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�حلكـومة حتدد �شروط 
وكيفيات و�شع ر�شم »حـالل« 

للـمو�د �لـغـذ�ئية

مراقبون يقولون اأن ولة وروؤ�ساء دوائر يرجتفون خوفا من انهاء مهامهم وحما�سبنهم

-  م�سادر: �سيتم العتماد على اأ�سماء جديدة مل يرتبط ا�سمها بالف�سائح والف�ساد
-  تغيريات يف رئا�سة اجلمهورية واإنهاء مهام 62 قا�سيا

قـريبـا .. حـركة و��شعـة يف 
�شلـك �لوالة وروؤ�شاء �لدو�ئر
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هبوب رياح قوية على �لواليات �ل�شرقية و�جلنوبية     
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�لو�يل ُيحّدد �آجال ت�شليم 
م�شت�شفى �الأم و�لطفل 

وحمّطة حتلية �مليـاه 
مرّبـو �الإبـل يف �ل�شريط 

�لـحـدودي يـطـالبون 
بـالّدعـم �لفـالحــي

معـ�شلة ت�شرب �ملياه 
تثري ��شتياء مرتادي 
�شـوق �لـتمور بـتقرت

مـقـتل 3 �أ�شخا�ص يف حادث 
مرور مــروع باالأغـــو�ط

�لالعبون مطالبون بتاأكيد 
فوز جيجل وتفادي 
�لتدحرج مرة �أخرى

فيما مت �إختناق 9 �أ�شخا�ص د�خل 
"مر�ص" بالعا�شمة

ت�شامن �شوف

الـــوادي

حوادث

ريا�سة
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�س 06

�س 20
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�س 13

05 املدير العام املجمع الوطني لتثمني املنتجات الفالحية م�سطفى بلحنيني:

-  اجلزائر تقتني حوايل ن�سف مليون طن من القمح

�جلز�ئر �شتتوقف نهائيا عن �إ�شتري�د بذور �لبطاطا عام 2022

�حلكومة تخ�ش�ص 4 �آالف 
مليار �شنتيم ل�شيانة �لطرقات 

�لبلدية و�لوالئية

ملر�فقة م�شار �لتنمية وحت�شني �الإطار �ملعي�شي للمو�طن 04

التحرير تت�سامن 03القرار �سيدخل حّيز التنفيذ بعد 6 اأ�سهر

�لـــحــريـــة 
لالعالمي �شفيان 

مر�كـــ�شــي

�لتـما�ص 08 �شنو�ت حب�شا 
نافذ� يف حق �ملدير �لعـام 
�لـ�شـابق حلـديقة �حلامة 



ريال 
مدريد يعرث 

على "زيد�ن جديد" 
من �أ�شول جز�ئرية

ك�سفت تقارير 
�سحفية اأن فريق ريال 

مدريد ي�سعى ل�سم 
ليون  "جوهرة" نادي 
الفرن�سي لكرة القدم 

ريان �سرقي ذي الأ�سول اجلزائرية، ملا يقدمه 
من م�ستويات مبهرة، وما يتمتع بها من مهارات 

ا�ستثنائية.
واأكدت التقارير اأن ريان �سرقي اأبهر ك�سافة 
الفريق امللكي، الذين راقبوا الالعب خالل 
الفرتة املا�سية، وبخا�سة خالل م�ساركته 

يف مباراة فريقه اأمام نانت، �سمن 
الدور ثمن النهائي لكاأ�س فرن�سا، 

حيث �سجل هدفني و�سنع 
هدفا.

�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02
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�حتجاجات �شكان د�ئرة �نقو�شة بورقلة على �خلدمات �ملرتدية 
لعيادة وم�شلحة �لتوليد.

تركيا حتّقق بخ�شو�ص 
م�شل�شل »بابل«

مــ�ــســالــح    ، متــكــنــت 
دائرة  باأمن  ال�سرطة 
توقيف  من  املاء  راأ�س 
ــة  ــي ــرام عــ�ــســابــة اإج
تتكون من 06 اأ�سخا�س 
ما  اأعمارهم  تــرتاوح 
 ، �سنة   45 و   25 ــني  ب
العتداء  ب�سدد  كانوا 
يقطن  �سخ�س  عــلــى 

للنيل  ال�سيوف  منها  البي�ساء  بالأ�سلحة  مهاجمته  متت  ،حيث  باملنطقة 
،اأين  ذلك  دون  حال  ال�سريع  وتدخلها  الأمنية  امل�سالح  اإبــالَغ  لكّن  منه، 

حا�سرتهم ال�سرطة واأوقفت هذه الع�سابة وحّولتها نحو مقر الأمن
نف�س  من  �سخ�س  مع  خالف  اإىل  تعود  م�سدرنا  ح�سب  الق�سية  تفا�سيل 
اأ�سخا�س من   05 املنطقة ب�سبب نزاع ق�سائي ،لكن هذا الأخري قام بجلب 
ال�سرطة  لتوقفهم  ليال  العائلة  على  التعدي  حاولوا  ،اأين  وهران  ولية 
تالغ  حمكمة  اأمــام  مبوجبها  ُقدموا  �سدهم،  ق�سائية  اإجـــراءات  وحتــرر 
اأ�سرار والتعدي على الأ�سخا�س ،حيث مت اإيداعهم  بتهمة تكوين جماعة 

رهن احلب�س .

توقيف ع�شابة من 06 
�أ�شخا�ص هاجمت عائلة 

بال�شيوف ببلعبا�ص

و��شنطن ُتّدد �شكرها 
للجز�ئر على خدمة كبرية 

قدمتها قبل 39 عاما
اأعربت الوليات 

املتحدة جمددا 
عن �سكرها 

وامتنانها 
للجزائر على 

م�ساهمتها 
الفعالة يف 

الإفراج 
قبل 39 عاما، عن 52 دبلوما�سيا اأمريكيا، 

احتجزوا يف اإيران 444 يوما.
وعن امللحق الإعالمي ب�سفارة الوليات املتحدة الأمريكية يف 

اجلزائر قوله: "قبل 39 عاما من تاريخ اليوم، مت اإطالق �سراح 
444 يوما باإيران". اأمريكيا كانوا حمتجزين ملدة  52 دبلوما�سيا 

ولفت الدبلوما�سي الأمريكي، اإىل اأن حترير الرهائن بعد 
معاناة كبرية اأُجِنز "بف�سل الو�ساطة اجلزائرية".

و�سدد امللحق الإعالمي يف �سفارة الوليات الأمريكية باجلزائر 
على اأن اجلزائر اأظهرت يف هذه الأزمة، قيمها الإن�سانية، 

وقدمت اللعامل مثال فريدا من نوعه عن الدبلوما�سية.
يذكر اأن جمموعة من الطالب الإيرانيني كانوا قد اقتحموا 

يف 4 نوفمرب 1979  مبنى ال�سفارة الأمريكية يف طهران، 
واحتجزوا 52 دبلوما�سيا اأمريكيا كرهائن ملدة 444 يوما، انتهت 

يف 20 جانفي 1981.

فتحت السلطات التركية حتقيقا بشأن مسلسل 
»بابل«، الذي يتناول حياة أكادميي مفصول 

من عمله خالل حالة الطوارئ، و أوضح 
املصدر أن املسلسل، الذي بدأ عرضه يوم 17 

جانفي، يتناول معاناة أكادميي من ضحايا 
حالة الطوارئ، و ذلك بعد فصله من العمل، 

و ُفرض عليه حظر السفر خارج البالد، مع 
جتميد حساباته البنكية. و ُفرضت حالة الطوارئ 

منذ االنقالب الفاشل يف 2016، ما مسح للحكومة بتقييد احلريات و 
احلكم من خالل إصدار املراسيم وجتاهل الربملان.

اأفادت منظمة العمل الدولية يف تقرير لها اأن الأجور غري الكافية توؤثر على ما يقرب من ن�سف مليار �سخ�س، واأن هناك توقعاٍت بارتفاع ن�سبة البطالة يف �سنة 2020.
وجاء ذلك يف تقرير جديد حول ال�سغل والجتاهات الجتماعية يف العامل لعام 2020، الذي اأ�سار اأي�سا اإىل اأن هناك 267 مليون �ساب خارج دائرة ال�سغل والتعليم 

والتكوين.وذكرت منظمة العمل الدولية باأن ما يقرب من ن�سف مليار �سخ�س يعملون يف �ساعات عمل مدفوعة الأجر، وقد ل يح�سلون على فر�س عمل كافية، واأ�سارت 
اإىل اأنه من املتوقع اأن تزيد البطالة بنحو 2،5 مليون �سخ�س يف عام 2020.ويحلل التقرير ال�سنوي ملنظمة العمل الق�سايا الرئي�سية ل�سوق العمل، مبا يف ذلك البطالة، 

ونق�س فر�س ال�سغل، والفقر يف العمل، وعدم امل�ساواة يف الدخل، وح�سة دخل العمل والعوامل التي ت�ستبعد النا�س من العمل الالئق.وذكر التقرير اأن البطالة العاملية 
ظلت م�ستقرة تقريبا على مدى ال�سنوات الت�سع املا�سية، ولكن تباطوؤ النمو القت�سادي العاملي يعني اأنه مع زيادة القوى العاملة العاملية، ل يتم توفري وظائف جديدة 

كافية ل�ستيعاب الداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل.وُيظهر التقرير اأن عدم التوافق بني 
العر�س والطلب يف العمل ميتد اإىل ما هو اأبعد من البطالة، اإىل نق�س فر�س ال�سغل 

ب�سكل عام، بالإ�سافة اإىل العدد العاملي للعاطلني عن العمل، البالغ 188 مليون �سخ�س، 
فاإن 165 مليون �سخ�س ل يك�سبون اأجورا كافية، و120 مليون �سخ�س اإما يتخلون عن 
البحث عن عمل، اأو يفتقرون اإىل الو�سول اإىل �سوق العمل، واإجمال يتاأثر اأكرث من 

امل�ساواة  عدم  اإىل  اأي�سا  التقرير  العامل.وتطرق  اأنحاء  جميع  يف  �سخ�س  مليون   470
يف �سوق العمل، حيث اأظهرت بيانات وتقديرات جديدة اأن عدم امل�ساواة يف الدخل 

على امل�ستوى العاملي، اأعلى مما كان يعتقد �سابقا، خا�سة يف البلدان النامية.واأو�سح 
التقرير اأنه من املتوقع اأن يزداد الفقر املعتدل اأو ال�سديد يف العمل يف الفرتة ما بني 

2020 و2121 يف البلدان النامية، ما يزيد من العقبات التي حُتول دون حتقيق الهدف 
الأول من اأهداف التنمية امل�ستدامة، واملتمثل يف الق�ساء على الفقر يف كل مكان 

بحلول عام 2030.

ن�شف مليار �شخ�ص يف �لعامل يعانون من �الأجور غري �لكافية



الخميس 23 جانفي 2020 م الموافق لـ 27 جمادى  االولى 1441هـ03
العدد
1908

 • يحتجون اليوم اأمام مقر وزارة الرتبية

�حلكومة حتدد �شروط وكيفيات و�شع ر�شم 
»حالل« للمو�د �لغذ�ئية

حممد علي 
--------------------

التنفيذي  املر�سوم  ت�سمن 
املوؤرخ يف   378 ـ   13 رقم 
5 حمرم عام 1435 املوافق 
 ،2013 �سنة  نوفمرب   9 لـ 
اجلــريــدة  يف  ن�رش  ـــذي  ال
املوؤرخة   70 رقم  الر�سمية 
 ،2016 دي�سمرب   8 ــوم  ي
ــددت  ـــذي ح ال ــس، و  ــ� اأم
ــرار  ــوجــب ق احلــكــومــة مب
متمثل   م�سرتك  وزاري 
على  وزارات  خم�س   يف 
غرار وزارة التجارة، وزارة 
وزارة  املناجم،  و  ال�سناعة 
الريفية،  التنمية  الفالحة و 
وزارة  اىل  ــة  ــاف ــالإ�ــس ب
ووزارة  الدنية  ال�سوؤون 

ال�سحة.
الذي  القرار،  هذا  ين�س  و 
الر�سمية،  باجلريدة  ن�رش 
اأن ل يرخ�س بو�سع  على 
للمواد  اإل  ــالل«  »ح بيان 
ت�ستجيب  التي  الغذائية 
يف  املــحــددة  للمتطلبات 
اأحــكــام هــذا الــقــرار وكذا 
اأي�سا  به،  املعمول  التنظيم 
وجوب اأن يثبت و�سع بيان 

»حالل«.

على  اأي�سا  القرار  ين�س  و 
وجوب اأن يثبت و�سع بيان 
مطابقة  ب�سهادة  »حــالل« 
ـــادرة عن  ـــس »حـــــالل« �
للتقيي�س،  اجلزائري  املعهد 
وهوالهيئة الوطنية املكلفة 
التي حتدد قائمة  بالتقيي�س 
املعنية  الــغــذائــيــة  ـــواد  امل
البيان  و�ــســع  بــاإلــزامــيــة 
اللجنة  طرف  من  »حالل«، 
املادة  عليها يف  املن�سو�س 
اأن�سئت  والتي  ال�سابعة 
املكلفة  ـــــوزارة  ال لـــدى 
وقمع  امل�ستهلك  بحماية 
متابعة  وطنية  جلنة  الغ�س 
العالمة  وو�سع  ال�سهاد 

الغذائية  للمواد  ــالل«  »ح
يف  تــدعــى  الــتــي  املعنية 
تقوم  حيث  الن�س  �سلب 
اللجنة  بتكليف  اللجنة 
الــراي  ـــداء  واإب بالدرا�سة 
فيما  اخلــ�ــســو�ــس،  على 
ياأتي من اإجراءات الإ�سهاد 
لأحــكــام  طبقا  »حــــالل« 
التنظيم  وكذا  القرار  هذا 
املواد  املعمول به يف جمال 
الغذائية  »حالل«، وطلبات 
بال�سهادات  ــــرتاف  الع
»حالل« ال�سادرة من طرف 
الأجنبية،  ال�سهاد  هيئات 
هذا  اأحــكــام  تدخل  حيث 
بعد  التنفيذ  حيز  الــقــرار 

�ستة اأ�سهر من تاريخ ن�رشه 
يف اجلريدة الر�سمية.

ــواد  امل قائمة  تن�رش  كما 
بعالمة  املعنية  الغذائية 
الوثيقة  ح�سب  »حــالل«، 
ــ�ــرشت بــاجلــريــدة  ــتــي ن ال
املواقع  على  الر�سمية، 
الر�سمية  اللــكــرتونــيــة 
بحماية  املكلفة  للوزارات 
و  الغ�س  قمع  و  امل�ستهلك 
ال�سوؤون الدينية و ال�سناعة 
و الفالحة و ال�سحة وباأية 
و�سيلة اأخرى منا�سبة، كما 
م�ستوى  على  متوفرة  اأنها 
املوؤ�س�سات  و  الهيئات 

العمومية.

حددت �حلكومة متمثلة يف خم�ص وز�ر�ت، �شروط وكيفيات و�شع ر�شم »حالل« للمو�د �لغذ�ئية، حيث 
قررت على �أن ال ُيرّخ�ص بيان »حالل » �إال للمو�د �لغذ�ئية �لتي ت�شتجيب للمتطلبات �ملحددة يف �أحكام 

�أ�شهر.  6 هذ� �لقر�ر وكذ� �لتنظيم �ملعمول به، حيث �شيدخل حيز �لتنفيذ بعد 

باأ�شغال دورة 2020....�لقر�ر �شيدخل حّيز �لتنفيذ بعد 6 �أ�شهر

املتحدة  الأمم  بق�رش  افتتحت 
 2020 دورة  اأ�سغال  بجنيف 
برئا�سة  ال�سالح  ــزع  ن ملــوؤمتــر 
للجزائر  الدائم  املمثل  و  ال�سفري 
لدى مكتب الأمم املتحدة، ر�سيد 
بلباقي و باقي املنظمات الدولية 

ب�سوي�رشا.
للجزائر  فر�سة  احلــدث  ميثل  و 
كفاعل  التقليدي  دورها  لإبراز 

نا�سط �سمن الهيئات الأممية.
للموؤمتر،  وجهها  ر�سالة  يف 
اخلارجية،  ال�سوؤون  وزيــر  دعا 
املوؤمتر  اأع�ساء  بوقدوم  �سربي 
الأمم  مبادئ  "ال�ستلهام من  اإىل 
اإرادتهم  تعبئة  اأجل  من  املتحدة 
بعث  لإعادة  الالزمة  ال�سيا�سية 

اأ�سغال هذه الهيئة".
الهامة  "بالإ�سهامات  ذكر  كما 
جمال  يف  بلدنا  قدمها  التي 
خا�س  ب�سكل  و  ال�سالح  نزع 
خالل  من  النووي  ال�سالح  نزع 
يف  حتملها  التي  امل�سوؤوليات 
املوؤمتر و معاهدة حظر  اإطار هذا 
اأول  النووية و  انت�سار الأ�سلحة 
و  بنيويورك  املتحدة  لالأمم  جلنة 
ال�سنة  هذه  امل�سرتكة  برئا�سته 
دخول  ت�سهيل  اأجل  من  للموؤمتر 
معاهدة احلظر ال�سامل لالأ�سلحة 

النووية حيز التنفيذ".
بلباقي  ال�سفري  اأ�ساد  جانبه  من 
بوزير ال�سوؤون اخلارجية الأ�سبق 
دمربي  �سالح  حممد  الــراحــل 
ب�سمته  ــرك  ت قــد  ــان  ك الـــذي 
خالل م�ساركته بجنيف، ب�سفة 
اأ�سغال  ، يف  دائم  �سفري  و ممثل 

 1996 من  ال�سالح  نزع  موؤمتر 
اإىل 2004 و ذلك قبل اأن ُيوجه 
من  الهيئة  هذه  لأع�ساء  دعوة 
جديدة  ديناميكية  "اإ�سفاء  اأجل 
من  ميكنها  مبا  اأ�سغالها  على 
هيئة  باعتبارها  دورها  ا�ستئناف 
الوحيدة  و  الأطـــراف  متعددة 
املوؤهلة للتفاو�س يف جمال نزع 

ال�سالح".
مبوقف  ــر  ذّك ال�سدد،  هــذا  يف   
اجلزائر و جهودها املُعرتف بها يف 
هذا املجال، مو�سحا اأن "الرئا�سة 
على  جاهدة  �ستعمل  اجلزائرية 
و  الثقة  ت�سوده  مناخ  اإر�ــســاء 
ل�سمان  ال�رشوريان  الهدوء 

ال�سري احل�سن لأ�سغال املوؤمتر".
ال�سيد  �سجع  ال�سياق،  ذات  يف 
بلباقي "كافة الوفود على تقبل 
تكامل  ا�ستغالل  و  الختالفات 
وجهات النظر لتجاوز اخلالفات 
اجلماعية  امل�سلحة  تغليب  و 

خدمة لالأمن ال�سامل".
اجلزائرية  الرئا�سة  حثت  كما 
على  الفاعلة  الأطــــراف  كــل 
التي  الأدوات  من  "ال�ستفادة 
فر�س  و  املوؤمتر  نظام  يوفرها 
املبادرات  و  اجليدة  املمار�سات 
نتائج  حتقيق  اأجل  من  القائمة، 

اإيجابية".
�سيتوىل  التناوب  ملبداإ  ووفقا 
رئا�سة دورة 2020 على التوايل 
و  الأرجنتني  و  اجلزائر  من  كل 
اأ�سرتاليا و النم�سا و بنغالدي�س 

و بيالرو�سيا.
ق/و

�جلز�ئر تتوىل رئا�شة موؤمتر نزع 
�ل�شالح بجنيف

نا�شدت �حلكومة �تخاذ قر�ر ��شتعجايل لو�شع حد للم�شاربة

الوطنية  املنظمة  رئي�س  طالب 
ــ�ــســات واحلـــــرف،  ــمــوؤ�ــس ــل ل
احلكومة  ربــابــني،  م�سطفى 
باتخاذ  قرار ا�ستعجايل ل�رشاء 
الفائ�س  الــفــالحــي  املــنــتــوج 

للق�ساء على امل�ساربة.
منظمته  اأن  املتحدث  اأو�سح 
ت�سم اأكرث من 3800 موؤ�س�سة 
الخت�سا�سات،  جميع  يف 

القت�ساد  تطوير  على  وتعمل 
الــقــدرات  وتنمية  الــوطــنــي 
اجلزائري  للمواطن  الب�رشية 
القت�ساد،  عامل  اإىل  للولوج 
وتطوير احلرف من خالل تقدمي  
هذا  املعنوي. وقد مت يف  الدعم 
للمنظمة  اتفاق  توقيع  ال�سدد 
مع �رشكة الهند�سة الريفية من 

اأجل التهيئة الريفية.

باتخاذ  ال�سباح  �سيف  وطالب 
ا�ستعجايل  حكومي  ـــرار  ق
ــوج الــفــالحــي  ــت ــن لــ�ــرشاء امل
على  لــلــقــ�ــســاء  ــ�ــس  ــائ ــف ال
التجارة  امل�ساربة. ودعا وزارة 
اىل فتح حتقيقات ملعرفة اخللل 
»توجد  حيث  الأ�ــســعــار.  يف 
ال�سان«.  هذا  يف  كبرية  فوارق 
واأ�سار �سيف الأوىل يف الأخري 

امل�ستثمر  بني  الثقة  فقدان  اىل 
الإجــراءات  ب�سبب  والإدارة، 
اأن  معتربا  الــبــريوقــراطــيــة، 
ــه  واأن قــدميــة،  الت�سيري  ــرق  ط
الفر�سة  لإعطاء  الوقت  »حان 
جديد  دفع  واإعطاء  لل�سباب، 
من خالل تغيري الذهنيات نحو 

الأح�سن.
ق/و

�ملنظمة �لوطنية للموؤ�ش�شات و�حلرف تطالب ب�شر�ء فائ�ص �ملنتوج �لفالحي

مدير �شرطة �حلدود �شيفي �لنوي خالل ندوة �شحفية  �أم�ص

�حلدود  عربو�  جز�ئريا  مليونا   12
�شنة 2019

 12 باأن  النوي  �سيفي  ال�رشطة حممد  مراقب  احلدود  مدير �رشطة  اأكد 
النوي  �سيفي  اأفاد  2019..و  �سنة  خالل  احلدود  عربوا  جزائريا  مليونا 
خالل ندوة �سحفية اليوم باملنتدى الوطني يف املدر�سة العليا لل�رشطة 
عربوا  قد  �سخ�س  األف  و755  مليونا   16 من  اأكرث  باأن  العا�سمة،  يف 
ما  باأنه  املتحدث  اأ�ساف  اأجنبي.و  4 ماليني  بينهم  اجلزائرية من  احلدود 
الفرتة،  نف�س  احلدود خالل  مركبة عربت  األف  مليون و400   2 ُيقارب 
يف حني ك�سف باأن املديرية العامة لالأمن الوطني قد �سخرت اأزيد من 
اآخر ك�سف امل�سوؤول  األف �رشطي على م�ستوى احلدود.ويف �سياق   13
ذاته عن قيمة املحجوزات على م�ستوى احلدود، حيث بلغت 31 مليار 
حممد  �سنتيم.واأ�سار  مليار  و100  األف   3 ُيعادله  ما  جزائري  دينار 
�سيفي النوي اإىل اإدخال تقنيات حديثة م�ستعملة على م�ستوى املعابر 
معاجلة  طريق  عن  احلدود  كبرية يف  ت�سهيالت  من  ميكن  مما  احلدودية، 

جوازات ال�سفر يف وقت ق�سري خا�سة فيما تعلق باحلجاج.
ق/و

يف �إطار �لتنظيم النعقاد �للجنة �لعليا لالحتاد �الإفريقي حول ليبيا

حترك دبلوما�شي جديد للجز�ئر 
حلل �أزمة ليبيا

اأم�س   �رشقي،  ا�سماعيل  الإفريقي،  لالحتاد  والأمن  ال�سلم  مفو�س  اجتمع 
مع املمثل الدائم للكونغو لدى الحتاد الإفريقي، لزار �سافوا�س، يف اإطار 
التنظيم لنعقاد اللجنة العليا لالحتاد الإفريقي حول ليبيا يوم 30 جانفي 
اجلاري بالكونغو يف برازفيل. واأو�سح ا�سماعيل �رشقي، من خالل تغريدة 
ن�رشها على ح�سابه الر�سمي مبوقع تويرت، باأن الجتماع �سيبحث الأو�ساع 

املتاأزمة يف ليبيا و�سبل اإنهاء القتتال والتدخالت الأجنبية.
وكان وزير ال�سوؤون اخلارجية والتعاون الكونغويل، جان كلود جاكو�سو، 
جمهورية  لرئي�س  مبعوثا  ب�سفته  املن�رشم،  ال�سبت  باجلزائر  حل  قد 
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  ا�ستقبله  حيث  نغي�سو،  �سا�سو  ديني�س  الكونغو، 
املجيد تبون، وتتمحور الزيارة اأ�سا�سا حول الو�سع يف ليبيا والتطورات 

ق/والأخرية احلا�سلة بال�سقيقة.

من بينها دبابة “بي �إم بي 1”

�العالم �لرو�شي: �جلي�ص �جلز�ئري 
يطور دبابات رو�شية �ل�شنع

ك�سفت و�سائل اإعالم رو�سية باأن دبابة “بي اإم بي 1” التي ميلكها اجلي�س الوطني 
ال�سعبي يتم جتهيزها بوحدة الأ�سلحة “برييجوك” التي حتتوي على مدفع عيار 30 

ملم وقاذف الرّمانات “اأ غي17-” و�سواريخ “كورنيت” امل�سادة للدبابات.
منها   ،"1 بي  اإم  “بي  مركبة  لتحديث  الربامج  خمتلف  طرح  عن  رو�سيا  واأعلنت 

برنامج تزويدها باملدفع اجلديد الذي حتويه مركبة “بي اإم بي 2”.
واأفادت وكالة �سبوتنيك الرو�سية، باأن العديد من جيو�س العامل ت�ستعني مبركبات 
القتال املدرعة “بي اإم بي 1"، بالرغم من اأنها خرجت اإىل حيز الوجود يف رو�سيا يف 

�ستينات القرن املا�سي.
نتيجة  بحيويتها  حتتفظ  تزال  ل   ”1 بي  اإم  “بي  مركبات  باأن  ذاته  امل�سدر  واأكد 

لعمليات تطويرية حتديثية تهدف اإىل جتهيزها مبعدات جديدة اأو زيادة قوة املحرك.
ق/و
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حممد علي 
--------------------

واأفاد بلحنيني خالل ندوة �سحفية 
اأن  بالعا�سمة،  املجمع  مبقر  عقدها 
هذا الخري يعمل وفق برنامج يهدف 
اإىل التقلي�س تدريجيا من الكميات 
امل�ستوردة من بذور البطاطا لبلوغ 
التوقف  بالتايل  و  الذاتي  الكتفاء 
نهائيا عن ال�سترياد مع حلول �سنة 
الأبحاث  تقدم  اإىل  م�سريا   ،2022
البذور  اأ�سناف  تطوير  جمال  يف 
عمليات  واقت�سار  الوطن  داخــل 
من  الول  اجليل  على  ال�سترياد 
لحقا  يتم  التي  البطاطا  بــذور 

تطويرها حمليا.
العام  املــديــر  الرئي�س  ــح  ــس واأو�
و�ساية  حتت  العمومي  للمجمع 
وزارة الفالحة و التنمية الريفية اأن 
احلايل  الوقت  يف  ي�ستورد  القطاع 
احتياجات  مــن  فقط  باملائة   20
بقيمة  البطاطا  بذور  من  الفالحني 
يــورو  مليون   80 تــقــارب  مالية 
ا�سواق  يف  بيعها  ليعاد   ، �سنويا 
ت�سل  باأ�سعار  للفالحني  التجزئة 
190 دج/كغ، ويف املقابل يتم اإنتاج 
ما ن�سبته 80 باملائة من هذه البذور 
بقيمة  للفالحني  تباع  والتي  حمليا 

60 دج /كغ.
املتمثلة  امل�ستوردة  البذور  وتوجه 
يف بذور اجليل الول واجليل الثاين 
جدا  املمتازة  البذور  نوعية  لإنتاج 
 )E( واملمتازة   ،)Super Elite(
والتي يتم تطويرها ل�ستقاق اأنواع 
اأخرى، حيث  اأكد ال�سيد بلحنيني اأن 
ا�سترياد  عن  نهائيا  توقف  القطاع 
مبا�رشة  املوجهة  اجلاهزة  البذور 

. )A( للزراعة ، �سيما نوع اأ
ازيد  اإنتاج   ،  2020 خالل  ويرتقب 
اجليل  بذور  من  طن  مليون   5 من 
الثاين و 4.600 طن من بذور اجليل 

الول، بح�سب نف�س امل�سوؤول.
يتعلق  �ــســوؤال  عــلــى  رده  ويف 
التابعة  املخابر  اعتماد  بــاإجــراءات 
املــ�ــســوؤول  نف�س  ــد  اك للمجمع، 
هذه  اعتماد  عملية  يف  الــ�ــرشوع 

املخابر بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية 
لالعتماد "اأجلرياك".

ومت تثمني وحتديث املعدات واملوارد 
التابع  املركزي  للمخرب  الب�رشية 
و�سع  برنامج  اطــار  يف  للمجمع 
�سنة  الفالحة  وزارة  طــرف  مــن 
 30 2017 بقيمة مالية ترتاوح بني 
ي�سمح  حيث  �سنتيم  مليار  و35 
هذا الربنامج  للعمل وفقا للمعايري 

الدولية.
�رتفاع �إنتاج �لدرنات �ل�شغرية 

�إىل 5ر1 مليون وحدة
و اأ�سفر هذا الربنامج عن رفع  حجم 
mini tube - )الدرنات ال�سغرية 
cule( املنتجة داخل املخرب واملوجهة 
اإىل  درنــة  األــف   400 من  للزراعة 
5ر1 مليون درنة يتم مراقبة خلوها 
لإنتاج  وم�ساعفتها  الأمرا�س  من 
اإىل  الطبيعية،  البذور  من  انواع   5

جانب عمليات تو�سعة لهذا املخرب.
التن�سيق  احلــايل  الوقت  يف  ويتم 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مع 
وانتاج  درا�سة  اجــل  من  العلمي 
ت�سمح  البذور  من  جديدة  نوعيات 
انتاج مادة  اآليات  بالتحكم اكرث يف 
النوعيات  البطاطا من خالل توفري 
املطلوبة من طرف املحولني. كما مت 
يف هذا الطار بلوغ مردودية تقدر 
ب 400 قنطار /الهكتار من بذور- 
هكتار   40 ــة  وزراع  )G1(-  1 ج 
بولية   )G2(-  2 ج  بـــذور-  مــن 
البويرة و180 هكتار بولية تيارت 
ا�سفرت عن انتاج بلغ 46 الف طن 
من بذور اجليل الثاين خالل 2019 .
منطقتني  اإن�ساء  يرتقب  وباملقابل 
كل  يف   )G2(-  2 ج  بذور  لزراعة 
و�سكيكدة،  غــردايــة   ــة  ولي مــن 
ح�سب ال�سيد بلحنيني، الذي ك�سف 
تت�سمن  وطنية  خارطة  و�سع  عن 
البذور،  بزراعة  املعنية  املناطق  كل 
هذه  م�سار  لتتبع  خمطط  وو�سع 
خمتلف  على  للتعرف  ــذور  ــب ال
عليها  تطراأ  قد  التي  امل�ستجدات 

خالل حلقة النتاج.
ــن وليــــات عني  ــل م ــت ك ــل ودخ

و�سكيكدة  وقاملة  والبويرة  الدفلى 
بذور  انتاج  عملية  يف  ومع�سكر 

البطاطا من اجليل الول .
وفق   ، الجـــراءات  هــذه  و�سمحت 
البذور  اأ�سعار  بتخفي�س  املتحدث، 
جعل  ما  املحلي،  النتاج  دعم  بعد 
املنتجة  النوعيات  هذه  م�ستوردي 
يف  �سعوبات  يــواجــهــون  حمليا 

عملية بيعها للفالحني
ويرتقب املجمع اللجوء اىل ت�سدير 
اىل  الف   150 بني  ترتاوح  كميات 
املنتجة  البذور  من  طن  الف   200

حمليا بحلول العام 2022.
اأ�سماه  ــا  م املجمع  و�ــســع  كما 
يهدف  الواقعي"  الربنامج   " ب 
نحو  التوجه  فر�س  درا�ــســة  اىل 
ذات   )BIO( الع�سوية  املنتجات 
بالن�سبة  املعتربة  ال�سحية  الفائدة 
مدى  على  ميتد  والذي  للم�ستهلك، 
موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  �سنوات   3

اوروبية .
 �مل�شاحات �ملخ�ش�شة لزر�عة �لبطاطا 

ترتفع �ىل 160 �ألف هكتار
هذه  حتويل  عمليات  وبخ�سو�س 
املهني  املجل�س  رئي�س  تطرق  املادة 
قدماين  ال�سيد  البطاطا  ل�سعبة 
بني  اجلــاري  التن�سيق  اإىل  حل�سن، 

ووزارة  واملحولني  املجل�س  اع�ساء 
قائمة  و�سع  اجــل  من  ال�سناعة 
الن�ساط  هذا  �سمن  املحولني  بكل 
وقدراتهم يف جمال النتاج ونوعية 
يف  اليها  يحتاجون  التي  البطاطا 
الغذائية، وتنظيم  جمال ال�سناعات 
عالقاتهم املهنية يف اطار اتفاقيات 
طرف  كــل  حقوق  ت�سمن  عمل 
وت�سمح بالتعرف على حجم الطلب 

م�ستقبال.
املخ�س�سة  امل�ساحات  وبلغت 
لـــزراعـــة مـــادة الــبــطــاطــا خــالل 
هكتار  الــف   160 احلــايل  املو�سم 
يجعلها  ما  الوطني  امل�ستوى  على 
بعد  �سيما  احلبوب،  انتاج  تناف�س 
�سم مناطق جديدة على غرار عني 
ي�سيف  واملنيعة،  ومترنا�ست  �سالح 

ذات امل�سوؤول.
�رشورة  اىل  قدماين  ال�سيد  ودعا 
اأخذ م�ساألة ال�سعار بجدية بطريقة 
راأ�سماله  بتعوي�س  للفالح  ت�سمح 
للمواطن  متاح  املنتوج  هذا  وجتعل 
ايجاد  خالل  من  منا�سبة،  باأ�سعار 
الو�سطاء  لتنظم عمل  ناجعة  اآليات 
�سمن  منظم  ب�سكل  وادراجــهــم 

حلقة الت�سويق.

�لوطني  �ملجمع  طرف  من  �ملعد  �لربنامج  وفق   2022 عام  بحلول  نهائيا  �لبطاطا  بذور  ��شتري�د  عن  �جلز�ئر  تتوقف  �أن  يرتقب 
بلحنيني. �ل�شيد م�شطفى  للمجمع  �لعام  �ملدير  �لرئي�ص  �الأربعاء  �أم�ص  به  �فاد  �لفالحية ح�شبما  �ملنتجات  لتثمني 

�ملدير �لعام �ملجمع �لوطني لتثمني �ملنتجات �لفالحية م�شطفى بلحنيني:

وال�سناعة  ال�سياحة  �ستقوم وزارة 
خالل  العائلي،  والعمل  التقليدية 
خلية  بتن�سيب  املقبل،  الأ�سبوع 
ــ�ــســاور مع  اإ�ــســغــاء وحــــوار وت
وخمتلف  ال�سياحيني  املتعاملني 
ال�رشكاء، بهدف و�سع ا�سرتاتيجية 
القطاع،  لتطوير  جديدة  ومقاربة 

ح�سب ما اأورده بيان للوزارة.
وزير  اأن  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 
ا�ستقبل  مرموري  ح�سن  ال�سياحة 
اأع�ساء  مــن  كــال  ــــوزارة  ال مبقر 
مل�ستغلي  الوطنية  الــفــدرالــيــة 
الوطنية  والــفــدرالــيــة  الــفــنــادق 
ال�سياحة  وكــــالت  جلمعيات 
�سل�سلة  اإطــار  يف  وذلك  وال�سفر 
للت�ساور  برجمها  التي  اللقاءات 
الجتماعيني  ال�رشكاء  مع  واحلوار 
قطاع  يف  الفاعلني  واملتعاملني 
القطاع،  تطوير  اأجل  من  ال�سياحة، 
قرار  اتخاذ  اإىل  اللقاء  هذا  وخل�س 
وحــوار  اإ�سغاء  خلية  "تن�سيب 
ال�سياحيني  املتعاملني  مع  وت�ساور 
ح�سب  كــل  الــ�ــرشكــاء،  وخمتلف 
القانونية،  وطبيعته  اخت�سا�سه 

التن�سيب  يف  الــ�ــرشوع  و�سيتم 
الر�سمي لهذه اخلاليا الدائمة ابتداء 

من الأ�سبوع املقبل".
ومت خالل هذا اللقاء، ا�ستعرا�س اأهم 
يف  القطاع  بواقع  املتعلقة  امل�سائل 
اجلزائر، من اأجل و�سع "ا�سرتاتيجية 
ومقاربة جديدة لتطوير هذا القطاع 
اأجل  من  عليه  يعول  الذي  احليوي 
اقت�ساد  وبناء  التنمية  وترية  دفع 
خالل  مــن  ــك  وذل وقوي"،  متني 
م�ستعجلة  اإجـــــراءات  "تفعيل 
اإىل برنامج رئي�س  ا�ستنادا  وجريئة 
املناخ  بتوفري  ــك  وذل اجلمهورية 
املالئم للفعل ال�سياحي والفندقي".

اإىل  التطرق  باملنا�سبة،  مت  كما 
التي  وامل�سائل  الق�سايا  جممل 
تطويره  اأجــل  من  القطاع  تخ�س 
على  الوزير  اأكــد  حيث  وترقيته، 
كل  بني  اجلهود  "ت�سافر  �ــرشورة 
منهجية  باعتماد  وذلك  الفاعلني 
خمتلف  مع  وتفاعلية  ت�ساركية 
القت�ساديني  وال�رشكاء  القطاعات 

والجتماعيني".
ق/و

�شيتم �الأ�شبوع �ملقبل

تن�شيب خلية للحو�ر مع �ملتعاملني 
�ل�شياحيني ب�شاأن تطوير �لقطاع

الوطنية  النقابة  رئي�س  ك�سف 
م�سعود  اخلــوا�ــس   لل�سيادلة 
املالية  القيمة  اأن  بلعمربي، 
انخف�ست  قد  ــة  الدوي لفاتورة 
وجود  موؤكدا  باملئة،   50 بن�سبة 
 ، اجلزائر  لالأدوية يف  92 م�سنعا 
طور  يف  وحدة   300 اإىل  اإ�سافة 

الإجناز، داعيا اىل �رشورة اإ�رشاك 
اجلامعة اجلزائرية لتطوير �سناعى 

لالأدوية يف اجلزائر.
ت�رشيح  يف  بلعمربي  ـــال  وق
اكتفاًء  حققت  اجلزائر  اإن  اإذاعــي، 
حيث  من  باملئة  بخم�سني  ذاتيا 
الأدوية،  ل�سترياد  املالية  القيمة 

م�سنعا   92 وجــود  عن  كا�سفا 
ال�سيدلنية  بال�سناعة  خا�سا 
 300 اىل  اإ�سافة  ــر،  اجلــزائ يف 
وحدة يف طور الإجناز، داعيا اىل 
لتطوير  اجلامعة  اإ�رشاك  �رشورة 

تخ�س�سات  بفتح  القطاع،  هذا 
ــة  ــي ــيــدلن ــ�ــس ــاعــة ال ــن ــ�ــس ــل ل
والكيميائية وال�ستثمار يف املادة 

الأولية.
ق/و

قالت �أن �لقيمة �ملالية لفاتورة �الدوية �نخف�شت بن�شبة 50 باملئة

نقابة �ل�شيادلة �خلو��ص تدعو �إىل �إ�شر�ك �جلامعات يف تطوير �شناعة �الأدوية

البحري  ال�سيد  وزيـــر  اجتمع 
اأحمد  �سيد  ال�سيدية  واملنتجات 
مبمثلي  العا�سمة  باجلزائر  فروخي 
املهنيني يف املجل�س املو�سع للغرفة 
وتربية  البحري  لل�سيد  اجلزائرية 
القطاع  و�سعية  ملناق�سة  املائيات، 
اأفاد  ح�سبما  تطويره،  �سبل  وبحث 

به بيان للوازرة.
جرى  الــذي  اللقاء  ــذا  ه وخــالل 
الوطنية  الغرفة  رئي�س  بح�سور 
وكذا  ونائبيه  البحري  لل�سيد 
الولئية  الغرف  وروؤ�ساء  مــدراء 
الوليات ونوابهم،  والغرف ما بني 
"قناعته  فروخي عن  ال�سيد  اأعرب 
عمل  طريقة  على  التــفــاق  ــاأن  ب
هي  ت�ساركية  ومنهجية  وا�سحة 
من  الكثري  حلل  الوحيد  ال�سبيل 
القطاع  التي يعي�سها  الإ�سكاليات 
املوؤ�س�سات  تقوية  خــالل  مــن 
والــهــيــاكــل وفــتــح بـــاب احلـــوار 
اجلمعيات  واإ�ـــرشاك  والت�ساور 
نف�س  ح�سب  املدين"،  واملجتمع 

امل�سدر.
من  الوزير  الإطار، طلب  هذا  ويف 
لل�سيد  الوطنية  الغرفة  رئي�س 
�سل�سلة  عقد  ومكتبه  البحري 
امل�ستوى  على  ت�ساورية  لقاءات 
ت�سخي�س  اإعــداد  بغر�س  املحلي، 
ــطــاع خــالل  ــق ــق لــواقــع ال ــدق م
احللول  واقرتاح  الخرية  ال�سنوات 

الفئات  من  فئة  كل  تراها  التي 
واقعية  تكون  للقطاع،  املهنية 
وقابلة للتنفيذ على املديني القريب 
واملتو�سط مع الأخذ بعني العتبار 

حتديات القطاع.
كما جدد عزمه على اللتقاء خالل 
بكل  القادمة  القليلة  ال�سابيع 
�رشيحة من ال�رشائح املهنية ،ح�سب 

كل �سعبة، ي�سيف البيان.
وكان اللقاء ا�ستهل بالوقوف دقيقة 
�سمت ترحما على روح البحارين 
ال�سفينة  لطاقم  التابعني  الثنني 
الوزير  يوؤكد  ان  قبل   "2 "يون�س 
اأ�رش  الدائمة جلميع  "موؤازرته  على 
�سحايا احلوادث التي يتعر�س لها 
اأكرث  اإحدى  تاأدية  اأثناء  ال�سيادون 
املهن �سقاء وخطورة"، وفقا لنف�س 

امل�سدر.
الغرفة  رئي�س  عــرب  جهته،  مــن 
خالل  البحري  لل�سيد  الوطنية 
وامتنان  "�سكر  عن  اللقاء،  هــذا 
وتربية  البحري  ال�سيد  مهنيي 
لقراره  اجلمهورية  لرئي�س  املائيات 
واإدراجه  للقطاع  العتبار  باإعادة 
احلكومي  الطاقم  وزارية يف  دائرة 
فئات  كل  "التزام  موؤكدا  اجلديد" 
الن�ساط،  وتكثيف  للعمل  القطاع 
م�ساهمته  وتعزيز  ترقيته  اأجل  من 

يف التنمية القت�سادية للبالد".
ق/و

ملناق�شة و�شعية قطاع �ل�شيد �لبحري و�شبل تطويره 

فروخي يلتقي مبمثلي �ملهنيني ملناق�شة 
و�شعية �لقطاع وبحث �شبل تطويره

ملر�فقة م�شار �لتنمية وحت�شني �الإطار �ملعي�شي للمو�طن

�حلكومة تخ�ش�ص 4 �آالف مليار �شنتيم ل�شيانة �لطرقات �لبلدية و�لوالئية
خ�س�س قانون املالية 2020، غالفا ماليا يقدر بـ 40 مليار دينار ك�ساهمة من ميزانية الدولة للتجهيز يف اإطار املخططات البلدية 
للتنمية، والتي ت�ساف ملختلف املوارد املحلية، وكذا دعم وزارة الداخلية من خالل اعانات �سندوق ال�سمان والت�سامن للجماعات 
والتكفل  للمواطن،  املعي�سي  الإطار  وحت�سني  التنمية  م�سار  ملرافقة  املحلية  ال�سلطات  جهود  موا�سلة  اإطار  يف  وهذا  املحلية، 

بان�سغالته عرب كافة بلديات الوطن.
وح�سب بيان لوزارة الداخلية، فقد مت توزيع الغالف املايل اخلا�س بهذه املخططات، بالت�ساور بني وزارة الداخلية ووزارة املالية، 
بال�ستناد اىل موؤ�رشات مو�سوعية، ل �سيما تلك املتعلقة بعدد ال�سكان وعدد البلديات، الإمكانيات املالية املحلية، بالإ�سافة اىل 

العمليات امل�سجلة خالل ال�سنة ال�سابقة وتلك اجلاري اإجنازها.
ق/و
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�حلظرية �لوطنية لل�شيار�ت تفوق 6.4 ماليني �شيارة 

حممد علي 
--------------------

فقد  املــ�ــســدر،  ذات  وح�سب 
بــلــغــت احلـــظـــرية الــوطــنــيــة 
�سيارة   6418212 لل�سيارات 
مقارنة   ،2018 عام  نهاية  يف 
نهاية  �سيارة يف   6162542 بـ 
زيادة  بذلك  م�سجلة   ،2017
ما  اأي  وحدة،   255670 قدرها 

يقارب 4.15 يف املائة.
الرتقيم، عرفت  اأما فيما يخ�س 
ترقيم  ـــادة  واإع ترقيم  عملية 
طفيفا  انخفا�سا  ال�سيارات 
 -450( املائة  يف   0.03 بن�سبة 
لي�سبح   2018 �سنة  �سيارة( 
وحــدة   1563898 املجموع 
�سيارة   255.538 ذلك  يف  مبا 
املائة  45 يف  بزيادة  اأي  جديدة، 

مقارنة ب�سنة 2017.
ــراء  اإج مت  املــجــال،  نف�س  يف  و 
معظم عمليات ترقيم ال�سيارات 
من  الثاين  الربع  خالل  اجلديدة 
 155400 اأي  املرجعية،  ال�سنة 
وحدة   100138 مقابل  �سيارة 
عام  من  الأول  الن�سف  خالل 

.2018
الوطني  ــوان  ــدي ال ــح  ــس واأو�

الرتقيم  اأّن  لالح�سائيات 
اجلديدة  لل�سيارات  النهائي 
ال�سري،  حيز  دخولها  اىل  ي�سري 
اإىل  الــديــوان  ذات  اأ�سار  كما 
اإن�ساء  يف  تتمثل  العملية  اأّن 
التي  للمركبة  رمادية  بطاقة 
اأما  الأوىل،  للمرة  تداولها  يتم 
الرتقيم،  اإعادة  لعملية  بالن�سبة 
وثيقة  اإن�ساء  يف  تتمثل  فهي 
تغيري  بعد  جــديــدة  ت�سجيل 
ولية الإقامة، ل�سيارة ت�سري يف 

اجلزائر.

�سجلت  ــات،  ــولي ال وح�سب 
عدد  ــرب  اأك العا�سمة  اجلــزائــر 
حيث   2018 �سنة  لل�سيارات 
بها   ــارات  ــي ــس ــ� ال ـــدد  ع بــلــغ 
يف   26.32( وحدة   1689242
املائة من املجموع( تليها البليدة 
يف   5.4( �سيارة   351275 بـ 
 331.965 بـ  وهــران  ثم  املئة( 
اما تق�سيم  باملئة(،   5.17( وحدة 
لل�سيارات  الوطنية  احلظرية 
ح�سب م�سدر الطاقة، فيبني اأن 
الأكرث  احل�سة  يت�سدر  البنزين 

بينما  باملئة   65 بن�سبة  اأهمية 
 34 ب  املــازوت  ح�سة  قدرت 

باملئة .
اأما تق�سيم احلظرية ح�سب البلد 
ال�سلي، فتت�سدر فرن�سا راأ�س 
وحدة   2616452 بـ  القائمة 
املجموع  باملئة من    40.77 اي 
 660412 باليابان  متبوعة 
واملانيا  باملئة(   10.29( وحــدة  
باملئة(    8.3( وحدة   534425 بـ 
  287863 بـ  اجلــزائــر  وبعدها 

وحدة 4.4 باملئة .

�أكرث  مقابل  �شيارة جديدة،   255538 ت�شجيل  2018، مع  �شنة  6.4 ماليون مركبة  �أكرث من  �ل�شيار�ت يف �جلز�ئر  بلغت حظرية 
م�شتوى  على  ال�شيما  �ملروري  �الختناق  حجم  من  يرفع  �الأمر  �ملائة،  يف   4 قدرها  �شنوية  بزيادة   ،2017 يف  �شيارة  ماليني   6.1 من 

�لكربى. �لواليات 

بزيادة �شنوية قدرها 4 يف �ملائة...

املهني  اجلــزائــري  الــديــوان  اقتنى 
للحبوب كمية غري معلنة من قمح 
اأُغلقت  الطحني يف مناق�سة دولية 
وكالة  به  اأفادت  ح�سبما  اأم�س  اأول 
باأن   ذاتــه  امل�سدر  ــاد  ــرتز.واأف روي
اأولية غري موؤكدة  تقديرات جتارية 
ذكرت اأن الكمية ترتاوح بني 400 
األف طن و450 األف طن، لكن من 
يف  اأكــرث  تفا�سيل  اإعــالن  املتوقع 

وقت لحق اليوم.
و�سدد امل�سدر باأن  تقديرات التجار 
نحو  عند  الأ�سعار  حددت  الأولية 
تكاليف  �سامال  للطن  دولرا   245

ال�سحن، ومن املتوقع اأي�سا الإعالن 
عن تفا�سيل اأكرث يف وقت لحق.

وذكرت رويرتز باأن القمح مطلوب 
لل�سحن يف فرتتني الأوىل من اأول 
منه  ع�رش  اخلام�س  اإىل  مــار�ــس 
نف�س  من   31 اإىل   16 من  والثانية 
القمح  توريد  جــرى  واإذا  ال�سهر 
ال�سحن  فاإن  اجلنوبية،  اأمريكا  من 
فيفري  مــن  الأول  بــني  �سيكون 
16 و29  واخلام�س ع�رش منه وبني 

من ال�سهر نف�سه.

ق/و

ح�شبما �أفادت به وكالة رويرتز :

�جلز�ئر تقتني حو�يل ن�شف مليون 
طن من �لقمح

اجلمهورية  وكــيــل  التم�س 
بالقطب اجلزائي  املتخ�س�س  يف 
ق�سايا مكافحة الف�ساد  مبحكمة 
 ، بالعا�سمة  حممد  �سيدي 
و   5 بني  ما  تراوحت  عقوبات 
حق  يف  نافذا  حب�سا  �سنوات   8

8 متهمني من بينهم املدير العام 
ال�سابق حلديقة التجارب احلامة، 
اإدارية �سابقة  اإطارات  و كذلك 
و عدد من اأعوان الأمن بحديقة 

احلامة.
ق/و

بتهم �لف�شاد وتبديد �ملال �لعام...

�لتما�ص 08 �شنو�ت حب�شا نافذ� يف حق 
�ملدير �لعام �ل�شابق حلديقة �حلامة 

تنطلق �سبيحة اليوم اخلمي�س 
الوطنية  ــدوة  ــن ال فعاليات 
الد�ستور  لتعديل  اجلامعية 
والتي نظمها املجل�س الوطني 
لأ�ساتذة التعليم العايل كنا�س، 
وهــــذا مبــ�ــســاركــة عــ�ــرشات 
الأ�ساتذة اجلامعيني من خمتلف 
وبح�سور  التخ�س�سات 
ال�سلطة  رئي�س  �رشيف  حممد 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، 
الهيئة  رئي�س  يون�س  كــرمي 
واحلــوار  للو�ساطة  الوطنية 

�سابقا..
خالل  يربمج  اأن  املرتقب  ومن 
اجلامعية  الوطنية  ــدوة  ــن ال
والتي  الــد�ــســتــور  لتعديل 
م�ستغامن،  ولية  �ستحت�سنها 
من  الع�رشات  بح�سور  وهذا 
اجلامعيني  والأ�ساتذة  الدكاترة 
عمليتني  جل�ستني  امل�ساركني 
حول  مداخالت   06 تتخللهما 
املزمع  التعديل  م�سامني 
ال�سعبي،  لال�ستفتاء  عر�سه 
هذا فيما �ست�سم اأ�سغال الندوة 
اجلامعية 07 ور�سات للتدار�س 
الت�سورات  حــول  والبحث 
التي  والقــرتاحــات،  اجلامعية 

الوطني  املجل�س  �سريفعها 
لأ�ساتذة التعليم العايل كنا�س 
اإىل رئا�سة اجلمهورية نيابة عن 
يعّول  والتي  اجلامعية  الأ�رشة 
الد�ستوري  التعديل  عليها يف 
العميق الذي ُينتظر اأن ُيعر�س 
على ال�ستفتاء ال�سعبي خالل 

الأ�سهر القليلة املقبلة.
 وللتذكري فاإن الندوة الوطنية 
اأ�سا�سية،   06 حماور  �ست�سمل 
هي: حقوق وحريات املواطنني، 
واأخلقة احلياة العامة ومكافحة 
ملحور  بالإ�سافة  الف�ساد، 
ال�سلطات  ف�سل  تــعــزيــز 
�ستتطرق  كما  ــا،  ــه ــوازن وت

�سلطة  تعزيز  ملحاور  الندوة 
وتعزيز  الربملانية،  الرقابة 
الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
امل�ساواة  تعزيز  عن  ناهيك 
و  القانون  اأمام  املواطنني  بني 
لآليات  الد�ستوري  التكري�س 

تنظيم النتخابات.
ب جلنة  و�الأفالن ين�شِّ

لتعديل  �ملقرتحات  �إعد�د 
�لد�شتور

ن�سب  ـــــرى،  اأخ جــهــة  مـــن 
حلزب  بالنيابة  العام  ــني  الأم
علي  الوطني،  التحرير  جبهة 
�سديقي، جلنة اإعداد مقرتحات  
ــة  ــراجــع ــاأن امل ــس ــ� حـــزبـــه  ب
الد�ستورية مبقر احلزب بحيدرة 

يف العا�سمة.
ندوة  خــالل  �سديقي  واأكــد 
اللجنة،  تن�سيبه  قبل  �سحفية 
اجلمهورية  رئي�س  قــرار  بــاأن 
للغاية  مهم  الد�ستور  مبراجعة 
لبناء  الزاوية”  “حجرة  لكونه 
 ”: متابعا  جديدة،  جمهورية 
جت�سيدا  اإل  هو  ما  القرار  هذا 

قدمها  الــتــي  ــود  ــوع ال لكل 
النتخابية”. احلملة  ــالل  خ
اجلزائر  باأن  املتحدث   واأ�سار 
د�ستورية  مراجعة  على  مقبلة 
د�ستور  تاأ�سي�س  ولــيــ�ــس 
مراجعة  هي   ”: جديد، م�سيفا 
لعدة  كبرية  اأهمية  تكت�سي 
تلك  ل�سيما  اعــتــبــارات، 
ال�سيا�سية  بالتغريات  املرتبطة 
ال�ساحة،  تعرفها  التي  العميقة 
مع  للتجاوب  جاء  والد�ستور 
املجتمع”.وب�ساأن  متطلبات 
الد�ستور  م�سودة  اإخ�ساع 
الأمني  يرى  �سعبي  ل�ستفتاء 
اخلطوة  لالأفالن  بالنيابة  العام 
ال�سيادة  لتكري�س  �رشورية 
للعدالة  ومنفذا  ال�سعبية 
الرجل  وجــدد  الجتماعية. 
العتيد  احلـــزب  يف  الأول 
ال�سيا�سية  ت�سكيلته  ا�ستعداد 
امل�ساورات  يف  للم�ساركة 
�سكلها  التي  اخلرباء،  جلنة  مع 
ويرتاأ�سها  اجلمهورية  رئي�س 

الربوفي�سور اأحمد لعرابة.
حممد علي

من خالل ندوة جامعية مب�شاركة �لنخب �الأكادميية :

�لد�شتوري "حماور" �لتعديل  "�لكنا�ص" يتد�ر�ص 

قام ال�سندوق الوطني للتاأمني 
بتمويل  “كناك”  البطالة  عن 
اأزيد من 4 األف م�رشوع خالل 

�سنة 2019.
بالنيابة  ــعــام  ال ــر  ــدي امل قــال 
للتاأمني  الوطني  لل�سندوق 
عن البطالة، نوين حمي الدين، 
اأن ال�سندوق تلقى خالل �سنة 
 17408 الـ  يقارب  ما   2019
ملفا   7938 مقابل  ملفات، 

�سنة 2018.

ــه مت قبول  اأن نــوين  واأ�ــســاف 
منها،  م�رشوع  ملف   11489
الــ�ــســنــدوق   قـــام  حـــني  يف 
كقرو�س   7167 مبلغ  بتقدمي 

للم�ساريع خالل �سنة 2019.
يعادل  مــا  اأن   ” ــوين  ن ــال  وق
4300 اتفاقية مت اإبرامها خالل 
اإبرام  مت  حني  يف   ،2018 �سنة 

7000ا �سنة 2019 

ق/و

كناك ميّول �أزيد من 4 �أالف م�شروع
 يف 2019

ك�سف رئي�س منتدى الكفاءات 
اجلزائرية الدكتور عادل غابويل 
عن تنظيم  منتدى هذا ال�سبت، 
ور�ستني  فتح  خــاللــه  �سيتم 
الكفاءات  اإ�رشاك  اآلية  ملناق�سة 
اجلزائرية يف خمتلف القطاعات.
ام�س  غابويل   عــادل  واأ�ساف 
الرئي�سي  الهدف  ان   الأربعاء،  
روح  تــقــويــة  ــو  ه للمنتدى 
الطاقات  وتعبئة  املــواطــنــة 
اجل  من  للمجتمع  اجلزائرية 
بني  التوا�سل،  ج�سور  بعث 

اجلزائر ونخبتها املقيمة باخلارج.
اإىل  ال�سباح  �سيف  واأ�ــســار 
وجود ارادة �سيا�سية يف اجلزائر 
ت�ستوجب  الكفاءات،  لإ�ــرشاك 
تاأ�سي�س جبهة اجتماعية موحدة 
مع  والتعاون  العمل  اجل  من 
رئي�س اجلمهورية لبناء املجتمع. 
واقع  �سوؤال حول  رده عن  ويف 
اعترب  اجلــزائــر،  يف  ال�سحة 
املتحدث اأن الو�سع غري م�سجع 
التحفيزات  ــدام  ــع لن نــظــرا 
ما  وهــو  ال�سعيفة  والــرواتــب 
ملغادرة  طبيب  األف   13 ب  دفع 
الوطن 10 األف منهم يف فرن�سا 

لوحدها.
ــة  ــاع ــن ــس ــ� ال ـــــال  جم ويف 
الدكتور عادل  ال�سيدلنية دعا 
املنتوج  ت�سجيع  اىل  غابويل 
املحلي ، وربط عالقات وطيدة 
العاملية  اجلامعات  كربيات  مع 
م�ستجدات  ــر  اآخ بخ�سو�س 

�سناعة الأدوية.
ق/و

رئي�ص منتدى �لكفاء�ت �جلز�ئرية �لدكتور عادل غابويل يك�شف :

 منتدى هام ملناق�شة �آلية 
�إ�شر�ك �لكفاء�ت يف خمتلف 

�لقطاعات هذ� �ل�شبت

من بينهم جنل رئي�ص �ملجل�ص �لبلدي  لعمي مو�شى

تفكيك �شبكة وطنية خمت�شة يف �شرقة �ملو��شي بغليز�ن
وطنية  ع�سابة  غليزان،  الولية  عا�سمة  من  ال�رشقية  باجلهة  الواقعة  مو�سى  بعمي  الوطني  للدرك  القليمية  الفرقة  م�سالح  اوقفت 
خمت�سة يف �رشقة املوا�سي ومتكونة من 06 اأ�سخا�س ومن بني املوقوفني جنل رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية عمي مو�سى. عملية 
التفكيك لل�سبكة جاءت على اإثر �سكاوى ومعلومات واردة مل�سالح لدرك مفادها تعر�س عدد من املوالني اىل ال�رشقة وعليه وا�ستغالل 
لتلك املعلومات، با�رشت م�سالح الدرك حتقيقاتها التي اأف�ست اىل حتديد هوية الع�سابة. كما مت العتبار ب�رشقة 200 راأ�س من الغنام 

ح�سب املعلومات الأولية...    يف انتظار نتائج التحقيق وتقدمي ال�سبكة اإىل العدالة ملحاكمتهم.
ابو ع�سام
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مب�ساركة اأكرث من 170 م�ساركا 
من  الفاعلني  خمتلف  ميثلون 
ومفت�سني  بالرتبية  اإطـــارات 
املوؤ�س�سات  ــدراء  وم تربويني 
ودكاترة  اداريــني  و  الرتبوية 
و  ــاح  مــرب قــا�ــســدي  بجامعة 
املدر�سة العليا لال�ساتدة وممثلي 
انطلقت  الأمــنــيــة،  امل�سالح 
حتت  الولئي  امللتقى  فعاليات 
الجتماعي  الت�سال  عنوان 
والذي  املدر�سي  الو�سط  يف 
الندوات  من  �سل�سلة  بعد  جاء 
بها م�سالح مديرية  قامت  التي 
نتائج  لتحليل  بالولية  الرتبية 
الأطــوار  مبختلف  املتمدر�سني 
والثانوي  ،املتو�سط  البتدائي 
ال�سعوبات  على  والــتــعــرف 

املتعلمني تواجه هوؤلء  التي 
ورقلة  لولية  الرتبية  مديرية 
للوقوف  جاء  امللتقى  اأن  اأكدت 
التي  ال�سعوبات  ــم  اأه على 

يــواجــهــهــا املــتــعــلــمــون خــالل 
على  الــوقــوف  بعد  تعلمهم  
نهاية  ــالل  خ النتائج  حتليل 
املو�سم  مــن  الول  الف�سل 
اأن  اإىل  مــ�ــســريا  ــي،  ــس ــدرا� ال
مــدار  على  �سيدوم  امللتقى  
ــــــذي �ــســيــخــتــم  ـــومـــني وال ي
ــة  اإزال �ساأنها  من  بتو�سيات 
تواجه  التي  وامل�ساكل  املعيقات 

الوىل بالدرجة  املتعلمني 
مكتب  رئــيــ�ــس  اأ�ـــســـار  كــمــا 
زيتوين  الجتماعية  ال�سوؤون 
يف  التــ�ــســال  غــيــاب  حل�سن 

من  الجتماعية  الأو�ـــســـاط 
ت�ساهم  التي  الأ�ــســبــاب  ــم  اأه
م�ستوى  تدين  يف  كبري  ب�سكل 
ــالف  ــت ــى اخ ــل ــذ، ع ــي ــالم ــت ال
ذات  ماجعل  ــو  وه ــم  ــواره اط
هذا  اأهمية  تركزعلى  امل�سالح 
هذه  مثل  وتنظيم  املو�سوع 
من  الرفع  اأجــل  من  امللتقيات 

اجلزائرية. املدر�سة  م�ستوى 
املعهد  ــر  ــدي م جــهــتــه  ـــن  وم
الرتبية  قطاع  ملوظفي  الوطني 
اأكد  عدة،  قدار  ورقلة  الوطنية 
اإطار  يف  يدخل  امللتقى  هذا  اأن 

الوطنية  الرتبية  وزارة  �سيا�سة 
مدار  على  خمطط  و�سع  يف 
يتناول  والذي  �سنوات  ثالث  
على  تتمحور،  كــربى  حمــاور 
البيداغوجي  التغري  الحرتافية 
ان  اىل  مــ�ــســريا  ــة؛  ــم ــوك واحل
ازالــة  اجــل  من  ياأتي  امللتقى 
لدى  وال�سعوبات  املعيقات 
معاجلة  اىل  بال�سافة  املتعلم 
ــودة اأثــنــاء  ــوج ــاللت امل ــت الخ

التالميذ. متدر�س 
فيه  يـــرى  ــي  ــولئ ال امللتقى 
الوقت  يف  جاء  اأنه  امل�ساركون 
النقائ�س  ل�ستدراك  املنا�سب 
التي  ال�سعوبات  وحللحة 
تخلتله  اين  املتعلمون،  يواجهها 
ــحــا�ــرشات  ــن امل جمــمــوعــة م
بور�سات خمتلفة  بالقيام  كللت 
التكفل واملرافقة  اآليات  اأهمها   ،
الو�سط  يف  ال�سحية  والوقاية 
ــة اىل  ــاف ــالإ�ــس ب ــي،  ــس ــدر� امل
وا�سرتاتيجيات  املبكر  الك�سف 

. التعلم  ب�سعوبات  التكفل 

�مللتقى  فعاليات  �نطلقت  �ملتعلم،  �شعوبات  على  �ملبكر  �لك�شف  و  �ملدر�شي  �لو�شط  يف  �الجتماعي  �الت�شال  عنو�ن  حتت 
�لوالئي �ملنظم من قبل مديرية �لرتبية لوالية ورقلة مب�شاركة خمتلف �لفاعلني يف �ملجتمع

مديرية الرتبية لورقلة حتلحل ال�صعوبات
 التي يواجهها القطاع

يف �الأطو�ر �لثالثة...

القطب  امل�سجد  ا�ستالم  �سيتم 
نهاية  مــع  ــــواط  الأغ مبدينة 
ال�سنة  من  الثاين  ال�سدا�سي 
به  بــلــغــت  اأن  بــعــد  اجلـــاريـــة 
"متقدمة"،  ن�سبة  الأ�ــســغــال 
م�سالح  ــــادت  اأف ــا  م ح�سب 
البناء  و  الــتــعــمــري  مــديــريــة 

بالولية.
ــجــد الــقــطــب  ــس ــ� ـــي امل ـــاأت وي
م�سجدا   15 بني  من  بالأغواط 
تابعا  الوطني  امل�ستوى  على 
وهو  الأعظم،  اجلزائر  مل�سجد 
تــقــدمــا يف ور�ــســات  ـــرث  الأك
 50% فاقت  بن�سبة  الأ�سغال 
الولية  منه  ا�ستفادت  حيث   ،
له  ُخ�س�س  و   ،  2011 �سنة 
مليون   973 فاق  مايل  غالف  

دج ، ح�سب ذات امل�سالح.
الديني  ال�رشح  هــذا  يرتبع  و 
تفوق  اإجمالية  م�ساحة  على 
لأزيــد  يت�سع  و  هكتارات   5

ويتوفر   ، 12.000م�سلٍّ من 
لل�سالة  رئي�سية  قاعة  على 
مكتبة  و  للتدري�س  واأق�سام  
 200( حمــا�ــرشات  ــاعــة  ق و 
اأربـــع  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس مــقــعــد(، 
على  ف�سال  وظيفية،  �سكنات 
ت�سم  اخلارجية  م�ساحته  اأن 
بينها  من  املرافق  من  جمموعة 
م�ساحات  و  �سيارات  حظرية 

خ�رشاء ، كما جرى تو�سيحه.
و�سي�سم امل�سجد القطب كذلك 
املرفق  هذا  متكن  وقفية  حمالت 
مداخيل  حت�سيل  من  الديني 
بالنظر  تــاأجــريهــا  ن�ساط  مــن 
للطريق  املحاذي  الهام  ملوقعه 
اجلهة  يف   )  1( ــم  رق الوطني 
ثليجي  عمار  جلامعة  املقابلة 
مدير  جهته  من  ذكــر،  مثلما   ،
ــاف  الأوق و  الدينية  ال�سوؤون 

باخو. القادر  عبد 
ق/ج

اإطـــار حمــاربــة اجلــرميــة يف  يف 
نهاية  ، متكنت  احل�رشي  الو�سط 
املا�سي م�سالح الأمن  الأ�سبوع 
احلــ�ــرشي الــثــاين بــاأمــن وليــة 
�سخ�سني  توقيف  مــن  اأدرار 
العمر،  من  الثالث  عقدهما  يف 
�رشقة  ق�سايا  يف  مــتــورطــني 
جتارية  ــالت  حم ثــالثــة  طــالــت 
حيثيات  الولية،  بعا�سمة  كائنة 
ِم مواطنني  الق�سية تعود اإىل تقدُّ
احل�رشي  الأمــن  م�سالح  ــام  اأم
�سكوى  تقييد  ق�سد  الــثــاين 
تعر�س  بخ�سو�س  ر�سمية 
من  لل�رشقة  التجارية  حمالهما 
بذلك  م�ستهدفني  جمهولني  قبل 
عنا�رش  لتبا�رش   ، املال  من  مبلغا 
حترياتها  الق�سائية  ال�سبطية 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  امليدانية 
حيث   ، الثالث  احل�رشي  الأمــن 

حتديد  عن  ذلك  نتائج  اأ�سفرت 
وتوقيفهما  فيهما  امل�ستبه  هوية 
ملحل  مماثلة  ب�رشقة  قاما  بعدما 
اإىل  وحتويلهما  اآخـــر  جتـــاري 
ومواجهتهما  امل�سلحة،  مقر 
وقائع،  مــن  اإليهما  ُن�سب  مبــا 
اإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد 
تقدمي  مت  البــتــدائــي،  التحقيق 
جانفي   16 بتاريخ  املتهمني 
وكيل  ال�سيد  ـــام  اأم اجلـــاري  
اأدرار،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الق�سية مبوجب  اأحال ملف  الذي 
مبا�رشة  الفوري  املثول  اإجراءات 
حق  يف  و�سدر   ، اجلل�سة  على 
يق�سي  ق�سائي  حكم  املتهمني 
مع  نافذا،  حب�سا  ب�سنة  باإدانتهما 
بـ  مقدرة  مالية  وغرامة  الإيداع 

100.000 دج              
بلوايف عبدالرحمن  

ــة  اجلــرمي حمـــاربـــة  اإطـــــار  يف 
ول�سيما  ــا  ــه ــواع اأن ب�ستى 
متكنت  بــالــ�ــرشقــة،  يتعلق  مــا 
الثاين  احل�رشي  الأمن  م�سالح 
تندوف،  ــة  ولي ــن  لأم التابع  
ال�سنة  من  جانفي   15 بتاريخ 
توقيف  من   ،  2020 اجلـــارية 
ق�سية  يف  مــتــورط  �سخ�س 
اإقليم  م�ستــوى  على  ال�رشقــة 
تكثيف  وبعـد  الخت�ســا�س، 
بناًء  التحريات  و  الأبحــــاث 
بهذا  املقدمة  ال�سكوى  على 

هوية  حتــديــد  مت  اخلــ�ــســو�ــس، 
الأمــر  يتعلق  و  فيه  امل�ستبه 
باملدعو) ط.م.ل (، البالغ من 19 
ق�سية  يف  تــورط  الــذي  �سنة، 
داخــل  مــن  بالك�رش  الــ�ــرشقــة 
ا�سرتجاع  بعدها  ليتم  م�سكن، 
و�سيتم  هذا،  امل�رشوقات،  بع�س 
ال�سيد  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
تندوف بعد ا�ستيفـاء الإجراءات 

الالزمة.           القانونية 
   بلوايف عبدالرحمن

مدينة عني �الإبل " �جللفة ".

املعاناة، القلق واالنتظار .. تركت اآثارها على مالمح ونفو�س اأبنائها !

مع�صلة ت�صرب املياه تثري ا�صتياء مرتادي �صوق التمور بتقرت

تطاوعك  اأن  جدا  ال�سعب  من 
لديك  وتــتــجــّمــع  الــكــلــمــات 
عن  تتحدث  ــت  واأن التعابري 
الإبـــل  ــني  ع مــديــنــة  جمتمع 
يعاين  الــذي  اجللفة  بــوليــة 
خطري  اجتماعي  واقـــع  مــن 
معي�سيا  تــدهــورا  ويعي�س   ،
احلياة  جمالت  كل  يف  فظيعا 
اأن هذا الو�سع  ، والعجيب هنا 
عالقة  لــه  لي�س  ــاوي  ــس ــاأ� امل
املنطقة  ملوارد  املادي  باجلانب 
وموؤ�س�سات الدولة ، بل يكمن 
ويف  الــبــ�ــرشي  العن�رش  يف 
امل�سوؤوليات  اأ�سحاب  مقدمته 
الذين   ! واملتنوعة  الكثرية 
ونفوذهم  �سلطتهم  من  جعلوا 
م�ساحلهم،  لق�ساء  ف�سحة 
رقيب  دون  نزواتهم  واإ�سباع 
الله  رحم  ما  اإل   " ح�سيب  اأو 

ديار  اأبــقــى   ما  وهــو   " منهم 
ت�سكو  حالها  على  العنبليني 
التنموي وا لنحطاط  التخلف 
�سكان  ولأن    ، احلــ�ــســاري 
هادئني  ل�سنوات  ظلوا  العني 
عليهم  كــان  طيبني  م�ساملني 
�سمت  يف  الأوجــــاع  تكّبد 
وخمّلفات  مظاهر  وتقّبل   ،
التي  واحلـــرمـــان  ــاء  ــس ــ� الإق
الغنب  اإىل  بهم  انتهت  ما  كثريا 
يتعلق  عندما  خا�سة   ! والقهر 
الذي  ال�سحي  باجلانب  الأمر 
 ، وغريبا  كبريا  نق�سا  ي�سهد 
املتوفرة  ال�سغرية  العيادة  لأن 
عن  البعد  كــل  بعيدة  تبقى 
تعداده  فاق  جمتمع  متطلبات 
لكن   ! ن�سمة  األــف  ــعــني  اأرب
للمكبوت  لبــد  يقال،  وكما 
تلد  ــــة  والأزم في�سان  مــن 

ولأن   ، حدود  ولل�سرب  الهمة 
والياأ�س  اخلمول  من  التحرر 
الرغبة  وليد  لي�س  والـــرتدد 
وليد  ولكنه   ، فقط  والطموح 
والــقــدرة  والن�سج  الــوعــي 
نحو  وال�سمو  النطالق  على 
احلقيقيني  والإ�سالح  التغيري 
مفاجئ،  م�سهد  ويف  لذلك   ،
عني  مدينة  �سكان  انتف�س 
ــوات من  ــن ــس � ــعــد  ب الإبـــــل 
عن  وخـــرجـــوا   ، ــل  ــحــّم ــت ال
وقفات   يف  الطويل  �سمتهم 
تكّلفهم  مل  م�سهودة  �سعبية 
اجلدية  مــن  الكثري  ال�سيء 
حاملني   ، والن�سجام  واجلــراأة 
ورقية  لفــتــات  اأيــديــهــم  يف 
ان�سغالتهم  ترتجم  وقما�سية 
يعتربونها  التي   ، واحتياجاتهم 
وظــروف  ملتطلبات  مــرادفــة 

احلياة الالئقة ل اأكرث ول اأقل ! 
جمربين  لي�سوا  اأنهم  موؤكدين 
والتعفن  الرداءة  معاي�سة  على 
اأو�ساعهم  حت�ّسن  اأن  يرون  بل 
 ، وحتركاتهم  نواياهم  ت�سنعه 
�سيا�سة  رف�سهم  من  انطالقا 
الالمبالة والهروب اإىل الأمام 
ال�سلطات  طرف  من  املنتهجة 
املــ�ــســاكــل  اإزاء  ــة  الــو�ــســي
تطبع  ــي  ــت ال ــل  ــي ــراق ــع ال و 
اأ�سكالها  مبختلف  يومياتهم 
هذه  تاأتي  وعليه   ، واأ�سنافها 
كاإحدى  امل�رشوعة  النتفا�سة 
�ساأنها  مــن  التي  الو�سائل 
على  الكبار  امل�سوؤولني  حمل 
املجتمع  اإن�ساف  يف  التفكري 
من  طويل  زمن  بعد  العنبلي، 

 ! والتعا�سة  ال�سطهاد 
عمر ذيب

املياه  ت�رشب  مع�سلة  تزال  ل 
وجتــار  ا�ستياء  تثري  ــذرة  ــق ال
�سواء  حد  على  التمور  �سوق 
ــوؤلء  ه نا�سد  ،حــيــث  بتقرت 
ال�سلطات  جمـــددا  بندائهم 
م�سكل  من  لإخراجهم  املحلية 

ال�رشف  مياه  اأنابيب  في�سان 
حولت  التي  مرة  كل  ال�سحي 
ينّفر  م�ستنقع  اإىل  ال�سوق 
الذين  التجار  وحتى  الزبائن 
�سلعهم  عر�س  عليهم  ــرم  ُح
البيئية  الكارثة  تلك  ب�سبب 
ــاك طــاقــة  ــن ه تــعــد  ــي مل  ــت ال
الروائح  اىل  ،اإ�سافة  لتحّملها 
روتينا  اأ�سحت  التي  الكريهة 
عن  هوؤلء  وعرّب  للتجار،  يوميا 
ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم 
امل�سوؤولني  ــرتاث  اك عــدم  من 
فيها  يتخبطون  التي  بامل�سكلة 
خا�سة  ح�سبهم،  �سنوات  منذ 
الأمرا�س  انت�سار  احتمال  مع 

 ، الكولريا   ، من"اللي�سمانيوز 
اأ�سبحت  والتي   ".… املالريا 
و�سفها  والتي   ، اخلــوف  تثري 
لتدفق  نظرا  بالكارثية  الباعة 
ال�سوق  عند  ــذرة  ــق ال ــاه  ــي امل
كبريا،  م�ستنقعا  بذلك  م�سّكلة 
التجار  غ�سب  اأثار  الذي  الأمر 
�سلعهم  بيع  من  متكنهم  لعدم 
 ، ونظيفة  �سحية  بيئة  يف 
ال�سوق  هــذا  جتــار  اأن  خا�سة 
وبحاجة  اأ�رشهم  ُيعيلون  اأغلبهم 
اأح�سن  يف  ن�ساطهم  ملمار�سة 
التجار  ينتظر  حيث  الظروف. 
ب�سكل  املــ�ــســكــل  اإ�ـــســـالح 
طريق  عــن  ــس  ــدرو� وم ــدي  ج

قنوات  وتطهري  جتديد  ــادة  اإع
الرئي�سية،  ال�سحي  ال�رشف 
ت�سببت  التي  باحلي  املتواجدة 
من   ، القذرة  املياه  في�سان  يف 
ال�سوق  اأخرى عرّب مرتادو  جهة 
ا�ستمرار  من  انزعاجهم  عن 
من  حرمهم  الذي  امل�سكل،  هذا 
منذ  اليومية  حاجياتهم  ق�ساء 
اأكرث،  تطول  قد  والتي   ، مدة 
امل�سكل  بداية  يف  اأنهم  خا�سة 
خ�سبية  ــواح  األ على  اعتمدوا 
لتمكني  و�سعوها،  وق�سديرية 
الزبائن من الدخول اإىل ال�سوق 

حاجاتهم.. وابتياع 
   ن-ق- التجاين 

ا�صتالم امل�صجد القطب باالأغواط مع 
نهاية ال�صدا�صي الثاين ل�صنة 2020

ع حّد ل�صارقي املحالت التجارية   و�صْ
باأدرار 

�صرطة تندوف تطيح ب�صارق 
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 2 اكمالية مقى  عودة تالميذ 
بحا�سي خليفة الواقعة �رشقي 
اإىل  ــوادي،  ال ولية  عا�سمة 
مقاعد الدرا�سة اأم�س الأربعاء 
تدخل  بعد   2020/01/22
وال�سلطات  الرتبية  مدير 
اإدارة  ــادوا  اأع الذين  املحلية 
من  املتنازعة  الأطـــراف  مع 
ذات  تالميذ  ــاء  ــي اأول هيئة 
املوؤ�س�سة  واإدارة  الكمالية 
التوافق يف حني كان  حيث مت 
باملوؤ�س�سة  العاملني  الأ�ساتذة 
هــذا  يف  طــرفــا  يــكــونــوا  مل 
يتابعون  كانوا  والذين  النزاع 
الأطراف  بني  التوافق  عملية 
ويف   ، �سغف  بكل  املتنازعة 
التي  للتحرير  لهم  حديث 
الأ�ستاذة  قاعة  يف  زارتهم 
عربوا  حيث  املوؤ�س�سة  بذات 
اإليه  اآلت  ملا  اأ�سفهم  عن  لها 

التالميذ  بحرمان  ـــور  الأم
وهذا  درا�سيني  يوميني  من 
يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  اإن 
على  ال�سديد  حر�سهم  على 
جتاه  م�سوؤولياتهم  حتمل 
يف  معربين  ــاء  ــن الأب هـــوؤلء 
من  اأ�سفهم  عن  الوقت  ذات 
الدرو�س  تلقي  من  حرمانهم 
املوؤ�س�سة  حتقق  حتى  بانتظام 
الثالثي  يف  ــدة  جــي نــتــائــج 
الدرا�سية  ال�سنة  من  الثاين 
اإىل  توؤهلهم   2019/2020
على  م�رشفة  ن�سبة  حتقيق 
والولئي  املحلي  امل�ستوى 
التعليم  �سهادة  امتحان  يف 
املتو�سط الذي ينتظره اجلميع 
ثمرة  واأ�ساتذة،  واأولياء  اإدارة 
ال�سنة  مدار  على  �سنيعهم 

احلالية. الدرا�سية 
قدودة مبارك

طالب مرّبو الإبل يف بلديات 
بالوادي  ــدودي  احل ال�رشيط 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  مـــن 
والفالحية التدخل العاجل من 
احليوانية  ثروتهم  اإنقاذ  اأجل 
من  ــل  الإب ــس  روؤو� يف  ممثلة 

خطر ال�سياع والزوال.
النوع  هذا  مرّبو  وي�ستكي 
الدعم  قلة  من  احليوانات  من 
اإىل  لهم،  املــوجــه  الفالحي 
اأهمها  اأخرى  م�ساكل  جانب 
الإبــل  تربية  تطوير  مركز 
وبــوادر  العربي  بالطالب 
اخلا�سة  الرعي  اأماكن  غياب 
احليوانات  من  الفئة  بهذه 
ا�ست�سالح  ظل  يف  خا�سة 

ــي الـــذي تــقــوم به  ــس الأرا�
فاإنهم  وبــالــتــايل  الــدولــة، 
م�ساحات  مــن  �سيحرمون 

الرعي. 
ال�سلطات  ــســدوا  ــا� ن وقـــد 
اآبــار  حفر  ب�رشورة  املعنية 
الذي  للجفاف  نظرا  ارتوازية 
من  ــذا  وه املنطقة،  ت�سهده 
الرثوة  هذه  على  احلفاظ  اأجل 
خا�سة  الزوال،  من  احليوانية 
ما  املربني  من  العديد  واأّن 
التم�سك  يحاولون  يزالون 
عديد  عرب  الإبل  تربية  مبهنة 

البلديات.
فـوزي .ق

املواطنون  مــن  العديد  عــرب 
الـــــوليــة، عن  بــعــا�ــســمــة 
انعدام  مبن  ال�سديد  ا�ستيائهم 
للحافالت،  مهيئة  مــواقــف 

ــن بــاأنــهــم اأ�ــســحــوا  مــوؤكــدي
�سيًفا  اأو  �ستاًء،  �سواء  يعانون 

من حرارة اأو برودة الطق�س.
املتجهون  املوطنون  وت�ساءل 

بلدية  ــاء  ــي اأح خمتلف  اإىل 
بلدية  اإىل  حتى  اأو  الـــــوادي 
ـــن اأ�ــســبــاب  كـــويـــنـــني، ع
يف  الو�سية  اجلــهــات  تــاأخــر 
واقــيــات  اأو  مــواقــف  ـــاز  اإجن
باملوا�سفات القانونية املعمول 
ــرارة  ح تقيهم  وطــنــيــا،  بها 
والأمــطــار  �سيًفا  ال�سم�س 
يكون  اأين  �ستاء،  املت�ساقطة 
املتنقلني  لهوؤلء  الأخري  املالذ 
ــوار املــحــالت املــوجــودة  ــس اأ�
احلــافــالت،  مــواقــف  مقابل 
اأ�سبحوا  باأنهم  م�سيفني 

م�سريين  املعاناة،  يكابدون 
ق�ساوة  ا�ستد  الو�سع  اأن  اإىل 
منهم  خا�سة  امل�سافرين،  على 
يتنقل  الــذي  اجلامعة  طالب 

منهم يومًيا الع�رشات.
املنا�سدات  رغم  هذا  وياأتي 
التي  املنطقة  ل�سكان  العديدة 
الآذان  ـ  ح�سبهم  ـ  تلق  مل 
اأن  حــيــث  ــهــم،  ل ال�ساغية 
فيها  تنعدم  احلالية  املواقف 
بها  املعمول  ال�رشوط  ــى  اأدن

قانونيا. فهل من جميب..؟؟
منلـي .ع

�ملحلية و�ل�شلطات  �لرتبية  بعد تدخل مدير 

عودة تالميذ اكمالية مقى 2 
بحا�صي خليفة اإىل مقاعد الدرا�صة

مرّبو االإبل يف ال�صريط احلدودي 
يطالبون بالّدعم الفالحي

مواطنون بعا�صمة الـوالية يطالبون مبواقـف للحافالت

تغطية: عبد �حلق منلـي
-------------------

�سعيد  بن  الولية  ووجه وايل 
للمدراء  �سارمة  تعليمات 
اإ�سرتاتيجية  اعتماد  خالل  من 
النطالق  اأجــل  مــن  جــديــدة 
الفعلي يف اجناز امل�ساريع التي 
واحرتام  التاأخر  بع�س  تعرف 
كل  واإكمال  العمل  رزنامة 
املعنّية يف  امل�ساريع  كل  اجناز 

اأجالها املحّددة.
زيارته  ا�ستهل  الولية  وايل 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  مبعّية 
علي،  بــن  ريــا�ــس  ــة،  ــولي ال
بزيارة م�رشوع م�ست�سفى الأم 
اأين  مــاي،   08 بحي  والطفل 
�سّدد امل�سوؤول الأول بالولية، 
يف  ت�سليمه  �ـــرشورة  على 
املقبل،  جـــوان  �سهر  نهاية 
من  ُيعد  الذي  امل�رشوع  "وهو 
 - ح�سبه   - املواطن  اأولويات 
اخلدمات،  نوعية  من  والرفع 
ــون املـــواطـــن يف  ــك حــتــى ي
لتفادي  اأريحية  اأكرث  ظروف 
يف  "ع�سناها"  التي  الكوارث 
تفقد  كما  املا�سية"،  ال�سهور 
جممع  اجنــاز  م�رشوع  الــوايل 
حيث  الناظور،  بحي  مدر�سي 
اأكد على ت�سليمه قبل الدخول 

ا  اأي�سً وعاين  املقبل،  املدر�سي 
لكرة  ملعب  تهيئة  م�رشوع 
والــذي  النزلة،  بحي  القدم 
�سهر  نهاية  ت�سليمه  �سيتم 

فيفري القادم.
حّيز  و�ــســع  مت  وباملنا�سبة 
ــادة املــتــعــّددة  ــي ــع ــة ال ــدم اخل
�سكن   1300 بحي  اخلدمات 
ــارة  وزي اجلامعي،  بالقطب 
ال�سباحة  حــو�ــس  مــ�ــرشوع 
اجلــواري  الريا�سي  باملركب 
بن  اأكــد  حيث  احلــي،  بــذات 
الإ�رشاع  �رشورة  على  �سعيد 
ليكون  الأ�ــســغــال  ـــام  اإمت يف 
جوان  �سهر  بداية  يف  جاهًزا 
اأكد على �رشورة  القادم، كما 

ال�سبانية. بالفئات  الهتمام 
ال�سلطات  وفد  بعدها  وتوجه 
الطرق  مفرتق  اإىل  الولئية 
ــال بــالــ�ــســط، حــيــث مت  ــرم ال
التح�سني  بــرنــامــج  عــر�ــس 
مديرية  طــرف  من  احل�رشي 
مت  فيما  ــاء،  ــن ــب وال التعبري 
ال�سفلي  املمر  م�رشوع  زيارة 
الإطــالع  مت  كما  بتك�سبت 
قطاع  م�ساريع  عر�س  على 
بالولية،  العمومية  الأ�سغال 
م�رشوع  ـــارة  زي جــانــب  اإىل 
 19 بحي  املياه  حتلية  حمطة 

حّيز  �ستدخل  والتي  مار�س، 
ح�سبما  يومني،  بعد  اخلدمة 

ك�سف عنه املعنّيون.
م�رشوع  الـــوايل،  تفقد  كما 
والثانوية  الأولية  ال�سبكات 
 18 بــحــي  عـــدل  ل�سكنات 
ــّدد على  ــس � حــيــث  فــيــفــري، 
وعدم  الأ�سغال  يف  الإ�ــرشاع 
اخلا�سة  بالعقارات  امل�سا�س 
التابعة  النخيل  بغيطان 
يتم  اأن  بعد  "اإل  للخوا�س، 
الــفــ�ــســل فــيــهــا مــن طــرف 
م�رشوع  وعــايــن  العدالة"، 
اخلدمات  املــتــعــّددة  الــعــيــادة 
�سّدد  اأيــن  ال�سهداء،  بحي 
امل�رشوع  ت�سليم  على �رشورة 
املقبل،  مـــاي  �سهر  خـــالل 
كبري  النق�س  بحكم  "وذلك 
ـــذي تــعــرفــه املــنــطــقــة يف  ال
اإ�سافة  ال�سحية"،  التغطية 
اإىل تقدمي عر�س حول برنامج 
الكهرباء  �سبكات  تو�سيع 
الأحياء  عديد  لفائدة  والغاز 
اأكــد  حيث  الـــوادي،  ببلدية 
عملية  يف  الإ�ــــرشاع  عــلــى 
بالغاز  املعنية  الأحياء  ربط 
على  وقــف  كما  والكهرباء، 
امل�ساكل واحتياجات املواطنني 
ال�سنة  برنامج  يف  لتداركها 

اجلارية، ح�سب ذات امل�سوؤول.
واأو�سح الوايل يف ت�رشيحه لـ 
امليدانية  اخلرجة  اأن  "التحرير"، 
املواطنني  للقاء  فر�سة  "كانت 
مت  ما  منها  ان�سغالتهم  عاجلنا 
الربامج  اإطار  يف  بها  التكفل 
ان�سغالت  وهناك  املختلفة 
يف  بها  للتكفل  �سن�سعى 
م�ستقباًل  التنموية  الربامج 
لتخفيف الوطاأة على املوطنني 
ون�ساهم يف حت�سني معي�سته".

اأن  املتحدث،  نف�س  واأ�ــســار 
لنا  ي�سمح  ــواري  اجل "اللقاء 
الولية  اإ�سرتاتيجية  بو�سع 
حت�س�س  خالل  من  امل�ستقبلية 
املواطنني،  ان�سغالت  وتلم�س 
وترية  اأن  املتحدث،  اأكد  كما 
اجنـــاز اأغــلــب املــ�ــســاريــع متر 
ولــكــن  ــدة  ــي ج ــــروف  ظ يف 
التي  النقائ�س  بع�س  هناك 
اأعطيت  حيث  ت�سجيها،  مت 
امل�سوؤولني  لكل  تعليمات 
جيد  منتوج  لإعطاء  لتداركها 
امل�ساريع  هذه  اجناز  خالل  من 
م�ستوى  يف  لــلــمــواطــنــني 

طموحات املواطن".
املــ�ــســوؤول،  ذات  �ــســّدد  كما 
�سد  القانون  بتطبيق  اللهجة 
يف  مــ�ــســرًيا  متقاع�س،  كــل 
�سيتابع  اأنه  اإىل  الوقت  ذات 
الأ�ــســغــال  �ــســري  �سخ�سًيا 

بخرجات ميدانية اإىل املوقع.
وقال اإن م�ساحله تويل اهتماًما 
ال�سكنية  الأحــيــاء  باأو�ساع 
والبلدية  الولية  ميزانية  واأن 
النقائ�س  تدارك  يف  �ست�ساهم 
تعبيد  جمــال  يف  امل�سجلة 
واإ�سالح  احل�رشية  الطرقات 
والإنــارة  املياه  �رشف  �سبكة 
�سبكة  ـــاز  واجن العمومية، 
عن  ناهيك  والغاز،  الكهرباء 
عمومية �رشورية  مرافق  بناء 
على غرار املجمعات املدر�سية 
فك  بهدف  اجلوارية  واملالعب 

العزلة عن ال�سكان.

الوايل ُيحّدد اآجال ت�صليم م�صت�صفى االأم 
والطفل وحمّطة حتلية املياه 

�أعطى و�يل �لو�دي، عبد �لقادر بن �شعيد، تعليمات ب�شرورة ت�شليم عّدة م�شاريع، تعترب من �لرب�مج �ال�شتعجالية 
�لتي يتوجب �إكمال �الأ�شغال بها يف قطاعات �ل�شحة، �لرتبية، �ل�شباب و�لريا�شة و�ملو�د �ملائية.. يف نهاية �شهر جو�ن 

و�أخرى �شهر ماي �ملقبل، جاء ذلك خالل وقوفه على جمموعة من �مل�شاريع �لقطاعية بعا�شمة �لوالية.

للمدر�ء من خالل �عتماد ��شرت�تيجية جديدة �أعطى تعليمات 
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�لتاأكيد على تنويع �أ�شناف �أ�شجار �لزيتون  بتب�شة 

حممد علي 
-----------------

على  املجتمعون  ــى  ــس اأو� و 
ال�سعبة  هذه  بتنمية  اخل�سو�س 
وخا�سة  الوطن  عرب  الفالحية 
اقرتاح  خالل  من  تب�سة  بولية 
�ساأنها  من  وتقنيات،  اأ�ساليب 
من  الوطني  الإنتاج  من  الرفع 
تطرقوا  كما   . وزيته  الزيتون 
وت�سديره  ت�سويقه  �سبل  اإىل 

العاملية. الأ�سواق  نحو 
واقــــرتحــــوا اأيــ�ــســا تــنــويــع 

الأ�ــســنــاف  خمتلف  غــرا�ــســة 
م�سريين   ، للزيتون  املنتجة 
 46 حت�سي  ــر  ــزائ اجل اأن  اإىل 
بينها  مــن  بــه  معرتفا  �سنفا 
املنت�رش  الفركاين"  "الزيتون 
يتالءم  الــذي  تب�سة  بــوليــة 
والظروف  الرتبة  طبيعة  مع 
اإىل  اإ�سافة  للمنطقة،  املناخية 
ميكن  حيث  الكبرية  مردوديته 
الزيت  من  لرتا   32 ا�ستخال�س 
ال�سنف  هذا  من  قنطار   1 من 

الزيتون. من 

التو�سيات  ت�سمنت  كــمــا 
ــاج  ــت ن ــيــات لإ ــعــاون ــاء ت ــس ــ� ن اإ
تنظيم  بهدف  وزيته  الزيتون 
تــ�ــســويــق  و  الــ�ــســعــبــة  هـــذه 
للتالعب  حد  و�سع  و  املنتوج 
ــال عــن  ــس ــ� ـــار، ف ـــع ـــس � ـــالأ ب
خمتلف  �ــســمــن  ــادة  ــف ــت ــس ال�
والتقني  املايل  الدعم  اأ�سكال 
لفالحي  الدولة  توفرها  التي 
تو�سيع  و  الــ�ــســعــبــة،  ـــذه  ه
لالأ�سجار  املخ�س�سة  امل�ساحة 
تنظيم  مت  فقد  املثمرة.لالإ�سارة 

الأخـــري  و  ــاين  ــث ال ــوم  ــي ال يف 
ـــارات  ــن هـــذا املــلــتــقــى، زي م
عدة  اإىل  امل�ساركني  لفائدة 
خمت�سة  فالحية  م�ستثمرات 
ومع�رشة  الزيتون  زراعــة  يف 
بئر  ببلديات  ذلــك  و  خا�سة 
الو�رشى،  و�سف�ساف  العاتر 
املعهد  من  خمت�سون  قدم  حيث 
الــتــقــنــي لــالأ�ــســجــار املــثــمــرة 
لهذه  املهني  واملجل�س  والكروم 
ن�سائح  الفالحية،  ال�سعبة 
التقني  امل�سار  حول  للفالحني 
الأ�سناف  اختيار  مــن  بــدايــة 
كل  وطبيعة  تتما�سى  التي 
ــة  ــزراع ال ــة  ــق وطــري منطقة 
والتقليم،  وال�سقي  ال�سحيحة 
املح�سول  جني  اإىل  و�سول 

وت�سويقه. وت�سنيعه  وحفظه 
العلمي  اللقاء  هذا  اختتم  وقد 
احت�سنته  ـــذي  ال والــتــقــنــي 
ال�سبوكي  حممد  الثقافة  دار 
 12 املــ�ــســاركــني مــن  بــتــكــرمي 
خن�سلة  بــيــنــهــا  مـــن  وليــــة 
وتيزي  البواقي  واأم  وباتنة 
�سوف،  ووادي  والبويرة  وزو 
وم�ستثمرين  ــني  ــالح ف مــن 

معا�رش.... واأ�سحاب 

"تنويع  �أكد م�شاركون يف ختام �مللتقى �لوطني حول تنمية �شعبة �لزيتون �لذي �ختتم بتب�شة، على �الأهمية �لتي ميثلها 
�الإنتاج". يف  وفرة  لتحقيق  �لزيتون  �أ�شجار  �أ�شناف  خمتلف  غر��شة 

وفري... �إنتاج  �إطالق �أول قافلة ت�شامنية لتحقيق 
مع �لعائالت �ملعوزة بتيزي وزو

الدينية  ال�سوؤون  مديرية  قامت 
وزو،  تيزي  لــوليــة  والأوقــــاف 
قافلة  اأول  باإطالق  اليوم  �سبيحة 
العائالت  لفائدة  ت�سامنية  خريية 

املعوزة.
الت�سامنية   العملية  اأن  حيث   
نوعها  من  �سابقة  تعد  املنظمة، 
والتي  الوطني  امل�ستوى  على 
م�سجد  موؤ�س�سة  عليها  ت�رشف 
اخلريية  ال�سبل  جمل�س  ق�سم 
الدينية  ال�سوؤون  ملديرية  التابعة 
الر�سمية  الهيئات  مع  وبالتعاون 

واملح�سنني. 
اأ�رشف وايل  اأن القافلة التي  حيث 
اإعطاء  على  جامع  حممد  الولية 
من  لنطالقها  الر�سمية  الإ�سارة 
اأن  املنتظر  الولية، من  مقر  داخل 
تزور يف املرحلة الأوىل 10 دوائر 
تت�سمنها  ــرة  دائ  21 اأ�سل  من 
تيزي وزو ، ويتعلق الأمر بكل من 
ذراع  امليزان،  ذراع  بوزقن،  دوائر 
الربعاء  اأزفون،  ماكودة  خدة،  بن 

ناث اإيراثن، عني احلمام، افرحونان 
ال�سدد،  هذا  ويف  وزو.   وتيزي 
جامع  حممد  الولية  وايل  �رشح 
و�سعت  الت�سامنية  العملية  "اأن 
دافئ  �ستاء  اأجل  من  �سعار  حتت 
ت�سمل  اأن  املنتظر  ومن  للجميع، 
عائلة   100 الأوىل  مرحلتها  يف 
لتتوا�سل  دوائر،   10 عرب  موزعة 
املقبلة  القليلة  ــــام  الأي خــالل 
املتبقية"،  الـ11  الدوائر  لتجوب 
الغريب  من  لي�س  "اأنه  م�سيفا 
العمليات  ــذه  ه مثل  ت�سجيل 
املعروفة  ــة  ــولي ال يف  ــة  اخلــريي
اإىل  ووقوفها  الت�سامني  بعملها 
من  �سواء  املحتاجة  الفئات  جانب 
الهيئات  وكــذا  املح�سنني  طرف 
التقيد  دائما  وعلينا  الر�سمية. 
احل�سبان  ال�سلوك والأْخذ يف  بهذا 
اأن هناك فئات حمرومة يف  دائما، 
يدها  ميد  من  اإىل  حتتاج  املجتمع 

مل�ساعدتها". اإليها 
ق/و

وفاة �شخ�ص و�إ�شابة 4 �آخرين
 يف حادثي مرور باملدية

للحماية  الثانوية   الوحدة  تدخلت 
من  �سليمان  بني  لدائرة  املدنية  
منزل  داخــل  حريق  اإخماد  جل  اأ 
بلدية  املجاوعية  امل�سمى  باملكان 
�سيدي الربيع ، احلريق خّلف اإ�سابة  
)  02(�سخ�سني يف عـــــني املكان 
�سنة(   47 و  �سنة   43(: اأعمارهما 
متوفٍّ   01 و  �سدمة  من  يعانيان 
 ) �سنة   91 /ق  ب   ( احلريق  جــّراء 
مت   ، املنزل  فناء  يف  متوف   ُوجد 
اىل  ال�رشعة  جناح  على  حتويله 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
احلريق  اأ�سفر  كما   ، �سليمان  بني 
و  الأغطية  بع�س  احــرتاق  عن 

املنزل.كما  باقي  وحماية  الأفر�سة 
جل  اأ  من  الوحدة  نف�س  تدخلت 
باملكان  حمروقني  ونقل  اإ�سعاف 
امل�سمى حي عمرون اح�سن بلدية 
�سيدي الربيع، ال�سحايا �سخ�سان 
و   46( اأعمارهما  ذكر  جن�س  من 
65 �سنة( بهما حروق من الدرجة 
م�ستوى  على  والثانية  الأوىل 
باحلرق  اأ�سيبا  واليدين،  الراأ�س 
قــارورة  اإخماد  حماولتهما  اأثناء 
املكان  عني  يف  اإ�سعافهما  مت  غاز، 
اإىل  ال�رشعة  جناح  على  ونقلهما 

بني �سليمان. م�ست�سفى 
حممدم

كمية �ملياه �ملخزنة قاربت 69 مليون مرت مكعب

تزويد  ال�سائفة  هــذه  خــالل  مت 
من  الــ�ــرشوب  باملاء  املواطنني 
منتظم  ب�سكل  حاف،  تي�سي  �سّد 
وهذا  انقطاعات،  اأّية  دون  ومن 
من  الكبرية  الكميات  بف�سل 
الأمطار  اإثر  على  املخزنة  املياه 
باملنطقة  ت�ساقطت  التي  الهائلة، 
املا�سي،  ال�ستاء  ف�سل  خــالل 
ف�سل  اأ�سهر  بع�س  يف  وكــذا  
امتالء  ن�سبة  بلغت  اإذ  الربيع، 

باملئة.  85 باملياه  ال�سد 
�سعتها  تقّدر  املياه  كمية  ن�سبة 
يف  مكعب،  مرت  مليون   69 بـ 
حني تقدر ال�سعة الجمالية لهذا 
بو�ساّلم،  واد  فوق  امل�سّيد  ال�سّد 
ال�ستغالل  حيز  دخــل  ــذي  وال
 81 ــادل  ــع ي ــا  مب  ،2006 �سنة 
اأنه  علما  مكعب،  مرت  مليون 

البلديات  يزود ما يقارب ن�سف 
ولية  ت�سمها  التي  بلدية   52
�سد  مــيــاه  بجاية.وتخ�س�س 
بلديتي  بني  الواقع  حاف،  تي�سي 
لإمــداد  متقرة،  وبلدية  بوحمزة 
الواقعة  ال�سكنية  التجمعات 
اأقبو وبجاية، باملياه ال�ساحلة  بني 
امل�ستعملة  ــاه  ــي وامل لل�رشوب 
 47 ب  �سناعية  لأغـــرا�ـــس 
ي�سمح  كما  �سنويا،   /  3 هكم 
واد  في�سانات  بامت�سا�س 

بو�سالم.
باملياه  الــيــومــي  الــتــزويــد  ومّت 
يقل  ل  ملــا  لل�رشب  ال�ساحلة 
يعادل  مــا  اأي  بلدية،   24 عــن 
عائلة،   332 و000  قرية،   479
اأن  بلغنا  فقد  هــذا،  عن  ف�سال 
من  القادمة  املياه  اإنتاج  �سعة 

قد  بجاية  بولية  والآبار  املنابع 
مرت    141  000 يعادل  ما  بلغت 
ال�ّسدود  تنتج  حني  يف  مكعب، 
ما يعادل 000 115 مرت  مكعب 
املياه  اإنتاج  �سعة  اأن  العلم  مع   ،
مرت   6  000 بلغت  قد  املعدنية 

.. مكعب 
�شبكة  لتجديد  مليار�   50

�ملياه ببجاية
القطاع  يف �سياق مت�سل، تدّعم 
 50 بغالف مايل يقدر باأزيد من 
قنوات  لتجديد  �سنتيم  مليار 
التي  و  بالولية،  املياه  �سبكة 
و  ال�سبكة  ملحقات  كل  ت�سمل 
الكهرو  امل�سخات  و  املحطات 
للق�ساء  وذلــك  ميكانيكية، 
التي  الت�رشبات  على  النهائي 
ب�سبب  ال�سبكة  منها  تعاين 

حتى  التجديد  تتطلب  و  قدمها، 
ال�سكان. حاجيات  تلبي  تبقى 
امل�سجلة،  امل�ساريع  بني  ومــن 
امل�ستعملة  املياه  حمطات  تاأهيل 
اإجناز  م�رشوع  عن  النظر  بغ�س 
التي  و  البحر،  مياه  حمطة حتلية 
موافقة  على  الولية  لت  حت�سّ
زيارته  اأثناء  املائية  املوارد  وزير 
الأخرية اإىل الولية، مع الإ�سارة 
املبذولة  املــجــهــودات  اأّن  اإىل 
نتائج  منحت  الواقع  اأر�س  على 
حت�سني  يف  �ساهم  ما  ملمو�سة، 
باملياه  ال�سكان  تزويد  عمليات 
اأثبتت  و  لــلــ�ــرشب،  ال�ساحلة 
املائية  املـــوارد  مديرية  بذلك 
النقائ�س  معاجلة  على  قدرتها 

املطروحة.
ق/�س

ببجاية حاف  تي�شي  �شد  من  باملياه  تزودت  قرية   479

الوطني  املجل�س  اأم�س  انعقد 
الوطنية  لــلــنــقــابــة  الـــعـــادي 
العمومية  ال�سحة  ملمار�سي 
اللقاء  هــذا  ويــهــدف  بالبليدة 
الوطني،  للمجل�س  ــادي  ــع ال
و  الق�سايا  من  العديد  مناق�سة 
الجتماعية  و  املهنية  امل�ساكل 
اللقاء  هذا  �سهد  حيث  لالأطباء 
طبيبا   130 من  اأزيد  م�ساركة 

ن ميثلو
تطرق  ق�سية  اأول  ولية،   38   
حت�سني  كيفية  امل�ساركون  لها 

واملهنية  الجتماعية  احلــيــاة 
اإيجاد  خــالل  من  الطب  ملهنة 
تعرت�س  التي  للم�ساكل  احللول 
املهني  م�سارهم  خالل  الأطباء 
اإليها  اآل  التي  احللول  بني  ومن 
مع  اتفاقية  عقد  امل�ساركون 
تقت�سي   tala تــاأمــني  �رشكة 
وذوي  للموؤمن  ال�سامل  التاأمني 
عن  التاأمني  يف  واحلق  احلقوق 
اأزمــات  ال�رشطان،  الأمــرا�ــس 
مبلغ  ي�سل  حــيــث  القلبية، 
400 األف دينار، اما  التاأمني اإىل 

دج،   1200 الت�سخي�س  مبلغ 
ممثلة  املتحدثة  ذات  قالت  حيث 
خمتلف  اأن  التاأمني،  �رشكة  يف 
ال�سحة  ملمار�سي  التاأمينات 
من  احلد  �ساأنها  من  العمومية 
تاأخر  مــن  الفئة  ــذه  ه معاناة 
النقدية  و  العينية  التعوي�سات 
من  ـــاء  الأطـــب ي�ستكي  ايـــن 
التعوي�سات  حت�سيل  �سعوبة 
مقابل  مالية  مبالغ  يدفعون 
�سياق  ويف  ــعــدودة،  م دنــانــري 
العديد  الأطباء  طرح  مت�سل 

و  باحلقوق  املتعلقة  الق�سايا  من 
اخلدمات،  املقدمة،   ال�سمانات 
ــرشاء  ــ� ــبــنــكــيــة ل قـــرو�ـــس ال
املوؤّمن  وفاة  حالت  ال�سيارات، 
احلقوق  ذوي  ح�سول  بعر�س 
تلعب  الوفاة،  مال  راأ�ــس  على 
فعال  دورا  ــتــاأمــني  ال �ــرشكــة 
النقابة  م�سرتكي  يف   وهاما 
ال�سحة  ملمار�سي  الوطنية 
وليات  خمتلف  ،عرب  العمومية 

الوطن.
�رشيف  العي�سي 

�نعقاد �ملجل�ص �لوطني �لعادي للنقابة �لوطنية ملمار�شي �ل�شحة 
�لعمومية بالبليدة 

�إ�شعاف ثالث  حاالت جر�ء ��شتن�شاق 
غاز ثاين �أك�شيد �لكربون باملدية

للحماية  الرئي�سية  الوحدة  تدخلت 
اأجل  من  املــديــة   لولية  املدنية 
03ا�سخا�س  واإنــقــاذ   ا�سعاف 
خمتنقني باملكان امل�سمى حي تاكبو  
تــرتواح  ال�سحايا  املــديــة،  بلدية 
 31 اأ�سهر و   03  ( اأعمارهم مابني  
�سنة  (  يعانون من غثيان و�سيق 
اأ�سيبوابالختناق   التنف�س،  يف 

اأحــادي   غــاز  ا�ستن�ساقهم   جــراء 
من  املنبعث  الــكــربــون  اأك�سيد 
انف�سال  ب�سبب  وهـــذا  املــرجــل 
 ، به   اخلا�س  التهوية  ملرفق  جزئي 
مت اإ�سعاف ال�سحايا يف عني املكان 
اإىل  ال�رشعة   جناح  على  ونقلهم 

امل�ست�سفى املدين باملدية .
م حممد 

هالك ثالثيني يف حادث مرور مميت 
بو�دي �لنجاء  مبيلة 

وقع  خطري  ــرور  م ــادث  ح اأدى 
النجاء  وادي  ببلدية  اأم�س  ع�سية 
واإ�سابة  �سخ�س  وفاة  اىل  مبيلة 
اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اآخر 
احلماية  م�سالح  من  علم  ح�سبما 

املدنية لذات الولية .
احلادث  اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
وانقالب  اإنحراف  يف  ّثل  متمَ الأليم 
"بوجو  نوع  من  جتارية  �سيارة 
J5" حتمل ترقيم ولية ميلة، على 
رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
"الكراكطة"  امل�سمى  باملكان   79

عن  اأ�سفر  النجاء،  وادي  بلدية 
من  البالغ  )ع.ر(  امل�سمى  وفــاة 
و  املكان  بعني  �سنة   32 العمر 
من  البالغ  )ع.اأ(  املدعو  اأ�سيب 
باإ�سابات خمتلفة  17 �سنة  العمر 
الأولية  الإ�سعافات  له  قدمت 

الالزمة بعني املكان .
اإىل  حتــويــلــهــم   مت  الــ�ــســحــايــا 
الطبية  الإ�ستعجالت  م�سلحة 
بوادي  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة 

. امل�سدر  النجاء ي�سيف 
مهناوي بوجمعة 
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حمتجون على �ل�شكن يغلقون بلدية تيغاليمت
 يف بلعبا�ص

م.رم�شاين
------------------ 

تـــ�ـــســـارعـــت وتــ�ــســاعــدت 
ــات بــ�ــســتــى قــرى  ــاج ــج ــت الح
يف  بلعبا�س  �سيدي  وبلديات 
وجود  يوؤكد  ما  الأخـــرية  ــدة  امل
املحليني  امل�سوؤولني  بــني  هــوة 
الع�رشات  خرج  ،اإذ  واملواطنني 
عن  تيغاليمات  �ــســكــان  ــن  م
مطالب  عن  معربين  �سمتهم 
ال�سكن  اأبـــرزهـــا  اجــتــمــاعــيــة 
التي  اخلانقة  ـــة  الأزم ظــل  يف 
عرفت  التي  املنطقة  تعي�سها 
نزوحا  الأخرية  ال�سنوات  خالل 
كــبــريا مــن الأريــــاف، والــقــرى 
الو�سع  تردي  ب�سبب  املجاورة 
م�سدر  ك�سف  املقابل  يف  ،لكن 
امللفات  درا�سة  ان  البلدية  من 

امللفات  عدد  ب�سبب  وقتا  يتطلب 
 2000 من  اأكرث  ومنها  املودعة 
الأرا�ــســي  قطع  يخ�س  طلب 

بخ�سو�س  طلب   800 ــاء  وزه
الإيــجــاري  العمومي  ال�سكن 
ينتظر  ــن  ــواط امل جهته  ،ومـــن 

اأمال  عاجلة  حلول  ال�سرب  بفارغ 
يلجاأ  �سكن  على  احل�سول  يف 

. املنطقة  �سباب  خا�سة  اإليه 

�أقدم ، �لع�شر�ت من �شكان بلدية تيغاليمات 40 كلم جنوب والية �شيدي بلعبا�ص على غلق مقر �لبلدية مطالبني يف �الإ�شر�ع 
منذ  �مل�شوؤولني  �أدر�ج  �أن ظلت حبي�شة  بعد  �الإيجاري  �لطابع  و�ل�شكنات �الجتماعية، ذ�ت  �لريفي  �ل�شكن  بتوزيع ح�ش�ص 
�أ�شا�شيا  مطلبا  يعترب  �لذي  �ل�شكن  ومنها  �ملرت�كمة  �ملعي�شية  �الأو�شاع  ؟�إليه  �آلت  مما  �شخطهم  عن  �ملو�طنون  عرب  ،�إذ  زمن 

بالن�شبة لهم ،�إذ قام �ملحتجون لليوم �لثاين على �لتو�يل بغلق �ملقر ون�شب خيمة �أمامه.

�أمامها.... خيمة  بلدية �لبويهي بتلم�شانين�شبون 

مــــا زالــــــت الحـــتـــجـــاجـــات 
البويهي  ببلدية  متوا�سلة 
منذ  جــيــاليل  �سيدي  ــرة  ــدائ ب
حيث  اجلــاري  الأ�سبوع  بداية 
اأمام  املواطنني  ع�رشات  يرابط 
�سعارات،  رافعني  البلدية  مقر 
املجل�س  بحل  فيها  يطالبون 
ترقية  على  والعمل  البلدي 
املجالت  خمتلف  يف  املنطقة 
وحت�سني  والــعــمــل  كال�سكن 
من  وغريها  ال�سحية  اخلدمات 

مل�ساكل. ا
باملنطقة  الو�سع  اأججت  التي   
الــدائــرة  رئي�س  تدخل  ــم  ورغ
اأن  اإل  الأو�ـــســـاع  حلــلــحــلــة 
جلنة  باإيفاد  طالبوا  املحتجني 
ــة املــ�ــســتــوى  ــع ــي ـــة رف ـــي ولئ
م�ساريع  وبــرجمــة  للتحقيق 

�سكان   على  بــالــفــائــدة  تــعــود 
يعي�سون  الـــذيـــن  املــنــطــقــة 
ل�سيما  مزرية،  جد  اأو�ساعا 
بعد غلق احلدود خالل ال�سنوات 
ـــــرية وتــتــ�ــســكــل بــلــديــة  الأخ
بنحو100كلم  البعيدة  البويهي 
قرى  عدة  من  الولية  مقر  عن 
عبد  اأولد  كــقــريــة  ــرش  ــدا� وم
قورة،وطية  ما �سبي�سة، ل�سالم، ا
وكلها  وغريها،  املهدي  اأولد 
امل�ساريع  نق�س  مــن  تــعــاين 
يبقى  وذاك  هذا  وبني  التنموية 
يف  يرتقبون  البويهي  �سكان 
يف  العليا  ال�سلطات  التفاتة 
حت�سني  على  للعمل  ــالد،  ــب ال
جزائر  يف  املعي�سي  ــم  ــاره اإط

والكرامة. العزة 
بوتليتا�س ع 

مو�طنو بلدية �لبويهي يو��شلون 
�الحتجاج ويطالبون بحل �ملجل�ص 

�لبلدي

بــوادي  اخلــيــول   مــربــو   طالب 
�سيدي  وليــة  جنوبي  ال�سبع 
احلبوب  تعاونية  من  بلعبا�س، 
ح�سة  برفع  اجلــافــة  والبقول 
لهم  متنح  التي  املدعم  ال�سعري 
اإىل  فقط  كغ   02 ب  واملقدرة 
 ، ــد  ــواح ال للح�سان  كــغ   05
قلة  ــاأن  ب ــوؤلء  ه اأو�ــســح  حيث 
يح�سلون  التي  ال�سعرية   مادة 
لتغطية  كافية   تعد  مل  عليها  
خيولهم؛  احــتــيــاجــات  جميع 
لال�ستعانة  يدفعهم  الذي  الأمر 
الغذاء  لتوفري  النخالة   مبــادة  

ال�سحية  املخاطر  رغم  الالزم  
املادة  هذه  فيها  تت�سبب  التي 
ح�سب  تتطلب  و�سعية  وهــي 
املعنية  اجلهات  تدخل  املربني 
ممار�سة  ظروف  حت�سني  اجل  من 
ذات  يف  قائلني    ، الن�ساط  هذا 
يف  يقطنون  باأنهم  ال�سياق  
ي�سطرون  و  نائية   منطقة  
كم   140 م�سافة  قــطــع  اإىل 
احل�سول  اأجل  من  يابا  واإ ذهابا 
عن  ناهيك   ال�سعري   مادة  على 
يرتتب  التي  الإ�سافية  النفقات  
غرار  على  ت�سديدها  عليهم  

تلك  لنقل  �ساحنات  ا�ستئجار 
 10 حتى  تكفي  ل  التي  الكمية 
واأبدى   ، ال�سهر  من  الأوىل  اأيام 
من  ا�ستح�سانهم   اخليول   مربو 
خا�سة  �سعبة  اإن�ساء  مــبــادرة 
�ساأنه   من  الذي  الن�ساط   بهذا 
م�ساعدتهم  تعبريهم،  حد  على 
ممار�سة  ظــروف  حت�سني  على  
خالل  من  اخليول  تربية  ن�ساط 
ال�رشوريات  ــم  اأه لهم  توفري 
 ، ال�سعري  ـــادة  م غـــرار  عــلــى 
مراعاة   ، وغــريهــا  ال�سفائح  
جهتها  ،ومن  منطقتهم  لطبيعة 

احلبوب  بتعاونية  م�سوؤول  اأكد 
الكمية  ــاأن  ب اجلــافــة   والبقول 
مــادة  مــن  توزيعها  يتم  التي 
تعليمة  على  بناًء  تتم  ال�سعري 
التي  الو�سية   ـــوزارة  ال مــن 
ب2  املوزعة   الكمية   حددت 
لأية  خمول  غري  وبالتايل  كم  
الكمية  هذه  من  الرفع  تعاونية  
املعنيني  على  ــه  ن ــاأ ب م�سيفا 
الو�سية  ــات  ــه اجل مــرا�ــســلــة 
الكمية  يف   الــنــظــر   لإعـــادة 

. املحددة 
م.رم�ساين

على مربو �خليول يطالبون برفع ح�شة �ل�شعري بو�دي �ل�شبع يف بلعبا�ص فاعلة  منظمات  وجهت 
تالغ  املنتدبة  الولية  م�ستوى 
عري�سة  بلعبا�س  بــ�ــســيــدي 
اجلمهورية  لرئي�س  �سكوى 
الغنب  لرفع  التدخل  اجــل  من 
التاريخية  املنطقة  هــذه  عــن 
التهمي�س  تعاين  ظلت  التي 
ــى  ــل وع ــــدة  ع مـــيـــاديـــن  يف 
تعلق  مــا  اخلــ�ــســو�ــس  ـــه  وج
نه  �ساأ من  ما  وهو  بال�سناعة، 
املنطقة  �سباب  اأمام  املجال  فتح 
البطالة،  �سبح  على  والق�ساء 
من  الألف  اأج�ساد  نخر  الــذي 
بعد  خ�سو�سا  هناك،  القاطنني 
�سناعية  موؤ�س�سة  هــم  اأ غلق 
املنظمات  دقت  ارجتايل.  بقرار 
ت�سلمنا  لها،  بيان  يف  املذكورة 
ناقو�س   فــكــان  مــنــه،  ن�سخة 
للمنطقة  يحدث  ما  حيال  خطر 
رغم  التهمي�س  تــعــاين  الــتــي 
الكربى  ــر  ــدوائ ال مــن  كونها 
والــقــدميــة بــالــغــرب اجلــزائــري 
عن  ــوؤلء  ه ت�ساءل  ذ  ،اإ عامة 
الوطنية  املوؤ�س�سة  غلق  �سبب 
هناك  الإلكرتونية  لل�سناعات 
تعليمات  رغم  ارجتــايل  بقرار 
فتح  ــادة  لإع الأ�سبق،  الوزير 

تعترب  التي  املوؤ�س�سة   بــواب  اأ
نـــقـــاذ �ــســبــاب  ـــاة لإ ـــوق جن ط
البطالة  �سبح  ــن  م املنطقة 
املنطقة  �سكان  جعل  ما  ،وهو 
احلرمان  اأ�سكال  كل  يعانون 
ما  ،وهو  والبطالة  والتهمي�س 
املنطقة  ح�سة  بلوغ  يف�رشه 
ال�ستثمارات  مــن  ح�سبهم، 
القطاع  هذا  يف  م�رشوع  لأي 
عن  ،ناهيك  الهام  القت�سادي 
كانت  الـــذي  ال�سحة  قــطــاع 
لعا�سمة  امل�ساريع  اأغلب  فيه 
،وهذا  بلعبا�س  �سيدي  الولية 
ن�ساطات  ح�سيلة  عر�س  بعد 
 ، للولية  التابعة  القطاعات 
العادية  الرابعة  الــدورة  خالل 
،حيث  اجلــاري  ال�سهر  مطلع 
بالتهمي�س  تالغ  �سكان  �سعر 
ــداء  ن لتوجيه  بــهــم  دفــع  ،مــا 
ــذي  ا�ــســتــغــاثــة لــلــرئــيــ�ــس، ال
تنمية  على  برناجمه  يف  رّكــز 
واله�ساب  الداخلية  املناطق 
ال�سحراوية،  واملناطق  العليا 
ــة  ــدال ــع ـــداإ ال ـــب ــد م ــي ــس ــ� وجت
العادل  والتوزيع  الجتماعية 

. واملن�ساآت   للم�ساريع 
م.رم�ساين

منظمات فاعلة بتالغ ت�شتنجد 
برئي�ص �جلمهورية للرقي بالتنمية 

يف �ملنطقة

من  التحرير  جــريــدة  علمت  
العمومية  املوؤ�س�سة  م�سالح 
بو�سياف  حممد  ال�ست�سفائية 
تعززت  الأخرية  هذه  اأن  بغليزان 
ففي  طبية...  بطواقم  مــوؤخــرا 
وذلك  التخ�س�سات  خمتلف 
تعاين  التي  امل�ساحلة  لتعزيز 
الطبي  ال�سلك  يف  نق�س  من 
اخلدماتي  امل�ستوى  وحت�سني 
 19 ان   امل�سالح  ذات  وبح�سب 
الأيام  باملوؤ�س�سة  التحقوا  طبيبا 

الطباء  جمموع  لي�سبح  الخري، 
 53 بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
التخ�س�سات   خمتلف  يف  طبيبا 
ــــة  ــــراح عــــلــــى غــــــــرار اجل
العظام،جراحة  العامة،جراحة 
وغــريهــا  الــتــولــيــد  و  الــنــ�ــســاء 
ــاء اجلــدد جند   ــب ــن بــني الأط وم
ن�ساطهم  يــزاولــون  طبيبا   11
الطبية  ال�ستعجالت  مب�سلحة 
الأ�سا�سية  الركيزة  تعد  التي 
فرق  تعززت  حيث  للم�ست�سفى. 

بطبيبني  امل�سلحة  بذات  املناوبة 
جمموع  لي�سبح  اإ�ــســافــيــني 
 05 مناوبة  فرقة  بكل  الطباء 
لتغطية  اأطباء   03 بدل  اأطباء 
اآمال  تبقى  و  امل�سجل؛   العجز 
القطاع  م�سالح  على  القائمني 
م�سلحة  يف  النظر  اإعــادة  يف 
وتو�سيعها  ـــال  الأطـــف طــب 
بحيث  املتزايد  الطلب  لتلبية 
تتجاوز  ل  احلالية  امل�سلحة  ان 
ال30  ا�س�ستيعابها  ــة  طــاق

حني  يف  مــريــ�ــســا،  او  طــفــال 
طفال   70 يوميا  ت�ستقبل  انها 
ال�سياق  نف�س  ويف  مري�سا. 
امل�ست�سفى  م�سالح  ك�سفت 
اأكرث   2019 عام  �سجلت  انها 
طبي  فح�س  األـــف   395 مــن 
فيما  ال�ستعجالت،  مب�سلحة 
بالأحرى  او  الفحو�سات  بلغت 
الثدي  ل�رشطان  املبكر  الك�سف 
من   باكرث  نف�سها  الفرتة  خالل 
1450 ك�سفا.             ابو ع�سام

م�شت�شفى حممد بو�شياف  بغليز�ن يتدعم بـ 19 طبيبا

ن�رش  ع�سية  عازبا  �سابا   20 قرابة  نظم 
للم�ستفيدين من ح�سة  ال�سمية  القائمة 
وقفة  زمورة  ببلدية  �سكنية  وحدة   337
زمــورة،  الــدائــرة  مقر  امــام  احتاجاجية 
مطالبني  اإق�سائهم،  على  احتجاجا 
العاجل  بالتدخل  املحلية  ال�سلطات 
يحرم  ــذي  ال الــقــرار  يف  النظر  لإعـــادة 
ال�سكن  يف  اأحقيتها  من  ال�رشيحة  هاته 
هذه  وان  خ�سو�سا  العمومي  اليجاري 
يائ�سة   و  امرها  على  مغلوبة  ال�رشيحة 
البع�س من هذا  من حالها... فيما ت�ساءل 

ال�سكن  من  العزاب  يحرم  الذي  القرار 
منهم كيف  الآخر  البع�س  ا�ستغرب  فيما 
بال�سلطات املحلية تربط قرار ال�ستفادة 
جند  حني  يف  ــزواج  ال بعقد  ال�سكن  من 
با�ستطاعتهم  لي�س  ال�سباب  غلبية  ان 
للحد  ب�سكن  مرهونا  يبقى  الذي  الزواج 
ال�سافية.  والتكاليف  امل�ساريف  من 
انت�سار  عقب  جاءت  الحتجاجية  الوقفة 
ال�سمية  القائمة  عــن  الإفــــراج  خــرب 
وحدة   337 ح�سة  من  للم�ستفيدين 
ام�س  فجر  عمومية  ايجارية  �سكنية 

وحدة   377 جمموع  من  وهذا  الربعاء، 
�سكنية جاهزة وباملنا�سبة مت ت�سكيل جلان 
الطعون  ل�ستقبال  زمــورة  دائــرة  مبقر  
�سككوا  الــذيــن  املق�سني  و�ــســكــاوى 
تتوفر  لعتبارها  ال�سمية  القائمة  يف 
معنية  وغــري  موؤهلة  غري  ا�سماء  على 
ال�رشوط  على  توفرهم  لعدم  بال�ستفادة 
اأّن  ا  اأُبِلغوا  حيث  لال�ستفادة.  القانونية 
موؤ�س�س  طعن  كل  �ستاأخذ  الطعون  جلنة 
 08 اق�ساء  اجل  يف  وهذا  العتبار  بعني 
 08-142 التنفيذي  للمر�سوم  طبقا  ايام 

ــــوؤرخ يف  امل
ـــاي  م  11
 2 0 0 8
ـــــر  ـــــدي اجل
ان  بــالــذكــر 
الـــقـــائـــمـــة 
ت�سمية  ل ا
الوىل  تعد 

 2020. اجلارية  ال�سنة  خالل  نوعها  من 
عنها  ـــرج  اأُف ح�سة  اآخــر  كــانــت  حيث 
ــراج  الف مت  ايــن   2018 عــام  منت�سف 

ايجارية  �سكنية  وحدة   364 ح�سة  عن 
باأكرث  الطلبات  عدد  بلغ  فيما  عمومية، 
اإيجاري  �سكن  او طلب  ملف   3000 من 
عمومي .                               ابو ع�سام

�الإفر�ج عن 337 وحدة �شكنية بزمورة بغليز�ن 
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و�لد �لالعب �لدويل "بن 
رحمة" يف ذّمة �هلل

اأكد مهاجم باري�س �سان جريمان، 
لعــب  اأي  اأن  ــي،  ــاب ــب م كــيــلــيــان 
املدرب  يعترب  جيله  من  فرن�سي 
الدين  احلايل لريال مدريد، زين 
باأنه  مقرا  له،  اأعلى  مثال  زيــدان 
التي  تلك  مثل  مل�سرية  يتطلع 
كري�ستيانو  الربتغايل  بها  يحظى 

رونالدو، مهاجم يوفنتو�س.
"ل  �سحيفة  ن�سرتها  مقابلة  ويف 
الإيطالية  �سبورت"  ديللو  جازيتا 
الفرن�سي  الالعب  قال  الأربعاء، 
ــر 21  ــم ــع ــغ مـــن ال ــال ــب ــاب ال ــس ــ� ال
فمثلك  فرن�سيا،  كنت  "اإذا  عاما: 
بالتاأكيد.  زيدان  �سيكون  الأعلى 
ـــر هو  ــى اآخ ــل ــم هــنــاك مــثــل اأع ث
�سنحت  الذي  رونالدو  كري�ستيانو 

يل الفر�سة للعب اأمامه".
املنتخب  مع  العامل  بطل  واأ�ساف 
رو�سيا  مــونــديــال  يف  الفرن�سي 
عظماء  اأيــ�ــســا  "هناك   :2018
برازيليني مثل بيليه ورونالدينيو 

ورونالدو وريكاردو كاكا".
اأن  "اأريد  الفرن�سي:  املهاجم  وقال 
�سبي  من  ر�سالة  لأن�ساري  اأوجــه 
عنده  ما  اأق�سى  وقدم  بحلمه  اآمن 
نف�سي  على  التفوق  حاولت  حيث 

وترك ب�سمة يف كرة القدم".
م�ستقبله  يف  يتطلع  اأنــه  واأو�سح 
لتلك  م�سابهة  مب�سرية  ليحظى 
معتربا  كري�ستيانو،  حققها  التي 
على  ال�سري  على  فات"  "الوقت  اأن 
خطى الأرجنتيني ليونيل مي�سي 

ناد  يف  م�سريته  طـــوال  والــبــقــاء 
واحد مثل جنم بر�سلونة.

إلهام رونالدو 

الوقت  فات  يل  "بالن�سبة  ــد:  واأك
مي�سي،  مــثــل  مبــ�ــســرية  لأنـــعـــم 
موناكو  يف  اأبــقــى  اأن  ينبغي  كــان 
التقليل  دون  ال�سابق(.  )نــاديــه 
�سيتعني  الآن  ليونيل،  مكانة  من 
اأن ا�ستمد الإلهام من م�سرية  علي 

كري�ستيانو".
ومل يخف مبابي اإعجابه ال�سديد 
اعتربه  الذي  الربتغايل  بالنجم 
ــــادة لقب  املــنــا�ــســب لإع ــب  ــالع ال
هذا  ليوفنتو�س  ليج  الت�سامبيونز 

املو�سم.
قوي  فريق  "يوفنتو�س  واأردف: 
النهائي  مباريات  يف  ذلك  واأثبت 
ــم  ــس ــوا� الــتــي خــا�ــســهــا خــــالل امل
الأخرية. كان ينق�سه دائما �سيء 

ما ل�سناعة الفارق".
لديه  ــح  ــب ــس اأ� "الآن  ـــل:  ـــس ووا�
كري�ستيانو.  بوجود  ــر  الأم هــذا 
تفوز  يجعلك  ــذي  ال الــالعــب  هــو 
ـــذا الــعــام  ــة. ه ــم ــه ــاء امل ــي ــس ــالأ� ب
للفوز  املر�سحني  مــن  يوفنتو�س 

مدريد  ــال  ري اأي�سا  هناك  لكن 
وبر�سلونة وليفربول".

عظمة نيمار

�سان  لعبي  عن  للحديث  وانتقل 
اأن  مبابي  ـــرز  اأب حيث  جــريمــان 
عظيم  لعــب  "نيمار  الربازيلي 
خارج  جيدة  عالقة  به  جتمعني 
مو�سمني  ــــه  واج ــد  ــق ل ــب.  ــع ــل امل
اأف�سل  ي�ستعيد  لكنه  �سعبني، 
م�ستوياته. وهذا نباأ جيد مل�سجعي 

باري�س وع�ساق كرة القدم".
ــــاورو  ــــن الأرجــنــتــيــنــي م وع

ال�سيف  انتقل  الذي  اإيكاردي 
جي،  اإ�س  بي  ل�سفوف  املا�سي 
اإنــه  الفرن�سي  الــالعــب  ــال  ق
املهاجمني  اأعظم  من  "واحد 
جـــاء  لـــكـــنـــه  الـــــعـــــامل،  يف 
بتوا�سع وبعزم على م�ساعدة 

الفريق".
ـــــــم:  ـــــــت وخ

"حــــــــني 
يــكــون 

يف 

�سيء  يف  يفكر  ل  اجلــزاء  منطقة 
ـــرز  ــوى الــتــ�ــســجــيــل. لــقــد اأح ــس �
ــــداف  ــن الأه بــالــفــعــل الــكــثــري م
لباري�س  مهم  لعــب  ــه  اأن واأثــبــت 

�سان جريمان".

ك�سف تقرير �سحفي اإجنليزي، ام�س  الأربعاء، عن رغبة ديفيد بيكهام، 
مالك نادي اإنرت ميامي الأمريكي، يف التعاقد مع لعبني من بر�سلونة.

فريقه  لدعم  ي�سعى  بيكهام  فاإن  الربيطانية،  �سن"  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 
بالثنائي لوي�س �سواريز، و�سريجيو بو�سكيت�س.

اإىل  بالن�سمام  ا  اأي�سً بر�سلونة  اأ�سطورة  مي�سي،  ليونيل  ــراء  اإغ بيكهام  وحــاول 
الفريق الأمريكي، اإل اأن النجم الأرجنتيني اأكد عالنية اأنه لن يلعب لأي فريق �سوى 

بر�سلونة.
دخل  الذي  �سيتي،  مان�س�سرت  مهاجم  اأجويرو،  �سريجيو  جتاه  ا  اأي�سً اأنظاره  بيكهام  و�سوب 

موؤخًرا �سمن قائمة اأف�سل 4 هدافني يف تاريخ الربميريليج.
ومن املقرر اأن يخو�س اإنرت ميامي اأول موا�سمه يف دوري املحرتفني الأمريكي هذا العام، وحتديًدا 

يوم 14 مار�س / اأذار املقبل.
حتى  �سينتظر  ميامي  اإنرت  فاإن  الأمريكي  الدوري  انطالق  ملوعد  وفقا  باأنه  ال�سحيفة  وختمت 

ال�سيف املقبل ل�سم النجوم الذين ي�ستهدفهم.

اجلــزائــري،  الـــدويل  النجم  عاي�س 
تتويج  �ـــســـوداين،  هـــالل  ــي  ــرب ــع ال
بكاأ�س  ال�سحراء"  "حماربي  منتخب 
اإذ  ــاب،  ــس ــ� الأع عــلــى  اأفــريــقــيــا  اأمم 
موقع  ن�سره  �سحفي  ــوار  ح يف  اأ�ــســاد 
لعبه  الذي  اجلديد" بالدور  "العربي 
وعاد  بلما�سي،  جمال  الفني  املدير 
يف  ال�سابقة  جتربته  عن  باحلديث 
الدوري الإنكليزي، والفرتة اجلميلة 
التي يعي�سها مع اأوملبياكو�س اليوناين.

- كيف عاي�شت �أجو�ء 
�ملنتخب  مباريات 
ــــــري  ــــــز�ئ �جل
�أفريقيا،  بكاأ�ص 
باقرت�ب  خا�شة 

زمــــــالئــــــك 
ــار�ة  ــب �مل نحو 

�لنهائية ؟

بكل  املنتخب  ــات  ــاري ــب م تــابــعــت   *
تاأكيد، وكنت املنا�سر الأول لزمالئي 
اأفريقيا،  اأمم  بكاأ�س  م�سوارهم  خالل 
اأن  الأوىل  املــبــاراة  من  وا�سحًا  وكــان 
بف�سل  ما،  �سيئًا  �ستحقق  املجموعة 
واأعتقد  مُتيزها،  كانت  التي  اجلدية 
فتحت  قــد  الــعــاج  �ساحل  مــبــاراة  اأن 
باعتبار  اللقب،  نحو  الطريق  لنا 
منتخبًا  املناف�سة  مــن  اأق�سينا  اأنــنــا 
اأنــنــا  ـــس، واحلــمــد هلل  ـــرا� �ــســعــب امل
ال�سعب  واأ�سعدنا  بالتتويج،  ُوفقنا 
كاأنني  اأحتدث  اأنني  اأظن  اجلزائري. 
كنت معهم )ي�سحك(، وجاء التتويج 
ظروفًا  ال�سعب  فيه  عاي�س  وقت  يف 

�سعبة، وهو ما جعله اأكرث قيمة.

كاأ�ص  خالل  زمالئك  مع  تتو��شل  كنت  هل   -
�أفريقيا، وكيف كانت عودتك للمنتخب؟

* كنت يف توا�سل مع زمالئي بطبيعة 
كل  مثل  ـــواء  الأج وع�ست  احلــال، 
من  بالكثري  املنا�سرين 
ــذا ما  ــه الــ�ــســغــط، ف
عندما  تــعــيــ�ــســه 
ــداً  ــي ــع تـــكـــون ب
املجموعة،  عن 
اأدرك  وكــنــت 
فر�ستي  اأن 
قائمة  كانت 
اإىل  للعودة 
�ــــســــفــــوف 
املــنــتــخــب، 
ـــت  ـــل ـــم وع
ـــــرياً  ـــــث ك

لتحقيق 
هــــــــــــــذا 
ـــدف،  ـــه ال
كـــــذلـــــك 
ـــرت  ـــع ـــس �
ــادة  ــع ــس ــ� ب
كبرية بعد 
تــقــمــ�ــســي 
ـــــــــــــوان  األ
ـــق  ـــري ـــف ال
جمـــــــــدداً، 
ح�س�ست  اأ و
بـــــــــــــــذات 
عندما  الأمــر 
تــلــقــيــت دعـــوة 

مــدان،  حكيم  ال�سابق،  العام  املدير 
م�سر  نحو  ال�سفر  �سبقت  ع�ساء  ملاأدبة 

للم�ساركة يف "الكان".

�إىل  عــودتــك  بعد  مــبــار�ة  �أول  يف  �شّجلت   -
�ملنتخب، وتفاعلت �جلماهري كثريً� معك، كيف 

ع�شت تلك �للحظات؟

عودتي،  عند  كبري  بفرح  �سعرت   *
و�سع  الــذي  بلما�سي  ــدرب  امل واأ�سكر 
احلظ  وحل�سن  �سخ�سي،  يف  الثقة 
هدفًا  و�سّجلت  ظنه،  اأخيب  مل  اأنني 
فرحتي  وكانت  الأوىل،  املــبــاراة  يف 
غياب  بعد  ــاء  ج لأنـــه  جـــداً  كــبــرية 
ملعب  يف  اأنــ�ــســارنــا  واأمــــام  ــل،  ــوي ط

م�سطفى ت�ساكر.

�لــذي  بلما�شي  مــع  تعاملت   -
�إنه  �لالعبون  عنه  يقول 

لكنه  �الأكرب،  �شقيقهم 
�لعمل  يف  �ــشــارم 

كيف  ـــًا،  ـــش ـــ� �أي
�شخ�شية  ــدت  وج
وخا�شة  جــمــال، 

طريقة عمله؟

جـــــمـــــال   *
الأكرب  �سقيقنا 

ــة،  ــراح ــس ــل � ــك ب
ــني ل  ــب ــالع وكــــل ال

غريب  ــه  ــاأن ب ي�سعرون 
عقلية  جيداً  يعرف  لأنه  عنهم، 

ت�سرفات  ودر�س  اجلزائري،  الالعب 
لغة  كانت  كما  حدة،  على  لعب  كل 
التفاهم  لتحقيق  فا�سلة  خطابه 
هذا  اأن  واأظن  املجموعة،  وبني  بينه 
عك�س  على  الفارق  حقق  قد  العامل 
املزيد  له  واأمتنى  الآخرين،  املدربني 

من التاألق م�ستقباًل.

- �أي تربة تعتربها �الأف�شل يف م�شو�رك حتى 
�الآن؟ وملاذ� قررت ترك نوتنغهام فور�شت رغم 
�أننا نعلم باأن حلمك كان د�ئمًا �للعب يف �إنكلرت�، 

مهد �لكرة؟

دينامو  نــادي  مع  جتربتي  �ساأختار   *
زغرب الكرواتي خالل 5 �سنوات، لأن 
للم�ساركة  الفر�سة  منحني  الفريق 
مرة  لأول  ـــا  اأوروب اأبــطــال  دوري  يف 

لقب  اأحقق  اأن  واأمتنى  م�سواري،  يف 
الدوري اليوناين برفقة اأوملبياكو�س، 
بعد  لــلــعــودة  بحاجة  الــفــريــق  لأن 
اللقب  اأن  يف  �سك  ول  ل�سنتني،  غياب 
باللعب  اأحلم  كنت  تاريخيًا.  �سيكون 
حتقيق  يف  جنحت  ولقد  اإنكلرتا،  يف 
اأن  �سحيح  واحد.  مو�سم  خالل  ذلك 
كانت  لكنها  ق�سرية،  كانت  الفرتة 
عائقًا  كانت  الإ�سابة  اأن  اإل  مفيدة، 
القوية  بــدايــتــي  رغــم  لــلــتــاألــق،  يل 
ــرتت  واخ فوري�ست،  نوتنغهام  مــع 
لعودتي،  بوابة  ليكون  اأوملبياكو�س 
ولكونه فريقًا كبرياً، وهو ما اأعتربه 

خياراً موفقًا.

�لدوري  �ختيار  �إىل  دفعتك  �لتي  �حلو�فز  ما   -
�لربتغال  يف  مميزة  تربة  بعد  �ليوناين، 

وكرو�تيا ثم �إنكلرت�؟

اأن  ـــد  ـــق ـــت اأع  *
ـــــــــــــــــدوري  ال
الــــيــــونــــاين 
ـــــــــز  ـــــــــي مم
بــاملــنــافــ�ــســة 
ــــرية  ــــب ــــك ال
ـــــــــه.  ـــــــــي ف
مـــــواجـــــهـــــة 
الأنــــــــديــــــــة 
ــا عــرب  ــه ــس ــ� ــع ــب ل
ما  "ديربيات"  عــّدة 
ذلك،  على  دليل  اإل  هو 
باناثينايكو�س  نــواجــه  فنحن 
وهي  اأثينا،  واأيــك  �سالونيكا  وبــاوك 
زادتها  واجلماهري  قوية  مباريات 

جماًل.
الإنكليزي  الــــدوري  اأن  يف  �ــســّك  ل 
كنت  كذلك  العامل،  يف  الأح�سن  هو 
وكرواتيا  الربتغال  يف  باللعب  �سعيداً 
ممــيــزاتــه  لــه  دوري  فــكــل  اأيــ�ــســًا، 
اليوم  �سعيد  ـــا  واأن وخ�سو�سياته، 
فتح  الذي  اأوملبياكو�س  مع  بوجودي 
اأ�سعر  حيث  جمدداً،  التاألق  اأبواب  يل 

بالرتياح هنا.

- قرر عدد من �لالعبني �جلز�ئريني �الحرت�ف 
غر�ر  على  �أفريقيا،  �أمم  كاأ�ص  بعد  قطر  يف 
قديورة وبر�هيمي وهني �لذين ي�شنعون �أفر�ح 

�أنديتهم، هل تفكر يف �أن تتبع نهجهم يومًا ما؟

الذين  الالعبني  قـــرارات  ــرتم  اأح  *
م�سريتهم  ليوا�سلوا  قطر  اخــتــاروا 
مع  لتاأّلقهم  جــداً  �سعيد  واأنــا  هناك، 
اأكــرث  بال�سعادة  واأ�ــســعــر  اأنــديــتــهــم، 
يحتلون  اجلــزائــريــني  اأرى  عندما 

�سدارة ترتيب الهدافني هناك.

�لعامل  كاأ�ص  لتنظيم  جهودها  كّل  قطر  حت�شد   -
2022 يف �لقمة. كيف ترى هذه �لتح�شري�ت، 
�لتاريخ  دخول  على  قادرة  قطر  �أن  ترى  وهل 

عرب تنظيم مميز؟

التي  قطر  يف  ـــام  اأي ــدة  ع ق�سيت   *
اأنها  واأظـــن  رائــعــة،  ــة  دول اأعتربها 
كبري  حــدث  ا�ست�سافة  على  قــادرة 
اإمكانات  من  متتلكه  ملا  العامل،  ككاأ�س 
العاملية.  الدورة  هذه  لإجناح  عالية 
ــرى كــفــاءة عــّمــال مركز  وعــنــدمــا ت
تلقائيًا  ت�ستنتج  الطبي،  "�سبيتار" 
ـــذول، واأغــتــنــم  ـــب ــود امل ــه ــج ـــدى امل م
�ساعدين  مــن  كــل  لأ�ــســكــر  الفر�سة 
لأنهم  هناك،  ــودي  وج فــرتة  خــالل 
اإىل  عودتي  يف  مبا�سراً  �سببًا  كانوا 

التاألق مع اأوملبياكو�س.

�لتاريخي  �لهّد�ف  لقب  على  �ملناف�شة  ت�شتد   -
من  قريبًا  �شليماين  و�شار  �جلز�ئري،  للمنتخب 
حتطيم رقم تا�شفاوت، هل حتلم �أي�شًا باملناف�شة 

على هذ� �الإجناز؟

�سليماين  وبـــني  بيني  يــوجــد  ل   *
على  ــز  ــرّك ن ول  خــا�ــســة،  مناف�سة 
تا�سفاوت  احلفيظ  عبد  اأما  الأرقــام. 
يف  تاريخه  وكتب  كبري،  مهاجم  فهو 

الكرة اجلزائرية، والأجيال تختلف، 
التاألق،  يوا�سل  اأن  لإ�سالم  واأمتنى 
اأو ل، لأنه  �سواء تفوق على ت�سفاوت 
يف  لي�ساهم  جهد  اأي  يّدخر  ل  لعب 

انت�سارات املنتخب.

�أو  حمرز  بني  حاليًا  منق�شم  �لعربي  �لعامل   -
كل  قوة  نقاط  وما  �الأف�شل،  تر�ه  �أيهما  �شالح، 

و�حد منهما؟

اأمر عادي، لأن الثنائي متاألق،  * هذا 
وهما الالعبان اللذان ي�سّرفان العرب 
والعامل  املمتاز  الإنكليزي  الدوري  يف 
اختالف  رغم  القمة  بلغا  لقد  اأي�سًا. 
نفتخر  اأننا  هلل  واحلمد  مميزاتهما، 
بهما يف اأوروبا، لكن الأكيد اأنني اأميل 
�سديقي  لأنه  فقط  لي�س  حمرز،  اإىل 
املــنــتــخــب )يــ�ــســحــك(،  ــي يف  ــل ــي وزم
وي�ستحق  ــــع  رائ لعـــب  ــــه  لأن بـــل 

العرتاف.

منتخب  مع  بامل�شاركة  �ــشــود�ين  يحلم  هل   -
�لذي  �ل�شر  وما  قطر؟  مونديال  يف  �جلز�ئر 
�أنك  علمًا  �لــهــدف،  هــذ�  لتحقق  به  �شتعمل 

�شت�شبح ب�شّن �لـ34 عامًا؟

جمّرد  وال�سّن  تناف�سي،  لعب  اأنــا   *
رقم فقط. الأهم بالن�سبة اإيّل البقاء 
يف �سحة جيدة، واأن اأ�سعر باأين قادر 
تابعنا  ولقد  الإ�سافة.  تقدمي  على 
عدة لعبني كانوا متقدمني يف ال�سن، 
لكنهم �ساركوا يف كاأ�س العامل وتاألقوا 
خالل مباريات كبرية. اإذاً، لن ي�سغل 

تفكريي عامل ال�سن اأبداً.

اإ�سالم  ــري  ــزائ اجل النجم  ارتــبــط 
لي�سرت  نـــادي  مهاجم  �سليماين، 
�سيتي واملُعار اإىل موناكو الفرن�سي، 
الإنكليزي  الـــدوري  اإىل  بالعودة 
ا  خ�سو�سً اجلاري،  ال�سهر  يف  املمتاز 
مع رغبة كّل من ناديي اأ�ستون فيال 
التعاقد مع  وتوتنهام هوت�سبري يف 
النتقالت  فــرتة  خــالل  الالعب 

ال�ستوية احلالية.
ــو، املــديــر  ــن ــوري وفــتــح روبــــرت م
الباب ملغادرة  الفني لنادي موناكو، 
الأيـــام  خــالل  الــفــريــق  �سليماين 
يناير/ �سهر  من  القادمة  القليلة 

واأن  خا�سة  احلــايل،  الثاين  كانون 
عاًما   31 العمر  من  البالغ  الالعب 
الإ�سباين  املدرب  خمططات  خارج 
نــادي  تــدريــب  على  اإ�ــســرافــه  منذ 
املُقال  للربتغايل  خلًفا  "الإمارة" 

ليوناردو جاردمي.
ت�سريحات  يف  ــو،  ــن ــوري م وقــــال 
"فوت  مــوقــع  نــقــلــهــا  �ــســحــافــيــة 
فوز  عقب  الفرن�سي،  مريكاتو" 
بريفي  �سان  على  موناكو  فريقه 
من   32 ـــ  ال الـــدور  يف  هيلري،  �سان 

فــرتة  يف  "نحن  فــرنــ�ــســا:  كــاأ�ــس 
لعب،  لكّل  بالن�سبة  النتقالت، 
ميكن اأن يبقى �سليماين اأو �سيغادر، 
كل �سيء ممكن، لقد قراأت الكثري 
عن �سليماين ولكن علينا اأن نرى ما 

�سيقرره".

معلًقا  �سليماين  م�ستقبل  و�سيكون 
مع نادي موناكو، خا�سة واأن لعب 
قد  ال�سابق  ل�سبونة  �سبورتينغ 
7 متريرات  اأهــداف وقــّدم   7 �سجل 
يف  لعبها  ــاراة  ــب م  13 يف  حا�سمة 
املو�سم،  ــذا  ه مــن  الأول  الن�سف 

لكنه مل يلعب �سوى مباراة واحدة 
كبديل مع روبرت مورينو، وكانت 
مبلعب  جريمان  �سان  باري�س  اأمام 
انتهت  التي  بران�س"  دي  "بارك 
حينما   ،)3-3( الإيجابي  بالتعادل 

�سجل الهدف الثالث.

مبابي: كري�شتيانو يلهمني.. وفات �أو�ن تكر�ر م�شرية مي�شي

بيكهام يطارد ثنائي بر�شلونة

ـــــل حمـــــــرز على �شـــــالح" �شود�ين : "بلما�شي �شقيقنـــــا �الأكبـــــــــر ولهــذ� �أف�شّ

مدرب موناكو ي�شدم �جلز�ئري �شليماين بقر�ر جديد بلما�شي: "جمموعتنا جيدة.. لكن علينا �حلذر"
تعّرف املنتخب اجلزائري اإىل مناف�سيه يف ت�سفيات بطولة كاأ�س العامل 2022 التي �ستحت�سنها قطر لأول مرة 
يف تاريخ ال�سرق الأو�سط، حيث وقع اأبطال اأفريقيا يف املجموعة الأوىل اإىل جانب منتخبات بوركينا فا�سو، 

والنيجر، وجيبوتي.
وحتدث املدير الفني للمنتخب الوطني اجلزائري جمال بلما�سي عن نتائج القرعة التي اأقيمت يف العا�سمة 
ال�سابق ملنتخب قطر وجود منتخب بوركينا فا�سو كاأخطر مناف�سيه يف  اأكد املدرب  امل�سرية القاهرة، حيث 

املجموعة الأوىل.
وقال جمال بلما�سي يف ت�سريحاته: "لقد تعرفنا الآن اإىل املجموعة التي �سنتناف�س فيها على ورقة التاأهل 
لكاأ�س العامل 2022، �سنلتقي منتخب بوركينا فا�سو الذي واجهناه كذلك يف ت�سفيات كاأ�س العامل بالربازيل 

بوقرة". ملجيد  ال�سهري  التاأهل  هدف  نتذكر  تاأكيد  وبكل   ،2014
وتابع: "رغم غيابه عن الن�سخة الأخرية يف اأمم اأفريقيا 2019، اإل اأن علينا احلذر من منتخب بوركينا فا�سو، 
يف  واملتمثل  غيابهم  �سبب  يل  و�سرح  كابوري،  �سارل  قائدهم  مع  اأ�سابيع  قبل  مر�سيليا  يف  حتدثت  قد  وكنت 

وقوعهم مبجموعة �سعبة، واأن املنتخبات التي وقعوا اإىل جانبها متتلك ر�سيداً متقاربًا".
يف  لنا  مناف�س  اأ�سعب  �سيكون  فا�سو  بوركينا  لكن  جيدة  جمموعة  يف  وقعنا  اأننا  "�سحيح  بلما�سي:  ووا�سل 
العمل  يف  الآن  و�سن�سرع  جيداً،  والنيجر  جيبوتي  اأعرف  ل  فاإنني  معكم،  �سريحًا  اأكون  ولكي  املجموعة، 

لدار�سة مناف�سينا".
واأ�ساف مدرب نادي الدحيل القطري ال�سابق: "كل مباراة �ستكون مبثابة معركة بالن�سبة لنا، ونحن متفائلون 
و�سنقدم كل ما يف و�سعنا للتاأهل يف املركز الأول رغم اأن الطريق �ستكون معقدة، وتبقى اأر�سية امليدان هي 

التي �ست�سنع الفارق".
ت�سفيات  �سندخل  اأننا  رغم  جداً،  دقيقة  بطريقة  املقبلة  املباريات  نح�سر  اأن  "يجب  بلما�سي:  وا�ستطرد 
املونديال، وبكل توا�سع ونحن اأبطال لأفريقيا، وهذا الأمر �سنجعله نقطة اإيجابية لنا ولي�س انهياراً و�سعفًا".
املقبل،  برناجمنا  وهو  اأخطائنا  ت�سحيح  على  كثرياً  و�سرنكز  فريقنا،  دعم  على  "�سنعمل  بلما�سي:  واأ�ساف 

وحظًا موفقًا لنا".

بايرن ميونخ ي�شعى ل�شم 
يو�شف عطال نهاية �ملو�شم

�أجويرو متعط�ص للمزيد 
من �الأهد�ف

�سيكون فريق بايرن ميونخ 
مع  موعد  على  الأملــاين 

بتغيريات  ــام  ــي ــق ال
ــــالل  ـــــرية خ ـــــث ك

النتقالت  فــرتة 
نهاية  ال�سيفية 
املــو�ــســم اجلــــاري، 
اأوىل  و�ــســتــكــون 

تعيني  الــتــغــيــريات 
ــي جــديــد  ــن مــديــر ف

للموؤقت  خلفا  للفريق 
قد  كان  الذي  فليك،  هان�سي 

خلف الكرواتي نيكو كوفات�س املقال ل�سوء النتائج.
"البافاري" بالعمل  اأن يقوم العمالق  كما من املنتظر 
الرتاجع  ملعاجلة  وذلــك  جــدد،  لعبني  �سم  على 
احلا�سل يف نتائج الفريق خالل املو�سم احلايل، حيث 
اأحرزه  "البوند�سليغا" الذي  لقب  بفقدان  مهدداً  بات 

خالل اآخر �سبعة موا�سم.
ووفقًا لتقارير اإعالمية اأملانية، فاإن النجم اجلزائري 
ُيعترب كذلك  الفرن�سي يو�سف عطال،  ولعب ني�س 
من بني الالعبني امل�ستهدفني عند اإدارة فريق بايرن 
الذي  الأمين  الظهري  من�سب  لتدعيم  وذلك  ميونخ، 

ي�سهد نق�سًا فادحًا.
عن   ،"abendzeitung-muenchen" موقع  وك�سف 
اأنه رغم وجود النجم املتاألق جو�سوا كيمي�س، اإل اأن 
العتماد  يف�سلون  بايرن  على  املتعاقبني  املدربني 
بالن�سبة  نف�سه  ووالأمــر  الو�سط،  خط  مبركز  عليه 
و�سط  يف  يلعب  بات  الذي  بافارد،  بنجامني  للفرن�سي 
الدفاع، عك�س ما كان عليه حاله مع فريقه ال�سابق، 
ُيوظف  كان  حيث  "الديوك"،  منتخب  اأو  �ستوتغارت، 

يف مركز الظهري الأمين.
مع   2023 عــام  حتى  بعقد  عطال  يو�سف  ويرتبط 
فريقه ني�س، لكن اإدارة فريقه الفرن�سي تبقى دائمًا 
م�سرة على التم�سك بخدماته، وترف�س التنازل عنه 
اإل بعر�س ير�سي طموحاتها، اإذ كانت تقارير �سابقة 
للتنازل  يورو  مليون   40 مبلغ  ا�سرتاطها  ك�سفت  قد 

عن بطل اأفريقيا مع منتخب "حماربي ال�سحراء".
ولعب اجلزائري يو�سف عطال هذا املو�سم 14 مباراة 
من  حاليًا  يعاين  لكنه  فريقه،  مع  ممكنة   20 من 
لها  تعر�س  الركبة  م�ستوى  على  خطرية  اإ�سابة 
حلوايل  املالعب  عن  و�ستبعده  املا�سي،  ال�سهر  بداية 

الأقل.   على  اأ�سهر   4

�سريجيو  الأرجــنــتــيــنــي  اأكـــد 
مان�س�سرت  مهاجم  اأجويرو، 
ـــزال  ي ل  ـــــه  اأن �ــســيــتــي 
لت�سجيل  متعط�ًسا 
مزيد من الأهداف، 
ــا اأحــــــرز 6  ــدم ــع ب
اأهـــــــــداف خـــالل 
مــبــاريــات   3 اآخـــر 
ال�سيتيزن�س  مـــع 

بالدوري.
21 هدًفا خالل املو�سم اجلاري،  اإىل  اأجويرو  وو�سل 
مع  جديد  قيا�سي  رقم  بتحقيق  نف�سه  ميني  لكنه 

ال�سيتيزن�س هذا املو�سم.
من  اجلــاري  املو�سم  يف  هدًفا   16 اأجويرو  و�سجل 
الربميريليج، ليقف على بعد هدف واحد من 

جيمي فاردي هداف امل�سابقة )17 هدفا(.
املوقع  اأبرزها  ت�سريحات  يف  اأجويرو  وقــال 
اإن  اأقول  ما  "دائًما  �سيتي:  ملان�س�سرت  الر�سمي 

اأهدايف مهمة فقط يف حالة فوز ال�سيتي".
اإىل  بحاجة  كنا  لأننا  �سعيد  "اأنا  واأ�ــســاف: 
املركز  يف  ا�ستقراًرا  اأكــرث  لنكون  نقاط   3

الثاين".
من  املزيد  لت�سجيل  متعط�س  "اأنا  واأمت: 
لكن  حلظة،  بكل  واأ�ستمتع  الأهــــداف، 
لأنهم  الفريق  يف  زمالئي  هو  �سيء  اأهــم 

ي�ساعدونني طوال الوقت".

فــــــــــارق والــــــد 
ــب الــدويل  ــالع ال
اجلـــــــــزائـــــــــري 
رحمة  بن  �سعيد 
الثالثاء.  احلياة، 
عنه  اأعلنت  كما 
فــريــقــه  اإدارة 
ـــورد  ـــف ـــت ـــن ـــري ب

الإجنليزي.
اإدارة  واأبـــــــدت 
برينتفورد  نادي 

تعاطفها مع املهاجم �سعيد بن رحمة، يف هذا الّظرف 
الإجتماعي الأليم.

عني  مدينة  مواليد  من  رحمة  بن  �سعيد  اأن  ومعلوم 
الكروي  م�سواره  ا�ستهّل  وقد   ،1995 عام  تيمو�سنت 
ــران(،  وه ــة  )ولي بطيوة  نــادي  مع  �سنوات   9 ِبعمر 
حيث  فرن�سا،  اإىل  اأ�سرته  رفقة   2010 عام  �سافر  ثم 

ا�ستقّروا هناك.
ف�سيح  واأ�سكنه  رحمة  بــن  �سعيد  ــد  وال اهلل  رحــم 

رب وال�سلوان. اجلنان. واألهم ذويه جميل ال�سّ
راجعون” اإليه  واإّنا  هلل  “اإّنا 

»تجربتي 
مع نادي 

دينامو زغرب 
الكرواتي خالل 5 سنوات، 

األفضل ألن الفريق منحني 
الفرصة في المشاركة 

بدوري أبطال أوروبا 
ألول مرة«



 par décision N° 469 du 02/09/2019 du Ministère de l'energie،"
 un agrément définitif portant autorisasion d'exercice de l'activité
 de stockage et de distribution des carburants (création d'un
 point de vent de carburants)، a été accordé à Monsieur BENALI
 BILLAL  sis à la commune de Bordj Omar Driss wilaya d'Illizi
 conformément aux dispositions du décret exécutif 15-57 du 08
"février 2015
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �لو�دي
د�ئرة �لو�دي
بلدية �لو�دي

مديرية �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
مكتب �جلمعيات

�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت �شبغة حملية تخ�شع للقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات.
مبقت�شى �لقانون رقم 12/06 �ملوؤرخ يف 18 �شفر عام 1433هـ �ملو�فق لـ 12 يناير 2012 �ملتعلق باجلمعيات ال�شيما �ملادة 18 منه، لقد مت 
هذ� �ليوم ت�شليم و�شل �إ�شهار لتاأ�شي�ص �جلمعية.�ملحلية �مل�شماة: جمعية ب�شمة �خلري �الجتماعية �ملقيمة: بحي �ل�شهد�ء - �لو�دي- �لو�دي 
رئي�ص �جلمعية: زكور حممد �لعيد بن خمتار تاريخ ومكان �الزدياد: 1966/04/08 �لو�دي عنو�ن �لرئي�ص: حي �ل�شهد�ء   بلدية �لو�دي.

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �لو�دي
د�ئرة �لرباح
بلدية �لنخلة

م�شلحة �لتنظيم و�ل�شوؤون �لعامة
رقم: 05/ 2019

و�شل �إيد�ع ملف تديد جمعية بلدية
مبقت�شى �لقانون رقم: 12/06 �ملوؤرخ يف: 18 �شفر 1433 �ملو�فق 
30 �أكتوبر  2012 �ملتعلق باجلمعيات مت هذ� �ليوم:  12 يناير  لـ: 
بلدية.ت�شمية  �شبغة  ذ�ت  جمعية  تاأ�شي�ص  ملف  �إيد�ع   2019
�لنخلة  حي  �الجتماعي:  �ل�شباب.�ملقر  �شدى  جمعية  �جلمعية: 
يف  يامة.�لوظيفة  بن  �لغني  عبد  �لنخلة.�ملودع:  بلدية  �ل�شمالية 

�جلمعية: رئي�ص.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000069      التحرير 2020/01/19 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000077      التحرير 2020/01/19 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �لو�دي

د�ئرة �لرقيبة
بلدية �لرقيبة                          طلب �إعالن حيازة
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�لديو�ن �لعمومي للمح�شر �لق�شائي
�الأ�شتاذ: علوي خل�شر حم�شر ق�شائي لدى حمكمة �ملنيعة

�لكائن مكتبه ب�شارع �لقد�ص- �ملنيعة
�لهاتف: 00. 28 .21 (029)



ــن �ـــســـوف لــقــاء  ــام ــس ــ� يــلــعــب ت
مرحلة  مــن  الثانية  اجلــولــة 

ــام  اأم ميدانه  ــارج  خ الــعــودة 
�ــســبــاب قــايــ�ــس بـــدايـــة من 
مبلعب  زوال  الثانية  ال�ساعة 
اللقاء  هــذا  ويعد   ، الأخـــري 

احلقيقي  المــتــحــان   مبثابة 
عبيد  فتحي  ـــدرب  امل لأ�ــســبــال 

ومنها  النقاط   بك�سب  املطالبني 
الرتتيب  �سلم  يف  الــتــقــدم  موا�سلة 

بــــــه العام للبطولة ، بعد الفوز الأول الذي اأفتتح 
اأمور �ستخدم  ، �سيما واأن عّدة  اأمام �سبيبة جيجل  مرحلة العودة 
يف  املناف�س  ي�سجلها  بات  التي  املتذبذبة  النتائج  منها  الفريق 
ع�سر  الثالثة  اأي  الآن  يحتلها  التي  املتاأخرة  واملرتبة  البطولة 
هذا  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  وهو  الرغبة  جت�سيد  انتظار  يف 

التنقل اجلديد بعيدا عن الديار . 

المدرب عبيد كشف رغبته في الفوز على قايس 

الت�سامن  لفريق  الفنية  العار�سة  م�ستوى  على  الأول  امل�سرف  رد 
اأبدى  بعدما   ، النادي  م�سلحة  يف  قاي�س  لقاء  حول  عبيد  فتحي 
ارتياحه وثقته الكبرية يف لعبيه لتج�سيد رغبتهم يف امليدان 
وهو العودة بنتيجة اإيجابية من هذا التنقل ، بعد روح امل�سوؤولية 
التي وقف عليها يف اللقاء التطبيقي الذي ختم به التح�سريات 

للمباراة اجلديدة .

غيابات أساسية على لقاء قايس 

�ستعرف مباراة �سباب قاي�س غياب عدة لعبني من بينهم الالعب 
ا�ستدعى  وعليه   ، الإ�سابة  بداعي  جارة  وبن  برواقن   ، ريا�س 
املدرب فتحي عبيد عنا�سر من فئة الأوا�سط لتدعيم التعداد يف 
، عتو�سي وب�سول لتجنب  اللقاء يف �سورة الالعبني فرحات  هذا 

وقوع اأي طار يف هذه املواجهة اجلديدة من مرحلة العودة .  

حاج سعد :" مجبرون على تسجيل نتيجة إيجابية "
ـ، الالعب حاج �سعد  قال الالعب املتاألق يف �سفوف ت�سامن �سوف 
على رغبة  لعبيه لت�سجيل نتيجة اإيجابية يف لقاء الأم�سية اأمام 
�سباب قاي�س الذي قال عنه  :" لقد  تخل�سنا من عقدة النطالقة 
دليل فوزنا الثمني اأمام �سباب جيجل الذي �سهد انتفا�سة هجومنا 
بتوقيعه لثالثة اأهداف كاملة ، نحن جمربون يف اللقاء اجلديد 
 ، جيجل  لقاء  يف  بها  ظهرنا  التي  ال�سورة  تلك  على  املحافظة 
�سحيح اأننا �سنجري اللقاء خارج قواعدنا وبعيدا على جمهورنا 
و�سن�سعى  امليدان  يف  اإرادتنا  حجم  من  يقلل  لن  هذا  لكن  الغفري 
جاهدين للعودة بنتيجة اإيجابية نوؤكد بها انطالقتنا الأوىل يف 

مرحلة العودة التي يريد فيها الفريق ال�سعود ".
اأحمد اأمني   

البطولة اجلهوية لل�سطرجن " منطقة اجلنوب "

مهدي يتّوج بطال .. ويتاأهل اإىل البطولة 
الوطنية بتيبازة 

 ، والتحدي  ــداع  والإب الكفاح  درب  على  مي�سي  اخلطوات  واثق 
مت�سلحا بغزارة اأفكاره وعذوبة اأخالقه وبهدوئه اجلّذاب الذي 
التفوق  يف  تو�سف  ل  متعة  يجد   ، والنجاح  التميز  على  يبعث 
املدر�سة  يف  كطالب  الدرا�سي  املجال  يف  �سواء  مناف�سيه  على 
اأو كريا�سي موهوب له من القدرات   ، العليا لالأ�ساتذة بالأغواط 
واملميزات التي جتعله ي�سطع يف ميادين ريا�سات �سّتى ، اإنه ال�ساب 
نادي  وقيمة  �سورة  تلميع  يف  جمددا  جنح  " الذي  مهدي  " عمر 
تتويجه  بعد   ، الكبري  اجلنوب  م�ستوى  على  لل�سطرجن  الأغواط 
احت�سن  التي  اجلهوية   البطولة  مناف�سات  يف  الأوىل  باملرتبة 
الثالث  الأ�سبوع  اأيام  مدار  على   ، بورقلة  الثقايف  املركز  وقائعها 
من �سهر جانفي اجلاري للعام اجلديد 2020 ، وقد كان وا�سحا من 
اأكرث  فيها  �سارك  التي  التظاهرة  هذه  يف  اجلديد  الظهور  خالل 
" ال�سطرجن .. اإبداع فكري  156 ريا�سي ، والتي حملت �سعار  من 
ومتعة نف�سية " اأن البطل الفتي مهدي يريد حتقيق تتويجا اآخرا 
اأجنز  حيث   ، والت�سريفات  باجلوائز  احلافل  ر�سيده  اإىل  ي�ساف 
ما وعد به بعد اأن اأبدع و�سيطر وفاز وتاأهل بجدارة وا�ستحقاق 
اإىل نهائيات البطولة الوطنية املزمع تنظيمها يف مدينة تيبازة 
املتنوعة  احلــيــاة  حقول  يف  الإبـــداع  ويعترب   ، املقبل  ال�سهر 
للتوا�سل  طريقة  اأف�سل   " مهدي   " م�سعد  مدينة  لبن  بالن�سبة 
مع الذات ول يعتربه جمرد اأداة يتم توظيفها ملالم�سة غايات ما 
، واحتكار ن�سيب وافر من من الهدايا واملكافاآت واملراتب ، دون اأن 
ين�سى دور اأفراد عائلته واأ�ساتذته الكرام يف توجيهه نحو كل ما 

هو اإيجابي وراق.
عمر ذيب

اخلمي�س 23 جانفي 2020 م املوافق  لـ 27 جمادى الأول 1440 هـ - العــدد 1908

13

اإىل  ثـــور،  بني  �سباب   ، يتنقل 
اجلولة  لقاء  للعب  البي�ساء  الدار 
خارج  العودة  مرحلة  من  الثانية 
م�ست�سيفه  يواجه  حيث  الديار، 
من   ، البي�ساء  الـــدار  �سباب    ،
جمموعة  هواة  الثاين  الق�سم 
الو�سط ، اأم�سية اليوم بداية 
من ال�ساعة الثانية  ، وياأمل 
يخلف  �سيدي  املدرب  اأ�سبال 
بنتيجة  العودة  الدين  خري 
يــوؤكــدون  جــديــدة  اإيجابية 
بها خطوتهم الإيجابية الأوىل 
البطولة  مــن  الــثــاين  الن�سف  يف 
ـــادي الــرغــايــة  واملــ�ــســجــل اأمــــام ن
واأن  �سيما  �سفر،  مقابل  بثنائية 
متاما  عك�س   ، عالية  املعنويات 
تفلح  مل  التي  املناف�س  لعنا�سر 
بعد  الإيــــاب  مــن  حمطة  اأول  يف 
البليدة  اإحتــــاد  اأمــــام  ــارة  ــس ــ� اخل
العامل  وهو   ، �سفر  مقابل  بهدف 
الإ�سرار  عامل  من  �سيزيد  الــذي 
هذه  من  اإيجابية  بنتيجة  للعودة 
من  والأوىل  اجلديدة  ال�سفرية 

نوعها يف مرحلة العودة .

طاشور وعد بتسجيل 
أهداف أخرى في شباك 

المنافسين  

يف  وفق  وبعدما   ، ذاته  ال�سياق  يف 
لقاء جولة افتتاح الن�سف الثاين 
فريقه  مــع  طبعا   ، البطولة  مــن 
فرتة  يف  له  اأم�سى  الذي  اجلديد 
 ، ــرية  الأخ ال�ستوية  النتدابات 
الثاين   للهدف  بت�سجيله  ثور  بني 
�سجله  ــذي  ال الأول  الــهــدف  بعد 
 ، الرغاية  نــادي  �سباك  يف  ثليب 
ختام  يف  الأن�سار  الأخــري  وعــد 
والتح�سريي  التطبيقي  اللقاء 

مبوا�سلة  البي�ساء  الـــدار  للقاء 
املناف�سني  �سباك  يف  الت�سجيل 

القادمني يف البطولة .   

تكريم البطل عمران 
ضمن برنامج تحفيز 

الالعبين 

ثــور،  بني  �سباب   ، اإدارة  قامت 
بخطوة اإيجابية ت�ساف اإىل جملة 
بها  قامت  التي  ــرى  الأخ النقاط 
البطل  تكرمي  منها  نذكر  موؤخرا 
اأقل  العاملي يف الفوفيتنام يف وزن 
رغبة  عمران  �سالح  كلغ   90 من 
وكــذا  البطل  جميل  رد  يف  منها 
التحلي  عــلــى  الــالعــبــني  حتفيز 
لجتياز  جديدة  قتالية  ــروح  ب
انطالق  ب�سالم  القادمة  املباريات 
ــن لــقــاء الأمــ�ــســيــة اأمــــام الـــدار  م

الفريق  يحافظ  حتى  البي�ساء 
الرتتيب  �سلم  يف  مكانته  على 
قدم  على  اجلارية  للبطولة  العام 

و�ساق . 

ثليب :" هدفنا مواصلة 
النتائج اإليجابية وإنجاح 

االنطالقة  "

ليومية  ثليب  ــب  ــالع ال حتـــدث 
العمل  وثمن  اجلزائري  التحرير 
حت�سريا  فريقه  بــه  قــام  الـــذي 
الدار  �سباب  اأمــام  الأم�سية  للقاء 
البي�ساء ، م�سيفا يف الوقت نف�سه 
اأن الرتكيز عايل جّدا لال�ستفادة 
 ، الأم�سية  املباراة  لعب  قبل  اأكرث 
اأننا  كما اأجاب قائال :" احلمد هلل 
النطالقة  عــقــدة  مــن  تخل�سنا 
ــة الـــعـــودة  ــل ــرح ــذ بـــدايـــة م ــن م

على  الفوز  هو  ذلك  على  والدليل 
من  الأول  ال�سيف  الرغاية  نادي 
العودة ، نحن ن�سعى وبكل ما لدينا 
من  لال�ستفادة  جاهدين  قّوة  من 
امل�سطر  التح�سريي  الــربنــامــج 
اأننا  �سحيح   ، الأم�سية  ملــبــاراة 
اأمام فريق  اللقاء  �سنواجه خالل  
احلقيقي   م�ستواه  على  يبحث 
اإيجابية  نتيجة  ت�سجيل  ويريد 
لأخــذ  الــعــودة  يف  مبيدانه  اأوىل 
هذا  اأن  اإل   ، ال�سحيحة  املركبة 
وهو  وا�ــســح  وهــدفــنــا  يقلقنا  ل 
اإيجابية  بنتيجة  العودة  حماولة 
ملوا�سلة  اأكــرث  ال�سبيل  لنا  تعبد 
البطولة  يف  الإيــجــابــي  احل�ساد 
طريقا  لأنــفــ�ــســنــا  نــر�ــســم  حــتــى 
مع  اأكــرث  الفريق  منه  ي�ستفيد 

مطلع هذه املرحلة اجلديدة ". 
اأحمد اأمني 

 ، تــقــرت  ـــادي  ن عنا�سر  يبحث 
والفوز  الفتتاحي  اللقاء  بعد 
فوز  عن   ، بومردا�س  ــد  رائ على 
الثانية  اجلــولــة  لقاء  يف  جديد 
اإحتــاد  اأمــام  مبيدانه  الــعــودة  من 
الأخ�سرية ، املباراة التي �سيكون 
لها  م�سرحا  امل�ستقبل  ملعب  لها 
بداية من ال�ساعة الثانية زوال ، 
لإحراز  جّدا  ثمينة  فر�سة  وهي 
يف  الــفــريــق  يبقي  جــديــد  فـــوز 
واأن  �سيما   ، ال�سحيحة  ال�سكة 
م�سلحته  يف  تعد  الــظــروف  كــل 
اجلمهور  عامل  وكذا  امليدان  منها 
جيدا  الــفــريــق  �ــســيــخــدم  الـــذي 
مّرة  الديار  داخل  النقاط  لإبقاء 
النتائج  نح�س  طرد  ومنها  اأخرى 
الفريق  لزمـــت  الــتــي  ال�سلبية 
املرحلة  مــن  الأخـــري  ال�سطر  يف 

املنق�سية .

الطاقم الفنّي حذر 
من األخطاء في لقاء 

األمسية 

الطاقم  حــذر   ، مت�سل  �سياق  يف 
الــفــّنــي بــقــيــادة املــــدرب بــوقــره 
ارتكاب  مــن  لعبيه  احلــق  عبد 
الأخطاء خ�سو�سا منها الدفاعية 
الفريق  عنا�سر  ي�ستغلها  ل  حتى 
اللقاء  �سوطي  خــالل  املناف�س 
ال�سورة  جيدا  يــدركــون  لأنــهــم 

يف  ـــزوار  ال تركها  الــتــي  الالئقة 
خــارج  لعبوها  التي  مبارياتهم 
اجلانب  وهو   ، الآن  حتى  الديار 
يف  الأول  ــل  ــرج ال جــعــل  الــــذي 
حتذيره  يكرر  الفنية  العار�سة 
النقاط  ت�سييع  لتفادي  لالعبيه 

اجلديدة.

مرزوقي غادر  نحو إتحاد 
الشاوية من القسم 

نفسه  

ــال   ــرح ال �ــســد   ، اآخــــر  �ــســيــاق  يف 
ــم الــديــن  ــب مــرزوقــي جن ــالع ال
اإحتاد  جتاه  التقرتي  النادي  بيت 
ال�ساوية الذي اأ�سر على ان�سمامه 

ل�سفوفه خالل فرتة التحويالت 
عر�سا  ــدم  ق بعدما   ، ال�ستوية 
خ�سو�سا  الــالعــب  كثريا  اأ�سعد 
منه  يعاين  الــذي  املــايل  ال�سق  يف 
 ، تــقــرت  نـــادي  ال�سابق  فريقه 
قد  الأخــري  هذا  يكون  وبالتايل 
ت�ستغل  مل  مربحة  ورقــة  خ�سر 
طاقتها  لتفجري  املطلوب  بال�سكل 

يف امليدان .

طامة :" هدفنا عدم 
تضييع النقاط الجديدة 

للقاء األخضرية "  

ــة عــمــاد  ــام ــــدث  الـــالعـــب ط حت
يف  الــالعــبــني  بقية  رفــقــة  ـــه  اأن

يف  �ــســوى  يفكرون  ل  املجموعة 
الثالث  النقاط  معانقة  كيفية 
�سيجريه  الـــذي  للقاء  الــقــادمــة 
الأخ�سرية  ــاد  اإحت ــام  اأم الفريق 
كما   ، الفوز  هو  وا�سح  وهدفهم 
اأ�سبوعا مميزا  :" لقد ق�سينا  قال 
�سباب  رائــــد  عــلــى  الــفــوز  بــعــد 
معنوياتنا   ، امليدان   يف  بومردا�س 
نفكر  ول  لل�سماء  مرتفعة  الآن 
الثالث  بنقاط  الــفــوز  يف  �ــســوى 
�سن�ستقبل  الذي  اجلديد  واللقاء 
اإحتاد الأخ�سرية يف ميداننا  فيه 
يح�سن  الأخــري  هذا  اأن  �سحيح   ،
 ، قواعده  خــارج  الكروي  احلــوار 
انطباعا ح�سنا يف  اأنه ترك  دليل 
ل  هذا  اأن  اإل  ال�سابقة  املباريات 
لتاأكيد  قوية  اإرادتنا  لأن  يقلقنا 
توجيه  ومــنــهــا  ــس  ــردا� ــوم ب فـــوز 
لكل  الــلــهــجــة  ــديــد  �ــس حتـــذيـــرا 
التي  للقاءات  خ�سو�سا  املناف�سني 
من  الثاين  الن�سف  يف  �سنجريها 
جانبي  من   ، مبيداننا  البطولة 
�سباك  معانقة  ملوا�سلة  جــاهــز 
املباراة  يف  فعلتها  كما  املناف�سني 
الأخرية ومن جانب اآخر و�سعية 
النقاط  باإهدار  ت�سمح  ل  فريقنا 
جهودنا  تكثيف  على  وجتــربنــا 
اأن�سارنا  ي�سعد  جديد  فوز  لأجل 
ينتظرون  لأنهم  �سبق  مما  اأكــرث 

النقاط ".
اأحمد اأمني 

�شباب بني ثور 

عني غزالن �ل�شحر�ء على نقاط �لد�ر �لبي�شاء 

نادي تقرت 

�أبناء �لبهجة يبحثون على تاأكيد نقاط ر�ئد بومرد��ص 

ت�شامن �شوف

�لالعبون مطالبون بتاأكيد فوز 
جيجل وتفادي �لتدحرج مرة 

�أخرى
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�أ�شرى فل�شطينيون

�أحمد طه �لغندور
------------------------ 

الأخوي  ال�سعور  من  الرغم  على 
الدول  املتبادل بني فل�سطني و�سائر 
العالقة  اأن  اإل  قاطبة،  العربية 
تعترب  الفل�سطينية  ـ  اجلزائرية 
فتاريخهما  ل  كيف  متيزاً،  اأكــرث 
وثقافتهما  ال�سهداء،  دم  �سطره 
اأ�سح  حتى  الثوار  بفكر  �سيغت 
باجل�سد  ينب�س  اجلزائري  القلب 
�سحيح.  والعك�س  الفل�سطيني، 
الثورة  احت�سنت  التي  اجلــزائــر 
البدايات  بداية  يف  الفل�سطينية 
املــادي  دعمها  عليها  واأ�سبغت 
يف  توؤثر  األ  لها  كيف  واملعنوي؛ 
الفل�سطيني،  والــوجــدان  الفكر 
الذات"  "وحدة  اإىل  احلب  ليتطور 
ول  والقد�س،  اجلزائر  بني  فرق  فال 
اأو  نابل�س  جبال  يف  ثائر  بني  فرق 
التي  الذات”  “وحدة  من  وهران. 
اإعالم  جاء  �سعبني،  �سياغة  اأعادت 
بالدفاع  ال�سوت  ليُعلي  حر؛  ثائر 
األ  ــة  الآم يف  الأحــرار  زمــرة  عن 
الفل�سطينيني"  "الأ�رشى  ــم  وه
ــالل يف  احــت بــ�ــســع  اأ �ــســجــون  يف 
الإ�رشائيلي"،  "الحتالل  العامل، 
فــتــظــافــرت الــعــقــول والــقــلــوب 
الفل�سطينية  ـ  اجلزائرية  واجلهود 
"القد�س  عام   ،2009 العام  منذ 
العربية"  ــة  ــاف ــق ــث ال عــا�ــســمــة 
"�سفارة  بني  الأول  اللقاء  فكان 
ال�سعب  وجـــريـــدة  فل�سطني" 
الأوىل  ال�رشارة  لتنطلق  اجلزائرية 

عا�سمة  مــن  ثقافية"  لـ"ثورة 
ـــرشى،  ــًا عــن الأ� ــاع ــــرار دف الأح
حيث  ــذا  ه يومنا  اإىل  وت�ستمر 
ال�سحف  عــ�ــرشات  بها  ُي�سارك 
التي  اجلزائرية  واملواقع  واجلرائد 
م�رشاعيه  على  الــبــاب  فتحت 
واجلزائريني  الفل�سطينيني  للكتاب 
هذا  باأن  �سك  ول  لالأ�رشى.  ن�رشة 
�سّكل  قد  الكبري  الإعالمي  الزخم 
الأ�ــرشى  لق�سايا  هــامــة  رافــعــة 
اأو  اجلــزائــري  ــرتاب  ال على  لي�س 
فالف�ساء  فح�سب،  الفل�سطيني 
لهذه  جعل  الــرحــب،  ال�سيرباين 
متعددة.  اأبعاداً  العادلة  الق�سية 
يتعلق  ما  الأبعاد،  هذه  اأهم  ولعل 
الزخم  فهذا  اأنف�سهم،  بالأ�رشى 
وعائلته  "الأ�سري"  يجعل  والتاأييد 
"ال�سجان"  مواجهة  يف  �ساخمنّي 
وي�سحذ  الآمل  روح  فيه  يبعث  مما 
الظلم  مواجهة  يف  عاليًا  همته 
اأجمع  للعامل  واأثبت  والتعذيب، 
ع�سقتها  الــتــي  املــقــولــة  �ــســدق 
تناطح  "الكف  ـــاأن  ب فل�سطني 

املخرز"
ال�سجان،  "اخل�سم،  اأن  حــني  يف 
الإعالمي"  الن�رش  هــذا  ظــل  يف 
�سد  واجلـــرائـــم  ـــرب  احل ــم  ــرائ جل
خائفًا،  قلقًا،  يجعله  الإن�سانية، 
�سئالته  مــدى  ــدرك  ُي مت�سككًا 
مهما  وباأنه  الأبطال،  مواجهة  يف 
"مطارد  �سيكون  الــزمــن  ــال  ط
�سيء  للعدالة".فال  ومطلوب 
الهائل  املعنوي  الدعم  قيمة  يعدل 
الدعم  نتيجة  الأ�رشى  حازه  الذي 

ل  ــرى،  اأخ ناحية  من  الإعــالمــي. 
لق�سايا  الإعالمي  الن�رش  باأن  �سك 
التوثيق  من  نوعًا  ُي�سكل  الأ�رشى 
الحتالل"  لـ"جرائم  الــقــانــوين 
وذويهم،  الأ�رشى  حق  يف  املرتكبة 
ي�سقط  ل  اجلرائم  من  النوع  وهذا 
فقد  اأخــرى،  ناحية  من  بالتقادم. 
مبثابة  اجلزائرية،  املــبــادرة  كانت 
العديد  اأوجــدت  التي  "البوتقة" 
الداعمة  ــرى  الأخ املــبــادرات  من 
فعلى  ــم،  ــه ــوق ــق وح ـــرشى  ـــالأ� ل
“الوقفات  هــنــاك  املــثــال  �سبيل 
اأمــام  الأ�سبوعية"  الحتجاجية 
ــر  ــم الأح "ال�سليب  ــب  ــات ــك م
الأ�رشى  بتحرير  املطالبة  الدويل" 
دوليًا  املفرو�سة  حقوقهم  ومنحهم 
النوع  هذا  العتقال.  فرتة  اأثناء 
الناجت  الثقايف"  "التحري�س  من 
الكبري  الإعالمي"  "الدعم  عن 
اجلزائرية،  ال�سحافة  عن  ال�سادر 
ق�سايا  من  العديد  حل  يف  �ساهم 
املثقفني  العديد من  الأ�رشى، ودفع 
منهم  املطلوب  ــالــدور  ب للقيام 
املحامي،  فنجد  لالأ�رشى،  ن�رشة 
والفنان  والطبيب،  وال�ساعر، 
ي�ساهم  الب�سيط  الطالب  وحتى 
�سك  ول  لالأ�رشى.  اإكرامًا  بدوره 
كان  الإعالمية"  "الثورة  هذه  باأن 
الدولة  موؤ�س�سات  على  اأثرها  لها 
وفل�سطني،  اجلــزائــر  من  كــاًل  يف 
وزارتي  عمل  يف  نلم�سه  ما  وهذا 
�ساحة  على  وخا�سة  اخلارجية؛ 
ب�ساأن  التن�سيق  من  املتحدة  الأمم 
املوؤكد،  من  القومية.  الق�سايا 

ابتداأت  التي  "الثورة"  هذه  بــاأن 
باتت  والتي  اجلزائر  يف  �رشارتها 
اأثرها  لها  �سيكون  اأُكلها،  توؤتي 
العربية  ال�ساحات  من  العديد  يف 
ــرشى  الأ� ق�سايا  يف  والــدولــيــة، 
الأخرى  الق�سايا  من  العديد  ويف 
الفل�سطيني.  بال�ساأن  اخلا�سة 
البادرة  هذه  باأن  اأجزم  اأكاد  فاأين 
لها  و�ــســيــكــون  كـــان  ــاركــة  ــب امل
مب�ساركات  امل�ساهمة  يف  حظها 
"حترير  اأجل  من  فقط  لي�س  اأكرب 
حترير  اأجـــل  ــن  م "بل  الأ�ــــرشى 
الثقافة  هذه  ن�رش  اإن  فل�سطني"، 
ــوق،  ــاحلــق ــة ب ــب ــطــال الــثــائــرة امل
لها  الحتالل  جلرائم  والفا�سحة 
يف  وامل�ستقبلي  احلــا�ــرش  ثــرهــا  اأ
الحتالل  �سد  الن�سال  اأ�ساليب 
املقاطعة  فحمالت  وال�ستعمار. 
تكون  تكاد  العامل،  جتــوب  التي 
ل  الثقافة!  هــذه  درو�ــس  اإحــدى 
لدور  ف�سهادتي  لالإطالة،  جمال 
الإعـــالمـــي اجلـــزائـــري احلـــر يف 
الفل�سطينيني،  الأ�رشى  عن  الدفاع 
فكاأين  جمروحة"،  "�سهادة  هي 
نف�س  يف  واجلزائر  لنف�سي!  اأ�سهد 
هي  كفل�سطني  فل�سطيني؛  كل 
كانت  ومهما  نف�سه.  من  اأغلى 
ُتعرب  اأن  ميكن  ل  التهذيب  درجة 
لالإعالم  والتقدير  ال�سكر  عــن 
املثقف،  الــثــائــر  ــر  احل ــري  ــزائ اجل
املنا�سل  اجلــزائــري  لل�سعب  ول 
التي  احلكيمة  القيادة  ول  الأبي، 
اأو  "ظاملة  لفل�سطني  انت�رشت 

 . ذخراً لفل�سطني  مظلومة".دمتم 

فل�شطني الأ�شرى  �جلز�ئرية  �حلا�شنة    

اأفاد اجمد النجار مدير نادي الأ�سري 
ان  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�سطيني 
قرارا  اأ�سدرت  الحتالل  خمابرات 
يف  فتح  حركة  �رش  امــني  بتحويل 
جهارة  هاين  اخلليل  �سمال  اإقليم 
واأو�سح   ... الإداري  العتقال  اىل 
قد  كان  الحتالل  جي�س  ان  النجار 
�سمال  يف  فتح  �رش  امني  منزل  داه 
�ساعه  يف  جــعــارة  ــاين  ه اخلليل 
باعتقاله  وقــام  الليل  من  متاأخرة 
يف  وتفتي�سا  خرابا  عــاث  بعدان 
جعارة  هاين  الأخ  ان  يذكر   ... بيته 
الأوىل  النتفا�سة  قــيــادات  مــن 
وتعر�س  الأقــ�ــســى  وانتفا�سة 
13 مرة من قبل الحتالل  لالعتقال 

كتائب  يف  الــقــائــد  �سقيق  ــو  وه
جعارة  جــهــاد  الأقــ�ــســى  �ــســهــداء 
الفرتة  ويف   ... ايرلندا  اىل  املبعد 
من  ثالثه  الحتالل  اعتقل  الأخرية 
اأبناء اخوته وهم الن رهن العتقال 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  واعترب 
قــرارات  ان  اخلليل  حمافظة  يف 
تنفذها  التي  الإداري  العتقال 
قيادات  بحق  الحــتــالل  حكومة 
فتح  حــركــة  يف  ــداين  ــي امل العمل 
ن�ساطهم  على  الق�ساء  اىل  تهدف 
الفل�سطيني  اجلماهري  مع  ال�سعبي 
وخمطات  القرن  ل�سفقة  الراف�سة 
ت�سفية  اىل  الــهــادفــه  ــالل  الحــت
ومنذ   .. الفل�سطينية  الق�سية 

الهجمة  وترية  ارتفعت  ا�سهر  عدة 
حركة  ــادات  ــي ق بحق  املــ�ــســعــورة 
املحافظات  يف  ال�رش  وامناء  فتح 
امني  مطور  �سادي  الأخ  وتعر�س 
وحتويل  القد�س  يف  فتح  حركة  �رش 

�رش  امــني  قبيطة  ــو  اأب نبيل  الأخ 
الإداري  العتقال  اىل  يطا  اإقليم 
قيادة  اأع�ساء  من  الخوة  من  وعدد 

... الغربية  ال�سفة  يف  الأقاليم 

�الحتالل يحول �لقائد هاين جعارة �مني �شر حركة فتح 
�إقليم �شمال �خلليل �ىل �العتقال �الإد�ري

�أخبار فل�شطني

�الأ�شري حممد �لطو�ص

حي نه  �أ ي�شدق  ال  ز�ل  ما 
اجلبعة،  �سكان  من  الطو�س،  احلميد  عبد  اأحمد  حممد 
وحكم   6/10/1985 بتاريخ  اعتقل  اخلليل،  ق�ساء 
اإىل  ي�سدق  ل  حممد  احلياة.  مدى  بال�سجن  عليه 
كمينًا  خا�سة  وحدة  ن�سبت  فقد  حيا،  مازال  اأنه  الآن 
من  زخات  عليهم  واأطلقت  ولرفاقه،  له  حمكمًا 
�سهداء  اجلميع  ف�سقط  ميدانيًا،  لإعدامهم  الر�سا�س 
بليغة. بجراح  اأ�سيب  الذي  الطو�س  حممد  با�ستثناء 

وهي  اخلليل"،  "جبل  مبجموعة  جمموعته  عرفت 
من  ب�سل�سلة  قامت  مطاردة  فدائية  جمموعة 
واأ�سبح  الحتالل،  جنود  �سد  الع�سكرية  العمليات 
هدفا  اإعدامها،  اأو  عليها  القب�س  اإلقاء  هدف 
جبال  من  املجموعة  اتخذت  وقد  مركزيا،  اإ�رشائيليا 
والفزع  اخلوف  و�سببت  لها،  ماأوى  اخلليل  وكهوف 
�سواء،  حد  على  وامل�ستوطنني  اجلنود  �سفوف  يف 
هذه  عن  الكثري  وقتها  العربية  ال�سحف  وكتبت 
جلهاز  واحد  رقم  املطلوب  اأ�سبحت  التي  املجموعة 

الإ�رشائيلي. الأمن 
تعليمه،  يكمل  مل  بناء،  عامل  كان  الطو�س  حممد 
عليه  وحكم  عاما،   18 وعمره   1982 عام  اعتقل 
لي�سكل  ال�سجن  من  اأ�سهر.خرج  ع�رشة  بال�سجن 
عملها  يف  ا�ستهدفت  التي  اخلليل،  جبل  جمموعة 
كل  اإ�رشائيل  فا�ستخدمت  واجلنود،  امل�ستوطنني 
لإلقاء  والع�سكرية  والأمنية  الب�رشية  اإمكانياتها 
املجموعة  اأمواتا.  اأو  اأحياء  املجموعة  على  القب�س 
�سعيد  ح�سن  حممد  هم  منا�سلني  خم�سة  �سمت 
خاليلة  وعلي  النجار  وحممود  عدوان  وحممد 
املجموعة  تعر�ست  وقد  الطو�س،  حممد  اىل  اإ�سافة 
اىل  املغادرة  حاولت  عندما  بارد،  بدم  قتل  و  ملجزرة 
ُن�سب  حيث  الأدلء،  اأحد  مع  بالتفاق  البالد  خارج 
الأردن،  مع  احلدود  قرب  الطريق  يف  لهم  الكمني 
الأ�سلحة.  اأنواع  وكل  الطائرات  فيه  ا�ستخدمت 
اأن�سب  عندما  الأوىل  اللحظات  يتذكرحممد 
ال�سيارة  داخل  روؤو�سهم  فوق  والقنابل  الر�سا�س 
بالإمكان  كان  اأنه  ويقول  ي�ستقلونها،  كانوا  التي 
اقتيد  اإعدامنا.  اأرادوا  ولكنهم  علينا،  القب�س  اإلقاء 
من  قا�سية  لفرتة  ليخ�سع  التحقيق،  اإىل  م�سابا 
وكانت  جروحه،  من  تنزف  الدماء  كانت  العذاب، 
رفاقه  كافة  اأن  علم  اأن  بعد  عليه  �سعبة  ال�سدمة 
على  اأنه  تعلم  مل  اإنها  زوجته  تقول  ا�ست�سهدوا.  قد 
اأنها  اأعلنت  فاإ�رشائيل  اأ�سهر،  �ستة  بعد  اإل  احلياة  قيد 
وا�سع،  تعتيم  وجرى  املجموعة،  اأفراد  كافة  قتلت 
ما  يعرف  مل  الدويل  الأحمر  ال�سليب  اأن  لدرجة 
وبعد  �سقيقه،  ومنزل  حممد  منزل  هدم  مت  وقد  جرى، 
الحتالل  جنود  قام  املنزل،  ببناء  قريته  اأهايل  قام  اأن 
بال�سجن  حممد  على  حكم  هدمه.  باإعادة  اأخرى  مرة 
وقانونية  ب�رشعية  يعرتف  ل  اأنه  فاأعلن  احلياة،  مدى 

املحكمة. هذه 

الحتالل  اإن  الأ�ــســري،  نــادي  قــال 
وجود  مينع  قرار  اإ�سدار  اإىل  يتجه 
ما  وهذا  الأ�رشى،  لالأطفال  ممثلني 
الأ�رشى  الأطفال  مع  فعليًا  جرى 
كبداية  "الدامون"  اإىل  املنقولني 
يف  الأ�سري  نادي  واأ�سح  لتنفيذ. 
القرار  هذا  من  جزءاً  اإن  له،  بيان 
الت�سنيف،  �سيا�سة  على  قائم 
داخل  الواقعة  ال�سجون  بني  وذلك 
1948م،  عام  املحتلة  الأرا�ــســي 
الأرا�ـــســـي  ــة يف  ــع ــواق ال وبـــني 
بحيث  1967م،  عـــام  املــحــتــلــة 
يف  لــالأطــفــال  ممثلني  ــود  وج مُينع 
وُي�ستثنى  وجميدو"،  "الدامون" 

�سمن  يقع  لكونه  "عوفر"  �سجن 
1967م.  عام  املحتلة  الأرا�ــســي 
اإدارة  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
اإعــادة  قــررت  "الدامون"،  �سجن 
وحممد  حامد،  مو�سى  ــرشى:  الأ�
ريــاحــي، حيث  و�ــســالح  دل�ـــس، 
"عوفر،  �سجني  من  نقلهم  جرى 
حلل  مبدئي  اتفاق  بعد  وجميدو" 
الأطفال  على  والإ�رشاف  الق�سية 
فعليًا  جرى  ما  اأن  اإل  املنقولني، 
لهم  �سمحت  ال�سجن  اإدارة  اأن 
�ساعات،  لعدة  للق�سم  بالدخول 
مينع  ــرار  ق وجــود  عن  اأعلنت  ثم 
وعلى  لــالأطــفــال،  ممثلني  وجــود 

التي  ال�سجون  اإىل  اأعادتهم  ذلك 
الأ�سري  نــادي  واأكــد  منها.  ُنقلوا 
ــال  ــف الأط ــه  ل يــتــعــر�ــس  ــا  م اأن 
اإدارة  بــداأت  خمطط  هو  الأ�ــرشى 
فعليًا  تنفيذه  الحــتــالل  �سجون 
الأطفال  ــرشى  الأ� نقلت  اأن  منذ 
العام  "الدامون"  اإىل  املقد�سيني 
ممثلوهم  واجه  حينه  ويف  املن�رشم، 
لهم  لل�سماح  الإدارة  مع  معركة 
الق�سم  داخل  معهم  يتواجدوا  اأن 
حياتهم،  وتنظيم  عليهم،  لالإ�رشاف 
كما كان قائمًا. وجمدداً تفتح اإدارة 
ل�ستكمال  خمططها  ال�سجون 
الأطفال  متثيل  مبنع  وذلك  تنفيذه، 

وا�ــســح  الأ�ـــــرشى، يف خمــطــط 
جديد،  من  م�سريهم  ل�ستهداف 
اأحــد  و�سلب  بهم،  وال�ــســتــفــراد 
ق�سية  يف  الأ�رشى  ُمنجزات  اأهم 
ق�سية  اأن  علمًا  الأ�رشى،  الأطفال 
مواجهة  حمل  دائمًا  كانت  التمثيل 
مع  �ــســواء  ال�سجون،  اإدارة  مــع 
والآن  والأطفال،  الكبار  الأ�رشى 
الأ�رشى  الأطفال  مع  لتبداأ  تعود 
عدد  اأن  اإىل  ُي�سار  اأوىل.  كمرحلة 
�سجون  يف  الأ�ــــرشى  الأطــفــال 
طفل   )200( ــة  ــراب ق ــالل  ــت الح
"عوفر،  �سجون  على  مــوزعــني 

والدامون". وجميدو، 

�الحتالل يتجه نحو �إ�شد�ر قر�ر مينع وجود ممثلني لالأطفال �الأ�شرى



قر�ءة / حممد علي
-----------------

الواحدة  بداية من  الأربعاء  ويناق�س 
النواب  جمل�س  مدراء  ظهرا، 
ثالثة  مدى  على  ترامب  وحمامو 
التي  والأدلة  العزل  ق�سية  اأيام 
منها  حذف  الدميقراطيون،  قدمها 
قبل  من  رف�سها  بعد  مقرتحا   11
ذلك،  بعد  اجلمهوريني.  نظرائهم 
جمل�س  اأع�ساء  اأمام  �سيكون 
اأ�سئلة  لطرح  �ساعة   16 ال�سيوخ 
اأع�ساء  اأمام  تتاح  ثم  الفريقني،  من 
الت�سويت  فر�سة  ال�سيوخ  جمل�س 
اإىل  ال�ستماع  يف  رغبتهم  على 
على  الطالع  اأو  اإ�سافيني  �سهود 

م�ستندات اأخرى.
اأكرث  دام  الذي  النقا�س  اأن  يذكر 
رف�س  عنها  جنم  �ساعة،   11 من 
اجلمهورية،  الأغلبية  ذو  املجل�س 
قدمها  التي  املقرتحات  كافة 
وثائق  طلب  بني  الدميقراطيون، 
اإثبات وح�سور بع�س ال�سخ�سيات 
الدميقراطيون  ب�سهادتها.  لالإدلء 
اجلمهوريني  رف�س  ب�سدة  انتقدوا 
"القواعد  اأن  معتربين  ملقرتحاتهم 
ت�سمح  لن  مكتوبة  هي  كما 
على  م�ستند  ت�سويت  باإجراء 
من  كل  وقدم  و�سهود".  وثائق 
الرئي�س  وحمامي  الدميقراطيني 
التعديلني  حول  موجزة  مالحظات 
التا�سع والعا�رش، لكنهم مل يناق�سوا 
قاربت  حيث  بالتف�سيل،  املقرتحني 
�سباحا.  والن�سف  الواحدة  ال�ساعة 
وف�سل التعديالن يف احل�سول على 
اأول  �سجل  بينما  الأ�سوات،  غالبية 
املقرتح  ل�سالح  جمهوري  �سوت 
املقدمة.  املقرتحات  كل  بني  العا�رش 

بالرف�س  املجل�س  ذلك، �سوت  قبل 
تقدم  الذي  الثامن  التعديل  ملقرتح 
املناق�سات  �سمن  الدميقراطيون  به 
دونالد  الرئي�س  مبحاكمة  اخلا�سة 
الثامن  الطلب  وقوبل  ترامب. 
الأمن  م�ست�سار  ا�ستدعاء  املت�سمن 
القومي ال�سابق جون بولتون لالإدلء 
 53 طرف  من  بالرف�س،  ب�سهادته 
�سوتا مقابل 47 ل�سالح املقرتح، يف 
الأربعاء  فجر  من  الأوىل  ال�ساعات 
بالتوقيت املحلي. املحاكمة مل تعرف 
قبول اأي مقرتح، اإذ اأن زعيم الأقلية 
�سومر  ت�ساك  ال�سيوخ  جمل�س  يف 
منذ  التا�سع  وهو  اآخر،  تعدياًل  قدم 
بدء املناق�سات اأم�سية الثالثاء، لكنه 
ون�س  ك�سابقيه.  بالرف�س  قوبل 
التعديل التا�سع الذي اقرتحه �سومر 
الت�سويت  على  املناق�سة،  قيد  وهو 
وثائق  على  للح�سول  اأي طلب  يف 
الثامن  التعديل  و�سهود.  ا�ستدعاء 
الذي رف�س كذلك، ت�سمن اإ�سدار 
م�ست�سار  بحق  ا�ستدعاء  مذكرة 
الأمن القومي ال�سابق لرتامب جون 

بولتون.
�سد  �سوت  قد  املجل�س  وكان 
تقدم  التي  ال�سبعة  التعديالت 
وثائق  بطلب  تتعلق  و  �سومر  بها 
وا�ستدعاء �سهود على �سلة بق�سية 
الع�سكرية  امل�ساعدات  حجب 
ال�سيوخ  جمل�س  وكان  لأوكرانيا. 
قد �سوت باأغلبية 53 �سوتا مقابل 
الذي قدمه زعيم  التعديل  47 �سد 
ت�ساك  ال�سيوخ  جمل�س  يف  الأقلية 
�سومر، والذي يت�سمن طلبا ل�سهادة 
ترامب  الرئي�س  م�ساعد  من  كل 
وهو  دايف،  ومايكل  بلري  روبرت 
الإدارة  مكتب  يف  كبري  م�سوؤول 
الإ�سمان وردا يف حتقيق  وامليزانية. 

�سهادتهما  لكن  النواب،  جمل�س 
بقبول  مرهونة  كانت  املحاكمة  يف 
يف  �سوت  الذي  ال�سيوخ،  جمل�س 
ا�ستدعائهما  طلب  برف�س  الأخري 
ذلك  وكان  ب�سهادتهما  لالإدلء 
يرف�سه  الذي  ال�ساد�س  املقرتح 
منذ  الأ�سوات  بغالبية  املجل�س 
كال  الثالثاء.  م�ساء  النقا�سات  بدء 
حتقيق  يف  اأ�سا�سيان  امل�سوؤولني 
منعا  لكنهما  النواب،  جمل�س 
قبل  من  ب�سهاداتهما  الإدلء  من 
غار�سيا  �سيلفيا  النائبة  الإدارة. 
ال�ساد�س  الرف�س  معلقة على  قالت 
�سيئا كهذا  اأر  �سابقة، مل  "كقا�سية 
من قبل". وتابعت "يجب األ ي�سمح 
التهرب  مبوا�سلة  واإدارته  للرئي�س 
حتميله  اإىل  نحتاج  امل�ساءلة،  من 
فوق  اأحد  يوجد  ل  لأنه  امل�سوؤولية 

القانون".
اإطار  يف  النقا�سات  وتوا�سلت 
الأمريكي  الرئي�س  لعزل  املحاكمة 
ال�سيوخ  اأمام جمل�س  ترامب  دونالد 
يف �ساعات متاأخرة من ليل الثالثاء 
و�سط  املحلي،  بالتوقيت  الأربعاء 
مع  �سوابطها  حول  مريرة  معركة 
للجمهوريني  الدميقراطيني  اتهام 
ورف�س  ترامب.  تربئة  بتدبري 
تعديالت  خم�سة  ال�سيوخ  جمل�س 
الليل  منت�سف  حتى  اأخرى 
لتاأ�سي�س  الدميقراطيون  بها  تقدم 
ي�سيطر  الذي  املجل�س  املحاكمة. 
طلب  ناق�س  اجلمهوريون  عليه 
زعيم  به  تقدم  الذي  الدميقراطيني 
�سومر  ت�ساك  الدميقراطية  الأقلية 
ملحاكمة  املنظمة  بالقواعد  واملتعلق 
وثائق  طلب  �سيما  ول  ترامب، 
الع�سكرية  امل�ساعدة  حجب  حول 
لكن  الدفاع،  وزارة  من  لأوكرانيا 

التعديل قوبل بالرف�س كذلك.
قوبلت  كذلك  ال�سابقة  املقرتحات 
جمملها  يف  وتتعلق  بالرف�س، 
البيت  من  وثائق  بطلب  بال�سماح 
ثم  املحاكمة،  لدعم ظروف  الأبي�س 
اخلارجية،  وزارة  من  وثائق  طلب 
وثائق  طلب  يت�سمن  اآخر  وتعديل 
ثم  الأمريكية،  اخلزانة  وزارة  من 
ا�ستدعاء القائم باأعمال كبري موظفي 
البيت الأبي�س لال�ستماع ل�سهادته. 
عدد  �سومر  ت�ساك  يحدد  ومل 
الدميقراطيون  قرر  التي  التعديالت 
تقدميها، وقد ي�سطر رئي�س املحكمة 
رفع  اإىل  روبرت�س  جون  العليا 
النهائي  الت�سويت  واإرجاء  اجلل�سة 
�سومر  اأ�رش  ما  اإذا  الأربعاء  اإىل 
التعديالت.  من  مزيد  تقدمي  على 
الثالثاء،  بداأ،  ال�سيوخ  وكان جمل�س 
النقا�سات يف اإطار حماكمة الرئي�س 
املتهم  ترامب  دونالد  الأمريكي 
وعرقلة  ال�سلطة  ا�ستخدام  باإ�ساءة 
عمل الكونغر�س. وا�ستهلت اجلل�سة 
هذه  �سوابط  حول  اإجرائية  مبعركة 
قدمتها  التي  التاريخية  املحاكمة 
بها  وندد  اجلمهورية  الغالبية 
الدميقراطيون. وهذه حمطة بارزة يف 
الوليات املتحدة اإذ اأنها املرة الثالثة 
فقط يف تاريخ هذا البلد يقوم فيها 
الكونغر�س مبحاكمة الرئي�س �سمن 
اأندرو جون�سون عام  اآلية عزل، بعد 

1868 وبيل كلينتون عام 1999.
ات�سال  العزل  ق�سية  قلب  ويف 
الرئي�س  مع  ترامب  اأجراه  هاتفي 
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف 
يوليو طالبا منه فتح حتقيق بحق جو 
الدميقراطي الذي قد  بايدن، خ�سمه 
يواجهه يف النتخابات الرئا�سية يف 
الذين  الدميقراطيون  نوفمرب. وتوىل 
النواب  جمل�س  على  ي�سيطرون 
اأ�سا�سه  على  واتهموا  التحقيق 
خالل  من  كييف  بابتزاز  ترامب 
جتميد م�ساعدة ع�سكرية لأوكرانيا 
بايدن  بحق  التحقيق  فتح  وا�سرتاط 
الدميقراطيون  وطالب  ملنحها. 
بال�ستماع اإىل اإفادات اأربعة اأطراف 
الأوكرانية،  الق�سية  يف  اأ�سا�سيني 
الأبي�س  البيت  بينهم كبري موظفي 
الأمن  وم�ست�سار  مولفيني  ميك 
بولتون. لكن  ال�سابق جون  القومي 
يف  الفوز  ذلك  اأجل  من  عليهم 
من  بكل  خا�سة  ت�سويت  عملية 
ظل  يف  �سعبا  يبدو  ما  ال�سهود، 
حيث  املجل�س  يف  القوى  توازن 
من  مقعدا   53 اجلمهوريون  ي�سغل 
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�عتمد جمل�ص �ل�شيوخ �الأمريكي قر�ر�، يحدد �لقو�عد �الأ�شا�شية للكيفية �لتي �شتتم بها حماكمة �لرئي�ص دونالد تر�مب 
�لليل.  �شاعات متاأخرة بعد منت�شف  ��شتماع مار�ثونية �متدت حتى  �لهادفة لعزله بعد جل�شة  �مل�شاءلة  يف 

لعزل  املنظمة  القواعد  يقر  "ال�صيوخ" االأمريكي 
ترامب 

بوتني يحدد مهمة �حلكومة �جلديدة 
يف رو�شيا

بعد �أن بد�أ باالنت�شار يف ثالثة ع�شر �إقليما

�ل�شني حتذر من خطورة فريو�ص كورونا 

�شاندرز  تهاجم  كلينتون  هيالري 
ب�شدة: ال �أحد يحبه

�لقبول  عليك  لـ'حفرت':  غوتريي�ص 
�لكامل مبخرجات موؤمتر برلني

فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأعلن 
حكومة  ت�سكيل  بوتني 
اأ�سبوع  من  اأقل  بعد  جديدة 
ا�سالحات  عن  اإعالنه  على 
وا�ستقالة  �ساملة،  د�ستورية 
رئا�سة  من  ميدفيديف  دميرتي 
ا�ستقباله  وخالل  الوزراء.  
اجلديد  الوزراء  رئي�س  حكومة 
مي�سو�ستني"  "ميخائيل 

الأ�سا�سية  املهمة  اإن  بوتني  قال 
الرفاهية،  تعزيز  هي  للحكومة 
واأبقى  الرو�سي.  ال�سعب  وتقوية 
يف  له  اأ�سا�سيني  حلفاء  على  بوتني 
اخلارجية  وزراء  بينهم  احلكومة، 

�سريغي لفروف، والدفاع �سريغي 
�سويغو، واملالية اأنطون �سيلوانوف، 
والطاقة الك�سندر نوفاك. من جهته 
تغيريات  باإجراء  مي�سو�ستني  تعهد 

حقيقية يف البالد.
ق/د

اأن  من  ال�سينية  ال�سلطات  حذرت 
فريو�س كورونا امل�ستجد قادر على 
اأ�رشع  ب�سورة  والتف�سي  التحول 
ثالثة  يف  بالنت�سار  بداأ  اأن  بعد 
دول  اأربِع  اىل  وانتقل  اإقليما،  ع�رش 
اآ�سيوية والولياِت املتحدة، حا�سداً 
اأرواحمَ ت�سعة ا�سخا�ٍس حتى الآن يف 
عنها،  اُعلن  ا�سابًة  بنِي  من  ال�سني 
فيما تدر�ُس منظمة ال�سحة العاملية 
الطوارئ  حالة  اعالن  امكانيةمَ 
ال�سحية الدولية يف اجتماٍع طارئ 

يعقد الأربعاء. 
مدينة  يف  نا�سئ  رئوي  فايرو�س 
يف  اخذ  ال�سني،  بو�سط  ووهان 
اخلرباء  يتو�سل  ان  دون  النت�سار، 
الن  حتى  اأودى  حيث  طبيعته  اىل 

بني  من  امل�سابني  من  عدد  بحياة 
تعر�سوا  الذين  املر�سى  من  مئات 

لها يف ثالثة ع�رش اإقليما.
ان  الق�سية  يف  اخلطر  اجلديد 
وهو  النت�سار،  يف  اخذ  الفايرو�س 
ينتقل من مكان اىل اخر، حتى اىل 
اإىل ثالث  امتد  ال�سني،حيث  خارج 
اإىل الوليات  اآ�سيوية وو�سل  دول 
اإ�سابة  اأول  �سّجلت  حيث  املتحدة 
اأمريكٌي  م�سدٌر  واأعلنمَ  باملر�س، 
�سخ�ٍس  اإ�سابِة  ت�سجيلمَ  م�سوؤول 
يف  بالفريو�س  ال�سني  من  قادٍم 
ال�سلطاُت  وبداأْت  �سياتل.  مدينة 
املا�سي  الأ�سبوعمَ  الأمريكية 
القادمني  امل�سافرين  على  بالك�سف 
مطاراٍت  ثالثِة  يف  ال�سني  من 

الفايرو�س  هذا  اعرا�س  اأمريكية. 
وم�ساكل  احلمى  اعرا�سه  ت�سمل 
اأو�سحت  لها  بيان  ويف  التنف�س، 
اللجنة الوطنية لل�سحة ال�سينة اأّن 
�سّتتخذها  التي  الإجراءات  بني  من 
يف  والتهوية  التطهري  بكني، 
القطارات  وحمطات  املطارات 
ومراكز الت�سوق.م�سرية اىل عزمها 
اجراء فحو�سات احلرارة يف مناطق 
وقال  املزدحمة.  والأماكن  رئي�سية 
الفريو�س  اإّن  اللجنة  وزير  نائب 
التنف�سي  اجلهاز  عرب  ينتقل  الذي 
ميكن اأن يتحّول واأن ينت�رش ب�سورة 
اأ�رشع. وينتمي الفريو�س اجلديد اإىل 
�ساللة فريو�سات "كورونا" امل�سّببة 
ملتالزمة "�سار�س"، بح�سب منظمة 

�ستعقد  التي  العاملية  ال�سّحة 
ما  لتحديد  الأربعاء  طارئًا  اجتماعًا 
اإذا كان منا�سبًا اإعالن حال طوارىء 
ان  بعد  دويل،  بعد  ذات  �سحّية 
امل�سافرين  فح�س  الدول  كثفت 
التدبري  ال�سني.وهو  من  القادمني 
لالأوبئة  للت�سّدي  عادة  يّتخذ  الذي 

الأكرث خطورة.
انت�سار  من  القلق  حالة  وتزداد 
ال�سني  احتفالت  قرب  مع  املر�س 
يعرف  ما  اأو  ال�سينية  ال�سنة  براأ�س 
باأعياد الربيع يف اخلام�س والع�رشين 
ي�سارك  والتي  اجلاري،  يناير  من 
مليون  اربعمئة  من  اأكرث  فيها 

�سخ�س، من خمتلف اأنحاء العامل.
ق/د

الأمريكية  الرئا�سة  مر�سحة  اأثارت 
�سجة  كلينتون  هيالري  ال�سابقة 
جديد  وثائقي  فيلم  يف  اإعالمية 
بريين  للمر�سح  الالذع  بانتقادها 
"كان  باأنه  اإياه  وا�سفة  �ساندرز، 
و�سعيفًا  فا�ساًل"،  كوجنر�س  ع�سو 
اأن  يبدو  ما  وعلى  يحبه.    اأحد  ل 
كلينتون  هيالري  بني  ال�رشاع 
بانتهاء  ينتِه  مل  �ساندر  وبريين 
لختيار  الدميقراطي  احلزب  معركة 
مر�سحه ال�سابق �سد الرئي�س دونالد 
ترامب، فبعد 4 �سنوات من املعركة 
لختيار من ميثل احلزب الدميقراطي، 
انتقاداتها  عن  كلينتون  تتخلمَ  مل 
ل�ساندرز. وقالت كلينتون يف الفيلم 
الكوجنر�س  يف  كان  "لقد  الوثائقي: 
ل�سنوات طويلة وكان لديه �سيناتور 
اأحد  ل  يحبه،  اأحد  ل  يدعمه،  واحد 
يريد العمل معه، مل يفعل �سيئًا. كان 

�سيا�سيًا �سعيفًا".
النتخابية  املعركة  حول  واأ�سافت، 
حاليًا  �ساندر  يخو�سها  التي 
خ�سومه  مع  كبرية  نزاعات  "لديه 
الرئي�س  نائب  مثل  الدميقراطيني 
وال�سيناتور  بايدن  جو  ال�سابق 
تلتزم  لن  اأنها  موؤكدة  اإليزابيث"، 
املر�سح  اأ�سبح  اإذا  �ساندرز  بتاأييد 

�ساندرز  اأن  واأو�سحت  الدميقراطي. 
ولي�ست  الن�ساء  �سد  موقف  لديه 
لديه ثقافة احرتام للمراأة لكي تكون 
اإعالم  و�سائل  واأ�سارت  رئي�سة. 
هذا  اإذاعة  توقيت  اأن  اإىل  اأمريكية 
الفيلم الوثائقي قد يوؤثر ب�سدة على 
كمر�سح  �ساندر  بريين  جناح  فر�س 
�سد  الدميقراطي  للحزب  حمتمل 

الرئي�س دونالد ترامب.
العام  من  فرباير/�سباط  ويف 
بريين  ال�سيناتور  اأعلن  املا�سي، 
الثانية  حماولته  عن  �ساندرز 
وتر�سحه  الأبي�س  البيت  لدخول 
يف  املقبلة  الرئا�سية  لالنتخابات 
فريمونت؛  ولية  من  اإذاعية  مقابلة 
وا�ستهل  حياته.  معظم  ق�سى  حيث 
لدخول  الثانية  حماولته  �ساندرز 
على  مبا�رش  بهجوم  الأبي�س  البيت 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
باأنه  فيها  و�سفه  ت�رشيحات  عرب 
وعن�رشي".  بالكذب  "مري�س 
بذلك  عامًا(   77( �ساندرز  ويدخل 
�ساحة املر�سحني املكتظة يف م�سعى 
الدميقراطي  احلزب  برت�سيح  للفوز 
انتخابات  ترامب يف  الرئي�س  لهزمية 

.2020
ق/د

املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وجه 
الثالثاء،  م�ساء  غوتريي�س  اأنطونيو 
املتقاعد  الليبي  للواء  علنية  ر�سالة 
جل�سة  انتهاء  عقب  حفرت،  خليفة 
الأمن،  ملجل�س  مغلقة  م�ساورات 
يف  الليبية  الأزمة  ملف  ملناق�سة 
مرحلة ما بعد موؤمتر برلني الذي عقد 
الأحد املا�سي.  ودعا غوتريي�س يف 
الكامل  "القبول  اإىل  حلفرت  ر�سالته 
م�سددا  برلني"،  موؤمتر  مبخرجات 
القيادة يف مثل  "اإظهار  اأهمية  على 
ليبيا  بقاء  اأجل  من  املواقف،  هذه 
يحكمها  اأن  على  وقادرة  موحدة 
الليبيون يف �سالم واأمن وتعاون مع 

جريانها".
الدول  جميع  غوتريي�س  وطالب 
باللتزام  املتحدة  بالأمم  الأع�ساء 
الدويل  الأمن  جمل�س  بقرارات 
ال�سالح  ت�سدير  بحظر  املتعلقة 
"الدول  اأن  اإىل  لفتا  ليبيا،  اإىل 
باملجل�س  الع�سوية  دائمة  اخلم�س 
وفرن�سا  وال�سني  ورو�سيا  )اأمريكا 
وبريطانيا( كانت متواجدة يف موؤمتر 
"خطوة  برلني  موؤمتر  واعترب  برلني". 
هائلة"، لأنه جمع الدول ذات التاأثري 
املبا�رش اأو غري املبا�رش يف ليبيا، على 
طاولة واحدة، واأعلنوا التزامهم بعدم 
الداخلية،  ليبيا  �سوؤون  يف  التدخل 

اإطالق  وقف  بدعم  والتزامهم 
ال�سيا�سية.  العملية  وتعزيز  النار 
"لكن  قائال:  غوتريي�س  وا�ستدرك 
فح�سب،  بداية  جمرد  هو  هذا  كل 
)مل  ال�رشاع  طريف  اأحد  اأن  خا�سة 
ي�سمه(، مل يوؤكد ب�سكل علني حتى 
برلني  موؤمتر  ملخرجات  دعمه  الآن 
بع�س  ت�سهد  هدنة  لدينا  نعم   ،)..(
اإىل النتقال  )..(، ونحتاج  اخلروقات 
وبعدها  النار،  اإطالق  وقف  ملرحلة 
�سيا�سية حقيقية، ونحن  اإىل عملية 

مل ن�سل اإىل هذه املرحلة بعد".
وُعقد املوؤمتر الأحد املا�سي، مب�ساركة 
املتحدة  الوليات  بينها  دولة،   12
املتحدة،  الأمم  اإىل  اإ�سافة  وتركيا، 
والحتاد  الأوروبي،  والحتاد 
الإفريقي واجلامعة العربية، وتواجد 
رئي�س احلكومة الليبية فايز ال�رشاج 
�سيا�سي  حل  عن  للبحث  وحفرت؛ 
للنزاع الليبي. ودعا املوؤمتر، وفق بيانه 
اخلتامي، الأطراف الليبية وداعميهم 
الع�سكرية،  الأن�سطة  اإنهاء  اإىل 
حلل  ال�سيا�سي  امل�سار  اإىل  والعودة 
النزاع، واللتزام بقرار الأمم املتحدة 
اإىل  ال�سالح  ت�سدير  بحظر  اخلا�س 

ليبيا )رقم 1970 لعام 2011(.
ق/د
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.....يف ر�شالة نددو� فيها بت�شرفات مدير �حل�شن �لثقايف لوالد فايت

اأع�صاء اأورك�صرتا اأوبرا اجلزائر يق�صفون نور الدين 
�صعودي

ه�شبة  مبنى  �شوؤون  على  �جلديدة  �مل�شوؤولة  مطالبني  �شوتهم،  عن  �جلز�ئر  الأوبر�  �ل�شيمفونية  �الأورك�شرت�  �أع�شاء  خرج 
الوالد  �لثقايف  �حل�شن  مدير  يكّر�شها  بات  �لتي  �لتهمي�ص  ل�شيا�شة  حد  لو�شع  �لعاجل  بالتدخل  دودة،  بن  مليكة  �لعنا�شر، 
�ملوؤقت  �لت�شيري  م�شتغال  �شعودي،  �لدين  نور  �ملدير  �الأورك�شرت� من قبل  �ملو�شيقيني و�لعاملني يف  فايت، وعد تثمني جهود 

ل�شوؤون �لثقافة يف �جلز�ئر ومف�شال عدم �ال�شتماع ملطالبهم... و�شرب معايري �لتعامل عر�ص �حلائط

حممد علي 
------------------

الر�سالة  املوّقعون على  اأو�سح 
لأع�ساء  التمثيلية  الهيئة  اأن 
ال�سيمفونية  ــرتا  ــس الأوركــ�
يطالبون  اجلـــزائـــر  لأوبـــــرا 
ــن الـــــوزارة الــتــدخــل حلل  م
اأن مت حل  الإ�سكال العالق منذ 
يف   ،  2016 يف  الأورك�سرتا 
الدين  عز  ال�سابق  الوزير  عهد 
ت�سكل  اأنها  بحجة  ميهوبي 

امليزانية. عبئا على 
الأع�ساء  اإىل  الرجوع  دون  و 
تقوم  اأن  قبل  لها  املوؤ�س�سني 
يف  بتبنيها  الثقافة  وزارة 
جهوية  معاهد  وفتح   1992
حيث  الوطني،  امل�ستوى  على 
جهوية  فرق  اإن�ساء  مقررا  كان 

اأ�سحاب  وح�سب  لكن  اأخرى. 
 ،2008 �سنة  يف  الــر�ــســالــة 
اأن  دون  امليزانيات  �ــرُشفــت 
و  اأثر،  اأي  الفرق  لتلك  يظهر 
اأ�سافت ر�سالة ممثلي الأع�ساء 
اأنه  القطاع،  لوزيرة  املوجهة 
الأورك�سرتا  تقّرر حل  وعندما 
الإداري  الهيكل  يف  واإدماجها 
القانون  �سّدد  اجلزائر،  لأوبــرا 
احلقوق  على  “املحافظة  على 
لالأع�ساء«  واملعنوية  املادية 
اأخالقي  عقد  ـــرام  اإب مت  ــد  وق
على  الأوبرا  مدير  وبني  بينهم 
وهذا  �سهريا.  حفلتني  تنظيم 
هذا  جمهور  على  للمحافظة 
النوع من املو�سيقي من جهة.

على  احلفاظ  اأخــرى،  جهة  من 
املو�سيقيني  دخـــل  مــ�ــســدر 
ولكن، و ح�سب البيان املرفوع 

اإىل بن دودة، فاإن مدير الأوبرا 
واألغى  التــفــاق  لهذا  تنّكر 
يتلكاأ  و�سار  ال�سهرية  احلفلة 
الثانية؛  احلفلة  بــرجمــة  يف 
املو�سيقيني  عّر�س  الذي  الأمر 
العلم  مع  والبطالة  للتهمي�س 
بهم.  معرتف  غري  اإداريــا  اأنــه 
ميزانية  مليارا   17 بني  فمن 
خم�س�سة  ماليري  و7  الأوبرا 
املائة  يف   82 لالأورك�سرتا، 
لعمال  كــاأجــور  تذهب  منها 
عــامــال(   150( واإداريـــــــني 
مقابل  ــرا  الأوب يف  ي�ستغلون 
من  ي�ستفيدون  مو�سيقيا   50
ل  باأتعاب  فنية  خدمات  عقود 

بانتظام. تدفع 
الأع�ساء  ر�سالة  اأكـــدت  و 
اأن  ــرة  ــوزي ال اإىل  املــرفــوعــة 
»املنظام« ال�سادر يف اأوت من 

اعرتف  الذي  و  املا�سي  العام 
اأنه  قويدر  اآمني  الفني  املدير 
تنكر  ــداده،  اإع يف  ي�ست�رش  مل 
باإلغائها  قام  و  لالأورك�سرتا 
ب�سيط  بق�سم  اكتفى  و  نهائيا 

ال�سيمفونية. للمو�سيقى 
و اأمام هذا الأمر طالب اأع�ساء 
بن  مليكة  من  الأوركــ�ــســرتا 
اأجل  من  العاجل  التدخل  دودة 
»املنظام«  هذا  يف  النظر  اإعادة 
حقوق  يحفظ  الذي  بال�سكل 
الفريق.  اأع�ساء  و  املو�سيقيني 
لت�رشفات  حدٍّ  ع  و�سْ كذا  و 
ممثلي  اإىل  باجللو�س  املــديــر 
برنامج  لو�سع  الأورك�سرتا 
مثل  العمل،  طريق  خارطة  و 
يف  الأعـــــراف  تقت�سيه  ــا  م
العامل، خا�سة  الأورك�سرتا يف 
ل�ستقبال  ت�ستعد  الأوبرا  واأن 
الع�رشين  يف  الرو�سي  البايل 
غياب  يف  ال�سهر  هــذا  مــن 
املوارد  �سّح  بحجة  املو�سيقيني 
املالية مع العلم اأن نف�س الفرقة 
زارت اجلزائر العام املا�سي، و 
قدمت خم�س حفالت بح�سور 
ا�ستقطبت  و  املو�سيقيني 
و  القاعة،  به  غ�ست  جمهورا 
ر�سالتهم   يف  املعنيون  طالب 
التدخل  الوزيرة  من  املذكورة 
ليلة  حدث  ما  يف  التق�سي  و 
حفالت  بربجمة  ال�سنة  راأ�ــس 
اأكادميي  »�رشح  يف  جي«  »دي 

وثقايف له حرمته."

�أفالم �ملقاومة و �لتحرير. �أ�شبوع 

 تكرمي �ملجاهدة جميلة بوحريد 
يف حفل �فتتاح �لتظاهرة

بتب�شة  نقرين  ببلدية  جديدة  ف�شيف�شائية  لوحة  �كت�شاف 

الأوىل  الــنــ�ــســخــة  ــت  ــرم ك
املقاومة  اأفـــالم  اأ�سبوع  مــن 
افتتاحها  حفل  خالل  والتحرير 
اأم�س بتون�س املجاهدة اجلزائرية 
لها  تقديرا  بــوحــريد،  جميلة 
اجلزائرية  املراأة  ودور  ولدورها 
ال�ستعمار  مقاومة  يف  عموما 

لبالدها. الفرن�سي 
الطبعة  هـــذه  يف  ــ�ــســارك  وت
التي  التظاهرة  مــن  الأوىل 
ال�سينمائية  املكتبة  بها  بادرت 
مع  ــالــ�ــرشاكــة  ب التون�سية 
للفنون  اللبنانية  اجلمعية 
الثقافة  مدينة  حتت�سنها  التي 
و  تون�س  مــن  اأفــالم  بتون�س 
لبنان  و  �ــســوريــا  و  ــر  ــزائ اجل

وفل�سطني واإيران وم�رش.
الــذي  الفتتاح  حفل  ــرف  وع
ح�سور  الثقافة،  مبدينة  جرى 
ن�سالية  و  ثــقــافــيــة  وجـــوه 
الفنان  بينها  مــن  تون�سية 
و  بو�سناق  لطفي  التون�سي 
الفل�سطيني  ال�سحفي  الكاتب 

عبد الباري عطوان  .
التي  التظاهرة  هــذه  وتهدف 
جانفي    26 لغاية  تتوا�سل 
اإىل  منظميها  ح�سب  اجلــاري 
فعل  على  ال�سوء  "ت�سليط 
املقاومة التي تنت�رش لل�سعوب 

الق�سية  مقدمتها  ويف  املحتلة 
اإظهار   " كذا  و  الفل�سطينية"، 
والنتهاكات  العدو  وح�سية 
اإليها  تعر�ست  التي  املختلفة 

املحتلة". املناطق 
يف  املتدخلني  بع�س  ـــرز  واأب
احلدث  اأهمية  الفتتاح  �سهرة 
الفل�سطينية  للق�سية  بالن�سبة 
الأحداث  ظل  يف  "ُغيبت  التي 
ـــدول  ال بــعــ�ــس  اجلـــاريـــة يف 
ح�سبهم، موؤكدين من  العربية" 
جهة اخرى ان الثقافة هي التي 

العرب. توّحد 
ــح الــفــيــلــم الــ�ــســوري  ــت ــت واف
با�سل  للمخرج   "دم�سق حلب" 
املقاومة  اأفالم  اأ�سبوع  اخلطيب 
اأدوار  ويـــوؤدي  التحرير.  و 
املمثلون  الفيلم  يف  البطولة 
جزائري  و�سباح  حلــام  ــد  دري
�سلمى  و  مرجتي  �سكران  و 
امل�رشي وكندا حنا وعبد املنعم 

عمايري.
ــول رجل  ــه ح ــداث اأح ـــدور  وت
و  دم�سق،  يف  يعي�س  انطوائي 
يف  احل�سار  حتت  ابنته  بقيت 
انعكا�سات  فهو  حلب؛  منطقة 
حياة  على  �سوريا  يف  احلــرب 

النا�س".
ق/ث

مبنطقة  يقطن  ــن  ــواط م اكت�سف 
لبلدية  اإقليميا  التابعة  "تيفا�س" 
نقرين )165 كلم جنوب تب�سة( لوحة 
به  اأفاد  ما  ح�سب  جديدة  ف�سيف�سائية 
لهذه  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

املحلية رم�ساين اجلموعي. اجلماعة 
واأو�سح ذات امل�سوؤول اأن هذا املواطن 
الف�سيف�ساء  اللوحة  هــذه  اكت�سف 
عندما كان يقوم باأ�سغال حفر مبزرعته 
اجلمعية  باإبالغ  ذلك  اإثر  فقام  اخلا�سة 
ــرتاث  وال ال�سياحة  لإحــيــاء  املحلية 
والتي  بنقرين،  البيئة  واملحافظة على 
البلدية.واأكد  برئي�س  بدورها  ات�سلت 
باإبالغ  جهته  من  قام  اأنه  اجلموعي 
املديرية  و  الولية  �سلطات  من  كالًّ 
الوطني  املركز  و  للثقافة  املحلية 
للبحث يف علم الآثار بهذا الكت�ساف 
حماية  يف  "الإ�رشاع  بهدف  اجلديد، 
م�سريا  املكت�سفة"  الأثرية  القطعة 
"ي�سهرون  املنطقة  �سكان  اأن  اإىل 
حني  اإىل  الكت�ساف  هذا  حماية  على 

و�سول فريق اخلرباء يف املجال".
الثقافة  وزارة  اأوفــدت  جهتها  من 
من  فريقا  باملو�سوع  اإبالغها  فور 
للبحث يف  الوطني  املركز  اخلرباء من 

و  الكت�ساف  هذا  ملعاينة  الآثار  علم 
تعود  التي  التاريخية،  الفرتة  حتديد 
واتخاذ  الأثرية  القطعة  هذه  اإليها 
حلمايتها  ال�ستعجالية  الإجـــراءات 
املحلية  ال�سلطات  مــع  بالتن�سيق 
ورد  ملا  وفقا  الع�سكرية،  و  املدنية 
ذات  عن  �سادر  اإعــالمــي  بيان  يف 
امل�ست�سار  اأكــد  جانبه،  الــوزارة.مــن 
لإحياء  البلدية  للجمعية  الإعالمي 
على  واملحافظة  ــرتاث  وال ال�سياحة 
هذه  اأن  حامي،  خل�رش  بنقرين  البيئة 
الأثرية  القطع  بعديد  "تزخر  البلدية 
م�سريا  بعد"  اكت�سافها  يتم  مل  التي 
اإىل حر�س كافة اأع�ساء اجلمعية على 
بـ"�رشورة احلفاظ  حت�سي�س املواطنني 
على هذه الكت�سافات و حمايتها من 

التخريب".
اجلمعية  هذه  اأن  املتحدث  اأ�ساف  و 
ال�سلطات  مــع  بالتن�سيق  ت�سعى 
متحف  اإن�ساء  اإىل  والولئية  املحلية 
البلدية،  ذات  م�ستوى  على  ــري  اأث
الأثرية  القطع  ي�سم  اأن  �ساأنه  من 

للجمهور. وعر�سها  املكت�سفة 
اجلاري  يناير  مطلع  مت  فقد  للتذكري، 
اأثرية  ف�سيف�سائية  لوحة  اكت�ساف 

اجلماعة  بذات  بوديا�س"  "عني  مبنطقة 
املحلية، لكنها تعر�ست للتخريب من 
اأن توفد  طرف جمهولني؛ و ذلك قبل 

وزارة الثقافة  جلنة من املخت�سني يف 
ترميم الف�سيف�ساء، حيث مت نزعها من 
اأن  على  فيه  اكت�سفت  الذي  املكان 

ور�سة  اإىل  قريب"  "عما  حتويلها  يتم 
تيبازة لرتميمها. بولية  خمت�سة 

ق/ث
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الفينة  بني  الوطنية  الإعالم  و�سائل  تطلعنا 
اإ�سابات  وحدوث  قتلى  ب�سقوط  والأخرى 
نزاعات  ن�سوب  نتيجة  ممتلكات  وحــرق 
الوطن  من  خمتلفة  جهات  يف  عرو�س  بني 
لأ�سباب �ستى اأهمها اخلالفات حول ملكية 
اأرا�سي، اأو ن�سوب نزاعات بني جمموعات 
من ال�سباب، اأو م�سادات بني اأن�سار فريقني 
دامية  مواجهات  اإىل  فتتطور  كــرويــني 

وهتافات ب�سعارات عن�رشية.
الجتماعي  واقعنا  يف  اليوم  يحدث  ما  اإن 
وممار�سات  قبلية  نزاعات  من  اجلزائر  يف 
�سفحات  عرب  العلن  اإىل  خرجت  عن�رشية 
ملا  ال�سديد  للتاأ�سف  مدعاة  هي  الفاي�سبوك، 
�سبل  العميق يف  للتفكري  اإليه، ودعوة  اآلت 

ت�سحيح هذه امل�سكالت.
من  وهي  النبيلة  الريا�سة  اأهداف  كل  رغم 
التي  املعا�رشة  الإن�سانية  احلياة  مظاهر  اأهم 
والبغ�ساء  والعن�رشية  باجلهوية   توؤمن  ل 
هناك  فــاإن  والأفـــراد،  وال�سعوب  الأمم  بني 
بو�سائل  للريا�سة  النبيلة  القيم  ينتهك  من 

عديدة.
واأ�سواأ  اأقبح  من  فيها  العن�رشية  ولعل 
على  تطفو  ــزال  ت مــا  التي  النتهاكات 
بعدما  تت�ساءل  اأخذت  اأنها  رغم  ال�سطح، 
هذه  احلديثة  الإعـــالم  و�سائل  ف�سحت 

املمار�سات امل�سينة.
من املحزن اأن اأكرث هذه املخالفات العن�رشية 
واملدنية  احل�سارة  تدعي  دول  يف  حت�سل 
حقوق  ــرتام  واح وامل�ساواة  والدميقراطية 

الإن�سان.
ال�سعبية  اللعبة  هي  القدم  كرة  لعبة  ولأن 
بقايا  فيها  تظهر  التي  العامل  يف  الأوىل 
التمييز  ي�سمل  الذي  العن�رشي  التعامل 
تابعنا  الب�رشة والدين والأ�سول، وقد  بلون 
العديد من هذه النتهاكات خالل ال�سنوات 
اأو  مونديال  من  اأكــرث  يف  حتى  املا�سية 

بطولت اأوروبية متعددة، 
وت�ستدعي هذه الطبيعة املعقدة للعالقة بني 
الذرائعي  الطابع  القدم،  وكرة  العن�رشية 
للعن�رشية وتوظيفاتها من جانب م�سجعي 
الفرق الريا�سية املختلفة. ويف هذا امل�سمار،
يف  جويج"  لــويــ�ــس  "رامون  يــو�ــســح 
الأجانب  وكراهية  "العن�رشية  عن  درا�سته 

والتع�سب يف كرة القدم ")٣( اأن العن�رشية 
Instrumental racismيف  الذرائعية 
ال�سلوك  من  نوع  على  تنطوي  القدم  كرة 
كرة  لعب  كفاءة  بدرجة  العن�رشية  يربط 
فعلى  املناف�سة.  الفرق  يف  وتواجده  القدم 
امل�سجعون  ي�سخر  اأن  ميكن  املثال،  �سبيل 
يف  ال�سوداء  الب�رشة  ذوي  الالعبني  من 
ذاته-  الوقت  -يف  ولكنهم  املناف�سة،  الفرق 
كانوا  اإذا  الالعبني  هوؤلء  مثل  يقبلون  قد 
يلعبون يف �سفوف النادي الذي ي�سجعونه.
حلقوق  ج�سيم  انتهاك  هــي  العن�رشية 
على  يعامل  اأن  ويجب  جرمية،  اإنه  الإن�سان. 
الريا�سية. ل  هذا النحو من قبل ال�سلطات 
بد من العمل على نحو فوري اأكرث حا�سما 
التي  املمار�سات  على  الق�ساء  ــا  اأردن اإذا 
يف  �سعبية  الأكرث  الريا�سة  �سمعة  ت�سوب 
العامل. نحن بحاجة جلعل كرة القدم متم�سية 
الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  احلايل  التفكري  مع 
دورهــا  على  ال�سوء  وت�سليط  الدولية 
ك�رشيك جدير وقوي للغاية يف الكفاح من 

اأجل مكافحة العن�رشية والتع�سب."
ال�سائدة بني اجلزائريني  فالعن�رشية اجلهوية 
لوليته  ينت�رش  فكل  اأحد.  على  تخفى  ل 
تف�سي  اأن  كما  لعر�سه،  اأو  وملنطقته 
العر�س  اأو  اجلهة  اأ�سا�س  على  املح�سوبية 

الذي ينتمي اإليه الفرد اأمر �سائع جدا، 
اأ�سكال  العموم  على  العن�رشية  وتتخذ 
عديدة، فمنها العن�رشية من اأجل دافع ديني 
اأو لغوي اأو عرقي اأو ملكان الولدة اأو ملنطقة 
فعل  يف  ت�سب  وكلها  هوية،  اأو  اإقليم  اأو 
تربير  ل  اإذ  املربرة،  الكراهية غري  هو  واحد 
لإن�سان اأن يكره اإن�سانا اآخر لأنه خمتلف عنه 

ب�سكل اأو باآخر.
واإذا اأدركنا اأبعاد العبارة التي يقولها التاريخ 
م�سريه  عن�رشي  جمتمع  "كل  اأن  باإ�رشار 
من  كثري  حــاربــت  ــاذا  مل نفهم  الندثار"، 
هذه  واملادية  القانونية  الو�سائل  بكل  الدول 
التي  الأوروبية  الدول  وخ�سو�سا  الظاهرة 
و�سعت �سوابط �سارمة لكي تتحكم يف 
العن�رشي  التمييز  �سببه  يكون  انفالت  اأي 

اأو الديني.
العرقي  التمييز  اأن  الدول  هذه  اأيقنت  وقد 
�سبب يف تفكك الوحدة الوطنية، ولنا فيما 
وليبيا  واليمن  و�سوريا  العراق  يف  يحدث 
من �رشاعات عن�رشية طائفية عربة وعظة، 

الدولة  دور  عن  مهما  �سوؤال  يطرح  مما 
حتر�س  التي  اجلهات  حماربة  يف  اجلزائرية 
وعن  بالدنا،  يف  والتطرف  التع�سب  على 
املجتمع  توعية  يف  املخت�سة  الأجهزة  دور 
بكل  الع�سبية  النعرات  ــارة  اإث بخطورة 

اأنواعها والق�ساء عليها.
يف  املتنامية  التمييزية  املمار�سات  هذه  اإن 
ظاهرة  عام،  ب�سكل  تعترب،  الأخرية  الفرتة 
فقد  ولذلك  اجلزائري.  املجتمع  على  غريبة 
جميع  جترمي  على  اجلزائري  امل�رشع  حر�س 
اأ�سكال التمييز العن�رشي والتحري�س عليه 

ومعاقبة اأفعاله والرتويج له.
وت�سهر الدولة اجلزائرية على تعزيز احرتام 
حقوق الإن�سان التي يكفلها الد�ستور، حيث 
تكر�س املادة 29 منه مبداأ امل�ساواة بني جميع 
املواطنني يف احلقوق والواجبات ويف متتعهم 
باحلماية اأمام القانون. وتن�س هذه املادة على 
اأن "كل املواطنني �سوا�سية اأمام القانون. ول 
ميكن التذرع باأي متييز يعود �سببه اإىل املولد، 
اأو العرق، اأو اجلن�س، اأو الراأي، اأو اأي �رشط 

اأو ظرف اآخر، �سخ�سي اأو اجتماعي".
ويحظر الد�ستور اأي�سا التمييز على اأ�سا�س 
العرق اأو اللغة اأو الدين يف تاأ�سي�س الأحزاب 
القانون  ويوؤ�س�س كل من   .42 املادة  ح�سب 
املدين والقانون اجلنائي وقانون النتخابات 
وخمتلف القوانني اخلا�سة )الإعالم والرتبية 
وال�سحة وما اإىل ذلك( لهذا املبداأ الأ�سا�سي 

يف امل�ساواة بني املواطنني.
اجلزائر  يف  الأطــراف  من  كثري  جتاوب  وقد 
ب�سكل اإيجابي مع  القانون واعتربوه اإ�سافة 
لأنه  الوطنية،  القانونية  للمنظومة  نوعية 
املجتمع.  يف  اجلرمية  تطور  مع  ليتاأقلم  جاء 
تاريخ  يف  عقوبات  قانون  اأول  يعد  كما 
والإق�ساء  العن�رشية  بتجرمي  يقوم  اجلزائر 
مطالب  وهناك  النتماء.  اأو  العرق  ب�سبب 
لهذا  ال�سارم  التنفيذ  اإىل  تدعو  كثرية 
اإىل  العقوبات  �سقف  رفع  اإىل  بل  القانون، 
لهذه  حد  لو�سع  املوؤبد  احلب�س  م�ستوى 

اجلرائم التي تفتك بالن�سيج الجتماعي.
لأي  حال  جند  اأن  نريد  عندما  البداية  يف 
لكي  بوجودها  نعرتف  اأن  يجب  م�سكلة 
كان  اإذا  اأما  حللها.  و�سيلة  جند  اأن  ن�ستطيع 
فاإن  تهوينها،  اأو  للم�سكلة  جتاهل  هناك 
ذلك �سيوؤدي اإىل تفاقمها وتو�سعها اإىل اأن 

ت�سبح م�ستع�سية.

و�سائل  من  يكون  احلل  بداية  اأن  ونعتقد 
باملثل  عمال  ذاتها،  الجتماعي  التوا�سل 
القائل "الدواء من نف�س الداء"، حيث اأن طرح 
تاأجج  اأ�سباب  عن  نقا�سات  وفتح  مبادرات 
الع�سبيات وتوعية املجتمع باأخطارها على 
املدى البعيد وتهذيب ال�سباب الفاي�سبوكي 
وتوجيهه الوجهة ال�سحيحة، كفيالن باحلد 
من هذه الآفة. كما يتعني على الفاي�سبوكيني 
التبليغ عن ال�سفحات امل�سيئة واملثرية للفنت 

حلذفها من ال�سبكة.
تفعيل  هو  الثاين،  املقام  اآخر يف  حل  وياأتي 
العقوبات الرادعة من طرف الأجهزة الأمنية 
ال�سارية  القوانني  وتطبيق  املتخ�س�سة، 
بحزم على كل املتع�سبني واملحر�سني بدون 
ومنتدياتهم،  �سفحاتهم  واإغالق  ا�ستثناء، 

ومتابعتهم ق�سائيا.
الإعالم  وو�سائل  امل�سجد  دور  ثالثا  ويربز 
من  للحد  ــدين  امل املجتمع  وموؤ�س�سات 
والعن�رشيات  اجلاهلية  الع�سبيات  تنامي 
يف املجتمع. لكن من املوؤ�سف اأن ن�سري اإىل 
الإعالم  و�سائل  لبع�س  ال�سلبية  املواقف 
العمل  اأخالقيات  التي جتردت عن  الوطنية 
املهنية،  ال�سوابط  عن  وتخلت  ال�سحفي 
ــات  اأوق يف  الــنــار  على  الــزيــت  لت�سكب 
الأزمات كما حدث يف اأزمة غرداية حتديدا. 
تلك  ومتابعة  حما�سبة  �رشورة  تربز  وهنا 
املخالفة  الف�سائية  والقنوات  ال�سحف 
بعقوبات  للعن�رشيات  واملثرية  للت�رشيعات 

رادعة.
اجلزائرية  املدر�سة  تعزز  اأن  يجب  كما 
التالميذ  نفو�س  يف  الإيــجــابــيــة  القيم 
من  العن�رشي  والتمايز  الفرقة  نبذ  ومنها 
بع�س  ويف  عــام،  ب�سكل  مناهجها  خالل 
الإ�سالمية،  الرتبية  كمناهج  التخ�س�سات 
وحتى  العربية  واللغة  املدنية،  والرتبية 
اأي�سا  احلر�س  ويتوجب  الأجنبية.  اللغات 
للمدر�سني  منا�سب  تكوين  �سمان  على 
حتى يتحلون باملثل العليا ويح�سنون تعزيز 

القيم الوطنية يف عقول النا�سئة.
املثقفني وامل�سايخ مو�سوع  ويتحمل بع�س 
اجلزائري  املجتمع  يف  الع�سبيات  تاأجيج 
باعتبار  ال�سلبية،  القدوة  تقدمي  خالل  من 
اأنهم مطالبون بن�رش قيم الف�سيلة والعدالة 
يف  الكرمية  ـــالق  الأخ منظومة  وتعزيز 
ي�سدرون  ذلــك  عك�س  لكنهم  املجتمع، 

وجوبا  ت�ستدعي  جاهلية  تكفريية  فتاوى 
اإحالة اأ�سحابها للتحقيق ومتابعتهم ق�سائيا 
لو�سع حد ملظاهر العن�رشية التي باتت تهدد 
املجتمع اجلزائري. وهذا ما يف�رش قرار وزارة 
با�ستحداث مر�سد وطني  الدينية  ال�سوؤون 
يتوىل  اجلزائر  املذهبي يف  التطرف  ملكافحة 
بالتطرف  اخلا�سة  الظواهر  حتليل  مهمة 
الديني وتقدمي احللول والقرتاحات املنا�سبة. 
ن�س  اإعــداد  اإىل  الــوزارة  ذات  ت�سعى  كما 
م�رشوع قانون توجيهي يهدف اإىل حت�سني 
احلياة الدينية يف اجلزائر من خالل فتح نقا�س 

وطني ت�سارك فيه خمتلف الأطراف..
واإدراج  والت�سامح،  املتبادل  الحرتام  ويظل 
الوطنية  الريا�سية  القيم يف منظومتنا  هذه 
الظاهرة.  هذه  ملحاربة  العاجلة  احللول  من 
يف  الأجنع  الو�سيلة  البدنية  الرتبية  وتظل 
منع العن�رشية واجتثاث التمييز، وعلينا اأن 
نبداأ باكرا يف تعليم قيم الحرتام والت�سامح 

والت�سامن الريا�سي ".
لالأمم  العام  ــني  الأم كيمون"  "بان  ووجــه 
مبنا�سبة  العامل،  اإىل  ر�سالة  بدوره  املتحدة 
اليوم العاملي للق�ساء على التمييز العن�رشي 
املا�سية  ال�سنة  مرة  لأول  ــراره  اإق مت  الذي 
2014، دعا فيها جميع النا�س ل �سيما منهم 
والدينني،  واملدنيني  ال�سيا�سيني  الزعماء 
على  القائمة  الأفكار  ب�سدة  يدينوا  اأن  اإىل 
وطالب  العن�رشية.  الكراهية  اأو  العن�رشية 
لها  الت�سدي  على  العزم  بعقد  اجلميع 
باحلوار النابع مما ثبت لدى الأفراد من قدرة 
على احرتام التنوع الن�ساين الغني كاأ�رشة 

ب�رشية واحدة.
اتخذت  املجتمعات  تكون  ــا  رمب ختاًما، 
ظاهرة  ملواجهة  الإجــــراءات  مــن  الكثري 
التطور يف  اأن  القدم، بيد  الكراهية يف كرة 
عديدة  حتديات  يفر�س  التوا�سل  و�سائل 
التداخل  عن  ف�ساًل  ــراءات،  الإج هذه  اأمام 
وحماولة  ال�سيا�سة  وق�سايا  الريا�سة  بني 
�سيا�سية.  اأهداف  خلدمة  الريا�سة  توظيف 
حتتاج  بالريا�سة  املحيطة  التعقيدات  هذه 
ال�رشعية عن  لنزع  ا�سرتاتيجيات كلية  اإىل 
خطاب الكراهية يف كرة القدم، وميكن لهذه 
متنوعة  اآليات  ا�ستدعاء  ال�سرتاتيجيات 
كرة  لالعبي  الإيجابية  النماذج  ذلك  يف  مبا 

القدم..

امل�سوؤولني  اأّن  اإّل  الأ�سوات  تعايل  رغم 
ي�ستجيبوا  مل  الإدارة  على  تعاقبوا  الذين 
ومل  الرياح،  اأدراج  ال�رشخات  و�ساعت 
تعاقبوا  الذين  الــوّلة  اأغلب  جمهود  يثمر 
على الولية يف رفع هذا الن�سغال باإحلاح، 
التي  البلديات  تكليف  تقدير  اأقل  على  اأو 

ميّر بها الطريق بتخ�سي�س ميزانيات له كما 
فعلت بلدية

قمار مع بلدية كوينني مثال.
ورغم رفع الن�سغال  للوزارات املعنية  من 
الإعالم،،  وو�سائل  الفاعليات  قبل خمتلف 

اإل اأن ذلك مل يغري �سيئا.
ولية الوادي اولوياتها املنتدبة  مل ت�ستفد 
املالية  البحبوحة  رغم  �سابقة  �سنوات  يف 
ة بالطرق  من م�ساريع البنى التحتية اخلا�سّ
الوطنية املزدوجة، ومل يقم املجل�س الولئي 
من  كثري  يف  ــادي  الأي ورفع  بالتزكية  اإّل 
و�سل  بل  كائن،  وهو  كان  كما  الأحيان 

ببع�س اأع�ساء املجل�س اإىل تكرمي بع�س من 
اإحالتهم  كان �سببا يف عرقلة التنمية، رغم 
يف  نــواب  قبل  من  وحتى  التقاعد،  على 
واحدا،  تدخال  لهم  ُي�سمع  الذين مل  الربملان 
الوزارات  وم�ساءلة  التنمية  عجلة  لتفعيل 
املجل�س  اأّن  اعتبار  على  وامل�سوؤولني، 
ال�سعبي الوطني فاعل ر�سمي يقوم مبهّمة 
التقومي واملتابعة يف ر�سم و�سنع ال�سيا�سة 
ح�سب  التعاون  عمليات  تتم  ومل  العامة، 
املجال�س  بني  املجال�س  هذه  اأع�ساء  بع�س 
قام  اإذ  الربملان،  ونواب  والولئية  البلدية 
بالتكرميات،  كالعادة  “ال�سيتة”  حمرتفو 

اأن  بهم  الأحــرى  وكان  والعطايا،  الهدايا 
جدارية  الطريق  هذا  مدخل  على  ي�سعوا 

باأ�سماء من ماتوا �سحايا هذا الطريق.
الوادي اأي�سا تفتقر اإىل طريق مزدوج نحو 
تقرت ومن ثم ورقلة، كذلك باجتاه تب�سة، 
وتتجه  مليونيه،  مدينة  اأ�سحت  اأّنها  رغم 
ال�سيارات،  ع�رشات  طرقاتها  عرب  يوميا 
ال�سمال  اإىل  ال�ساحنات  ومئات  احلافالت 
لقمان  دار  اأّن  اإّل  ويف كل حدب و�سوب، 

بقيت على حالها.
مليونية  اأ�سحت  الــوادي  اأن  الغريب  من 
روؤية  اإىل  تفتقر  تزال  ل  اأّنها  اإّل  ب�سكانها 

ت�سمل  قــادمــة،  ل�سنوات  ا�سرتاتيجية 
بنظرة  التحتية  والبنى  القليمية  التهيئة 
ي�رشف  الدميغرايف  لالمتداد  م�ستقبلية 
عليها خمت�سون بالتن�سيق مع هذه املجال�س 
طرح  يف  بدورها  ت�ساهم  كي  املنتخبة، 
بنقد  والتو�سيات  والنقا�س  املقرتحات 
بناء ومبدع، والكّف عن رفع الأيادي دون 
اإبداء الراأي على الأقل، فقد و�سعت الّدولة 
تر�سانة من القوانني يف هذا املجال ومنحت 

املنتخبني الإمكانيات الالزمة لذلك.
يف انتظار اأن يكفكف اجلزائريون دموعهم 

اأىل متى يبقى احلال على ما هو عليه؟

هذ� �الأ�شبوع كذلك  مت ت�شجيل وقوع حادث مميت على �لطريق  �لر�بط بني ب�شكرة و�لو�دي وورقلة يف منطقة ��شطيل  بني حافلتني �أ�شفر عن وقوع قتلى، وجرحى،  
هذ� �لطريق يح�شد ع�شر�ت بل مئات �لقتلى، وكان من �ملفرت�ص �أن يكون طريقا مزدوجا �أو �شريعا منذ 20 �شنة، بيد �أّنه ال يز�ل حلد �ليوم كما كان عليه، �أو ما هو 

عليه �إىل درجة �أن �شّمي من قبل �لبع�ص بطريق �ملوت.

بقلم: بيزيد يو�شف



18
العدد
1908 الخميس 23 جانفي 2020 م الموافق لـ 27 جمادى  االولى 1441هـ

 در��شة توؤكد: ممار�شة �لريا�شة و�لتمرينات 
تعزز �لذ�كرة مثل �لكافيني 

�أ�شباب �ل�شد�ع �لتهاب 
�جليوب �الأنفية و�جلفاف 

الكثري من الأمهات يفقدن  
�سوابهن عندما يرتكب 

اأطفالهن احلماقات اأو 
يت�رّشفون ب�سكل �سيئ، 
ا اإذا كان الأمر  خ�سو�سً

متكرًرا؛ فقد ي�رشخن بعايل 
هن بكالم ل  �سوتهن ويتفوَّ
ي�سلح اأمام الأطفال اأو حتى 

قد ي�سل الأمر لل�رشب. 
اإن الأم الع�سبية بالفعل 
ل خطًرا على  ت�سكِّ

اأطفالها وقد 
جتعل ج�سم 

الطفل م�سحوًنا 
بالغ�سب؛ فالأم 
التي تكون 

منفعلة طوال 
الوقت 

جتعل 
الطفل 

م�سحوًنا بـ3 هرمونات؛ هي: الكورتيزون 
والأدرينالني والنورادرينالني، وقد يكون الطفل 
عر�سة للخطر ولالإ�سابة بالكثري من الأمرا�س .

اأمر�س ت�سيب الأبناء من ع�سبية الأمهات
ًة لالإ�سابة      انفعال الأم يجعل الأبناء ُعْر�سمَ

باأمرا�س ال�سكر وال�سغط والتبول الالاإرادي 
و�سعوبة النطق والن�سيان وال�سطرابات 

الأخرى.
ا  ا ع�سبيًّ     كما اأن رد فعل الأم اإذا كان �سلبيًّ
ميكن اأن ي�سيب الطفل بالت�سنجات ونوبات 

الغ�سب، لدرجة اأن هناك اأطفاًل ميار�سون 
النحرافات اجلن�سية الب�سيطة ب�سبب ال�سغوط 

التي متار�سها الأم عليهم، وهذا يعني اأن هناك 
خلاًل كبرًيا اأ�ساب الأ�رشة، وهو ما ي�ستوجب 
عالجه. كما توؤثر ع�سبية الأم على م�ستوى 

تركيز الأبناء؛ وذلك لأن الع�سبية عليهم ترفع 
لديهم هرمون الأدرينالني بالدم، وهو بدوره 

يوؤدي اإىل اإغالق الذاكرة ب�سورة موؤقتة لدى 
الأطفال.

    اأما بالن�سبة لكيفية عقاب الطفل عند اخلطاأ، 
فتقول »كامل« اإنه يجب على الأم اأن تكون 

�سديقة لأولدها،واأن تبتعد عن اأ�ساليب التهديد 
والوعيد ، واإمنا فقط حوار ومناق�سة وتفاهم مع 

الهدوء و�سبط الأع�ساب.
عالج الأم الع�سبية

حتتاج بع�س الأمهات لعالج نف�سي عندما 

ي�سعرن باأن لديهن عجًزا يف اإدارة �سئون حياتهن 
واأبنائهن، وعندما يجدن اأن تعاملهن مع اأطفالهن 

ْعُثم اأو التبول  لمَ ي�سبب لهم الأمرا�س، مثل التَّ
الالاإرادي اأو التاأخر الدرا�سي اأو العنف مع 

الزمالء اأو ال�رشقة، اأو التعدي بال�رشب على الأم 
ا، كل هذا دللة عل اأن الأم لي�ست يف  �سخ�سيًّ
اأمان هي وابنها، واأن تعاملها خاطئ، ويجب اأن 
ا لعالجها من ال�سطرابات  ُتراِجعمَ طبيًبا نف�سيًّ

النف�سية التي تعوق عملية الرتبية.
ولهذا تن�سح الدكتورة فاطمة باأنه يجب على 

الأم اإذا غ�سبت من طفلها اأن تتبع عدة خطوات :
- تن�سحب من امل�سهد.

- تقوم بعمل اأي �سيء يحتاج جلهد عقلي؛ 
لت�سغيل العقل التحليلي وف�سل العقل الع�سبي 

ث يف  الذي ل يفكر، مثل الو�سوء، اأو التحدُّ
التليفون، اأو قراءة �سيء ما.

-ولتتخل�س الأم من الع�سبية عليها اأن ت�ستعني 
بالله، وتقراأ وت�سهد حما�رشات ال�ست�ساريني 
الرتبويني وخرباء التنمية الب�رشية؛ حتى تعرف 

كيف ميكن اأن ت�سيطر على ع�سبيتها.
ت حدودها يف الع�سبية و�سعرت  - اأما اإذا تعدَّ

باخلطر على اأطفالها فهذه حالة اأخرى حتتاج 
لعالج نف�سي.

 ملاذا ن�ساب بال�سداع؟..هناك العديد من ا�سباب ال�سداع التي يجب 
بهذا  ال�سعور  وجتنب  والأ�سباب  الأعرا�س  من  للحد  عليها  التعرف 

."healthline" الأمل الذي يتعر�س له الراأ�س، وذلك وفقا ملوقع
التي  الأمور  من  يعد  بال�سداع  الإ�سابة  اأن  املن�سور  التقرير  اأو�سح 
قد تعوق ال�سخ�س امل�ساب عن ممار�سة حياته ب�سكل طبيعي، وذلك 
يرجع اإيل العديد من الأ�سباب التي يجب التعرف عليها خالل الأ�سطر 

القادمة.
ا�سباب ال�سداع

يجب  والتي  ال�سداع،  ا�سباب  من  العديد  املن�سور  التقرير  وقدم   
التعرف عليها، ومنها:

املوؤدية  الأ�سباب  اأبرز  من  يعد  الأنفية  اجليوب  بالتهاب  -الإ�سابة 
يف  لاللتهاب  للتعر�س  نتيجة  وذلك  لل�سداع،  والتعر�س  لل�سعور 

الأنف واجليب الأنفية.
اأبرز  من  يعد  ن�سبته  لنخفا�س  التعر�س  اأو  الدم  �سغط  -ارتفاع 
ن�سبته  قيا�س  يجب  �سغط  مري�س  كنت  اإذا  ولذا  ال�سداع،  ا�سباب 

دائما.
النف�سي  ال�سغط  اأن  احلديثة  الطبية  الدرا�سات  من  العديد  اأثبتت   -
والتعر�س للتوتر والقلق يعد من اأبرز ا�سباب ال�سداع، والتي ت�ساهم 
ب�سكل كبري يف زيادة فر�س ال�سعور والإ�سابة بال�سداع، ولذا عليك 
هذه  مبثل  لل�سعور  جتنبا  النف�سي  ال�سغط  علي  والق�ساء  التخل�س 

الأعرا�س.
املدخنون  الأ�سخا�س  اأن  احلديثة،  الطبية  الدرا�سات  بع�س  -ك�سفت 
لزيادة  ونتيجة  ال�سديد،  بال�سداع  وال�سعور  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث 

ن�سبة الدخان الذي يدخل اجل�سم وال�سموم املرتاكمة داخله.
اأبرز ا�سباب ال�سداع وذلك نتيجة ل�سوء  -الإ�سابة بالأنيميا تعد من 
بع�س  لفقدان  للتعر�س  امل�سببة  ال�سخ�س  لها  يتعر�س  التي  التغذية 
الراأ�س،  يف  باأمل  لالإ�سابة  للتعر�س  تت�سبب  التي  الغذائية  العنا�رش 

واأي�سا عالمة علي نق�س ن�سبة الهيموجلوبني اأو احلديد يف اجل�سم.
لالأرق  والتعر�س  النوم  قلة  اأن  الطبية،  الدرا�سات  بع�س  -اأو�سحت 
والإ�سابة  ال�سعور  فر�س  من  تزيد  التي  الأمور  من  تعد  والإرهاق، 
النوم، وجتنب  الق�سط الكايف من  اأخذ  ال�سديد، ولذا عليك  بال�سداع 

التعر�س لل�سعور بال�سداع.
تعر�س  اأو  اإ�سابة  حالة  يف  بال�سداع  لالإ�سابة  التعر�س  ــزداد  -ي
عليك  ولذا  كالت�سو�س،  الأ�سنان  يف  مب�ساكل  لالإ�سابة  ال�سخ�س 

الذهاب للطبيب الأ�سنان وعالج هذا الأمر.
-اأو�سحت العديد من الدرا�سات الطبية احلديثة، اأن الإ�سابة باجلفاف 
يعد من الأمور امل�رشة والتي تت�سبب يف ال�سعور بال�سداع ال�سديد 
ما  اجل�سم  اإعطاء  طريق  عن  الأمر  هذا  جتنب  عليك  ولذا  الراأ�س،  يف 

يحتاجه من ال�سوائل اليومية.

 اأظهرت درا�سة �سابقة اأن 
التمرينات قد تقلل من الآثار 

ال�سلبية ل�سحب الكافيني 
مثل ال�سداع والإرهاق، لكن 

الآن وجدت درا�سة علمية 
حديثة اأن ممار�سة الريا�سة 

اأو امل�سي ال�رشيع - حتى يف 
اأقل من 20 دقيقة - يعزز 

الذاكرة العاملة مثل فنجان 
من القهوة ال�سباحية. 
ووفقًا للموقع الطبى 

Hea -"  الأمريكى
thDayNews"، وقال 

الدكتور "هاري برابافي�س"، 
مدير خمترب التمرينات وعلم 

النف�س، اإن الذاكرة العاملة 
هي القدرة على تخزين 

املعلومات ومعاجلتها ، يف 
الوقت احلايل ، مثل تذكر 

العنا�رش املوجودة يف قائمة 
البقالة بعد اأن تقود �سيارتك 

اإىل املتجر.
وقد ثبت اأن الكافيني 

والتمرينات حت�سنان ب�سكل 
منف�سل جوانب معينة 

من الإدراك مثل النتباه 
واليقظة.

وقام الباحثون باختبار 
نوبة واحدة من التمارين 
الريا�سية - متريًنا �رشيًعا 

ملدة 20 دقيقة على م�ساية- 
مقابل جرعة واحدة من 

الكافيني - تعادل حواىل 
فنجان واحد من القهوة - 
لتح�سني الذاكرة العاملة.

ووجدوا اأن النتائج متكافئة 
فى كل من م�ستهلكى 

الكافيني وممار�سى الريا�سة 

وهو اأمر مهم يجب معرفته 
بالن�سبة لبع�س من ي�رشبون 
القهوة ومتعاطو م�رشوبات 

الطاقة.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن 

الأ�سخا�س الأ�سحاء الذين 
ي�رشبون فنجانني من 

القهوة يومًيا ب�سكل عام، 
لن يوؤثر �سلًبا على معظم 

وظائفهم الف�سيولوجية لكن 
الأ�سخا�س الأكرث ا�ستهالًكا 
للكافيني، مثل اأولئك الذين 

ي�رشبون اأكرث من اأربعة 
اأكواب من القهوة يومًيا، هم 

ا اأكرث عر�سة لبع�س  اأي�سً
الآثار ال�سلبية للكافيني.

واأ�ساف الباحثون اأن احلد 
من ا�ستهالك الكافيني مع 

ممار�سة الريا�سة 20 دقيقة 
يوميًا يقلل من الإجهاد 

التاأك�سدى والقلق ب�سبب 
القهوة اإ�سافة اإىل تعزيز 

الدورة الدموية.
وجدير بالذكر اأن امل�سى احلاد 
والن�ساط الريا�سى قد يقلل 

من بع�س اأعرا�س القلق 
والإجهاد ب�سبب القهوة.

�الأم �لع�شبية ت�شكل خطًر� على �أطفالها مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
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 الوكالة الوطنية للن�سر والإ�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  الــي  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  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 الإعالمي

كلمة ال�سر

�لتعريف: ماهو �ل�شهر �لذي ي�شمى �أي�شا"يونيو"؟
ملعرفة �جلو�ب . عليكم بت�شطيب �لكلمات

(�إذ�مل يكن-بو�شعك �أن ت�شبح -ملكا فكن-طبيبا)-(�إذ� 
�أنت م�شيت-بهدوء فاإن-�الأر�ص-�شتحملك)-�ل�شريف-

�لهناء-طالي�ص-بورتو-كهانة-عجز-موت-م�شر-�لهم�ص-
�لقد�ص-غزة-رجب-مارية.

1عروس البحر االبيض املتوسط
2بنفسج o بيت األسد

3مدينة مسيت بامسها أهم قناة 
حبرية o رائحة الزهور املنتشرة
4قلعة يف االسكندرية بنيت أيام 

املماليك o كدس
5واحد باالجنليزية o »أبو .....« 

قرية ساحلية مصرية تبعد عن 
االسكندرية 23 كم

6واحدة الرنني )معكوسة(
7مهرب

8ملك فرعوين حكم مصر قبل أكثر 
من 33 قرنا ومات صغريا

9من أهم املعامل االقتصادية على 
هنر النيل يف جنوب مصر

10من أبواب القاهرة القدمية

أفقــــــــــــــــــي

1عاصمة مصر القدمية ومن أبرز األماكن األثرية يف مصر 
o تعهد بعدم تكرار الفعلة

2يف أثناء الليل o مادة يف صميم مكونات املشروبات الغازية
3ميدان شعيب قدمي يف القاهرة o تشتم

4صمت o عز دين )نفس الكلمتني مبعثرة(
5يكسد o اآلن باالجنليزية

6يشعر بالنعاس o دجاج بدون عظم )باللهجة املصرية(
7لؤلؤ o موقع وأجهزة التفاعل النووي

8مردود حفل أو ما شابه o جند متخصصون بالرمي 
بالسهام

9خيصص وقته ويزنوي لعمله o للتمين )معكوسة(
10كوبري على النيل حترسه األسود

عمــــــــــــــودي 

الكلمات ال�ّسهمية
ملا بعث ر�سول )�س(عبد الرحمن بن عوف اإىل قبيلة بني كلب قال له :اإن
ا�ستجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم)اأو قل :�سيدهم(فلما قدم عبد الرحمن 

بن عوف دعاهم اإىل الإ�سالم ،ف�ستجابوا،وتزوج هذه املراأة،فمن هي؟

3             

5             1             

4             

2             

   5   4   3    2   1
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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اأ�سّعة
ي�ستخدمها 

ـّب  الأطباء يف الّطّ كثري التوبة

جوهر ال�سيء من اأوقات النهار 
من م�ستقات 

احلليب 
بلد عربي 

والد
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قريبا .. حركة و��شعة يف �شلك �لوالة وروؤ�شاء �لدو�ئر
مراقبون يقولون : اإن وّلة وروؤ�ساء دوائر يرجتفون خوفا من انهاء مهامهم وحما�سبتهم

- م�سادر: �سيتم العتماد على اأ�سماء جديدة مل يرتبط ا�سمها بالف�سائح والف�ساد

علي  حممد 
----------------------

ولة  مــن  املحليون  املــ�ــســوؤولــون  يعي�س 
بعد  تــرقــب،  ــة  ــال ح ــــر  دوائ وروؤ�ـــســـاء 
حركة  عن  موؤكدة  �سبه  معلومات  ورود 
املحلية،  اجلــمــاعــات  �سلك  يف  وا�ــســعــة 
ــي اأجــراهــا  ــت ــًة لــلــتــغــيــريات ال ــل ــس ــوا� م
كر�سي  عــلــى  جــلــو�ــســه  مــنــذ  الــرئــيــ�ــس 
ـــة بـــدايـــة بــالــرئــا�ــســة و�ــســول  ـــرادي امل
العمومية،  املوؤ�س�سات  وبع�س  للحكومة 
خــالل  تــبــون  ت�سريحات  ــد  ــوؤك ت حــيــث 
جمل�س  واجتماعات  النتخابية  احلملة 
امل�سوؤولني  مــن  ا�ستيائه  على  ـــوزراء  ال
ـــن املـــواطـــن  ـــعـــدهـــم ع ــــــــني وُب الإداري
ومــرافــعــتــه عــلــى �ـــســـرورة ال�ــســتــمــاع 
اأ�سغر  اإىل  الـــوزراء  مــن  بــدايــة  لل�سعب 
الولة  من  العديد  واأن  خا�سة  م�سوؤول، 
منحت  التي  املاليري  ت�سيري  يف  ف�سلوا 
التنمية  ـــرية  وت لــتــحــريــك  ــات  ــولي ــل ل
على  الــتــاأثــري  بع�سهم  حمـــاولت  ــذا  وك
خالل  من  الرئا�سية  النتخابات  نتائج 
النتخابات  مر�سحي  لأحـــد  الــتــزويــر 
تبون  املجيد  عبد  ناف�س  الذي  الرئا�سية 
مدراء  ووجه  دي�سمرب،   12 انتخابات  يف 
املرت�سحني  لبقية  النتخابية  احلملة 
امل�ستقلة  الوطنية  للجنة  ــارات  ــط اإخ
ــاوزات،  ــج ــت لــالنــتــخــابــات حــول هــذه ال

عــفــريــت«  ــف  ك »عــلــى  يجعلها  ــا  م وهـــو 
مبا�سر  ب�سكل  ارتباطها  ظل  يف  خا�سة 
بدوي  الدين  نور  ال�سابق  الأول  بالوزير 
دحمون،  الدين  �سالح  الداخلية  ووزير 
املواطنون  رفعها  التي  للمطالب  ا�ستجابة 
يف  تغيريات  بــاإجــراء  امل�سريات  خــالل 
بــذرة  كــون  مــن  ا�ــســتــكــوا  الــــولة،  �سلك 
امل�ستوى  من  ا�ستئ�سالها  تتطلب  الف�ساد 

فقط. املركزي  ولي�س  املحلي 
يف  الولة  من  الع�سرات  اأ�سماء  وارتبطت 
خا�سة  الأخرية  الآونة  يف  ف�ساد  ق�سايا 
العديد  يوجد  حيث  العقار،  ق�سايا  يف 

ــس  ــرا� مــنــهــم عــلــى مــ�ــســتــوى �ــســجــن احل
�سابقني  م�سوؤولني  مع  تواطئهم  ب�سبب 
غري  مــزايــا  منحهم  يف  اأعــمــال  ورجـــال 
وزير  من  بكل  الأمر  ويتعلق  م�ستحقة، 
ال�سابق  العمومية  ــال  ــغ ــس وال� الــنــقــل 
ـــالن عــبــد الــغــنــي، ووزيـــر  والــــوايل زع
املالك،  عبد  بو�سياف  ال�سابق،  ال�سحة 
للعا�سمة،  ال�سابق  الوايل  اإىل  بالإ�سافة 
�سبان  ــن  ب والــــوايل  ــادر  ــق ال عــبــد  زوخ 
ال�سابق  الوايل  اإيــداع  مت  بينما  زوبري، 
حطاب  حممد  وكذا  مو�سى  غالي  لتيبازة 

احلب�س.  وايل  القادر  وعبد 

ا�ستكى عدد من الأولياء ب�سفيزف 
من  بلعبا�س  �سيدي  ــة  ولي �سرق 
ندرة اللقاحات اخلا�سة بالأطفال 
الر�سع بالعيادة املتعددة اخلدمات 
بــولــنــوار جــلــول، لأكــرث مــن �سهر 
ــــات عن  ــــه ـــــد اأعــــربــــت الأم ،وق
التي  الو�سعية  هذه  من  تذمرهن 
بات    ـــه  واأن خا�سة  عليهم  ـــرت  اأث
بعدما  مرة  كل  يف  املواعيد  تاأجيل 
تتحملن عناء التنقل اإىل املوؤ�س�سة 
اجــراء  اأجـــل  مــن  ال�ست�سفائية 

اللقاح لأبنائهن ب�سفة متكررة  . 

مت�س  الــنــدرة  اأن  ــيــاء  الأول ــد  اأك و 
اللقاح  بالأخ�س  لقاحات   ــدة  ع
ما  ــو  وه ــع  ــراب ال بال�سهر  اخلــا�ــس 
فوات  من  الأولياء  تخوف  من  زاد 
ح�سول  واإمكانية  التلقيح  وقــت 
ــال  ــف ــالأط مــ�ــســاعــفــات �ــســحــيــة ل
حديثي الولدة، خا�سة و اأن لقاح 
ومن  ال�سلل  من  يقي  الرابع  ال�سهر 
�س  الفريو�سي  الكبد  التهاب  وباء 
ــس اأخــرى،لــذلــك دعا  ــرا� ــن اأم وم
املواعيد  احـــرتام  اإىل  الأولـــيـــاء 
وذلك  لهم   تعطى  التي  املربجمة 

الوقت  يف  الالزم  التطعيم  بتوفري 
املنا�سب، خا�سة واأن هذا التذبذب 
بـــــات يـــخـــل بـــربنـــامـــج تــلــقــيــح 
اللقاحات  انقطاع  اأن  كما  الر�سع. 
بالإ�سابة  ــولدة  ال حديثي  يهدد 
كال�سعال  الأمــرا�ــس  من  بالعديد 
الفريو�سي   الكبد  ،التهاب  الديكي 

ال�سلل و الدفترييا....
اأي�سا  �سفيزف  �سكان  وا�ستكى  هذا 
الأطــبــاء  يف  ــادح  ــف ال النق�س  مــن 
املوؤ�س�سة  هـــذه  يف  املتخ�س�سني 
ال�ست�سفائية خا�سة يف تخ�س�سات 

والعيون  ال�سكري،القلب  اأمرا�س 
التنقل  اإىل  ي�سطرهم  بات  ما  وهو 
�سيدي  وليـــة  عا�سمة  مقر  اإىل 
الت�سخي�س  اأجـــل  ــن  م بلعبا�س 
يوؤرقهم  اأ�سبح  ما  والــعــالج،وهــو 
النظر  اعــادة  ب�سرورة  ،مطالبني 
يف احتياجات هذه املوؤ�س�سة املادية 
والب�سرية من اأجل حت�سني ظروف 
عالج املر�سى خا�سة و اأن �سفيزف 
مــنــتــدبــة بعد  اأ�ــســبــحــت وليــــة 

التق�سيم الداري اجلديد.
م. رم�ساين

م�سوؤولني  اإن  مطلع  م�سدر  ــال  ق
املتحدة �سيقدمان  اثنني من الأمم 
كافية  اأدلــة  بوجود  يفيد  تقريرا 
اخرتقت  ال�سعودية  اأن  اإىل  ت�سري 
هاتف جيف بيزو�س موؤ�س�س موقع 
اململكة  على  يجب  ــه  واأن ـــازون،  اأم
حتقيق.  اإجراء  املتحدة  والوليات 
بيان  اإ�ــســدار  املــ�ــســوؤولن  ويعتزم 

م�سداقية  من  تاأكدهما  اإىل  ي�سري 
الفريق  طلب  جنائية  اأدلة  تقرير 
وخل�س  اإجراءه،  لبيزو�س  الأمني 
اخرتاقه  مت  رمبــا  هاتفه  اأن  اإىل 
عرب  اأر�سل  فيديو  مقطع  بوا�سطة 
ح�ساب  مــن  اآب(  )واتــ�ــس  تطبيق 
ال�سعودية  عــهــد  لـــويل  �سخ�سي 

حممد بن �سلمان.

وذكر امل�سدر، الذي طلب عدم ن�سر 
اأن  املو�سوع،  ا�سمه نظرا حل�سا�سية 
التقرير الذي اأعدته “اإف.تي.اآي” 
كميات  اأن  اإىل  خل�س  لال�ست�سارات 
تنتقل  بداأت  البيانات  من  �سخمة 
من هاتف بيزو�س بعد حوايل �سهر 
منت�سف  يف  للفيديو  ا�ستقباله  من 
يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن   .2018 عام 

يف  الــتــدهــور  مــن  ملــزيــد  التقرير 
العالقات بني اأغنى رجل يف العامل 
منذ  �ــســاءت  والــتــي  وال�سعودية، 
جمال  ال�سعودي  ال�سحايف  مقتل 
خا�سقجي الذي كان يكتب مقالت 
التي  بو�ست  وا�سنطن  ل�سحيفة 

ميلكها بيزو�س.
ق.د

"التاميز"  ــة  ــف ــي ــح ــس � قــــالــــت 
الرتكي،  الرئي�س  اإن  الربيطانية، 
رجب طيب اأردوغان، قال اإن بالده 
تلقت طلبا �سوماليا بتويل التنقيب 
بعد  ــك  وذل الــبــالد،  يف  النفط  عن 
ـــــان من  ـــودة اأردوغ ــن ع �ــســاعــات م

التي  القمة  ح�سر  حيث  بــرلــني 
وتقول  الليبي.  الــو�ــســع  تــنــاولــت 
هيئة  نقلت  ما  بح�سب  ال�سحيفة 
�سي"  بي  "بي  الربيطانية  الإذاعــة 
،اإن هذه لي�ست العالمة الأوىل على 
النفوذ  لب�سط  الرتكية  امل�ساعي 

غري  اأمــر  وهو  ــارج،  اخل يف  الرتكي 
الإمرباطورية  ــام  اأي منذ  م�سبوق 
باأن  التقرير  ويتابع  العثمانية. 
على  ال�سومال،  يف  الرتكي  النفوذ 
عــام  مــنــذ  يــتــزايــد  ــال،  ــث امل �سبيل 
�سفينة  اأنقرة  اأر�سلت  حيث   ،2011

املجاعة  ملواجهة  �سخمة  م�ساعدات 
مقدي�سو  ــــان  اأردوغ وزار  هــنــاك، 
رئي�س  اأول  ــو  وه اآنــــذاك،  مــرتــني 
غري اأفريقي يزور البالد على مدار 

ع�سرين عاما.
ق.د

�شُيجري رئي�ص �جلمهورية عبد �ملجيد تبون قريبا ، حركة و��شعة يف �شلك �لوالة وروؤ�شاء �لدو�ئر بعد »�لثورة« �لتي �أجر�ها على �حلكومة و�أنهى بها عهد 
ترقية �لوالة �إىل وزر�ء، خا�شة بعد �رتباط �أ�شماء �أغلبهم بق�شايا �لف�شاد �لتي تعاجلها �لعد�لة، حيث ينتظر �أن يتم �العتماد على �أ�شماء جديدة مل 

يرتبط ��شمها بـ«�لف�شائح و�لف�شاد « خا�شة يف ظل حماوالت �لعديد من �لوالة �حلاليني تزوير �النتخابات �ل�شابقة وتوجيهها الأحد �ملرت�شحني.
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تــغـيـيـر�ت يف رئــا�شـــة 
�لــجــمــهـوريــة

�إنــهــاء مـهـام 62 قـا�شيا

�ختـنـــاق 9 �أ�شــــخــا�ص 
د�خل "مر�ص" بالعا�شمة

رونــــو" �لــجز�ئـر 
تـعـلـن �تاهها للت�شدير

هبوب رياح قوية على �لواليات 
�جلنوبية و�ل�شرقية من �لوطن

بكل من ب�شكرة،�مل�شيلة ، باتنة ، 
خن�شلة ، تب�شة و �لو�دي

�جـــتــمــاع لــــوزر�ء 
خــارجـيــة دول �لـجـو�ر 
�للـيـبي بالـجز�ئر �لــيوم 

الر�سمية  ــدة  ــري اجل ــن  م الأخــــري  ــدد  ــع ال يف  �ــســدر 
من  كل  مهام  اإنهاء  على  ين�سان  رئا�سيان  مر�سومان 
رئا�سة  يف  مبهمة  مكلفا  ب�سفته  بوزرتيني،  جمال 
املعلوماتية  والو�سائل  املنظومات  ومدير  اجلمهورية، 
يف  و�سدر  عكا.  احلكيم  عبد  اجلمهورية،  برئا�سة 
كل  تعيني  يت�سمنان  رئا�سيان  مر�سومان  العدد  نف�س 
اجلمهورية  برئا�سة  مكلف  ب�سفة  لعقاب،  حممد  من 
والو�سائل  للمنظومات  مدير   ب�سفته  عبا�س،  ومنري 
احلكيم  لعبد  خلفا  اجلمهورية  برئا�سة  املعلوماتية 

عكا.
ق/و

اأم�س  الر�سمية،   اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �سدر 
اإنهاء  يت�سمن  دي�سمرب   15 يف  مــوؤرخ  رئا�سي  مر�سوم 

مهام 62 قا�سيا واإحالتهم على التقاعد.
ق/و

من  الأربعاء،  ام�س  املدنية،  احلماية  م�سالح  متكنت، 
داخل  لالختناق  تعر�سوا  الأ�سخا�س  عديد   اإنقاذ 

بالعا�سمة. بوخالفة  خليفة  �سارع  “مر�س” يف 
مبر�س  اأ�سخا�س   9 اختناق  املدنية،  احلماية  و�سجلت 
اأك�سيد الكربون من  “الرحمة”، بعد ا�ستن�ساقهم لغاز 

م�سخن املياه.
ال�ساعة  ــدود  ح يف  ــاء،  ــع الأرب ام�س  احلـــادث،  ــع  ووق

احلادية ع�سرة و10 دقائق.
ق/و

يف  انطالقها  عــن  ــر،  ــزائ اجل "رونو"  �سركة  اأعلنت 
امل�سنوعة  ال�سيارات  ولواحق  قطع   6 ت�سدير  عملية 
عملية  اإن  لها،  بيان  يف  ال�سركة،  وقالت  اجلزائر،  يف 
اجلـــاري،  جانفي  �سهر  خــالل  انطلقت  الت�سدير 
البيان،  ذات  وح�سب  باخلارج،  م�سانعها  اإىل  و�ستوجه 

فاإن اأول دفعة كانت بتاريخ 13 جانفي املا�سي.
ق/و

لالأر�ساد  الوطني  للمر�سد  خا�سة  ن�سرية  اأفـــادت 
اجلوية اأن رياحا قوية �ستهب على الوليات اجلنوبية 

و ال�سرقية من الوطن، اإىل غاية م�ساء الأربعاء.
من  كل  يف  الرياح  بهبوب  املعنية  الوليات  تتمثل  و 
�سمال  و  تب�سة  و  خن�سلة  و  باتنة  و  امل�سيلة  و  ب�سكرة 
جنوبية- اىل  �سرقية  الرياح  هذه  �ستكون  و  الــوادي 
كما  كلم/�ساعة   70 اىل   60 مــن  �سرعتها  �سرقية 
�ستقدر �سرعتها اأو تتجاوز 80 كلم/�ساعة خالل فرتة 
غاية  اىل  �ست�ستمر  التي  الن�سرية  هــذه  �سالحية 

ال�ساعة ال21 من اليوم الأربعاء.
�سعيفة  �ستكون  الروؤية  فان  الن�سرية  ذات  ح�سب  و 

بالوادي و امل�سيلة و ب�سكرة نتيجة تطاير الرمال.
حممد علي

دول  خارجية  لـــوزراء  اجتماعا  اجلــزائــر  حتت�سن 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما  اخلمي�س،  اليوم  الليبي  اجلوار 
التي  احلثيثة  اجلهود  ــار  اإط يف  اخلارجية،  لـــوزارة 
حول  والت�ساور  التن�سيق  لتدعيم  اجلزائر  تبذلها 
اأم�س  اخلارجية،  ــوزارة  ل بيان  ح�سب  الليبي،  امللف 

الأربعاء.
ق/و

20 وهران 15ق�سنطينة 13ورقلة 18الوادي 17اجلزائر 15حالـة الطقـس

الفجر 06:02  الظهر 12:42   الع�شر 15:30   املغرب 17:49  الع�شاء 19:14مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

ندرة لقاحات �لر�شع الأكرث من �شهر ببلعبا�ص ي�شتنفر �لعائالت

تقرير لالأمم �ملتحدة يتهم �ل�شعودية باخرت�ق هاتف رئي�ص �أمازون

�لتاميز: �أردوغان يو�شع نفوذ تركيا يف �أفريقيا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

