
�شركات خا�شة تتكفل بحرا�شة امل�شت�شفيات
لها... العنف  ا�ستهداف  االقت�ساء" بعد  "عند  ا�ستثنائي" و  "ب�سكل 

.ي لــــ�ؤي 
----------------------

املجيد  عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  كــان  و 
جمل�س  اأ�ــســغــال  ــال  خ تــطــرق  قــد  تــبــ�ن 
العنف  لظاهرة  م�ؤخرا  املنعقد  ــ�زراء  ال
اإذ  امل�ست�سفيات،  يف  ال�سحة  ممار�سي  �سد 
اإجراءات مبا فيها التعاقد  حث على اتخاذ 
املن�ساآت  حماية  ل�سمان  خا�سة  �سركات  مع 

امل�ستخدمني. و  ال�سحية 
باعتماد  اجلــمــهــ�ريــة  رئــيــ�ــس  ـــر  اأم كــمــا 
"القطيعة"  اإحداث  و  ا�ستعجايل"  "خمطط 

ال�سحة. قطاع  يف  ال�سابقة  املمار�سات  مع 
ال�سحة  وزارة  اأكـــدت  الــ�ــســيــاق،  ــذا  ه يف 
ــات  ــس ــ� ــس ــ�ؤ� امل و  ــتــخــدمــني  املــ�ــس اأمـــــن  اأن 
االخت�سا�س  "�سمن  يقع  اال�ست�سفائية 
اللج�ء  اأن  م�سرية  للدولة"،  احل�سري 
املعتمدة  اخلا�سة  ال�سركات  خدمات  اإىل 
ا�ستثنائي"  "ب�سكل  �سيتم  املجال  هذا  يف 
للت�سريع  طبقا  وهذا  االقت�ساء"  "عند  و 

به. املعم�ل 
ــــل  داخ ـــعـــنـــف  ال ــــرة  ــــاه ظ تـــ�ـــســـّكـــل  و 
م�سالح  ال�سيما  اال�ست�سفائية  امل�ؤ�س�سات 

ال�سحية،  الهياكل  بع�س  و  اال�ستعجاالت 
ح�سب  املهني  ال��سط  يف  كبريا  ان�سغاال 

القطاع. هذا  يف  املمار�سني 

العزيز  عبد  االأول  الــ�زيــر  كلف 
و  العمران  و  ال�سكن  ــر  وزي جـــراد  
جملة  باتخاذ  االثنني  هذا  املدينة 
ظاهرة  مل�اجهة  االإجـــــراءات  مــن 
ـــارزة و اخلــفــيــة يف  ـــب ال ــ�ب  ــي ــع ال
امل�سلَّمة  امل�ساكن  من  العديد  اإجنــاز 
للم�ستفيدين والتي ما فتئت ت�سكل 

خطرا على حياة �ساغليها.
ال�زير االأول،  وح�سب بيان مل�سالح 
عدم  ــاالت  ح و  العي�ب  هــذه  ــاإن  ف
الــتــ�افــق الــظــاهــرة و اخلــفــيــة يف 
من  العديد  �سمة  باتت  االإجنــــاز، 
اىل  امل�سّلمة  و  امل�ستلمة  امل�ساكن 

هذه  متثله  ما  رغــم  امل�ستفيدين، 
ــن اأخــطــار  الــعــيــ�ب والــنــقــائــ�ــس م
حتدق بحياة �ساغليها . و اأ�سار البيان 
اىل  احل�سر-  ال  املثال  �سبيل  -على 
مب�ست�ى  حدثت  التي  الت�سدعات 
ايجاري  عم�مي  م�سكن   200 حي 
ــني الــ�ــســفــراء بــ�اليــة  مبــديــنــة ع
النعامة . واأمام هذه ال��سعية غري 
كّلف   - امل�سدر  ي�سيف   - املقب�لة 
جراد  العزيز  عبد  االأول  الــ�زيــر 
واملدينة  والعمران  ال�سكن  ــر  وزي
ــــراءات  بــاتــخــاذ الــعــديــد مــن االإج
تقنية  جلنة  ا�ستحداث  يف  تتمثل 

عن  ــل  االأوائ امل�س�ؤولني  من  م�سكلة 
للبناء  التقنية  املــراقــبــة  هيئات 
و  لل�سكن  ال�طني  واملخرب   )CTC(
ال�طني  واملركز   ))LNHC البناء 
املتكاملة  ــاث  ــح االأب و  لــلــدرا�ــســات 
ــز  ــرك امل و   )CNERIR( لــلــبــنــاء 
هند�سة  يف  املطبق  للبحث  ال�طني 
لتتكفل   )CGS( ــزالزل  ال مقاومة 
بتحديد اأ�سباب حاالت العلل، وكذا 
خمتلف  م�س�ؤوليات  م�ست�ى  حتديد 

املتدخلني .
التقنية  اللجنة  هذه  �ستقرتح  كما 
م�سالح  ت�سرف  حتت  �ست��سع  التي 

الدرك ال�طني يف اإطار حتقيقاتها، 
للتدخل  اال�ستعجالية  التدابري 
املعنية  ــاءات  ــن ــب ال م�ست�ى  عــلــى 
ــر  ــ�زي ــان. واأمـــــر ال ــي ــب يــ�ــســيــف ال
ــراء  اإج على  بالعمل  اي�سا  االأول 
م�سالح  مــ�ــســتــ�ى  ــى  ــل ع حتــقــيــق 
حتديد  ــل  اأج مــن  ال�طني  الـــدرك 
ــل مــتــدخــل و اتــخــاذ  مــ�ــســ�ؤولــيــة ك
التدابري التاأديبية التحفظية �سد 
اأ�سغال  نتائج  انتظار  يف  امل�س�ؤولني، 
التقنية و حتقيقات الدرك  اللجنة 

ال�طني.
ل�ؤي ي

امل�ساريع  على  للت�س�يت  اأجل  اآخر  اإن 
ــا  ــّ�ره ــي ط ــت الــ�طــنــيــة اخلــمــ�ــســة ال
جــزائــريــ�ن،  باحث�ن  و  مهند�س�ن 
العاملية  امل�سابقة  يف  �سي�سارك�ن 
العاملية  القمة  "م�ساريع  ال�سهرية 
بي�م  حدد    ،"2020 املعل�مات  ملجتمع 
ال�سدد،  هذا  يف  و   .2020 جانفي   24
لدعمها  ــني  ــري ــزائ اجل كــافــة  نــدعــ� 
ــذه  ــى ه ــل مـــن خــــال الــتــ�ــســ�يــت ع
من  اجلزائر  لتمكني  ذلك  و  امل�ساريع، 
قبل  هذا  و  م�سّرفة  مرتبة  احتال 
على  للت�س�يت   .2020 جانفي   24 الـ 

�س�ى  عليكم  ما  اخلم�سة،  امل�ساريع 
اّتباع اخلط�ات التالية : 

ht - 1
ps://www.itu.int/net4/wsis/

stocktaking/Prizes/2020#start
كم�ستخدم  الــدخــ�ل  ت�سجيل   -)2

جديد. 
اجلديد  احل�ساب  اإىل  الدخ�ل   -)3

الذي مت اإن�ساوؤه. 
اخلم�سة  امل�ساريع  اأحد  اختيار   -)4
القمة  "م�ساريع  م�سابقة  يف  امل�سجلة 

العاملية ملجتمع املعل�مات 2020"

 الفئة 7 : امل�سروع الذي يحمل ا�سم » 
 Geographic information system
for territory planning«، املقدم من 

طرف ات�ساالت اجلزائر ؛
6 : امل�سروع الذي يحمل ا�سم   الفئة 
 Open low cost SDN/SD-WAN «
م�بيلي�س  �سركة  طرف  من  املقدم   »
)ات�ساالت اجلزائر للهاتف املحم�ل(. 
5 : امل�سروع الذي يحمل ا�سم   الفئة 
Algerian Information Sec - « 
طرف  من  املقدم   »  rity Guideline
ال�سلكية  وامل�ا�سات  الربيد  وزارة 

تط�ير  دعــم  وم�ؤ�س�سة  والا�سلكية 
الرقمنة ؛ 

2 : امل�سروع الذي يحمل ا�سم   الفئة 
 Frequencies Authorization  «
Management and Invoicing Sys-
tem « املقدم من طرف وزارة الربيد 
والا�سلكية  ال�سلكية  واملــ�ا�ــســات 

وم�ؤ�س�سة دعم تط�ير الرقمنة ؛
 الفئة 1 : امل�سروع الذي يحمل ا�سم » 
Algerian Investment Map « املقدم 

من طرف وزارة ال�سناعة واملناجم 
ق/و

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  نائب  قــال 
عدة  اإن   �سريفي،  اأحمد  ال�طني، 
عبد  ال�سابق  الــ�زيــر  تاحق  تهم 
العدالة  ــرك  حت ا�ستدعت  ــادر   ــق ال
ملبا�سرة اإجراءات رفع احل�سانة عنه 
العملة  تهريب  ق�سية  راأ�سها  على 
واال�ستياء  اخلـــارج  اىل  ال�سعبة 
على عقارات دون وجه حق.وح�سب 
ال�سعبي  املجل�س  مكتب  فاإن  النائب 

املذكرة  و�ــســ�ل  ومبــجــرد  ال�طني 
على  باإحالتها  اأمر  العدل،  وزارة  من 
لدرا�ستها  القان�نية  ال�س�ؤون  جلنة 
النائب. تربيرات  اىل  واال�ستماع 
املذكرة  ــاأن  ب �سريفي  اأحــمــد  واأكـــد 
التي تخ�س وزير االأ�سغال العم�مية 
ال�سابق ونائب حزب جبهة التحرير 
ت�سري  م�ستغامن   والية  عن  ال�طني 
تهريب  ق�سية  يف  “ت�رطه”  اإىل 

اإ�سافة   اخلارج،  اإىل  ال�سعبة  العملة 
متعلقة  ق�سية  يف  متابعته  اإىل 
وجه  دون  عقارات  على  با�ستياء 
املجل�س  رئي�س  نــائــب  اأكـــد  حـــق.و 
ال�سعبي ال�طني اأن اللجنة القان�نية 
�ستدر�س  ال�طني  ال�سعبي  باملجل�س 
املذكرة يف اجتماع لها ي�م الثاثاء، 
من  القان�نية  االإجــــراءات  باتباع 
متهيدا  لتربيراته  اال�ستماع  خال 

للت�س�يت على رفع  لربجمة جل�سة 
احل�سانة على غرار ما حدث لن�اب 
.لاإ�سارة  ما�سية  اأ�سهر  يف  اآخرين 
العديد  �سغل  وايل  القادر  عبد  فاإن 
غرار  على  الــدولــة  يف  املنا�سب  من 
املــ�ارد  و  العم�مية  االأ�سغال  وزيــر 
ــة  والي ــن  ع منتخب  وهـــ�  املــائــيــة 

م�ستغامن.
ق/و

املن�شاآت  حماية  ل�شمان  اخلا�شة  احلرا�شة  �شركات  خدمات  اإىل  اللجوء  امل�شت�شفيات،  اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  اأم�س  اأعلنت 
االقت�شاء". و"عند  ا�شتثنائي"  "ب�شكل  امل�شتخدمني  و  ال�شحية 
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اجلي�س يوقف 43 �شخ�شا 
باجلنوب

تفكيك �شبكة للمتاجرة 
بالقطع االأثرية يف املدية

ال�سعبي،من  ال�طني  للجي�س  مــفــارز  متكنت 
ملة  محُ �ساحنات   5 و�سبط  �سخ�سا   43 ت�قيف 
اإىل  احلجارة.باالإ�سافة  و  الذهب  خام  بخليط 
5مركبات رباعية الدفع،و14م�لدا كهربائيا و7 
املعادن  عن  للك�سف  اأجهزة  و10  �سغط  مطارق 
بكل من مترنا�ست، برج باجي خمتار  و جانت.  
 6290 �سبط  مت  الدفاع،  لــ�زارة  بيان  ح�سب  و 
قر�سا مهل��سا و1.4 كيل�غرام من الكيف املعالج 
ب�عريريج،  برج  من  بكل  منف�سلة  عمليات  يف 
ب�سار، و تلم�سان.   يف حني اأوقف عنا�سر الدرك 
نفعية  مركبة   منت  على  كــان  مهربا   ال�طني 

ملة بـ20750 حزمة �سجائر بتب�سة. محُ
ق/و

�سليمان،  ببني  ال�طني،  الدرك  عنا�سر  متكن 
و  احلــمــايــة  ـــار  اإط يف  املدية/ن.ع.1،  واليـــة 
من  التاريخي،  املــادي  الــرتاث  على  املحافظة 
املتاجرة  يف  تن�سط  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
الف�ساء  عرب  ال�سيما  خمتلفة،  اأثــريــة  بقطع 
ال�سيرباين، ح�سب بيان ل�زارة الدفاع ال�طني، 
اأم�س الثاثاء، و اأ�ساف امل�سدر اأن العملية مكنت 
اأثري  �سيف  �سبط  و  اأ�سخا�س   05 ت�قيف  من 
اإىل  تع�د  اأثرية،  معدنية  نقدية  قطعة  و293 
االإ�سباين  الت�اجد  وفــرتة  الرومانية  احلقبة 

باجلزائر.
ق/و

لفائدة  امل�جهة  االإن�سانية  امل�ساعدات  و�سلت 
ال�سعب الليبي اإىل مطار عني اأمينا�س، يف انتظار 
من  مق�س�رة  �ساحنات  عرب  االأربعاء  غدا  نقلها 
ليبيا. نح�  الــدبــداب  ببلدية  احلــدودي  املعرب 
امل�ساعدات  هذه  �سحن  اأن  االأنباء،  وكالة  واأفادت 
التي اأر�سلها الهال االأحمر اجلزائري، بناء على 
ت�جيهات رئي�س اجلمه�رية، عبد املجيد تب�ن، 
مياه  و  غذائية  مــ�اد  من  طن   100 يف  واملتمثلة 
كهربائية  وم�لدات  واأفر�سة  ــة  اأدوي و  معدنية 
ب�فاريك،  مطار  من  ع�سكري  ج�ي  ج�سر  عرب 
ال�سعبي  ال�طني  اجلي�س  قيادة  جندت  حيث 
يف  اأمنا�س.وكان  عني  باجتاه  �سحن  طائرات   3
االإن�سانية  امل�ساعدات  من  ال�سحنة  هذه  ا�ستقبال 
وكذا  ال�الئية  ال�سلطات  اأمينا�س  عني  مبطار 
رئي�سة  اجلزائري.وكانت  االأحمر  الهال  ممثل� 
بن  �سعيدة  ال�سيدة  اجلــزائــري  االأحمر  الهال 
انطاق  على  اإ�سرافها  لدى  �سرحت  قد  حبيل�س 
�سكان  لفائدة  الثالثة  الت�سامنية  العملية  هذه 
املركب  ـــ�ان  دي مــن  الليبية  غــدامــ�ــس  منطقة 
الهال  اأن  بالعا�سمة،  ب��سياف  ممد  االأوملبي 
االأحمر اجلزائري الذي كلفته احلك�مة بالتكفل 
بهذه العملية االإن�سانية �سري�سل هذه امل�ساعدات 
مع  بالتن�سيق  لغدام�س  احلـــدودي  املــركــز  اإىل 
بالهال  جتمعه  الــذي  الليبي،  االأحــمــر  الهال 

االأحمر اجلزائري اتفاقية �سراكة وتعاون.
ق/و
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الوزير االأول يكّلف وزير ال�شكن باتخاد اإجراءات ملواجهة الظاهرة.

امل�شاركة يف م�شابقة "م�شاريع القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2020"

قرارات �شارمة �شد امل�شوؤولني املتورطني يف عيوب بال�شكنات  

اخلم�شة  الوطنية  امل�شاريع  على  الت�شويت  موعد  جانفي   24

الوزير ال�شابق عبد القادر وايل متورط يف ق�شية تهريب العملة ال�شعبة
امل�شاعدات املوجهة لليبيا 

ت�شل اإىل اإن اأمينا�س

ت�شجيل 46 حالة جديدة ملر�س الطاعون  بني قطعان املوا�شي بتندوف
بعدما تقدم عدد من املربني ب�شكاوى لدى م�شالح البيطرة

: www.altahrironline.com•  االأربعاء  22 جانفـــي 2020 م امل�افــق لـ  26 جمادى االأول  1441 هـ     •  ال�سنة ال�سابعـــــة   •  العــــدد 1907   •  الثمـــــن 15 دج   االإلكرتوين  • امل�قـع 

حــراك الـطـلـبـة يـتـم�شك 
باطــالق مـعـتـقـلـي الـراأي 
ويطـالب بامل�شاركة يف احلوار

حكومة الع�شابة منوذج 
�شيء لطغيان روح 
التع�شف والتع�شب

املفكروالدكت�رع�سراتي �سليمان للتحرير:  

ال�زير االأول يكلف وزير ال�سكن باتخاد اجراءات مل�اجهة الظاهرة

قــرارات �شـــارمــــة �شــد 
املتورطني يف عيوب بال�شكنات  

20
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06 الــحـبــ�س املــوؤقــت اأربــعــة اأ�شــهـر 
    ا�شـــافــيــة لــكـريــم طــابو

03

بـلـدية �شـيـدي عـمران 
ت�شتـفـيـد مـن مـ�شـاريع 

تـنـمـويـة هـامـة

بـالــطالـب  حــرفــيــة   50
الــعــربي تــ�شـتـفـدن 

مـن �شــهــادات الــتـاأهـيـل

اإجـــراء 15عـمـلـيــة 
جــراحــيــة لــتـركـيـب 
املـفـا�شل اال�شـطناعية 

والــجــراحة باملنظار

�شـبـاب حـي ذراع البارود 
و05 جــويـلـيـة يـنظمون 

وقــفــة �شــلـمـيـة 

فيما قاموا بن�شب خيمة 
مبخرج املدينة  

بن طالب يجتاز الفح�س 
الطبي يف نيوكا�شل

الـــ�ادي

تقرت

الريا�سة 

�س 07

�س 07

�س 07

�س 06

�س 16

04 ّ�ل�ا يف انتظار طحك�ت ومعزوز وبعريي اأبناء ملزي ححُ

- ال�زير ال�سابق عبد القادر وايل مت�رط يف ق�سية تهريب العملة ال�سعبة

حتويل الع�شرات من حمبو�شي احلرا�س اإىل القليعة ب�شبب االكتظاظ

�شـــركــات خــا�شــة للـتـكفل 
بـحــرا�شـة املـ�شـتـ�شـفـيـات

االقت�شاء"  "عند  ا�شتثنائي" و  "ب�شكل 
بعد  ا�شتهداف العنف لها

20

يف  فيفري   22 حراك  اإدراج  "حم�س" تقرتح 
ديباجة الد�ست�رالحت�سان ح�ار بني الليبيني

03



مندوب 
»بوزعرورة« 
يعطي املثل

يف م�سهد غري ماأل�ف لدى منتخبي املجال�س 
املحلية ب�الية عنابة ا�ستح�سن م�اطن� 
حي ب�زعرورة قيام مندوب قطاعهم 

»ممد نايلي« مب�ساركة عمال 
اخللية يف حملة النظافة على 

م�ست�ى مقربة احلي.

�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02
االأربعاء  22  جانفي  2020  م املوافق لـ 26 جمادى االأوىل 1441 هـ   العدد  1907

بعد احلملة ...مل 
يتغري �شيء... 

االأتربة تغزو الطرق 
الرئي�شية، لتبقى 

النظافة من املوا�شيع 
املوؤجلة يف وادي �شوف

تبون وال�شي�شي �شمن
 على ع�شل

اأفـــــــاد بـــيـــان خلــلــيــة 
ــــــــام لــلــحــمــايــة  االإع
تب�سة،  ب�الية  املدنية 
ــل  ــدخ ــت ال فـــرقـــة  اأن 
واالإجــــــــاء الــ�ــســحــي 
بـــالـــ�حـــدة الــثــانــ�يــة 
للحماية املدنية ال�سهيد 
بنقرين  ممد  عــزوزة 
ــة تــبــ�ــســة، اأنــقــذ  ــ�الي ب
باأ�ساك  علق  �سقرا  ت 
الــرتدد  ذات  كهربائية 
م�ست�ى  ــى  ــل ع الـــعـــايل 
بــذات  املــرمــ�ثــيــة  دوار 
اأن  بعد  البلدية.وذلك 
ــدة  ــ�ح تــلــقــى اأعـــــ�ان ال

اأ�ساك كهربائية، ومل ي�ستطع احلركة  باغا مفاده وج�د �سقر عالق يف 
احلديثة،  ال��سائل  با�ستعمال  املهمة،  االأعـــ�ان  فبا�سرت  الــطــريان،  اأو 
اإعجاب  امل�قف  هذا  ولقي  جيدة،  �سحية  ظروف  يف  ال�سقر  حترير  ومت 
ح�ساري  عمل  باأنه  املدنية  احلماية  اأفراد  به  قام  ما  وو�سف�ا  الن�سطاء، 

واإن�ساين نبيل.) �سكرا جزيا الأع�ان احلماية املدنية بـــتب�ّسة...(

اإنقاذ �شقر علق باأ�شالك 
كهربائية باملرموثية بتب�شة

العثور على جثة طالب 
باالإقامة اجلامعية رقم 

بجيجل  4
مت العث�ر على طالب 

جامعي يدعى”م.
�سفيان”،ينحدر 

من احدى املناطق 
التابعة لبلدية 

برج الطهر 
اجلبلية،بجيجل جثة 

هامدة،داخل غرفته باالقامة اجلامعية رقم4.
والتي اأ�سبح يطلق عليها باقامة ب�بيدي ممد 

ال�سريف تا�س��ست باالأمري عبد القادر يف جيجل.
وح�سب املعل�مات االولية فان ال�سحية الذي يدر�س 

ما�سرت 2 يك�ن قد اختفى عن انظار زمائه منذ 
نهاية االأ�سب�ع املنق�سي.قبل اأن يتفطن احد 

زمائه املقيم بالغرفة املقابلة بذات االقامة اإىل 
غرفة ال�سحية التي كانت مغلقة منذ اأيام.اأين 
مت العث�ر عليه جثة هامدة،ليتم حت�يلها اإىل 

امل�ست�سفى،يف وقت �سرعت فيه امل�سالح االأمنية 
فتح حتقيق معمق ملعرفة اأ�سباب ال�فاة.

ظهر عبد املجيد تبون 
رئيس اجلمهورية 

ونظريه املصري عبد 
الفتاح السيسي يف 
تناغم كبري خالل 

حضورمها مؤمتر ليبيا 
يف برلني. حيث تبادال 
أطراف احلديث مطوال 

على وقع االبتسامات وهو ما يظهر أن عالقتهما مسن على عسل كما 
يقول املثل الشعيب.

ن�سحت الرابطة االأملانية ل�سناعة االأثاث با�ستعمال قطع االأثاث املخ�س�سة للحمامات يف هذه النطاقات من املنزل، التي تكرث 
فيها الرط�بة وال�سخ�نة، نظراً الأن  هناك بع�س اخلزانات والرف�ف ال تتنا�سب مع اال�ستخدام يف احلمامات ب�سبب اإمكانية 

تعر�سها الأ�سرار الرط�بة واملياه اأو ظه�ر م�ا�سع العفن.
واأ�سارت الرابطة االأملانية اإىل ارتفاع الرط�بة يف احلمام اإىل اأكرث من %90 بعد اال�ستحمام باملاء ال�ساخن، وه� ما يتجاوز بكثري 

الن�سبة املثالية ما بني 40 و60%، 
ولذلك يتعني على املرء ا�ستعمال قطع 

االأثاث املميزة باأنها �ساحلة لا�ستخدام 
يف احلمامات.ون�سحت الرابطة 

االأملانية ل�سناعة االأثاث اأي�سا بالتعامل 
مع جتهيزات احلمام ب�س�رة �سليمة، 

حيث يجب م�سح قطع االأثاث اإىل 
اأن ت�سبح جافة متامًا، وذلك لتجنب 

ظه�ر بقع العفن اأو حدوث اأ�سرار بها، 
ومن االأف�سل اأن يتم تعليق املنا�سف 

املبتلة بدال من و�سعها على قطع 
االأثاث لفرتة ط�يلة، باالإ�سافة اإىل 

اأنه يجب فتح نافذة احلمام متاما ملدة 
ع�سر دقائق بعد اال�ستحمام... حتى 

يتم ت�سريف الرط�بة من احلمام 
ودخ�ل اله�اء اجلاف.

خطاأ مطبعي يف كتاب احلمامات حتتاج اإىل قطع اأثاث خا�شة.. جتنبًا للعفن
العربية للرابعة متو�شط 
يتهجم على الالجئني؟؟

اكتشف الدكتور 
وليدبوعديلة)جامعة 

سكيكدة( وجود خطأ يف 
كتابة سطر من قصيدة عن 

افريقيا للشاعر السوداين 
حممد الفيتوري،لدرجة تغّير 

فيها املعىن كثريا،وصارت 
القصيدة تدعو للتمييز 

العنصري،فقد ورد النص 
يف الصفحة82،هكذا:”انا 

زجني وافريقييت يل ال 
لالجئي املعتدي”،والصواب 
كما هو وارد يف تسجيالت 

فيديو للشاعر وهو يلقي القصيدة هكذا:”انا زجني وافريقييت يل ال 
لألجنيب املعتدي” ، ونالحظ الفرق الكبري يف املعىن عند تغيري الكلمة 

من األجنيب اىل الالجئ،فهل يتدخل املعلمون لتصحيح النص،قبل 
تفسريه على اساس التهجم على االفارقة الذين ينتشرون يف املدن 

اجلزاىرية،وأين هي الوزارة من املراقبة؟وما حمل احلكومة و الرئاسة 
من خطاب الكراهية هذا؟،وقد دعا الدكتور بوعديلة وزير التربية 

للتدخل العاجل لتصحيح اخلطأ.
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP ال�كالة ال�طنية للن�سر واالإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 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
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

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

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  اإلعــالم 

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعامي

كلمة ال�سر

التعريف:ا�شم ملكة اآ�شورية عرفت باحلكمة و اجلمال  ؟
ملعرفة اجل�اب . عليكم بت�سطيب الكلمات

اأمرية-اأمينة-اآثار-اأرجوان-جنان-حنني-خلود-خمائل-
ريتاج-دالل-�شماح-�شذى-عبري-كوثر-غرام-غزالن-

ملي�س-ميمونة-م�شرية-وفاء-هند.

1آيل يعمل عمل االنسان يف 
الصناعة o خوف مرضي

2عاصمة فزنويال o للنفي
3أجادل يف البيع والشراء o عمل 

جيب القيام به
4معتِد o جهاز لغزل النسيج

5جزيرة مصرية يف البحر األمحر
6حتول الشيء من مادة طرية إىل 

ألياف
7حرف للداللة على املعىن o تاجر 

الفراء
8عشبة طبية توصف للقحة

9ملتقى العصابة o تسبب بضعف 
السمع

10جمموعة عربات مرتبطة 
الستعماالت االنقل o مؤسسة 

صحافية

أفقــــــــــــــــــي

1يستعان به على ركوب الفرس o حجر البناء
2جمموعة مناطق مزروعة يف الصحراء o للنداء

3خملوقات صغرية مؤذية تقفز 300 ضعفا من طوهلا 
o ثعبان ضخم هاصر

4ثالثة ارباع وارف o من أوراق اللعب )الكوتشينة(
5تسدان ونستغين عن اآلخرين o حرفان من نور

6خض
7اشكال وامناط مرسومة o هدم بشدة
8حرفان من صاغ o نبات يشبه الفجل

9بلد املليون شهيد o ثعبان شديد السمية
10حضارة ما بني النهرين o بنت الرسول األكرم

عمــــــــــــــودي 
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�سحابي 
جليل 

مدينة م�سرية 
لها جامعة 

�سهرية 
عا�سمة اأ�سي�ية 

طــبــل

فـ�سيـح

�ســـاق 

حرف عطف 
اإزدهـار 
اإلـحـاح 

لتطهري الفم 
عــ�يل 

غري املتزوجة

جدد البناء 

من الف�س�ل 

بلد اإفريقي 
اأذاع اخلرب 

يف الكلمة 

والية جزائرية 
)م(

اأخت النبي 
)�س( من 
الر�ساعة 

زين الكام 
با لكذب 

والـــدة 
�سمري مت�سل 

ج�هر

مك�سف الطريق
قراءة املكف�فني  

بــعــث 

اأتــرك 

من االأنبياء 

زاوية البيت 

التنجب )م(

قه�ة )م(

زواج )م(
من االأنبياء 

لل�سرط
عملة م�ريتانيا)م( 

فقدان القدرة 
عن احلركة )م(
�س�ت الذباب 

فــرح 
عا�سمة اإفريقية 

ع�س� �سم 
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 اأ�شرار الكافيني حال االإفراط يف تناوله.. 
اأبرزها ت�شنج الع�شالت 

 ملاذا نحتاج اإىل املزيد من 
فيتامني د يف ال�شتاء؟ 

يجهل اأغلب الآباء، الطريقة 
الإيجابية للتعامل مع 

املراهق، وكيفية تقوية 
عالقة اإيجابية مع 

املراهق، ب�صكل �صحيح، 
فهل ميكن اأن يكون 

ال�صتماع الن�صط اأداة 
قوية لتح�صني التوا�صل 

وبناء عالقة اإيجابية 
مع طفلك املراهق، 
يرتدد يف اأذهان 

الكثري من 
الآباء بع�ض 

ال�صتماع 
الن�صط 

للمراهق

ال�صتماع بن�صاط اإىل طفلك هو اأكرث من 
جمرد ال�صتماع اإليه. ال�صتماع الفعال 

هو مهارة، ميكنك ال�صتماع بن�صاط من 
خالل:

    القرتاب من طفلك عندما تتحدث.
    اإعطاء طفلك اهتمامك الكامل.

    ال�صماح لطفلك بالتحدث وعدم 
مقاطعته.

    جتنب الأ�صئلة التي تك�رس قطار 
طفلك الفكري.

    الرتكيز على ما يقوله طفلك بدًل من 
التفكري فيما �صتقولينه بعد ذلك.

    النظر اإىل طفلك حتى تعريف اأنه 
ي�صمع ويفهم.

    اأظهري لطفلك اأنك مهتمة باإمياءة 
راأ�صك واإبداء تعليقات مثل )اأرى، ويبدو 
ذلك �صعبًا، رائعًا، �صعبًا(. وما اإىل ذلك.
    علمي املراهق اأن ال�صتماع لي�ض مثل 
املوافقة، ميكنك فهم واحرتام وجهة نظر 

�صخ�ض اآخر دون املوافقة عليها.
    لتقوية العالقة مع املراهق غلق الهاتف 
اأثناء ال�صتماع له: عندما يتحدث طفلك 

معك، ميكن اأن ي�صاعد ذلك يف اإيقاف 
ت�صغيل التلفزيون والهاتف املحمول 

والأجهزة الأخرى. اإذا اأعطيت لطفلك 
اهتمامك واهتمامك غري املجزاأ، ف�صوف 
تر�صلني ر�صالة مفادها اأن طفلك هو اأهم 

�صيء لك الآن، تقول اإنك متاحة ومهتمة 
مبا يفكر وي�صعر به ويفعله.

فوائد ال�صتماع الن�صط
يعد التوا�صل اجليد اأحد املكونات 

الأ�صا�صية للعالقات القوية وال�صحية، 
والتوا�صل الناجح يعتمد كثرياً على 

كيفية ا�صتماعك.
با�صتخدام ال�صتماع الفعال، ميكنك 

تقوية التوا�صل وحت�صني عالقتك مع 
طفلك، وذلك لأن ال�صتماع الفعال ُيظهر 

لطفلك اأنك مهتمة وتهتمني به. ميكن 
اأن ي�صاعدك اأي�صًا على تعلم وفهم املزيد 

حول ما يحدث يف حياة طفلك، اعلمي 
اأن التحدث معك مفيد لعمليات تفكري 

طفلك اأي�صًا. ميكن اأن ي�صاعده على 
التفكري ب�صكل اأكرث و�صوحًا.

 ال�صتاء من اأكرث الف�صول التى يقل فيها تعر�صنا لآ�صعة 
ال�صم�ض، امل�صدر الرئي�صى لفيتامني د، وبالتاىل نتعر�ض 
خلطر نق�ض فيتامني د، الذى ي�صنعه اجللد من التعر�ض 
ج�صمك  يكون  ملاذا  فكرت  هل  ولكن  ال�صم�ض،  لآ�صعة 
اأكرثاحتياجًا لفيتامني د فى ف�صل ال�صتاء، بخالف ال�صبب 
فى  نتعرف  لل�صم�ض،  التعر�ض  وهوقلة  ذكرناه  الذى 
ال�صطور التالية على �صبب احتياجنا للمزيد من فيتامني 
."The conversation" د فى ف�صل ال�صتاء، وفقًا ملوقع
الزيتية  الأ�صماك  مثل:  الأطعمة  فى  د  فيتامني  ويوجد 
الغراب  وعي�ض  وال�رسدين(  والتونة  املاكريل  )مثل 
ومكافحة  جيدة  ل�صحة  �رسوري  وهو  الألبان،  وبدائل 

اللتهابات.
فوائد فيتامني د يف ال�صتاء

اللتهابات  ملزيد من  الب�رس  يتعر�ض  ال�صتاء،   يف ف�صل 
ويق�صون وقًتا اأقل يف اخلارج، وهو ما يزيد من تعر�صهم 
املناعة،  نظام  ويف  والفريو�صات،  والبكترييا  لالأمرا�ض 
مكافحة  على  قدرتك  حت�صني  على  )د(  فيتامني  يعمل 
اللتهابات وتقليل الأمرا�ض، لذا فاأنت بحاجة اإىل املزيد 

من فيتامني د فى ال�صتاء.
بتناول  ال�صحة  وهيئات  منظمات  بع�ض  وتو�صي 
اليوم،  دولية يف  وحدة   2000 اإىل   200 من  د   فيتامني 
ويف الوليات املتحدة ، تو�صي معاهد الطب الأمريكية 
يف  للبالغني،  اليوم  يف  دولية  وحدة   600-800 بتناول 
حني تن�ض جمعية الغدد ال�صماء على اأن حالة الفيتامني 
د املثلى قد تتطلب 2000-1500 وحدة دولية يف اليوم.

قدرة  الأ�صخا�ض  ل��دى  يكون  ال�صتاء،  ف�صل  ويف 
 600 فاإن كميات  لذا  )د(،  فيتامني  اإنتاج  منخف�صة على 
وحدة دولية على الأقل من فيتامني )د( يومًيا من الطعام 
حالة  على  احلفاظ  يف  �صت�صاعد  الغذائية  املكمالت  اأو 

فيتامني )د(.
ف�صل  خالل  )د(  فيتامني  من  املزيد  ا�صتهالك  خالل  من 
�صحة  اأك��رث  الأم��ع��اء  ميكروبات  �صتكون  ال�صتاء، 
و�صتكون اأكرث مقاومة للعدوى واللتهابات والأمرا�ض 

على مدار ال�صنة.

 القهوة من اأهم امل�رسوبات التى ميكن اأن تبداأ 
بها يومك، ولكن الإفراط يف تناول الكافيني 

يكون له خماطر �صحية عديدة، حيث ت�صري 
الدرا�صات اإىل اأن اأكرث من 400 ملجم يومًيا 
من الكافيني ميكن اأن يعر�ض ال�صخ�ض خلطر 
الآثار ال�صارة، وفى هذا التقرير نتعرف على 

ا�رسار الكافيني عند الإفراط فى تناوله، 
."inc " وذلك وفقًا ملوقع

ا�رسار الكافيني عند الإفراط فى تناوله
 ا�رسار الكافيني عديدة، حيث يت�صبب 

�رسب الكثري من الكافيني فى جمموعة من 
التاأثريات ال�صحية ال�صارة وت�صمل ما يلى:

زيادة نب�صات القلب
 يعمل الكافيني كمن�صط للجهاز الع�صبي 
املركزي، مما يزيد من معدل �رسبات القلب، 

وميكنك ال�صعور بذلك بعد 15 دقيقة من 
تناوله.

احلرقة اأو احلمو�صة
 الكافيني يوؤدى الرتداد املعدي املريئي، 

هذا ميكن اأن ي�صبب اأو يوؤدي اإىل تفاقم 
حرقة املعدة يف الأ�صخا�ض الأكرث عر�صة 

لالإ�صابة.
 ا�رسار الكافيني على اجلهاز الع�صبى واملخ 

ت�صمل ما يلى:
-الكافيني يحفز الهرمونات، مثل الأدرينالني 
ويوؤدى اإىل �صعور اجل�صم بالتوتر والع�صبية.

القلق
 الآثار املن�صطة على اجل�صم من الكافيني، 
مثل زيادة معدل �رسبات القلب، وزيادة 

هرمونات الأدرينالني، وزيادة انتباه احلوا�ض، 
ميكن اأن تتحد لإنتاج ال�صعور بالقلق ال�صديد 

عند البع�ض.
ت�صنجات الع�صالت

 قد يوؤدي تناول كميات كبرية من الكافيني 
يف اجل�صم اأو ا�صتخدامها لفرتات طويلة اإىل 

ت�صنج الع�صالت اأو التحرك ب�صكل غري 
�صحيح.

تاأثري الكافيني على التفكري والكالم
 اإىل جانب العديد من حوا�صك الأخرى، تزداد 

�رسعة الكالم والتفكري ا�صتجابًة للتاأثري 
املنبه للكافيني، على الرغم من اأن هذا قد 

يكون مفيًدا جًدا للرتكيز، اإل اأن الكثري منه 

ميكن اأن يت�صبب يف حدوث ارتباك وتلعثم.
خفقان القلب

 الكافيني يحفز اجلهاز الع�صبي املركزى، 
اإنه ي�رسع معدل �رسبات القلب وميكن اأن 

يت�صبب يف رفرفة القلب اأو اخلفقان.
اإدرار البول

 يزيد الكافيني من احلاجة اإىل التبول لأنه 
يزيد من تدفق الدم عرب الكلى وميدد الأوعية 

الدموية، مما يجعل الكلى تنتج املزيد من 
البول.

ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي
 يعمل الكافيني كملني عن طريق زيادة 

تقل�ض الع�صالت املعوية ال�صغرية والكبرية، 
هذا ميكن اأن ي�صبب انتقال الطعام امله�صوم 

اإىل الأمعاء، مما يوؤدي اإىل تقل�صات يف املعدة.
اجلفاف

 ميكن اأن يوؤدي الإ�صهال والتبول امل�صتمران 
اإىل اجلفاف، الذي ميكن اأن يزعزع توازن 

ال�صوائل يف اجل�صم، وي�صتنزف املاء 
والفيتامينات واملعادن التي يحتاجها لكي 

يعمل.
الأرق

 مينع الكافيني ن�صاط ناقل ع�صبي يدعى 
اأدينوزين، وهو اأحد املهدئات الطبيعية يف 
عقلك، وهذا الناقل الع�صبى يجعلك تنام 

عندما تكون امل�صتويات مرتفعة مبا فيه 

الكفاية عن طريق تثبيط ن�صاط الأدينوزين، 
ومينع الكافيني قدرتك على النوم.

ال�صداع
 مزيج من اإدرار البول وتن�صيط اجل�صم ميكن 
اأن يت�صبب يف زيادة حمولة امل�صتقبالت يف 

املخ مما يوؤدي اإىل �صداع.
الهلو�صة

ُيعتقد اأن الهلو�صة حتدث عندما ت�صبب 
جرعة زائدة من الكافيني يف اإ�صابة اجل�صم 

بال�صغط، وهذا يحدث نتيجة لرتفاع 
م�صتويات الأدرينالني.

الإدمان
يبداأ اإدمان الكافيني لأن الكافيني اأوًل 

يخلق �صعوًرا باليقظة،  وي�صبح لحًقا 
مادة كيميائية يحتاجها اجل�صم ملنع 

اأعرا�ض الن�صحاب مثل ال�صداع واخلمول 
والكتئاب.

زيادة �صغط الدم
 الكافيني يجعل الغدد الكظرية تفرز املزيد 
من الأدرينالني، مما يوؤدي اإىل زيادة �صغط 

الدم.
قرحة املعدة

 ي�رسع الكافيني من عملية اإفراغ املعدة، مما 
قد يوؤدي اإىل انتقال حمتويات املعدة �صديدة 
احلمو�صة اإىل الأمعاء الدقيقة ب�رسعة اأكرب 

من املعتاد، مما ي�صبب اإ�صابة اأو تقرحات.

بناء عالقة اإيجابية مع طفلك املراهق مجتمــــع
األربعاء 22 جانفي 2020 م الموافق لـ 26 جمادى  االولى 1441هـ03
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اجلزائر وباري�س اتفقتا على التعاون يف ال�شاحل 
وبعث احلوار يف ليبيا

لوؤي ي
--------------------

فرن�صي  وزي��ر  اأول  هو  ول��ودري��ان 
يزور اجلزائر منذ زيارة وزيرة العدل 
اأواخ��ر  بيلبوييه  نيكول  الفرن�صية 

جانفي 2019  .
وركز اأم�ض، اللقاء الذي جمع بني وزير 
�صربي  اجلزائري  اخلارجية  ال�صوؤون 
الفرن�صية  اخلارجية  ووزير  بوقادوم، 
حماور  عدة  على  لودريان  ايف  جان 
الذاكرة  ملف  راأ�صها  على  اأ�صا�صية 
الأ�صخا�ض،  تنقل  وحرية  الوطنية 
بالإ�صافة اإىل ممار�صة ال�صعائر الدينية 

والق�صايا الدبلوما�صية الكربى.
وزير  طريق  عن  اجلزائر   و�صددت 
التن�صيق  ���رسورة  على  خارجيتها 
بينها وبني فرن�صا فيما يخ�ض كربى 
الق�صايا الدولية على غرار الق�صيتني 
مع  يندرج  ما  وفق  واملالية،  الليبية 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  تعليمات 
املجيد  عبد  اجلمهورية  ورئي�ض  جراد 

تبون.
اأي�صا  احلديث  اللقاء  هذا  خالل  ومت 
الدينية،  ال�صعائر  حول حرية  ممار�صة 
م�صجد  ح��ول  احل��دي��ث  ب��الإ���ص��اف��ة 
للجالية  الكبري  ودوره   باري�ض 
امل�صلمة يف فرن�صا واأوروبا على وجه 

العموم.
اللقاء  برنامج  ت�صمن  ما  وح�صب 
ت�رسيع  على  التفاق  الطرفني،  بني 
وخا�صة  القت�صادي   التعاون  األيات 
التفاق  م��ع  ب��امل��وازاة  ال�صناعة، 

للقاء  التح�صري  يف   ال�رسوع  على 
امل�صتوى  رفية  احلكومية  اللجنة 
الأول  الوزير  منا�صفة  يرتاأ�صها  التي 
الفرن�صي،  الأول  والوزير  اجلزائري 
امل�صاورات  موا�صلة  مع  ب��امل��وازاة 
الأمانة  م�صتوى  على  ال�صيا�صية، 

العامة لوزارتي اخلارجية.
الأر���ص��ي��ف  مللف  ال��ط��رف��ان  وع���اد 
والذاكرة بني اجلزائر و فرن�صا، ف�صال 
تنقل  وح��ري��ة  التاأ�صرية  ملف  ع��ن 
جزائريا،  مطلبا  كان  الذي  و  الأف��راد 
اأين مت ال�تاأكيد على  معاجلة هذا امللف 
ما  وفق  التاأ�صرية  اإجراءات  وت�صهيل 

يتنا�صب مع  عالقات البلدين.
ت�رسيح  يف  بوقادوم  �صربي  واأك��د 
نظريه  مع  التفاق  مت  اأن��ه  �صحفي 
"على  لودريان   اإيف  جان  الفرن�صي 
تفعيل خمتلف امليكانيزمات والآليات 
" والتي  املوجودة بني اجلزائر وفرن�صا 

املالية  ال�صوؤون اخلارجية  ت�صم وزراء 
تفعيل  مع  اجلانبني"،  من  وال�صناعة 
امل�صتوى  عالية  احلكومية  اللجنة 
بالن�صبة للوزيرين الأولني، و موا�صلة 
للم�صاورات  ال�صرتاتيجي  احل��وار 
وزارت��ي  م�صتوى  على  ال�صيا�صية، 

ال�صوؤون اخلارجية بالبلدين.
واأو�صح �صربي بوقادوم اأن املحادثات 
الأ�صخا�ض  تنقل  ملف  "ناق�صت 
مناق�صة  اإىل  اإ�صافة  البلدين،  بني 
اجلزائر"،  يف  الفرن�صية  ال�صتثمارات 
ا�صتعدادا  هناك  اأن   اإىل  اأ�صار  حيث 
لدعم رجال الأعمال الفرن�صيني للنظر 

اإىل اجلزائر اجلديدة.
لودريان،  اإي��ف  جان  قال  جانبه  من 
يف  مهمة  مرحلة  عا�صت  اجلزائر  اإن 
قرر  من  وح��ده  وال�صعب  تاريخها، 

م�صريه.
مع  التعاون  على  ل��ودري��ان،  واأ���رّس 

رئي�ض  اأن  اإىل  م�صريا  احل��ك��وم��ة، 
تعهد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

باإحداث اإ�صالحات.
واأ�صاف، اأن هذه ال�صالحات "حتمي 
احلريات العامة وحرية التعبري، راجيا 

اأن يوفق يف هذه املهمة".
�صحفية  ندوة  خالل  املتحدث  واأكد 
على هام�ض زيارته للجزائر، اأن فرن�صا 
تتطلع لتح�صني العالقات بني البلدين 

يف 2020.
بالده  اأن  ل��ودري��ان،  ايف  جان  واأك��د 
�صتتعاون مع اجلزائر من اأجل توقيف 

اإطالق النار والعودة للحوار بليبيا.
 واأ�صاف لودريان، اأن اجلزائر وفرن�صا 
الإرهاب  التعاون ملحاربة  اتفقتا على 

يف ال�صاحل.
قوة  اجل��زائ��ر  اأن  املتحدث،  واأ���ص��ار 
توازن و�صالم يف املنطقة، ولها كلمة 

م�صموعة ميكن ال�صتثمار فيها.

حل اأم�س وزير اخلارجية الفرن�شي جان-اإيف لودريان يف اجلزائر يف زيارة ق�شرية ُخ�ش�شت ملناق�شة 
ملفات ثنائية واإقليمية، اأولها اأزمة ليبيا و دول ال�شاحل االإفريقي، اىل جانب حرية تنقل االأ�شكال و 

اقت�شادية. م�شائل 

وقوفها على م�شافة واحدة بني جميع االأطراف يوؤهل اإجناح املبادرةبوقادوم ي�شدد على �شرورة التن�شيق فيما يخ�س الق�شايا الكربى و لودريان يوؤكد:

الليبية  الوفاق  حكومة  رحبت 
اجلمهورية،  رئي�ض  ب��اإع��الن 
ل�صت�صافة  اجلزائر  ا�صتعداد 
الليبية  الأط��راف   جميع  ح��وار 

حلل الأزمة.
اإع��الن  على  تعليق  اأول  ويف 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض 
لتنظيم  اجلزائر  ا�صتعداد  تبون 
قال  الليبيني،  الفرقاء  بني  حوار 
الناطق الر�صمي لوزارة اخلارجية 
يف  ال��ق��ب��الوي  حممد  الليبية 
الأوىل،  الإذاعية  للقناة  ت�رسيح 
اجلزائرية  امل��ب��ادرة  “هذه  اإن 
فاجلزائر  كبريا،  ترحيبا  لق��ت 
من  وهي  وج��ارة  �صقيقة  دول��ة 
الفرقاء  املبادرة جلمع  تتبنى هذه 
اأية تدخالت  الليبيني، بعيدا عن 

اأخرى �صلبية ولي�صت اإيجابية”.
اجلزائر  م�صداقية  ب��اأن  واأك��د 
بالإ�صافة  الدبلوما�صي  وثقلها 
اإىل وقوفها على م�صافة واحدة 
الليبية،  الأط���راف  جميع  ب��ني 

للعمل  املبادرة  هذه  اإجناح  يوؤهل 
�صيا�صي  م�����ص��ار  خ��ل��ق  ع��ل��ى 

حقيقي بني خمتلف الأطراف.
باأن  القبالوي  حممد  واعترب 
املوقف  هذا  عن  اجلزائر  “اإعالن 
يعني لنا الكثري، خ�صو�صا واأن 
اجلزائر حمايدة متاما عن ال�رساع 
داخل الدولة الليبية، وهو معلن 
وهو  مواقفها  م��ن  كثري  يف 
طرف  من  واإ�صادة  ترحيب  حمل 
اأن  م�صيفا،   الليبية”،  احلكومة 
مل�صار  حقيقية  م�صاحة  “اجلزائر 
الوفاق الليبي، وهذا ما �صي�صاهم 
امل�صتمر  ال��دم  �صالل  وقف  يف 

على الأرا�صي الليبية”.
واأعرب الرئي�ض عبد املجيد تبون 
برلني،  موؤمتر  يف  �صارك  ال��ذي 
لحت�صان  اجلزائر  ا�صتعداد  عن 
الليبية،  الأط��راف  بني  "حوار" 
عن  احلرب  �صبح  "اإبعاد  بهدف 

كل املنطقة".
لوؤي ي

حكومة طرابل�س ترحب با�شتعداد 
اجلزائر احت�شان حوار بني الليبيني

احتجوا اأمام مقر وزارة الرتبية

احتج اأم�ض الع�رسات من اأ�صاتذة التعليم 
الرتبية  وزارة  مقر  ق��رب  البتدائي 
على  لل�صغط  العا�صمة،  باجلزائر 
الأو�صاع  بتح�صني  الو�صية  اجلهات 

املهنية والجتماعية .
ورفع اأ�صاتذة التعليم البتدائي من اأمام 
العا�رسة  ال�صاعة  بداية من  الوزارة  مقر 
اإىل وزير الرتبية  �صباحا، عدة مطالب  
"حممد واجعوط" وهي العالقة منذ ال�7 
املا�صية  ال�صنة  من  اأكتوبر  �صهر  من 
املهنية  و�صعيتهم  لت�صوية  وال�صعي 

والجتماعية.
اللتزام  �رسورة  اإىل  املحتجون  واأ�صار 
بامل�صاواة بني اأ�صاتذة الأطوار التعليمية 
والت�صنيف  ال�صاعي  احلجم  يف  الثالثة 
�صواء  الرتبوية،  املناهج  مراجعة  وكذا 
باإدراج الخت�صا�ض يف التعليم البتدائي 
لتحقيق اجلودة يف التعليم التي تكر�صها 
الرتبية  جم��ال  يف  ال��دول��ي��ة  املعايري 
والتعليم اأو مراجعة املقرر الدرا�صي.كما 
رفع الأ�صاتذة املحتجون الذين ين�صوون 
التعليم  اأ�صاتذة  تن�صيقية  ل��واء  حتت 
وليات  خمتلف  من  قِدموا  البتدائي، 
نف�ض  ال�صهادة  "نف�ض  �صعارات  الوطن، 
"�صامدون  الأجور"،  "رفع  الت�صنيف"، 

�صامدون لالأو�صاع واملناهج راف�صون" 
ما�صي  حقي  ه��ذا  الرتبية  وزي��ر  و"يا 
اأخرى  �صعارات  اإىل  بالإ�صافة  مزية" 
بال  وزارة  لعار  يا  لعار  "يا  غرار   على 
ِاعتربمتوه  قرار" و"الأ�صتاذ مرفوع قدرا 
رفع  يريد  و"الأ�صتاذ  قهرا"  مك�صورا 
متعب  تلميذ  فا�صل  الأجور"،"برنامج 
اأ�صتاذ مرهق" و"اأنا املعلم وطني وطني 
اأمة  يف  خري  "ل  اإىل  اإ�صافة  حقي"  اأين 
مكتظة  و"اأق�صام  املعلم"  فيها  يهان 

درو�ض كثرية حمافظ ثقيلة".
اأ�صتاذة التعليم  اأن طريقة احتجاج  يذكر 
ال�7  منذ  تطورا  �صهدت  البتدائي 
حيث  املا�صية،  ال�صنة  من  اأكتوبر  من 
اإ�رساب  يوم  بتنظيم  املعلمون  ا�صتهلها 
كل اثنني وتنظيم وقفات احتجاجية اأمام 
اإىل  لتتحول  الرتبية،  مديريات  مقرات 
الأ�صبوع وتنظيم  اأيام يف   3 ل�  اإ�رساب 
مقر  اأم��ام  وطنية  احتجاجية  وقفات 

وزارة الرتبية الوطنية.
ويطالب اأ�صاتذة التعليم البتدائي ح�صب 
ب�صفة  بالوزير  الجتماع  التن�صيقية 
التكفل  عدم  مل�صوا  بعدما  �صخ�صية 
جمعتهم  التي  اللقاءات  خالل  مبطالبهم 
يف وقت �صابق باملكلف باملوارد الب�رسية 

بالإ�صافة  الرتبية  وزارة  م�صتوى  على 
ال�صابق،حيث  الوزير  ديوان  مدير  اإىل 
ينتظرون  انهم  التن�صيقية  اأع�صاء  اأكد 
مكاملة من وزير الرتبية من اأجل اجللو�ض 
على طاولة احلوار وحماولة اإيجاد حلول 
منا�صب   ج��دول  و�صع  م��ع  منا�صبة 
يف  للتج�صيد  القابلة  غري  للمطالب  
لآخر.موؤكدين  اأو  ل�صبب  الراهن  الوقت 
اأن التن�صيقية هي املمثل الوحيد لأ�صاتذة 
الطور البتدائي داعيا الوزير لال�صتماع 

اإىل مطالبهم مبا�رسة.
لأ�صاتذة  الوطنية  التن�صيقية  وكانت 
اأعلنت الدخول يف  التعليم البتدائي،قد 
اإ�رساب دوري ملدة 3 اأيام متتالية الإثنني 
اأ�صبوع  كل  من  والأرب��ع��اء  والثالثاء 
ابتداء من يوم الثنني الفارط 20 جانفي 
اجلاري.وهددت التن�صيقية يف بيان لها ، 
باإمكانية الدخول يف اإ�رساب مفتوح يف 
حال ا�صتمرار جتاهل الو�صاية للمطالب 
بامل�رسوعة.و�صجلت  و�صفتها  التي 
التعليم  لأ�صاتذة  الوطنية  التن�صيقية 
وجتاهل  مبالة  وعدم  مماطلة  البتدائي، 
وزارة الرتبية الوطنية ملطالبها”، م�صرية 
الأ�صاتذة  قرر  ذلك  على  بناء  اأنه  اإىل 
والت�صبث  مطالبهم  على  الإ����رسار 

من  راأوا  ما  نتيجة  اإ�رسابهم  با�صتمرار 
الكرتاث  وعدم  بق�صيتهم  ال�صتهتار 
البيان. يقول  املعنية،  اجلهات  من  بها، 

�رسورة  يف  املطالب،  اأر�صية  وتتمثل 
الأطوار  اأ�صاتذة  بني  بامل�صاواة  اللتزام 
ال�صاعي  احلجم  يف  الثالث  التعليمية 
املناهج  مراجعة  وك��ذا  والت�صنيف 
الخت�صا�ض  ب��اإدراج  �صواء  الرتبوية، 
يف التعليم البتدائي لتحقيق اجلودة يف 
الدولية  املعايري  تكر�صها  التي  التعليم، 
مراجعة  اأو  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 

املقرر الدرا�صي.
لوؤي ي

اأ�شاتذة االبتدائي ي�شرتطون حوارا مبا�شرا مع الوزير لوقف الت�شعيد

مت�شكوا باإطالق معتقلي الراأي

العا�صمة  �صوارع  اأم�ض  عرفت 
للطلبة   48 ال�  امل�صرية  تنظيم 
اين �صهدت بع�ض املدن الأخرى 
للمطالبة  مم��اث��ل��ة   م�����ص��ريات 
�رساح  واإطالق  اجلذري  بالتغيري 
والدعوة  ال��راأي  معتقلي  جميع 
ت�صارك  �صيا�صي  انتقال  ل�صمان 

فيه كل القوى الفاعلة.
ال�صوارع  عرب  املحتّجون  و�صار 
اأن  قبل  للعا�صمة  الرئي�صية 
اجلامعة  حميط  اإىل  ي�صلوا 
�صعارات  م��رددي��ن  امل��رك��زي��ة 
و"لن  خاوة"  خاوة  "اجلزائريون 
باإطالق �رساح معتقلي  اإل  نقبل 

الراأي".
�صاحة  اإىل  امل�صريات  وتوّجهت 
التقت  حيث  امل��رك��زي  ال��ربي��د 
الطلبة  م��ن  املحتجني  جموع 
املتظاهرين  من  جمموعة  مع 
يرفعون  ك��ان��وا  والنا�صطني 
الأعالم الوطنية و�صور �صهداء 
وطالبوا  التحريرية،  ال��ث��ورة 
احلراك  مطالب  بتحقيق  ال�صلطة 
كل  ���رساح  واإط��الق  ال�صعبي، 
ال�22  منذ  املعتقلني  النا�صطني 

فيفري املا�صي.
امل�صريات  يف  الطلبة  �صّدد  و 
على رف�ض التفرقة با�صم الهوية 
 " الأيديولوجية  واخللفية  واللغة 

ت�صب  �صيا�صة  اياها  معتربين 
الزيت على النار.

ال�48  الثالثاء  م�صريات  وجاءت 
من حراك الطلبة يف وقت رفعت 
وترية  من  اجلمهورية  رئا�صة 
حم�صوبة  �صخ�صيات  ا�صتقبال 
على املعار�صة ا�صتقبلها الرئي�ض 
�صنوات  بعد  تبون،  عبداملجيد 
الأ�صماء  تلك  بني  "اجلفاء"  من 
طرف  من  مق�صاة  كانت  التي 

النظام ال�صابق.
تبادل  اإىل  ال��زي��ارات  وهدفت 
وجهات النظر حول الو�صع العام 
الد�صتور،  وتعديل  البالد  يف 
تركة  لتجاوز  طرف  كل  وروؤية 
يقول  التي  بوتفليقة،  نظام 

املتابعون باأنها "اأرهقت اجلميع".
كما حتركت الرئا�صة ل�"و�صع حد 
خلطابات الكراهية والعن�رسية"، 
م�رسوع  اإع��داد  احلكومة  باإلزام 

قانون "عاجل".
�صخ�صيات  تبون  ا�صتقبل  و 
بق�رس  "تباعًا"  م��ع��ار���ص��ة 
رئي�ض  اأب��رزه��ا  ك��ان  الرئا�صة، 
الوزراء الأ�صبق مولود حمرو�ض  
ووزير الإعالم الأ�صبق والنا�صط 

ال�صيا�صي عبدالعزيز رحابي.
وزير  منزل  اإىل  تبون  تنقل  كما 
طالب  اأحمد  الأ�صبق  اخلارجية 
ب�صبب  الإب��راه��ي��م��ي  

و�صعه ال�صحي.
املنا�صل  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ال��ث��ورة  يف  ال�����ص��اب��ق 
ي���و����ص���ف اخل��ط��ي��ب، 
رئي�ض  جياليل  و�صفيان 
جديد"  "جيل  ح���زب 
املعار�ض، وقبلهم رئي�ض 
الوزراء الأ�صبق اأحمد بن 

بيتور.

لوؤي ي

حراك الطلبة يطالب باإ�شراكهم يف احلوار

احلب�س املوؤقت اأربعة اأ�شهر اإ�شافية 
لكرمي طابو

تقرر متديد حب�ض النا�صط ال�صيا�صي كرمي طابو لأربعة اأ�صهر اأخرى وفق قا�صي التحقيق لدى 
حمكمة �صيدي احممد.

و اأبلغت املوؤ�ص�صة العقابية بالقليعة النا�صط ال�صيا�صي كرمي طابو بقرار متديد حب�صه املوؤقت ملدة 
اأربعة اأ�صهر ابتداء من 26 جانفي 2020.

وهو ما اأكدته املحامية فتيحة رويبي، التي قالت اإنه مت تبليغ طابو على ال�صاعة الثالثة من م�صاء 
اأم�ض الأول بتمديد احلب�ض املوؤقت، مبوجب اأمر �صادر عن قا�صي التحقيق مبحكمة �صيدي احممد 

بتاريخ 2020/01/20، ملدة 04 اأ�صهر ابتداء من تاريخ 2020/01/26.
لوؤي ي
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حتويل الع�شرات من املحبو�شني باحلرا�س اإىل القليعة 
ب�شبب االكتظاظ

حممد علي 
--------------------

العقابية  املوؤ�ص�صة  توا�صل 
عن  ال�صغط  تخفيف  للحرا�ض 
الكبري  »الإنزال«  بعد  زنزاناتها 
عليها منذ بداية احلراك ال�صعبي 
وما �صهده من حما�صبة لروؤو�ض 
ال�صجن  واإي��داع��ه��م  الف�صاد 
م�صادر  اأك��دت  حيث  تباعا، 
العامة  املديرية  اأن  متطابقة 
الأ�صبوع  بحر  ال�صجون  لإدارة 
من  جمموعة  حولت  املا�صي، 
ب�صجن  املوجودين  امل�صاجني 
القليعة  �صجن  نحو  احل��را���ض 
والكتظاظ،  ال�صغط  لتخفيف 
احلرا�ض  �صجن  يعي�صه  ال��ذي 
اإيداع  بعد  املا�صية  ال�صنة  منذ 
الع�رسات من امل�صوؤولني ورجال 
الأعمال واأبنائهم املتورطني يف 
ال�صجن،  هذا  يف  ف�صاد  ق�صايا 
وكذا وجد العديد من املوقوفني 
ب��ذات  الق�صايا  خمتلف  يف 
املوؤ�ص�صة العقابية، حيث اأكدت 
اأبناء مدير  اأن  م�صادر متطابقة 
احلميد ملزي  الدولة عبد  اإقامة 
جمموعة  رف��ق��ة  حتويلهم  مت 
الإج��رام  م�صاجني  من  اأخ��رى 
رجال  حتويل  انتظار  يف  العام 
اأع��م��ال اآخ��ري��ن، خ��الل الأي��ام 
الدين  القادمة على غرار حمي 
بعريي  وحم��م��د  ط��ح��ك��وت 
امل�صدر  ذات  وق��ال  ومعزوز، 
يف  متابع  لني  املحوَّ اأغلب  اأن 
يف  ال��ع��ام،  الإج����رام  ق�صايا 
انتظار حتويل دفعات اأخرى اإىل 
العقابية  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
اأن  بعد  الوطن،  عرب  املنت�رسة 
لعدد  كبري  ارتفاع  ت�صجيل  مت 
حب�ض  ي�صم  حيث  ال��ن��زلء، 

احلرا�ض حلد الآن 9 رجال اأعمال 
على غرار  ي�صعد ربراب، علي 
حمي  كونيناف،   الخوة  حداد، 
عوملي،  مراد  طحكوت،  الدين 
عرباوي ح�صان واأحمد معزوز، 
بلغ  حني  يف  بعريي،  وحممد 
والوزراء  ال�صيا�صة  رجال  عدد 
 12 وامل�صت�صارين  ال�صابقني 
ال��وزي��ران  يتقدمهم  �صخ�صا 
الأولن ال�صابق والأ�صبق، اأحمد 
�صالل،  املالك  وعبد  اأويحيى 
الأ�صبق،  التجارة  وزير  رفقة 
حنون  وكذا  يون�ض،  بن  عمارة 
رئي�ض  قوا�صمية،  وح�صني 
حزب »منرب جزائر الغد« وحميد 
الدولة،  اقامات  مدير  ملزي 
ولد  ج��م��ال  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�صابقا  الت�صامن  وزير  عبا�ض 
�صابقا  الف��الن  حزب  ورئي�ض 
�صابقا،  الحمر  الهالل  ورئي�ض 

الت�صامن  وزير  بركات  �صعيد 
�صوقي  �رسيف  حمزة  �صابقا، 
�صابقا  الت�رسيفات  مدير  كمال 
يو�صفي  الت�صامن،  ب���وزارة 
يو�صف وزير ال�صناعة الأ�صبق، 
ال�صناعة  وزير  بدة  حمجوب 
ال�صابقني  والوزيرين  الأ�صبق، 
طلعي،  وبوجمعة  غول  عمار 
كربى  قيادات  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض  يف 
توفيق  ال��ف��ري��ق  غ���رار  على 
و�صانع  �صابقا  املخابرات  مدير 
الروؤ�صاء، واللواء طرطاق مدير 
امل�صرتكة  الأمنية  امل�صالح 
غديري،  علي  اللواء  �صابقا،  
�صعيد  اللواء  حديد،  بن  اللواء 
حالة  يف  �صنتوف  اللواء  باي، 
فرار، اللواء املتقاعد عبد الغني 
ال�صابق  العام  املدير  الهامل 
الدين  ن��ور  الوطني،  ل��الأم��ن 

ولي��ة  اأم��ن  رئي�ض  برا�صدي 
اجلزائر �صابقا، العقيد زغدودي. 
بلقا�صم  ال��ع��دل  وزي��ر  وك��ان 
الكتظاظ  اأن  اأكد  قد  زغماتي 
بات يحد من  بال�صجون  املزمن 
والتاأهيل،  الرتبية  اإعادة  برامج 
املوؤقت  احلب�ض  يكون  اأن  نافيا 
العامل الرئي�صي لهذه الظاهرة، 
اإذ اأنه ل ميثل �صوى 16.32 باملائة 
من جمموع املحبو�صني، موؤكدا 
تعوي�ض  يف  يكمن  احل��ل  اأن 
املوؤ�ص�صات القدمية املوروثة عن 
وت�رسيع  ال�صتعماري  العهد 
وترية اإجناز املوؤ�ص�صات العقابية 
اأن بقاء الثنائية  اجلديدة، م�صريا 
يف ت�صيري املوؤ�ص�صات العقابية، 
عامال  ي�صكل  حاليا،  هو  كما 
وظيفتها  اأداء  عن  يعطلها  قد 
الأ�صا�صية وي�صكك يف �رسعية 

تنفيذ العقوبة.

ال�شغط  لتخفيف  القليعة  �شجن  نحو  احلرا�س  ب�شجن  املوجودين  امل�شاجني  من  جمموعة  ال�شجون  الإدارة  العامة  املديرية  َحولت 
واالكتظاظ الذي يعي�شه �شجن احلرا�س منذ ال�شنة املا�شية، بعد اإيداع الع�شرات من امل�شوؤولني ورجال االأعمال واأبنائهم يف ق�شايا 
مدير  اأبناء  اأن  متطابقة  م�شادر  اأكدت  حيث  العقابية،  املوؤ�ش�شة  بذات  الق�شايا  خمتلف  يف  املوقوفني  من  العديد  وجود  وكذا  ف�شاد، 
اإقامة الدولة عبد احلميد ملزي مت حتويلهم رفقة جمموعة اأخرى من م�شاجني االإجرام العام، يف انتظار حتويل رجال اأعمال اآخرين 

خالل االأيام القادمة.

اأبناء ملزي ُحّولوا يف انتظار طحكوت ومعزوز وبعريي

جمتمع  حركة  يف  القيادي  ك�صف 
اللجنة  اأن  تيفور،  ف��اروق  ال�صلم، 
اخلا�صة التي �صكلها حزبه واأوكلت 
م�صودة  مقرتحات  تقدمي  مهام  لها 
الد�صتور اجلديد، لها ت�صور باإدراج 
الذي عرفته اجلزائر   ال�صعبي  احلراك 
�صمن  ال��ف��ارط  فيفري   22 ي��وم 
اإن  تيفور  الد�صتور.وقال  ديباجة 
حركة جمتمع ال�صلم قد حددت ثالثة 
اأ�صا�ض  لتكون  اأ�صا�صية  م�صتويات 
الد�صتور  اإ�صالح  ور�صة  انطالق 
اجلمهورية  رئي�ض  طرحه  ال��ذي 
الأول  امل�صتوى  تبون،  املجيد  عبد 
باجلو  مرتبط   – حمدثنا  ح�صب- 
الد�صتور  طرح  فيه  يتم  الذي  العام 
اأن  ي��ج��ب   ”: م��و���ص��ح��ا  اجل��دي��د 
عملية  خالل  �صواء  الأج��واء  تتوفر 
امل�صاورات اأو حني يعر�ض امل�رسوع 
ال�صعبي”.وبخ�صو�ض  لال�صتفتاء 

يف  القيادي  يرى  الثاين  امل�صتوى 
يجب  اجلديد  الد�صتور  اأن  حم�ض 
اجلدل  تهيئ  مهمة  نقاطا  ي�صم  اأن 
التي  الكربى  الق�صايا  بخ�صو�ض 
على  ال�صابقى  الد�صاتري  اأغفلتها 
غرار حتديد طبيعة النظام ال�صيا�صي 
التى  الدولة  وموؤ�ص�صات  البالد  يف 
جديدة  انطالقة  للجزائر  ت�صمن 
قائال :” نحن ل نريد مواد جافة بل 
تغيريا حقيقيا تكون فيه موؤ�ص�صات 
منظمات  غ���رار  على  م�صتقلة 
املكلفة  وال�صلطة  الف�صاد  مكافحة 
امل�صتوى  النتخابات”.ويف  بتنظيم 
فاروق  ح�صب  حم�ض  تقرتح  الثالث 
ودقيقا  ك��ام��ال  د���ص��ت��ورا  تيفور 
الروؤية  مع  ين�صجم  عاملية  مبقايي�ض 
رئي�ض  عنها  اأعلن  التي  اجلديدة، 

اجلمهورية.
ق/و

حراك اإدراج  “حم�س” تقرتح 
 22 فيفري يف ديباجة الد�شتور

الرتكي،  الرئي�ض  يقوم  اأن  املنتظر  من 
اإىل  بزيارة  اأردوغ���ان،  طيب  رج��ب 
يف  اجل��اري،  ال�صهر  نهاية  اجل��زائ��ر، 
اإطار جولة افريقية ت�صمل العديد من 
مع  بالده  عالقات  لدعم  العوا�صم، 

دول هذه القارة.  
الرتكي،  الرئي�ض  يحل  اأن  ُيرتقب   

يف  اجل��اري،  جانفي   27 يوم  باجلزائر 
ال�صنغال  ت�صمل  افريقية،  جولة  اإطار 
بعد  يتاأكد  مل  وق��ت  يف  وغامبيا، 
عنه  ك�صف  ما  وفق  للمغرب،  تنقله 
افريك«،  »ج��ون  الإل��ك��رتوين  املوقع 
للجزائر  اأردوغ���ان  زي��ارة  وت��ن��درج 
ال�صلم  لإحالل  تركيا  م�صاعي  �صمن 

الثانية  العالقات  وتعزيز  ليبيا  يف 
القت�صادية  للعالقات  دفع  واإعطاء 
اجلزائر  واأن  خا�صة  البلدين،  ب��ني 
على  وتتوفر  لرتكيا،  ه��ام  �رسيك 
العديد من ال�صتثمارات الهامة على 
تراب الأوىل، علما اأن اأنقرة تعترب قوة 
اقت�صادية يف اأوروبا، وهذا يف انتظار 
التاريخ  عن  البلدين  �صلطات  اإعالن 
الزيارة  وتاأتي  للزيارة ر�صميا.  املحدد 
اأن  اإىل اجلزائر بعد  املرتقبة لأردوغان 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  وّجه 
تبون، قبل اأيام، دعوة ر�صمية لنظريه 
خالل  وهذا  اجلزائر،  لزيارة  الرتكي 
اللقاء الذي جمع الرئي�ض تبون بوزير 
اأوغلو  جاوي�ض  الرتكي،  اخلارجية 
وقد  للبالد،  زيارته  اإط��ار  يف  وزي��ر، 
قبل الطرف الرتكي دعوة تبون، على 
القادمة.  الأيام  يف  موعدها  ُيحدد  اأن 

اإىل  املرتقبة  اأردوغ��ان  زي��ارة  وتاأتي 
موؤمتر  انعقاد  بعد  فقط  اأياما  اجلزائر 
الزيارة  ه��ذه  �صتكون  كما  برلني، 
اأي�صا يف حال ما اإذا متت نهاية ال�صهر 
رئي�صي  جمع  لقاء  اأول  بعد  اجل��اري، 
حول  برلني  قمة  هام�ض  على  البلدين 
ليبيا، بالعا�صمة الأملانية، دون اأن يتم 
الك�صف عن فحوى امللفات التي متت 
وتتجاوز  الطرفني.   بني  مناق�صتها 
اجلزائر  بني  التجارية  املبادلت  قيمة 
دولر،  مليارات   4 ال�  �صقف  وتركيا، 
الأوىل من حيث  املراكز  كما تت�صدر 
ن�صبة ال�صتثمارات الأجنبية، وت�صعى 
مع  م�صتثمريها  �رساكات  لتو�صيع 
وزير  واأن  خا�صة  اجلزائري،  الطرف 
اأوغلو،  ت�صاوو�ض  الرتكي،  اخلارجية 
الذي قام بزيارتني اإىل اجلزائر، الأوىل 
والثانية  املا�صي،  اأكتوبر  يف  كانت 

التي  اجل���اري،  جانفي  �صهر  خ��الل 
البحث  م�صاعي  اإط��ار  يف  اندرجت 
قال  الليبية،  لالأزمة  �صلمي  حل  عن 
�رساكتها  لتعزيز  م�صتعدة  بالده  اإن 
اجلزائر،  مع  والتجارية  القت�صادية 
متقدمة  مرتبة  يف  تركيا  وج��اءت 
ال�  خ��الل  اجلزائر  مم��وين  اأه��م  �صمن 
خلف   ،2019 من  الأوىل  �صهرا   11
واإيطاليا  وفرن�صا  ال�صني  من  كل 
اأي�صا  جاءت  كما  واإيطاليا،  وا�صبانيا 
يف مراتب متقدمة من حيث اأهم زبائن 
ذكرها،  ال�صالف  الفرتة  خالل  اجلزائر، 
بعد كل من فرن�صا واإيطاليا وا�صبانيا 
على  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
ملديرية  تقرير  عنه  ك�صف  م��ا  ح��د 
التابعة  وال�صت�رساف  الدرا�صات 

للجمارك.
ق/و

�شمن جولة اإفريقية تقوده لعوا�شم عديدة

اأردوغان يف زيارة اإىل اجلزائر نهاية جانفي اجلاري

الفالحي  امل��و���ص��م  بر�صم  مت 
تعوي�ض   ،2019  -  2018
الدواجن  لرتبية  وحدات  خم�ض 
ب�رسق  ولي��ات  لأرب��ع  تابعة 
ال�صندوق  ط��رف  من  ال��ب��الد، 
الفالحي  للتعاون  اجل��ه��وي 
ما  ح�صب  ق�صنطينة،  لولية 
فيما  ال�صندوق  م�صوؤولو  اأكده 
يتعلق ب�صعبة تربية النحل، كما 
بقيمة واحد  مت تخ�صي�ض مبلغ 
اأجل تعوي�ض  مليون دينار، من 
اإتالفها  مالك 95 خلية نحل، مت 
يف  وقعت  التي  احلرائق  بفعل 
وح�ض  جلبل  اجلبلية  املنطقة 

بق�صنطينة.
التعوي�ض  عملية  ت�صتهدف 
عمومية  موؤ�ص�صات  اأرب���ع 
اثنتان  منها  ال��دواج��ن،  لرتبية 
�صقان  وادي  مبنطقتي  تقعان 
فيما  ميلة،  بولية  وتاجنانت 
بكل  املتبقيتان  املوؤ�ص�صتان  تقع 
العر�ض  وبئر  حملة  اأولد  من 
وليتي  م��ن  لكل  التابعتني 
مثلما  و�صطيف،  البواقي  اأم 
تخ�ض  دادة.  بن  ال�صيد  اأو�صح 
خا�صة  مزرعة  كذلك،  العملية 

مبنطقة  تقع  ال��دواج��ن  لرتبية 
بلدية اخلروب  النحا�ض يف  عني 
اأ�صافه  ما  –ح�صب  بق�صنطينة 
اأن  امل��ذك��ور-م��ربزا  امل�صوؤول 
الفريو�صية  الأمرا�ض  خمتلف 
كانت  والطفيليات  والبكتريية 
يقل  ل  م��ا  لإت���الف  م�صدرا 
خالل  دج��اج��ة  األ���ف   25 ع��ن 
م�صوؤول  واأك��د  الفرتة.  نف�ض 
بال�صندوق اأن عملية التعوي�ض 
تطلبت  الكتاكيت،  ���رساء  عن 
دينار،  ماليني  ب�9  ماليا  غالفا 
ت�صمنها  التي  العملية  وه��ي 
توزيع  اأ���ص��اف-وح��دة  كما   �
لبلدية عني تاغروت  الكتاكيت 

بولية برج بوعريريج.
ت�����ن�����درج خم���ت���ل���ف ه���ذه 
اإط����ار  يف  ال��ت��ع��وي�����ص��ات، 
اتخذتها وزارة  التي  الإجراءات 
الريفية،  والتنمية  الفالحة 
وت�صجيع  مرافقة    اإىل  الرامية 
النا�صطني يف خمتلف  الفالحني 
امل���ج���الت، ق�����ص��د اإن��ع��ا���ض 
ح�صبما  الفالحية،  اأن�صطتهم 

اأكده امل�صدر.
ق/و

اإىل جانب اأ�شحاب خاليا النحل...

تعوي�س 5 وحدات لرتبية 
الدواجن بواليات �شرقية

رغم النجاحات االأخرية لريال مدريد 
ميكن  ال  االإ�سباين،  بال�س�بر  وتت�يجه 
اإغفال ندرة اأهدافه هذا امل��سم، يف ظل 
يف  بنزمية  كرمي  على  الكلي  االعتماد 
يك�ن  اأن  الطبيعي  من  لذا  ال�سباك،  هز 
كبار  بــني  االأ�ــســعــف  هــ�  هج�مه  خــط 
"�سب�رت"  �سحيفة  واأو�سحت  اأوروبــا. 
الــريــال  هــجــ�م  ثــاثــي  اأن  االإ�سبانية 
وغاريث  بنزمية  من  امل�ؤلف  االأ�سا�سي، 
يف  هدفًا   19 �سجل  هــازارد،  واإيــدن  بيل 
من  اأ�سعف  رقم  ي�جد  وال  مباراة.   28
هذا يف دوريات اأوروبا الكربى با�ستثناء 
وين�سب  هــدفــًا(،   12( مدريد  اأتلتيك� 
بنزمية  اإىل  الــفــ�ــســل  ــد  ــدري م ريــــال 
16 هدفًا، مقابل  باالأخ�س، حيث �سجل 

هدفني لبيل وهدف واحد لهازارد.
بهازارد،  رودريغ�  ا�ستبدال  مع  وحتى 
لاإ�سابة،  ــاراة  ــب م  13 يف  غــاب  الـــذي 
بني  االأ�ــســعــف  امللكي  هــجــ�م  �سيبقى 
عمالقة القارة، ب�اقع 24 هدفًا، اأي اأقل 
هدفًا   16 ب�اقع  ي�فنت��س،  من  بهدفني 

لرونالدو و5 الإيغ�ايني و5 لديباال.
يف  هج�مي  ثاثي  اأف�سل  اإىل  وبالنظر 
بايرن  فاإن  االأهــداف،  حيث  من  اأوروبــا 
ثم  ــًا،  ــدف ه  49 بــ�اقــع  يتف�ق  مي�نخ 
وبر�سل�نة   )44( جريمان  �سان  باري�س 
)40( ومان�س�سرت �سيتي )35( وليفرب�ل 
الدين  ــن  زي ين�سغل  ال  ورمبـــا   .)29(
ــال، كــثــرياً بهذه  ــري ـــدان، مــدرب ال زي
م�ساهمات  ينتظر  اأنه  خا�سة  امل�ساألة، 
فعل  كما  ال��سط،  العبي  من  تهديفية 
 2-1 الف�ز  ثنائية  بت�سجيل  كا�سيمريو 

على اإ�سبيلية يف اآخر لقاء يف الليغا.
العبي  من   6 ــاإن  ف "�سب�رت"  وبح�سب 
 17 اإجــمــايل  �سجل�ا  الــريــال  يف  ال��سط 

هدفًا، مقابل 9 اأهداف للمدافعني.

بر�سل�نة،  مــدرب  �سيتني،  كيكي  يرغب 
الن�سف  خال  العبيه  جميع  اإ�سراك  يف 
الثاين من امل��سم، حيث يناف�س النادي يف 

بط�الت.  3
الكتال�نية،  "�سب�رت"  �سحيفة  وبح�سب 
االأ�سل�ب  ــذا  ه �سي�ستخدم  �سيتني  فـــاإن 
بحما�سهم،  الاعب�ن  يحتفظ  اأن  ل�سمان 

بجانب حفظ طريقة اللعب.
اأن  من  العبيه  عاًما(   61( �سيتني  وحــذر 
غرناطة  �سد  امل�ستخدم  اجلديد  النظام 
نهاية  وحتى  االآن  من  النهائي  يك�ن  لن 

امل��سم.
واأكد اأن االأمر ميكن اأن يتغري يف اأي وقت، 
امللعب،  و�ــســط  يف  اأقـــل  بكثافة  والــلــعــب 

بح�سب احتياجات الفريق.
جميع  ــ�ن  ــك ي اأن  يــجــب  الــ�ــســبــب،  ــذا  ــه ل
اإذا  تغيري  الأي  ا�ستعداد  على  الاعبني 

طلب املدرب ذلك.
الذين  الاعبني  فــاإن  التقرير،  وبح�سب 
املا�سية،  اجل�لة  يف  غرناطة  اأمــام  بــداأوا 
البدالء  اأن  اأو  االأف�سل،  املجم�عة  لي�س�ا 

خارج احل�سابات.
�سيتني  ر�ــســالــة  ــ�ن  ــب ــاع ال تفهم  وقـــد 
اأرت�رو  ه�  ذلك  على  مثال  واأف�سل  جيًدا، 
فيدال، فه� العب ال يتنا�سب من الناحية 
يف  بداأ  لكنه  �سيتني،  اأ�سل�ب  مع  النظرية 

م�اجهة غرناطة.

اأعلن اإنرت ميان، تقدمه بعر�س ر�سمي 
االإجنليزي،  ه�ت�سبري  ت�تنهام  لنادي 
كري�ستيان  الــدمنــاركــي  مــع  للتعاقد 
اإريــكــ�ــســن، العـــب و�ــســط الــفــريــق، يف 

املريكات� ال�ست�ي اجلاري.
الريا�سي  املدير  اأو�سيلي�،  بيريو  وقال 
"�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  الإنــرت، 
مهم،  العب  "اإريك�سن  اإيطاليا":  �سب�رت 
عر�س  تقدمي  بعد  ــرد  ال ننتظر  نحن 

ر�سمي".
االأندية  من  العديد  "هناك  واأ�ــســاف: 
اإنه العب  اإريك�سن،  التي ترغب يف �سم 
رائع ونحن نحاول الف�ز به، نلعب بكل 

اأوراقنا معه". 
ت�تنهام  مــع  اإريــكــ�ــســن  عقد  وينتهي 
رف�س  حيث  ـــاري،  اجل امل��سم  بنهاية 
�سعًيا  للتجديد،  ال�سبريز  ماوالت  كل 

خل��س جتربة جديدة خارج اإجنلرتا.
ملي�ن   20 تقا�سي  يف  ت�تنهام  ويرغب 
ي�رو، لا�ستغناء عن الاعب يف يناير/ 

كان�ن الثاين اجلاري.

فريمين�،  روبــرتــ�  الــربازيــلــي  اأبـــدى 
زميله  بف�ز  �سعادته  ليفرب�ل،  مهاجم 
اأف�سل  بجائزة  ماين  �سادي�  ال�سنغايل 

العب يف اأفريقيا بعام 2019.
يف  العــب  اأف�سل  جائزة  مــاين  وح�سد 
ممد  زميله  مع  مناف�سة  بعد  اأفريقيا، 
مان�س�سرت  جنم  مرز  وريا�س  �ساح، 

�سيتي.
ت�سريحات  يف  فريمين�  وقــال 
"اأنا  اإيك�":  "ليفرب�ل  ل�سحيفة 
بجائزة  ماين  بف�ز  حًقا  �سعيد 
اأود  اأفريقيا..  يف  العب  اأف�سل 

تهنئته عليها".
اأر�س  على  ماين  "ثقة  واأ�ساف: 
ـــام،  االأي مــع  تنم�  امللعب 
واأعتقد اأن االأمر يتعلق 
الفريق،  مع  بالتكيف 
هنا  �س�ًيا  نلعب  نحن 
 4 مــن  يقرب  مــا  منذ 

�سن�ات".
"االأمر  ــــع:  ــــاب وت
بالتدريب،  يتعلق 
ي�م،  كل  والتح�سن 
يف  اجلــيــد  واالأداء 

املباريات".
وعـــن طــريــقــة احــتــفــال كل 
االأهـــداف،  بت�سجيل  منهما 
علق فريمين� مازًحا: "اأق�ل 
يقلد  ـــه  اإن لــ�ــســاديــ�  دائــًمــا 
احتفاالتي، فه� ين�سخ كل 

ما اأق�م به".
يـــ�ؤكـــد  "ماين  وزاد: 
تلك  ــدث  ــح ــت ــس ــ� ي اأنـــــه 
على  وي�سر  االحتفاالت 
ذلك رغم اأنه يقلدين".

واأمت: "اإنه اأمر م�سحك 
حًقا، نتحدث عنه 
كـــــثـــــرًيا بــعــد 

املباريات".
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ا�شتثمار ريال مدريد يف ال�شباب.. م�شروع ناجح ؟!

�شواريز: جماهري ليفربول االأف�شل عاملًيا

دي ليخت: "غ�شب اجلمهور طبيعي.. وكري�شتيانو 
اأ�شكت املنتقدين"

ُيتابع فريق ريال مدريد الإ�صباين 
ال�صباب  الالعبني  يف  ا�صتثماره 
وُم�رسق  واعد  مل�صتقبل  حت�صرياً 
والأ�صماء  النجوم  رحيل  بعد 
مع  التعاقد  بعد  وذلك  الكبرية، 
املوهبة الربازيلية اجلديدة رينيري 
وال��ذي  �صنة(   18( جي�صو�ض 
املواهب  اأف�صل  من  واحدا  ُيعترب 

الكروية يف العامل.
الربازيلية  املوهبة  ان�صمام  ومع 
ال�صابة الالعب رينييه جي�صو�ض 
اإىل فريق ريال مدريد الإ�صباين 
فالمينغو  ف��ري��ق  م��ن  ق��ادم��ًا 
جانب  اإىل  �صيكون  الربازيلي، 
ال�صباب  الالعبني  من  جمموعة 
الذين يتح�رسون ل�صتالم الراية 
من الأ�صماء الكبرية والنجوم يف 

امل�صتقبل القريب.
ومن املنتظر اأن ُي�صكل جي�صو�ض 
برفقة الربازيلي رودريغو، الذي 
النادي  مع  اأ�صا�صيًا  ُي�صارك  بداأ 
برازيلية  قوة  موؤخراً،  "امللكي" 
واإىل  امل�صتقبل،  يف  �صاربة 

تتطور  برازيلية  موهبة  جانبهما 
اجلناح  وه��ي  احل��ايل  الوقت  يف 
مل  ال��ذي  جونيور  فيني�صيو�ض 
ريال  يف  الآن  حتى  نف�صه  يجد 

مدريد.
الربازيلية،  املواهب  عن  وبعيداً 
التي جذبها ريال مدريد وتعاقد 
املوهبة  ه��ن��اك  م��وؤخ��راً،  معها 

الرنويجية مارتني اأوديغارد الذي 
لفرتة  "امللكي"  النادي  مع  لعب 
قبل اأن ُيغادر على �صبيل الإعارة 
اخلربة،  من  مزيدا  يكت�صب  لكي 

ثم العودة اإىل ريال مدريد.
وه��ن��اك امل��وه��ب��ة الإ���ص��ب��ان��ي��ة 
اأ�صين�صيو  م��ارك��و  ال�صغرية 
من  واح��دا  نف�صه  فر�ض  ال��ذي 

اأف�صل النجوم ال�صباب يف ريال 
الأخرية،  ال�صنوات  خالل  مدريد 
اليابانية  املوهبة  اإىل  بالإ�صافة 
الذي  كوبو،  تاكيفو�صا  الكروية 
الإ�صبانية  ال�صحافة  و�صفته 
باأنه مي�صي اليابان ب�صبب طريقة 

لعبه.

بر�صلونة  مهاجم  رحيل  رغ��م 
ليفربول  عن  �صواريز  لوي�ض 
اأنَّ  اإّل  ���ص��ن��وات،  ع���دة  ق��ب��ل 
الأوروج��واي��اين م��ازال يحتفظ 
فريقه  م��ع  رائ��ع��ة  ب��ذك��ري��ات 
تاألق  الذي  "ليفربول"،  ال�صابق 
يف  و�صاعده  مبهر،  ب�صكل  معه 

الفوز بالكثري من املباريات.
يف  الأج���واء  ح��رارة  اأنَّ  ويبدو 
معقل  "الأنفيلد"  م��درج��ات 
ليفربول، وحما�ض اجلماهري طيلة 
ب�صكل  اأثر  قد  املباريات،  دقائق 

كبري على راأ�ض احلربة الهداف.
ففي ت�رسيحات نقلتها �صحيفة 
لويز  و�صف  اإيكو"  "ليفربول 
باأنَّها  ليفربول  جماهري  �صواريز، 

الأف�صل يف العامل.

"جماهري  اإنَّ  ���ص��واري��ز،  وق��ال 
على  الأف�صل  بني  من  ليفربول 
احلب  ب�صبب  ال��ع��امل؛  م�صتوى 
اأثناء  دائًما  اإي��اه  منحوين  ال��ذي 

فرتة تواجدي يف الأنفيلد".

دائًما  اأحبوين  "لقد  واأ���ص��اف: 
للغاية،  جيد  ب�صكل  وعاملوين 
بني  م��ن  فاإنهم  ال�صبب  ل��ه��ذا 
اأف�صل امل�صجعني يف كرة القدم. 

بالن�صبة يل، الأف�صل".

ك��ان ���ص��واري��ز م��ن ب��ني جنوم 
يف  لعبه  ف��رتة  اأث��ن��اء  ليفربول 
اأهداف  عدة  �صجل  فقد  الفريق، 
اآخر  يف  وف��از  للغاية  حا�صمة 
بجائزة  "الريدز"  مع  له  مو�صم 
هداف الدوري الإجنليزي املمتاز.

من  يعاين  �صواريز  اأنَّ  ُيذكر 
عن  �صتبعده  ق��وي��ة  اإ���ص��اب��ة 
امل�����ص��ت��ط��ي��ل الأخ�������رس ف��رتة 

يوا�صل  فيما  ط��وي��ل��ة، 
م�صريته  ل��ي��ف��رب��ول 
املو�صم  ه��ذا  ال��ب��اه��رة 
من  "الربميريليج"  يف 
وب��ف��ارق  ه��زمي��ة،  دون 

اأق��رب  عن  للغاية  كبري 
مناف�صيه.

دي  ماتيا�ض  الهولندي  اأك��د 
اأنه  يوفنتو�ض،  مدافع  ليخت، 
يدرك اأن اجلماهري كانت غا�صبة 
م�صرًيا  الأخ��رية،  الفرتة  يف  منه 
حت�صني  على  �صريكز  اأن��ه  اإىل 

نف�صه.
عاًما(   20( ليخت  دي  وتعر�ض   
انتقاله  بعد  كبرية  ل�صغوط 
ال�صيف  اأياك�ض  من  ليوفنتو�ض 

املا�صي مقابل 85 مليون يورو.

ب�صكل  املو�صم  ب��داأ  اأن  وبعد   
اأ���ص��ا���ص��ي ب��ج��وار ل��ي��ون��اردو 
اإ�صابة  ظ��ل  يف  بونوت�صي، 
ا�صتبداله  مت  كيلليني،  جورجيو 
مب��ريي��ح دمي�����ريال ال����ذي ق��دم 
الفرتة  يف  هائلة  م�صتويات 

الأخرية. 
موؤخًرا  ا�صتبعاد دميريال  ولكن مت 
بينما  روم��ا،  اأم��ام  اإ�صابته  بعد 
يف  مقعده  ليخت  دي  ا�صتعاد 

اآخر  يف  جديد  من  الت�صكيلة 
�صد  العجوز  لل�صيدة  فوزين 

اأودينيزي وبارما. 
غ�صب  على  ليخت  دي  وعلق 
ت�رسيحات  يف  قائاًل  اجلمهور 
ل�صحفية "توتو �صبورت": "هذا 
لو  طبيعي،  �صيء  كل  طبيعي، 
�صاأغ�صب  اجلماهري  مكان  كنت 
الأخطاء،  ه��ذه  مثل  من  ا  اأي�صً
ولكن كالعب مثل هذه امل�صاكل 

ل تهمني".
يف  اأفكر  اأن  "يجب  واأ���ص��اف:   
العمل على حت�صني نف�صي، وفهم 

ما اإذا كنت تطورت اأم ل".
�صعيد  اأن��ا  "بالتاأكيد،  وتابع:   
يل  الأوىل  ال�صتة  بال�صهور 
باأنني  مقتنع  اأنا  يوفنتو�ض،  مع 
بعد  واأف�صل  اأف�صل  �صاأ�صبح 

امل�صاركة امل�صتمرة". 
بكريت�صيانو  ليخت  دي  واأ�صاد 
يوفنتو�ض،  يف  زميله  رونالدو، 
قائاًل: "نعرفه جيًدا، اإنه لعب ل 

ي�����ص��دق، 
اأت���ذك���ر اأن��ه 
ت���ع���ر����ض 
ت  ا د نتقا ل
قبل  �صديدة 
���ص��ه��ري��ن، 
كان  لكنه 
ق��ادًرا على 
اإ���ص��ك��ات 
املنتقدين".

"لقد  واأمت:   
حلظة  من  عاد 
مميزة  لي�صت 
حلظات  اإىل 
والآن  جيدة، 

ي��ظ��ه��ر اأن����ه 
ي�������ص���دق  ل 

الإط���الق،  على 
ج��ًدا  �صعيد  اأن����ا 

بكري�صتيانو".

ريال مدريد �شاحب 
هجوم"  خط  "اأ�شواأ 

بني كبار اأوروبا

�شيتني يبعث ر�شالة 
اأمل لبدالء بر�شلونة

اإنرت ميالن يقدم 
عر�شا ر�شميا ل�شم 

اإريك�شن

فريمينو: "ماين 
يقلدين.. و�شعيد 
باإجنازه القاري"
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يف  ماين  �سادي�  ال�سينيغايل  النجم  عاد 
االإعــام  ل��سائل  �سحفية  ت�سريحات 
للحديث عن ف�زه بجائزة اف�سل العب 
و  مرز  على  متف�قا  االأخرية  اإفريقي 

ممد �ساح .
اإذ ك�سف ال�سينيغايل �سادي� ماين اأن كل 
م��سما  قدم  قد  �ساح  ممد  زميله  من 
كبريا مع ليفرب�ل لكنه ف�سل يف قيادة 

املنتخب امل�سري .
التت�يج  ال�سهل  من  لي�س  انه  اأكــد  كما 
والتف�ق  االإفريقية  الذهبية  بالكرة 
اجلزائري  ال�طني  املنتخب  قائد  على 
ـــذي تـــ�ج بــالــكــان مع  ــس مـــرز ال ــا� ري

منتخب باده .
ال�سهل  من  لي�س   ” قائا  مــاين  و�سرح 
االفريقية  الذهبية  بالكرة  التت�يج 
النهما  مــرز  و  �ساح  على  التف�ق  و 
الف�ز  يل  كبري  �سرف  كبريان  العبان 

بهذه اجلائزة ”.
وقد حل النجم ال�سينيغايل �سادي� ماين 
يف املركز االأول بينما حل امل�سري ممد 
اجلــزائــري  النجم  ــل  وح ثانيا  �ــســاح 

ريا�س مرز يف املركز الثالث .

اجلزائري،  ال��سط  خط  العــب  اجتاز 
نبيل بن طالب، ام�س الثاثاء، الفح�س 
الطبي بنادي ني�كا�سل، يف انتظار و�سع 
ع�دته  �سفقة  على  االأخــرية  اللم�سات 
من  قادما  املمتاز،  االإجنليزي  للدوري 

نادي �سالكه االأملاين.
الفرن�سي،  مريكات�"  "ف�ت  م�قع  واأكد 
اأن الدويل اجلزائري، اجتاز الفح��سات 
اإىل  لــانــ�ــســمــام  ـــة،  ـــازم ال الــطــبــيــة 
على  اتفاقه  بعد  االإجنليزي،  الــنــادي 
اإدارة  مع  ال�سخ�سية  التفا�سيل  كافة 

ني�كا�سل.
االإجنليزي  النادي  اأن  اإىل  امل�قع،  واأ�سار 
مع  تعاقده  الثاثاء،  الي�م  يعلن  �س�ف 
ــارة  اإع �سكل  على  اجلــزائــري،  الاعب 
اأ�سهر، تت�سمن خيار ال�سراء قبل   6 ملدة 

نهاية امل��سم بقيمة 10 ملي�ن ي�رو.
ويطمح بن طالب لبعث م�س�اره الكروي 
ني�كا�سل،  نادي  ب�ابة  عرب  جديد  من 
اأ�سا�سية  مكانة  حجز  عن  عجزه  بعد 
رفقة ناديه االأملاين، ب�سبب معاناته من 

كرثة االإ�سابات.
الدوري  اأج�اء  طالب  بن  نبيل  واخترب 
األ�ان  حمل  عندما  قبل  من  االإجنليزي 
يف  �سبريز  عن  يرحل  اأن  قبل  ت�تنهام، 

.2016

املهاجم  ا�ستعادة  يف  ت�تنهام  يرغب 
ـــذي رحــل  ــث بــيــل، ال ــاري الــ�يــلــزي ج
ريال  اإىل   2013 �سيف  يف  �سف�فه  عن 
مدريد، لكن و�سعه مل يعد م�ستقرا كما 

كان داخل القلعة امللكية.
"ال�سريجنيت�"  بــرنــامــج  ــف  ــس ــ� وك
تي  )ميجا  قناة  على  ال�سهري  االإ�سباين 
ليفي،  دانييل  ت�تنهام،  رئي�س  اأن  يف( 
الريال،  يف  بنظريه  مدريد  يف  التقى 
اإمكانية  لبحث  بــرييــز،  فل�رنتين� 
من  البالغ  بيل،  خدمات  على  احل�س�ل 

العمر 30 عاما.
االأوىل  املرة  لي�ست  اأنها  امل�سدر  واأو�سح 
بيل،  �سم  ال�سبريز  فيها  يطلب  التي 

ل�ستة  �سف�فه  يف  تاألق  ــذي  ال
اأع�ام بني 2007 و2013.

واأ�ساف اأن مدرب ت�تنهام، 
الـــربتـــغـــايل جـــ�زيـــه 

اأي�سا  حاول  م�ريني�، 
ــدويل  ال اجلــنــاح  �سم 

الـــ�يـــلـــزي حــيــنــمــا 
كــــــان مــــدربــــا يف 
مان�س�سرت  �سف�ف 

ي�نايتد.
بيل  يـــقـــدم  وال 
م�ست�ياته  اأف�سل 
واأثار  الريال  مع 
مــ�ؤخــرا عــدد من 

لكنه  ــــــــات  االأزم
ــم  ــى دع ــل حــ�ــســل ع

زين  الفرن�سي  مدربه 
كما  ـــــدان،  زي الـــديـــن 
ما  دائما  االإ�سابات  اأن 
خال  تداهمه  كــانــت 

امل�ا�سم املا�سية.

باري�س  جنــم  مــبــابــي،  كيليان  رفــ�ــس 
يف  م�ستقبله  مناق�سة  جــريمــان،  �سان 
الت�قيت احلايل، م�ؤكًدا اأن ي�سعى للف�ز 
العا�سمة  فريق  مع  االألقاب  من  مبزيد 

الفرن�سية هذا امل��سم.
م�قع  نقلها  ت�سريحات  يف  مبابي  وقال 
يتحدث  "الكل  الفرن�سي:   "le10sport"
العــًبــا  كــنــت  عــنــدمــا  م�ستقبلي،  ــن  ع
االآن  لكن  ا،  اأي�سً ذلــك  حــدث  �سغرًيا، 
لي�س ه� ال�قت املنا�سب، نحن يف يناير/ 
للغاية  ح�سا�س  وقت  اإنه  الثاين،  كان�ن 

يف امل��سم".
لــريــال  رئي�سيا  هــدفــا  مــبــابــي  ويــعــد 
يف  خلطفه  بق�ة  ي�سعى  الــذي  مدريد، 

ال�سيف املقبل.
واأ�ساف: "تخيل اأنني اأجبت على �س�ؤالك 
عن  �سيتحدث  فاجلميع  ما،  �سيًئا  وقلت 
بالن�سبة  جيًدا  لي�س  وهذا  االأمــر،  هذا 
اإىل باري�س �سان جريمان، واأنا االآن اأحد 

العبي الفريق".
على  الــنــادي  م�ساعدة  "اأريد  وتــابــع: 
حتقيق مزيد من النجاحات هذا امل��سم، 
والف�ز بالكثري من االألقاب، لذلك لي�س 
عن  اأحتــدث  اأن  يل  بالن�سبة  اجليد  من 

م�ستقبلي".
الأنه  فقط  النادي  يف  "اأفكر  واأكــد: 
يف  هنا  اإىل  و�سلت  لقد  �ساعدين، 
لقد  عــمــري،  مــن  ع�سر  الثامنة 
كنت جمرد م�هبة، واالآن اأنا جنم 
واملنتخب  جريمان  �سان  بف�سل 

ال�طني".
اأبقى  اأن  "يجب  واأمت: 
كامل  ويف  هـــادًئـــا 
ـــزي مــع  ـــي ـــرك ت
بعد  الفريق، 
ــــــك يف  ذل
نــهــايــة 

املــ��ــســم 
لكن  �سيحدث،  ما  �سرنى 
فاأنا  ــايل،  احل ال�قت  يف 

ملك ل�سان جريمان".
ت�سريحات  ـــي  ـــاأت وت
مــــبــــابــــي لــتــثــري 
ـــ�ل  ـــ�ك ح ـــك ـــس ـــ� ال
ــع  ــــراره م ــــم ــــت ــــس ا�
امل��سم  بعد  باري�س 

اجلاري.
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بنا�شر يج�ّشد مهارة الالعب اجلزائري يف "الكالت�شيو"

رودجرز يربك ح�شابات ناٍد اإجنليزي ب�شبب اإ�شالم �شليماين

�شول�شكاير: ال نرغب يف التواجد خلف ليفربول بجدول الرتتيب

�صّكل اجلزائري ال�صاب اإ�صماعيل 
قوية  ان��ط��الق  نقطة  بنا�رس، 
لنادي ميالن يف خط الو�صط، اإذ 
بات الي�صاري املميز حمّل اإ�صادة 
املحللني بف�صل اأدائه الت�صاعدي 
من مباراة لأخرى، رغم امل�صتوى 
الباهت الذي ظهر به فريقه منذ 

بداية املو�صم.
"كالت�صيو  م��وق��ع  ��ب  ون�����صّ
يف  امل���خ���ت�������ضّ  مرييكو" 
ال��دوري  لعبي  اإح�صائيات 
كاأف�صل  بنا�رس،  الإي��ط��ايل، 
مراوغ يف الدوري، متفوقًا على 
ميالن،  واإن��رت  يوفنتو�ض  جنوم 
ال�صابق  ال��الع��ب  حقق  حيث 
لإميبويل اأعلى ن�صبة للمراوغات 
ال�صحيحة، بعد اأن بلغت 86 %.

بن�صبة  خا�صًا  الإح�صاء  وج��اء 
بعددها،  ولي�ض  املراوغات،  جناح 
�صفيان  املغربي  النجم  جاء  فيما 
يف  الثالث  املركز  يف  اأم��راب��ط، 
%76.6 بف�صل  الرتتيب، بن�صبة 

ناديه  مع  يظهرها  التي  فنياته 
هيال�ض فريونا.

التي  الإيجابية  الأرق��ام  ورغ��م 
على  اجل��زائ��ري  النجم  يحققها 
اندفاعه  اأن  غري  امليدان،  اأر�صية 
للمدير  حقيقيًا  "كابو�صًا"  �صار 
حيث  ليويل،  �صتيفانو  الفني 

ال�صفراء  البطاقة  على  ل  حت�صّ
التا�صعة منذ بداية املو�صم، خالل 
جمعت  التي  الأخ��رية  املواجهة 

ناديه ب�صيفه اأودينيزي.
و�صيلعب اأف�صل لعب يف كاأ�ض 
اأمم اأفريقيا الأخرية، مباراة بري�صيا 
�صيكلفه  حيث  �صديد،  بحذر 

�صفراء  بطاقة  على  احل�صول 
التي  املباراة  عن  الغياب  اأخرى، 
تليها �صد تورينو، وهو ما يعترب 
بعد  الت�صكيلة  نق�صًا حقيقيًا يف 
يف  اأ�صا�صيًا  عن�رساً  �صار  اأن 

ت�صكيلة بيويل.

املتعلقة  التكهنات  حجم  زاد 
اإ�صالم  اجلزائري  النجم  مب�صتقبل 
مع  حاليًا  املحرتف  �صليماين، 
على  الفرن�صي،  موناكو  ن��ادي 
واح��د  ملو�صم  الإع����ارة  �صبيل 
�صيتي  لي�صرت  فريق  من  قادمًا 

الإنكليزي.
فرن�صية  ت��ق��اري��ر  وحت��دث��ت 
�صابق  وق��ت  يف  واإن��ك��ل��ي��زي��ة 
فيال  اأ�صتون  ن��ادي  اهتمام  عن 
بخدمات اإ�صالم �صليماين، وذلك 
امل�صاب  مهاجمه  لتعوي�ض 
نهاية  حتى  مورايي�ض  وي�صلي 
فريق  اإدارة  جعل  مم��ا  املو�صم 
بديل  ل�صم  ت�صارع  "الفيال�ض" 

له.
لي�صرت  لفريق  الفني  املدير  لكن 
اأدىل  رودج��رز،  براندن  �صيتي، 
تخ�ض  ج��دي��دة  بت�رسيحات 
اأكد  بحيث  ال��الع��ب،  و�صعية 

انتقال  �صفقة  اإمت���ام  �صعوبة 
خالل  "الفيالن�ض"  اإىل  الالعب 
فرتة النتقالت ال�صتوية احلالية، 
وهو ما قد يربك ح�صابات فريق 

اأ�صتون فيال.
وق����ال امل�����درب الأي��رل��ن��دي 
نقلتها  ت�رسيحات  ال�صمايل، يف 

�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية: 
نادي  من  عر�ض  "ل�صليماين 
اأن  يبدو  لكن  فيال،  اأ���ص��ت��ون 
يف  للغاية  معقداً  �صيكون  الأمر 
�صبيل اإمتام هذه ال�صفقة؛ فح�صب 
معلوماتي الالعب يتجه لإكمال 

املو�صم مع فريق موناكو".

عقد  "الثعالب"  فريق  وميلك 
�صيف  لغاية  �صليماين  اإ�صالم 
قد  ك��ان  اأن  بعد   ،2021 ع��ام 
�صبورتينغ  ن��ادي  م��ن  ا���ص��رتاه 
عام  �صيف  الربتغايل  ل�صبونة 
قدرت  �صفقة  مقابل   ،2016
ا�صرتليني،  جنيه  مليون   30 ب� 
نف�صه  اإث��ب��ات  يف  ف�صله  وبعد 
نيوكا�صل  لنادَيي  اإعارته  متت 
مع  والآن  فرنبخ�صة،  يونايتد، 

نادي الإمارة الفرن�صية.
ورغم تقدميه م�صتويات مميزة مع 
نادي موناكو بت�صجيله 7 اأهداف 
و8 اأخرى، اإل اأن قرار املدير الفني 
اجلديد للفريق، روبريتو مورينو، 
الأ�صا�صية  الت�صكيلة  باإبعاده عن 
بن  وي�صام  لثنائية  وتف�صيله 
رغبة  جعال  بالدي،  وكايتا  يدر 

الرحيل تتمّلك �صليماين.

�صول�صكاير،  جونار  اأويل  الرنويجي  يرى 
ي�صري  فريقه  اأن  يونايتد،  مان�ص�صرت  مدرب 
الرغم من  ال�صحيح، وذلك على  الطريق  يف 
اأمام  خ�صارته الأخرية يف الدوري 

ليفربول.
وخ�������رس م��ان�����ص�����ص��رت 
دون  بهدفني  يونايتد 
ليفربول  اأم���ام  رد 
املا�صي،  الأحد  يوم 
ال��ري��دز  ليت�صدر 
بفارق  الرتتيب  جدول 
اأق��رب  ع��ن  نقطة   16
امل����الح����ق����ني، 
عن  ويبتعد 
اليونايتد 

م�ض  خلا ا
 30 ب����ف����ارق 

نقطة.
ما  بح�صب  �صول�صكاير  وقال 
نقل موقع "�صكاي �صبورت�ض": 
وهو  ليفربول،  اأم��ام  "خ�رسنا 

اإنه رائع، ومع ذلك  فريق كلكم تقولون عنه 
كنا يف اأجواء املباراة حتى اآخر كرة، وبالن�صبة 

يل هذا اأمر اإيجابي".
واأ�صاف: "بالطبع ن�صعر بخيبة الآمل خل�صارة 
املباراة، ل نرغب يف التواجد خلفه يف جدول 
على  باأننا  موؤ�رسات  هناك  ولكن  الرتتيب، 

الطريق ال�صحيح بكل تاأكيد".
الدائرة  املناق�صات  اأن  �صول�صكاير  واأ�صار 
حالًيا حول �صيا�صة النادي يف التعاقدات، متثل 
برينلي  مواجهة  قبل  به  مرحب  غري  ت�صتيًتا 

غًدا الأربعاء يف الدوري.
لي�ض  "الآن  ال�صاأن:  هذا  يف  الرنويجي  وقال 
الأمر،  هذا  عن  احلديث  لبدء  املنا�صب  الوقت 
اأمام  املقبلة  للمباراة  نتطلع  يل،  بالن�صبة 
قائمتنا  تطوير  عن  دائًما  نبحث  برينلي، 
والنادي ب�صكل عام، ولكن ل يجب التطرق 

لهذا الأمر حاليا".
ماركو�ض  لعبه  اأن  �صول�صكاير،  واأو�صح 
الظهر  يف  اإ�صابة  من  ي�صكو  مل  را�صفورد، 

قبل اإ�صابته الأ�صبوع املا�صي.
وتابع: "ا�صتكي بع�ض ال�صيء بعد مواجهتنا 
الأول  كانون  دي�صمرب/   28( لبرينلي  الأخرية 
قدر  جيدة  ب�صورة  معه  وتعاملنا  املا�صي(، 

الراحة  ا�صتطاعتنا حينها، ح�صل على بع�ض 
بع�ض  من  واأخرجناه  العالج،  لتلقي 

يف  اأ�صا�صًيا  يبداأ  ومل  املباريات، 
من  عانى  وفجاأة  اللقاءات،  كل 
تلك الإ�صابة اجلديدة، ومل يكن 

يعاين من اأي اإ�صابات قبلها".
على  "�صيح�صل  واأمت: 

وق��ت��ه ل��ل��ت��ع��ايف، 
بدورنا  ونبحث 

ع���ن ت��ط��وي��ر 
من  قائمتنا 

ال��الع��ب��ني، 
و���ص��رنى 
اإذا  م���ا 
ك�������ان 
ه���ن���اك 

�����ص����يء 
القيام  ميكن 

اإ�صارة  )يف  به 
بديل  اإي��ج��اد  اإىل 

ولكن  امل��ريك��ات��و(،  يف 
ميكنني  �صيء  يوجد  ل 

التحدث عنه الآن".

ماين : "لي�س من 
ال�شهل اأبدا التفوق 
على ريا�س حمرز"

بن طالب يجتاز 
الفح�س الطبي يف 

نيوكا�شل

توتنهام يتحرك 
ال�شتعادة بيل

مبابي مينح االأمل 
لريال مدريد
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املتابعة  الطبي و  الك�صف  اأح�صت وحدات 
قرابة  اجلزائر  بولية  املدر�صي  الو�صط  يف 
105 األف تلميذ لديهم ت�صّو�ض اأ�صنان يف 
الثالثي  خالل  الثالثة  التعليمية  الأط��وار 
 ،2019-2020 الدرا�صية  ال�صنة  من  الأول 
الوقاية  رئي�ض م�صلحة  علم من  ما  ح�صب 
و  ال�صكان  و  لل�صحة  الولئية  باملديرية 
فقد  وار�ض  اآيت  بوجمعة  للدكتور  ا�صتنادا 

ال�صنة  الثالثي الأول من  مت ت�صجيل خالل 
تلميذا  و864  األف   104 احلالية  الدرا�صية 
فح�صهم  مت  الأ�صنان  �صو�ض  من  يعانون 
على  الأ�صنان  جراحي  طاقم  ط��رف  من 
الطور  هي  و  امل�صتهدفة  الأق�صام  م�صتوى 
التح�صريي و �صنوات : الأوىل و الثانية و 
من  الثانية  و  البتدائي  الطور  من  الرابعة 
الطور املتو�صط و الأوىل ثانوي م�صريا اىل 

اأن هذه الظاهرة ت�صهد “ارتفاعا حم�صو�صا”، 
مقارنة بال�صنوات املا�صية.

التي  الك�صف  عمليات  نتائج  ك�صفت  و 
اأجريت على زهاء 192 األف و 892 تلميذا، 
واملقدر  امل�صتهدفني  التالميذ  جمموع  من 
عددهم ب 345 األف و 421 تلميذا، باأن ما 
يعادل 30 باملائة من تعداد التالميذ، الذين 
ت�صّو�ض يف  الأٌقل  على  لديهم  فح�صهم  مت 
الأ�صنان مما يدل على نق�ض النظافة اخلا�صة 
ا�صتهالك  يقابله  اللثة  و  الأ�صنان  و  بالفم 
والع�صائر  احللويات  من  كبرية  كميات 
التح�صريي  الطور  تالميذ  لدى  ل�صيما 

والبتدائي ، ُيربز ذات امل�صدر.
واأبرز امل�صدر اأن اخلدمات ال�صحية املوجهة 
التعليمية  الأطوار  خمتلف  تالميذ  لفائدة 
�صحية  وحدة   96 قرابة  خالل  من  تكون 
كافة  ع��رب  منت�رسة  واملتابعة  للك�صف 

بلديات ولية اجلزائر.
ق/و

قرابة 105 اآالف تلميذ يعانون من ت�شّو�س االأ�شنان بالعا�شمة 

�شحفية: ندوة  يف  بق�شنطينة  ال�شياحة   مدير  القطاع،  تواجه  التي  العقبات  من  "الفيزا"واحدة 

على الّدولة اأن ترافق القطاع اخلا�س يف اال�شتثمار ال�شياحي و تقّدم 
له كل الت�شهيالت البنكية

علجية عي�س
--------------------

 �رسح  نور الدين بونافع مدير ال�صياحة 
العري�صة  اخلطوط  ق�صنطينة  لولية 
لل�صياحة  ال��دويل  ال�صالون  لتنظيم 
الفاعلني  بح�صور  الرابعة،  يف طبعته 
ال��وك��الت  وممثلي  الق��ت�����ص��ادي��ني 
القت�صادية  التظاهرة  ال�صياحية، 
و  املهنيني  جمع  اإىل  تهدف  ح�صبه 
الأجنبية  ال��دول  جت��ارب  اإىل  التطلع 
الفعل  لرتقية  الأف��ك��ار  تقريب  و 
يحت�صنها  التي  التظاهرة  ال�صياحي، 
 26 من  ابتداًء  تنطلق  ماريوط  فندق 
مار�ض اإىل غاية  28 من نف�ض ال�صهر، 
فاعلني  من  اأجنبية  وفود  فيه  ي�صارك 
اقت�صاديني، وكالت �صياحية، مدار�ض 
و  ال�صياحة،  قطاع  يف  متخ�ص�صة 
اأح�صى مدير ال�صياحة  الأ�صباب التي 
ق�صنطينة  ولي��ة  يف  القطاع  جعلت 
اأولها م�صكلة  اأو �صبه ميت ،  م�صلول 
التاأ�صرية ) الفيزا( التي تعد واحدة من 
العقبات التي تواجه القطاع يف تنظيم 
التظاهرات ال�صياحية، و قال اإن �صمان 
هذه الأخرية، الوزارة وحدها امل�صوؤولة 
عنها، اأما املديرية فهي مكلفة باجلانب 
ال��وف��ود  م��ن  للم�صاركني  الأم��ن��ي 

الأجنبية يف هذه التظاهرة الدولية.
التي  الفرتة  ال�صياحة  مدير  اأب��رز  و 
عا�صتها اجلزائر يف بداية الت�صعينيات، 
للغاية  �صيئة  �صورة  للجزائر  اأعطت 

جعلها   ما  تطرف،  و  عنف  دولة  باأنها 
تفقد م�صداقيتها يف اجلانب الأمني و 
ُت�صّنف كمنطقة حمراء،   و  ال�صياحي، 
الإيواء   اأزمة  اإىل  يعود  الثاين  ال�صبب 
التي تعد من امل�صاكل التي تعاين منها 
الولية، حيث ل تتوفر �صوى على 25 
فقط  فنادق   10 اأن  مو�صحا  فندقا، 
املعايري  وفق  تعمل  و  دوليا  م�صنفة 
النا�صطة  اجلمعيات  عن  اأما  الدولية، 
مدير  انتقد  ال�صياحة،  ق��ط��اع  يف 
هّمها  اإن  قال  و  الأخرية  هذه  ال�صياحة 
احل�صول على ميزانية الولية، و اعترب 
مدير ال�صياحة اأن هناك اأولويات وجب 
باجلانب  تعلق  ما  خا�صة  مراعاتها، 
اأنه  بالقول  م�صريا  للمدينة،  البيئي 
وفد  نقل  املثال   �صبيل  على  ميكن  ل 
ظل  يف  الأم��وات  ن�صب  اإىل  اأجنبي 
ل  ظواهر  من  املوقع  هذا  ي�صهده   ما 
مناطق  يف  به  التجوال  اأو   اأخالقية، 
منها  تنبعث  نظيفة  و غري  مهياأة  غري 
روائح كريهة على غرار املدينة القدمية 
النظافة و  اأخرى تنعدم فيها  اأماكن  و 

تفتقر اإىل التنظيم.
كم�صوؤول  انه  ال�صياحة  مدير  قال  و   
�صريفع  فاإنه  بالولية،  القطاع  على 
مدينة  ق�صنطينة  جلعل  ال��ت��ح��دي 
لي�ض  اأ�صهر و   09 �صياحية على مدار 
يف فرتة ال�صيف فقط ملا تتميز به من 
متتلكه من  ما  و  اأثرية  معامل  و  مواقع 
لكنها  ح�صاري،  و  ثقايف  م��وروث 

عنها،  الغبار  ينف�ض  من  اإىل  حتتاج 
ال�صفر  ل��وك��الت  دع��وة  وّج��ه  حيث 
علما  ينبغي،  كما  بدورها  القيام  اإىل 
عرب  موزعة  وكالة   100 من  اأزيد  اأن 
رئي�ض  ذك��ره  ح�صبما  الولية  ت��راب 
�صجلت  و   ، لل�صياحة  املحلي  الديوان 
اأزيد  م�صاركة  ال�صابقة  التظاهرات 
من 114 وكالة من خارج الولية،  اأما 

ال�صياحة  نادي  رئي�ض  ياي�صي  ر�صيد 
بالولية، فقد ك�صف اأن معظم ال�صواح 
جاوؤوا  ق�صنطينة  مدينة  زاروا  الذين 
عن طريق وكالت من خارج الولية، 
كانت  ق�صنطينة   مدينة  اأن  لالإ�صارة 
قد ا�صتقبلت ال�صنة املا�صية الع�رسات 
باأخذ  قاموا  الأجنبية،  ال��وف��ود  من 
حول  الكولونيالية،  للبنايات  �صور 

يف  ال�صياحة  مدير  قال   الظاهرة  هذه 
املخولة  اجلهات  اأن  �صوؤالنا،  على  رده 
كولونيايل  هو  ما  كل  تدوين  ب�صدد 
بتاريخ  ارتباطه  بحكم  له  التاأريخ  و 
اجلزائر، و ل ميكن باأي حال من الأحوال 
منع اأي �صائح اأجنبي من زيارة املدينة 
كان  لو  حتى  اآثارها  على  الوقوف  و 

ينتمي اإىل الأقدام ال�صوداء.

الباب  املحلي مما فتح  ال�شياحي  املنتوج  بالوالية يف الرتويج  ال�شفر  و  ال�شياحة  اأم�س بفندق نوفوتيل، وكاالت  التقليدية تقاع�س، يف ندوة �شحفية ن�شطها �شبيحة  ال�شناعات  ال�شياحة و  انتقد مدير 
املجال  الدولة  تفتح  اأن  هو  بالوالية،  ال�شياحة  مدير  به  تقدم  الذي  املقرتح  االحرتافية،  عامل  دخول  و  لل�شالون  اجلديدة  الطبعة  يف  ب�شمتها  و�شع  و  للتناف�س  اإياها  داعيا  ال�شتغالله،  للتوان�شة 

ال�شياحي املحلي. املنتوج  اأجل ت�شويق  البنكية بل مرافقتهم من  الت�شهيالت  لهم كل  للم�شتثمرين اخلوا�س و تقدم 

للحجاج  املخ�ص�صة  احل�صة  رف��ع  مت 
احلج  مو�صم  خالل   41300 اإىل  اجلزائريني 
2020� بعدما كانت 36 األف يف ال�صنوات 
مل�صالح  بيان  به  اأف��اد  ما  ح�صب  املا�صية� 

الوزير الأول.

وجاء يف البيان: “بعدما كان عددهم 36000 
احل�صة  ارتفعت  املا�صية�  ال�صنوات  يف 
املخ�ص�صة للحجاج اجلزائريني اىل  41300   

خالل مو�صم احلج 1441ه/2020م”.
ق/و

رفع ح�شة اجلزائر اإىل 41 األف و 300 حاج

اإعادة تفعيل جممع ال�شناعات الغذائية واللوج�شتيك �شمان 
لالأمن الغذائي

طالب رئي�ض املنظمة الوطنية للموؤ�ص�صات واحلرف، م�صطفى ربابني، باإعادة تفعيل جممع ال�صناعات الغذائية و اللوج�صتيك 
من اأجل تخزين املنتجات الفالحية واملحافظة على الأمن الغذائي للمواطن اجلزائري.

و اأ�صاف م�صطفى ربابني ، ان منظمته حتتوي على اأكرث من 3800 موؤ�ص�صة يف جميع الخت�صا�صات و تعمل على تطوير 
القت�صاد الوطني و تنمية القدرات الب�رسية للمواطن اجلزائري، للولوج اىل عامل القت�صاد و تطوير احلرف من خالل تقدمي 
الدعم املعنوي.و قد مت يف هذا ال�صدد توقيع اتفاق للمنظمة مع �رسكة الهند�صة الريفية من اجل التهيئة الريفية.و طالب 

املتحدث باتخاذ قرار حكومي ا�صتعجايل، ل�رساء املنتوج الفالحي الفائ�ض للق�صاء على امل�صاربة.
ق/و

اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رسكة  ت�صارك 
املناخية  بالتغريات  خا�ض  م��وؤمت��ر  يف 

بجنيف.
عرب  ن�رس  لها  بيان  يف  ال�رسكة،  اأفادت  و 
تغري  اأن  بفي�صبوك،  الر�صمية  �صفحتها 
املناخ ميثل حتديا كبريا جلميع ال�صناعات، 

مبا يف ذلك الطريان املدين.
و اأورد الناطق الر�صمي للجوية اجلزائرية 
مناق�صات  خ��الل  دع��ت  ال�����رسك��ة  اأن 
من  املزيد  بذل  اإىل  بجنيف،   ،  COP25“

املناخي  العمل  حول  الوعي  لرفع  اجلهد 
لهذه ال�صناعة.

تعالج تغري  الطريان  اأن �صناعة  اأ�صاف  و 
واأه��داف  وا�صحة،  با�صرتاتيجية  املناخ 

طموحة لأكرث من عقد من الزمان.
من  كغريها  اجلزائرية  اجلوية  اأن  تابع  و 
�رسكات الطريان يف العامل، تعد جزءا من 
هذا الربنامج املن�صق من طرف احتاد النقل 

اجلوي.
ق/و

اجلوية اجلزائرية ت�شارك يف اجتماع حول 
تغرّي املناخ بجنيف 

و  الوطني  الت�صامن  وزي��رة  عقدت 
الأ�رسة و ق�صايا املراأة، كوثر كريكو، 
اجتماعا م�صغرا مع وزير املوؤ�ص�صات 
و  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  و  ال�صغرية 
و  جريدان،  يا�صني  املعرفة،  اقت�صاد 
باحلا�صنات،  املكلف  املنتدب  الوزير 
املنتدب  الوزير  و  �صيافات،  ن�صيم 
يا�صني  النا�صئة،  باملوؤ�ص�صات  املكلف 

وليد.
و اأو�صح بيان لوزارة الت�صامن عقب 
اأن  الوزارة،  مبقر  ُعقد  الذي  الجتماع 

اأر�صية عمل،  اإيجاد  اإىل  اللقاء يهدف 
من  قطاعية  �رساكة  م�رسوع  خلق  و 
لدى  املقاولتي  الفكر  تدعيم  اأج��ل 
تدعيمهم  �صبل  ر�صد  و  ال�صباب، 
لالنخراط  مرافقتهم  و  تكوينهم  و 
با�صتقاللية اإبداعية يف ترقية ال�رسح 
القت�صادي للدولة، و ذلك من خالل 
يف  ت�صاهم  اإنتاجية  موؤ�ص�صات  اإن�صاء 
الجتماعية  و  القت�صادية  التنمية 

للبالد.
ق/و

اجتماع حكومي م�شّغر يف مقر وزارة الت�شامن
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البيطرية  التحاليل  اأكدت  وقد 
عينة   73 على  اأج��ري��ت  التي 
باجلزائر  املركزي  باملخرب  دموية 
بع�ض  من  اأُِخ��ذت  العا�صمة، 
ببلدية  املوا�صي  ا�صتطبالت 
ح��الت  ت�صجيل   ، ت��ن��دوف 
مل��ر���ض ط���اع���ون امل��ج��رتات 
حالة،   46 بتعداد  ال�صغرية 
مبفت�صية  م�صوؤول  �رسح  كما 
مقبل.وتاأتي  يو�صف  البيطرة 
عدد  تقدم  بعدما  العملية  هذه 
م��ن امل��رب��ني ب�����ص��ك��اوى ل��دى 

نفوق عدد  اإثر  البيطرة  م�صالح 
املوا�صي،  روؤو�ض  من  “معترب” 
املعنية  امل�صالح  اأوف��دت  حيث 
�صارعت  ال��ت��ي  بيطرة  ف��رق��ة 
لأخذ عينات دموية، و�رُسع يف 

�صهر  منت�صف  التلقيح  عملية 
تزامنت  والتي  اجلاري  جانفي 
انطالق  من  الأول  اليوم  مع 
�صد  للتلقيح  الوطنية  احلملة 
ال�صغرية. امل��ج��رتات  م��ر���ض 

التلقيح  حملة  و�صتتوا�صل 
ي�صيب  الذي  املر�ض  هذا  �صد 
�صهر  نهاية  غاية  اإىل  املوا�صي 
مقرر  هو  مثلما  املقبل،  اأبريل 
جنوب  م��ن��اط��ق  ل��ف��ائ��دة  ل��ه��ا 
�صوق  اخ��ت��ري  حيث   ، ال��وط��ن 
نقطة  اأول  بتندوف  املوا�صي 
الوقائية  احلملة  هذه  لنطالق 
كافة  مت�ض  اأن  ينتظر  ال��ت��ي 
تواجدها  نقاط  عرب  القطعان 
نهائيا  الق�صاء  بهدف  بالولية 
و  اخل��ط��ري،  امل��ر���ض  ه��ذا  على 

املوا�صي. احلفاظ على �صالمة 

الثالثاء  اأم�س  اأفادت  تندوف، ح�شبما  ببلدية  املوا�شي  بقطعان  ال�شغرية  املجرتات  ملر�س طاعون  46 حالة جديدة  �شجلت 
بالوالية. البيطرة  مفت�شية 

ت�سجيل 46 حالة جديدة ملر�ض الطاعون  
بني قطعان املوا�سي بتندوف

بعدما تقدم عدد من املربني ب�شكاوى لدى م�شالح البيطرة...

حي  �صباب  من  جمموعة  قام 
لبلدية  التابع  ال��ب��ارود  ذراع 
جويلية   05 وح���ي  ال��ن��زل��ة 
بحر  بتقرت  العابدية  بالزاوية 
احتجاجية  بوقفة  الأ�صبوع،  
���ص��ل��م��ي��ة ت���ن���دي���دا ب��ع��دي��د 
مل  بعدما  ح�صبهم  النقائ�ض 
 ، ملطالبهم  ال�صتجابة  تتم 
خيمة  ه����وؤلء  ن�صب  ق��د  و 
على  ت��ق��رت  م��دي��ن��ة  مب��خ��رج 
الوطني  ال��ط��ري��ق  م�صتوى 
�صعارات  رفعوا  اأين   03 رقم 
بوزير  منها"نطالب  ع��دي��دة 
اأر�ض  قطعة  ال�صكن"،"نريد 
�صلمي  لل�صكن"،"اعت�صام 

حتقيق  غ��اي��ة  اىل  م��ف��ت��وح 
لئحة  ح�صب  و  مطالبنا". 
ه��وؤلء  رفعها  التي  املطالب 
بتخ�صي�ض  يطالبون  فاإنهم 
اإ�صافية؛  اجتماعية  جتزئات 
ت�����ص��وي��ة  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ق��رارات  اأ�صحاب  مو�صوع 
ال�صتفادة العالقة من 2015 و 
الريفي  البناء  باإعانات  املطالبة 
و  ل��ل��ت��ج��زئ��ات  املخ�ص�صة 
على  هوؤلء  اأكد  قد  و  ال�صغل؛ 
ال�صلمي  اعت�صامهم  موا�صلة 

ملطالبهم. ال�صتجابة  غاية  اىل 
التجاين  ن-ق- 

الت�صامن  جمعية  ���رسع��ت 
ال��وط��ن��ي ب��اأف��ل��و،مب�����ص��ارك��ة 
للعمل  امل�صتقبل  جمعية 
ت�صامنية  عملية  اخل��ريي،يف 
ال�صتاء  �صعار"حملة  حت��ت 
م�صاعدات  توزيع  الدافئ"يف 
 200 لفائدة  متنوعة  اإن�صانية 
اأحياء  مبختلف  معوزة  عائلة 
خاللها  مت  التي  كبداية،و  اأفلو 
31ح�صة،لتتوا�صل  توزيع 
احل�ص�ض  ت���وزي���ع  ع��م��ل��ي��ة 
الولية  بلدية  باقي  الباقيةعلى 
خالل الأيام املقبلة، ت�صمل هذه 
فقريةعرب  200عائلة  العملية 
الأغ��واط،  ولية  تراب  كامل 
اله�صة  بال�صكنات  يقيمون  ممن 
هذه  النائية،وتتمثل  واملناطق 
و  غذائية  مواد  يف  امل�صاعدات 

اأفر�صة،و اأغطية و األب�صة،قامت 
وتو�صيبها  بجمعها  اجلمعية 
�صباح  توزيعها  عملية  لتبداأ 
م�صتحقيها،  على  اليوم  هذا 
باأ�صماء  قائمة  �صبط  بعد 
هذه  لقيت  امل��ح��ت��اجل��ني،وق��د 
بادرت  التي  الت�صامنية  الهبة 
النا�صطة  اجلمعيات  هذه  بها 
اخلريي،ا�صتح�صانا  العمل  يف 
و  امل�صتفدين،خا�صة  ل��دى 
الف�صل  ه��ذا  يف  ج��اءت  اأنها 
اأن  �صاأنها  من  التي  و  البارد، 
هذه  عن  الغنب  رفع  ت�صاهم يف 
هذه  يف  ال��ف��ق��رية،  ال��ع��ائ��الت 
طق ب��ربودة  املعروفة  املنطقة 
                                                                      . �صها
بو�رسيط عبدالقادر 

ولي��ة  اأم��ن  م�صالح  متكنت 
ب�صبكة  الإطاحة  من  ب�صكرة، 
تقليد  يف  خمت�صة  اإجرامية 
ال�صعبة.وح�صب  ال��ع��م��ل��ة 
م��ن�����ص��ور امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
ال�صبكة  فاإن  الوطني،  لالأمن 

9 اأ�صخا�ض ترتاوح  تتكون من 
23 و45 �صنة.  اأعمارهم ما بني 
حجز  من   العملية  مّكنت  كما 
 123 يفوق  مقّلد  مايل  مبلغ 

�صنتيم. مليون 
ق/ج

الإطاحة مبروج خطري للمخدرات بالأغواط 

املوؤملة معي�شتهم  م�شوؤولية  الو�شية  يحّملون اجلهات   

            �سكان القندوز بحا�سي بحبح .. يوا�سلون التنديد ويطالبون بالإن�ساف !

    فيما طالب ال�شباب بن�شيبهم من مرافق الرتفيه...

عديد الأحياء ببلدية النزلة بتقرت بحاجة اإىل مالعب جوارية

امليداين  الربنامج  اإط��ار  يف 
امن  م�صالح  قبل  من  امل�صطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الولية 
ظ��اه��رة الإج�����رام احل�����رسي 
مبختلف اأ�صكاله، �صمان توفري 
الأمن و ال�صالمة و الطماأنينة 
حماية  ك��ذا  و  للمواطنني، 
م�صالح  متكنت  املمتلكات 
من  الثالث  احل�رسي  الأم��ن 
للمخدرات  م��روج  توقيف 
�صنة.  )30( العمر  من  يبلغ 
تعود  الأمني  الن�صاط  حيثيات 

اإىل ورود معلومات اإىل الأمن 
قيام  مفادها  الثالث،  احل�رسي 
امل��خ��درات  ب��رتوي��ج  �صخ�ض 
الأحياء  اأح��د  م�صتوى  على 
الخت�صا�ض  بقطاع  املتواجدة 
دراج��ة  با�صتعمال  ذل��ك  و 
لهذه  ا���ص��ت��غ��الل  و  ن��اري��ة، 
الأبحاث  املعلومات مت تكثيف 
اأ�صفرت يف  التي  التحريات  و 
خطة  و�صع  بعد  وجيز  ظرف 
توقيف  من  حمكمة،  اأمنية 
�صبط  ال��ذي  فيه،  امل�صتبه 

 )13( ع�رسة  ث��الث  بحوزته 
مادة  من  املخدرات  من  قطعة 
معدة  كانت  املعالج(  )الكيف 
الرتويج،  و  للبيع  مهياأة  و 
مايل  مبلغ  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
دج(   107500.00( ق���دره   
من عائدات بيع هذه ال�صموم، 
حتويل  ذل��ك  اإث��ر  على  ليتم 
املحجوزات  و  الذكر  ال�صالف 
ُفتح  و  امل�صلحة  مقر  اإىل 
احلال.بعد  ق�صية  يف  حتقيق 
الإج���راءات  ملف  ا�صتكمال 

املعني  ت��ق��دمي  مت  اجل��زائ��ي��ة 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام   
ق�صية  عن  الأغواط،  حمكمة 
)الكيف  امل��خ��درات  ح��ي��ازة 
امل��ع��ال��ج( ق�����ص��د امل��ت��اج��رة 
حمرك  ذات  مركبة  با�صتعمال 
)دراج���ة ن��اري��ة(، اأي��ن اأح��ال 
جل�صة  اإىل  الق�صية  ملف 
يف  لي�صدر  الفوري،  املثول 
احلب�ض  اإي��داع  اأمر  املتهم  حق 

املوؤقت.
ق/ج

وقهره  املواطن  ظلم  اأن  �صك  ل 
امل�رسوع  حقه  م��ن  بحرمانه 
مبعي�صة كرمية  الظفر  املتمثل يف 
وا�صح  اعتداء  يعترب   ، هادئة 
الدولة  تطلعات  على  و�رسيح 
ورغ��م   ، ال�صامية  وغاياتها 
للم�صوؤولني  الق�صائية  املالحقة 
الذين  الفا�صلني  املتهاونني 
غري  بطرق  مهامهم  ميار�صون 
اأن  اإل   ، قانونية  وغري  �رسعية 
يف  والتالعب  الف�صاد  زح��ف 
جميع  وع��ل��ى  امل��ج��الت  ك��ل 
ما  هذا   !! يتوقف  مل  امل�صتويات 
نه�صة  حتقيق  م�صاألة  اأن  يوؤكد 
حقيقية  ح�صارية  اجتماعية 
ب�صالح  م��ره��ون��ة  ���ص��ت��ظ��ل 
لأن   ، امل�صوؤول  الفرد  والتزام 

واجلدية  وال�صالبة  الإخال�ض 
الأ�صا�صي يف عملية  املورد  هّي 

. التنمية والزدهار 
التجمعات  بع�ض  ت���زال  ل 
ولي��ة  بلديات  يف  ال�صعبية 
التهمي�ض  ت��ع��اين  اجل��ل��ف��ة 
قاطنوها  ويعي�ض   ، والن�صيان 
ول  فيها  راحة  ل  �صعبة  حياة 
امل�صوؤولني  فتجاهل   ، ه��دوء 
امل��ح��ل��ي��ني لن�����ص��غ��الت��ه��م 
ي�صكل  ظ��ل  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وجعلهم   ، لديهم  وقلقا  هاج�صا 
يفقدون الأمل يف التنعم بعي�ض 
املناطق  ومن   ! ما  يوم  لئق يف 
احلقيقة  هذه  عليها  تنطبق  التي 
 " القندوز  حي   " نذكر  املُ��رة 
قال  الذي  بحبح  حا�صي  مبدينة 

التحرير"   " ل  حديثهم  يف  اأهله 
من  العديد  يف  ح��اول��وا  اأنهم 
وبكل  واملنا�صبات  الفر�ض 
امل�رسوعة  والأ�صاليب  الو�صائل 
ال��ت��ع��ب��ري ع��ن م�����ص��اك��ل��ه��م ، 
الأوامر  اأ�صحاب  وا�صتعطاف 
وال��ق��رارات م��ن اأج��ل اإي��ج��اد 
احللول التي من �صاأنها اأن تزيل 
كل ما يتعبهم ويزعجهم ، لكن 
ال�صديد مل يتغري �صيء   لالأ�صف 
تعقيدا  ظروفهم  ازدادت  بل 
و���ص��وادا م��ع م��رور ال��وق��ت ، 
يف  تتحّكم  التي  اجلهات  لأن 
حترك  مل  وم�صاحلهم  �صوؤونهم 
ومل  مطالبهم  ب�صاأن  �صاكنا 
ماأ�صاتهم  وثقل  بعمق  تهتم 
الج��ت��م��اع��ي��ة واحل�����ص��اري��ة ! 

ي�صكون  القندوز  �صكان  ليبقى 
العمومية  الإن��ارة  �صعف  من 
اهرتاء   ، ال�رسوب  ماء  غياب   ،
تف�صي   ، ال��ط��رق��ات  �صبكة 
النفايات  انت�صار   ، البطالة 
النقائ�ض  من  وغريها   ، املنزلية 
الو�صع  تدهور  اإىل  اأّدت  التي 
املنطقة  ل�صكان  املعي�صي 
الغنب  دوام����ة  يف  ال��غ��ارق��ة 
هذا  لكل  ونظرا   ، والإق�صاء 
"غالبّة  ينا�صد  وال�صوؤم  البوؤ�ض 
ال��ق��ن��دوز ت��دخ��ل م�����ص��وؤويل 
الوايل  راأ�صهم  وعلى  الولية 
الالزمة  الإج����راءات  لت��خ��اذ 
ال��ذي  اجلحيم  م��ن  لإن��ق��اذه��م 

النواحي.  يحا�رسهم من كل 
/ عمر ذيب

بتقرت  النزلة  �صكان  طالب 
 ، منهم  ال�صباب  فئة  خا�صة   ،
قاعات  لإجناز  التدخل  �رسورة 
جوارية  مالعب  كذا  و  ريا�صية 
باعتبار  الأحياء  �صكان  لفائدة 
الريا�صية  املرافق  اإىل  تفتقر  اأنها 
، ال�صباب اأكدوا اأن غياب املرافق 
هذه  م�صتوى  على  الريا�صية 
مرة  ك��ل  يف  يجربهم  الح��ي��اء 

اأو  الأح��ي��اء  اإىل  التوجه  على 
املجاورة،  البلديات الخرى  حتى 
هو  و  الريا�صة  ممار�صة  اأجل  من 
بالتهمي�ض  و�صفوه  الذي  الأمر 

يف حقهم.
اأح��د  يقول  ال�صدد  ه��ذا  يف  و 
رفعوا   ال�صباب  "اأن  املواطنني 
املعنية  ال�صلطات  اإىل  طلبهم 
ريا�صية  مرافق  اإجن��از  اأجل  من 

مفاده  ردا  تلقوا  و  ل�صاحلهم 
برجمت  البلدية  ال�صلطات  اأن 
م�صاريع  اأجندة  �صمن  مطلبهم 
حتقيقها  يف  ت�رسع  التي  البلدية 
اأ�صاف  اآخر،  جانب  من  و  قريبا. 
رهيبا  ف��راغ��ا  "اأن  اآخ��ر  ���ص��اب 
ال�صباب  فيه  يعي�ض  الذي  ذلك 
الريا�صية  القاعات  نق�ض  ب�صبب 
نق�صا  و   ،" هوايتهم  ملمار�صة 

الريا�صية  امل�صاحات  يف  كبريا 
امل�����ص��ك��ل  ه���و  و  ل��ل�����ص��ب��اب 
ال�صباب  يطرحه  الذي  الأ�صا�صي 
يطالبون  اأي��ن  امل�صوؤولني،  اىل 
حل  اإيجاد  و  التدخل  ب�رسورة 
و  ممكنة  فر�صة  اأق��رب  يف  لهم 

.. املتاعب عنهم  اإنهاء 
التجاين  القلوب  نزهة 

فيما قاموا بن�شب خيمة مبخرج مدينة تقرت 

�سباب حي ذراع البارود و05 جويلية 
بتقرت ينظمون وقفة �سلمية 

الوطني"  "وامل�ستقبل"  "الت�سامن 
توزعان م�ساعدات اإن�سانية بالأغواط

اأمن ب�سكرة يطيح بع�سابة خمت�سة 
يف تزوير العملة ال�سعبة

قراءة / حممد علي
-----------------

�صكلها  حول  ت�صاوؤلت  وو�صط 
�صتحكمها،  التي  والقوانني  ومدتها 
املحاكمة  جل�صات  اأوىل  تبداأ 
دونالد  الأمريكي  للرئي�ض  الربملانية 
يبقى  جدد  �صهود  ا�صتدعاء  ترامب. 
نقطة اخلالف يف هذه املحاكمة حيث 
متحم�صني  اجلمهوريني  ان  ليبدو 
�صهود  مبثول  الدميوقراطيني  لطلب 

جدد يف املحاكمة والكتفاء بالئحة 
وهي  للرئي�ض  املوجهة  التهامات 

عرقلة العدالة وا�صتغالل ال�صلطة.
امل�صاءلة  الرئي�ض ترامب رف�ض تهم 
ودعا جمل�ض ال�صيوخ لرف�صها على 
القانوين  فريقه  و�صف  فيما  الفور 
بالهجوم  اليه  املوجهة  التهامات 
للتاأثري  �صافرة  حماولة  و  اخلطري 

على انتخابات الرئا�صة املقبلة.
الأبي�ض  البيت  م�صت�صارة  وقالت 

الرئي�ض  اأن  "اأعلم  كونواي:  كيليان 
هي  الدفاع  طرق  اأف�صل  اأن  يعتقد 
دفاع قوي وخانق، لدينا فريق دفاع 
اإىل  الإنتقال  يف  يرتدد  ولن  جاهز 

الهجوم".
 4 على  الدميقراطيون  ويراهن 
على  ي�صوتون  قد  جمهوريني 
من  جدد  �صهود  ل�صتدعاء  دعوتهم 
هيئة  رئي�ض  مولفيني  ميك  بينهم 
بالوكالة  البي�ض  البيت  موظفي 
ترامب  م�صت�صار  بولتوت  وجون 

ال�صابق لالمن القومي.
ومن جانب اأخر، قال اخلبري القانوين 
التنظيمي  "القرار  فاين:  برو�ض 
متريره  يتم  ان  اتوقع  الذي  الول 
ا�صتدعاء  ب�صان  اتخاذ قرار  �صيوؤجل 
ما  اىل  ا�صافية  ووثائق  ال�صهود 
فريق  ملرافعات  ال�صتماع  بعد ختام 
زعيم  ان  يبدو  والدفاع.  الدعاء 
يكفي  ما  لديه  اجلمهورية  الغلبية 
ل�صياغة  اجلمهورية  ال�صوات  من 
القوانني كما ي�صاء بغ�ض النظر عما 

يريده الدميوقراطيون".
جديدة  راي  ا�صتطالعات  وت�صري 
الأمريكيني  ن�صف  حوايل  ان  اىل 
اي ن�صبة 51 باملائة قالوا اإن جمل�ض 
لإدانة  ي�صوت  اأن  يجب  ال�صيوخ 
باملائة   45 مقابل  واإقالته  ترامب 
الت�صويت  املجل�ض  على  اإن  قالوا 
�صد اإدانته، فيما يوؤكد ما يقرب من 
اأ�صخا�ض اي نحو  7 من كل ع�رسة 
اأن امل�صاءلة القادمة يجب  69 باملائة 
اأن تت�صمن �صهادات من �صهود جدد 
مل يدلوا ب�صهاداتهم يف التحقيق يف 

ق�صية جمل�ض النواب.
وقدم ميت�ض مكونيل زعيم الأغلبية 
قواعد  ال�صيوخ  مبجل�ض  اجلمهورية 
�رسيعة  حماكمة  اإىل  توؤدي  قد 
لرتامب ل ت�صمل �صمانات ب�صماع 
جديدة  اأدلة  عر�ض  اأو  �صهود  اأقوال 
على امل ال ت�صتغرق حماكته اكرث 
من ا�صبوعني حتى يتمكن من القاء 
من  الرابع  يف  الحتاد  حالة  خطاب 

فرباير املقبل وهو يف مركز قوة.
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باإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة  تبداأ يف جمل�س ال�شيوخ االمريكي جل�شات حماكمة الرئي�س دونالد ترامب بعد توجيه تهم اليه 
العدالة.  وعرقلة 

باإ�شاءة ترامب يف اأوىل جل�سات حماكمته مبجل�ض ال�سيوخ  املغرب  تتهم  جمعية حقوقية 
املهاجرين  معاملة 

10 تريليون دوالر! اأمريكية:كوريا ال�شمالية متتلك ثروة تقدر بـ  جملة 
تكليفه  للفخفاخ عقب  ت�شريح  اأول 

جديدة تون�شية  حكومة  بت�شكيل 

دعوات حملية لعقد موؤمتر وطني حلل اأزمات ال�شومال

بريطانيا تخرج من االإحتاد االأوروبي وتتوغل يف القارة االإفريقية! 

حلقوق  املغربية  اجلمعية  اتهمت 
املغربية  ال�صلطات  الإن�صان 
الأفارقة  املهاجرين  على  بالعتداء 
احتجازهم يف  و  معاملتهم  وباإ�صاءة 
خميمات غري قانونية �صمال املغرب 
ول  الأ�صا�صية  حقوقهم  تراعي  ل 

كرامتهم الإن�صانية. 
وك�صف عمر ناجي نائب رئي�ض فرع 
الإن�صان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
خا�ض  ت�رسيح  يف  الناظور  مبدينة 
عن  الأملانية)د.ب.اأ(  الأنباء  لوكالة 
باحتجاز  املغربية  ال�صلطات  قيام 
خميم  يف  املهاجرين  من  جمموعة 
بثالثني  املدينة  عن  البعيد  بويافار 
بغري  املخيم  وا�صفا  كيلومرتا، 
ملراقبة  يخ�صع  ل  لكونه  القانوين 
ال�صلطات  ناجي  واتهم  الق�صاء. 
القانون  بخرق  واملغربية  الإ�صبانية 
لقوات  الأوىل  �صمحت  عندما  معا 
الأرا�صي  بدخول  املغربية  الأمن 
 35 يناهز  ما  لعتقال  الإ�صبانية 
مهاجرا ولجئا اقتحموا معرب فرخانة 

من  مليلية  مدينة  ودخلوا  احلدودي 
اأركمان)20  اإىل خميم  اإعادتهم  اأجل 
كيلومرتا عن الناظور( الذي يعاين 
�صعبة.  اإقامة  ظروف  الأفارقة  فيه 
ال�صلطات  �صلوك  ناجي  وو�صف 
اإقدامها  ب�صبب  بالنتقامي  املغربية 
خميمات  على  الإغارة  على 
منطقة  غابات  يف  املهاجرين 
املوؤقتة  لأكواخهم  وحرقها  ال�صمال 
التي  البال�صتيك  من  امل�صنوعة 
تقيهم الربد القار�ض و الأمطار دون 
مراعاة لظروف اإقامتهم القا�صية ول 
�صمنهم.  الن�صاءوالأطفال  تواجد 
واأبدى فرع اجلمعية املغربية حلقوق 
من  قلقه  الناظور  مبدينة  الإن�صان 
و  للمهاجرين  ال�صحي  الو�صع 
يعانون  الذين  الأفارقة  الالجئني 
الأدوية  غياب  و  التغذية  �صوء  من 
التي  ال�صعبة  العي�ض  ظروف  و 
العتقال  خميمات  يف  يواجهونها 

املغربية قبل ترحيلهم اإىل بلدانهم.
ق/د

الوطنية  امل�صلحة  جملة  ذكرت 
كوريا  يف  النظام  اأن  الأمريكية، 
 10 ب�  ال�صمالية يحتفظ برثوة تقدر 
تريليون دولر تنتظر رفع العقولت 
املجلة  وراأت  منها.   ال�صتفادة  ليتم 
ما  على  ال�صني  ا�صتحواذ  مع  اأنه 
التجارة  من   90% بنحو  يقدر 
ينتظر  ال�صمالية،  كوريا  مع  الدولية 
اخلناق  جديدة  عقوبات  ت�صيق  اأن 
النقد  باآخر م�صادر  ما و�صفته  على 
املتبقية اأمام بيونغ يانغ. وقال يف هذا 
رئي�ض  �صو،  كيونغ  ت�صوي  ال�صاأن 

يف  ال�صمالية  كوريا  موارد  معهد 
�صيئول: "هناك طرق حمدودة للغاية 
منها  املال  لك�صب  ال�صمالية  لكوريا 
والتعدين".  والتهريب  الأ�صلحة  بيع 
الأمريكية  املجلة  �صددت  ذلك  ومع 
الع�صكرية  بال�صوؤون  املخت�صة 
وال�صرتاتيجية على اأن الو�صع ميكن 
دول  عدة  لوجود  وذلك  يتغري  اأن 
الرثوات  من  ال�صتفادة  اإىل  تتطلع 

املعدنية يف كوريا ال�صمالية.
وزارة  اأن  ال�صياق  هذا  يف  وذكر 
اجلنوبية  كوريا  يف  التحتية  البنية 

املا�صي  مايو  يف  دعت  قد  كانت 
مب�صاريع  خا�صة  عطاءات  تقدمي  اإىل 
ال�صمال،  املحتملة يف  التحتية  البنية 
املوارد  بقطاع  اخلا�صة  ذلك  يف  مبا 
اأن  �صيئول  ترى  التي  الطبيعية، 
بناء  اإعادة  تكاليف  �صيغطي  مردوده 
الكوري  ال�صطر  يف  التحتية  البنية 
اجلزيرة  �صبه  ا�صتعادت  اإذا  ال�صمايل 
وا�صت�صهدت  وحدتها.  الكورية 
بقول  الوطنية  امل�صلحة  جملة 
الربيطانية،  "الغارديان"  �صحيفة 
يف  املتوفرة  املعدنية  املوارد  اإن 

 10 ب�  واملقدرة  ال�صمالية  كوريا 
"عدة  متول  اأن  ميكن  دولر  تريليون 
عليهم  يطلق  قادة  من  اأخرى  اأجيال 
بيونغ  قررت  حال  يف  كيم"،  ا�صم 
النوية  طموحاتها  مقاي�صة  يانغ 

مب�صاعدات اقت�صادية دولية.
التقرير يرجح اأن تظل موارد الطاقة 
غري  ال�صمالية  كوريا  يف  واملعادن 
اإل  املنظور،  امل�صتقبل  يف  م�صتغلة 
�صيا�صة  يف  مفاجئ  حتول  حدث  اإذا 

بيونغ يانغ.
ق/د

التون�صي  الوزراء  رئي�ض  وجه 
كلمة  الفخفاخ،  اإليا�ض  املكلف 
تكليفه  عقب  التون�صي  لل�صعب 
وقال  اجلديدة.   احلكومة  بت�صكيل 
حكومته  اإن  كلمته:  يف  الفخفاخ 
الربملان  ثقة  نيل  اإىل  ت�صعى  التي 
حزام  لأو�صع  املجال  �صتفتح 
�صيا�صي ممكن بعيدا عن اأي اإق�صاء 
الوفاء  مع  حزبية  حما�ص�صة  اأو 
عنه  عرب  الذي  الأغلبية  بتوجه 
اأكتوبر  انتخابات  يف  التون�صيون 
�صيذل  اأنه  اإىل  م�صريا  املا�صي، 
ال�صعب  لإر�صاء  جهده  ق�صارى 
يف  الفخفاخ  واأ�صاف  التون�صي. 
الرئي�ض  تكليف  عقب  كلمة  اأول 
ن�رستها  �صعيد،  قي�ض  التون�صي 
للرئا�صة  الر�صمية  ال�صفحة 
�صتمتنع  حكومته  اأن  التون�صية، 
نزاعات  اأي  يف  الدخول  عن 
كل  و�صرتكز  �صيقة  �صيا�صية 
العمل  على  واإمكاناتها  طاقاتها 
ذات  التحديات  مواجهة  اأجل  من 
الأولوية وهي بالأ�صا�ض اقت�صادية 
املكا�صب  تعزيز  مع  واجتماعية 
الدميقراطية. واأ�صار رئي�ض احلكومة 
حكومته  اأن  اإىل  املكلف  التون�صية 
م�صغر  فريق  من  �صتت�صكل  التى 
ومن�صجم وجدي يجمع بني الكفاءة 
والوفاء  القوية  ال�صيا�صية  والإرادة 
الثورة،  واأهداف  الوطنية  للثوابت 
اجلمهورية  رئا�صة  مع  �صتتعاون 
التنفيذية  ال�صلطة  اأهداف  لتحقيق 
ال�صعب.  خدمة  يف  التون�صية 
�صتعمل  حكومته  اأن  على  و�صدد 
ال�صيا�صات  يف  جدي  تغيري  على 
الدولة  �رسوط  اإر�صاء  نحو  العامة 
العادلة والقوية التي تن�صف فئاتها 
الفقر  عقود  وتنهى  الأ�صعف 

والتهمي�ض.
قي�ض  التون�صي  الرئي�ض  وكلف 
ووزير  ال�صيا�صى  اأم�ض  �صعيد، 
الفخفاخ  اإليا�ض  الأ�صبق  املالية 
بت�صكيل احلكومة اجلديدة، لي�صبح 
اأمامه اأقل من �صهر لختيار اأع�صاء 
برنامج  موجز  واإعداد  حكومته، 
اإىل الربملان لنيل ثقة  عمل لتقدميه 

نواب املجل�ض بالأغلبية املطلقة.
النه�صة(  )حركة  مر�صح  وف�صل 
مع  التوافق  يف  اجلملي  احلبيب 
تنال  حكومة  وت�صكيل  الأحزاب 
النواب  و�صوت  الربملان،  ثقة 
راف�صا  �صوتا   134 ب�  �صدها 

مقابل موافقة 72 نائبا، فى العا�رس 
وفقا  لتنتقل  اجلاري،  يناير  من 
املكلف  اختيار  �صالحية  للد�صتور 
مع  بالت�صاور  احلكومة  بت�صكيل 
التون�صي  الرئي�ض  اإىل  الأحزاب 
الذى طلب من الأحزاب مقرتحات 
التي  ال�صخ�صيات  ب�صاأن  مكتوبة 
بينها  من  وكان  الأقدر،  يرونها 
يكن  مل  ولكنه  الفخفاخ  اإليا�ض 
اقرتحته  حيث  تر�صيحا،  الأكرث 
مقعدا(،   41( الدميقراطية  الكتلة 
مقعدا(.   14( تون�ض  حتيا  وحزب 
تون�ض،  لرئا�صة  بيان  وبح�صب 
تكوين  الفخفاخ  اإليا�ض  �صيتوىل 
مدة  يتجاوز  ل  اأجل  فى  احلكومة 
 21 الثالثاء  يوم  من  ابتداء  �صهر 
قابلة  غري  مهلة  وهى   2020  /1/
عليه  تن�ض  ما  بح�صب  للتجديد 
التا�صع  الف�صل  من  الثالثة  الفقرة 
اأن  على  الد�صتور،  من  والثمانني 
على  احلكومة  تركيبة  ُتعر�ض 
الثقة.  لنيل  ال�صعب  نواب  جمل�ض 
ختام  يف  التكليف  هذا  وياأتي 
الكتابية  امل�صاورات  من  �صل�صلة 
اجلمهورية  رئي�ض  اأجراها  التى 
والئتالفات  والكتل  الأحزاب  مع 
وبعد  ال�صعب،  نواب  مبجل�ض 
اأكرب  عن  امل�صوؤولني  مع  لقاءات 
من  عدد  ومع  الوطنية  املنظمات 
تر�صيحها.  مت  التي  ال�صخ�صيات 
الد�صتور،  89 من  الف�صل  ويخّول 
حتديد  اجلمهورية  لرئي�ض 
ال�صخ�صية التى يراها الأقدر على 
تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة 
اأن  التقدير  �صلطة  منحها  التي 

تختار من يرتاءى لها اأنها الأقدر.
واحرتاما لإرادة الناخبني والناخبات 
الت�رسيعية،  النتخابات  فى 
تقدمت  التي  للمقرتحات  واحرتاما 
والكتل  والئتالفات  الأحزاب  بها 
قاموا  التى  املرا�صالت  يف  النيابية 
بتوجيهها، فاإن احلكومة التي �صيتم 
ت�صكيلها لن تكون حكومة رئي�ض 
�صيمنحها  التي  بل هي  اجلمهورية 
فعدد  الثقة،  ال�صعب  نواب  جمل�ض 
املجل�ض  اأع�صاء  من  قليل  غري 
ا�صم  اقرتحوا  الذين  هم  النيابي 
الف�صل  والكلمة  احلكومة،  رئي�ض 
عر�ض  عند  وحده  للمجل�ض  هي 
على  اأع�صائها  بكامل  احلكومة 

اجلل�صة العامة.
ق/د

�صهد ال�صومال دعوات حملية لعقد 
موؤمتر وطني مو�صع ملناق�صة اأزمات 
الفيدرالية  احلكومة  ي�صم  البالد 
وطرحت  الوليات.   وحكومات 
يف  وبونتالد،  لند  جوبا  وليتا 
عقد  الإثنني،  ر�صمي،يوم  بيان 
ال�صيا�صي  الو�صع  ملناق�صة  املوؤمتر 
احلكومة  وطالبتا  البالد،  يف  املتاأزم 
بالتوقف  مقدي�صو  يف  الفيدرالية 
احلكومات  �صوؤون  يف  التدخل  عن 
وّقع  الذي  البيان،  واأدان  الإقليمية. 
ولية  رئي�ض  مدوبي  اأحمد  عليه 
رئي�ض  دين  و�صعيد  لند،  جوبا 
احلكومة  ت�صيي�ض  بونتالد،  ولية 
امل�رسوعات  مبقدي�صو  الفيدرالية 
الجتماعية،  والق�صايا  التنموية 
بوقف  قرارها  على  تعقيبًا  وذلك 
البنك  ميولها  التي  امل�رسوعات 
عوا�صم  بلديات  لتطوير  الدويل 
اأ�صباب  بدون  وذلك  الوليات، 
عقب  ال�صادر  البيان  وقال  مقنعة. 

ا�صتمر  الذي  الت�صاوري  الجتماع 
يف  الوليتني  حكومتي  بني  يومني 
مدينة بو�صا�صو �رسقي ال�صومال، 
وبونتالند(  )جوبالند  اإنهما 
التنمية  يف  للتعاون  معًا  تعمالن 
القت�صادية، وال�صوؤون الجتماعية، 
والأمن، ومكافحة الإرهاب، وتبادل 
اخلربات الإدارية، لتح�صني م�صتوى 

املوؤ�ص�صات العامة.
�صمال  بونتالند  ولية  وكانت 
�رسقي ال�صومال، حذرت يف يوليو/
الرئي�ض  حكومة  املا�صي،  متوز 
فرماجو من خطورة  عبدالله  حممد 
الوليات  �صوؤون  يف  التدخالت 
املقرر  النتخابات  بعملية  والعبث 
غلمدغ  وليتي  يف  اإجراوؤها 
وقالت   .2020 يف  وجوبالند 
اإن  بيان،  يف  بونتالند،  حكومة 
مقدي�صو  يف  احلكومة  متار�صه  "ما 
والقانون،  للد�صتور  خمالف 
وي�صهم يف عرقلة م�صرية بناء دولة 

القانون".  ل�صيادة  ت�صعى 
"احلكومة  اأن  واأ�صافت 
على  عاكفة  الفيدرالية 
وخلق  الوليات  تدمري 
ال�صعب  بني  الفتنة 
�صي�رس  ما  ال�صومايل 
واأ�صارت  البالد".  بوحدة 
اأموال  "ا�صتخدام  اإىل 
يقدمها  التي  امل�صاعدات 
ال�صومال،  اإىل  املانحون 
الإدارات  لتدمري 
وزعزعة  الإقليمية 

م�صالح  اإىل  للو�صول  ال�صتقرار 
2020- بانتخابات  تتعلق  خا�صة 
ب�"اجلهود  البيان  واأ�صاد   ."2021
التي يبذلها �صكان كل من جوبالند 
م�صريهم  تقرير  يف  وغلمدغ 
ولية  واأعلنت  قيادتهم".  وانتخاب 
يوليو/متوز   27 يف  اأي�صًا  جوبالند 
املا�صي، قطع عالقاتها مع حكومة 
يف  بالتدخل  اإياها  متهمة  فرماجو، 

العبث  وحماولة  الداخلية  �صوؤونها 
بالنتخابات الرئا�صية املقبلة.

فاإنها  الولية،  حلكومة  بيان  ووفق 
احلكومة  م�صوؤويل  منع  قررت 
دخول  من  مقدي�صو  يف  الفيدرالية 
مدينة ك�صمايو عا�صمة الولية؛ رداً 
على قيام فرماجو مبحاولت للتاأثري 

على النتخابات.
ق/د

اململوكة  التنمية  متويل  وكالة  قالت 
دى  "�صى  الربيطانية  للحكومة 
اتفاقات  وقعت  اإنها  غروب"،  �صى 
 400 بقيمة  اإفريقيا  فى  ا�صتثمارية 
مليون دولر، يف اإطار م�صعى اأو�صع 
جتارية  روابط  لتطوير  لربيطانيا 
من  للخروج  ت�صتعد  بينما  جديدة، 
الحتاد الأوروبي.  واأعلنت "�صى دى 
�صى" غروب عن التفاقات اجلديدة، 
الربيطانى  الوزراء  بينما دعا رئي�ض 
تعميق  اإىل  جون�صون  بوري�ض 
فى  واأفريقيا  بريطانيا  بني  الروابط 

قمة فى لندن ت�صارك فيها 21 دولة 
اإفريقية.

م�صتعمر  وهى  بريطانيا،  وحتاول 
فر�ض  اقتنا�ض  اإفريقيا،  فى  �صابق 
اأن  بعد  العاملية  التجارة  فى  جديدة 
تغادر الحتاد الأوروبى يف 31 يناير، 
لكنها تواجه مناف�صة قوية يف القارة 
وال�صني.  رو�صيا  مثل  مناف�صني  من 
اإنها  غروب  "�صى دى �صى"  وتقول 
فى  الثنائية  للتنمية  م�صتثمر  اأكرب 
الأموال  غالبية   ": م�صيفة  اإفريقيا. 
اإقليمية  اإفريقية  بنوك  اإىل  �صتذهب 

الأعمال  رواد  اإقرا�ض  ميكنها  حتى 
واملتو�صط  ال�صغرية  وال�رسكات 
قر�صا  التفاقات  وت�صمل  احلجم. 
مليون   100 بقيمة  التجارة  لتمويل 
جنوب  فى  اأب�صا  بنك  مع  دولر 
�صغرية  م�صاريع  لدعم  اإفريقيا 
ومتو�صطة احلجم فى البلد الواقع فى 
جنوب القارة، ومذكرة تفاهم لتقدمي 
التجارى  للبنك  دولر  مليون   100
م�رس،  فى  م�رسف  اأكرب  الدويل، 
لتمويل م�صاريع �صغرية ومتو�صطة 
ال�صغر.  متناهية  وم�صاريع  احلجم 

وت�صمل القائمة اأي�صا ال�صتثمار فى 
والطاقة  ال�صم�صية  للطاقة  م�صاريع 
�صى  تخطط  املجمل  وفى  املتجددة. 
بقيمة  لتفاقات  غروب  �صى  دى 
فى  دولر  مليار   2.5 على  تزيد 
وقالت  املقبلني.  العامني  فى  اإفريقيا 
عن  م�صوؤولة  اإنها  �صى"  دى  "�صى 
روؤو�ض  كل  من   %  10 من  اأكرث 
من  ا�صتثمارها  يجرى  التى  الأموال 
املبا�رس  ال�صتثمار  �صناديق  خالل 

التى تركز على اإفريقيا.
ق/د
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم :  �شري  القدوة
------------------------ 

�صاريت  يعكوف   (  : فارقة  عالمات 
ابن  الإ�رسائيلي  الباحث  عاما،   92
موؤ�ص�صي  اأح��د  �صاريت  مو�صيه 
على  ن��ادم  »اأن��ا  يقول:  »اإ�رسائيل«، 
فال  باأكمله،  ال�صهيوين  امل�رسوع 
حمل  حتل  اأن  يهودية،  لأقلية  ميكن 
على  عا�صت  التي  العربية،  الأغلبية 
اأن��ا  ال�صنني،  مئات  الأر����ض  ه��ذه 
اأعي�ض  لكني  اأبيب،  تل  يف  اأتنف�ض 
ي��غ��ادرون  الآلف  ف��ق��اع��ة،  داخ���ل 
»اإ�رسائيل« ومعظمهم يحمل جوازي 
على  حكومة  اأ���ص��واأ  ولدينا  �صفر، 
نعي�ض  نحن  نتنياهو،  مع  الإط��الق 
نعي�ض هكذا  لن  لكننا  ال�صيف،  على 
لالأبد، ومعاملتنا للفل�صطينيني اليوم 
وحولت  عن�رسية،  كراهية  عن  تنم 

»اإ�رسائيل« دولة اإجرامية« (
الت�رسيح  ه��ذا  واإم���ام  لنا  ميكن  ل 
هذه  ملثل  وال��ف��ك��ري  الي��دل��وج��ي 
الحتالل  لدى  الوازنة  ال�صخ�صية 
ان  ال�صهيونية  واحلركة  ال�رسائيلي 
التوقف  من  بد  فال  عاديا  مرورا  منر 
امامه ودرا�صته با�صتفا�صة والتعليق 
العربي  ال�صعب  فان  وبعمق  عليه 

اجرب  �رساعا  يخو�ض  الفل�صطيني 
و�رسقتها  ار�صه  احتالل  بعد  عليه 
وال�صتيطان  عليها  دولته  واإقامة 
ال�رسائيلي  الوجود  ولتثبيت  فيها 
على ار�ض فل�صطني مار�ض الحتالل 
والإب��ادة  التنكيل  ممار�صات  اب�صع 
الفل�صطيني  ال�صعب  بحق  اجلماعية 
جثث  على  الحتالل  دولة  فاأقيمت 
ال�صهداء الفل�صطينيني حيث مار�صت 
ال�صهاينة  احلركة  قيادات  و�صعت 
يوم  بلفور  بعد ح�صولهم على وعد 
2 نوفمرب/ ت�رسين الثاين 1917 اإىل 
اأر�ض  اأنها  على  فل�صطني  ت�صوير 
ادعاءهم  يحققوا  ولكي  �صعب                                         بال 
اأبناء  تقتيل  اأ�صلوب  اإىل  جلوؤوا  هذا 
لإفراغ  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب 
على  ولإجبارهم  اأهلها  من  فل�صطني 
اخلطة  ه��ذه  ولتنفيذ  وطنهم  ت��رك 
الإجرامية اعتمد الحتالل على اإن�صاء 
الع�صابات الإرهابية امل�صلحة واأ�صهر 
والأرغ��ون  �صترين  الع�صابات  هذه 
والهاغاناه وهذه الع�صابات هي التي 
بجي�ض  يعرف  ما  بعد  فيما  كونت 

الحتالل الإ�رسائيلي .
�صاريت  يعكوف  ت�رسيح  يكن  ومل 
تلك  نتيجة  ج��اء  بل  �صدفة  جم��رد 
العربي  لل�رساع  الكبرية  الرتاكمات 

فل�صطني  احتالل  منذ  ال�رسائيلي 
ال�رسائيلي  الرف�ض  عن  وع��ربت 
يف  والكراهية  العن�رسية  ملمار�صة 
امل��وؤام��رات  ت��زداد  وال��ي��وم  املنطقة 
�رسا�صة وتت�صعب الدوار اخلفية للنيل 
من حقوق وكفاح �صعبنا الفل�صطيني 
واإرادة و�صمود اهلنا وتعر�ض القيادة 
للنيل  الفل�صطينية اىل حملة �رس�صة 
اهدافها  يف  والت�صكيك  مواقفها  من 
�صمودها  من  للنيل  البع�ض  و�صعى 
وان  الثابتة  موقفها  يف  والت�صكيك 
من  هم  الإ�رسائيلي  الحتالل  ق��ادة 
وميار�ض  الدولية  ال�رسعية  يرف�صون 
الفل�صطيني   ال�صعب  بحق  الرهاب 
با�صتحقاقات  الع��رتاف  راف�صني 
بناء  يف  وم�����ص��ت��م��ري��ن  ال�����ص��الم 
الرا�صي  وم�صادرين  امل�صتوطنات 
الإن�صان  حقوق  ومنتهكني  قامعني 
�رساح  اإطالق  راف�صني  الفل�صطيني 
التنكر  يف  وم�صتمرين  الأ����رسى 
بالعودة  الفل�صطيني  ال�صعب  حلقوق 

ايل اأرا�صيهم .

امريكا  واأدوات  الحتالل  اهداف  ان 
ل�رسب  تتقاطع  باتت  املنطقة  يف 
خللق  وتهدف  الفل�صطينية  اجلهود 
متثيلية هزيلة تكون بديال عن  بدائل 

الفل�صطينية  التحرير  منظمة  متثيل 
الت�صفية  م�رسوعات  مترير  اجل  من 
حلم  واإجها�ض  الفل�صطينية  للق�صية 
هذا  عمر  اطالة  ايل  وال�صعى  �صعبنا 
الفل�صطينية  الر�ض  على  الحتالل 

العربية .
العظيم  الفل�صطيني  �صعبنا  ان 
وم�رس  طموحاته  حتقيق  علي  لقادر 
احلق  فهذا  ال�صتقالل  نيل  علي 
يتنازل  ان  ميكن  ل  الفل�صطيني 
طريق  يف  ما�صي  فهو  �صعبنا  عنه 
ال�صهداء والنت�صار والثورة والدولة 
يف  ال�صتقالل  نيل  حتى  امل�صتقلة 
لإنهاء  ال��دويل  واجلهد  املد  هذا  ظل 
بحق  واملعاناة  الظلم  ورفع  الحتالل 
ال�صعب الفل�صطيني وحتما �صتنت�رس 
القوة  ح�صارة  علي  احل�صارة  قوة 
الحتالل  حكومة  متار�صها  التي 
الفل�صطينية  احل�صارة  و�صتنت�رس 
علي بط�صكم واإرهابكم وعنجهيتكم 
ر�صالة  و�صتنت�رس  الأ�صود  وحقدكم 
الفل�صطينية   ال�صالم  ور�صالة  �صعبنا 
باإميانه املطلق بحقه وا�صتعداده الدائم 
وحياته  وج��وده  اجل  من  للت�صحية 
الفل�صطينية  دولته  واإقامة  الكرمية 

امل�صتقلة والقد�ض عا�صمتها .

الداخل من  االإ�شرائيلي  واقع االحتالل 

املحتلة  ال��ق��د���ض  م��دي��ن��ة  حت��ول��ت 
لثكنة   ،21/1/2020 الثالثاء  ام�ض 
 6000 اأكرث من  ع�صكرية، بعد ن�رس 
و�صول  لتاأمني  "اإ�رسائيلي"  جندي 
زعيم   41 من  يقارب  ما  مواكب 
الرو�صي  الرئي�ض  بينهم  من  دولة 
فالدميري بوتني والأمري ت�صارلز على 
مدار الأ�صبوع املقبل، حل�صور موؤمتر 

القادة.
وق��د ب��داأ و���ص��ول زع��م��اء ال��دول 
منذ  ال�صيا�صيون،  وامل�����ص��وؤول��ون 
نائب  اأب��رزه��م  وم��ن  اأم�����ض،  م�صاء 
بن�ض،  مايك  الأم��ريك��ي  الرئي�ض 
بوتني،  فالدميري  الرو�صي  والرئي�ض 
واأمل��ان��ي��ا  فرن�صا  دول  وروؤ����ص���اء 
قناة  ذك��رت  ما  بح�صب  وهولندا، 

بالعربية. الناطقة  الإ�رسائيلية  مكان 
"يديعوت  ل�صحيفة  ووف���ق���ًا 
تدريب  اأج���ري  فقد  اأحرنوت"، 
الرئي�ض  اإقامة  مقر  يف  كبري  اأمنى 
املحتلة،  القد�ض  يف  الإ�رسائيلي 
رئي�ض   41 ل��و���ص��ول  ا���ص��ت��ع��دادا 
قبل  الر�صمى،  ل�صتقبالهم  دولة،  
املنتدى  م��وؤمت��ر  ف��ى  ُم�صاركتهم 
و�صيبزر  للهولوكو�صت.  ال��دويل 
الرو�صى  الرئي�ض  احل�صور  بني  من 
الرئي�ض  ون��ائ��ب  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري 
والروؤ�صاء  بين�ض،  مايك  الأمريكى 
وىل  وكذلك  والفرن�صى،  الأملانى 

ت�صارلز. الأمري  الربيطانى  العهد 
ومت اإجراء التدريب الأمني، بالتعاون 
ال�صخ�صيات،  ت��اأم��ني  وح��دة  م��ع 

اأن��ه  علما  ل�"ال�صاباك"،  التابعة 
املواكب،  تاأمني  على  ال��ت��دّرب  مت 
ال�صخ�صيات  لكبار  اآم��ن  ودخ��ول 

الإ�رسائيلي. الرئي�ض  اإقامة  اإىل مقر 
الرئي�ض  اإق��ام��ة  مقر  و�صيتحّول 

اإىل منطقة  اأثناء احلدث،  الإ�رسائيلي 
القنا�صة  �صيتمركز  حيث  مغلقة، 
الحتالل  وجنود  الأ�صطح،  على 
اإىل  املوؤدية  ال�صوارع  مداخل  على 

املنطقة.

القد�س املحتلة تتحول لـ"ثكنة ع�شكرية" ت�شتمر الأ�شبوع
لزيارة 41 رئي�س دولة وزعيماأخبار فل�شطني

االأ�شري عمر �شالح 
الأمل الأول .. يف قرية كفردان غرب جنني ، ولد الأ�صري عمر 
قبل عقدين من الزمن ، ليكون التا�صع يف عائلته املكونة من 
والأقرب  الأحب   " خالد  اأبو  لوالده  بالن�صبة  لكنه   ، نفر   13
على  زاحفًا  م�صيت  ..ولو  كلها  الدنيا  ي�صاوي  عندي  فهو   ..
 ،" حلظة  اتردد  لن  اأراه  حتى  لل�صجن  بلدتي  من  القدام 
وي�صيف " ابني �صاب طيب وخلوق ، بار بنا وحمب ل�رسته 
ال�صف  حتى  مبدار�صها  وتعلم  فيها  وعا�ض  تربى  التي  وبلدته 
العا�رس ، وب�صبب ظروفنا ، �صحى مب�صتقبله وتعلم مهنة البناء 
�صغره  منذ  عمر   " ويكمل   ،" اعتقاله  حتى  فيها  عمل  التي 
ي�صلي وملتزم دينيًا ، خلوق وطيب القلب ، ومل يكن يتدخل 
�صدمت  التي  والعائلة  العمل  بني  حياته  ق�صى   ، بال�صيا�صة 
الفرتة  طوال  يتوقف  مل  والذي  الأول  الأمل  لنعي�ض  باعتقاله 

املا�صية " .
بظلم  ي�صعر  كان  فاجلميع   ، عمر  عودة  تنتظر  العائلة  جل�صت 
حياة  يف  يخيم  والأمل  اليام  مرت  لكن   ، اجلائر  العتقال 
توجهت   " خالد  اأبو  الوالد  ويقول   ، املنزل  واجواء  الأ�رسة 
الحتالل  وظلم  ابني  انتزاع  �صبب  ملعرفة  املوؤ�ص�صات  لكافة 
له ، لكن �صمتهم وامل�صري املجهول زاد اوجاعنا واأملنا والأيام 
مت�صي واخباره مقطوعة "، وي�صيف " مل يهداأ لنا بال ، وبكت 
والدته ، وتاأملنا من �صدة اخلوف والقلق على م�صري ابني حتى 
منع  مع  اجللمة  �صجن  يف  التحقيق  رهن  حمتجز  انه  علمنا 
والأيام  معاناتنا  تفاقمت   " ويكمل   ،" امنية  ل�صباب  زيارته 
�صهور يف  عدة  ق�صى  حتى  ابني  ونحن جنهل م�صري  مت�صى 
تلك الزنازين الرهيبة حتى �صعرنا  اننا معه يف نف�ض امل�صري 

نتجرع من كاأ�ض الوجع والمل والعذاب.
بني  عمر  تنقل  ،خالل  الأمل  رحلة  ا�صتمرت   .. الثالث  الأمل 
ووالدته   ، جلبوع  اجللمة وع�صقالن وجمدو حتى   .. ال�صجون 
يف كل حلظة   " وتقول   ، دموعها  فاطمة  ل جتف  اخلم�صينية 
خا�صة  العمر  حلظات  وا�صعب  احلك  ع�صنا   ، اعتقاله  من 
خالل جل�صات املحاكم وما نتعر�ض له من ممار�صات واو�صاع 
وانتهاكات ظاملة ، فحتى احلديث اليه ممنوع "، وت�صيف " منذ 
 ، 10 مرات  ، جرى عر�صه على املحكمة  اليوم  اعتقاله حتى 
ويف كل جل�صة ميددون توقيفه ، يحا�رسه ال�صجانني الذين لو 
عمر  مع  نتوا�صل  العيون  وبلغة   ، روؤيته  من  حلرمونا  متكنوا 
الدعوات  وتتكرر  اللحظات  بع�ض  ن�صرتق   ، جل�صة  كل  يف 
 ، والمل  الوجع  هذا  كل  من  ونرتاح  الينا  ليعود  العاملني  لرب 

فال نعرف اىل متى �صت�صمر حماكمته حتى اليوم.
كل  حياة  هي  هكذا   .. يتوقف  ل  اأمل   "   .. يتوقف  ل  اأمل 
ال�صاعة  جتاوزت  بعدما  خالد  اأبو  الوالد  قال   .." اأ�صري  عائلة 
حتت  يقبعون  الأ�رسى  اأهايل  مع  زال  وما   ، �صباحًا  العا�رسة 
فالقانون   ، ال�صليب  با�صات  تتحرك  اأن  دون  ال�صم�ض  اأ�صعة 
لتنطلق  احلافالت  بكافة  الأهايل  يفر�ض جتميع كل  الحتالل 
كل  جتيز  �رسيعة  اأو  قانون  اأي   " ويقول   ، ال�صجون  نحو  معا 
حياة  ي�رسقون   ، العذاب  هذا  وزر  يتحمل  ومن  الظلم  هذا 
نزورهم  حتى  ويعاقبوننا  �صجونهم  يف  ويحتجزونهم  ابنائنا 
.. نغادر منزلنا يف كفردان ال�صاعة ال�صاد�صة �صباحًا رغم اننا 
ل ننام ليلة الزيارة ، ومنر برحلة عذاب حتى ن�صل "، ويكمل 
واأيل  تفتي�ض ج�صدي  بثالثة مراحل  منر   ، اجللمة  على حاجز   "
يف  المل  ونعي�ض  عجوز  اأو  طفل  يراعون  ل   ، وكهربائي 
ال�صيف وال�صتاء فال فرق ول ميكن العبور دون كل املحطات 
"، ويتابع " اأمل يف املرور والتفتي�ض ثم النتظار حتى الو�صول 
�صاحة  يف  ال�صم�ض  ا�صعة  حتت  نحتجز  وهناك   ، ال�صجن  اىل 
تغلق علينا وبحرا�صة اجلنود لنعي�ض جتربة ال�صجن بوجه واأمل 
اأخر حتى تاأتي حلظة الزيارة مبحطات اأمل اخرى ، تفتي�ض على 

3 حمطات نتحملها ب�صرب حتى ل نخ�رس الزيارة ".
الأمل والأمل .. يقول والد الأ�صري " قبل العبور لغرفة الزيارة 
علينا  البواب  ويغلقون  �صغرية  بغرفة  اجلنود  يحتجزنا   ،
رغم  انفا�صنا  حت�صي  التي  الكامريات  من  حركتنا  ويراقبون 
 ، لل�صجن  احلقيقي  باملعنى  ن�صعر  هنا   ، للتفتي�ض  خ�صوعنا 
لكن نخفي امل�صاعر حتى ل نوؤثر على احبتنا الذين ينتظروننا 
 ، لنا  �صجن  حمطة  اخر   ، الزيارة  غرفة   " وي�صيف  ب�صوق"، 
التي  �صوقنا  بنريان  يحرتق  من  والهاتف   ، ممنوع  �صيء  فكل 
حتول املنا لأمل عندما ن�صمع ا�صواتهم ونرى هاماتهم العالية 
ارواحنا  وتتالحم  اجلدران  تت�صاقط   .. اجلميلة  وابت�صاماتهم 
ليل  طال  مهما  قريبًا  نراه  الذي  احلرية  بلقاء  املنا  ويتجدد 

الغربة وظلم ال�صجان ".

عربية  اإعالمية  م�صادر  ك�صفت 
عن   ،21/1/2020 الثالثاء  اأم�ض 
"اإ�رسائيل"  وجهتها  حتذير  ر�صالة 
من  حت��ذره��ا   ، غ��زة  يف  للمقاومة 
التي  الزعماء  حماولت تخريب قمة 

تقام يف القد�ض املحتلة.
اأن  ال��ع��ربي��ة   13 ال��ق��ن��اة  وق��ال��ت 
اإىل  ر�صالة  اأر�صلت  "اإ�رسائيل" 

حما�ض مفادها اإذا قامت بتخريب قمة 
القادمة  الأيام  �صتقام يف  التي  القادة 
لن  الحتالل   فاإن جي�ض  القد�ض،  يف 

يرتدد يف الرد بقوة.
اأن  تعتقد  "فاإ�رسائيل"  للقناة،  ووفقًا 
البالونات  اطالق  خلف  تقف  حما�ض 
اأن  احتمال  ت�صتبعد  ل  و  احلارقة  
القادة،   قمة  تخريب  حما�ض   حتاول 

البالونات  اطالق  زي��ادة  طريق  عن 
احلارقة نحو امل�صتوطنات التي حتيط 
ال�صواريخ  اإط��الق  اأو  غزة  بقطاع 

باجتاه اجلنوب
ماُيقارب  و���ص��ول  ال��ي��وم،  وي��ب��داأ 
بينهم  م��ن  دول���ة  زع��ي��م   41 م��ن 
بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ض 
املحتلة  للقد�ض  ت�صارلز،  والأم��ري 

بداأ  القادة.وقد  يجمع  موؤمتر  حل�صور 
وامل�صوؤولون  الدول  زعماء  و�صول 
ومن  اأم�ض،  م�صاء  منذ  ال�صيا�صيون، 
اأبرزهم نائب الرئي�ض الأمريكي مايك 
فالدميري  الرو�صي  والرئي�ض  بن�ض، 
واأملانيا  فرن�صا  دول  وروؤ�صاء  بوتني، 
قناة  ذك��رت  ما  بح�صب  وهولندا، 

مكان الإ�رسائيلية الناطقة بالعربية.

بالقد�س  القادة  موؤمتر  تخريب  خ�شية  قوي  برٍد  غزة  "اإ�شرائيل" ُتهدد 

الأ����رسى  ���ص��وؤون  هيئة  اأّك����دت 
الأ����ص���ريات  اأن  وامل���ح���رري���ن، 
ظروف  من  يعانني  الفل�صطينيات 
الح��ت��الل.  ���ص��ج��ون  يف  �صعبة 
زي��ارة  عقب  الهيئة،  واأو�صحت 
اأن  "الدامون"،  يف  لهّن  حماميتها 
هو  الأ�صريات  منه  تعاين  ما  اأبرز 
اجلدد  للمعتقالت  املرحلي  النقل 
غرف  يف  "ه�صارون"  �صجن  اإىل 
اإذ  عزل انفرادي ويف ظروف �صيئة، 

ت�صل  لفرتة  املعتقالت  فيه  حتتجز 
اإىل  نقلهن  قبل  وذلك  ال�صهر،  اإىل 
املحامية  "الدامون".ونقلت  �صجن 
املتوا�صلة  مطالباتهن  عنهن 
وتقدمي  ن�صائية،  طبيبة  بتوفري 
لالأ�صريات  ال��الزم  الطبي  العالج 
كالأ�صرية  واجلريحات،  املري�صات 
تعاين  وال��ت��ي  اجلعابي�ض  اإ����رساء 
ج�صدها،  اأنحاء  كاّفة  يف  حروق  من 
اعتقالها،  عملية  اأثناء  بها  اأ�صيبت 

والتي  ح�صن  ن�رسين  والأ���ص��رية 
والأع�صاب،  ال�صكري  من  تعاين 
والتي  �صواهنة  اأن�صام  والأ�صرية 
امل��ف��ا���ص��ل،  يف  اآلم  م��ن  ت��ع��اين 
تعاين  والتي  باكري  مرح  والأ�صرية 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ت�صنجات،  م��ن 
الأ�صرية روان اأبو مطر والتي تعاين 
جانب  اإىل  هذا  البطن.  يف  اآلم  من 
التي  ال�صعبة  احلياتية  ال��ظ��روف 
"الدامون"،  يف  الأ�صريات  تعي�صها 

واملماطلة  بالأهايل  التنكيل  ومنها 
دخول  ومنع  للزيارة،  اإدخالهم  يف 
الأغ���را����ض اخل��ا���ص��ة ب��الأ���ص��غ��ال 
الهاتفي  الّت�صال  ومنع  اليدوية، 
يف  الكامريات  وزرع  الأهايل،  مع 

ال�ّصجن. �صاحة 
يف  يقبعن  اأ�صرية   )41( اأن  يذكر   
 )18( بينهّن  "الدامون"،  �صجن 
العتقال  قيد  اأ�صريات  واأربع  اأمًا، 

تهمة". "بال  الإداري 

هيئة االأ�شرى: ظروف �شعبة تعي�شها االأ�شريات فـي �شجون االحتالل
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من  طًنا   26 ت�صدير  اأم�ض  اأول  مت 
نحو  بالولية  البطاطا  منتوج 
اإىل  ت�صعى  عملية  يف  ا�صبانية 
للت�صدير  الولية  فالحي  حتفيز 
الكبري  الن��ه��ي��ار  عقب  وذل���ك 
البطاطا  اأ�صعار  �صهدتها  ال��ذي 

الت�صدير  ملف  اأن  اإل  الأيام،  هذه 
الن�صغالت  من  جملة  تعرتيه 
حتدث  وال�صعوبات  واحل��واج��ز 
ع��ن��ه��ا ب��ع�����ض امل�����ص��دري��ن ل� 

"التحرير".
ق .م

برئا�صة  رادي��وز  جمعية  تنقلت 
الواد  راأ�ض  بلدية  اإىل  �صايف،  قادة 
لتقدمي  بوعريريج،  ب��رج  بولية 
املعنوية  وامل�����ص��ان��دة  ال��ت��ع��ازي 
واملادية لعائلة الفقيد لعب نادي 
ال��ذي  وائ��ل،  ح��م��ادي  ب��ن  املغري 
حادث  اإث��ر  املا�صي  الأح��د  تويف 
ت�صادم حافلتني، بح�صور حمادي 
ال�صباب  وزي��ر  عن  ممثال  ن��واري 
ولية  ووايل  خالدي،  والريا�صة 
حيث  بلحجازي،  بوعريريج  برج 
لدى  وح�رسة  اأ�صى  وفاته  خلفت 
براأ�ض  راأ�صه  م�صقط  مواطني 
وم�صريو  اأن�صار  وك��ذا  ال���واد، 
مل  الذين  املغري،  ن��ادي  ولعبو 
رحيل  اللحظة  حل��د  ي�صدقوا 
العالية  الأخالق  �صاحب  زميلهم 
الفنية  والمكانيات  والن�صباط، 
بها،  يتمتع  ك��ان  التي  العالية 
مب�صتقبل  له  يتنباأ  اجلميع  جعلت 
جمعية  القدم.وفد  كرة  يف  زاهر 
وقراأ  العزاء  واجب  قدم  رادي��وز 
مانحا  املرحوم،  قرب  عند  الفاحتة 
و�صهادة  ال�صتحقاق  و���ص��ام 

�رسفية وم�صاعدة مادية، يف اأجواء 
خيم عليها احلزن واحل�رسة، ميزتها 
حميى  على  املر�صومة  الدموع 
اجلموع التي ح�رست هذه الزيارة 
املنا�صبة  كانت  الت�صامنية.كما 
وك��رات  ريا�صية  ل��وازم  لتقدمي 
ملمار�صة  ال���واد  راأ����ض  ل�صباب 
كعربون  اجل��واري��ة،  القدم  ك��رة 
روح  على  جارية  و�صدقة  حمبة 
البلدية. ل�صباب  وائ��ل،  املرحوم 
عائلة املرحوم ورغم وقع الفاجعة، 
ثمنت مبادرة جمعية راديوز التي 
رغم  طويلة  م�صافة  ممثلوها  قطع 
�صوء الحوال اجلوية لتقدمي واجب 
وقفة  باملنا�صبة  �صاكرة  العزاء، 
ابنهم  ورفقاء  الواد  راأ�ض  �صكان 
داعية  املغري،  ن��ادي  يف  املرحوم 
الفقيد  يرحم  اأن  تعاىل  املوىل  من 
مينح  واأن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنه 
حتت  لزالت  التي  للوالدة  ال�صرب 
تبعات  ال�صدمة �صحيا، من  تاأثري 
اأودت  التي  الأليمة  الفاجعة  هاته 

بفلذة كبدها.
حممد علي

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
اأم�ض  اأول  ليلة  باحلمراية  املدنية 
على   8:50 ال�صاعة  ح��دود  يف 
م�صتوى الطريق الوطني رقم  48 
متثل يف  م��رور خطري  ح��ادث  اإث��ر 

انقالب �صاحنة من نوع �صوناكوم 
 ، بالأحذية  حمملة  الثقيل  للوزن 
وهو  جريح  احلادثة  هذه  وخلفت 

�صائق ال�صاحنة .
ق.م

حرفية   50 اأم�����ض  ا�صتفادت 
ببلدية الطالب العربي بالوادي 
قبل  من  التاأهيل  �صهادات  من 
التقليدية  ال�صناعات  غرفة 
بالتن�صيق  بالولية  واحل��رف 
املراأة  لرتقية  كنزة  جمعية  مع 

الريفية.
غرغوط  خديجة  واأو�صحت 
احلرفيات  اأن  اجلمعية،  رئي�صة 
اخلربة  مت تكوينهن وهن ذوات 
ناهيك  حرفتهن،  جم��الت  يف 
�صهادات  ميلكن  اللواتي ل  عن 
لإن�����ص��اء  ت��وؤه��ل��ه��ن  مهنية 

و�صغرية،  م�صغرة  موؤ�ص�صات 
تاأهييل  �صهادة  من  ا�صتفدن 
ال�صناعة  غ��رف��ة  ط��رف  م��ن 
بالوادي،  واحل��رف  التقليدية 
احلرفيات  م��رور  بعد  وذل��ك 
مكونة  جلنة  على  املرت�صحات 
جميع  يف  متخ�ص�صني  م��ن 
باإمتحانه  ت��ق��وم  امل��ج��الت 
ويف  املهنية،  خربته  وتقييم 
�صهادة  له  ٌتقدم  جناحه  حالة 
جمال  خو�ض  من  متكنه  تاأهيل 
موؤ�ص�صة  واإن�صاء  املقاولتية 
م�صغرة اأو �صغرية خا�صة عن 

واملرافقة  الدعم  اآليات  طريق 
لكناك،  لون�صاج،  غ��رار  على 
�صكل  طاملا  والتي  لوجنام....، 
التي  ال�صهادة  وج���ود  ع��دم 
عائقا  املهنية  اخل���ربة  تثبت 
تكوين  يف  احل��رف��ي��ات  اأم���ام 

ال�صتثمارية م�صاريعهن 
اأن  املتحدثة،  ذات  وذك���رت 
ع��ّدة  اأك���رث  �صمل  التكوين 
اخلياطة،  منها  تخ�ص�صات 
ال��ط��رز،  احل��ل��وي��ات،  �صنع 
�صناعة  التقليدي،  الن�صيج 
ومت�ض  واحل��الق��ة...  الأف��ر���ص��ة 

التاأهيل  �صهادات  منح  عملية 
حتى املراأة املاكثة بالبيت.

بلدية  رئ��ي�����ض  ج��ان��ب��ة،  م��ن 
اإبراهيم  ال�صيد  العربي  الطالب 
اأ�صاد مبجهودات اجلمعية،  دومي، 
مبادرة  تعد  اأنها  اإىل  م�صرًيا 
عر�ض  اإىل  بالإ�صافة  جيدة، 
م�صيفا  احلرفية،  اإبداعاتهن 
مقر  احلرفيات  منح  مت  اأنه  اإىل 
احلفاظ  يف  وي�صاهمن  ليبدعن 
على تراث هذه املنطقة، ح�صب 

ما ذكره املتحدث.
ف�وزي .ق

بالولية  ا  مري�صً  15 ا�صتفاد 
جراحية  عمليات  اإج��راء  من 
لرتكيب املفا�صل ال�صطناعية 
قامت  ب��امل��ن��ظ��ار،  واجل��راح��ة 
العمومية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب��ه��ا 
يف  ب��ال��وادي،  ال�صت�صفائية 
اإطار تواأمة الطبية مع اجلمعية 
  ASHOFA العلمية  الطبية 
حتت  الفرن�صية،   – اجلزائرية 
ب��ن عمر  ال��دك��ت��ور  اإ�����رساف 
طب  يف  خم��ت�����ض  اأي������وب 
العظام ورئي�ض غرفة  وجراحة 

اجلراحية. العماليات 

واأجرى هذه العمليات اجلراحية 
جمال  غ��م��ري  ال��ربوف�����ص��ور 
تركيب  يف  املخت�ض  ال��دي��ن 
باملنظار،  واجلراحة  املفا�صل 
يحي  مكي  الربوف�صور  وكذا 
عبد املوؤمن خمت�ض يف اأمرا�ض 
الفريو�صات،  وعلم  الأوب��ئ��ة 
من  جمموعة  تقدمي  مت  كما 
حول   العليمة  امل��ح��ا���رسات 
الفريو�صي  الكبد  التهاب 
الدم   نقل  والعدوى عن طريق 
عن  الفريو�صات  انتقال  وكذا 
اأما  باحلقن،  اإ�صابات  طريق 

اجلراحية  للعمليات  بالن�صبة 
املفا�صل  ت��رك��ي��ب  �صملت 
م�صتوى  على  ال�صطناعية 
اجل��راح��ة  وعمليات  الركبة 

باملنظار.
ح�صب  ال��ت��واأم��ة  وت��ه��دف 
مع  ���ص��واء  عليها،  القائمني 
يف  اجلامعية  امل�صت�صفيات 
جمعيات  م��ع  اأم  ال�����ص��م��ال، 
ب��ل��دان  يف  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري 
ينتمي  التي  املتطور  العامل 
جزائرية  واأدمغة  كوادر  اإليها 
من  وذلك  املهجر،  يف  ُمقتدرة 

وتدريب  اخل��ربات  نقل  اأج��ل 
اجلزائرية  الطبية  ال��ط��واق��م 
التقنيات  ب��اأح��دث  باجلنوب 
العلمية  الطرق  واأهم  اجلراحية 
املجال  يف  املُبتكرة  احلديثة 
ال��ط��ب��ي واجل���راح���ي وك���ذا 
ال�صطناعية  املفا�صل  تركيب 
واجلراحة باملنظار، ف�صاًل على 
يف  حما�رسات  من  ال�صتفادة 
�ض، لرفع من م�صتوى  التخ�صّ
والوطنية  املحلية  الكفاءة 

واملخت�صني. لالأطباء 
ف�وزي .ق

اأولياء تالميذ باكمالية مقى -2 
لولية  التابعة  خليفة  بحا�صي 
اأبنائهم  منع  يوا�صلون  الوادي 
الدرا�صة  مبقاعد  اللتحاق  من 
ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لليوم 
مطالبني بتنحي مدير الكمالية 
، ويف حديث للتحرير مع رئي�ض 
املوؤ�ص�صة  لذات  الأولياء  جمعية 

�صتتوا�صل  الحتجاجات  اأن 
م��ادام  طلبنا  تلبية  غاية  اإىل 
ونتائج  مهدد  اأبنائنا  م�صري 
من  الأول  الف�صل  اختبارات 
تثبت  احلالية  الدرا�صية  ال�صنة 
املوجهة  الت�صكيات  رغم  ذلك 
الإداري���ة  املحلية  لل�صلطات 
بعني  توؤخذ  مل  التي  والرتبوية 

العتبار مما دفعنا اإىل الحتجاج 
من  اأب��ن��ائ��ن��ا  وم��ن��ع  ال�صلمي 
رغم  الدرا�صة  مبقاعد  اللتحاق 
الجراء  هذا  خماطر  ندرك  اأننا 
وم���ا ي��رتت��ب ع��ن��ه م��ن ت��اأخ��ر 
القبول  لكن  لأبنائنا  درا�صي 
بعد  عن  الكمالية  ي�صري  مبدير 
به  القبول  ميكن  ول  مرفو�ض 

ود�صتور  عنه  ال�صكوت  اأو 
قول  ح�صب  ذلك  يوؤكد  البالد 
ا�صتهجن  ال��ذي  الهيئة  رئي�ض 
املحلية  ال�صلطات  مبالت  ل 
امل�رسوعة  ملطالبهم  وتهمي�صها 
مب�صتققبل  اأ�صا�صا  املرتبطة 

فلذات اأكبادهم وراأ�ض مالهم.
قدودة مبارك

احل�رسي  الأم��ن  عنا�رس  متكن 
وجيز  وقت  يف  بالوادي  الأول 
ع�رسيني  ���ص��اب  توقيف  م��ن 
ينحدر من اإحد بلديات الولي��ة، 
وقام  م�صجد  حرمة  لنتهاكه 
جتهيزاته،  بع�ض  على  بال�صطو 
تلقي  عقب  ج���اءت  العملية 
ملعلومات  ال�رسطة  م�صالح 
داخل  من  �رسقة  بوقوع  تفيد 

الولية  بعا�صمة  الكائن  م�صجد 
اأ�صفرت  التي  حتريتها  لتبا�رس 
اجلرم  مقرتف  عن  التعرف  عن 
ا�صتكمال  وب��ع��د  وت��وق��ي��ف��ه 
اإعداد ملف  التحقيق مت  اإجراءات 
مبوجبه  ق��دم  حقه  يف  ق�صائي 
الق�صائية املخت�صة  اأمام اجلهات 

اإقليميا.  
ق.م

للت�شدير يف عملية ت�شعى اإىل حتفيز فالحي الوالية 

ت�سدير 26 طًنا من منتوج البطاطا 
بالولية نحو ا�سبانيا

كان من بني �شحايا حادث ا�شدام احلافلتني بالوادي

جمعية راديوز تعزي وتت�سامن
 مع عائلة الالعب وائل بن حمادي

حادث مرور بطريق احلمراية

اآليات الدعم ا�شتفادتهم من م�شاريع  بهدف 

التاأهيل �سهادات  من  ت�ستفدن  العربي  بالطالب  حرفية   50

بالوالية ا  15 مري�شً منها  ا�شتفاد 

اإجراء عمليات جراحية لرتكيب املفا�سل ال�سطناعية واجلراحة باملنظار

– بحا�شي خليفة  2 يطالبون بتنحية املدير اكمالية مقى 

اأولياء تالميذ يوا�سلون منع اأبنائهم من الدرا�سة

منتهك حرمة م�سجد يف قب�سة الأمن 
احل�سري بالوادي

فـوزي .ق 
-------------------

�صاأنها  من  املذكورة  امل�صاريع 
العمومية  اخل��دم��ة  حت�صني 
اجلمالية  ال�صورة  واإع��ط��اء 
ح�صبما  وامل��دا���رس،  للقرى 
البلدية  رئ��ي�����ض  ب��ه  اأف����اد 
واأ���ص��اف  بوخالفة.  فتحي 
الغالف  اأن  املتحدث،  نف�ض 
�����ض لإجن���از  امل���ايل امل��خ�����صّ
اإط��ار  امل�����ص��اري��ع ي��دخ��ل يف 
والت�صامن  ال�صمان  �صندوق 
حيث  املحلية،  للجماعات 
ال�رسف  �صبكات  اجناز  �صيتم 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صحي، 
ال�صاحلة  امل��ي��اه  ���ص��ب��ك��ات 

احل�رسية  والتهيئة  لل�رسب، 
ناهيك  احل�رسي،  والتح�صني 

للكثري  العتبار  اإع���ادة  عن 
مت  كما  البلدية،  طرقات  من 
مطاعم  اجن���از  يف  ال�����رسوع 
اأج��ل  م��ن  وذل���ك  مدر�صية، 
كما  الإطعام،  ظروف  حت�صني 
مالعب   6 يقارب  ما  اجناز  مت 
جوارية من نوع ماتيكو، فيما 
�ض غالف مايل اأخر منح  خ�صّ
البتدائية،  املدار�ض  لرتميم 
هذه  جديدة  حلة  اإعطاء  بهدف 
واإعادة  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
وقاعات  للمطاعم  العتبار 
عنه  ك�صف  ح�صبا  الدرا�صة، 

البلدية. رئي�ض 

بلدية �سيدي عمران ت�ستفيد من م�ساريع تنموية 
هامة

العمومية  االإنارة  التهيئة احل�شرية،  م�ّشت  التي  الهامة،  التنموية  امل�شاريع  �شيدي عمران بجملة من  بلدية  ا�شتفادت 
40 مليار �شنيتم. وكذا ال�شرف ال�شحي بغالف مايل قارب الـ 

40 مليار �شنيتم بغالف مايل قارب الـ 
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نحو ت�شليم اأ�شغال املحطة البحرية اجلديدة  بعنابة 

حممد علي 
-----------------

التنفيذي  اجلهاز  رئي�ض  �صدد  و 
لدى  م��زه��ود  توفيق  املحلي، 
هذا  اأ�صغال  تقدم  وترية  تفقده  
حديثه  يف  الهيكلي  امل�رسوع 
املكلف  املجمع  م�صوؤويل  مع 
الرفع  "�رسورة  على  بالإجناز 
كل  تفعيل  و  العمل  وترية  من 
بتدارك  ت�صمح  التي  الآليات، 

و  ل�صيما  امل�صجل،  ال��ت��اأخ��ر 
اخلا�صة  التعاقدية  الآج��ال  اأن 
ال��ب��ح��ري��ة  امل��ح��ط��ة  بت�صليم 
من  افريل  �صهر  يف  تنق�صي 

اجلارية." ال�صنة 
املحطة  م�����رسوع  ���ص��ج��ل  و 
الذي  لعنابة  اجلديدة  البحرية 
يف  اإجن���ازه  اأ���ص��غ��ال  انطلقت 
ب�صبب  ت��اأخ��را،   2016 ج��وان  
التي  الإ���ص��اف��ي��ة  الأ���ص��غ��ال 

تلك  ل�صيما  امل�رسوع  تطّلبها 
الأر�صية،  بتقوية  املرتبطة 
من  املقدمة  ال�����رسوح  ح�صب 
باتيميتال/  جممع  ممثلي  طرف 

بالإجناز. املكلف  كوفيا  ترافو 
الأ���ص��غ��ال  ا�صتكمال  بعد  و 
برتكيب  اخل��ا���ص��ة  ال��ك��ربى 
للمحطة  ال���ع���ام  ال��ه��ي��ك��ل 
العمليات  جت�صيد  يف  �صي�رسع 
الثانوية،  بالأ�صغال  املرتبطة 

خمتلف  م��د  بينها  م��ن  ال��ت��ي 
الف�صاءات  تهيئة  و  ال�صبكات 
اخلا�صة  التجهيزات  لرتكيب 
امليكانيكية  ال�صالمل  فيها  مبا 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ذات  ح�صب  باملحطة،  اخلا�صة 
اأن  ب����رزت  اأ ال��ت��ي  ال�����رسوح 
لعنابة  البحرية  املحطة  اإجن��از 
طوابق،  ثالثة  من  املت�صكلة 
جت��م��ع ب���ني خ���دم���ات ال��ن��ق��ل 
التجارية  الن�صاطات  و  البحري 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة واخل��دم��ات��ي��ة 
ياأتي  املواطنني،  اأمام  املفتوحة 
ميناء  موؤ�ص�صة  من  بتمويل 
عنابة و ذلك بغالف مايل اأويل 

4 ماليري د.ج. جتاوز ال 
البحرية  املحطة  دخول  بجرد  و 
ملا جمموعه  تت�صع  التي  اجلديدة 
مركبة  و300  م�صافر   1.200
اخلدمة،  حيز  الواحدة  للرحلة 
ل  م��ا  با�صتحداث  �صت�صمح 
�صغل  من�صب   200 عن  يقل 
فر�ض  اىل  اإ�صافة  جديد  مبا�رس 
ح�صبما  املبا�رسة،  غري  الت�صغيل 

اإليه. الإ�صارة  متت 

�شلطات  اأكدته  ح�شبما   ،"2020 �شنة  �شائفة  "خالل  لعنابة  اجلديدة  البحرية  املحطة  �شغال  اأ ت�شليم  �شيتم 
الوالية.

2020 اإنقاذ 6 اأفراد من عائلة واحدةخالل �شيف 
 من موت حمقق والعثورعلى �شاب 

ميت بتب�شة

اأف�����اد ب��ي��ان خل��ل��ي��ة الإع����الم 
تب�صة  بولية  املدنية  للحماية 
والإج����الء  ال��ت��دخ��ل  ف���رق  اأن 
للحماية  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ص��ح��ي 
تب�صة.  ل�رسق  ببكارية   املدنية 
اإقليم  م�صتوى  على  تدخلت 
احل��دودي��ة  احلويجبات  بلدية 
عن  اأهله  طرف  من  التبليغ  بعد 
ظروف  يف  ت��ويف  �صاب  وج��ود 
حوايل  العمر  من  يبلغ  غام�صة 
جثة  اأهله  عليه  عرث  �صنة،   38
الذاتي  البناء  بحي  مبنزله  هامدة 
معاينته  بعد  و  باحلويجبات. 
ال�رسعي  "الت�رسيح"  طرف  من 
منت  على  اجل��ث��ة  حت��وي��ل  ليتم 
م�صلحة  اإىل  الإ�صعاف  �صيارة 
عاليا  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
عملية  بتب�صة.لإجراء  �صالح 

للوقوف  الدفن  قبل  الت�رسيح 
اأو  عادية  ال��وف��اة  حقيقة  على 
ذات  ويف  اإجرامي.  لفعل  تعود 
العاملة  الفرق  متكنت  ال�صياق 
للحماية  الرئي�صية  بالوحدة 
دوح  ح�صاين  ال�صهيد  املدنية 
من  الأول،  اأم�ض  ليلة  بتب�صة 
 6 م��ن  متكونة  عائلة  ن��ق��اذ  اإ
ترتاوح  حمقق،  موت  من  اأفراد 
�صنة،  و49  ���ص��ن��وات   3 ب��ني 
اأحادي  بغاز  لختناق  تعر�صت 
تقع  ب�صقة  الكربون  اأك�صيد 
�صكنات  م�صتوى  على  بعمارة 
مت  اأين  الولية،  بعا�صمة  الدكان 
وحتويلهم  العائلة  اأفراد  اإ�صعاف 
بتب�صة  اجلرف  ا�صتعجالت  اإىل 

العالج. ل�صتكمال 
الزين حممد  �صو�صه 

 حجز بندقية �شيد و12 خرطو�شة 
مملوءة وتوقيف �شاب فار من العدالة 

بتب�شة

مبديرية  الإعالم  خلية  بيان  اأفاد 
فرقة  اأن  تب�صة  ولي���ة  اأم���ن 
احل�رسي  لالأمن  التابعة  ال�رسطة 
متكنت  تب�صة  ولية  باأمن  الثالث 
�صاب  توقيف  من  الأول،  اأم�ض 
عنه  مبحوث  ق�صائيا  م�صبوق 
الق�صائية  للجهات  و�صلمته 
و  بال�صجن،  الأح��ك��ام  لتنفيذ 
من  معتربة  كمية  لديه  حجزت 
بالإ�صافة  املهلو�صة،  الأقرا�ض 
اإىل 3 اأ�صلحة بي�صاء من ال�صنف 
ال�����ص��اد���ض.و ح�����ص��ب ال��ب��ي��ان 

بالأمن  ال�رسطة  قوات  حجزت 
تب�صة  مبدينة  اخلام�ض  احل�رسي 
ناريا  �صالحا  الأ�صبوع،  نهاية 
"بندقية  اخلام�ض  ال�صنف  من 
مفككة  رخ�����ص��ة  ب��ال  �صيد" 
 22 على  ف�صال  ملم،   12 عيار 
ملم   12 ع��ي��ار  م��ن  خرطو�صة 
فارغتني،  وخرطو�صتني  مملوءة 
ملعرفة  �صاحبها  مع  التحقيق  ومت 
وتقدميه  ووجهتها  م�صدرها 

. اأمره  للف�صل يف  للعدالة 
الزين حممد  �صو�صه 

لربط �شكنات بـ 96 حيا عرب 26 بلدية ب�شبكة الغاز الطبيعي و تنفيذ عدة م�شاريع تنموية.... 

الله  عطا  الولية  وايل  ك�صف 
قد  تب�صة  ولي��ة  اأن  م��ولت��ي 
مايل  بغالف  موؤخرا  ا�صتفادت 
مليارد.ج   45  6 بقيمة  ه��ام 
تنموية  م�صاريع  عدة  لتج�صيد 
عرب  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
ال��ذي  ال��ب��ل��دي��ات.و  خمتلف 
جمعه  اجتماع  خ��الل  اأو���ص��ح 
احلركة  بكتلتي  مب��ق��رال��ولي��ة 
املجتمع  فعاليات  و  اجلمعوية 
من  التمويل  بهذا  .و  امل��دين 
و  ال�صمان  ���ص��ن��دوق  ط��رف 

املحلية  للجماعات  الت�صامن 
تنفيذ  ل�صتكمال  �صيوجه 
يف  وال�رسوع  املنطلقة  امل�صاريع 
جديدة.  اأخرى  م�صاريع  جت�صيد 
د.ج  2 مليار  و قد مت تخ�صي�ض 
لقطاع  امل��ايل  الغالف  هذا  من 
عدة  لتهيئة  احل�رسية  التهيئة 
بالولية.  الكربى  باملدن  اأحياء 
امل�صوؤول  ذات  اإليه  اأ�صار  كما 
لفك  د.ج  مليار   2 اإىل  اإ�صافة 
عرب  الطرقات  تهيئة  و  العزلة 
 1 تخ�صي�ض  مت  كما  بلدية.   23

 96 ب�  �صكنات  لربط  مليارد.ج 
26 بلدية ب�صبكة الغاز  حيا عرب 
1مليار  اإىل  اإ�صافة  الطبيعي 
ال�صكنات  من  عدد  لربط  د.ج 
ال�صكنية  والتح�صي�صات 
بلديات  عدة  عرب  الجتماعية 
ا�صتفاد  كما  الكهرباء.  ب�صبكة 
 450 ب�  املائية  امل��وارد  قطاع 
تو�صيع  و  لتجديد  د.ج  مليون 
ال�صاحلة  املياه  توزيع  �صبكة 
عرب  ال�صحي  وال�رسف  لل�رسب 
من  الولية   بلديات  من  عدد 

بال�رسيعة  خملويف  حي  بينها 
 1 مببلغ  الولية  ا�صتفادت  كما 
برنامج  �صمن  د.ج  مليار   96
ال�صنة  خالل  العليا،  اله�صاب 
لتج�صيد  �صيخ�ص�ض  اجلارية 
م�صاريع يف قطاعات ال�صكن و 
الريا�صة  و  ال�صباب  و  ال�صحة 
مثلما  و  املهني...   التكوين  و 
بغية  املتحدث،  ذات  عنه  ك�صف 
�صكان  معي�صة  ظروف  حت�صني 

احلدودية. الولية  هذه 
الزين حممد  �صو�صه 

ر�شد 6 45 مليار دينار بتب�شة 

ال�����رسط��ة  ف���رق���ة  مت��ك��ن��ت   
خراطة  دائرة  باأمن  الق�صائية 
بجاية  ولي��ة  لأم��ن  التابعة 
من  املن�رسم،  الأ�صبوع  خالل 
يحرتف  �صخ�ض  على  القب�ض 
املوؤثرات  و  املخدرات  ترويج 
ال�صاحلية  ب��امل��دن  العقلية 
قر�صا   131 حجز  و  ببجاية 
ن��واع  الأ خمتلف  من  مهلو�صا 
ورود  بعد  ج��اءت  العملية   ،
ال�رسطة  م�صالح  اإىل  معلومات 

 27 ،ز  ك  املدعو/   قيام  مفادها 
املهلو�صات  ب��رتوي��ج  ���ص��ن��ة/ 
و  ببجاية،  ال�صاحلية  باملدن 
مت  فيه  امل�صتبه  توقيف  لأج��ل 
ذلك  و  حمكمة  خطة  و�صع 
تفتي�ض  و  مراقبة  نقطة  بو�صع 
الوطني  الطريق  م�صتوى  على 
نفق  مبخرج  مبا�رسة   09 رق��م 
التي  املركبة  لتوقيف  خراطة، 
توقيفها  وبعد   ، يقودها  كان 
بالن�صبة  ك��ذا  و  تفتي�صه  مت 

 12 على  العثور  مت  للمركبة 
بريقا  ال����دواء  م��ن  �صفيحة 
و    "brega baline بالني" 
 LYRICA امل�صمى  ال���دواء 
خلف  باأحكام  خمباأة  150ملغ 
مذياع املركبة،  و اربع �صفائح 
pregad150ملغ  ن��وع  م��ن 
اأربع   ، كب�صولة   34 مبحموع 
 dolica دواء    من  �صفائح 
اللون  ذات  ملغ   saiph 150
بار�صالون  امل�صماة  الأح��م��ر 

اأربع   ، كب�صولة    53 مبجموع 
 Edgar دواء  م��ن  �صفائح 
pregadilim  150ملغ 
مت  كما   ، كب�صولة   44 مبجموع 
حتت  عليه  عرث  مايل  مبلغ  حجز 
مقدر  ال�صائق  مقعد  غ��الف 
و  )اثنني  42500.00دج   : ب 
دينار  خم�صمائة  و  األف،  اأربعني 
من  يعترب  ال��ذي  و  ج��زائ��ري( 
باملهلو�صات   املتاجرة  عائدات 
.                              كرمي . ت 

القب�س على مروج املهلو�شات  باملدن ال�شاحلية ببجاية

لل�رسطة  املتنقلة  الفرقة  قوات  متكنت 
الواقعة  بالربواقية  الثانية  الق�صائية 
عا�صمة  ج��ن��وب  25كلم  بعد  علي 
من  املا�صي،  الأ�صبوع  نهاية   ، الولية 
و�صط  للمخدرات  مبروجني  الإطاحة 

الربواقية. مدينة  �صباب 
قوات  طرف  من  معاجلتها  مت  الق�صية 
الق�صائية  لل�رسطة  املتنقلة  الفرقة 
با�صتغالل  وه��ذا  بالربواقية،  الثانية 

تواجد  عن  تفيد  معلومات 
يقوم  الأ���ص��خ��ا���ض  اأح���د 
و�صط  للمخدرات  برتويج 
الربواقية،  مدينة  اح��ي��اء 
عنا�رس  با�رست  ف��ورا...  
البحث  عمليات  ال�رسطة 
ا�صفرت  التي  التحري،  و 
هوية  على  التعرف  على 
مت  ي���ن  اأ  ، ف��ي��ه  امل�����ص��ت��ب��ه 

و���ص��ع خ��ط��ة اأم��ن��ي��ة 
و   ، حم��ك��م��ة  وق��ائ��ي��ة 
لفرتة  له  الرت�صد  بعد 
به  الإطاحة  متت  معينة، 
على  اآخر  �صخ�ض  رفقة 
�صياحية،  �صيارة  م��نت 
و  فيه  امل�صتبه  اأن  حيث 
لعنا�رس  م�صاهدته  بعد 
باجتاهه  تتقدم  ال�رسطة 

مقاومة  مبديا  الفرار  حاول  لتوقيفه، 
حنكة  اأن  ال  �صدهم،  عنيفة  ج�صدية 
منعته  ال�رسطة  رج��ال  اح��رتاف��ي��ة  و 
و  عليه،  ال�صيطرة  لتتم  ذل��ك،  م��ن 
على  بحوزته  العثور  مت  تفتي�صه  بعد 
الكيف   ( امل��خ��درات  م��ن  �صفيحتني 
عائدات  من  م��ايل  مبلغ  و  املعالج(، 

املخدرات. الجتار يف 
م حممد 

االإطاحة مبروجي خمدرات وحجز �شفيحتني من الكيف بالربواقية باملدية 
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الوالية... ال�شينمائي يف  الن�شاط  ببعث  طالبوا 

مثقفون ومواطنون يطالبون بقاعات �سينمائية
 يف �سطيف

اأطلق نا�شطون يف العامل االفرتا�شي ينحدرون من عا�شمة اله�شاب العليا، الئحة مرفوقة بتوقيعات يطالبون فيها بن�شيبهم 
من القاعات ال�شينمائية، بعد اأن باتت املنطقة دون اأية قاعة للعرو�س، مفندين االأخبار القائلة بعزوف اجلمهور عن الفن 
ال�شابع وهجرته القاعات املظلمة، واعترب املعنيون اأن �شيا�شة الرتقيع والرتميم املوؤقت ال جتدي نفعا اأمام االإحلاح الكبري 
من  يتجزاأ  ال  جزء  ال�شينما  اأن  العامل  دول  تعرّب  وقت  يف  بها،  املرتبطة  العرو�س  مع  والت�شالح  ال�شينما  ا�شتعادة  على 

اأف�شل حجة مقنعة على ذلك.   اإنعا�شه، ولعل مثايل الدولتني اجلارتني »املغرب وتون�س«  اقت�شادها بل ت�شاهم يف 

حممد علي 
------------------

الفرتا�صي  املوقع  عرب  نداء  جمع 
»اأفاز. اأورغ« 1982 توقيعا والذي 
الغيورين  من  العديد  عرب  ل  ف�صّ
 19 ال�  بالولية  ال�صابع  الفن  على 
على  امل�رسفني  واهتمام  نظر  لفت 
اأجل  من  ب�صطيف  الثقايف  ال�صاأن 
التي  ال�صينما  قاعات  فتح  اإعادة 
ال�صابق  يف  عليها  تتوفر  كانت 
خالل  اأمنية  لأ�صباب  غلقها  ومت 

اأخرى،  لأ�صباب  اأو  الت�صعينيات 
تبلغ  التي  الولية  اأن  معتربين 
مربع  كلم   127.30 م�صاحتها 
�صرب  يف  جند  اأّل  املعقول  غري  من 
حتت�صن  واح��دة  قاعة  ولو  منها 
التي  وهي  ال�صينمائية  العرو�ض 
ن�صمة،  اآلف   410 فيها  يعي�ض 
اإىل   « قائلني  املعنيون  واأ�صاف 
املا�صي،  القرن  ثمانينيات  غاية 
يف  �صينما  قاعات   4 هناك  كان 
مع  كلها  واختفت  �صطيف.  مدينة 
اقت�رس  اليوم  الت�صعينيات.  حلول 

احلال على مبادرات خا�صة حتاول 
العرو�ض  موا�صلة  الإمكان  بقدر 
التغيري  الكربى.  ال�صا�صات  على 

�رسوري.
نحن �صكان �صطيف، نريد قاعات 
تعّد  التي  مدينتنا  يف  �صينما 
الأكرث  اجلزائرية  امل��دن  اأك��رب  من 
على  متثل  �صينما  قاعة  حيوية. 
مبا�رسة  عمل  فر�ض   10 الأق��ل 
ال�صينما  قاعة  مبا�رسة.  وغ��ري 
قاعة  مربحا.  جتاريا  ن�صاطا  متثل 
ي�صتحقه  ترفيه  ه��ي  ال�صينما 

�صطيف.« �صكان 
يف هذا النداء، اغتنم كاتبو  النداء 
من  طلبات  ثالثة  لطرح  املذكور 
امل�صوؤولني  و  املحليني  املنتخبني 
بالولية،  الثقافة  قطاع  على 
اإىل  اللتفات  يف  اأ�صا�صا  تتمثل 
بو�صط  افريقيا  مركز  قاعة  و�صع 
فتحها  مت  التي  �صطيف،  مدينة 
بناوؤها  كّلف  و  عاما،  منذ ع�رسين 
العمومية،  للخزينة  باهظة  اأموال 
اأبوابها  تغلق  اأن  املوؤ�صف  ومن 
ت�صلح  تعد  مل  التي  وهي  اليوم، 
اه��رتاء  ب�صببها  الأف��الم  لعر�ض 
�رسورة  على  اأحلوا  كما  جدرانها. 
بال�صتثمار يف  للخوا�ض  ال�صماح 
بتمكينهم  املحلي،  ال�صابع  الفن 
و  للعرو�ض  ق��اع��ات  ب��ن��اء  م��ن 
يف  الفن  هذا  اإظهار  على  العمل 
الولية وعدم ح�رسه على القطاع 
اإىل  فائدة،  اأدن��ى  دون  العمومي 
للولية  الثقافة  دار  و�صع  جانب 
و  ال�صينما  ن��وادي  ت�رسف  حتت 
اخلوا�ض  م��ن  الأف���الم  م��وزع��ي 
الأربعاء،  اأي��ام  اأعمالهم  لعر�ض 
لبعث  وال�صبت  اجلمعة  اخلمي�ض، 
واختتم  ج��دي��د،  م��ن  ال��ف��ن  ه��ذا 
»نحن  بالقول  نداءهم  املعنيون 
ا�صتعادة  نريد  �صطيف،  �صكان 

ال�صينما"

ر  م�شوَّ ق�شري  فيلم  م�شاركة 
"نيكون"  بوهران يف مهرجان 

بباري�س

بلقا�شمي  لبنى  الفنانة  جثمان 
يوارى الرثى مبقربة بوزوران 

بباتنة

و�شية اأبي القا�شم �شعد اهلل لالأدباء و ال�شعراء اجلزائريني

الق�صري  الفيلم  اخ��ت��ي��ار  مت   
ت�صوير  مت  ال��ذي  ذكرى"  "اأنا 
منذ  بوهران  منه  م�صاهد  عدة 
الطبعة  يف  للم�صاركة  �صهرين 
"نيكون"  ملهرجان  ال��ع��ا���رسة 
باري�ض  �صتحت�صن  ال���ذي 
مار�ض  �صهر  فعالياته  )فرن�صا( 
املمثل  من  علم  ح�صبما  املقبل، 

ميهوبي. حممد 
اأحد  لعب  الذي  ميهوبي  وذكر 
اأن  الق�صري  الفيلم  هذا  اأدوار 
املمثلة  اإىل  عاد  الرئي�صي  الدور 
التي  قندوز  �صارة  اجلزائرية 
�صيناريو  اأول  بتوقيع  قامت 
املخرج  مع  كتابته  تقا�صمت 

جام�ض د.
قندوز  �صارة  املمثلة  وتعود 
والقاطنة  ب��وه��ران  امل��ول��ودة 
طفولتها  من  جزء  اإىل  بفرن�صا 
حيث  الفيلم  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
التي  اجلميلة  الأوق��ات  تق�ض 
كانت تق�صيها مع جدها )الدور 

الذي اأداه ميهوبي(.
ويربز ملخ�ض الفيلم اأن الق�صة 
النجاح  يف  "الرغبة  حول  تدور 
اأن  اإذ  الإخفاق"،  من  اخلوف  و 
"ما�صيها  اأن  قناعة  على  �صارة 
الطريق  يجد  اأن  ي�صتطيع   )...(

اأحالمها". نحو 
اأحياء  و  اأم��اك��ن  ع��دة  وتظهر 
الفيلم،  يف  وهرانية  �صعبية 
و  الن�رس  �صاحة  غ��رار  على 
املعهد  اإىل  اإ�صافة  احلمري  حي 
"اأحمد  ال��ب��ل��دي  املو�صيقي 

وهبي".
ال��ذي  ميهوبي  املمثل  وق��ال 
بوهران  ثقافية  جمعية  يراأ�ض 
ت��اأوي  حيث  "الأمل"،  ت�صمى 
التمثيل  قواعد  لتلقني  مدر�صة 
قندوز  ���ص��ارة  اأن  امل�����رسح��ي، 
حول  ور�صة  قريبا  �صتن�ّصط 
نف�ض  م�صتوى  على  التمثيل 

املدر�صة.
ق/ث

امل�رسحية  الفنانة  جثمان  ُووري 
العرو�ض  اأزي���اء  وم�صممة 
الرثى  بلقا�صمي  لبنى  امل�رسحية 
يف جنازة مهيبة مبقربة بوزوران 
راأ�صها.وقد  باتنة م�صقط  مبدينة 
رافق الفقيدة اإىل مثواها الأخري 
يف  املواطنني  من  غفري  جمع 
اأفراد عائلتها وفنانون  مقدمتهم 
وخا�صة  امل��ن��ط��ق��ة  وم��ث��ق��ف��و 
لباتنة  اجلهوي  امل�رسح  اأ���رسة 
كفنانة  ميالدها  �صهد  ال��ذي 
عرو�ض  اأزي���اء  وكم�صممة 
تنقل  ذل���ك  .ق��ب��ل  م�رسحية 
يف  املرحومة  وزم��الء  فنانون 
وبع�ض  حمليا  الفنية  ال�صاحة 
منزل  اإىل  ال��وط��ن،  ولي���ات 
اأف���وراج  ب��ارك  بحي  عائلتها 
العزاء  واج��ب  لتقدمي  باملدينة 
والدتها  وخا�صة  عائلتها  لأفراد 
الأ����رسة  .وك��ان��ت  و�صقيقها 
منها  امل�رسحية  وخا�صة  الفنية 
بالغ  بتاأثر  تلقت  قد  بباتنة، 
هذه  وف��اة  نباأ  املا�صي،   الأح��د 
الذي  املرور  حادث  يف  الفنانة 
الأح��د  اإىل  ال�صبت  ليلة  وق��ع 
.وقد  �صوف  ب��وادي  با�صطيل 
بينهم  من  الفنانني  بع�ض  عرب 

رمزي  وك��ذا  م�صعودي  ن��وال 
عن  معها  تعامل  ال��ذي  قجة 
حب  عن  �صنوات  ومنذ  ق��رب 
ع�صامية  كانت  التي  املرحومة 
لأب الفنون وتفانيها يف عملها 
�صواء يف اأداء اأدوارها امل�رسحية 
اأو يف ت�صميم اأزياء �صخ�صيات 
اآخر  .وكان  امل�رسحية  العرو�ض 
باأ�رسة  الراحلة  جمع  فني  عمل 
ح�صب  اجلهوي  باتنة  م�رسح 
عر�ض  ال��ن��وي  ج��م��ال  م��دي��ره 
�صوقي  اأخرجه  ال��ذي  "رهني" 
مهرجان  يف  و���ص��ارك  ب��وزي��د 
امل�رسح العربي املنظم يف الفرتة 
اجلاري  يناير   16 اإىل   10 من 
�صممت  حيث  )الأردن(.  بعمان 
.وللفقيدة  امل�رسحية  مالب�ض 
عمر  ع��ن  املنية  وافتها  التي 
34 �صنة عديد الأعمال  ناهز ال 
"العقد"  بينها  من  ك��ان  التي 
"التحدي"  و  �صيبة  للح�صن 
م��ع ال��ك��وري��غ��رايف ري��ا���ض 
اأو  ثامنوكالث"،  بروال و"اأمغار 
قجة  رمزي  مع  العقال(  )�صيخ 
خارج  اأخرى  اأعمال  جانب  اإىل 

الولية.
ق/ث

اأبو  امل���وؤرخ  ت��رك  رحيله  قبل 
ل��الأدب��اء  ال��ل��ه  �صعد  القا�صم 
و�صية  خا�صة،  ال�صعراء  و 
يكت�صفوا  اأن  اإىل  فيها  يدعوهم 
الدواوين  من  ًبا  ُمَغيَّ ك��ان  ما 
و  ال�صعرية  امل��ج��م��وع��ات  و 
اأجنزها  التي  النرثية،  الأعمال 
الذي  العثماين  العهد  يف  اأدباء 
مل  و  طويلة  م��دة  ا�صتغرق 
�صعر  و  البالط  لأدب  يوؤ�ص�ض 
اجلزائر  تعرف  مل  و  الق�صور، 
اأنه  رغم  اأدبية،  نه�صة  خالله 

اأ�ص�ض لأدب جزائري.
وجود  من  تقريبا  قرنني  منذ 
يكن  مل  العثمانية  ال�صلطة 

للثقافة  تاأثري   اأو  اثر  اأي  فيه 
يكن  مل  و  الفن،  و  الأدب  و 
الأدب��اء  فئة  بني  توا�صل  اأي 
ال�صلطة  لأن  ال�صعراء،  و 
مع  تتعامل  تكن  مل  العثمانية 
تعاملها  كان  بل  الفئة،  هذه 
ال��ف��ق��ه��اء و  ي��خ��رج ع��ن  ل 
مرابطي  بع�ض  و  الق�صاة 
ال�صوفية،فال�صلطة  الطرق 
الربع  يف  تاأ�ص�صت  العثمانية 
ال�صاد�ض  القرن  من  الأول 
و  الهجري(،  العا�رس   ( ع�رس 
جزائرية  هوية  تاأ�ص�صت  معها 
حديثة ذات اأدب و �صعر و ذوق 
و  مغيبة،  كانت  لكنها  حملي، 
للعهد  الدار�صون  يالحظ  لذا 
يف  فقره  اجلزائر  يف  العثماين 
نرثا،   و  �صعرا  الأدب��ي  الإنتاج 
اجلزائر  اأهل  اأن  البع�ض  ظن  و 
اأدباَء  يلدوا  مل  "عقيمني"  ظلوا 
و  الفرتة  هذه  طيلة  �صعراَء  و 
اإن وجدوا فاأين اختفوا؟ رغم اأن 
الإنتاج احل�صاري ظل ي�صع يف  
تلم�صان الزيانية و يف ق�صنطينة 
موؤرخي  على  فكان  احلف�صية، 
يظهر  حتى  ينتظروا  اأن  الأدب 
حمل  قد  ،و  الأدب��اء  من  جيل  
اأو  "جزائرية"  طبعة  اجليل  هذا 

كثرية  لعوامل  لذلك  و  وطنية، 
اأندل�صية  عائالت  حلول  منها 
متعلمة و مت�صبعة بروح الأدب 
املتمثل  الأندل�صي  ال�صعر  و 
و  املولديات  و  املو�صحات  يف 
عرف  ما  ثم  الطبيعة،  و�صف 
هو  و  ال���ص��ت�����رساخ،   ب�صعر 
احلكام(   ( ال��ولة  دع��وة  يعني 
اإىل اجلهاد، كان ذلك يوم كانت 
الإ�صبان،  �صلطة  حتت  وه��رن 
م���ن اأج����ل حت��ري��ره��ا وجن���دة 
الفرتة  ه��ذه  يف  الأندل�صيني، 
امل�رسق  من  املثقفني  بع�ض  حل 
حاملني معهم الأنغام املو�صيقية 
اخلط  و  الفار�صية  و  العراقية 

العثماين و الأ�صعار املولدية.
الفرتة   تلك  �صهدت  كما        
هو  و  ال�رسوح،  باأدب  يعرف  ما 
اأو  العامل  ينظم  اأن  اأ�صا�صه  منط 
مو�صوع  يف  ق�صيدة  الأدي��ب 
اأو ديني ثم  اأو مديحي  �صيا�صي 
ب�رسح   غريه  اأو  بنف�صه  هو  يقم 
القا�صم  اأبو  ذكر  قد  و  نظم،  ما 
منها  عديدة  من��اذج  الله  �صعد 
ال�صاعر  اإىل  ن�صبة  "احللفاوية" 
احللفاوي   اأح��م��د  التلم�صاين 
ال�صاعر  نظمه  ���رسح  ال���ذي 
من  اجل��ام��ع��ي   ال��رح��م��ان  عبد 

القا�صم �صعد  اأبو  املغرب، وذكر 
را�ض  اأب��ي  ق�صيدة  �رسح  الله 
الأندل�ض  تاريخ  يف  النا�رسي 
ال�صند�صية،  باحللل  امل��ع��روف 
"العقيقة"  ق�صيدة  ذك��ر  كما 
كتبها  مديحية  ق�صيدة  هي  و 
و  املندا�صي  ال�صعيد  ال�صاعر 
من  العديد  �رسحها  يف  تبارى 
التي  النماذج  وم��ن  الأدب���اء،  
منها  الله  �صعد  القام  اأبو  ذكرها 
�صاحب  املقري  اأحمد  ق�صائد 
ا�صتغثائيات حممد  نفح الطيب، 
بن  اأحمد  و�صفيات  القوجيلي، 
علي،  بن  غزليات حممد  عمار، 
العني،  را����ض  اب��ن  جمونيات 
بن  اأحمد  و  املاجنالنيني،  مدائح 
ميمون،  بن  حممد  و  �صحنون 
ال�صاهد،  بن  حممد  رثائيات  و 
تعاطى  اأخ��رى  اأ�صماء  وذك��ر 
منهم  و  ال�صعر   اأ�صحابها 
�صعيد قدورة، و علي الأن�صار، 
عبد  و  الرما�صي  م�صطفى  و 
ين�صى  اأن  دون  لفقون،  الكرمي 
كتبه  ما  و  القادر  عبد  الأم��ري 
و  احلنني  و  الفخر  يف  �صعر  من 

احلرب
عي�ض علجية 
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واأ�صتاذ  مفكر   ، ع�رساتي  �صليمان  الدكتور  الأ�صتاذ 
البي�ض/  يف  اجلامعي  باملركز  يدر�ض  جزائري  جامعي 
املعا�رس  ال���ص��الم��ي  الفكر  اخت�صا�ض  اجل��زائ��ر، 
والدرا�صات القراآنية والديانات. له العديد من املوؤلفات 
وثالثية"ابن  القادر"،  عبد  "الأمري  خما�صية  اأبرزها: 
التاريخية  الأر�صية  اجلزائرية/  "ال�صخ�صية  بادي�ض"، 

وغريها.. احل�صارية"  واملحددات 
�صحيفة  اإىل  التحية  باإر�صال  ا�صتفتح  
الرتقي  لها  اآم��ال  وقرائها،  التحرير 
نبتت  ن�رسية   فاإنها  والنت�صار، 
املا�صي  ذات  )���ص��وف(،  اأر���ض  يف 
ال�صحافة  جم���ال  يف  امل��ذك��ور 

وال�صحفيني.

التاريخ  حديث يف 
واالأعراق واالأن�شاب 
عن  ب�صوؤالكم  يتعلق  فيما 
��اب��ة وم��وؤرخ��ة  ج��ن��وح ن�����صَّ
ربط  اإىل  )زناتة(  اأمازيغ 
باأ�صول  الرببري  الن�صب 
م�����رسق��ي��ة، وب��ال��ع��روب��ة 
مثبت  اأمر  فهو  حتديدا، 
ويف  اأخ���ب���اره���م  يف 
من  اإلينا  انتهى  م��ا 

كتاباتهم.
وامل��و���ص��وع- يف 
احل����ق����ي����ق����ة – 
فاإن  م�صت�صكل، 

جهة  حت��دي��د  م�����ص��األ��ة 
ومعرفة  وال�صعوب،  العراق  انحدار 

يف  ال�صاربة  اإليها،واجلذور  تعود  التي  الأ���ص��ول 
اإليها، م�صاألة تقوم على جمرد الرجم  الزمن التي تنتمي 
التاريخي ظل  الأجنا�ض يف م�صارها  تقلُّب  واإن  بالغيب، 
اجلغرافيات  اأو  فالوطان  للتفاقمات،   عر�صة  دائما 
لها  كما  بها،  احلالَّة  املجاميع  ا�صتقبال  خا�صية  متتلك 
ذلك  اأثناء  ويف  عنها،  الراحلة  الأخ��رى  طرد  قابلية 
بني  والتالحم  التوا�صل  يحدث  املكان،  مع  التفاعل 
اإىل  ُب�َناها  فتت�رسذم  التفكك،  لها  الأعراق  كما يح�صل 

وِف�رٍق.. فروع وف�صائل 
اأمثال  واحل�����ص��ارة  التاريخ  فال�صفة  كتابات  واإن   
لتربز  الآخرين،  يف  وتوينبي   ، الأولني  يف  هريودوت 
ن�صاأًة  الب�رسية،  ال�صاللت  لزمت  التي  الدينامية  تلك 
ومناء، ا�صتتبابا اأو نزوحا،  واإن ما يعر�ض للكتل الب�رسية 
خالل ال�صريورة من اأحوال الكتناز والتكثف، اأو الهزال 
اجلن�ض  �رساحة  على  َي  ُي�َع��مِّ اأن  �صاأنه  ملن  والت�صاوؤل، 
يف  حتركها  اأثناء  املجاميع  اإن  ثم  الف�صيل،   وقحاحة 
التاريخ، تخلِّف  ما تخلف يف اجلغرافية وعرب امل�صافات، 
اأ�صقاع  فمن ثمة جتد النْجر ال�صاليل الواحد موزعا يف 
بذلك  واعية  اخللفة  تكون  ل  وغالبا   ، خمتلفة  وبقاع 
التي  ال�صفاهية  الأخبار  به  تفيدها  ما  مبقدار  اإل  التوزع 

تغدو - مع مرور الزمن- جمرد اأ�صداء ، ثم ل �صيء.
كان  وقدميا  نعلم،  كما  للرببر  وثق  خلدون   ابن  تاريخ   
هريدوت اأوماأ اإىل وقائع من ما�صي الرببرية  يوم كانت 

�صمال. الفريقية  القارة  �صواطئ  تتو�صع عرب 

ومن املوؤرخني املعا�رسين كتب �صطيفان كزال، واأندري 
تركوا  ممن  واجلياليل  امليلي  مبارك  وكان  عنها،  جوليان 
مراحله،  توا�صل  يف  اجلزائر  وطننا  عن  تاريخا  لنا 
على  اْن�َب�نى  وما  اأجنا�ض،  من  اأر�صه  على  اختلط  وما 

اأدوار مدنية وح�صارية. �صعيده من 
التاريخ  هذا  يغدو  عندما  التاريخ   ا�صتيعاب  فْعل  اإن 
الأهل،  بني  طائفي  تع�صبي،واحرتاب  تداُفعٍ  اأداة  جمرد 
مبقا�صات  الهوية  تعاطي  واإن  باملخاطر،  حمفوف  اأمر 
واإن  والت�صنجات،  الُعقد  يورث  والتفكيك،  التقطيع 
علة تاأزمي نظرتنا اإىل تاريخنا وَقع على يد امل�صتعمرين 
ولغموا  العرقية،  النعرة   �صحذوا  الذين  الفرن�صيني 
تداولنا  اأن  الناجت  فكان  احلقائق، 
لتاريخنا   م��ع��رف��ة 
 ، مة م�صمو
هدفها  ك��ان 
تن�صف  اأن 
ال�����ذات�����ي�����ة 
 ، �يها ُت���صظِّ و
اأنَّ  والأخ���ط���ر 
اأخ���ط���اَء وق��ع��ت 
م��راح��ل  يف  ح��ت��ى 
الوطني  الن�صال 
غبارا  جعلت  ذاتها 
الت�صميمات   تلك  من 
بع�ض  اإىل  ي��ت�����رسب 
�ض  وُي��صوِّ الأذه�����ان، 
الوطني  للتاريخ  روؤيتها 
نفو�ض  يف  ذل��ك  ف��اأح��دث 
اله�صة،  ال��ق��اب��ل��ي��ة  ذوي 
تفاقمت  وك����زازات  ع��ق��دا 
ال�صيا�صويني  اأي���دي  على 
مرحلة  وك��ان��ت  وامل��ت��غ��رب��ني، 
مزيدا  حلرث  �صاحة  ال�صتقالل 
على  ال�رساع  لأن  ال�صواك،  من 
- على  روح  البع�ض  - عند  قد غلب  املادية   املكا�صب 

والوحدة.   القيم  �صْون 

القومي  بالتاريخ  معرفة  وطنية  فئات  ورث��ت  لقد 
الفئات ل تتوفر على  اجلدارة  معلولة، وملا كانت  تلك 
الهوية  �صوغ  عملية  يف  امل�صاركة  يف  والأه��ل��ي��ة 
دور  متار�ض   راحت  �صليم،   ثوري  و�صقلها من منظور 
بيننا  زرع  العدو  كان  ما  وتذيع  املعنوي،  التخريب  
تلك  اأ�صحاب   اتخذ  لقد  وجهوية،   وعرقية  فرقة  من 
الروؤى الق�صرية والقا�رسة من م�صاألة الهوية والن�َص�ب 
التاريخ  قبل  اجلغرافية   فكانت  التجاري،  �صجلهم 
وبتقزمي  بال�صلب  ينقلب  يفتاأ  عملهم  اأن  اإذ  ت�صفههم، 
اجلزائرية  الأم��ة  وتقزمي  بل  ينعرونها،   التي  اجلهات 
ل  التع�صب  زاوية  من  الذات  اإىل  النظرة  لأن  برمتها، 
حول  الدوران  من  ومزيدا  والف�صامية  اإلالبوؤ�ض  حتقق 

املفرغة. احللقة 
فخر،   عامل   مكوناتها  تنوع  يف  ترى  العظيمة   الأمم 

و�رسطا من �رسوط قوتها و�صيتها.
ر�صالته  بتعميم  عامليا   ها  توجُّ ا�صتهل  ال�صالم   اإن  اأجل 
على الكون قاطبة، وتلك الوجهة الكونية كانت تعديال 
العزلة  نطاق  من  اأخرجهم  اإذ   ، العرب  اأ�صاب  جذريا 
القراآين  الن�ض  اأن  كما  الرمال،  بحار  داخل  العرقية  

بخطاب  عقولهم  اإناطة  يف  الأح�صم  التعديل   كان 
بال�صعر  تعلقهم  كان  فقد  حد�صية،   فوق  ما  املعرفة 
لزمهم  الذي  والنفعايل  احلد�صي  الفكر  دللة  يحمل 
ور�صم   ، ب)ِاق��راأ(  ال�صالم  جاءهم  حتى  يفارقهم  ومل 
ينت�رسون  ومثابة  م�رسحا  قاطبة  الكون  اآفاق  مل�صارهم 
العميق،  التغيريي  الفكر  اأوليات  واأعطاهم   ، عربها 
اأ�صحت  وبذلك  واملغارب..  امل�صارق  اإىل  حتولوا  فلقد 
اأوحال  اإمنا  العروبة جمرد ل�صان حامل للكتاب والتنوير، 
التدافع  ب�صبب  ح�صلت  العرقي  والتع�صب  ال�صعوبية 
وخرق  اجلادة،  عن  انحراف  فهي  املادية،  املكا�صب  على 

والنبي)�ض(. الله  مع  للموثق 
اأنتجت  مبا  املتعاملة  البالد  تلك  اإىل 
�صدد  والفكر،  العلم   حقول  يف 
اىل  فحمل  اأن���واره،  ال���ص��الم  
المرباطوريات  نفوذ  مناطق 
العقل  ب��ه��ا  ام��ت��ل��ك  ح��ق��ائ��ق 
معرفة  مرة   لأول  الب�رسي 

�صديدة 
 مهدت حل�صول التحول يف 
والب�صتمولوجيا  العلم 
ل���ي�������ض ف���ق���ط ع��ل��ى 
العقلي،  النظر  �صعيد 
�صعيد  ع��ل��ى  واإمن����ا 
التجريبية  املعرفة 

باخل�صو�ض.

الدولة 
لقبيل  ا
وذهنية 
كينونات 
الد�شرة

ال�صتقالل  عهد  نبا�رس  اأن  حتما  كان 
الأهلية  الدولة  ف��اإن   ، املا�صي  اأرث  يثقلها  ب��روح 

الأتراك  لأن  وادي،  العبد  الع�رس  زوال  منذ  انطم�صت 
العراك  يف  تقادمهم  بهم  وجنح  الثغور،  �صد  ا�صتغرقهم 
لي�صوا فقط خمل�صني،  اأنف�صهم  اأن يعتربوا  اإىل  البحري 
واإمنا �صادة، فمن ثمة ا�صطنعوا اإيالة �صبحية ل مقومات 
�صمودية لها، ب�صبب وقوع الطالق بني اجلزائريني وبني 

الولدا�صية. احلاميات 
كل مظاهر التف�صخ وال�صيبة عرفتها الإيالة يومئذ، واإن 
اجلزائر  عا�صتها  التي  احلال  بني  كثرية  تقاطعات  هناك 

بوتفليقة..     الإيالة، وبينها يف عهد  زمن 
و)نوموكالتورا(   نخبة  هناك  كانت  ال�صتقالل  غداة 
متثلت يف عنا�رس و�صخ�صيات وهياكل احلكومة املوؤقتة 
التي  العديدة  التاأطريية  واملفا�صل  الدبلوما�صية  وطاقم 

الثورة، ا�صتحدثتها 
املرافق،  تلك  من  ك��رثة  لإن�صاء   ال��داف��ع  ك��ان  ولقد 
)كثري  وامل�صوؤوليات  والأدوار  املهام  من  عديد  وخلق 
بعد  ملا  والتح�صب  الرتتيبات  هو  فقط(،  ا�صمي  منها 
ترت�صم ظالل وا�صحة  ال�صتقالل، ويف كل ذلك كانت 
عن   متاما  البعيدة  وللمرامي  واملح�صوبية  اجلهوية  لروح 

.. الدولة  الثورة وبناء  مقا�صد 
الثورة  وت�رسمت  امل�صرية،  ا�صتهلكتهم  الأفذاذ  الرجال   
ينتظرون  الرج��ل  يجرجرون  كانوا  باجلملة  وفئات 
ال�صتقالل، وكان زاد الطارات الع�صكرية  والن�صالية 

بني  القتال  تفجر  يف  وكان  ال�صرتاتيجية،  يف  �صئيال 
واأن  فقدت،  الروية  اأن  على  �صافرا  تعبريا  الوليات 
الظفر  لأجل  بع�صا،  بع�صها  َي�ْل�ِوي  ْت،   ت�صاَدّ الأذرع 

واملغامن. باحلكم 
امل��وروث��ات  يف  ال�صيا�صيوي  ال�����رساع  ا�صتثمر  هنا 
اجلزائريني  به  ي�صحن  امل�صتعمر  كان  ما  ويف  ال�صلبية، 
عمل  اإذ  روؤية،  بال  متفرقني  وتركهم  تفكيكهم   لأجل 
بع�ض اأطراف الت�صارع على توظيف مقولت الفرقة ، 

بها لأنف�صهم، فكان عملهم وبال. يوطدون 
بالثورات  عليه  ا�صطلح  ما  خالل  من  البناء  �صنوات 
البعد  طغيان  ب�صبب  اإمنا  جامعا،  رواقا  هياأت  الثالث، 
مكن  الت�صيري،  من  قطاعات  على  اليديولوجي 
ال�صتناد  هي  ورقتهم  كانت  ملن 
التفكيك  ع��ل��ى 
الظهور  لأج��ل 
اأن  وال�����ص��ي��ادة، 
ح�صورا،   يحققوا 
مراحل  جاءت   ثم 
بومدين،  بعد  م��ا 
واأت����اح����ت ل��ل��ع��دو 
م�صتغال  الفرن�صي، 
ال����ف����راغ  ال��ف��ك��ري 
يْنفذ   اأن  والن�صايل، 
اإىل  زلنا  وما  ذ،  وَي�َت�َن�فَّ
تبعات  من  نعاين  اليوم 

املرحلة. تلك 

الغوغائي  اخلطاب 
للت�شاجل  مدخل 

والنعرات بالع�شبية 
اإن ال�صعوب ل تتغذى من اخلطب 
الغوغائية،  والي��دي��ول��وج��ي��ات 
اإل  بالغوغائية  تن�صغل  ل  فاإنها 
اأو  البواروالالفعل،  تعي�ض  عندما 
الوطنية  البناء  م�صاريع  غياب  عند 
واملقوية  النتماء،  لروح  واملعززة  اجلاذبة،  الكربى، 

لعواطف الوحدة  والإخاء. 
اإىل  اأي  قوي،  جدار  اإىل  ي�صتند  كان  ال�صعب  اأن  ولو   
وم��رك��زي  امل��وق��ع  مكني  وح�����ص��اري  ع��رب��ي  حميط 
يوم   ، الو�صطى  الع�صور  يف  �صاأنه  كان  كما  املكانة  
امليدان،  يف  واقفة  ال�صالمية  العربية  احل�صارة  كانت 
ويغريها  يحركها  ما  ال�صعوبية  الذهنية  وجدت  مَلا   ،
والزناتيني  الرببر  اعتزاز  كان  فلقد  الظهور،  على 
ي�صطنع  منهم  كان  من  وا�صطناع  اليعربي،  بالن�صب 
يعرب  توهم،  اأو  حقيقة  عن  ال�صالمي  العربي  النتماء 
 ، واحل�صاري  الروحي  بالف�صاء  روابطهم  �صالمة  عن 
ب�صبب ما ي�صتمدون من رفعة وتفوق من ذلك النتماء، 
والزدهار،  القوة  ع�رس  تعي�ض  يومئذ  الأمة  كانت  اإذ 

والقفار. للبحار  �صيدة 
اإن ال�صيا�صة -حتى اأثناء منعطفها الذي �صمي دميقراطيا 
القبلي  العتبار  من  الت�صعينات-جعلت  مطلع  يف 
من  امل�صارعبثيا  وبات  ا�صرتاتيجيتها..  اأ�صا�ض  واجلهوي 
خطري  لها-بغباء  يهند�ض  كان  التي  التمثيل  لعبة  خالل 
ال�صوداء  والعلب  اخلفي  النظام   - وتواُطٍئ  بحقد  اأو 
داخلية وخارجية، فكان احلا�صل اأن بات ال�صاأن الوطني 
اإذ  للخارج،  والن�صياع  الفعل  رد  ح�صابات  يف  غارقا 

واأجهزته،  النظام  فيها  تورط  التي  ال�صيا�صة  اأخطاء  اأن 
ل  لالأجنبي،  تن�صاع  اأن  وال�صلطة  البالد  على  حتمت 
قانونية كان  الباغية  �صممت و�صائل  الدول  واأن  �صيما 
وحق..  احل�صار  �رسب  وحق  التدخل،  حق  مقدمتها  يف 

وحق.
من  تعاين  والثقافية  ال�صكانية  املكونات  ظلت  ولقد 
تطلع  انت�صارالتعليم   بف�صل  فاجليل  التناق�صات،  وطاأة 
ال�صيا�صة  لكن  ال�صليمة،  املدنية  احلياة  واإىل  البناء  اإىل 
مناطها   بات  التي  التلفيقات  حماإ  يف  واحلة  كانت 
وم�صانعة   املراكز،  يف  الريع،والبقاء  مزايا  حت�صيل 

املرتبطة  والأج��ن��ح��ة  ب���اخل���ارج ال��ق��وى 
املعزوفة  ك��ان��ت  ثمة  فمن   ..
والوطنية  )الوطن  ال�صنيعة 
والخ���ال����ض وامل�����ص��داق��ي��ة 
الفا�صدون  يرفعها  كان  كما 
منا�صبة(  كل  يف  �صعارات 
ال�صعب،  نفور  من  تزيد 
اأو�صاطه الواعية  ل �صيما 
رهان  وكان  واملتنورة،  
تنتهي  اأن  هو  املاكرين 
التف�صيد  خمططات 
النهيار  حتقيق  اإىل 
معنويات  يف  التام 

ال�صعب.    
خ�صم  ويف      
على  ك��ان  ذل��ك 
امل��خ��ل�����ص��ني 
���ص��ائ��ر  ويف 
 ، ت عا لقطا ا
يظلوا  اأن 
ع������ل������ى 

التجند  من  ح��ال 
النفا�ض  �صد  وم��ن  امل��وق��ع،  يف 

الياأ�ض  عاديات  عنهم  ينفون  اجلاأ�ض،  ورباطة 
الأو�صاع  انقالب  حلظة  ح�صول  يف  اآملني  والتيئي�ض، 

الوطن من الهالك. والنعطاف نحو اجلادة وتخلي�ض 
من نتائج الذهنية القبلية التفريط يف جغرافية امتدادها 
احلكام  لأن  واله�صاب،  ال�صحراء  اأق�صد  الوطن،  ثلثي 
�صمن  تعمل  النتهازية  روؤيتهم  كانت  القا�رسين 
الداري  فالتق�صيم  ال�صيقة،  التعاملية  ال�صجالية  نطاق 
ذاك،  اأو  املتنفذ  هذا  لها  التي  للجهة  ال�صتجابة  مناطه 
 ،)codeاأو ذاك، والت�صميات لها )كوُدها يف هذا القطاع 
اأ�ْصُهم خم�ص�صة لأ�صحابها دومنا  والرتقيات، وال�..كلها 

التالعب. ة  الرتاكم، ومغبَّ اأووعي مبخاطر  م�صوؤولية 
الفئات  املتحكمني هو تدجني  اأ�صاليب  اأخ�ض    وكان من 
ُت�صِك�ت  زور  �صاهد  وجعلها  املخل�صة،   والعنا�رس 
اإ�صفاء  ذلك  فمن  ال�صكانية،  والقطاعات   اجلهاِت  به 
والق�صد   ، اجلهوي  العتبار  ذات  العنا�رس  على  احلرمة 
ال�صخ�صية  احلاجة  تلبية  اإمنا   اجلهات،  تلك  خدمة  لي�ض  
للجهة  اإجلاما  املَ�ْع�نية،  للعنا�رس  والفيئية  والعائلية  
حتى   ، الياأ�ض  النتظار،ومن  من  حال  على  وتْرَكها 
الفا�صدون  املتحكمون  �صارع  ال�صدور،  تفجرت  اإذا 
دومنا   ، الرت�صيات  من  اآخ��ر  �صقف  على  يتفاو�صون 
والتمديني  والرتقائي  التنموي  اجلانب  اإىل  ِالتفات 
توزيع  ولي�ض  جملة،  الوطن  تعمري  يف  ي�صهم  الذي 

وال�صياتني.. املمالئني  على  الفتات 

اإل  املاكرة  الدمياغوجيات  ه��ذه  من  الوطن  يْج�ن  مل 
و�صعا بالغ الرتدي، واإنك لتعجب األ ترى وجود معامل 
املكان،  عني  يف  ال�صحراء  خ��ريات  وتكرير  لت�صنيع 
يف  للقارة  دا  ُم�زوِّ ال�صحراء  تكون  اأن  املنتظر  وكان 
وم�صنعة  منتجة  كثرية  ولوازماأخرى  املحروقات  جمال 

وطنيا.
جاذبة،  دولية  مطارات  ت�صتوعب  لأن  مهياأة  ال�صحراء 
وال�صم�ض  باملاء  والقفارالغنية  بامتياز،  )كارفور(  فهي 
خليجية  مدنا  �صيدنا  فهال  للتعمري،  حتتاج  واملكنوزات 
ال�صمال  ال�صاكنة من  ، واجتذبنا  باأكرث عقالنية، ور�صدا 
ب�صبب  عنها  نغفل  التي  والرخاءات  النعم  حيث  اإىل 

�صالل احلكام وغياب احلكمة. 
طريق  للجزائر  اأن  املاكرون  يجهل  هل   
ح��ري��ره��ا ه��ي اأي�����ص��ا، 
ي�صمى  وك�����ان 
ال��ع�����ص��ور  يف 
امل��ا���ص��ي��ة ط��ري��ق 
واأن  والعاج،  الذهب 
وبجاية  هنني  م��رف��اأ 
ف�����ص��ال ع���ن ع��ن��اب��ة 
منافذ  كانت  واجل��زائ��ر 
على  ع��امل��ي��ة  ل��ت��ج��ارة 
واجلنوب،  ال�صمال  حمور 

والغرب. وال�رسق 
ل��ق��د ب��ات��ت ال���ي���وم م��دن 
وورق��ل��ة  اآدرار  اجل��ن��وب 
وال��وادي  ومترنا�صت  وب�صار 
ب�صعار  ال�صوت  ترفع  وغريها، 
يد  يف  �ُص�ِقَط  اأن  بعد  جهويتها، 
من  احلق  لنيل  انتظارا  اأهاليها، 
�صوارع  يف   ال�صري  واإن  التنمية، 
ليك�صف  العريقة  البلدات  تلك 

عليها.. التي هي  البالغة  الرثاثة 
املتنفذة  الطواقم  من  املعني  امل�صوؤول   
اعا  جمَّ ظل  هناك،  والدولة  ال�صلطة  يف 
باأمر  ياأمترون  كلهم  اجلهة،  اإف��ادة  ح�صاب  على  للرثوة 

املافيا، اإل من رحم ربك..
واإنك لت�صتح�رس ال�صتنارة حني تتذكر اأن بومدين عقد 
برناجما  و�صن  العا�صمة،  خارج  للحكومة  جمل�ض  اأول 

خا�صا، يف ورقلة، وعيا منه مبنطق ال�صتحقاق.
بفئات  امل�صتويات،  �صائر  ويف  بالدنا،  حكم  با�رسنا  لقد 
الكولونيايل، فحملت يف  احلكم  اأغلُبها حتت  �صَبّ  واأُطر 
مواجدها �صورة املعمر الذي كان ي�صري ويده يف جي�به، 
مبا  متاأذية   ، متقب�صة  ومالحمه  �صفته،  على  و�صيجارته 
حاديه  وكان  اأحوالهم،  وتدين  الأهايل  م�صاهد  من  يرى 

اأن ياأمر مبا يزيد من زراية ال�صاكنة،  ل غري..
كومي�رسات �رسطة  وقادة درك، منعوا يف بلدات عينوا 
الفجر، لأن  ذلك  اآذان  الأوىل،  ال�صتقالل  فيها �صنوات 
يف  الليل  �صاعات  يق�صون  لأنهم  ال�صحو،  لهم  ي�صبب 

وال�رساب.. املق�صف 
بالإ�صاءة  ال�صيا�صيني  خ�صومهم  من  انتقموا  م�صوؤولون 
وكانوا  ال�صلطة،  وا�صتخدام  الت�صيري  حقل  يف  املتعمدة 
واإقحامها  اجلهات  تثوير  على  يعملون  الت�رسف  بذلك 
يف عملية التذارع والكبا�ض احلا�صل بني قوى ال�رساع 

احلكم. على 
اإل تفاهمهم  الواقع   ُي�َف�تِّ�ر من �ِصعارهذا  اليوم ل  واإىل 

ترى  فاإنك  الوطنية،  املكا�صب  تقا�صم  على  وتهادنهم 
وخا�صة  الت�صيري،  ميادين  يتوزع  الفيئوي  الحتكار 

منها..  والريعية  احليوية 
الع�صف  روح  لطغيان  �صيء  منوذج  الع�صابة  حكومة 

والتع�صب.
د  الأنفا�ض، وُيثِل�ج  واإن ما حتقق اليوم من ثورة،  َل�ُي��َب�رِّ

و�صدقا. حقا  ال�صدور 
نب�رس  القبور،  �صاكنة  اإىل  نق�صد  اأن  بنا  وحقيق 
يبقى  اإمنا  بالذي حدث،  عاملنا،  املخل�صني ممن رحلوا عن 
الرهان واملطلوب واملنتظر على حال تقت�صي كثريا من 

التدبري. والدقة وح�صن  ال�صرب 
النقلة  اإدارة  لتويل  ال�صادقة  الرادات  تتهياأ  مل  فاإذا 

التحول،  اأ�ص�ض  ف��اإن الأم��ور وت��اأم��ني 
نحو  ب��الن��ح��راف  م��ه��ددة 
على  ت��ف��وت  م��ت��اه��ات 
اخل��روج  فر�صة  ال��ب��الد 
املحدق،  ال�صياع  من 
اليوم   الأج��ي��ال  لأن 
مت��ل��ك ال���ص��ت��ع��داد 
لج��ت��ي��از ال��ره��ان 
�رسط   النه�صوي، 
اأن منكن لالأ�صالء 
واأه��ل الق��ت��دار 
مي�صكوا  اأن  من 

بالزمام..
ج���زائ���ر  يف 
احل���������راك 
ي��ت��ط��ل��ب 
الأم��������ر 
ال��ع��م��ل 
ع���ل���ى 

هيكلة 
ذك��ي��ة 

ل��ل��ج��م��اه��ري 
ال��دول��ة  دور  واإن  ال�����ص��اب��ة، 

يف   حلا�صم  اجلي�ض،  ومنها   ، واملوؤ�ص�صات 
يف  ت�صل�صل  التي  والقوى  العنا�رس  ابراز  على  العمل 
فاإن  املدنية،  واملكارم  وال�صتنارة،  العفاف،  اأجبالها 
تتقا�صم   امل�صارب،  ، متنوعة  �صابة  اأحزاب  اإعادة ت�صنيع 

.. امللحِّ الخال�ض والتفاين للوطن، رهان احلا�رس 
املنزه،  ال�صيا�صي  للن�صاط  �صاحة  تاأ�صي�ض  قابلية  واإن 
والفطانة  اليوم،  متاح  اأم��ر   ، وامل�صوؤول  وال��واع��ي، 
العهد  ظل  يف  املرحلة  عبور  بها  يتم  التي  وال�صال�صة 

باأن ت�صعنا على  اجلادة. اجلديد، قمينة 
ثم اإن الوعي والتاأكيد على اأن العدوالتقليدي هو فرن�صا 
احل�صاب  ن�صع  يجعلنا  اأن  يجب  الغربي،  وحميطها 
يف  تقوم  ال�صيا�صة  واإن  خمطط،   كل  يف  ملكائدهم 
حتى  والت�رسيح  الك�صف  وعدم  املناورة  على   اأ�ص�صها 
م�صاريعها  اأجنحت  فالأمم  له،  يخطط  ما  م�صتوى  على 
با�صرتاتيجياتها  الت�رسيح  بعدم  والنه�صوية  الكربى 

عليها. بالتعمية  اأو  احلق، 
ي�صاعدنا  اأن  �صانه  ملن  جديدة   عاملية  ظهورقوى  واإن   
ثورة  اإب��ان  لنا  اأتيح  نف�صه  والأم��ر   ، اخل��ي��ارات  على 
يومئذ،  لدبلوما�صيتنا  النطاق  ات�صع  ثمة  فمن  التحرير، 

فاأدت من الأدوار ما اأدت..
و�رسبات  متاعب  �صيواجه  اجلديد  الرئا�صي  العهد  اإن 

عقود  مدى  على  املتكر�ض  الع�صابة  نظام  ت�صدرعن 
خاليا  ت�صم  اإل  الدولة  نت�صورمفا�صل  ل  ثمة  فمن   ،
يتوجب  لذا  وقت،  اأي  يف  التدمريي  للفعل  قابلة  نائمة، 
يف  ال�صتباقي  الفعل  روح  وامتالك  واحل��زم  اليقظة 
اأم��ام  العمل  ملجال  اف�صاحا  املقاومة،  ب��وؤر  تفكيك 

ال�صادقني.
كل  وع��ل��ى   – حم�����ص��وة  الت�صيريية  الهيكلة  اإن 
التبعية  �صيا�صة  ا�صطنعته  ب��ك��ادر  امل�صتويات- 
العام  والجتماعي  الداري  املحيط  وكان  للع�صابة، 
جتديد  واج��ُب  ُيطَرح  هنا  فمن  الف�صاد،  ملناخ  يخ�صع 
القت�صاد  قطاعات  يف  �صيما  ل  الت�صيريية،  املنظومات 
حتتمه  ذاته  التجديدي  اجلهد  واإن  والدبلوما�صية.  واملال 
واجلامعات  والثقافة  الرتبية  قطاعات  وي�صمل  املرحلة، 
وقطاعاتها،  �صفاتها  )مبختلف  واجلبايات  ال�صحة  وكذا 

اجلمرك(.. ومنها 
عنا�رس  كل  توفرت  لقد 
لوطننا،  ال��دول��ة  بناء 
مادية،  ومقدرات  مال، 
وب�������رسي���ة، وم��وق��ع��ا، 
الهدف  لكن  وم��ع��ارف، 
اأج��ل��ه  م��ن  �صحى  ال���ذي 
لأن   ، يتحقق  مل  ال�صهداء 
ويبعثها  ي�صيدها  ال��دول��ة 
ال�صمري  م�صارها  ويتعهد 
يف  القيادة  تفلح  الذي  الوطني 
حت�صي�ض  م�صدر  فيغدو  خلقه، 
يغفل  ل  بالوطنية  وَح�ْدٍو  واإيعاز 

ي�صهو.. ول 
برتاكم  بوتفليقة  نظام  تباهى  طاملا 
اأرقامها  وا�صتعر�ض  العملة،  اأر�صدة 
يف  معهودة  لي�صت  �صبيانية  يف 
جعل  بحيث  الر�صيدة،  الدول  �صيا�صة 
الأخبار   ن�رسات  ترددها  لزمة  الرقام  
على  عنوانا  ذلك  وك��ان  م�صاء،  �صباح 

لنا ب�صرية.   لو كانت  العهد،  �صفاهة 
اجلرائم،  ارتكاب  يف  ال�رس  بوؤر  تتورع  لن   
ويف القيام بعمليات تخريب وحرق، بل حتى 
الت�صفية، �صمن دافعية املكر ورد الفعل اخلبيث، والثاأر 
مرتبطة  اأذرع  لها  دوائ��ر  لأنها   ذلك  منها،  انتزع  ملا 
املدين  املجتمع  ي�صمى  ما  منظومة  واإن  ب��اخل��ارج،  

اأدوارها. تفحي�ض ومتييز حقيقة  اإىل  وجمعياته حتتاج 
والتنظيمي  ال�صيا�صي  والتقريب  ال�صتئالف  �صيا�صة  اإن 
واأخالقية،  معنوية  دعامة  على   – �صرتتكز-م�صتقبال 
الريع  على  ل  واملواطنة،  الوطنية  م�صطرة  على  قائمة 

والولء مدفوع الأجر.
اجراء نوع من الرو�صيكالج التنظيمي  ملنظومة  العمل 
اأن  �صاأنه  من  والأ�صالك،  الدولة  اأجهزة  يف  والدارة  
يخلق جوا ت�صوده روح الأخالق  والن�صباط والتعامل 
عمت   واآثاره  عميقا،   كان  احلراك  زلزال  لأن  املتمدن،  
قيم  انتظارعلى  اآفاق  وفتحت  واملجتمع،  بل  القطاعات، 
الأجنبي،  املتعامل  وكذا  املواطن،  يتطلع  وايجابيات 
الأمر  يتطلب  هنا   من  امليدان،   يف  �صاخ�صة  يرها  اأن 
الإدارة  لقطاعات  بيداغوجية  تكوين  اإعادة  اتباع  خطة 
�صباب  �صميم  من  كتائب  حتويل  واإن  كافة،  وال�صالك 
الفاعلية  لها  جمعيات  واإىل  املدين،  الن�صاط  اإىل  احلراك 

بالعهد اجلديد قدما. الدفع  يفيد يف  التطوعية، 

 •• إن العهد الرئاسي الجديد سيواجه متاعب تصدرعن نظام العصابة المتكرس على مدى عقود  
•• إن علة تأزيم نظرتنا إلى تاريخنا وَقع على يد الفرنسيين الذين شحذوا النعرة العرقية

•• لقد توفرت كل عناصر بناء الدولة لوطننا، لكن الهدف الذي ضحى من أجله الشهداء لم يتحقق

حكومة الع�شابة منوذج �شيء لطغيان روح الع�شف والتع�شب
املفكروالدكتورع�شراتي �شليمان للتحرير:

1011  اإلربعاء 22 جانفي 2020 م الموافق 
لـ 26 جمادى االولى 1441 هـ  - العدد 1907

 اإلربعاء 22 جانفي 2020 م الموافق 
لـ 26 جمادى االولى 1441 هـ  - العدد 1907



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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