ف��ل  ه��ذا  وع��ك�����س 
قدمت  ال��ذي  الفنية،  ما�ضي 
من  م��ت��ن��وع��ة  ف��ي��ه جم��م��وع��ة 
���ض��واء من  الأغ��ن��ي��ات،  اأج��م��ل 
قدمتها  التي  الأع��م��ال  خ��الل 
التي  ت��ل��ك  و  اأ "باملحكية"، 
ال�ضجن  حكاية  لرتوي  نقلتها 
وق�����ض�����س احل���ب امل�����ض��ّب��ع��ة 

. حلنني با
الأ�ضوات  ب��رز  اأ اإح��دى  ما�ضي 
يف  ا�ضتهرت  التي  اجلزائرية 
ُتعرف  العربي،  والعامل  اأوروبا 
وقد  غيتار،  وعازفة  كمغنية 
بف�ضل  خ�ضو�ضا  ا�ضتهرت 
"راوي"  الأول  ل��ب��وم��ه��ا  اأ

.)2001 (
عن  خليفة  مار�ضيل  عرّب  كما 
خ�ضبة  على  بالغناء  �ضعادته 
جانب  اإىل  املجاز"  "م�رشح 
اأن  خ�ضو�ضا  ما�ضي،  �ضعاد 
ميالد  وذك��رى  يتزامن  احلفل 
مار�س   13 ( دروي�����س  حممود 

.)1941

ق/ث

ب�صمة رقّي والتفاتة اإىل زمن ال�صعراء 

�صعاد ما�صي حتيي حفال مع مار�صيل 
خليفة

ُترجمت �صابقا اإىل 14 لغة وُحّولت اإىل عمل �صينمائي

يا�صمينة خ�صرا ُي�صدر الن�صخة الكردية لرواية »العتداء"
يا�ضمينة  اجلزائري،  الكاتب  اأعلن 
الن�ضخة  ���ض��دور  ع��ن  خ�����رشا، 
التي  »العتداء«  لروايته  الكردية 
عام  بالفرن�ضية  مرة  لأول  ن�رشها 
»جوليار«،  من�ضورات  عن   2005
ال�ضابق  ال�����ض��اب��ط  ق��ل��م  وي��ع��د 
الأدب  �ضاحة  احت�ضنته  ال��ذي 
عوا�ضم  يف  لقة  املتاأ الأقالم  اأحد 
ل�ضاحب  اإ�ضدار  مير  ل  ذ  اإ الغرب، 
دون  كابول«  »�ضنونوات  رائعة 
ويجلب  ال�ضتثناء  ي�ضنع  اأن 
على  وال��ن��ق��اد  ال��ق��راء  اه��ت��م��ام 

. ء ل�ضوا ا
-ال�ضم  مول�ضهول  حممد  عرب 
عن  خ�رشا-  ليا�ضمينة  احلقيقي 
الكردية  الرتجمة  بنزول  �ضعادته 
اإىل  »الع��ت��داء  ال��روائ��ي  لن�ضه 
الأمر  على  علق  وقد  املكتبات، 
يف  ال�ضخ�ضي  ح�����ض��اب��ه  ع��ل��ى 
»العتداء  قائال  الأزرق  الف�ضاء 
لكل  حت��ي��ات��ي  م��ع  ب��ال��ك��ردي��ة. 
واحلياة  احلرية  اأجل  من  املكافحني 
بقاع  وكل  العراقية  كرد�ضتان  يف 

العامل.«
الأوىل  رواي���ت���ه  خ�����رشا  ن�����رش 
الوقت  ذلك  ومنذ   ،1985 �ضنة 
الروايات،  من  العديد  له  �ضدر 
اأما  لغة.   17 اإىل  اأعماله  وترجمت 
الأ�ضل  يف  ن�رشت  التي  روايته 
بالفرن�ضية،  »العتداء«  بعنوان 
اإىل  ترجمت  واأن  �ضبقت  فقد 

من  العديد  لتحت�ضنها  لغة   14
بثت  كما  العامل،  بلدان  مكتبات 
قليمية  الإ الغربية  ملانيا  اأ ذاع��ة  اإ

الرواية. هذه  من  ذاعية  اإ ن�ضخة 
مبختلف  اجل���وائ���ز  وح�����ض��دت 
جائزة  غرار  على  الغرب،  عوا�ضم 
»كيبك«  مبقاطعة  الكتب  بائعي 
ال��ك��ن��دي��ة«، ج��ائ��زة »ت��روب��ي��ك« 
وج���ائ���زة غ��اب��ري��ي��ل دي�����ض��رتي 
بفرن�ضا،   2006 �ضنة  وك��ل��ه��ا 
»تليغرام«  ملجلة  القراء  وجائزة 
ب��روت��اين  مبنطقة  ت�ضدر  ال��ت��ي 

. ن�ضية لفر ا
زي��اد  اللبناين  امل��خ��رج  وحولها 
من  �ضينمائي  فيلم  اإىل  دوي��ري 
 ،2013 عام  وذلك  دقيقة،   102
م�ضاهد  �ضور  قد  املعني  وك��ان 
فرن�ضا،  م��ن  بكل  العمل  ه��ذا 
نتجت  واأ وم�رش،  قطر  بلجيكا، 
مع  العربية  باللغة  ن�ضخة  منه 
اإىل  حولها  كما  بالعربية.  ترجمة 
دوفيليي  لوييك  مر�ضوم  �رشيط 

.2012 عام 
والعدوان  العنف  الرواية  تروي 
البطل  املحتلة.  الأرا�ضي  داخل 
ال��راوي  �ضخ�ضية  جعفري  اأم��ني 
ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  ن���ا  الأ ب�ضمري 
اجلن�ضية  يحمل  فل�ضطيني  رجل 
ج��ّراح  وكطبيب  ���رشائ��ي��ل��ي��ة.  الإ
زوجته  مع  يقيم  باهر  جناح  ذي 
يف  اأي�ضا  الفل�ضطينية  �ضهام 

له  ي��ك��ون  اأن  دون  ب��ي��ب  اأ ت��ل 
ي��ح��دث من  مب��ا  اه��ت��م��ام خ��ا���س 
اأم��ني  متفاقم.  عنف  م��ن  ح��ول��ه 
يعرف  ما  �ضمن  يعي�س  جعفري 
من  الن�س  48«.يبداأ  »ع��رب  ب� 
يغتال  انفجار  بحادثة  النهاية 
من  »م���ت���ط���رف«  ���ض��ي��خ  ف��ي��ه��ا 
ب�ضاروخ  الفل�ضطينية  املقاومة 
الكاتب  يعود  بعدها  اإ�رشائيلي، 
من  كلها  الأح���داث  ب��داي��ة  اإىل 
يعمل  اأين  بيب  اأ تل  يف  م�ضت�ضفى 
ويحظى  جعفري،  اأم��ني  الطبيب 
معه،  من  معظم  وم��ودة  باحرتام 
ة ح��ال��ة ط���وارئ  ت��ي��ه ف��ج��اأ وت��اأ
به  ق��ام  ان��ت��ح��اري«  »تفجري  ث��ر  اإ
امل��ط��اع��م،  اأح���د  يف  فل�ضطيني 
اأطفال. معظمهم  قتيال   17 وخلف 
زمالئه  مع  اأمني  الطبيب  ي�ضارع 
ب��ا���ض��ت��ق��ب��ال احل����الت حم��اول��ني 
يغادر  ثم  الليل،  ط��ول  نقاذها  اإ
يت�ضل  ان  قبل  البيت،  اإىل  منهكا 
ال�رشطة  �ضباط  كبار  اأح��د  ب��ه 
يعود  اأن  اأخ��وي��ة  بلغة  وي��رتج��اه 
مهم  اأمر  حيث  امل�ضفى  اإىل  فورا 
متعبا  ي��ع��ود  ان��ت��ظ��اره،  يف  ج��دا 
مدوية  ة  مفاجاأ فيجد  ب�ضعوبة 
»ال��ع��م��ل��ي��ة  م��رت��ك��ب  اأن  وه���ي 
اآخر  �ضخ�ضا  لي�س  النتحارية« 
لفرتة  يبقى  �ضهام،  زوجته  غري 

لالأمر، م�ضدق  غري  م�ضدوما 
للجهة  ال�ضفر  جعفري  اأمني  يقرر 

الغربية  ال�ضفة  حيث  الأخ���رى 
دفعت  ال��ت��ي  ���ض��ب��اب  الأ ملعرفة 
مناطق  ي��زور  لفعلتها..  زوجته 
وجنني. النا�رشة  حلم،  بيت  مثل 

ويحاول  قاربه  اأ من  عددا  يلتقي 
ل��ق��اء اأح���د »���ض��ي��وخ« امل��ق��اوم��ة 
زوجته،  مو�ضوع  عن  له  لي�ضاأ
كل  وي�رشب  ويطرد  مينع  لكنه 
ال�ضيخ  يلتقيه  الأخري،  ويف  مرة، 
�ضهيدة  بطلة  زوجته  اأن  فيخربه 
ال��ق��ي��ام  م��ن��ه��ا  ي��ط��ل��ب  مل  ن����ه  واأ
بعدما  اأ���رشت  لكنها  بالعملية، 

�ضعبها.. معاناة  راأت 
ويعتربه  ذل��ك  كل  اأم��ني  يرف�س 
يعي�س  �ضيخ  من  للغري  ا�ضتغالل 
حم��م��ي��ا، ف��ي��م��ا ي��ر���ض��ل اآخ��ري��ن 
معاناة  اأي�ضا  يكت�ضف  للموت، 
الآخ��ر  اجلانب  يف  الفل�ضطينيني 
هو  يعرفه  يكن  مل  الذي  البائ�س 

بيب(. اأ تل  يف  مرفها  عا�س  الذي 
�ضيارة  بتفجري  ال��رواي��ة  تنتهي 
���ض��ي��خ امل��ق��اوم��ة »امل��ت��ط��رف« 
���رشائ��ي��ل��ي ك��ن��وع  ب�����ض��اروخ اإ
الن��ت��ق��ام«،  يف  »ال��ع��دال��ة  م��ن 
الفل�ضطينيون  انتقدها  الرواية 
رد  بينما  �ضدورها  وقت  ب�ضدة 
عنهم  يدافع  نه  اأ خ�رشا  يا�ضمينة 
ق�ضية  ينا�رش  كان  واإن  بذكاء، 
ل  ك�ضخ�س  احل��ج��ارة«  »اأط��ف��ال 
�ضدها  يكون  اأو  ذيها  يوؤ اأن  ميكن 
ككاتب.                         ق/ث
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الإميان"  "انت�ضار  �ضتارك  كتاب  يتلّخ�س 
لالإجابة  ال�ضعي  يف  بالإيطالية  ال�ضادر 
تدّينا  اأك��رث  اليوم  ع��امل  مل��اذا  ���ض��وؤال:  عن 
على  ي�ضري  وهوما  �ضلفا؟  �ضاد  ما  بخالف 
عامل  هو  عاملنا  باأن  اأحيانا  يروج  ما  نقي�س 
بحثه  خالل  والأديان.فمن  العقائد  هجران 
اليوم  عامل  اأن  اإىل  �ضتارك  يخل�رشودناي 
اإميانيا لي�س له نظري، مبا يدح�س  ي�ضهد مّداً 
�ضتينيات  منذ  �ضادت  التي  الأطروحات 
العْلمنة  اكت�ضاح  ع��ن  املا�ضي  ال��ق��رن 
الدينيعلى  التف�ّضخ  وهيمنة  والاّلتدين 
من  التمّل�س  اأن  اعتبار  على  املجتمعات، 

الدين هو ما يطبع �ضري العامل.
واأحيانا  العتقاد،  �ضاد  اأجيال  مدى  فعلى 
يف  العامل  العلمانية  باكت�ضاح  الحتفاء، 
الغربيني،  والدار�ضني  املوؤرخني  اأو�ضاط 
غري اأن الكثري من الباحثني يف الراهنتنّبهوا 
اإىل تعذر توا�ضل م�ضاندة تلك الأطروحة. 
الزعم  ذلك  �ضاد  ملاذا  املطروح:  والإ�ضكال 
اإليها؟ي�ضكك  ا�ضتند  التي  احلجج  هي  وما 
لها  ا�ضتندت  التي  املرجعية  يف  �ضتارك 
التي  الإح�ضائيات  عديد  قائال:اإن  العْلمنة 
خاطئة،  كانت  التدّين  انحدار  عن  حتّدثت 
ب�ضبباأن مفهوم الدين كان حم�ضورا بحدود 
املنتِظمة  الأدي��ان  اأي  املماأ�َض�َضة،  الأدي��ان 
وفق منظور عقدي ونظام هيكلي، وجرى 
ومل  الطليق،  الروحي  الزخم  عن  التغا�ضي 
التمظهرال�ضكلي  �ضوى  احل�ضبان  ُيدَرجفي 

املعرّب عن الدين.
كتابهالنقدي  يف  ���ض��ت��ارك  ي��ف��ّك��ك 
طيلة  رواجا  وَجدت  التي  ادعاءاتالالتدين 
املرء  يكون  اأن  مفادها  احلداثة،والتي  فرتة 
وهي  عقالنيا.  يكون  اأّل  يعني  متدّينا 
ادعاءات مغر�ضة انبنت علىمقولة "موت 
يقول  -كما  الواقع  يف  تعرّب  التي  الله"، 
نعي�س  احلداثة،  اأنتجتها  خدعة  املوؤلف-عن 
. يف الق�ضم الأول  تهاويها اليوم ب�ضكل مدوٍّ
عْر�ٍس  تقدمي  �ضتارك  ح��اول  الكتاب  من 
التقرير  مبثابة  وهو  العامل،  يف  الإميان  حلالة 
العام، ليلي ذلك ق�ضم تناول فيه بالو�ضف 
من  كل  الكّمياأو�ضاع  والر�ضد  والتحليل 
العربية  والبالد  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا 
منطقة  ع��ن  تالهاحديث  والإ���ض��الم��ي��ة، 
اليابان  ثم  اإفريقيا،  يف  ال�ضحراء  وراء  ما 
يف  الدين  اأو�ضاع  اإىل  تطرق  ثم  وال�ضني، 
بالنتعا�ضة  الآ�ضيوية، مرورا  النمور  بلدان 
كتابه  املوؤلف  ليختم  الهند،  يف  الدينية 
الوليات  يف  الدين  اأو�ضاع  عن  بف�ضل 

املتحدة الأمريكية.
ن�ضري يف البدء اإىل اأن �ضتارك قد اعتمد يف 
اإح�ضائيات  على  الإميان"  "انت�ضار  موؤلف 
ومعلومات يف دعم ما ذهب اإليه، م�ضتوحاة 
يف  �ضخ�س  مليون  غّطى  منا�ضتق�ضاء 
غالوب  موؤ�ض�ضة  )ا�ضتطالعات  دولة   163
عن  نتائجها  التياأ�ضفرت   ،)2005 العاملية 
عن  عرّبوا  اأ�ضخا�س  خم�ضة  من  اأربعة  اأن 
اأديان مماأْ�َض�َضة،  انتمائهم ب�ضكل اعتقادياإىل 
وبني اخُلم�س املتبقي كثري يدينون مبعتقدات 
يعنياأن  ما  وه��و   . معنينَّ لدين  تابعة  غري 
ي�رّشحون  املعمورة  �ضكان  من  باملئة   81
اأجهزة ت�ضيري  اأديانقائمة، لها  اإىل  بانتمائهم 
من  باملئة   50 جلية،واأن  �ضعائر  واأنظمة 
اأتباع تلك الأديان يقّرونبم�ضاركتهم يف اأداء 
�ضعائر اأديانهم ب�ضكل جماعيمرة على الأقل 
الإح�ضاءات،  يف  يرد  ومما  الأ�ضبوع.  خالل 

مرة خالل  عبادة  على حمل  بالرتدد  �رّشح 
الأ�ضبوع 56باملئةيف اإيرلندا، و 48 باملئة يف 
الوليات  باملئة يف   46 اإيطالياوالدمنارك، و 
 35 و  الربتغال  يف  باملئة   39 املتحدة،و 
بلجيكا. باملئةيف   23 و  النم�ضا،  يف  باملئة 
تاأتي �ضرياليون يف مقدمة  ذلك  مقابل  يف 
ثم  باملئة،   88 بن�ضبة  الإ�ضالمية  ال��دول 
بنغالد�س  تليها  باملئة،   84 بن�ضبة  جيبوتي 
 81 ب�  الكويت  باملئة،ثم   82 بن�ضبة  وت�ضاد 
اأن  نالحظ  باملئة.   80 ب�  باملئة،فاأندوني�ضيا 
ترد  مل  والعربية  الإ�ضالمية  الدول  بع�س 
بع�س  اأن  اإىل  ن�ضري  الإح�ضاء،كما  هذا  يف 
الن�ضب ل تك�ضف عن الواقع احلقيقي للرتدد 
على حمالت العبادة. ففي تون�س بلغتن�ضبة 
اأن الإح�ضاء ل يورد  36 باملئة، غري  الرتدد 
الإح�ضاءكانت  فيها  اأجري  التي  الفرتة  اأن 
لرقابة  عامةخا�ضعة  العبادة  ودور  امل�ضاجد 
دقيقة من ِقبل ال�ضلطة )اأي اإبان فرتة النظام 
من  جل  الثورة(،وكان  اندلع  قبل  ال�ضابق 
من  يعني  ما  متدّين،  باأنه  ُي�ضننَّف  يرتادها 
من  قريب  اأن��ه  حينها  النظام  نظر  وجهة 
جعل  ما  �ضة،  امل�ضينَّ الإ�ضالمية  التوجهات 

ال��رتدد  يتحا�ضون  النا�س  من  كثري 
جتنبا  امل�ضاجد  على 

لل�ضبهات.
جم����م����ل  ويف 

الإح�������ض���اءات ال��ت��ي 
نتبّيناأن  الكتاب  يوردها 

ال��ذي��ن  م��ن  ب��امل��ئ��ة   74
البحث قد �رّشحوا  �ضملهم 

هاما  دورا  يلعب  الدين  باأن 
ويف  اليومية،  حياتهم  يف 
املعي�ضية،  خياراتهم  توجيه 

يف  يعتقدون  باملئة   56 واأن 
تدبري الله �ضوؤون العامل. �ضمن 

للموؤمنني  ال��ع��ددي  الكم  ه��ذا 
فقط�ضملها  بلدان  ثالثة  تبقى 

ال�ضني  وه���ي  ال���ض��ت��ق�����ض��اء، 
اجلنوبية،�رّشح  وكوريا  وفيتنام 

ع�رشين  امل�ضتجَوبون،بن�ضبة  فيها 
باملئة، اأنهم ل يعريون الدين اهتماما.

النتماء  مبعنى  ذلك  فهم  ينبغي  لكن 
اأ�رشنا  كما  مماأ�ض�س  دين  اإىل  الفعلي 

يف  فقط  باملئة  خم�ضة  واأن  اآنفا.�ضيما 
وع�رشين  باإحلادهم،  �رشحوا  قد  فيتنام 

لكن  اجلنوبية.  وكوريا  ال�ضني  يف  باملئة 
ال�ضني  اإىل  بالن�ضبة  الأع��داد  اأن  املالحظ 
�ضماح  عدم  اإىل  نظرا  دقيقة،  غري  تبقى 
باإمتام  الأجنبية  الدولةلوكالت ال�ضتطالع 
النتماءات  بتحديد  يتعلق  ما  يف  اأعمالها 
على  ال�ضتطالع  اعتمد  لذلك  الدينية، 
وكالة �ضينية )هوريزون األتيدي(، ا�ضتغلت 
 2007 ال��ع��ام  خ��الل  عّينة   7021 على 

ا�ضتمدت منها نتائجها.
املزعوم  العلمانية  لتطور  انتقاده  غمرة  يف 
ا�ضتطالعات  اإجناز  لغياب  �ضتارك  ياأ�ضف 
حتى  املا�ضي،  القرن  خم�ضينيات  اإب��ان 
اأ�ضكال  بني  ال�ضا�ضع  البون  تبنّي  يتي�رّش 
كانت  كما  الدينية  واملمار�ضات  العتقاد 
على  مثال  وي�رشب  اأ�ضبحتعليه،  وم��ا 
يف  كان  اخلم�ضينيات  خالل  بقوله:  ذلك 
امل�ضيحيني ويف  ال�ضني خم�ضة ماليني من 
الراهن ثمة ما يقارب املئة مليون؟! وخالل 
ترتّدد  كانت  ذاتها،  الفرتة  من  اخلم�ضينيات 
ح�ضود  الالتينية  اأمريكا  يف  القّدا�س  على 
واليوم  باملئة،  الع�رشين  تتخطى  ل  قليلة 

باتت الن�ضبة تتخطى خم�ضني باملئة.

ويت�ضاءل �ضتارك كيف ميكن الوثوقباأبحاث 
مل تراع احلياد ب�ضاأن الالتدين؟ فعلى �ضبيل 
املثال ُحَجج الالتدين يف رو�ضيا ال�ضيوعية 
عن  تعرّب  اأن  ميكن  ول  واهية،  حجج  هي 
ُيلزم طاّلبه  بلد  لاّلتدين يف  تطور عفوي 
العلمي"،  "الإحلاد  درو���س  على  بالرتدد 
الإن�ضان  خلق  يف  الت�رشيع  اأم��ل  على 
اأوهام الدين. مع ذلك  ال�ضيوعياملتحرر من 
الإحل��اد  تلقني  من  �ضنة  �ضتون  ت�ضفع  مل 
النتائج  ت�ضفر  ومل  من�ضود،  هو  ما  لبلوغ 
خالل العام 1990 �ضوى عن 6،6 باملئة ممن 
باإحلادهم، وهي ن�ضبة تفوق بقليل  �رشحوا 

ن�ضبة الإحلاد يف الوليات املتحدة 4،4.
فيها  تغيب  التي  الأو�ضاط  اأن  واملالحظ 
احلرية  فيها  ترتاجع  اأو  املماأْ�َض�ضة،  الأديان 
موازية،لكافة  دينية  فورة  الدينية،ت�ضهد 
واأ�ضكال  والغيبيات  املاورائيات  اأ�ضناف 
القدا�ضة. ففي رو�ضيا يفوق عدد املتطّببني، 
وال��دي��ن��ي��ة،اأع��داد  ال��روح��ي��ة  بخلفياتهم 
تتبّنى  التي  فرن�ضا  يف  جند  كما  الأطباء؛ 

من  باملئة  م�ضّطة38  علمانية 

ال��ف��رن�����ض��ي��ني 
يف  وجن��د  التنجيم؛  يف  يعتقدون 
ممن  بع�ضا  اأن  يعتقدون  باملئة  �ضوي�رشا35 
على  الّط��الع  مبقدورهم  الطالع  يقراأون 
كافة  تقريبا  يبارك  اليابان  ويف  الغيب، 
راهب  عرباتهمبا�ضتقدام  اأ�ضحابال�ضيارات 
�ضيارة  اقتناء  اأثناء  ال�ضنتوية  الديانة  من 
منامليول  مظاهر  جميعا  وه��ي  ج��دي��دة، 

القدا�ضية تخفي نزوعا نحو الدين.
اإحدى  اأن  �ضتارك  رودن��اي  الباحث  يبنّي 
انت�ضار  اأن�ضار  بها  يتحّجج  التي  احلجج 
على  املتدّنية  الرتدد  بن�ضبة  تتعّلق  العلمنة 
اأن  وُيفرَت�س  احلديثة.  اأوروبا  الكنائ�س يف 
بِحقب  مقارنة  للرتاجع  �ضندا  ي�ضّكل  ذلك 
�ضالفة، اأي ما يعني التخلي عن العتقادات 
الدينية اأو رف�ضها. لي�س ذلك الأمر �ضائبا، 
كما تبّينل�ضتارك،اإذ مل يح�ضل تراجع، لأنه 
بكرثة  يرتددون  النا�س  كان  ما  وباخت�ضار 
اأو  الو�ضطى  الع�ضور  الكنائ�ضاإبان  على 

يعود  املقولة  تلك  ولدح�ِس  حازم.  ب�ضكل 
مع  الدين  برتاجع  جذورالقول  اإىل  �ضتارك 
رجل الدين الأنغليكاين توما�س وول�ضتون 
اأثر  ت��واري  اإىل  ذهب  وقد  1710م،  �ضنة 
الع�رشين.  القرن  بحلول  اأوروبا  من  الدين 
كان  ما  الو�ضطى  ال��ق��رون  اإب��ان  واحل��ال 
النا�س يف اإيطاليا اأوغريها من دول جنوب 
الكنائ�ضبكرثة.  على  ي���رتددون  اأوروب���ا 
ذهابهم  يكن  مل  الكنائ�س،  اإىل  ذهبوا  واإن 
املرجو.  ال�ضغف  اأو  ال��الزم  بالن�ضباط 
من  املعطيات  �ضتاركتلك  ي�ضتخل�س 
التاريخية. وفيمايورده  الأبحاث  جملة من 
املوؤرخ الإجنليزي كيث توما�ضب�ضاأن التدين 
ال�ضكلي يف الع�رش الو�ضيط "كانت العامة 
تتدافع حلجز املقاعد يف الكنائ�س، وتتزاحم 
يتمّخط  حيث  بينها،  ما  يف  حمرج  ب�ضكل 
البع�س ويب�ضقون على اأر�ضية الكني�ضة، 
كما تن�ضغل الن�ضوة بالتطريز، وت�ضدر عن 
البع�س ت�رشفات تنّم عن �ضوء خلق" وهي 
�ضلوكات تنبي عن فتور التدين،والأمر ل 
ينح�رش بجنوب اأوروبا، بل �ضاع يف اأملانيا 
ليب�ضيغ  الإ�ضالح،ففي  فرتة  اأي�ضااإبان 
)1580-1579م( اأثناء عظة الراعي، كان 
هناك من يلعب الورقاأو يزدرياملقد�ضات، 
 )1594( الأملانية  نا�ضاو  دوقية  ويف 
كان كثري ممن يرتددون على الكني�ضة 
خممورين، ومنهم من يغالبه النعا�س 
يخّر  بع�ضهم  اأن  حتى  العظة،  اأثناء 
 )1581( هامبورغ  ويف  اأر���ض��ا، 
داخل  كلبه  ي�ضطحب  من  ثمة 

الكني�ضة.
من  راج  ما  اإن  �ضتارك  يقول 
تدين  ب�ضاأن  مغلوطة  اأحكام 
اأي�ضا  امتّد  الو�ضطى  القرون 
احلديثة،  الع�ضور  مطلع  اإىل 
اإبان  العلمانية  فقدرّوجت 
وب�ضكل  احل��داث��ة،  موجة 
التنوير  رواد  اأن  خم��ادع، 
من  الإن�ضان  اأخرجوا  قد 
الظلمات"،  "ع�رش 
وفكوا اأ�رش الب�رشية من 
الديني.  براثن العتقاد 
كثريمن  ال��واق��ع  يف 
الأنوار"  "فال�ضفة 
دور  لهم  ك��ان  م��ا 
الكت�ضافات  يف 
وجرى  حينها،  العلمية 
رجال  من  الكثريهم  اأن  عن  التغا�ضي 
تناول  فقد  التقاة.  املوؤمنني  من  اأو  الدين، 
من  اأكرث  الالهوت  ق�ضايا  نيوتن  اإ�ضحاق 
يوهانز  وكّر�س  الفيزياء،  ق�ضايا  تناول 
ل�ضياغة  اهتماماته  من  كبريا  جانبا  كيبلر 
درا�ضة  ويف  ال��ع��امل.  ن�ضاأة  ح��ول  تاريخ 
اإبان حقبة  حديثة عن 52 نفرا من العلماء، 
"الثورة العلمية" )1680-1543م( ك�ضفت 
اأن 31 كانوا متدينني )كثري منهم من رجال 
الدين(، واأن 20 من بينهم متدينون ب�ضكل 
اإدموند هايل ما  متو�ضط،فقط عامل الفلك 

كان متدينا )�س: 290(.
تاريخنا  من  احل��الت  بع�س  تناول  ويف 
ي�ضنِّف  ما  ع��ادة  �ضتارك:  يقول  الراهن، 
اأو  علماين،  بلد  كاأعلى  اإيزلندا  الدار�ضون 
كاأكرث بلد فاتر التدين، ويغفلون عن اأن 34 
تنا�ضخ  يعتقدون يف  الإيزلنديني  باملئة من 
بوجود  يوؤمنون  55باملئة  واأن  الأرواح، 
غالبا  خفية(،لذلك  )روح  "الهولدفولك" 
ال�ضيارة، لأنه  الطرق  مبّد  ما يقع النحراف 

باله�ضاب  اأذى  م�ضارها  ُيلِحق  اأن  ُيخ�ضى 
الروح. تلك  ت�ضكنها  التي  املرتفعات  اأو 
بيت  يتهّياألإقامة  الذين  الإيزلندي  اأن  كما 
قبل  لالأرواح"  "مكِت�ضفا  يجّند  ما  ع��ادًة 
ال�رشوع، للتثّبت من اأن املاأوىل يلحق اأذى 
ب�"الهولدفولك". كما اأن ن�ضف الإيزلنديني 
خطاأ  مني.ويعود  املنجِّ على  ي����رتّددون 
التو�ضيف احلقيقي حلالة التدين يف اإيزلندا 
اإىل اعتماد مفهوم  -وفق رودناي �ضتارك- 
القدا�س،  على  وال��رتدد  املماأ�َض�س،  الدين 
الواقعمعايري  يف  وهي  التعميد،  ون�ضبة 
التدين  اعتماد  ينبغي  حني  يف  م�ضلِّلة، 
املفهوماحل�رشي.  عن  بعيدا  عام،  ب�ضكل 
ال�ضني،  على  ينطبق  ما  يف  ذات��ه  والأم��ر 
حيث ي�رّشح 77 باملئة من امل�ضتجَوبيناأنهم 
اإىل  النتماء  متدّينني–مبفهوم  لي�ضوا 
كافة  تقريبا  يرتدد  حني  يف  مهيَكل-  دين 
املتدينني"  "غري  عداد  يف  هوؤلءامل�ضننَّفني 
الرتاتيل  وي��وؤدون  التقليدية،  املعابد  على 
ويتربعونبالزكوات لالآلهة ِلنْيل بركاتها اأو 

على اأمل تي�ضري ما ي�ضبون اإليه.
ياأت  �ضتارك مل  اإليه  ما ذهب  اإن  الواقع  يف 
اأن�ضار  من  كثري  تراجع  فقد  ف��راغ،  من 
املتحدة،  الوليات  يف  العلماين  التوجه 
بريجر  بيرت  الجتماع  عامل  اأبرزهم  لعّل 
جملة  يف  �ضدرت  مقالة  كتب  اأن  منذ 
 ،1997 �ضنة  �ضانت�ضوري"  "كري�ضتيني 
رفقة  اإليه  خل�ضُت  ما  اأن  فيها"اأرى  اأورد 
بالدين،  املهتّمني  الجتماع  علماء  من  جمع 
كان  العلمنة  ب�ضاأن  ال�ضتينيات  حقبة  اإبان 
خطاأً... ق�ضٌم كبرٌي من عاملنا مل يتعْلمن، بل 
بريجر  التدين".ليتحول  بالغ  هو  بالأحرى 
التعددية  عن  احلديث  باجتاه  ذل��ك  عقب 
الدينية املتعاي�ضة مع احلداثة، كما يف كتابه 
الأخري ال�ضادر خالل العام الفائت "الهياكل 

املتعددة للحداثة".
الدينية  للتكتالت  �ضتارك  تناول  ويف 
الكربى، يربز اأن التطور يف اأعداد امل�ضلمني 
املليار(،وهو مر�ضح لتجاوز  )مليار ون�ضف 
األ��ف(،  ومئتا  )ملياران  امل�ضيحيني  ع��دد 
العالية  اخل�ضوبة  على  بالأ�ضا�س  يعتمد 
متدد  فيه  يعتمد  وقت  يف  اأو�ضاطهم،  يف 
احلثيث؛  التب�ضري  ن�ضاط  على  امل�ضيحية 
امل�ضلمني  لدى  اخل�ضوبة  اأن  يلوح  لكن 
البلدان  بع�س  يف  تراجعا  ت�ضهد  ب��داأت 
والأردن وتون�س. ويف  اإيران و�ضوريا  مثل 
اإفريقيايقول  يف  التب�ضري  لتطور  تو�ضيف 
اإفريقيا  بطَن  امل�ضيحيُة  �ضتارك:التهمت 
)اإفريقيا ما وراء ال�ضحراء( يف ظرف وجيز. 
يف  اأوروبافيلّخ�ضه  ب�ضاأن  يورده  ما  واأما 
الكنائ�س مهجورة،  بع�س  تبقى  اإن  التايل: 
الك�ضول،  الإكلريو�س  على  عالمة  فهي 
املنتمني"  غري  "املوؤمنني  قارة  هي  اأوروب��ا 
بح�ضب تو�ضيف عاملة الجتماع الإجنليزية 

غرا�س دايفي للو�ضع.
عامل  �ضتارك  رودن��اي  املوؤلف:  عن  نبذة 
يدّر�س   ،1934 مواليد  من  اأدي��ان  اجتماع 
اأ�ضدر  التك�ضا�س.  يف  بايلور  جامعة  يف 
"نظرية  منها:  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  جمموعة 

الدين"، "م�ضتقبل الدين"، و"مدن الله".
---------------------------

الكتاب: انت�ضار الإميان.
تاأليف: رودناي �ضتارك.

)تورينو- لينداو  من�ضورات  النا�رش: 
اإيطاليا( 'باللغة الإيطالية'.

�ضنة الن�رش: 2019.
عدد ال�ضفحات: 336�س.

يحوز الدار�س الجتماعي الأمريكي رودناي �صتارك مكانة مرموقةيف اأو�صاط املهتّمني بعلم الجتماع الديني يف احلقبة املعا�صرة،مبوجب ما اأ�صهَم به يف 
تطوير الطروحات ال�صو�صيولوجية اجلديدة ب�صاأن متابعة الظواهر الدينية، �صمن جمموعة علماء الجتماعالذين ينادون برفع احلواجز عن كافة اأ�صكال 
الإميان، �صمن ما ُيعرف بـ"حترير ال�صوق الدينية". ف�صال عن ان�صغال هذا التوجه بانتقاد �صائراأ�صناف ال�صتئثار، واملونوبولت )الحتكارات(، التي تقف 

حائال دون النت�صار احلر لالعتقادات الدينية يف العامل.

عزالّدين عناية
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 اأ�صواأ 7 اأطعمة ملر�صى ال�صكر.. اأبرزها 
اللنب كامل الد�صم 

 تعلم اأكرث من لغة يحافظ 
على �صحة املخ من الإ�صابة 

بالزهامير واخلرف.. 
�ضيالن اللعاب عند   

الأطفال من اأ�ضهر 
امل�ضاكل التي يتعر�س 

لها، قد يكون اأمرا 
طبيعيا عند حديثى 
الولدة ولكن عند 

الأطفال الأكرب �ضًنا 
يدل على وجود 

م�ضكلة �ضحية ل 
بد من معرفتها 

وعالجها فوًرا، 
وح�ضب ما 
ذكره موقع 

about-
 kidshealth

�ضيالن فاإن 
اللعاب 
من 

احلالت التي ت�ضبب �ضيالن اللعاب 
ا  ب�ضكل م�ضتمر عند الطفل وخ�ضو�ضً

اأثناء النوم.
 و�ضمن �ضل�ضلة مو�ضوعات �س وج 

يقدم اليوم ال�ضابع كل ما تريد معرفته 
عن �ضيالن اللعاب عند الأطفال ح�ضب 

ما ذكره املوقع وهى 
�س: ما هي اأ�ضباب �ضيالن اللعاب عند 

الطفل؟
1:قد يكون �ضيالن اللعاب ناجت عن 

ال�ضغط النف�ضى ال�ضديد والقلق 
والتوتر عند الطفل. 

2:اإ�ضابة الطفل بطفيليات الأمعاء 
واجلهاز اله�ضمى ما يوؤثر على ال�ضحة 

وي�ضبب اللتهاب ال�ضديد.
3:�ضعف �ضديد يف ع�ضالت الفم عند 

الطفل.
4:قد يكون �ضبب �ضيالن اللعاب 
م�ضكلة يف الأ�ضنان واللثة ومنها 

ت�ضو�س ال�ضنان والتهاب اللثة.
5:وجود اإفرازات عديدة يف الغدد 

اللعابية يف فم الطفل. 
�س: ما هي اأعرا�س �ضيالن اللعاب عند 

الأطفال؟
1:وقت النوم هو الوقت التي يزداد فيه 

�ضيالن اللعاب عند الطفل.
2:ارتخاء الع�ضالت ما ينتج عنه فتح 

الفم اأثناء النوم.
3:�ضيالن اللعاب دون اأن ي�ضعر الطفل.

 �س: ما هو عالج �ضيالن اللعاب عند 
الأطفال؟

ج: قد ي�ضف الطبيب بع�س الأدوية 
التي ت�ضاعد يف تقليل كمية اللعاب 

الذى ينتجه الطفل، مع الهتمام بنظافة 
الأ�ضنان وغ�ضلها دائًما للوقاية من 

م�ضاكل اللتهابات وت�ضوب ال�ضنان 
الذى يزيد من �ضيالن اللعاب عند 

الطفل.

 اللغة والتوا�ضل مع الآخرين وفقهم تعد من الأمور الأ�ضا�ضية يف حياة 
ال�ضخ�س، فهي من الأمور املهمة كالطعام واملاء، فالتوا�ضل هدفه تبادل 

املعلومات، وبناء العالقات مع الأخريني، وهنا يجب اأن تعرف على كيفية 
ظهور اللغة يف املخ وكيف ت�ضكل حياتنا اليومية، وذلك وفقا ملوقع 

."medicalnewstoday."
اأو�ضح التقرير، اأن اللغة لها دور كبري يف احلفاظ علي املخ واأي�ضا تقيم 
جتاربنا احلياتية نتيجة للتعرف علي اللغات الأخرى والثقافات املختلفة 

نتيجة للغة املختلفة، فجميعنا نولد ولدينا لغة ما وهي تعد اللغة الأم 
لل�ضخ�س.

اأ�ضار التقرير، اأننا نولد بلغة واحدة، ون�ضاعد اأنف�ضنا علي  تعلم اأكرث من 
اللغات الإ�ضافية، وهذا الأمر يجلب القدرة علي زيادة الوعي يف املخ، 

واأي�ضا زيادة الثقافات والتجارب  احلياتية املختلفة.
وهنا يجب اأن نعرف  ما هي »مراكز اللغات« يف  املخ، وكيف توؤثر كرثة 
التعر�س علي اللغات املختلفة  على  العقل، وذلك خالل بع�س الأ�ضئلة 

الهامة، ومنها:
1 -ما الذي يجعل لغة الإن�ضان خا�ضة؟، ومتى ظهرت اللغة املحكية 

كاأداة للتوا�ضل  وكيف تختلف عن الطريقة التي تتوا�ضل بها 
احليوانات الأخرى؟

 يقول  الربوفي�ضور مارك باجل ، يف كلية العلوم البيولوجية بجامعة 
ريدينج يف اململكة املتحدة، اإن اللغة الب�رشية تعترب ظاهرة للتعامل وفهم 

الآخر،  كما  اأن احليوانات اأي�ضا لها لغة للتوا�ضل مع باقي احليوانات.
واأو�ضح التقرير، اأن اللغة الب�رشية لها �ضمتان مهمتان لالإن�ضان، وهي :

-اأنها ت�ضمح للمتحدثني بالتعبري عن الأفكار يف جمل ت�ضتمل على 
موا�ضيع واأفعال وكائنات.

-اأن املتحدثني ي�ضتخدمون اللغات لتبادل املعلومات حمددة مع بع�ضهم 
البع�س عن الأ�ضخا�س اأو الأ�ضياء ومواقعهم اأو اأفعالهم.

2 -ما هي اأ�ضول واأهمية اللغة؟
 جميع الأ�ضخا�س لديهم  الأدوات البيولوجية الالزمة لتلفظ الإن�ضاءات 

املعقدة التي ت�ضكل اللغة واجلهاز ال�ضوتي وبنية املخ لإن�ضاء جمموعة 
متنوعة من املفردات والقواعد ال�ضارمة حول كيفية ا�ضتخدامها 

والتعامل معها،  فاللغة واملفردات ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف تو�ضيل 
الأفكار املعقدة ،  والغري معقدة بطريقة لبقة، فعند امتالك اللغة ، ميتلك 

الب�رش رمًزا عايل الدقة لنقل املعلومات التف�ضيلية عرب الأجيال، وتعتمد 
العديد من الأ�ضياء التي ن�ضتخدمها يف حياتنا اليومية على معارف اأو 

مهارات متخ�ض�ضة لإنتاجها.
3 -ما هو مكان اللغة للمخ؟

 لكن اأين توجد اللغة بال�ضبط يف املخ؟ حددت الأبحاث »مركزين 
لغويني« اأ�ضا�ضيني يقع كالهما على اجلانب الأي�رش من الدماغ، وهذه هي 

منطقة Broca ، وهي مكلفة بتوجيه العمليات التي توؤدي اإىل نطق 
الكالم، ومنطقة Wernicke ، التي يتمثل دورها الرئي�ضي يف »فك 

ت�ضفري« الكالم.
اإذا تعر�س �ضخ�س ما لإ�ضابة يف املخ قد يتعر�س لتلف اأحد هذه املناطق 

، ف�ضيوؤدي ذلك اإىل اإ�ضعاف قدرته على التحدث وفهم ما يقال، ومع 
ذلك ، ُتظهر الأبحاث  اأن تعلم املزيد من اللغات  وتعلمها جيًدا  له تاأثريه 
اخلا�س على املخ، مما يعزز حجم ون�ضاط مناطق معينة يف املخ ومنف�ضلة 

عن »مراكز اللغات« التقليدية.
وك�ضفت درا�ضة اأجراها باحثون من جامعة لوند يف ال�ضويد،  اأن طالب 

اللغة امللتزمني يف تعلم اللغات  قد �ضهدوا منواً كبري يف اأحدي مناطق 
املخ املرتبطة بالتعلم ، وكذلك يف اأجزاء من الق�رشة الدماغية ، اأو الطبقة 
العليا من الدماغ، وهذا يثبت اإىل اأنه كلما زاد عدد اللغات التي نتعلمها 

، خا�ضة اأثناء الطفولة ، كلما كانت اأدمغتنا اأ�ضهل يف التعامل مع 
الآخرين.  

-4ما هي مميزات تعلم اللغات؟
 القدرة على التحدث باأكرث من لغة واحدة لها تاأثريات وقائية على 

الأداء الإدراكي، وذلك وفقا للعديد من الدرا�ضات التي اأكدت  اأن ثنائية 
اللغة ميكن اأن حتمي املخ من مر�س الزهامير واأ�ضكال اخلرف الأخرى، ويف 
اإحدى الدرا�ضات الأخري، عمل علماء من جامعة اإدنربة باململكة املتحدة 

ومعهد نظام للعلوم الطبية يف حيدر اأباد ، الهند ، مع جمموعة من 
الأ�ضخا�س امل�ضابني مبر�س الزهامير اأو اخلرف الوعائي، ولحظ الفريق 

اأنه بالن�ضبة لأولئك الذين يتحدثون لغة ثانية هم اكرث امل�ضابني .

 اإذا كنت م�ضاًبا بداء ال�ضكر، 
فاإن نظامك الغذائي هو دواوؤك 
الأ�ضا�ضي، لذا ينبغي اأن تبحث 
عن الأطعمة ال�ضحية وتبتعد 

عن اأطعمة اأخرى، فعندما تكون 
الأطعمة غنية بالكربوهيدرات 

والدهون وال�ضوديوم، فاإنها تزيد 
من خطر الإ�ضابة بارتفاع �ضغط 

الدم وارتفاع الكولي�ضرتول وزيادة 
الوزن واأمرا�س القلب وال�ضكر 

غري املن�ضبط، يف هذا التقرير نقدم 
اأ�ضواأ الأطعمة التي يجب اأن يبتعد 
عنها مري�س ال�ضكرى ، وفقا ملوقع 

كاليفند كلينيك. 
اأ�ضواأ 10اأطعمة ملر�ضى ال�ضكر

1 - امل�رشوبات املحالة بال�ضكر: 
ال�ضودا ، ع�ضائر الفاكهة اجلاهزة، 

حيث اإنها غنية بال�ضكر وال�ضعرات 
احلرارية ، وعادة ما تكون قيمتها 

الغذائية قليلة اأو معدومة. 
2 - م�رشوبات القهوة امل�ضنعة 

مثل: فرابت�ضينو اأو كابت�ضينو 
ميكن اأن ي�ضيف الكثري من ال�ضكر 

الإ�ضايف وال�ضعرات احلرارية 
والدهون امل�ضبعة، بدًل من ذلك 
، اختار القهوة العادية مع  �ضكر 
دايت اأو القليل من احلليب اخلايل 

من الد�ضم.
 3 - حليب كامل الد�ضم، يحتوي 

على الكثري من الدهون ، مما قد 

يوؤدي اإىل زيادة الوزن، والف�ضل 
حليب خايل الد�ضم، �ضع يف 

اعتبارك اأن كوب واحد من احلليب 
اخلايل من الد�ضم يحتوي على 12 

جراًما من الكربوهيدرات.
 4 - النقانق واللحوم امل�ضنعة 

غنية بالدهون امل�ضبعة وال�ضوديوم، 
حتقق من الأطعمة اللذيذة اخلا�ضة 

بك بحًثا عن اللحوم منخف�ضة 
ال�ضوديوم - اأو الأف�ضل ا�ضتخدام 
�رشائح اللحم التي قمت بعملها يف 

املنزل ل�ضنع ال�ضندوي�ضات.
ا اأن اإ�ضافات   تذكر اأي�ضً

ال�ضاندويت�س ميكن اأن تكون غري 
ا )ومنها املايونيز  �ضحية اأي�ضً
عايل الدهون(، بدًل من ذلك ، 

اأ�ضف نكهة اإىل ال�ضندوت�ضات مع 
الأع�ضاب واخل�رشاوات اأو القليل 

من احلم�س.
 5 - حبوب الكورن فليك�س 

املحالة. هذه عالية يف 

الكربوهيدرات ب�ضبب ال�ضكر 
امل�ضاف. تناول احلبوب العادية 
واأ�ضف القليل من الفاكهة اأو 

التحلية ال�ضناعية.
 6 - البطاط�س املقلية والوجبات 

ال�رشيعة 
 غنية بال�ضوديوم والدهون، ومع 
اإ�ضافة اجلنب عليها ت�ضبح كارثة 

ملر�ضى ال�ضكر. 
 7 - الطعام املقلي

 نحن نعلم اأن الأطعمة املقلية 
لي�ضت جيدة لأي �ضخ�س، يتم 
امت�ضا�س الدهون يف الطعام 

ويوؤدي اإىل ارتفاع ن�ضبة 
الكولي�ضرتول وزيادة الوزن مما 

قد يزيد من خطر اإ�ضابتك مبر�س 
ال�ضكر من النوع 2 اأو تفاقم 

ال�ضيطرة اإذا كنت م�ضاًبا بالفعل 
مبر�س ال�ضكري،  وهذا ينطبق على 
كل �ضيء من البطاط�س املقلية اإىل 

الدجاج املقلي اإىل ال�ضمك املقلي.

 كل ما تريد معرفته عن �صيالن اللعاب 
عند الأطفال 

مجتمــــع
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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 
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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 �شرفنا الإعالمي

1يتوقف o خمترع املخرطة
2عصفور جاء يف اغنية لفريوز o األرض املمتدة حتت القدمني
3طريق مبين بني مكانني مرتفعني o سجن أمريكي شهري اصبح 

مزارا للسياح ومعناه القصر
4ميسح على جسمه الدهن وغريه o نصف سكون

5نصف نورة o مكان وخمزن البيع o حيوان يعيش يف الغابات ويف 
القارة القطبية الشمالية

6جمموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان حمدد
7ما خيرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشاهبان o أشار 

بعمل شيء ما
8لسقي النبات o جزء من وحدة العملة األمريكية

 o – 9االسم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا
خمترع التلفزيون

10نصف مفرز o خمترع الكامريا )معكوسة(

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع الدراجة النارية املوتورسايكل
2خمترع اآللة الكاتبة

3خمترع خط انتاج السيارات o يوصف 
به الِعرق البشري مبعىن أن له امتداد

4هدم o االسم األول ملمثل أفالم جيمس 
بوند سابق

 o 5خمترع قضيب منع خطر الصواعق
نصف ناقد

6االسم األول ملخترع مكرب الصوت 
)االسم الثاين ويرمر(

7لقب ارستقراطي اورويب o زرع خرج 
من االرض

8اسم بندقية صيد معروف يف اخلليج 
العريب o خمترع املصعد الكهربائي

9نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا 
االرض والزرع

10خمترع السيارة االملاين o نصف داكن

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�شعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  

الكلمات ال�ّشهمية



النظام �صبه الرئا�صي الأن�صب لواقع اجلزائر
قال اإن الد�شتور يجب اأن يت�شمن مراجعة كل القوانني العادية والع�شوية..فني�س:

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

ت�شريح  يف  فني�س  كــمــال  واأو�ـــشـــح 
يجب  اجلــديــد  الد�شتور  اأن  اإذاعــــي 
القوانني  كــل  مــراجــعــة  يت�شمن  اأن 
قانون  فيها  مبا  والع�شوية  العادية 
التناق�شات  كل  لإزالـــة  النتخابات 
ما  اأهم  اأن  املتحدث  واأبــرز  املوجودة. 
مبداأ  هو  اجلديد  التعديل  ت�شمنه 
لتجنب  ال�شلطات  بني  املــرن  الف�شل 
"اإزالة  يجب  ولذلك  الفردي  احلكم 
الغمو�س املتعلق بطبيعة نظام احلكم 
الرئا�شي  �شبه  النظام  اأن  نرى  ونحن 
يقوم  والذي  جمتمعنا  لواقع  الأن�شب 
اإىل  التنفيذية  ال�شلطة  ثنائية  على 
للربملان  الرقابي  الدور  تفعيل  جانب 
جمل�س  مب�شاعدة  احلكومة  عمل  على 
"النظام  اأن  واأ�ـــشـــاف  املحا�شبة". 
امل�شتقبل  يف  �شيطبق  الذي  ال�شيا�شي 
ب�شالحياتها  تقوم  �شلطة  كل  �شيجعل 
اأ�ش�س اجلمهورية  ب�شكل متوازن، وهو 
رئي�س  بــهــا  وعـــد  ــي  ــت ال ـــدة  ـــدي اجل
والتي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ال�شعبي".  احلراك  مطالب  اأ�شا�س  تعد 
 208 املــادة  تطبيق  فني�س  ثمن  كما 
حق  اجلمهورية  لرئي�س  تتيح  التي 
وعر�شه  الد�شتور  بتعديل  املــبــادرة 
ي�شاهم  ما  وهذا  الربملان  غرفتي  على 

العام  النقا�س  تو�شيع  يف  –ح�شبه- 
واإطالع اأغلبية املواطنني على املحاور 
الأ�شا�شية لهذه الوثيقة واإ�شفاء املزيد 
ويف   . والدميقراطية  ال�شفافية  من 
معر�س حديثه عن اأهم الثغرات التي 
ت�شمنها الد�شتور احلايل، وجود بع�س 
ال�شياغة  ناحية  من  �شواء  النقائ�س 
يف  غمو�س  "هناك  حيث  واملــو�ــشــوع 
مل�شطلحات  وت�شمنه  الأحكام،  بع�س 
التطابق  اإىل جانب عدم  غري دقيقة 

والفرن�شية".  العربية  الن�شختني  بني 
الد�شتور،  من   188 املــادة  وبخ�شو�س 
�شيج�شد  ــادة  امل هــذه  تعديل  اأن  ــرز  اأب
للمتغريات  ملواكبتها  د�شتوريا  تطورا 
ــي يــ�ــشــهــدهــا الـــعـــامل  مــن خــالل  ــت ال
اإثارة  من  للمتقا�شي  الفر�شة  اإتاحة 
ـــام اأي  الــدفــع بــعــدم الــد�ــشــتــوريــة اأم
وجزائية،  ـــة  واإداري مدنية  حمكمة 
الذي  الع�شوي  القانون   " اأن  معتربا 
مل  املــادة  هذه  تطبيق  �شروط   يحدد 

املادة  هذه  وروح  ن�س  ب�شدق  يعك�س 
جت�شيدها" واأفاد  اإجــراءات  من  وعقد 
ــارات  ــط اإخ عــدة  تلقت  هيئته  بـــاأن 
واأكد  هذا  منها.  اثنني  يف  الف�شل  مت 
رئي�س املجل�س الد�شتوري على اأهمية 
منظومة  باإثراء  املتعلقة   التعديالت 
ــوق واحلـــريـــات وحمـــاربـــة كل  ــق احل
ا�شتقاللية  وتكري�س  الف�شاد،  اأ�شكال 
للمجال�س  خارطة  بتحديد  الق�شاء 

الق�شائية.

ك�صف رئي�س املجل�س الد�صتوري "كمال فني�س" اأم�س اأن تعديل الد�صتور يجب اأن يتما�صى مع املتغريات ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية 
داخل البالد وخارجها، معتربا اأن عر�س هذا التعديل على الربملان بغرفتيه باإ�صراك الأحزاب ال�صيا�صية واجلمعيات �صي�صمح ببناء د�صتور 

توافقي يج�صد ال�صفافية والدميقراطية.
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�صرطة �صيدي عي�س تنقذ �صخ�صا 
حاول الإنتحار حرقا ببجاية 

بلدية اجلزائر الو�صطى
 ُتغلق احلدائق العمومية

 ب�صبب "كورونا"

زعالن: "لي�س لدي اأي عالقة 
بهامل"

اإلتما�س �صنتني حب�صا نافذة 
لرابح ظريف

اأوقف متلب�صا برتويج مواد �صيدلنية ذات خ�صائ�س موؤثرة عقليا

حمكوم عليه باحلب�س يف قب�صة اأمن "علي منجلي" بق�صنطينة

ن�صف املكاملات التي يتلقاها مركز الإ�صغاء اخلا�س بكورونا لـ"ال�صحك"

�صاعة  48 خالل  باملدية  مرور  حوادث   05 يف   جريحا   16

�شيدي  دائــرة  باأمن  العاملة  ال�شرطة  عن�شر  متكنت 
عي�س خالل نهاية الأ�شبوع املن�شرم من اإنقاذ �شخ�س 
حاول الإنتحار حرقا مبدينة �شيدي عي�س، تفا�شيل 
ال�شرطة  عنا�شر  اإنتباه  لفت  اأن  بعد  جاءت  العملية 
متو�شطة  ملدخل  املحادي  الر�شيف  على  ليال  العاملة 
عزوت املقابلة ملقر اأمن الدائرة وهو يف حالة هيجان 
البنزين،  وقود  بها  بال�شتيكية  قارورة  وبيده  �شديد 
مهددا  ومالب�شه  ج�شمه  اأنحاء  خمتلف  بر�س  وبــداأ 
ذلك  فور  بيده،  كانت  ولعة  بوا�شطة  النار  باإ�شعال 
واإقناعه  تهدئته  مبحاولة  ال�شرطة  عنا�شر  قامت 
بالعدول عن �شلوكه، فيما قام اأحد عنا�شر ال�شرطة 
معطفه  بتبليل  قام  والآخــر  النار  مطفاأة  بتح�شري 
مت  وقد  النار،  اإخماد  يف  لإ�شتعماله  باملياه  ال�شتوي 
ويبدو  طبيعية  حالة  يف  لي�س  املعني  باأن  مالحظة 
اأقدم  بعدها  الكحولية،  امل�شروبات  تاأثري  حتت  اأنه 
على فعلته باإ�شرام النار يف ج�شده، ليتدخل مبا�شرة 
بالإرمتاء  قاموا  اأيــن  ال�شرطة  عنا�شر  الفور  وعلى 
ال�شتوي  باملعطف  بلفه  النار  لإخماد  ج�شده  على 
املبلل باملاء، فيما قام ال�شرطي الآخر بر�شه باملطفاأة 
على  بحروق  ال�شحية  اأ�شيب  وقد   اللهيب،  واأخمد 
يف  اأ�شيب  كما  اليدين،  و  الــوجــه  و  العنق  م�شتوى 
العملية عن�شرين من رجال ال�شرطة بحروق طفيفة 
على  ال�شحية  نقل  مت  وقد  ذراعيهما،  م�شتوى  على 
ومت  الأولية،  الإ�شعافات  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  الفور 
باأن  التحريات  بينت  حيث  الق�شية  يف  حتقيق  فتح 

املعني قام بهذا الفعل نتيجة م�شاكل عائلية.  
كرمي . ت 

ــر الــو�ــشــطــى غــلــق احلــدائــق  ــزائ ـــررت بــلــديــة اجل ق
العمومية التابعة مل�شالح البلدية اأو املوؤ�ش�شات التابعة 
الثقافية، كاإجراء اإحرتازي للوقاية من  لها واملرافق 
انت�شار الفريو�س املُ�شتجد “كورونا” .واتخذت بلدية 
الإجراءات  من  جملة  لها،  بيان  يف  الو�شطى  اجلزائر 
حيث  “كورونا”،  الوباء  تف�شي  لتقلي�س  والتو�شيات 
اأعطت الأوامر بتنظيف وتطهري ال�شاحات العمومية 
املائية،  ال�شهاريج  والأحياء مباء جافيل وبا�شتعمال 
بالإ�شافة اإىل غلق احلدائق العمومية التابعة مل�شالح 

البلدية اأو املوؤ�ش�شات التابعة لها واملرافق الثقافية.
امل�شاجد مبواد  كما �شمنت جملة الإجراءات، تزويد 
كل  بعد  امل�شاجد  تطهري  بغر�س  والتعقيم  التطهري 

�شالة وتنظيف وتطهري حمطات توقف احلافالت.
التدابري  اتخاذ  �شرورة  اإىل  نف�شه،  البيان  اأ�شار  كما 
وتزويد  واملوظفني  العمال  حلماية  الالزمة  الوقائية 
والتطهري  التنظيف  بو�شائل  املخت�شة  امل�شالح 
العمال  ح�شور  منعت  كما  العمل،  اأماكن  يف  والتعقيم 

امل�شابني بالزكام اأو الأنفلونزا.
ق/و

الأ�شبق  وهران  ولية  وايل  نفى 
عــبــد الــغــنــي زعــــالن مــنــح اأي 
الغني  عبد  ــاء  ــن لأب امــتــيــازات 

امــوال  تبديد  يف  ت�شببت  هامل 
عمومية.

الغني  عبد  اجلل�شة  قا�شي  وواجــهــت 
اأموال  وتبديد  امتيازات  مبنح  متعلقة  بتهم  زعالن 
األف   60 مب�شاحة  ــس  اأر� قطعة  منح  بعد  عمومية 
مرت مربع ل�شالح ابن عبد الغني هامل املدعو �شفيق  
الأر�س  قطعة  منح  اأنه  زعالن  واأكد  م�شنع.  لإن�شاء 
ل�شفيق ابن هامل بعد اأن مت درا�شته بطريقة عادية  
فيها  مت  بالولية  الإ�شتثمار  جلنة  اجتماع  خــالل 
ا�شتفادات  وبخ�شو�س  اآخر.  ملف   40 على  امل�شادقة 
�شابقة لأبناء عبد الغني هامل  على غرار اأميار الذي 
زعالن  قال  قبل  من  اأر�شيتني  قطعتني  على  حت�شل 

اأنه مل يكن يعلم اأن اأميار ابن عبد الغني هامل
ق/و

عقوبة  امل�شيلة  مبحكمة  العامة  النيابة  اإلتم�شت 
رابح  ال�شابق  الثقافة  مدير  �شد  نافذة  حب�شا  عامني 

ظريف.
له  املوجهه  التهم  بخ�شو�س  ظريف  ا�شتجواب  بعد  و 
وانتهاء الدفاع من مرافتعه قرر القا�شي رفع اجلل�شة 

والنطق باحلكم يوم 22 مار�س اجلاري.
ق/و

اإلزام �صائقي حافالت نقل امل�صافرين والقاب�صني باإرتداء الكمامات والقفازات وتعقيم احلافالت
اأعلنت املوؤ�ش�شة العمومية القت�شادية لنقل امل�شافرين عن جملة من الجراءات الحرتازية العاجلة للوقاية من فريو�س كورونا.

اإىل  بال�شافة  والقاب�شني،  لل�شائقني  بالن�شبة  والقفازات  الكمامات  و�شع  مع  الأ�شخا�س،  بني  املبا�شر  الحتكاك  واجتناب  اليدين  نظافة  الجراءات،  هذه  بني  ومن 
تطهري احلافالت باملعقمات الكحولية قبل وبعد كل رحلة تقوم بها كل حافلة.

اإىل جانب تلقني كيفية ت�شرف العاملني باحلافلة، عند اكت�شافهم حلامل فريو�س كورونا من امل�شافرين اأثناء الرحلة.
ق/و

لل�شرطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�شر  اأوقع 
عنه  مببحوث  منجلي  علي  الق�شائية 
41 �شنة، و كان  من طرف العدالة عمره 
�شدر  بعدما  فرار  حالة  يف  الأخري  هذا 
�شابقة  ق�شية  يف  باحلب�س  حكم  �شده 
ق�شنطينة  ق�شاء  جمل�س  عــن  �ــشــادر 
حيث  بالتهديد،  ال�شرقة  تهمة  عــن 
ممــار�ــشــة  يف  ــه  ــورط ــت ل تــوقــيــفــه   مت 

تفا�شيل  رخ�شة،  دون  ال�شيدلة  مهنة 
اإىل  ورود  معلومات تفيد  الق�شية تعود 
برتويج  يقوم  م�شبوه  �شخ�س  بتواجد 
م�شتوى  على  ال�شيدلنية  ــــة  الأدوي
الوحدة اجلوارية 17 باملدينة اجلديدة 
مهنية  خطة  و�شع  ليتم  منجلي،  علي 
املناوبة  عنا�شر  مع  بالتن�شيق  حمكمة 
مكان  بتحديد  كللت  والــتــي  الليلية، 

وتوقيفه  بدقة  فيه  امل�شتبه  تواجد 
و  املعني  للفرار،   بائ�شة  حماولة  رغم 
اأثناء حماولته الفرار قام برمي كي�شني 
منهما  للتخل�س  �شعيا  بال�شتيكيني 
من  متكنت  ال�شرطة  عنا�شر  اأن  غــري 
 05 بداخلهما  �شبط  حيث  ا�شرتجاعهما 
علب من دواء بريغابلني ولرييزين 300 
اإىل  امل�شبوطات  رفقة  حتويله  ليتم  غ، 

مقر الفرقة لتخاذ الإجراءات الالزمة، 
 690 جممله  ما  حجز  من  مكنت  العملية 
كب�شولة من خمتلف الأنواع،    وا�شتمرارا 
يف التحقيق ات�شح اأن املعني حمل �شورة 
ملف  ــاز  اجن ليتم  للحب�س  نهائي  ــرار  ق
اإجراءات جزائية يف حقه قدم مبوجبه 

اأمام املحكمة البتدائية باخلروب .
علجية عي�س

ك�شف فيديو لوكالة الأنباء اجلزائرية عن ا�شتقبال خلية الإ�شغاء التي 
تتابع ملف انت�شار كورونا يف اجلزائر ملكاملات مازحة وا�شتف�شارات غريبة.
وح�شب امل�شدر فاإن الرقم الأخ�شر 3030 ي�شتقبل حوايل 400 مكاملة يوميا 
املواطنني  ا�شتف�شارات  على  للرد  وحدات   3 من  مكونة  خلية  ت�شهر  حيث 

وتقدمي ن�شائح لهم بخ�شو�س فريو�س كورونا.
وك�شف حممد مي�شاوي من�شق خلية الإ�شغاء املن�شبة من قبل مديرية 
مركز  ت�شغيل  بداية  منذ  املكاملات  ن�شف  من  اأزيد  اأن  للعا�شمة  ال�شحة 

الإ�شغاء غري جادة وبع�شها �شادر عن اأطفال.
ق/و

للحماية  الــثــانــويــة   الــوحــدة  تدخلت 
اأجل  من  احلمدانية   لبلدية  املدنية  
النفق  امل�شمى  باملكان  وقع  مرور  حادث 
ـــة الــبــلــيــدة  على  ـــاه ولي ــد اجت ــدي اجل
م�شتوى  الطريق الوطني رقم 01 بلدية 
ا�شطدام  يف  متثل  احلــادث  احلمدانية، 
 01 خلف  نارية،  ــة  ودراج �شاحنة  بني 
العمر  من  يبلغ  املكان  عـــــني  يف  م�شاب 
متفاوتة  ــابــات  اإ�ــش لــديــه  �شنة(   37(

اخلطورة .
 

 كما تدخلت الوحدة الثانوية  للحماية 
اأجــل  مــن  الــربواقــيــة  لــدائــرة  املدنية  

زيباك  امل�شمى  باملكان  وقع  اآخر  حادث 
 01 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على 
يف  متثل  ـــادث  احل الــربواقــيــة،  بلدية 
�شياحية،  و�شيارة  �شاحنة  بني  ا�شطدام 
عـــــني  يف  م�شابني   04 احلـــادث  خلف 
املكان ترتاوح  اأعمارهم بني  )07 �شنوات  
متفاوتة  اإ�ــشــابــات  لديهم  �شنة(   53 و 

اخلطورة .
و تدخلت نف�س الوحدة  من اأجل حادث 
الزمالة  امل�شمى  باملكان  وقع  اآخر  مرور 
  18 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على 
يف  متثل  احلـــادث   ، الــربواقــيــة  بلدية 
انحراف وانقالب �شيارة �شياحية، خلف 

املكان  عـــــني  يف  م�شابني   03 احلـــادث 
 76 و  �شنة   65( بني  اأعمارهم   تــرتاوح  

�شنة( لديهم اإ�شابات خمتلفة.
كما تدخلت الوحدة الرئي�شية  للحماية 
حادث   اأجل  من  املدية   لولية  املدنية  
�شيدي  امل�شمى  باملكان  وقــع  اآخــر  مــرور 
الوطني  ــرق  ــط ال مــ�ــشــتــوى  عــلــى  عــلــى 
متثل  احلــادث  املــديــة،  بلدية   01 رقــم 
 ، �شياحية   �شيارة  وانقالب  انحراف  يف 
عـــــني  يف  م�شابني   04 احلـــادث  خلف 
�شنة   24( بني  تــرتاوح  اأعمارهم   املكان 
متفاوتة  اإ�ــشــابــات  لديهم  �شنة(   27 و 

اخلطورة .

للحماية  الــقــطــاع   ـــدة  وح تــدخــلــت  و 
املدنية  ببوغزول من  اأجل حادث  مرور 
خام�س وقع باملكان امل�شمى احلبيل على 
بلدية    40 رقم  الوطني  الطرق  م�شتوى 
انــحــراف  يف  متثل  ـــادث  احل ــزول،  ــوغ ب
احلادث  خلف  �شياحية،  �شيارة  وانقالب 
اأعمارهم   املكان  عـــــني  يف  م�شابني   04
ترتاوح بني )12 �شنة و 46 �شنة( لديهم 

اإ�شابات متفاوتة اخلطورة .
املكان  عــني  يف  اإ�شعافهم  مت  ال�شحايا   
اأقرب  اإىل  ال�شرعة  جناح  على  ونقلهم 
موؤ�ش�شة ا�شت�شفائية ملكان وقوع احلادث.
 حممد م
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