
جتميـع 20 مليــــــون 
قنطــار من القمـــح
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منذ اأفريـــــــــــــل املا�ضـــــــــي

دخول �شطر من ازدواجية 
الطريق الوطنـــي رقـــــم 

اخلدمـة  حّيـــــــز   48

اإجها�ض حماولة مترير 
كميــة معتبــــــــــرة من 

"االك�شتــــــــازي"

مباراة ودية مرتقبة بني 
! "اخل�شر" والربازيل 

ال�شرطة تفكك جمعيـــة 
اأ�شرار تــــــزور االأوراق 

النقديـــــــــــــــة

الــــــوادي

ب�ضار

ريا�ضة

اأدرار
�ص 07

�ص 06

�ص 10

�ص 06

امل�ضدرون ي�ضتكون من عقبات لوج�ضتية ت�ضطرهم ال�ضتخدام النقل اجلوي

اإجراءات حتفيزية لنقل ال�شلع اىل الواليات اجلنوبية واحلدودية  
: www.altahrironline.com•  ال�ضبت  25 جانفـــي 2020 م املوافــق لـ  29 جمادى االأول  1441 هـ     •  ال�ضنة ال�ضابعـــــة   •  العــــدد  1909   •  الثمـــــن 15 دج   االإلكرتوين  • املوقـع 

بوا�شل اجلي�ض توقف 19 عن�شر دعم لالرهاب وتدمر 46 خمباأ 
�شبط اأكرث من 10 قناطري 

من الكيف يف النعامة
نقابة االأئمة ت�شتنفر 

قواعدها وتهدد بالت�شعيد

تر�شيد النفقـــــات 
العمومية "اأولويـة" 

يف اإعداد خمطـط 
احلكومــــــــة

اأردوغان يف اجلزائــــر 
باأجنـــــدة اقت�شادية 

ودبلوما�شيــــــة

تعمل على تاأمني املوؤونة للجماعات االإرهابية

يزورها يف �ضياق انخراطها بقوة يف االأزمة الليبيةجراد دعا  الوزراء اىل البحث عن حلول 

وزراء  ي�ضتنفر  ليبيا  اإىل  االأ�ضلحة  • تدفق 
ثماين دول يف اجتماع اجلوار

20

دفع �ضعف االإ�ضرتاكات ل�ضندوق التقاعد يف 5 �ضنوات االأخرية من العمل

�شغـوط برملانيــة الإعـــادة بعث 
التقاعد امل�شبق ب�شروط جديدة
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20

04

حملة �شحية وا�شعة للتكفل 
باملواطنني يف املناطق 
النائية بب�شكرة وتقرت

03

على م�شافـــــــــــة 10 كلم

06



اأول 
تعليق لل�شيخ 

علي عية على الفيديو 
ال�شهري 

قال اإمام امل�ضجد الكبري، علي عية، اإن الفيديو 
الذي انت�ضر يف مواقع التوا�ضل االإجتماعي واأثار 

�ضجة كبرية قدمي وم�ضجل يف اإحدى الندوات التي 
نظمتها جريدة وطنية.

واأو�ضح عية يف فيديو ن�ضره باأن الفيديو يخ�ص رده 
على من قال “اإنه لي�ص يف اجلزائر علماء ولي�ص 
جماهدين وال �ضهداء، وت�ضاءلت كيف تفتح لهم 
االأبواب، وقلت باحلرف الواحد حّدث بهذا اىل  

الأمك... وهذا لي�ص فيه �ضب وال �ضتم”.
واتهم ال�ضيخ عية جهات مل ي�ضمها 

مبحاولة ت�ضويهه واإحلاق ال�ضرر به، 
ودعا من وزعوا الفيديو ووجه له 

االتهامات اإىل التوبة.

�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02
ال�شبت  25  جانفي  2020  م املوافق لـ 29 جمادى االأوىل 1441 هـ   العدد  1909

�شقوط عمود كهربائي يف احلي اجلديد بالقرب من املركب 
الريا�شي يف راأ�ض املاء ببلعبا�ض، دون تدخل م�شالح �شونلغاز 

..لتفادي االأخطار

تبون :"رفع �شعر احلليب 
اإىل 45 دج خيانة وطنية"

اأر�ضية بلغت  ت�ضببت هزة 
على  درجـــات   4.9 �ضدتها 
�ضلم ري�ضرت ام�ص اجلمعة 
ت�ضدعات  و  ت�ضققات  يف 
و  امل�ضاكن  من  مبجموعة 
العوانة  ببلدية  الطرق 
جيجل(،  غــرب  كلم   20(
رئي�ص  من  علم  ما  ح�ضب 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�ص 
املحلية،  اجلماعة  لــذات 

مروان بوفني�ضة.
اأزمة  "مبجرد ت�ضجيل هذه الهزة االأر�ضية ن�ضبت خلية  اأو�ضح ذات املنتخب باأنه  و 
على م�ضتوى املجل�ص ال�ضعبي البلدي قامت بالتنقل اإىل عدة مناطق بالبلدية. حيث 
اإىل  اإ�ضافة  م�ضكنا،   20 و   30 بحيي  �ضقق  م�ضتوى  على  كبرية  ت�ضققات  معاينة  متت 

ميالن جزئي الإحدى العمارات".
بني  الرابط   137 رقم  الوالئي  الطريق  م�ضتوى  على  ت�ضدعات  ت�ضجيل  اىل  واأ�ضار 
الطريق الوطني رقم 43 و بلدية �ضلمى بن زيادة و كذا على م�ضتوى الطريق البلدي 
رقم 10 الرابط بني الطريق الوطني رقم 43 وم�ضاتي خلرا�ضة و قاع اجلبل بالعوانة، 
اأن خلية االأزمة  توا�ضل عملها للوقوف على خملفات هذه الهزة االأر�ضية و  م�ضيفا 

�ضتقوم باإعداد تقرير مف�ضل، بهذا ال�ضاأن لتقدميه للجهات الو�ضية.
و قد �ضجلت هزة اأر�ضية قوتها 9ر4 درجات على مقيا�ص ري�ضرت من�ص اجلمعة بوالية 
واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  ح�ضب  جيجل، 
الذي اأو�ضح باأن الهزة وقعت على ال�ضاعة الثامنة و 24 دقيقة، و حدد مركزها ب5 

كلم �ضمال-�ضرق العوانة يف عر�ص البحر.

 ت�شققات مبنازل وطرق 
اإثر الهزة االأر�شية امل�شجلة 

بالعوانة بجيجل

اجلزائر يف املرتبة 
موؤ�شر  يف  عامليا   106

الف�شاد العاملي 

احتلت اجلزائر الرتبة 106 عامليا يف موؤ�ضر الف�ضاد العاملي 
ل�ضنة 2019، مبجموع 35 نقطة الذي ت�ضدره منظمة 

ال�ضفافية الدولية، مرتاجعة مركزا واحدا  مقارنة 
بت�ضنيف 2018.

وترتكز منظمة ال�ضفافية الدولية يف ت�ضنيفها للدول 
على بيانات مرتبطة بال�ضلوك  املرتبط  بالف�ضاد 

كالر�ضوة، واختال�ص املال العام، وا�ضتغالل ال�ضلطة مل�ضالح 
�ضخ�ضية، واملح�ضوبية يف اخلدمة املدنية.

كما تقي�ص بع�ص البيانات االآليات املو�ضوعة ملكافحة 
الف�ضاد، مثل اآليات حما�ضبة امل�ضوؤولني الفا�ضدين، وقدرة 

احلكومة على تطبيق اآليات تعزز النزاهة، ووجود قوانني 
كافية حول االإف�ضاح املايل ومنع ت�ضارب امل�ضالح.

ويتم تنقيط الدول عن طريق اإجراء عمليات ح�ضابية 
خمتلفة على هذه البيانات، للو�ضول اإىل درجة نهائية 
واحدة لكل دولة من 0 اإىل 100، وكلما ارتفعت نتيجة 

املوؤ�ضر للدولة يقل معها درجة الف�ضاد املالحظ بها، 
وت�ضنف الدولة التي حت�ضل على درجة 100 دولة خالية 

من الف�ضاد.
وحلت اجلزائر يف املرتبة التا�ضعة عربيا الثالثة مغاربيا، 

وقد جاءت االإمارات العربية املتحدة يف املرتبة االأوىل 
عربيا )21 عامليا(، متبوعة بقطر )30 عامليا(، وحلت 
اململكة العربية ال�ضعودية يف املركز الثالث عربيا )51 

عامليا(.
واأكدت املنظمة اأن اأكرث من ثلثي الدول �ضجلت درجات 

دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط. 
فمنذ عام 2012، تقدمت 22 دولة ب�ضكل ملحوظ من 

�ضمنها اإ�ضتونيا واليونان وغيانا. فيما تراجعت 21 دولة 
ب�ضكل ملحوظ مبا فيها اأ�ضرتاليا وكندا ونيكاراغوا.

وجاءت الدمنارك يف �ضدارة الرتبية عامليا كاأقل الدول 
ف�ضادا وحازت على 87 نقطة متبوعة بنوزيلندا بنف�ص 

املجموعة بينما حلت فلندا ثالثة بـ 86 نقطة.

حتدث رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، على 
هامش استقباله مدراء وصحفيي بعض الوسائل 

اإلعالمية، عن قضية ارتفاع األسعار يف بعض 
املواد الواسعة االستهالك لدى الشعب اجلزائري، 

وخص بالذكر مادة احلليب.
وأكد الرئيس، على ضرورة فرض مراقبة حقيقة 

على األسعار وأضاف :”سنعمل على مراقبة 
األسعار، حمافظة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط وحماربة 

باملضاربة”
وأوضح تبون يف السياق ذاته، بأن من يزيد يف تسعرية احلليب سيعاقب  

وختم قائال :”من يرفع السعر إىل 45 دينارا، فهذه خيانة وطنية.

اكت�ضف علماء بريطانيون، عن طريق ال�ضدفة، نوعا جديدا من اخلاليا املناعية التي حتارب معظم اأنواع ال�ضرطان، وهو ما قد 
يوؤدي اإىل تقدم كبري يف م�ضار العالج.وقالت �ضحيفة “تلغراف” الربيطانية اإن باحثني بجامعة “كارديف” الربيطانية كانوا 

يحللون عينات من الدم ويبحثون عن اخلاليا املناعية التي ميكنها حماربة البكترييات، قبل اأن يتو�ضلوا اإىل نوع جديد متاما من 
اأ�ضا�ضيا يف املناعة  “T cell” ت�ضكل جمموعة من اخلاليا اللمفاوية املوجودة بالدم، وتلعب دورا  “اخلاليا التائية”.واخلاليا التائية 
اخللوية.وقال فريق الباحثني اإنه بعد اإخ�ضاع اخللية املناعية اجلديدة لتجارب يف املخرب، مت التو�ضل اإىل اأنها قادرة على الق�ضاء 

على معظم اأنواع من ال�ضرطان، بينها الربو�ضتات والثدي والرئتني.ويف هذا ال�ضدد، ذكر الربوفي�ضور اأندرو �ضيويل، املوؤلف 
الرئي�ضي للدرا�ضة واخلبري يف اخلاليا التائية، اأنه “من غري املعتاد” العثور على خلية متلك اإمكانيات هائلة ملكافحة ال�ضرطان.

واأ�ضاف “كان هذا اكت�ضافا رائعا.. مل يكن اأحد يعلم 
بوجود هذه اخللية”.وتابع “اكت�ضافنا يثري احتمال 

التو�ضل اإىل عالج واحد ينا�ضب جميع اأنواع ال�ضرطان.. 
هذا النوع من اخلاليا التائية ميكن اأن يكون قادرا على 

تدمري العديد من اأ�ضكال ال�ضرطان.. يف ال�ضابق مل 
يكن اأحد يعتقد اأن ذلك ممكن”.واأبرز �ضيويل اأن “هذه 
اخللية املناعية قد تكون نادرة جدا.. اأو قد تكون لدى 

الكثري من االأ�ضخا�ص، لكن ل�ضبب من االأ�ضباب مل يتم 
تن�ضيطها.. نحن ال نعرف حتى االآن تفا�ضيل اأكرث”.

ي�ضار اإىل اأنه جرى اإخ�ضاع، اإىل حدود ال�ضاعة، اخللية 
لالختبار يف املخترب فقط، ومل يتم جتريب طريقة 

العالج على املر�ضى ملعرفة مدى جناعتها.

اكت�شاف بال�شدفة” يب�شر بالق�شاء على معظم 
اأنواع ال�شرطان
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 • يحتجون اليوم اأمام مقر وزارة الرتبية

�شغوط برملانية الإعادة بعث نظام التقاعد 
امل�شبق ب�شروط جديدة

لوؤي ي
--------------------

م�رشوع  ال��ن��واب  واأودع 
مكتب  ل���دى  ال��ق��ان��ون 
اإىل  يهدف  والذي  املجل�س 
نظام  من  العمال  ا�ستفادة 
اإيجاد  مع  امل�سبق،  التقاعد 
م�سادر التمويل ل�سندوق 

التقاعد.
اأ�سا�سا  املقرتحات  وتتعلق 
التقاعد  ق��ان��ون  بتعديل 
التقاعد  نظام  بعث  واإعادة 
جديدة  ب�����رشوط  امل�سبق 
ن�سب  رف���ع  ج��ان��ب  اىل 
لل�سمان  اال���س��رتاك��ات 
التقاعد  فرع  االجتماعي 
بعني  االأخ��د  مع  الن�سبي 
ال�رشائية  القدرة  االعتبار 

للعامل.
باال�ستفادة  طالبوا  كما 
عند  التقاعد  معا�س  من 
�سنة   60 ال�����س��ن  ب��ل��وغ 
رج��ال  للعمال  بالن�سبة 
ف�سال  للعامالت،  و55 
التقاعد  من  اال�ستفادة  عن 
�سنة   55 �سن  يف  امل�سبق 
للرجال و50 �سنة  بالن�سبة 

بالن�سبة للن�ساء.
ذوي  ا�ستفادة  على  واأل��ح 
من  اخلا�سة  االحتياجات 

بلوغ  عند  امل�سبق  التقاعد 
50 �سنة.

للموظفني  ي��ح��ق  ك��م��ا 
�سن  طلب  متديد  ال�سامني 
تتعدى  ال  لفرتة  التقاعد 
الزيادة  وك��ذا  �سنوات   5
العمال  ا�سرتاك  ن�سب  يف 

لتمويل ال�سندوق.
 15 واق���رتح���وا ق�����س��اء 
اأجل  من  االأقل  على  �سنة 
اما  امل�سبق،  التقاعد  طلب 
التقاعد  يف  ي��رغ��ب  م��ن 
�سعف  يدفع  ان  امل�سبق 
ل�سندوق  اال���س��رتاك��ات 
�سنوات   5 يف  التقاعد 

االأخرية من العمل.
قد  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت   

عدلت القانون �سنة 2016 
التقاعد  نظام  مبوجبه  األغت 
�سبب  الذي  االأمر  الن�سبي 
غليان اجلبهة االجتماعة وال 

تزال تداعياته متوا�سلة.
النقابة  دع��ت  ان  و�سبق 
ال��وط��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة 
االإدارة  مل�����س��ت��خ��دم��ي 
النظر  اإعادة  اإىل  العمومية 
احلايل  التقاعد  قانون  يف 
ا�ستفادة  اإىل نظام  والعودة 
العامل من التقاعد بعد 32 

�سنة من اخلدمة.
"باإعادة  النقابة  وطالبت 
التقاعد  قانون  يف  النظر 
�سيا�سة  يخدم  ال  ال��ذي 
وال  ب��اجل��زائ��ر،  الت�سغيل 

امت�سا�س  على  ي�ساعد 
ا�ستمرار  م��ع  البطالة"، 
بعد  من�سبه  يف  العامل 
من  واملاليني  ال�60  �سن 
البطالة،  يعانون  ال�سباب 
اإىل  "العودة  اإىل  داع��ي��ة 
اأحقية العامل يف اال�ستفادة 
�سنة   32 بعد  التقاعد  من 
خدمة فعلية"، وبخ�سو�س 
الوطني  ال�سندوق  متويل 
للتقاعد، اأبرزت النقابة اأنها 
اقرتاحات،  بعدة  تقدمت 
منها "تخ�سي�س 0.5 باملائة 
ال�سندوق  لفائدة  املقتطعة 
اخلدمات  ملعادلة  الوطني 
يف  و�سبها  االجتماعية 

�سندوق التقاعد".

100 نائب باملجل�ض ال�شعبى الوطني مذكرة ب�شن م�شروع قانون متعلق بنظام التقاعد  اأزيد من  اأعد 
واإعادة بعث نظام التقاعد امل�شبق ب�شروط جديدة.

يزورها يف �شياق انخراطها بقوة يف االأزمة الليبية...دفع �شعف اال�شرتاكات ل�شندوق التقاعد يف 5 �شنوات االأخرية من العمل

رجب  الرتكي  الرئي�س  ي��زور 
غدا  اجل��زائ��ر،  اأردوغ����ان  طيب 
التعاون  ملفات  لبحث  االأح��د   
اإزاء  املواقف  وتن�سيق  الثنائي 
ق�سايا اإقليمية، وتاأتي ليبيا على 
مع  خا�سة  امللفات،  هذه  راأ���س 
بروز اجلزائر واأنقرة موؤخرا بقوة 

يف املعادلة الليبية.
رجب  الرتكي،  الرئي�س  يعتزم 
بجولة  القيام  اأردوغ���ان،  طيب 
جانفي  و28   26 بني  اإفريقية 
مكتب  اأعلنه  ما  ح�سب  اجلاري، 

الرئا�سة الرتكية.
الرئا�سة  مكتب  ممثل  وق���ال 
طيب  رجب  الرئي�س  اأن  الرتكية 
بجولة  القيام  يعتزم  اأردوغ��ان 
جانفي  و28   26 بني  اإفريقية 
وغامبيا  اجلزائر  ت�سمل  اجلاري 

وال�سنغال".
"زيارة  اأن  امل�سدر:  واأ���س��اف 
من  �ستبداأ  اأردوغ���ان  الرئي�س 
يناير   26 اأو   25 يف  اجل��زائ��ر 
اإىل  �سيتوجه  ثم  ومن  اجل��اري، 
اأردوغان  اأن  "اإىل  الفتا  غامبيا" 
يومي  ال�سنغال  بزيارة  �سيقوم 

27 و28 يناير".
الرئي�س  يزور  اأن  مقرراً  وكان 
دي�سمرب   26 يف  اجلزائر  الرتكي 
املا�سي عقب زيارته اإىل تون�س، 

جاهزة  تكن  مل  الرئا�سة  لكن 
عبد  الرئي�س  كان  اإذ  ال�ستقباله، 
مقاليد  ت�سلم  قد  تبون  املجيد 
فقط  باأ�سبوع  ذلك  قبل  احلكم 
قد  اجلديدة  احلكومة  تكن  ومل 

ت�سكلت بعد.
اجلاري،  يناير  من  ال�سابع  ويف 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  وّجه 
الرتكي  الرئي�س  اإىل  دع���وة 
خالل  اجلزائر،  لزيارة  اأردوغ��ان 
ا�ستقباله وزير اخلارجية الرتكي 
والذي  اأوغلو،  جاوو�س  مولود 
اأعلن حينها اأنه مت قبول الدعوة.

زار  قد  اأردوغان  الرئي�س  وكان 
نهاية  يف  اأي��ام  لثالثة  اجلزائر 
يف  تركيا  وتعد   .2018 فرباير 
م�ستثمر يف  اأكرب  احلايل  الوقت 
مليارات   3.5 مبجموع  اجلزائر 
جم��االت  يف  خا�سة  دوالر، 
كما  التحتية،  والبني  البناء 
يتعاون البلدان يف جمال الطاقة، 
النفطي  امل��ج��م��ع  وق���ع  ح��ي��ث 
 2018 فرباير  يف  "�سوناطراك" 
يف  ا�ستثمار  ���رشاك��ة  ات��ف��اق 
ال�رشكة  البرتوكيمياء مع  جمال 
الإن�ساء  "بوتا�س"،  الرتكية 
الرتكية  اأ�سنة  يف  م�����رشوع 

بقيمة مليار دوالر اأمريكي.
لوؤي ي

اردوغان يف اجلزائر باأجندة 
اقت�شادية ودبلوما�شية

تدفق االأ�شلحة اإىل ليبيا ي�شتنفر وزراء ثماين دول يف اجتماع اجلوار

اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية �سربي 
مو�سع  اجتماع  عقب  ب��وق��ادوم، 
للدول املجاورة لليبيا لبحث االأزمة 
يف هذا البلد املغاربي، اأن امل�ساركني 
اأهمية احلل ال�سيا�سي  توافقوا على 
اإر���س��ال  واح���رتام حظر  ل��الأزم��ة، 

ال�سالح ودور لالحتاد االأفريقي.
�سحفية  ندوة  يف  بوقادوم  واأعلن 
عقدها يف املركز الدويل للموؤمترات 
وزراء  اجتماع  عقب  العا�سمة  يف 
امل�ساركون  رف�����س  اخل��ارج��ي��ة، 
التدخل االأجنبي يف ليبيا، و�رشورة 
االلتزام بالقرار االأممي برف�س تدفق 

االأ�سلحة اإىل ليبيا.
على  البداية  منذ  ب��وق��ادوم  واأل��ح 
تاأتي  ال  املبادرة  هذه  اأن  التاأكيد 
يف  اأخ���رى،  م��ب��ادرة  اأي��ة  لتناف�س 
اأن  علًما  برلني،  موؤمتر  اإىل  اإ�سارة 
حا�رًشا  كان  اأملانيا  خارجية  وزير 
�رشورة  اإىل  م�سريا  االجتماع،  يف 
واأن  برلني،  موؤمتر  خمرجات  جت�سيد 
االأط��راف  تبني  ب�ساأن  قناعة  لديه 
ورف�س  ال�سلمي،  للحل  الليبية 
ثقافة  يتبنون  م��ن  م��ع  التعامل 

ال�سالح.
اأن  اإىل  ب��وق��ادوم  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
اأجمعوا  االجتماع  يف  امل�ساركني 

يف  االأجنبي  التدخل  رف�س  على 
ال�رشوري  من  اأن��ه  معتربا  ليبيا، 
اال�ستماع لدول اجلوار، واأن ال يعني 
ذلك اأن هناك نية ملناف�سة املبادرات 
ال�رشوري  من  لكن  املطروحة، 

اال�ستماع اإىل دول اجلوار.
دائما  كانت  اجل��زائ��ر  اأن  واع��ت��رب 
يف  التدخل  ع��دم  على  حري�سة 
واأن  ل��ل��دول،  الداخلية  ال�سوؤون 
ال�سلم  اإحالل  هي  اجلزائر  م�سلحة 
ليبيا،  يف  واال�ستقرار  وال�سالم 
اجل��وار  دول  م�ساركة  اأن  موؤكدا 
اأمن  من  ليبيا  اأمن  الأن  �رشورية، 
على  ال��ت��اأك��ي��د  جم���ددا  املنطقة، 
اأجنبي يف  تدخل  اأي  اجلزائر  رف�س 
الو�سع الليبي، على اعتبار اأن هذه 
التدخالت هي التي اأزمت وعّقدت 
ليبيا،  يف  ال�سالم  خريطة  ر�سم 
اأ�سماء دول، لكن  واأنه يرف�س ذكر 
اجلزائر ترف�س اي تدخل خارجي يف 

اأية دولة مهما كانت.
ال  اأن  ب��وق��ادوم  �سربي  واع��ت��رب 
اإنه  قائال  ال�سيا�سي،  احلل  اإال  حل 
املجتمع  بدعم  ليبًيا  اأن يكون  يجب 
���رشورة  على  م�سددا  ال���دويل، 
مب�سار  االأفريقي  االحت��اد  م�ساركة 
ال  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سالم، 

تعمل وحدها بل مع ال�رشكاء واالأمم 
املتحدة.

اأن اجل��زائ��ر مل  واأو���س��ح ب��وق��ادوم 
ليبي  ط���رف  الأي  دع���وة  ت��وج��ه 
اأن  حل�����س��ور االج��ت��م��اع، م���ربزا 
حكومته لن تدخل يف مناف�سة مع 
اأن  اإىل  اإ�سارة  يف  االأخ��رى،  الدول 
ملناف�سة  يهدف  ال  اجلزائر  اجتماع 
الهادفة  االأخ����رى  االج��ت��م��اع��ات 

للتو�سل اإىل حل.
ال��دول��ة  ك��ات��ب  ق���ال  جهته  م��ن 
وزارة  بت�سيري  املكلف  التون�سي 
با�س  �سربي  اخلارجية  ال�سوؤون 
الليبية  االأزمة  ا�ستمرار  اإّن  طيجي، 
وتو�سع ن�ساط اجلماعات االإرهابية 
وتفاقم ظاهرة الهجرة غري ال�رشعية 

يكلف دول اجلوار اأعباء ثقيلة.
ملزمة  اجل��وار  دول  اأن  واأ���س��اف 
اأنها  مبا  قوة،  بكل  �سوتها  باإبالغ 
معتربا  الليبية،  االأزمة  بحل  معنية 
موؤمتري  مبخرجات  ترحب  تون�س  اأن 
مو�سكو وبرلني، وتوؤكد على دول 
اجلوار، ما يجعل اإ�رشاكها فعاال حلل 

االأزمة.
تون�س  رف�س  ذاته  امل�سوؤول  وجدد 
للحل الع�سكري والتدخل االأجنبي 
يف ليبيا، واأنها تدعم حوارا ليبيا – 

ليبيا �سامال، يحقق الوحدة يف ليبيا 
ويكر�س حق ال�سعب يف العي�س يف 

كرامة.
اأما وكيل وزارة اخلارجية ال�سوداين، 
ال�سديق عبد العزيز عبد الله، فقد 
اأن  مقتنع  ال�سودان  اأن  على  �سدد 
االأزمة يف ليبيا �سيا�سية، واأن حلها 
لن يكون اإال بني الليبيني دون تدخل 

قوى خارجية.
واأ�ساف ال�سديق خالل كلمة األقاها 
دول  خارجية  وزراء  اجتماع  يف 
اجلزائر  العا�سمة  يف  الليبي  اجلوار 
اأن بلده يتابع الو�سع يف ليبيا بقلق، 
وياأمل يف حقن دماء الليبيني وعودة 

االأمن واال�ستقرار اإىل هذا البلد.
باالجتماع  ذات��ه  املتحدث  واأ�ساد 
املبادرة،  بهذه  اجلزائر  يف  املنعقد 
دول  م��وق��ف  توحيد  اأن  معتربا 
املنا�سبة  الظروف  �سيوفر  اجل��وار 
لليبيني حلل اأزمتهم رغم التجاذبات 

الدولية.
ودعا امل�سوؤول اإىل اإقامة نظام اأمني 
االإرهابية،  اجلماعات  �سد  م�سرتك 
الأي  ال�سودان  رف�س  على  م�سددا 
الداخلي  ال�ساأن  يف  اأجنبي  تدخل 

للدول.
لوؤي ي

اجلزائر ال نية لها يف مناف�شة مبادرات اأخرى حلل االأزمة الليبية

جراد دعا  الوزراء اإىل البحث عن حلول لل�شعوبات التي يواجهها الـمواطن

تر�شيد النفقات العمومية "اأولوية" 
يف اإعداد خمطط احلكومة

اأكد الوزير االأول عبد العزيز جراد حر�س 
يف  جهد  اأي  ادخار  على"عدم"  احلكومة 
التي  لل�سعوبات  حلول   عن  البحث 
الهدف  اأن  موؤكدا  ال�مواطن،  يواجهها 
ويف  االأول���وي���ات  "حتديد"  يف  يكمن 

"تر�سيد" النفقات العمومية.
واأفاد بيان مل�سالح الوزير االأول اأول اأم�س 
للحكومة  اجتماعا  جراد  تراأ�س  مبنا�سبة 
ح�سائل  درا���س��ة  موا�سلة  خالله  متت 
قطاعات  خمتلف  وتطوير  اإنعا�س  واآفاق 
اإعداد خمطط عمل  اإطار  الن�ساطات، يف 
يذّكر  اأن  اإال  االأول  الوزير  احلكومة،"اأبى 
بحر�س احلكومة على عدم ادخار اأي جهد 
يف البحث عن حلول  لل�سعوبات املتكررة 
التي يواجهها ال�مواطن اجلزائري"، م�سريا 
هو  الهدف  هذا  يكون  اأن  "ينبغي  اأنه  اىل 
ال�متعلقة  االأولويات  حتديد  يف  ال�سائد 
بها،من  القيام  يتعني  التي  ب��االإج��راءات 
جهة، ويف و�سع التدابري اخلا�سة برت�سيد 
من  قطاع  كل  يف  العمومية  النفقات 

قطاعات الن�ساط، من جهة اأخرى".
هذا  قبل  خ�س�س  قد  االجتماع  وك��ان 
لال�ستماع اإىل عر�س قدمه وزير ال�مالية 
للو�سعية  العري�سة  اخل��ط��وط  ح��ول 
ال�مالية للبالد واآفاق تطورها، والذي اأكد 
يف هذا ال�سياق انه "اأ�سبح من ال�رشوري 
تكون  حتى  الراهنة  الو�سعية  ت�سخي�س 
ال�محيط  عن  و�سوحًا  اأكرث  روؤية  لدينا 
مع  جممله،  يف  واالقت�سادي  االجتماعي 
وال�رشورات  العال�مي  الظرف  مراعاة 
التوازنات  على  باحلفاظ  ال�مرتبطة 
واخلارجية  الداخلية  الكربى  ال�مالية 

للبالد".
وقد �سمح هذا العر�س --ح�سب البيان-- 

مراعاتها  يتعني  التي  ال�موؤ�رشات  بتقدمي 
الإعداد خمطط  القطاعية  ال�مقاربات  يف 

عمل احلكومة.
و ا�ستمعت احلكومة عقب هذا اإىل عر�س 
قدمه وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
متحور حول مدى تقدم اأ�سغال فوج العمل، 
عمل  خمطط  م�رشوع  ب�سياغة  املكلف 
هذا  يف  االإ���س��ارة  متت  حيث  احلكومة، 
اخل�سو�س اإىل اأن التقرير ال�مرحلي الذي 
الوزير  اأ�سداها  تو�سية  على  بناء  اأع��د 
ال�منعقد  احلكومة  اجتماع  خالل  االأول 
"عن�رشاً  ي�سكل   ، املا�سي  االأربعاء  يوم 
انطالقا  االأ�سغال،  هذه  تنظيم  يف  هاما" 
من كونه "�سي�سمح"-- كما جاء يف بيان 
م�سالح الوزير االأول--  بالقيام بعمليات 

التاأطري الالزمة.
االول  الوزير  كلف  العر�س،  هذا  وعقب 
التعديالت  ب��اإج��راء  احلكومة  اأع�ساء 
مقارباتهم،  �سياغة  يف  ال�����رشوري��ة 
والتوجيهات  ال�مالحظات  مراعاة  مع 
خالل  اجلمهورية،  رئي�س  عن  ال�سادرة 

جمل�س الوزراء االأخري.        
احلكومة  اج��ت��م��اع  ت��ط��رق  ل���دى  اأم���ا 
اإىل  وك���ذا  ال��راه��ن��ة  الو�سعية  اإىل 
ا�ستمع  فقد  القطاعية،  اال�سرتاتيجيات 
عرو�س  خم�سة  اإىل  احلكومة  اأع�ساء 
للت�سخي�سات  العري�سة  اخلطوط  حول 
على  لعر�سها  حت�سبًا  بها،  القيام  مت  التي 
انعقاد  مبنا�سبة  الوزراء  جمل�س  م�سادقة 
العرو�س  هذه  باأن  علما  القادم،  اجتماعه 
البيئة  و  الطاقة  لقطاعات  خ�س�ست  قد 
والتكوين  العايل  والتعليم  والرتبية  

ال�مهني.
لوؤي ي
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جتميع 20 مليون قنطار من القمح ال�شلب 

حممد علي 
--------------------

باملكتب  اجتماعه  خالل  الوزير  واأك��د 
ل�سعبة  الوطني  للمجل�س  التنفيذي 
تخزينها  مت  الكميات  هذه  اأن  احلبوب 
حيز  دخلت  ك��ربى،  خم��ازن   9 �سمن 
احل�ساد  حملة  مع  باملوازاة  اال�ستغالل 
بني  ت��رتاوح  ب�سعة  للمو�سم  والدر�س 

300 األف و 500 األف قنطار.
القطاع  يعمل  عوماري  ال�سيد  وح�سب 
على تو�سيع قدرات التخزين ال�ستقبال 
تنفيذ  خالل  من  املقبل  احل�ساد  مو�سم 
 30 عددها  البالغ  امل�سطرة  امل�ساريع 
العراقيل  خمتلف  حل  بعد   ، م�رشوعا 
 14 اإط���الق  �سيتم  اي��ن  بها،  املتعلقة 
م�رشوعا   16 جانب  اإىل  قريبا  م�رشوعا 
اإطالقها  �سيتم  التح�سري  قيد  اآخ��ر 
بتفاوت، بعدما بلغت ن�سبة التح�سريات 

ما بني  60 و70 باملائة.
فالح  األ���ف   600 القطاع  ويح�سي 
مندمج يف جمال زراعة احلبوب، وهو ما 
يتطلب -ح�سب الوزير - اإعادة تنظيمهم 
يخ�س  واحد،  مهني  تنظيم   " اإطار  يف 
بعيدا  املهني  املجل�س  املمثلة يف  ال�سعبة 

عن اية تيارات اخرى". 
ويف مناق�سته ملختلف اال�سكاليات التي 
امليدان،  يف  ال�سعبة  فالحو  لها  يتعر�س 
جمل�س  انعقاد  ترقب  اىل  الوزير  اأ�سار 
بعد  احلبوب  �سعبة  يخ�س  ثان  وزراء 
جمل�س الوزراء الذي انعقد يف 4 نوفمرب 
طريق  ورقة  تقدمي  �سيتم  اأين  املا�سي، 

للحكومة.
اللني  القمح  اإىل جانب تو�سيع زراعة  و 
و القمح ال�سلب، اأعطى الوزير تعليماته 
درا�سة  و  ال�سعري  زراع���ة  بتو�سيع 

تطوير  جانب  اإىل  ت�سديره،  امكانيات 
حم�س،  )ع��د���س،  البقوليات  زراع���ة 

فا�سولياء( .
اإنتاج  م�ستوى  البقوليات  تعرف  و 
"قيا�سي" ، بح�سب الوزير، الذي ك�سف 
التجارة  قطاع  مع  متت  م�ساورات  عن 
فرتة  خ��الل  ا�ستريادها،  ايقاف  ق�سد 
اجل  من  الوطن  داخل  االنتاج  جاهزية 
يف  اال�ستمرار  على  الفالحني  حتفيز 

زراعتها وم�ساعفة االنتاج.
ال��ذرة  زراع���ة  م��ردودي��ة  بلغت  كما 
ال�سفراء يف اجلنوب ال �سيما يف والية 
يف  قناطر   105 ب  تقدر  كمية  اأدرار 
الهكتار الواحد ، اأين �سيتم ال�رشوع يف 
ح�ساد املنتوج بحلول �سهر فرباير املقبل.
هذا  تطوير  اأهمية  اإىل  الوزير  تطرق  و 
ال��ن��وع م��ن ال��زراع��ات يف اجل��ن��وب و 
الكفاءات  با�ستخدام  العليا  اله�ساب 
فاتورة  تقلي�س  من  للتمكن  الوطنية  
التي  و  اللني،  القمح  مادة  من  الواردات 
كبريا  عائقا   ": -ح�سبه-   ت�سكل  باتت 
خا�سة   ،" املدفوعات  ميزان  عاتق  على 
مليون   350 قيمته  ما  تبذير  يتم  اأنه  و 
املادة خالل عملية  دوالر، من قيمة هذه 

اال�ستهالك.
 كما دعا الوزير امل�ستثمرين يف القطاعني 
اإىل  امل�ستوردين  و  اخلا�س   و  العمومي 
املحلية  اال�ستثمارات  يف  امل�ساركة 
الوطن،  داخل  للتفعيل  القابلة  للحبوب 
يف اطار مهيكل و ال�سيما يف جماالت 
تعد  التي  و  اللني  القمح  و  الذرة  اإنتاج 
العديد  متوين  على  ق��ادرة  اأولية   مواد 
داخل  القائمة  الغذائية  ال�سناعات  من 
جمال  يف  اال�ستثمار  جانب  اإىل  الوطن، 

التحويل.
اأع�ساء  الن�سغاالت  ا�ستماعه  بعد  و 

القطاع  اأن  عماري  ال�سيد  اأكد  املكتب، 
ال�سلطات  مع  التن�سيق  على  يعمل 
اإىل  للفالحني،  مرافقة  ل�سمان   املحلية 
القطاع  يف  التمويل  نظام  بحث  جانب 
الفالحي مع القطاعات املعنية وع�رشنة 
من  الفالحني،  م�ستحقات  دفع  اأنظمة 
ن�ساطات  ا�ستدامة   " اىل  التو�سل  اأجل 

الفالحني".
يف  متخ�س�سة  مدر�سة  اإن�ساء  نحو 

الزراعة ال�سحراوية
املعدة  الطريق  ورقة  ان  الوزير  واأ�ساف 
ترتكز  احلكومة  اىل  فع  �سرترُ وال��ت��ي 
نحو  املزروعة  امل�ساحات  تو�سيع  على 
اأنظمة  تطوير  يف  والتحكم  اجلنوب 
االنتاج و التحكم يف املردود، اإىل جانب 
البذور  لتطوير  اأ�سا�سي  برنامج  و�سع 

وتنويعها واأقلمتها مع نوعية املناخ.
يف  مدر�سة  اإن�ساء  القطاع  ويعتزم 

املنتجات  لدرا�سة  ال�سحراوية  الزراعة 
املناخ  طبيعة  مع  واأقلمتها  وال��ب��ذور 
ال�سحراوي ، جت�سيدا لتوجيهات رئي�س 
خالل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

جمل�س الوزراء.
الري  انظمة  اأي�سا حت�سني  تت�سمن  كما 
و  العلمي  التدخل  تعزيز  و  املقت�سدة 
من   ، الفالحي  املجال  يف  التكنولوجي 
البحث  مراكز  و  املعاهد  رب��ط  خ��الل 
خربة  ا�ستغالل  و   ، مبا�رشة  بالفاّلح 
العلمية  الكفاءات  حاملي  من  ال�سباب 

يف املزارع و املزارع النموذجية.
اطارات  مع  لقاء  عقد  يتم  ان  يرتقب  و 
اإجناز  �سل  لبحث  املائية  امل��وارد  قطاع 
الفالحي،  لل�سقي  مائية، موجهة  حواجز 

ي�سيف الوزير.
على  ال�سغط  تخفيف  جم��ال  ويف 
الطاقة الكهربائية، وّجه ال�سيد عماري ، 

ب�رشورة االعتماد على خدمات حمافظة 
الطاقوية  والفعالية  املتجددة  الطاقات 

والوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة.
ويف جمال املكننة، يدر�س القطاع مدى 
با�سترياد  للفالحني  الرتخي�س  امكانية 
يف  االأ�سا�سية  احل�ساد  ماكينات  بع�س 
�سناعة  اإمكانية  ومدى  االنتاج،  حلقة 
التجهيزات  و  املاكينات  اأن��واع  بع�س 
داخل الوطن، من خالل عقد لقاءات مع 
بع�س املتعاملني العموميني واخلوا�س " 

قريبا".
ال�سيد  اأف���اد   ، االأ���س��م��دة  جم��ال  ويف 
عوماري اأن القطاع يعمل على التن�سيق 
مع معهد حماية النباتات حلماية الفالح 
واملنتوج من خالل توفري كل التوجيهات 
امل��واد  ا�ستخدام  جم��ال  يف  ال��الزم��ة، 
حماية  جمال  يف  املندرجة  الكيميائية 

املحا�سيل من االأمرا�س.

9 خمازن كربى ، ح�شبما اأفاد به باجلزائر، وزير  20 مليون قنطار، مت توجيهها اإىل التخزين على م�شتوى  بلغت كميات القمح ال�شلب املجمعة على م�شتوى واليات الوطن منذ اأبريل املا�شي اأزيد من 
�شريف عوماري . الريفية  الفالحة والتنمية 

منذ اأفريل املا�شي...

الوطنية  التن�سيقية  رئي�س  ق��ال 
اإن قواعدهم  لالأئمة جلول حجيمي 
م�ستنفرة وجاهزة الأي حترك �سلمي 
حال  يف   ، احتجاجية  وقفات  اأو 
بلمهدي  يو�سف  م�سالح  جتاهلت 
مطالبهم التي رفعوها قبل اأ�سبوع 
حجيمي  جلول  لقائه.واأو�سح  من 
جمعهم  ال��ذي  االأخ���ري  اللقاء  اأن 
واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  بوزير 

خالله  م��ن  مت  بلمهدي،  يو�سف 
احل��وار  حما�رش  على  االإم�����س��اء 
الطرفني،وينتظر  بني  عليها  املتفق 
تفي  اأن  حجيمي  ح�سب  االأئ��م��ة 
�سيلجوؤون  واال  بوعدها  ال��وزارة 
اللقاء  اأن  م�سيفا  الت�سعيد،  اىل 
بالوزير  �سيجمعهم  ال��ذي  الثاين 
فيه  �سيتم  املقبلة  االأي���ام  خ��الل 
تطبيق  يف  الوزارة  نية  من  التاأكد 

ظلت  ال��ت��ي  املحا�رش  م�سمون 
واإق�ساء  اإجحاف  حمل  ل�سنوات 
املتعاقبني  ال��وزراء  قبل  من  ممنهج 
الوزير  خا�سة  القطاع  هذا  على 
عي�سى.وقال  حم��م��د  ال�����س��اب��ق 
تعكف  تن�سيقيتهم  ب��اأن  حمدثنا، 
عرب  االأئمة  مع  لقاءات  عقد  على 
لتوحيد  الوطن،  مناطق  خمتلف 
الن�سغاالتهم  واال�ستماع  ال��روؤى 

للحوار  ا�ستعدادا  اجلهود،  وتن�سيق 
حجيمي  قريبا.واأو�سح  املرتقب 
الأجل  نرافع  ونحن  �سنوات  “منذ 
حتقيق 47 مطلبا لتح�سني القطاع، 
واأهمها مراجعة القانون االأ�سا�سي، 
الوظيفية…  ال�سكنات  وتوفري 
وجميع مطالبنا ي�سيف – حجيمي 

– موثقة يف حما�رش ر�سمية”.
ق/و

نقابة االأئمة ت�شتنفر قواعدها وتهدد بالت�شعيد

الوطنية  التن�سيقية  رئي�س  ق��ال 
لالأئمة جلول حجيمي اإن قواعدهم 
م�ستنفرة وجاهزة الأي حترك �سلمي 
حال  يف   ، احتجاجية  وقفات  اأو 
بلمهدي  يو�سف  م�سالح  جتاهلت 
مطالبهم التي رفعوها قبل اأ�سبوع 
حجيمي  جلول  لقائه.واأو�سح  من 
جمعهم  ال��ذي  االأخ��ري  اللقاء  اأن 
واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  بوزير 
خالله  م��ن  مت  بلمهدي،  يو�سف 
احل��وار  حما�رش  على  االإم�����س��اء 
الطرفني،وينتظر  بني  عليها  املتفق 
تفي  اأن  حجيمي  ح�سب  االأئ��م��ة 
�سيلجوؤون  واال  بوعدها  ال��وزارة 
اللقاء  اأن  م�سيفا  الت�سعيد،  اىل 
بالوزير  �سيجمعهم  الذي  الثاين 
فيه  �سيتم  املقبلة  االأي���ام  خ��الل 
تطبيق  يف  الوزارة  نية  من  التاأكد 

ظلت  التي  املحا�رش  م�سمون 
واإق�ساء  اإجحاف  حمل  ل�سنوات 
املتعاقبني  ال��وزراء  قبل  من  ممنهج 
الوزير  خا�سة  القطاع  هذا  على 
عي�سى.وقال  حم��م��د  ال�����س��اب��ق 
تعكف  تن�سيقيتهم  ب��اأن  حمدثنا، 
عرب  االأئمة  مع  لقاءات  عقد  على 
لتوحيد  الوطن،  مناطق  خمتلف 
الن�سغاالتهم  واال�ستماع  ال��روؤى 
للحوار  ا�ستعدادا  اجلهود،  وتن�سيق 
حجيمي  قريبا.واأو�سح  املرتقب 
الأجل  نرافع  ونحن  �سنوات  “منذ 
حتقيق 47 مطلبا لتح�سني القطاع، 
واأهمها مراجعة القانون االأ�سا�سي، 
الوظيفية…  ال�سكنات  وتوفري 
وجميع مطالبنا ي�سيف – حجيمي 

– موثقة يف حما�رش ر�سمية”.
ق/و

نقابة االأئمة ت�شتنفر قواعدها 
وتهدد بالت�شعيد

الو�ساطة واحلوار  هيئة  رئي�س  اأبرز 
اأن  مب�ستغامن  يون�س  ك��رمي  �سابقا، 
يتطلب  املن�سود  التغيري  حتقيق 
ال��ه��ادف  احل����وار  امل��وا���س��ل��ة يف 

والنقا�س الهادئ.
الوطنية  الندوة  يون�س خالل  وذكر 
التعديل  م�رشوع  الإث��راء  اجلامعية 
الهادف  "احلوار  اأن  الد�ستوري، 
املفتوح  الرثي  والنقا�س  والهادئ 
على جميع تيارات التعبري املتنوعة 
ال�سائدة يف املجتمع، كفيل بتحقيق 
ال�سعب  ين�سده  ال���ذي  التغيري 

اجلزائري."
واأ�ساف اأن "الظروف اليوم منا�سبة 
خمتلف  ب��ني  م��ا  احل���وار  ملوا�سلة 
حتقيق  اأج��ل  من  املجتمع  �رشائح 
م�رشوع  اإي���الء  مثمنا  التغيري"، 
يف  "االأولوية  الد�ستور  تعديل 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  برنامج 

املجيد تبون."

عبد  الندوة  رئي�س  قال  جهته  ومن 
احلفيظ ميالط اأن "االأ�رشة اجلامعية 
يف  دورها  تلعب  الأن  مدعوة  اليوم 
ال  واحل�سا�سة،  الهامة  املرحلة  هذه 
التعديل  م�رشوع  ظل  يف  �سيما 
"هذه  اأن  م��وؤك��دا  الد�ستوري"، 
التي  اجلامعية  الوطنية  ال��ن��دوة 
واالأ�ساتذة،  اخلرباء  ع�رشات  جتمع 
اجلمهورية  رئي�س  لنداء  تلبية  تاأتي 
دعا  الذي  تبون  املجيد  عبد  ال�سيد 
امل�ساهمة يف هذا  اإىل  النخب  جميع 

امل�رشوع."
"املرحلة  اأن  املتحدث  واأ���س��اف 
الفكرية  احلرية  مرحلة  هي  اجلديدة 
تراه  ما  كل  لطرح  االأك��ادمي��ي��ة  و 
الإجن��اح  منا�سبا  اجلامعية  النخبة 
يتما�سى  مبا  الد�ستوري،  التعديل 
اجل��زائ��ري  املجتمع  متطلبات  و 

وتطوره وازدهاره."
من  �سيهوب،  م�سعود  واق���رتح 

جامعة االأمري عبد القادر بق�سنطينة، 
اجلزائرية  الدولة  طبيعة  "تكون  اأن 
ملعامل  مطابقة  اجلديد  الد�ستور  يف 
اجلمهورية التي وردت يف بيان اأول 
الد�ستور  اأن  الفتا   ،"1954 نوفمرب 
الكرمية  احلياة  ي�سمن  اأن  "ينبغي 
اله�سة  الفئات  ويحمي  للمواطنني 

ويعمل على ترقية احلريات."
تقدمي  ال���ن���دوة  ه���ذه  خ���الل  ومت 
مقرتحات  ت�سمنت  م��داخ��الت 
علمية وعملية للتعديل الد�ستوري، 
امل�ساركني  اخلرباء  توزيع  مت  بينما 
"احلقوق  على �سبع  ور�سات حول 
العامة  احلياة  و"اأخلقة  واحلريات" 
ف�سل  و"تعزيز  الف�ساد"  ومكافحة 

ال�سلطات
ال��رق��اب��ة  و"�سلطة  وتوازنها" 
ال�سلطة  و"ا�ستقاللية  الربملانية" 
بني  و"امل�ساواة  الق�سائية" 
املواطنني اأمام القانون" و"التكري�س 

تنظيم  الآل���ي���ات  ال��د���س��ت��وري 
االنتخابات"، �ستقدم نتائج اأ�سغالها 
اجلزائرية  للجامعة  كمقرتحات 
عّينها  التي  اخلرباء  للجنة  �ستوجه 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون. 
ق/و

كرمي يون�ض يربز:

 حتقيق التغيري يتطلب موا�شلة احلوار والنقا�ض يف كنف الهدوء

 مقري يوؤكد:

ال�شعب انت�شر لكرامته حني اأ�شقط العهدة اخلام�شة
قال رئي�س حزب حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري، اأن جمل�س ال�سورى الوطني هو اأقرب جمل�س لذكرى 
مرور �سنة على احلراك ال�سعبي.واأ�ساف مقري يف كلمته خالل الدورة الرابعة ملجل�س ال�سورى الوطني، اأنه البد 

اأن نتذكر ملاذا خرج ال�سعب احلزائري لل�سارع.
كما اأكد املتحدث اأن اجلزائريني اجتمعوا على مطالب موحدة مب�سرياتهم املليونية، وانت�رشوا لكرامتهم حني اأ�سقطوا 

العهدة اخلام�سة و ظلوا يجوبون ال�سوارع.
كل  �سد  اجلامع  هو  جمعة  اأول  يف  الوطنية  الراية  رْفع  اختالفهم...و  و  باتفاقهم  اجتمعوا  اجلزائريني  اأن  م�سيفا 
االنتماءات.ويف نف�س ال�سياق قال رئي�س حركة حم�س، اإن احلراك ال�سعبي كاد اأن يفقد قوته ب�سبب االختالف حول 

الهوية
ق/و
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الوكالة االأمريكية للتجارة و التنمية توؤكد االهتمام االأمريكي 
بقطاعي الطاقة واالت�شاالت يف اجلزائر

حممد علي 
--------------------

واملدير  الوفد  رئي�س  و���رشح 
ملنطقة  للوكالة  االإق��ل��ي��م��ي 
ال�����رشق االأو���س��ط واأوروب����ا 
:"نحن  واأورا�سيا، كارل كري�س 
متفائلون بتو�سيع حمفظتنا يف 
االت�ساالت  و  الطاقة  قطاعي 
ال�سلكية و الال�سلكية و كذلك 
تر�سيد جلب معدات وتطبيقات 
وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
اإىل  امل��ت��ط��ورة  االأم��ري��ك��ي��ة 
بيان  به  اأف��اد  ح�سبما  اجلزائر"، 
يف  املتحدة  الواليات  ل�سفارة 

اجلزائر.
ال�سوق  ب��اأن  كري�س  واأ���س��اف 
م�ستمر  من��و  "يف  اجل��زائ��ري��ة 
من  العديد  اهتمام  حمل  وهي 
ال�رشكات االأمريكية" الفتا اإىل 
للتجارة  االأمريكية  "الوكالة  اأن 
لل�رشاكة  م�ستعدة  والتنمية 
لتحقيق  اجلزائريني  نظرائها  مع 
اأهدافهم التحديثية والتو�سعية".

اجل��زائ��ر  اإىل  زي��ارت��ه  وخ���الل 
"تو�سيع  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
وا�ستك�ساف  الثنائي  التعاون 
فر�س جديدة لتطوير بنية حتتية 
قام  اجلزائر"،  يف  اجل��ودة  عالية 
الوفد بعقد اجتماعات مع كبار 
ممثلي القطاعني العام واخلا�س... 
للوكالة  املتاحة  الفر�س  لبحث 
قطاعي  يف  امل�ساريع  لدعم 
الطاقة واالت�ساالت يف اجلزائر.
هذه  خ��الل  الوكالة  وج���ددت 
بتمويل  ال��ت��زام��ه��ا  ال���زي���ارة 

اإىل  جزائري  لوفد  مماثلة  زيارة 
اإط��ار  يف  املتحدة  ال��والي��ات 
اه��ت��م��ام جم��م��ع ���س��ون��اط��راك 
املوؤ�س�سات  م��ع  ب��ال�����رشاك��ة 
تقنيات  تقدم  التي  االأمريكية 
على  رائدة  ومعدات.  وخدمات 
دعم  ميكنها  ال��ع��امل  م�ستوى 

اأهداف اجلزائر لتطوير الطاقة.
االأمريكية  الوكالة  اأن  يذكر 
مت  ال��ت��ي  والتنمية  للتجارة 
اإن�ساوؤها يف 1992، تعمل على 
االأمريكية  ال�رشكات  م�ساعدة 

البنية  م�ساريع  فر�س  الإيجاد 
العديد  يف  امل�ستدامة  التحتية 

من االأ�سواق العاملية..
اإعداد  اأن�سطة  الوكالة  كما متول 
امل�ساريع مثل درا�سات اجلدوى 
وامل�ساعدة الفنية التي �ست�ساعد 
جت�سيد  على  ال�رشيكة  ال��دول 
اأولوياتها لتطوير البنية التحتية 
واإن�ساء �رشاكات جتارية "ناجحة 
ال�رشكات  بني  االأمد"،  وطويلة 
الراعية  واجلهات  االأمريكية 

للم�ساريع..

ال�شراكة اجلزائرية- تعزيز  اإىل اجلزائر، رغبته يف  زيارة عمل  موؤخرا  اأنهى  الذي  والتنمية  للتجارة  االأمريكية  الوكالة  اأكد وفد 
الطاقة واالت�شاالت. االأمريكية ال�شيما يف قطاعي 

لتو�شيع التعاون الثنائي.... 

�سدر يف العدد االأخري من اجلريدة 
م�سرتك  وزاري  ق��رار  الر�سمية 
يحدد  اأكتوبر   7 بتاريخ  م��وؤرخ 
االأ�سخا�س  توظيف  كيفيات 
واملعوقني يف املوؤ�س�سات العمومية 
العمومية  امل�ستخدمة  والهيئات 
اإط��ار  �سمن  ي��دخ��ل  واخل��ا���س��ة، 
بتخ�سي�س  املتعلق  التدبري  تطبيق 
منا�سب  من  االأقل  على  باملئة   1

العمل لتلك الفئات.
القرار  االأول من  الف�سل  وت�سّمن 
 4 اندرج �سمنها  اأحكاما م�سرتكة 
�سددت  التي   4 املادة  اأبرزها  مواد، 
اأي  اإق�ساء  يجوز  “ال  اأن��ه  على 
من  اإعاقته  ب�سب  معوق  �سخ�س 
امتحان  اأو  مهني  اختبار  م�سابقة 
مبن�سب  االلتحاق  تتيح  مقابلة  اأو 
املن�سو�س  اللجنة  اأقرت  اإذا  عمل 
عليها يف املادة 3 من القرار مالءمة 

اإعاقته ملتطلبات املن�سب”.
كيفيات  الثاين  الف�سل  وت�سمن 
يف  املعوقني  االأ�سخا�س  توظيف 
العمومية  واالإدرات  املوؤ�س�سات 
3 مواد، حيث تن�س  اندرج �سمنه 
�رشورة  على  منه  ال�سابعة  امل��ادة 
ومنا�سب  املالية  املنا�سب  “اإدراج 
عليها  املن�سو�س  املفتوحة  ال�سغل 
القرار  م��ن  ال�ساد�سة  امل���ادة  يف 
فتح  تت�سمن  التي  املقرارات  يف 

امل�سابقات”.
ذات  م��ن  الثامنة  امل���ادة  وتن�س 

ال��ت��زام  ����رشورة  على  الف�سل 
بتوظيف  املعنية  “املوؤ�س�سات 
امل��ع��وق��ني ب��اإخ��ط��ار روؤ����س���اء 
االمتحان  وم��راك��ز  املوؤ�س�سات، 
االخ��ت��ب��ارات  بتنظيم  امل��وؤه��ل��ة 
وامل�����س��اب��ق��ات واالم��ت��ح��ان��ات 
ق�سد  امل��ه��ن��ي��ة،  واالخ��ت��ب��ارات 
والتكييفات  بالتهييئات  القيام 
من   5 املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
تاريخ  من  اأي��ام   10 قبل  ال��ق��رار 
امل�سابقات  هذه  اختبارات  اإج��راء 

والفحو�س املهنية”.
مواد   3 الثالث  الف�سل  وت�سمن 
املعوقني  توظيف  بكيفيات  تتعلق 
اخلا�سة،  العمومية  الهيئات  يف 
باإيداع  تلزمها  التي   9 املادة  اأبرزها 
العمل  منا�سب  عرو�س  ج��دول 
املخ�س�سة  ال�ساغرة  الوظائف  يف 

لالأ�سخا�س املعوقني.
فقد  االأخ��ري  و  الرابع  الف�سل  اأما 
ت�سمن 3 مواد حتت عنوان متابعة 
و تقييم، اأبرزها املادة 13 التي تن�س 
الوزارة  م�سالح  “تقوم   : اأن  على 
�سنويا  الوطني  بالت�سامن  املكلفة 
ال��وزارة  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
ال�سلطة  و  بالت�سغيل  املكلفة 
العمومية ح�سب  بالوظيفة  املكلفة 
احلالة، مبتابعة مدى تطبيق و تقييم 
املن�سو�س  التدابري  و  االأح��ك��ام 

عليها يف القرار”.
ق/و

�شدور اآليات توظيف املعاقني
 يف املوؤ�ش�شات العمومية واخلا�شة

ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  ق��وات  �سنت 
�سد  وا�سعة  حملة  االأخ��رية،  االأي��ام  خالل 
وتدمري  االإرهابية  اجلماعات  دعم  عنا�رش 
الدمويون  يتخذها  التي  »ال��ك��ازم��ات« 
اجلي�س  بيانات  ك�سفت  حيث  خم��اب��ئ، 
عن�رش   19 توقيف  عن  ال�سعبي  الوطني 
ي�ستعملها  ك��ان  خمباأ   46 وتدمري  دع��م 
اإىل  اإ�سافة  بها،  للتح�سن  االإرهابيون 
االأ�سلحة  من  معتربة  كمية  على  العثور 
هامة  كميات  جانب  اإىل  احلية،  والذخرية 
واالأفر�سة  واالأدوي���ة  الغذائية  امل��واد  من 
امل�سالح  ذات  اأن  اإىل  م�سرية  واالأغطية، 
النطاق  وا�سعة  مت�سيط  حملة  با�رشت 
لتعقب اأثر اجلماعات االإرهابية، التي يرُعتقد 
الغابات  اأنها ال تزال تن�سط وتتح�سن يف 

الكثيفة للو�سط وال�رشق اجلزائري.
حققها  التي  االأمنية  احل�سيلة  ك�سفت 
عنا�رش اجلي�س الوطني ال�سعبي، منذ بداية 
ال�سهر اجلاري والتي مكنت من اإيقاف 19 
لالإرهابيني  خمباأ   46 وتدمري  دعم  عن�رش 
الوطن،  عرب  مفارزه  ت�سييق  م��دى  عن 
اخلناق على خاليا الدعم واال�سناد والق�ساء 
ودك  االإرهابية  املجموعات  بقايا  على 

معاقلها التقليدية، وكذا اإجها�س حماوالت 
حيث  وامل���وؤون���ة،  ب���االأم���وال  تدعيمهم 
تفعيل  خالل  من  اجلي�س  م�سالح  متكنت 
املدن  يف  اال�ستعالماتي  اجلانب  خمتلف 
وترجمت  الدعم،  لتوقيف عنا�رش  واالأحياء 
االإجراءات املتخذة يف اإطار م�ساعفة اخلناق 
واحل�سار املفرو�س على االإرهابيني باجلبال 
واملدن، اإىل تفكيك ع�رشات هذه ال�سبكات 
زودوا  بدورهم  الذين  عنا�رشها  وتوقيف 
خمططات  مبختلف  اجل��ي�����س  م�سالح 
وكذا  حتركاتها  وحيز  االإرهابية  اجلماعات 
خمابئها، حيث متثلت اآخر عملية يف توقيف 
بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
ثمانية  ال��وط��ن��ي،  االأم���ن  م�سالح  م��ع 
بكل  االإرهابية،  للجماعات  دعم  عنا�رش 
والوادي4،  وبومردا�س  تي�سم�سيلت  من 
خالل  اأخرى،  مفارز  ودمرت  ك�سفت  فيما 
عمليات بحث ومت�سيط بكل من �سكيكدة 
لالإرهابيني  خمابئ  ثالثة  وب��وم��ردا���س، 
اإطار  ويف  ال�سنع.  تقليدية  قنابل  وخم�س 
اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز 
بالتن�سيق مع م�سالح االأمن الوطني، ثالثة 

كيلوغراما   18 و�سبطت  خمدرات  جتار 
من الكيف املعالج و7358 قر�سا مهلو�سا 
امل�رشوبات  خمتلف  من  وح��دة  و2750 
من  بكل  متفرقة،  عمليات  خالل  وذلك 
توقيف  مت  فيما  وورقلة،  وب�سار  الطارف 
�سخ�س بحوزته 1025 خرطو�سة ذخرية 

و9700 كب�سولة بباتنة.
للجي�س  مفارز  اأوقفت  اأخ��رى،  جهة  من 
الوطني ال�سعبي بكل من مترنا�ست وبرج 
و�سبطت  اأ�سخا�س  اأربعة  خمتار،  باجي 
واأربعة  الدفع  رباعية  مركبات  ثالث 
اأطنان من املواد الغذائية املوجهة للتهريب، 
كهربائية  مولدات   06 اإىل  باالإ�سافة 
توقيف  مت  و03 مطارق �سغط، يف حني 
جن�سيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   30
خمتلفة بكل من تلم�سان وتندوف وجانت 

والطارف.
ق/و

تعمل على تاأمني املوؤونة للجماعات االإرهابية

اجلي�ض يوقف 19 عن�شر دعم ويدّمر 46 خمباأ خالل جانفي
اأحادية  بالقرارات  اجلزائر  علمت 
اجلانب حلكومتي جمهورية اإفريقيا 
وبران�سيبي  و�ساوتومي  الو�سطي 
بالعيون،  قن�سلية  ممثليات  بفتح 
الغربية،  لل�سحراء  املحتلة  املدينة 
والتي ت�سكل انتهاكا جديدا لقواعد 
جمل�س  ولوائح  ال��دويل  القانون 
بيان  به  اأفاد  الدويل، ح�سبما  االأمن 

لوزارة ال�سوؤون اخلارجية.
“هذه  اأن  ال��ب��ي��ان  ذات  واأو���س��ح 
حال  ب��اأي  ميكن  ال  التي  ال��ق��رارات 
تاأثري  اأي  لها  يكون  اأن  االأحوال  من 
لل�سحراء  القانونية  الو�سعية  على 
اإفريقيا،  يف  م�ستعمرة  اآخر  الغربية، 
القانون  لقواعد  جديدا  انتهاكا  متثل 
ذات  واللوائح  وال��ق��رارات  ال��دويل 
ال���دويل  االأم����ن  ملجل�س  ال�سلة 
املتحدة،  ل��الأمم  العامة  واجلمعية 

الغربية”. ال�سحراء  مب�ساألة  املتعلقة 
اأن  اإىل  ذات��ه  امل�سدر  اأ�ساف  كما 
اأكدت  قد  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
مرة اأخرى اأن تلك القرارات “تخالف 
البلدان  بني  العالقات  قواعد  كذلك 
اأي  يف  باالمتثال  امللزمة  االإفريقية 
ومببادئ  بقواعد  الظروف  من  ظرف 
تتطلب  التي  االإف��ري��ق��ي،  االحت���اد 
واجب الوحدة والت�سامن بني البلدان 
البيان  لالحتاد”.وخل�س  املوؤ�س�سة 
تلك  ب��اأن  التاأكيد  اإىل  االأخ��ري  يف 
يف  النهاية  يف  ت�سهم  “ال  القرارات 
ت�سهيل التفاعل املطلوب بني البلدان 
ب�سكل  تقّو�س  قد  والتي  االإفريقية، 
خطري م�سعاها القوي من اجل  حتقيق 
االأهداف، التي �سطروها وتعهدوا بها 

يف العقد التاأ�سي�سي لالحتاد”.
ق/و

فتح ممثليات قن�شلية بالعيون 
انتهاك للقانون الدويل

يرتقب اأن تتوقف اجلزائر عن ا�سترياد 
عام  بحلول  نهائيا  البطاطا  ب��ذور 
2022 وفق الربنامج املعد من طرف 
املنتجات  لتثمني  الوطني  املجمع 
الرئي�س  به  اأف��اد  ح�سبما  الفالحية، 
م�سطفى  للمجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

بلحنيني.
�سحفية  ندوة  خالل  بلحنيني  واأفاد 
اأن  بالعا�سمة،  املجمع  مبقر  عقدها 
هذا االأخري يعمل وفق  برنامج يهدف 
اإىل التقلي�س تدريجيا من الكميات 
لبلوغ  البطاطا  بذور  من  امل�ستوردة 
التوقف  بالتايل  و  الذاتي  االكتفاء 
�سنة  اال�سترياد مع حلول  نهائيا عن 
2022، م�سريا اإىل تقدم االأبحاث يف 
داخل  البذور  اأ�سناف  تطوير  جمال 
الوطن واقت�سار عمليات اال�سترياد 
البطاطا  بذور  من  االأول  اجليل  على 

التي يتم الحقا تطويرها حمليا.
واأو�سح الرئي�س املدير العام للمجمع 
وزارة  و���س��اي��ة  حت��ت  العمومي 
الفالحة و التنمية الريفية، اأن القطاع 
ي�ستورد يف الوقت احلايل 20 باملائة 
من  الفالحني  احتياجات  من  فقط 
تقارب  مالية،  بقيمة  البطاطا  بذور 

80 مليون يورو �سنويا ، ليعاد بيعها 
يف ا�سواق التجزئة للفالحني باأ�سعار 
ت�سل 190 دج/كغ، ويف املقابل يتم 
هذه  من  باملائة   80 ن�سبته  ما  اإنتاج 
للفالحني  تباع  والتي  حمليا  البذور 

بقيمة 60 دج /كغ.
ق/و

حتديد تاريخ التوقف عن اإ�شترياد بذور البطاطا
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"تنفيذا  ال��ب��ي��ان  يف  ج��اء  و 
العليا  ال��ق��ي��ادة  لتعليمات 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
الطبي  بالتكفل  املتعلقة 
و  النائية  املناطق  ملواطني 
يف  املبذولة  للجهود  موا�سلة 
يف  الطبية  امل�ساعدة  جم��ال 
الع�سكرية،  النواحي  خمتلف 
و22   21 ي��وم��ي  ان��ط��ل��ق��ت 
النائية  باملناطق   2020 جانفي 
باإقليم  ت��ق��رت  و  بب�سكرة 
الرابعة،  الع�سكرية  الناحية 
للتكفل  وا�سعة  �سحية  حملة 
ت�سخري  خالل  من  باملواطنني 
بكل  جم��ه��زة  طبية  اأط��ق��م 
الكفاءات  و  املادية  الو�سائل 

�سبه  و  اأط��ب��اء  من  الب�رشية 
ال�سحة  مل�سالح  تابعني  طبيني 
الع�سكرية  للناحية  الع�سكرية 

الرابعة".
اأن  ذات��ه  امل�سدر  اأ���س��اف  و 
اإطار  يف  "تندرج  احلملة  هذه 
يقوم  التي  االإن�سانية  املهام 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  بها 

العون  يد  مد  اإىل  الرامية  و 
و  للمواطنني  وامل�����س��اع��دة 
جانبهم  اإىل  الدائم  الوقوف 
خ��ا���س��ة ���س��ك��ان امل��ن��اط��ق 
هذه  تهدف  كما  املعزولة"، 
خدمات  "�سمان  اإىل  القافلة 
التكفل  و  خمتلفة،  طبية 
املر�سية  ب��احل��االت  الطبي 

من  املنطقة،  ه��ذه  ملواطني 
خ���الل اإج�����راء ف��ح��و���س��ات 
وتقدمي  متخ�س�سة،  و  عامة 
باالإ�سافة  الالزمة  العالجات 
بطرق  املواطنني  حت�سي�س  اإىل 
الوقاية من االأمرا�س املعدية".

اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  خ��ل�����س  و 
ا�ستفادوا  ال��ذي��ن  املواطنني 
قد  الطبية  اخلدمات  هذه  من 
لهذه  ا�ستح�سانهم  "عن  عربوا 
لها  �سخرت  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
الع�سكرية  ال�سحة  م�سالح 
االإمكانيات  و  الو�سائل  كل 
�ست�ستمر  ك��م��ا  ال��ط��ب��ي��ة، 
ب�سكل  القافلة  هذه  ن�ساطات 
�سكان  منها،  لي�ستفيد  دوري 
بالناحية  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��اط��ق 

الرابعة". الع�سكرية 

باملواطنني،  للتكفل  وا�شعة  �شحية  حملة  تقرت  و  ب�شكرة  من  بكل  النائية  باملناطق  اجلاري  جانفي  و22   21 يومي  انطلقت 
مل�شالح  تابعني  طبيني  و�شبه  اأطباء  من  الب�شرية  والكفاءات  املادية  الو�شائل  بكل  جمهزة  طبية  اأطقم  ت�شخري  خالل  من 

بيان لوزارة الدفاع الوطني. اأفاد به  ما  الع�شكرية الرابعة، ح�شب  للناحية  الع�شكرية  ال�شحة 

حملة �سحية وا�سعة للتكفل باملواطنني يف املناطق 
النائية بكل من ب�سكرة و تقرت

21 و22 جانفي انطلقت يومي 

اجل��رمي��ة  مكافحة  اإط���ار  يف 
خالل  اأدرار  �رشطة  متكنت 
االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ب��ن��اًء 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��وؤك��دة 
من  جمموعة  تواجد  مفادها 
فيهم  امل�ستبه  االأ���س��خ��ا���س 
اأوراق  ب��رتوي��ج  ي��ق��وم��ون 
اأدرار  مبدينة  مقلدة  نقدية 
و  االأ���س��واق  م�ستوى  على 
حمطات  و  التجارية  املحالت 
العمل  تفعيل  وبعد  البنزين، 
احد  توقيف  مت  اال�ستعالمي 
حيث  ال�سبكة؛  هذه  عنا�رش 
ال  ع��دد  على  ب��ح��وزت��ه  ع��رث 
النقدية  االأوراق  من  به  باأ�س 

و  دج،   2000 فئة  من  املزورة 
من خالل  التحقيق مع امل�ستبه 
�سمن  ين�سط  انه  اعرتف  به 
يف  خمت�سة  اإجرامية  �سبكة 
تزوير االأوراق النقدية، وعليه 
مكنت  و�سع خطة حمكمة  مت 
عنا�رش  ب��اق��ي  ت��وق��ي��ف  م��ن 
اأربعة  من  املكونة  ال�سبكة 
اأعمارهم  ترتاوح  فيهم  م�ستبه 
حيث  �سنة.   65 و   33 بني  ما 
نقدية  ورق��ة   1541 حجز  مت 
2000 د ج مزورة اأي  من فئة 
 3.082.000 قدره  مايل  مبلغ 
د ج.                                                                                           
عبدالرحمن بلوايف 

م�ستوى  على  التح�سري  يتم 
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 
القانون  خمربي  مع  بالتعاون 
والتنمية  والقانون  واملجتمع، 
دويل  ملتقى  لتنظيم  املحلية، 
القادم  فيفري  و06   05 يومي 
 ،2020 اجل��اري��ة  ال�سنة  م��ن 
الدويل  التدخل   : عنوان  حتت 
القانون  �سوء  على  االإن�ساين 
جاء  حيث  الدوليني،  وال��واق��ع 
كفل  لقد   ( امللتقى  ديباجة  يف 
العامل  لدول  املتحدة  االأمم  ميثاق 
الدولية  املبادئ  من  جمموعة 
واالأمن  ال�سلم  لها  حتقق  التي 
التواتر  جتنبها  و  العامليني، 
مبا�رشتها  ع��ن��د  ال�����رشاع  و 
من  التي  و  الدولية،  للعالقات 
ال�سيادة  يف  ال��دول  حق  بينها 
�سوؤونها  يف  ال��ت��دخ��ل  وع���دم 
(، و تنطلق  الداخلية و اخلارجية 
نف�س  ح�سب  امللتقى  ا�سكالية 
 ، اأ�سئلة  اأرب���ع   من  الديباجة 
القانوين  االإطار  هو  ما   : االأول 
الدولية  ال�رشعية  يعطي  الذي 
الثاين  و   االإن�ساين؟  للتدخل 
بني  الفا�سلة  احل��دود  هي  ما   :
التدخل يف  الدول، وعدم  �سيادة 
واخلارجية،  الداخلية  �سوؤونها 
اأو  القوة �سدها  ا�ستعمال  وعدم 
التدخل  مبداأ  وبني  بها،  التهديد 
اإن�سانية؟ والثالث  الدويل لدواٍع 
: متى ي�سبح من واجب املجتمع 
التدخل  م�سوؤولية  الدويل حتمل 
ما  ال��ذي  الوقت  يف  االإن�ساين 

العامل  دول  من  العديد  زال��ت 
حدود  ال  دولية  ب�سيادة  تتم�سك 
�سطرين  يت�سمن  والرابع  لها؟ 
الدويل  املجتمع  يتعامل  كيف   :
عامليا؟  االإن�سانية  التدخالت  مع 
ذلك  يف  احرتم  مدى  اأي  اإىل  و 
الدويل  القانون  قواعد  التدخل، 

العام؟
خم�سة  امل��ل��ت��ق��ى  ويت�سمن 
االأول  امل��ح��ور  يتعلق  حم��اور 
املفاهيمي  ب���االإط���ار  م��ن��ه��ا 
�سوء  على  االإن�ساين  للتدخل 
العام،  ال��دويل  القانون  قواعد 
التدخل  مبدى م�رشوعية  والثاين 
والثالث  و���رشوط��ه،  ال���دويل 
ب��اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��دخ��ل ال���دويل 
امل�سموح  واجلهات  االإن�ساين 
القانون  بالتدخل على �سوء  لها 
واخلام�س  والرابع  العام،  الدويل 
الدولية عن  بامل�سوؤولية  يتعلقان 
وفقا  االإن�ساين  الدويل  التدخل 
العام،  الدويل  القانون  لقواعد 
التدخل  ع��ن  عملية  من���اذج  و 
و�سيدير  االإن�����س��اين،  ال���دويل 
مهداوي  الربوف�سور  امللتقى 
احلقوق  كلية  عميد  عبدالقادر 
وترتاأ�س  ال�سيا�سية،  والعلوم 
فتيحة،  باية  الدكتور  امللتقى 
الدكتورة  التنظيمية  واللجنة 
�سيكون  حني  يف  �سمية،  كامل 
الدين  اأدجرفور نور  الربوف�سور 
الرئي�س  اأدرار،  جامعة  مدير 
للملتقى.                                                                           ال�رشيف 
عبدالرحمن    بلوايف 

03 بالتن�شيق مع القطاع الع�شكري ن ع 

اإجها�ض حماولة مترير كمية معتربة من االك�ستازي بب�سار

توقيف  متورط يف ق�سايا اإجرامية باالأغواط

النوعية  لعملياتها  موا�سلة 
ن�ساط  ملجابهة  امل��ي��دان  يف 
جمال  يف  االإجرامية  ال�سبكات 
ترويج املخدرات واملتاجرة بها، 
االأمني  التن�سيق  اإط��ار  ويف 
ال�رشكاء  خمتلف  مع  امل�سرتك 
االأم���ن���ي���ني، مت��ّك��ن��ت ق���وات 
اجلهوية  للم�سلحة  ال�رشطة 
امل�رشوع  غري  االجتار  ملكافحة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
امل�سالح  مع  بالتن�سيق  بب�سار، 
الع�سكري  بالقطاع  املخت�سة 
الع�سكرية  للناحية  العملياتي 
حد  و�سع  من  بب�سار،  الثالثة 
ال�سموم  ه��ذه  م��روج  لن�ساط 
كمية  مترير  حماولة  اإحباط  و 

جاءت  العملية  منها.  معتربة 
معلومات  ا�ستغالل  اإثر  على 
فيه  م�ستبه  ب��ت��واج��د  تفيد 
العمر،  من  الثاين  العقد  يف 
من  معتربة  كمية  مترير  ب�سدد 
اإدخالها  و  العقلية  امل��وؤث��رات 
ترويجها  ق�سد  ب�سار،  ملدينة 
و  عليه،  ال�سباب،  اأو�ساط  يف 
للمعلومة  اجليد  باال�ستغالل 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع امل�����س��ال��ح 
ن  الع�سكري  للقطاع  املخت�سة 
حمكمة  خطة  و�سع  مت   ،03 ع 
على  ت��وق��ي��ف��ه  م���ن  م��ك��ن��ت 
املراقبة  نقاط  اإحدى  م�ستوى 
قوات  ن�سبتها  التي  االأمنية 
اجلهوية  للم�سلحة  ال�رشطة 

امل�رشوع  غري  االجتار  ملكافحة 
العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
فيه  امل�ستبه  كان  اأين  بب�سار، 
لنقل  حافلة  منت  على  متواجدا 
خط  على   عاملة  امل�سافرين 
متوجهة  و  ب�سار   � وه���ران 
�سبط  ليتم  ب�سار،  مدينة  نحو 
من  معتربة  كمية  بحوزته، 
ب�:1030  قدرت  االإك�ستازي 
كما  دومينو،  نوع  من  قر�سا 
اجل�سدي  التلم�س  مكنت عملية 
املجراة عليه، من �سبط حقيبة 
حتوي  بحوزته،  كانت  �سغرية 
الوطنية  بالعملة  ماليا  مبلغا 
�سنتيم.  مليون  ع�رش  باأحد  قدر 
ق�سائي،  اإج��راء  ملف  مبوجب 

وكيل  اأم��ام  فيه  امل�ستبه  َم  ��دِّ قرُ
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
الق�سية  ملف  ليحيل  ب�س�ار، 
بذات  التحقيق  قا�سي  اأم��ام 
حقه  اأ�سدر يف  الذي  املحكمة، 
العقابية  باملوؤ�س�سة  اإيداع  اأمر 
عن تهمة: حيازة وبيع و و�سع 
و  البيع،  ق�سد  ال�رشاء  و  للبيع 
نقل مواد خمدرة، حيازة و بيع 
ق�سد  ال�رشاء  و  للبيع  و�سع  و 
يف  خمدرة  مواد  نقل  و  البيع 
منظمة،  اإجرامية  جماعة  اإطار 
ال��ت��ه��ري��ب ع��ل��ى درج���ة من 
اخلطورة تهدد االأمن الوطني و 
العمومية.  االقت�ساد و ال�سحة 
اأ . د 

امل��ي��داين  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 
اأمن  م�سالح  قبل  من  امل�سطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الوالية 
ظ��اه��رة االإج�����رام احل�����رشي 
�سمان  اأ���س��ك��ال��ه،  مبختلف 
و  ال�سالمة  و  االأم���ن  توفري 
كذا  و  للمواطنني،  الطماأنينة 
متكنت  امل��م��ت��ل��ك��ات  ح��م��اي��ة 
م�����س��ال��ح االأم����ن احل�����رشي 
�سخ�س  توقيف  من  اخلام�س 
�سنة،   )28( العمر  م��ن  يبلغ 
العدالة،  قبل  من  عنه  مبحوث 
اإجرامية. ق�سايا  يف  متورط  و 
تعود  االأمني  الن�ساط  حيثيات 
ال�سخ�س  ه��ذا  ت���ورط   اإىل 
قبل  م��ن  معاجلة  ق�سية  يف 
م�����س��ال��ح االأم����ن احل�����رشي 
نوفمرب  �سهر  خ��الل  اخلام�س 
دراجة  ب�رشقة  متعلقة  املا�سي، 
قبل  من  ا�سرتجاعها  )مت  نارية 

حقه  يف  �سدر  اأين  امل�سلحة(، 
من  بالقب�س  اأمر  اإثرها،  على 
اإخفاء  ق�سية  عن  العداله،  قبل 
متح�سل  م�����رشوق��ة  اأ���س��ي��اء 
و  جناية.امل�سلحة  من  عليها 
يف اإطار التحقيق الذي با�رشته 
و  الذكر،  ال�سالفة  الق�سية  يف 
مت  املعني  م�سكن  تفتي�س  بعد 
قارورات   )05( خم�س   �سبط 
كانت  العقلية،  امل��وؤث��رات  من 
باملدينة،  الرتويج  و  للبيع  معدة 
بعد  امل�سلحة  ذات  لتتمكن 
التحريات  و  لالأبحاث  تكثيفها 
خالل  فيه  امل�ستبه  توقيف  من 
االأ�سبوع املا�سي على م�ستوى 
مبدينة  االخت�سا�س  ق��ط��اع 
�سبط  مت  االأخري  هذا  االأغواط، 
بحوزته  �سالح اأبي�س حمظور 
)�سكني(  ال�ساد�س  ال�سنف  من 
ليتم  ���رشع��ي،  م���ربر  ب���دون 

ال�سالف  حتويل  ذلك  اإثر  على 
بعد  امل�سلحة  مقر  اإىل  الذكر 
االإج���راءات  ملف  ا�ستكمال 
املتورط  للق�سايا  اجل��زائ��ي��ة 
فيها. امل�ستبه فيه مت تقدميه اأمام 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
يف  لي�سدر  االأغواط،  حمكمة 
حقه:-  اأمر اإيداع احلب�س املوؤقت 
على  بالقب�س   اأمر  بخ�سو�س 
ق�سية  عن  حقه  يف  ال�سادر 
اأ�سياء م�رشوقة متح�سل  اإخفاء 
اإيداع  اأمر      ، جناية  عليها من 

خ�سوعه  بعد  املوؤقت  احلب�س 
عن  الفوري  املثول  الإج��راءات 
عقلية  موؤثرات  حيازة  ق�سية 
غري  بطريقة  خمدرة(  )�سوائل 
اأمر  البيع.   لغر�س  م�رشوعة 
ك��ان... املوؤقت  احلب�س  اإي��داع 
املثول  الإجراءات  خ�سوعه  بعد 
ح��ي��ازة  جنحة  ع��ن  ال��ف��وري 
اأب��ي�����س حم��ظ��ور من  ���س��الح 
)�سكني(  ال�ساد�س  ال�سنف 

بدون مربر �رشعي.
ق/ج

�سرطة اأدرار تفكك جمعية اأ�سرار ُتزّور 
االأوراق النقدية

يوما  5  و 6  فيفري...

جامعة اأدرار تنظم ملتقى دوليا حول 
التدخل الدويل االإن�ساين على �سوء 

القانون والواقع الدوليني 
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ي����واج����ه 
����س���ك���ان 
ال����ق����رى 
احل��دودي��ة 
ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ب��ل��دي��ة 
املاء  دوار 
كلم   152
ج����ن����وب 
���������رشق 
والي��������ة 
ال�����وادي، 

و  ال�سيخ  اأميه  غرار  على 
يف  كبرية  معاناة  الغنامي، 
البلدية  مقر  باجتاه  تنقلهم 
الوالية  لعا�سمة  التنقل  اأو 
للنقل  التام  للغياب  ذلك  و 
اخلا�س،  اأو  العمومي  �سواء 
ب�سبكة  رب��ط��ه��ا  رغ���م 
كثافتها  زيادة  و  الطرقات 
تفوق  ال��ت��ي  ال�سكانية 

2200 �ساكن.
اأع��ي��ان  اأك���د ع���دد م��ن  و 
اأميه  و  الغنامي  قريتي 
يعي�سون  اأنهم  على  ال�سيخ 
املحيط  عن  تامة  عزلة  يف 
اأي  وجود  لعدم  اخلارجي، 
العمومي  �سواء  نقل  خط 
م�سريين  اخلوا�س،  اأو  منه 
الوحيد  ال�سبيل  اأن  اإىل 
طريق  هو عن  اإليها  للتنقل 
"الكلوند�ستان"،  �سيارات 
للوافد  2000دج  يدفع  اأين 
تبعد  التي  الغنامي  لقرية 

مقر  ع��ن  ك��ل��م   40 ن��ح��و 
دج   1200 اأو  ال��ب��ل��دي��ة، 
اأميه  قرية  نحو  للمتوجه 
 25 م�سافة  على  ال�سيخ 

كلم.
كما طالب ذات املتحدثون، 
باإيجاد  املحلية،  ال�سلطات 
لل�ساكنة  ت�سمن  حلول 
و  ال��ق��رى  ه��ذه  يف  البقاء 
ما  غ���رار  على  تثبيتهم 
خمتلف  م��ن��ه  ت�ستفيد 
بلديات الوطن من حافالت 
�سنويا،  االأح��ج��ام  مبختلف 
حملية  احل��اف��الت  اآخ��ره��ا 
ت�سجيعا  ه��ذا  و  ال�سنع 
موظفني  م��ن  ل��ل��واف��دي��ن 
العمومية  املوؤ�س�سات  يف 
ال��ق��ط��اع  م�ستثمري  و 
املنطقة  ك��ون  ال��ف��الح��ي، 
كبريا  فالحيا  ن�ساطا  تعرف 
ببلدية  ال�سحراء  عمق  يف 
اإىل  باالإ�سافة  امل��اء،  دوار 
ن�ساط التنقيب عن البرتول 

املكت�سف حديثا. 
العاملني  بع�س  ق���ال  و 
قطاع  يف  اجل��ه��ة  ب���ذات 
ي�سطرون  باأنهم  الرتبية، 
دج،   5000 من  اأكرث  لدفع 
عا�سمة  من  نقلهم  بغر�س 
الوالية نحو هذه القرى اأين 
ميار�سون مهامهم كمعلمني 
عدد  عن  ناهيك  اأ�ساتذة،  و 
االأمنية  امل�سالح  من  كبري 
امل��م��ت��دة ع���رب ال�����رشي��ط 
اإىل  م�سريين  احل����دودي، 
و  الطرق  ردم  م�سكل  اأن 
يف  اإليها  املوؤدية  امل�سالك 
يف  �سببا  يكون  م��رة،  كل 
اإىل  للو�سول  اإعاقتهم 
مرة،  كل  يف  القرى  ه��ذه 
الدفع  مركبات  انتظار  اأو 
هناك  للمتوجهني  الرباعي 
العون  يد  يقدمون  الذين  و 

اإليهم.
ق.م

ت�سهد الرثوة النباتية مبراعي 
العربي  ال��ط��ال��ب  ب��ل��دي��ة 
بالوادي،عمليات  احلدودية 
قبل  من  منظمة  ا�ستنزاف 
ببلديات  تقطن  جمموعات 
اأ�سجار  تقتلع  امل��ج��اورة 
الغطاء  التي متثل لب  احللفاء 
وي�سخرون  باملنطقة  النباتي 
مغطاة  �ساحنات  لنقلها 
ترابية  م�سالك  وي�سلكون 

كي ال يكت�سف اأمرهم .

نق�ص على �ضعيد الطب 
البيطري

وح�سب �سهادات العديد من 
عمليات  تكرث  فقد  املوالني، 
اخلفج  باأماكن  هذه  التطفل 
الفالحية  املحيطات  وغرب 
القدمية ،وتاأتي هذه االأزمة يف 
املربني  معاناة  توا�سل  ظل 
الكبري  النق�س  خ��الل  من 
الطب  �سعيد  على  امل�سجل 
اأعاق  الذي  البيطري،ال�سيء 
للموا�سي  ال�سليم  النمو 
الرعوية  االآب��ار  قلة  وك��ذا 
القطعان  باأ�سحاب  دفع  ،مما 
توريدها  االأغنام  وخا�سة 
على املنابع الفالحية مما خلق 
،من  الفالحني  مع  م�ساكل 
املوا�سي  مداهمات  خ��الل 

عليه  وترتب  للمزروعات 
بني  م��ت��ن��اه��ي  ال  �����رشاع 

االثنني .

�ضعوبة نقل االأعالف

�سعوبة  وب��خ�����س��و���س 
ف��ق��د حتم  االأع����الف  ن��ق��ل 
مراكز  وج��ود  ع��دم  عليهم 
،اإىل  باملنطقة  لتكدي�سها 
تعاونية  مقر  اإىل  تنقلهم 
اجلافة  وال��ب��ق��ول  احل��ب��وب 
وبلدية كوينني من  بب�سكرة 
املذكورة  امل��ادة  �سحن  اأجل 
تربية  م��وا���س��ل��ة  ،ب��غ��ي��ة 
على  واحل��ف��اظ  امل��وا���س��ي 
املخزون الوطني من اللحوم 

واللبان وال�سوف .

املوالون  ه��وؤالء  ينا�سد  لذا 
اي����ج����اد ح����ل مل�����س��ك��ل 
النباتية  للرثوة  اال�ستنزاف 
واإن�����س��اء م��راك��ز اأع���الف 
ال�سوف  وتخزين  باجلهة 
عمق  يف  رعوية  اأبار  وحفر 
وت�سيري  الريفي  املحيط 
قوافل بيطرية ،�سيما مبناطق 
وبئر  ب�سيار  والرحل  البدو 
دوار  بلدية  جنوب  روم��ان 
اجلوايل  وقور  وبورا�س  املاء 
العربي  ال��ط��ال��ب  ببلدية 
ولكالبية  وال�����س��ك�����س��اك 
ق�سة  ب��ن  ببلدية  واخل��ل��ة 
حرية  يف  امل��وال��ون  ويبقى 
ال�سلطات  تدخل  حني  اىل 

الوالئية.
حممد علي

بقلب  اجلميل  املنظر  حي  يعاين 
االنت�سار  م��ن  ال����وادي  م��دي��ن��ة 
تعر�س  التي  للقمامات  الفو�سوي 
واالأوبئة  االأمرا�س   اإىل  �سكانها 
انعدام  اإىل  باالإ�سافة  املتعددة 
الطرقات  فكل  الداخلية  التهيئة 

مهرتئة ومليئة باحلفر ومطبات.  
قامت  التي  التفقدية  الزيارة  وعند 
العديد  ندد  احلي  لهذا  التحرير  بها 
الو�سعية  ب��ه��ذه  ال�����س��ك��ان  م��ن 
فيها  يتخبطون  ال��ت��ي  امل��زري��ة 
يتكبدون  جعلتهم  طويلة  ل�سنوات 
اأن  اأك���دوا  كما  التخلف،  مظاهر 
للغاية    �سيئة  احلي  بنظافة  االهتمام 
منازلهم  اأمام  املرتاكمة  فالنفايات 
ت�سببت  احلي  من  كثرية  زوايا  ويف 
و  الكريهة   ال��روائ��ح  اإن�سار  يف 
اأن  واأ�سافوا  ال�سامة   احل�رشات 
االأم��ر  منعدمة   �سبه  احل��اوي��ات 
القمامات  رمي  على  يجربهم  الذي 
يزيد  ما  وهذا  ع�سوائية   بطريقة 
وي�سوه  ال��ق��اذورات   انت�سار  من 

الوقت  يف  موؤكدين  حيهم   �سورة 
حاويات  وجود  �رشورة  على  ذاته 
ال�سكان  ي�سطر  ال  حتى  كبرية 
الطرقات  على  االأكيا�س  رمي  اإىل 
من  الذي  االإجراء  وهو  واالأر�سفة، 
�ساأنه اأن ي�سهل عمل اأعوان النظافة 
وقت  ق�ساء  اإىل  ي�سطرون  الذين 
كبري يف حمل االأكيا�س املتناثرة هنا 
منهم  البع�س  طالب  .كما  وهناك 
يف  حت�سي�سية   حمالت  بتكثيف 
برتاكم  ي�سمح  ال  ب�سكل  النظافة 
يف  مبحتوياتها   والعبث  النفايات 
ال�سلبية  ال�سلوكيات  تنامي  ظل 
من  املواطنني  بع�س  ميار�سها  التي 
بال�سوارع  النفايات  رم��ي  خ��الل 
لالآثار  مراعني  غري  املنازل  واأم��ام 
الت�رشف  ه��ذا  مثل  على  املرتتبة 
غ��ري  احل�����س��اري واأ���س��اف��وا اأن 
مما   انهكتهم  الطرقات   و�سعية 
اأفعال غا�سبة من قبل  خلفت ردود 
�سيا�سة  م�ستغربني  احلي  قاطني 
قبل  م��ن  وال��الم��ب��االة  التهمي�س 

حق  يف  املنتهجة  املحلية  ال�سلطات 
بو�سط  تواجده  من  بالرغم  حيهم 
املادة  الغبار   اأ�سبح  حيث  املدينة 
ال�سكان   ترافق  التي  اال�سا�سية 
زاوية  كل  ويف  تنقالتهم  كل  يف 
الطرق  فو�سعية  بيوتهم.  م��ن 
عديدة  م�ساكل  خلفت  املتدهورة 
اأ�سبح  و  باحلي  املقيمة  للعائالت 
اأ�سحاب ال�سيارات يرف�سون ركن 
للطريق  تفاديا  باحلي  �سياراتهم 
اأعطابا   مبركباتهم  يحدث   ال��ذي 
م�ساريف  تكبدهم  عنها  تنتج 
العديدة  املرا�سالت  فرغم  اإ�سافية.. 
اإع��ادة  ق�سد  املحلية  لل�سلطات 
باقية  لقمان  دار  اأن  اال  تهيئتها، 
الو�سع  لتفاقم  ونظرا  حالها،  على 
يطالب �سكان احلي التدخل العاجل 
بعث  اإع��ادة  اأج��ل  من  مل�سوؤوليهم 
احلياة يف حيهم، الذي يعاين العزلة 
طويلة  �سنوات  منذ  والتهمي�س 

واإعادة اأ�سغال تهيئة الطرقات.
حممد علي

توا�سل م�سكل النقل بقرى دوار املاء احلدودية 

ا�ستنزاف "احللفاء" يوؤرق مربي املا�سية
 بال�سريط احلدودي 

املعنية لل�شلطات  العديدة  املرا�شالت  من  بالرغم 

�سكان القارة ي�ستكون من انت�سار القمامة وتدهور الطرقات

منلـي .ع
-------------------

الزال��ت  امل�����رشوع  اإجن���از  عملية 
جميع  لها  وفرت  حيث   ، متوا�سلة 
الب�رشية  و  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات 
يف   ، املحددة  اآجالها  يف  الإمتامها 
االأولية  االإجمالية  امل�سافة  متتد  حني 
الزدواجية هذا الطريق على م�سافة 

36 كلم. 
حيث   ، مهم  امل�رشوع  ه��ذا  يعد  و 
و  امل���رور  ح���وادث  م��ن  �سيقل�س 
التنمية  بعجلة  الدفع  يف  ي�ساهم 
و�سل  همزة  الطريق  هذا  باعتبار 

بني ال�سمال و اجلنوب.
هذا  مرتادو  عرب  اأخ��ر،  جانب  من 
االجناز،  بهذا  فرحتهم  عن  الطريق 
الذي ق�سى على العديد من النقاط 

ال�سلطات  مطالبني  ال�����س��وداء، 
اأ�سغال  اإكمال  ب�رشورة  الو�سية 

املتبقية. االأجزاء 
وايل  ���رّشح  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
ل�  �سعيد  بن  القادر  عبد  الوالية، 
اإ�سارة  اإع��ط��اءه  خ��الل  "التحرير" 
�سيخفف  اأن��ه   ، اجل��زء  هذا  انطالق 
 ، الطريق  م�ستوى  على  ال�سغط 
كلم   10 ا�ستالم  انتظار  يف  م�سرًيا 
اأو�سح  و   ، قليلة  اأي��ام  بعد  اأخ��رى 
اأنه  على   ، بالوالية  االأول  امل�سوؤول 
يتابع يوًما اأ�سغال االجناز ، اإىل غاية 
باملعايري  كلم   36 م�سافة  ا�ستالم 

الدولية.
بن  ال��ق��ادر  عبد  ال��وايل  اأعطى  و 
�سعيد ، تعليمات للمقاوالت املعنّية 
 ، املجهودات  مل�ساعفة  باالأ�سغال 
املادية  االإمكانيات  كل  و�سع  مع 
عملية  يف  للت�رشيع  الب�رشية  و 
املرورية  ال�سالمة  اأجل  من  االجناز 

و املحافظة على اأرواح النا�س.

دخول �سطر من ازدواجية الطريق 
الوطني رقم 48 حّيز اخلدمة

 ، 48 مت، اأول اأم�ض اخلمي�ض، دخول حّيز اخلدمة، �شطر من ازدواجية الطريق الوطني رقم 
10 كلم. الرابط ما بني عا�شمة الوالية وا�شطيل ، على م�شافة 

10 كلم على م�شافة 
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قريبا  144 رقم  الوالئي  للطريق  االعتبار  اإعادة  اأ�شغال  ••انطالق  
 27 الوطني  الطريق  و  الكرمة  عني  بني  يربط  الرمال  وادي  على  ج�شر  اإجناز  % ن�شبة   70 ••

بعد 08 اأ�شهر من جتميد املجل�ض 

طريقا  لـ11  االإعتبار  الإعادة  �شنتيم  مليار   87
والئيا بق�شنطينة

عي�ض علجية 
عبد  و�سع  زياد  ابن  بلدية  ففي 
ال�سميع �سعيدون  حجر االأ�سا�س 
الإجناز 100 م�سكن ترقوي مدعم 
 ،  2018 برنامج  �سمن  هو  و   ،
اأ�سغال  تنطلق  قريبا  اأنه  موؤكدا 
من  �سكنية  وح��دة   100 اإجن��از 

نف�س ال�سيغة.
و بخ�سو�س م�رشوع 150 �سكنا 
ترقويا مدعما، هدد الوايل املقاولة 
منها    ب�سحب  ب��االإجن��از  املكلفة 
يف  االأخرى  الربامج  و  امل�رشوع  
االإخ��الل  يف  ا�ستمرارها  حجالة 
تفقد عبد  ، كما   ال�رشوط  بدفرت 
ال�سميع �سعيدون  اأقدم حت�سي�س 
القادر  عبد  االأمري  بحي  �سكني 
اإىل  اإن�سائه  تاريخ  يعود  ال��ذي 
بالرغم  و  اأن��ه  اإال   ،  1987 �سنة 
من  احلي  هذا  يحظ  مل  قدمه  من 

ما  و  احل�رشية،  التهيئة  م�ساريع 
من  يعانون  احلي  هذا  �سكان  زال 
ال�سيما  اخلارجية  التهيئة  غياب 
امل�سوؤول  اأم��ر  حيث  الطرقات 
درا�سات  مكتب  بتعيني  االأول 
لتقييم امل�رشوع و اأخذه على عاتق 
املنطقة  ذات  يف  الوالية،  ميزانية 
�سعيدون  ال�سميع  عبد  عاين 
عمومي  م�سكن   400 م�رشوع 
اإجراءات  عدة  اتخذ  اأين  ايجاري 
لت�رشيع وترية التهيئة اخلارجية و 
ربط ال�سكنات باملياه و الكهرباء 
االأ�سهر  ا�ستالمها  يتم  اأن  على   ،
القائمة  تر�سيم  بعد  ال��ق��ادم��ة، 
يف  و  للم�ستفيدين،  االإ�سمية 
على  ال��وايل  تعهد  االإط��ار   هذا 
متابعة م�ساريع ابن زياد ، خا�سة 
للبلدية  منح  و  بال�سكن  تعلق  ما 
اإط��ار  يف  ال�سكن  من  ح�ستها 

بال�سكن  اخلا�س  الوالية  برنامج 
العمومي االيجاري .

اأعطى   بوجريو  م�سعود  ببلدية  و 
االأخ�رش النطالق  ال�سوء  الوايل 
للطريق  االعتبار  اإع��ادة  اأ�سغال 
بني  الرابط   144 رق��م  الوالئي 
الوطني  اأوالد بوخالفة و الطريق 
رقم 79 على م�سافة 05 كلم،  و 
مليارات   06 قدره  مايل  بغالف 
�سنتيم،  امل�رشوع  ح�سب ال�رشوح  
و  ال�سمان  �سندوق  من   بدعم 
و  املحلية،  للجماعات  الت�سامن 
اخلا�س  الربنامج  �سمن  يعترب 
طريقا   11 ل�  االعتبار  الإع���ادة 
اأي  كلم،   75 م�سافة  على  والئيا 
من  باملائة   95 تهيئة  يعادل  ما 
على  املوجودة  الوالئية  الطرق 
حيث  ال��والي��ة،  ت��راب  م�ستوى 
 87 بقيمة  مبلغ  ل��ه  خ�س�س 

هذه  �ساأن  من  و  �سنتيم،   مليار 
على  العزلة  تفك  اأن  امل�ساريع 
من  متكينها  و  النائية  البلديات 
اإجناز امل�ساريع القاعدية، هذا و قد 
رفعت ال�سلطات الوالئية للوزارة 
يتمثل يف  اآخر  الو�سية  م�رشوع 
الطرق  لبع�س  االعتبار  اإع��ادة 
البلدية التي يف حالة تدهور تام، 
�سندوق  طريق  عن  ت�سجيلها  و 
للجماعات  الت�سامن  و  ال�سمان 

املحلية.
تفقد  ال��وايل  زي��ارة  �سمت  كما 
وادي  على  ج�رش  اإجن��از  م�رشوع 
ال��وادي  دار  مبنطقة  يقع  الرمال 
بلدية  بني  االأخ��ري  هذا  يربط  و   ،
الطريق  و  ب��وج��ري��و  م�سعود 
بني  ال��راب��ط  رقم27   الوطني 
ق�سنطينة،   و  جيجل  والي��ت��ي 
موؤ�س�سة  اإجن���ازه  على  ت�رشف 
الوالية  ميزانية  �سمن  كو�سيدار 
للتنمية، حيث  البلدي  الربنامج  و 
 70 ب��ه  االأ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 
هذا  يكت�سيه  ملا  نظرا  و  باملائة، 
يربط  كونه  اأهمية،  من  الطريق 
ميلة  بوالية  ق�سنطينة  والية  بني 
من جهة و من جهة اأخرى  ي�سهل 
على الفالحني التنقل و اال�ستفادة 
بني هارون يف عمليات  من مياه 
نقاط  من  تقريبهم  و  ال�سقي، 
مع  احلدود  على  احلبوب  تخزين 
ال�سميع  عبد  ق��رر  ميلة،  والي��ة 
�سعيدون  ت�سجيل الطريق املمتد 
ميزانيتي  عاتق  على  اجل�رش  من 
الوالية و الربامج البلدية للتنمية .

وقف وايل ق�شنطينة عبد ال�شميع �شعيدون خالل زيارته امليدانية اأول اأم�ض اإىل دائرة ابن زياد  )بلدية  ابن زيادة و م�شعود 
بوجريو( على عدة م�شاريع حيوية تتمثل اأ�شا�شا يف ال�شكن و ما يرافقه  من بنى حتتية ، ويف هذا ال�شدد اأكد عبد ال�شميع 
الطابع  ذات  زياد  ابن  دائرة  م�شتوى  على  ال�شكن  اأزمة  حلل  املحلية  ال�شلطات  و�شعتها  التي  االإ�شرتاتيجية  على   �شعيدون 

الريفي، و العمل على اإيجاد االأوعية العقارية املنا�شبة الإن�شاء جممعات ريفية �شغرية تخ�ش�ض للبناء الريفي.

�شعيدون ي�شع حجر االأ�شا�ض الإجناز 100 م�شكن ترقوي مدعم  بابن زياد

اأع�����س��اء  اخلمي�س  ي���وم  مت��ك��ن 
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
الو�سول  م��ن   ، مبيلة  فرجيوة 
اختيار  على  جماعي  اتفاق  اإىل 
كم�ستخلف  معاوية   ب�سنون 
ح�سني  ال�سابق  البلدية  لرئي�س 
توقيفه  مت  الذي  بوال�سف�ساف 
املتابعة  ب�سبب  اأ�سهر  عدة  منذ 
االم��ني  وت���وىل   ، ال��ق�����س��ائ��ي��ة 
�سوؤون  ت�سيري  للبلدية  ال��ع��ام 
التي  امل��دة  ه��ذه  خ��الل  البلدية 
خمتلف  على  تاما  ركودا  عرفت 

االأ�سعدة .
اأ���س��ل  م���ن    22 االع�������س���اء 
لبلدية  البلدي  للمجل�س    23
بقاعة  اجتمعوا  الذين  فرجيوة 
يف  ال��والي��ة   مبقر  االجتماعات 
اإ���رشاف  حتت  عادية  غري  دورة 
حممد عمري وايل ميلة وبح�سور 
ومدير  فرجيوة  دائ���رة  رئي�س 
 ، العامة  وال�����س��وؤون  التنظيم 
والذي تال على م�سامع احل�سور 
72  من قانون البلدية  ن�س املادة 
يتفرغ    ” اأنه  على  تن�س  والتي 
البلدي   ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
عهدته  ملمار�سة  دائمة  ب�سفة 

. االنتخابية 
ي�شتخلف رئي�ض املجل�ض 

ال�شعبي البلدي الذي ح�شل 
له مانع موؤقت يف اأداء 
وظائفه بنائب رئي�ض.

تعيني  الرئي�س  على  ا�ستحال  اإذا 
املجل�س  ي��ق��وم  ل��ه،  م�ستخلف 
اأح��د  بتعيني  البلدي  ال�سعبي 
ذلك،  تعذر  واإن  الرئي�س،  نواب 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  اأح��د 
الرغبة  اإبداء  ظل  ويف  البلدي”. 
املجل�س  يف  لنائبني  الرت�سح  يف 
البلدية  لذات  البلدي  ال�سعبي 
االفالن  كتلة  على  واملح�سوبيني 
ب�سنون  م��ن  ك��ل  يف  واملمثلني 
لتويل  جباري  جمال  و  معاوية 
بالنيابة؛  ف��رج��ي��وة  م��ري  م��ه��ام 

بني  جتاذبات  عرف  ال��ذي  االأم��ر 
ذات  ويف  املنتخبني  االأع�ساء 
ال��وق��ت ك��ان��ت ك��ل امل��وؤ���رشات 
جمال  املرت�سح  ل�سالح  ت�سب 
تر�سحه  عن  تنازل  الذي  جباري 
معاوية  ب�سنون  املر�سح  ل�سالح 
العامة  امل�سلحة  بذلك  مراعيا 
الفرجيوي  وامل��واط��ن  للبلدية 
اأك��ده  ح�سبما  ���س��واء،  حد  على 
ومن  األقاها  التي  كلمته  خالل 
معاوية  ب�سنون  ���رشح  جهته 
ف�سح  بعدما  امل�ستخلف  الرئي�س 
من  االأط����راف  لبع�س  امل��ج��ال 
خفية  مبفاو�سات  للقيام  املجل�س 
و  جماعي  اتفاق  عن  اأ�سفرت 
للبلدية  بالنيابة  رئي�سا  تزكيته 
واحدة  م�سافة  يف  �سيكون  اأنه  
بينه وبني كل االع�ساء املنتخبني 
مفتوح  مكتبه   اأن  بذلك  متعهدا 
اإىل  و�سي�سعى  ع�سو،  لكل 
ت�سيري م�سالح  اجلميع يف  اإ�رشاك 
دون  املحلي  ال��ع��ام  امل��رف��ق  ه��ذا 

اأو تع�سف . اإق�ساء 
والذي  عمري  حممد  ميلة  وايل 
�سمل  مّل  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء 
كل  اإىل  ا�ستماعه  فرجيوة  لبلدية 
ب�سدر  وتدخالتهم   ان�سغاالتهم 
لتقدمي  م�ستعد  اأن��ه  اأك��د  رح��ب  
واالمكانيات  امل�ساعدات  كل 
ال�سري  �سمان  اأجل  من  املتوفرة 
يكون  اأن  ب�رشط  للبلدية  احل�سن 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  كل 
ويقرتحون  واح��دة  كتلة  البلدي 
للم�ساهمة  باال�سبقية  م�ساريع 
�سفحة  طي  و  الو�سع  بتدارك 
اإيجاد  يف  والتفكري  املا�سي، 
واإنقاذ  املطروحة  للم�ساكل  حلول 
التي  امل�ساكل  من  فرجيوة  بلدية 
النهو�س  اأجل  من  فيها،  تتخبط 
ترقيتها  مت  التي  البلدية  بهذه 
خالل  منتذبة  والية  اإىل  موؤخرا 

 . االإداري اجلديد  التق�سيم 
مهناوي بوجمعة 

ا�شتخالف مري فرجيوة املوقوف 
مبيلة 

�سكوى  اث��ر  على 
مواطن  بها  تقدم 
ام�������ام ع��ن��ا���رش 
التابعني  ال�رشطة 
ل��الم��ن احل�����رشي 
ي��ع��ي�����س،  اوالد 
تعر�سه  م��ف��اده��ا 
ل�����رشق��ة دراج��ت��ه 
كانت  التي  النارية 

التي  العمارة  ا�سفل  مركونة 
يف  حتقيق  فتح  مت  فيها،  يقيم 
الق�سية، ا�سفر على حتديد هوية 
عددهم  البالغ  منهم  امل�ستكى 
اما  ايقافهم،  مع  ا�سخا�س  ثالثة 
قاموا  فقد  امل�رشوقة  الدراجة 
يف  االأ�سخا�س  الأح��د  ببيعها 
البليدة،  لوالية  جماورة  والية 
املتهمني  ان  التحقيق  بنّي  كما 
دراج��ات  ث��الث   ب�رشقة  قاموا 

�ساحنة  م�ستغلني  اخرى  نارية 
يقومون  حيث  حلملها  �سغرية 
االحياء  م�ستوى  على  بدوريات 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ل��ت��ق�����س��ي وج��ود 
املركونة  ال��ن��اري��ة  ال��دراج��ات 
بالقرب  او  ال��ع��م��ارات  داخ��ل 
ل�رشقتها  للتخطيط  م��ن��ه��ا 
املذكورة،  ال�ساحنة  با�ستعمال 
اأم��ام  فيهم  امل�ستبه  ت��ق��دمي  مت 

العدالة.
�رشيف  العي�سي 

توقيف ع�شابة �شارقي الدراجات 
النارية باأوالد يعي�ض بالبليدة  الوطني  ال�سندوق  وكالة  اأطلقت 

للعمال  االجتماعية  للتاأمينات 
اإعالمية  حملة  باملدية،  االأج���راء 
اأرباب  لفائدة  موجهة  وحت�سي�سية 
الت�رشيح  بخ�سو�س  العمل 
االأج���راء  و  ل��الأج��ور  ال�سنوي 
�سعار  حتت  وذلك    2019 ل�سنة 
ال�سمان  با�سرتاكات  "الت�رشيح 
حيث  التزام"،  و  حق  االإجتماعي 
تهدف هذه احلملة التح�سي�سية اإىل 
و  ب�رشورة  العمل  اأرب��اب  تذكري 
لالأجور  ال�سنوي  الت�رشيح  اأهمية 
االإج��راءات  اإىل  اإ�سافة  االأج��راء  و 
التي  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  و 
هذه  لت�سهيل  ال�سندوق،  يوفرها 
االإلكرتونية  البوابة  عرب  العملية 
www. ب��ع��د  ع��ن  ل��ل��ت�����رشي��ح 
  teledeclaration .cnas .dz
الكرتونية،  خدمة  تعد  التي  و 
العمل  الأرباب  التنقل  عناء  توفر 
اأيام  طيلة  �سا   24/ 24�سا  متاحة 

عدة  �سمنها  تندرج  االأ�سبوع 
ع�رشية  و  الكرتونية  خ��دم��ات 
عرب  العمل  رب  في�ستطيع  اأخرى، 
بعمليات  القيام  من  البوابة  هذه 
الإ�سرتاكات  االإل��ك��رتوين  الدفع 
،اإمكانية  االإجتماعي  ال�سمان 
ال�سمان  التاأكد من و�سعيته جتاه 
االإجتماعي و الت�رشيحات املودعة 
خالل ال�سنة و كذا اإمكانية طبع و 
اخلا�سة  االأحقية  �سهادة  ا�ستخراج 
برب العمل ، كما متكن هذه اخلدمة 
طلب  تقدمي  اإمكانية  من  اأي�سا 
بعد  عن  اجلدد  لعماله  االنت�ساب 
و طلب بطاقة ال�سفاء اخلا�سة بهم 
عملية  ت�سمح  ذلك  اإىل  ،اإ�سافة 
القيام بالت�رشيح ال�سنوي لالأجور 
و االأجراء للعمال بتحيني ملفاتهم و 
حقوقهم لدى ال�سمان االإجتماعي، 
بتحيني  ذلك  يتعلق  و  اآلية  ب�سفة 
احلق يف احل�سول على االأداءات و 
بطاقة ال�سف�اء و املنح العائلية.و يف 

ال�سندوق  �سينظم  ال�سياق  نف�س 
اأي�سا اأبوابا مفتوحة على م�ستوى 
اأرباب  من  اأكرث  للتقرب  الوكالة 
 14 و   13 يومي  ذل��ك  و  العمل 
احلملة  �سمن   ،  2020 جانفي 
بالت�رشيح  اخلا�سة  التح�سي�سية 
ل�سنة  االأجراء  و  لالأجور  ال�سنوي 
ذاته  ال�سياق  يف  و  ،كذلك   2019
 05 يوم  �سحفية  ن��دوة  انعقدت 
م�ستوى  على   2020 جانفي 
املو�سوع  بهذا  تعلقت  الوكالة 
العمل  اأرباب  عدد  بخ�سو�س  .و 
نهاية  بلغ  الذي  للوكالة  املنت�سبني 
 6784 ي��ق��ارب  م��ا   2019 �سنة 
يوظفون  القطاعات،  خمتلف  من 
اجتماعيا م�رشحا  له  موؤمنا  عامال 
االإ�سارة  جتدر  ،و  الوكالة  لدى  به 
اإىل اأن عدد الت�رشيحات ال�سنوية 
املا�سية  لل�سنة  االأجراء  و  لالأجور 
4445 ت�رشيحا عن  2018 قارب 

بعد، عرب البوابة االإلكرتونية .

التح�سي�سية  احلمالت  هذه  وتعترب 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االإع��الم��ي��ة  و 
للتاأمينات  الوطني  ال�سندوق 
مبثابة  االأجراء  للعمال  االإجتماعية 
و  ال�سندوق  ب��ني  و�سل  همزة 
ال�سيما  عامة،  ب�سفة  م�ستخدميه 
اأطلقها عرب  اخلدمات اجلديدة التي 
تطبيقاته  و  االإلكرتونية  مواقعه 
الذكية  النقالة  الهواتف  على 
لفائدة املوؤمن له اجتماعيا و اأرباب 
العمل ،و ذلك ت�سهيال لالإجراءات 
اأعباء  من  التخفيف  و  االإداري���ة 
التكنولوجيا  مواكبة  و  التنقل 
ناجعة  عمومية  خدمة  اأج��ل  من 
�سمن  ه���ذا  ي���ن���درج  ح��ي��ث   ،
االت�سايل  االإ�سرتاتيجي  املخطط 
ع�رشنة  اإىل  الرامي  لل�سندوق 
قطاع ال�سمان االجتماعي ،حت�سني 
اخلدمة العمومية و تقريب االإدارة 

من املواطن.
حممدم

كنا�ض املدية يطلق حملة اإعالمية حت�شي�شية موجهة لفائدة اأرباب العمل



جواريات العدد09
السبت 25 جانفي 2020 م الموافق لـ 29 جمادى  االولى 1441هـ1909

....متكونة من 6 اأ�شخا�ض و �شبط بحوزتهم اأكرث من 02 كلغ من الكيف   

�شائقو �شيارات االأجرة ما بني الواليات يعت�شمون 
اأمام مديرية النقل ببلعبا�ض

م.رم�شاين
------------------ 

�سيارات  �سائقو   احتج   حيث 
على  ال��والي��ات  بني  ما  االأج��رة 
اإدراج  ب�ساأن  النقل  مديرية  قرار 
ما  االج���رة   �سيارات  �سائقي 
اخلطوط  �سمن  البلديات  بني 
اخل��ا���س��ة  م��ا ب��ني ال��والي��ات ،  
املحتجون   اعتربه  ال��ذي  االم��ر 
يوؤثر  قد  كونه  املنطقي   بغري 
لن�ساطهم،  اجليد  ال�سري  على 
نظام  تر�سيم  لعدم  �سيما  ال 
عن  امل�رشبون  .وانتقد   املداومة 
تنتهجها   التي  ال�سيا�سة  العمل 
ت�سيريها  يف  الو�سية  املديرية 
ا�سبح  ال���ذي  ال��ق��ط��اع  ل��ه��ذا 
م��ع��روف ب��ال��ف��و���س��ى  وع��دم 
م�ستوى  على  العمل   تن�سيق 
هذه    . املوجودة  النقل  خطوط 

بع�س  ت�سهدها  التي  الو�سعية  
اخلطوط  على غرار خط تيارت 
امل�سافرين  بقلة  يرُعرف  ال��ذي 
�سيارات  �سائقي  بكرثة  مقارنة 
اخلط   هذا  م�ستوى  على  االجرة 
االمر يظطر هوؤالء اىل االنتظار 
بدون  ايام  ثالثة  اىل  ت�سل  ملدة 
دوره��م  انتظار  اج��ل  من  عمل 
االم��ر   . امل�����س��اف��ري��ن  ن��ق��ل  يف 

النظر  اإع����ادة  يتطلب  ال���ذي 
النقل   خ��ط��وط   ت��وزي��ع  يف 
التفكري  قبل  حاليا  املفتوحة 
ال  حتى  اخ��رى  ا�ستحداث  يف 
متيز  التي  الفو�سى،  من  يزيد 
يف  منددين   . القطاع  ت�سيري 
التع�سف   ب�سيا�سة  ذاته  الوقت 
ال�سائقني   ه��وؤالء   طالت  التي 
الالم�سوؤولة  الت�رشفات  بفعل 

النقل،من  ملدير  واالرجت��ال��ي��ة 
باأن  النقل   مدير  �رشح  جهته  
ياأتي  نقل  خطوط  ا�ستحداث 
املواطنني  لطلبات   ا�ستجابة 
املعنية  باجلهة  دفع  الذي  .االمر 
خطوط  فتح  يف  التفكري  اىل 
�سيدي  بني  ما  مبا�رشة  جديدة  
ق�سنطينة  واليتي  و  بلعبا�س 
بان  قائال  اردف  ،حيث  و�سطيف 
الغنب  رفع  اىل  ت�سعى  م�ساحله 
النقل   لهم  وتوفري  املواطنني  عن 
طريق  عن  االمر  كان  وان  حتى 
بع�س  ع��م��ل  م��راج��ع��ة  اع���ادة 
اي�سا  .  وطماأن  احلالية  اخلطوط 
جميع  للنقل  ال��والئ��ي  امل��دي��ر 
غرار  على  الفاعلة  االط��راف  
ل�سائقي  االجتماعي  ال�رشيك 
اتخاذ  بعدم  االج��رة،  �سيارات 
اإ�رشاكهم   حالة   يف  اال  قرار  اي 

وا�ست�سارتهم.  

بلعبا�ض   �شيدي  لوالية  النقل  ،اأمام مقر مديرية  الواليات وقفة احتجاجية  ما بني  االأجرة اجلماعية  �شيارات  �شائقو   نظم  
تنديدا باإعادة فتح خطوط نقل جديدة  وبعدم تر�شيم  نظام املداومة بني  ال�شائقني،  مطالبني باتخاذ االإجراءات الالزمة 

يف �شبيل  حت�شني ظروفهم.

نقل جديدة...   فتح خطوط  باإعادة  بعد موجة االحتجاجات التي �شهدتها بلدية البويهي بتلم�شان تنديدا 

بدائرة  البويهي  بلدية  �سهدت 
تلم�سان  بوالية  جياليل  �سيدي 
طيلة  االحتجاجات  من  موجة 
اأق��دم  حيث  الفارط  االأ�سبوع 
غلق  على  املواطنني  ع�رشات 
بحل  وط��ال��ب��وا  البلدية  مقر 
والئية  جلنة  واإي��ف��اد  املجل�س 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى ل��ت��دوي��ن 
خ�سو�سا  االن�سغاالت،  خمتلف 
وقد  املحلية...  بالتنمية  ماتعلق 
الوالئية  ال�سلطات  ا�ستجابت 
ع�سية  جل��ن��ة  ب��اإي��ف��اد  وق��ام��ت 
كل  ت�سم  ال��ف��ارط،  اخلمي�س 
اال�ستماع  مت  حيث  القطاعات 
اأرقت  االن�سغاالت  من  جلملة 

احلدودية  البلدية  مواطني  كثريا 
تنمويا  رك���ودا  تعرف  وال��ت��ي 
انعك�س  ما  احل��دود،  غلق  منذ 
ال�سكان؛  نف�سية  على  �سلبا 
عدة  البويهي  بلدية  وت�سم  هذا 
قرية  منها  �سكنية  جتمعات 
القرية  العابد  ماقورة  �سبي�سة، 
جريدة  ف��اإن  وغريها.لال�سارة 
تطرقت  واأن  لها  �سبق  التحرير 
ماطلبه  وف��ق  ل��الح��ت��ج��اج��ات 
اأ�سبح  وبذلك  املحتجون  اأولئك 
اجلريدة  مرافقة  يطلب  اجلميع 
على  و���س��غ��رية  ك��ب��رية  ل��ك��ل 
�سيدي  دائ��رة  ت��راب   م�ستوى 
جياليل.                 ع بوتليتا�س

جلنة والئية تزور املنطقة وت�شتمع 
الن�شغاالت املواطنني

وادي  الدائرة  اأمن  م�سالح  نظمت 
اأرهيو عملية �رشطة مب�ساركة جميع  
اإقليميا  التابعة  ال�رشطة  م�سالح 
والتي  اأره��ي��و  واد  دائ��رة  لالأمن 
غرار  على  ال�سوداء  املناطق  م�ست 
خرما�سة  بحي  ال�سفاح  منطقة 

ال�سارى،  وح��ي  امل��دين  وال��وئ��ام 
االأماكن  تفتي�س  خاللها   من  مت 
نقاط  ن�سب  امل�سبوهة  والنقاط 
اأ�سفرت  والتي  واملراقبة  تفتي�س 
بط  �سرُ �سخ�سني،  توقيف  ع��ن 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهما 

ب��42  قدرت  املهلو�سة  واالأقرا�س 
قر�سا مهلو�سا و09 قطع خمدرات 
ب����4.5غرامات  وزنها  ق��درت 
نارية      درج��ات   07 حجز  مت  كما 
تنقيط  واأي�سا   الوثائق   النعدام  
احلملة،  مركبة  و60  �سخ�سا   25

لقيت ا�ستح�سانا كبريا لدى �سكان  
للتقليل  وذلك  ارهيو  وادي  مدينة 
والق�ساء تدريجيا على اآفة االإدمان 
اأبعادا  اأخ��ذت  التي  واالعتداءاتا 

خطرية يف ال�سنوات االأخرية.  
ع�سام ابو 

حجز 07 دراجات نارية وتنقيط 60 مركبة بغليزان 

مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رش ال�����رشط��ة 
احل�رشي  ب��االأم��ن  الق�سائية 
توقيف  من  داود،  بنب  اخلارجي 
قر�س   100 وحجز  �سخ�سني 
على  جاءت  الق�سية  مهلو�س، 
وردت  موؤكدة  معلومات  اث��ر 
وج��ود  م��ف��اده��ا  امل�سلحة  اىل 
املوؤثرات  برتويج  يقوم  �سخ�س 
الذي  احلي  و�سط  يف  العقلية 
تنقلت  الفور  على  فيه،  يقطن 
املكان  عني  اىل  ال�رشطة  قوات 
اآخر  �سخ�س  برفقة  توقيفه  ليتم 
مت  وم�سكنيهما  تفتي�سهما  بعد 
من  الذكر  ال�سالفة  الكمية  حجز 
ملف  اجناز  مت  العقلية،  املوؤثرات 
ال�سالفي  حق  يف  ق�سائي  اإراء 
العدالة  اأم��ام  وتقدميهما  الذكر 
امل��وؤث��رات  ح��ي��ازة  تهمة  ع��ن 
ويف  ال��ب��ي��ع،  ق�سد  العقلية 
متكنت  حيث  منف�سلة  عملية 

لفرقة  التابعة  ال�رشطة  ق��وات 
بامل�سلحة  وال��ت��دخ��ل  البحث 
الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
وحجز  �سخ�س  ت��وق��ي��ف  م��ن 
امل�رشوبات  من  وح��دات   606
االأنواع  خمتلف  من  الكحولية 
على  جاءت  الق�سية  واالأحجام، 
ذات  اىل  وردت  معلومات  اثر 
�سخ�س  وجود  مفادها  امل�سلحة 
ي��ق��وم ب���رتوي���ج امل�����رشوب��ات 
يف  رخ�سة  ب��دون  الكحولية 
فيه،  يقطن  ال��ذي  احلي  و�سط 
م�سكنه،  ذل��ك  يف  م�ستغال 
عمل  خطة  اعداد  مت  الفور  على 
توقيفه  م��ن  مكنت  حمكمة 
من  املحجوزة  الكمية  وبحوزته 
اإجناز  مت  الكحولية،  امل�رشوبات 
مبوجبه  قدم  ق�سائي  اإجراء  ملف 

العدالة. اأمام  بالوقوف  املعني 
ع�سام ابو 

حجز اأكرث من 600 وحدة 
من امل�شروبات الكحولية بغليزان 

باأمن  ال�رشطة  قوات  و�سعت   
لن�ساط   ح��دا  �سفيزف  دائ���رة 
 06 من  تتكون  اإجرامية  �سبكة 
غري  االجت��ار   حترتف  اأ�سخا�س 
تن�سط  باملخدرات،  ال�رشعي 
اجلهة  واليات  من  العديد  عرب 
على  مت  حيث  للوطن،  الغربية 
من  كمية  حجز  من  ذل��ك  ث��ر  اإ
ب�  وزنها  قدر  املعالج  الكيف 
اإجناز ملف  2.1 كلغ، يف حني مت 

الذكر  ال�سالفي  �سد  ق�سائي 
امل��خ��درات  ح��ي��ازة  تهمة  ع��ن 
لغر�س  امل��ع��ال��ج(  )ال��ك��ي��ف 
مبوجبه  قدموا   ، فيها  املتاجرة 
اإيداعهم  مت  اأي��ن  النيابة  اأم��ام 
تعود  الق�سية  ،حيثيات  احلب�س 
املتنقلة  الفرقة  ا�ستغالل  اإىل 
ب�سفيزف  الق�سائية  لل�رشطة 
�سبكة  وجود  مفادها  ملعلومات 
ال�رشعي  غري  االجت��ار   حترتف 

املتاجرة  لغر�س  ب��امل��خ��درات 
امل�سلحة  ذات  لتبا�رش  فيها، 
للك�سف  التحريات   بتكثيف 
و  الق�سية  هذه  مالب�سات  عن 
لتوقيف  حمكمة   خطة  و�سع 
عملية  ،بعد  فيها   املتورطني 
م��راق��ب��ة دق��ي��ق��ة ل��ت��ح��رك��ات 
توقيفهم  مت  فيهم  امل�ستبه 
م�ساكنهم  تفتي�س  وبعد  تباعا، 
قانونية مت حجز كميات  بطريقة 

)الكيف  املخدرات  من  متفاوتة 
االإجمايل  وزنها  قدر  املعالج( 
مّت  حني  يف   ، كلغ   02 من  باأكرث 
عن  �سدهم  ق�سائي  ملف  اإجناز 
املخدرات  على  احليازة  تهمة 
قدموا  فيها،  املتاجرة  لغر�س 
مت  اأي��ن  النيابة  اأم���ام  مبوجبه 

احلب�س.  اإيداعهم 
م.رم�ساين  

تفكيك �شبكة اجرامية جهوية تتاجر فـي ال�شموم ببلعبا�ض 

التي  امليدانية  اخلرجات  اإطار  يف 
تلم�سان  والية  وايل  بها  يقوم 
خمتلف  اأ�سغال  وت��رية  لتفقد 
واال�ستماع  التنموية  امل�ساريع 
امل��واط��ن��ني عرب  الن�����س��غ��االت 
الوالية.  ودوائر  بلديات  خمتلف 
الوفد  رفقة  ال��وايل  عاين  فقد 
امل��راف��ق ل��ه دائ����رة ال��غ��زوات 
تتمثل  حمطاته  اأوىل  وكانت 
اإجن��ز  وت��رية  على  ال��وق��وف  يف 
�سنف  م��ن  امل��در���س��ي  املجمع 
تقدر  التي   ، عمر  ب�سيدي   B1
حيث   ،  65% به  االأ�سغال  ن�سبة 
مدير  ال�سيد  الوايل  ال�سيد  كلف 
باإعداد  العمومية  التجهيزات 
االأ�سغال  يت�سمن  �رشوط  دفرت 
املركزية  التدفئة  ال�سيما  املتبقية 

اإمتام االإجراءات  مع احلر�س على 
العاجل  القريب  يف  االإداري���ة، 
كامال  امل�رشوع  جت�سيد  ل�سمان 

املقبل. املدر�سي  الدخول  قبل 
اأ�سغال  معاينة  بعدها  ليتم 
ال�سهيد  بحي  العمرانية  التهيئة 
ك��ان��ت  ال��ت��ي  و  خ��ل��ي��ف��ة،  ب��ن 
بتاريخ  موؤقت  ت�سليم  مو�سوع 
هذه  اإثر  على   ،  10/12/2019
وايل  ال�سيد  ك��ل��ف  امل��ع��اي��ن��ة 
املجل�س  رئي�س  ال�سيد  الوالية 
حتت  الغزوات  لبلدية  ال�سعبي 
الغزوات  دائ��رة  رئي�س  اإ���رشاف 
االإداري���ة  االإج����راءات  مببا�رشة 
املتعلقة  العمليات  يف  لالنطالق 
اإجناز  بالتهيئة بذات احلي و كذا 
العمومية.و  االإن����ارة  �سبكة 

التنمية  جلهود  منه  موا�سلة 
باإن�سغاالت  االأمثل  التكفل  و 
املواطنني ، اأمر الوايل باالنطالق 
حي  ط��رق  تزفيت  عملية  يف 
االآجال.بعد  اأق��رب  يف  ال��وئ��ام 
مبعاينة  الوايل  ال�سيد  قام  ذلك 
بحي  ت��ق��ع  مهنيا  حم��ال   32
اأ�سدى  اأين   ، خليفة  بن  ال�سهيد 
مدير  ال�سادة  من  لكل  تعليمات 
التجهيزات  م��دي��ر  و  الرتبية 
ال�سيد  مع  بالتن�سيق  العمومية 
لدرا�سة  الغزوات  دائرة  رئي�س 
االأخ��رية  ه��ذه  حتويل  اإمكانية 
ذلك  عك�س   ، متو�سطة  اإىل 
اقرتاحات  تقدمي  عليهم  يتعني 
لفائدة  املحالت  هذه  ال�ستغالل 
االإداري���ة  القطاعات  خمتلف 

حت�سني  ع��ل��ى  م��ن��ه  ح��ر���س��ا 
خدمات  تقدمي  و  العمل  ظروف 
حر�سا  للمواطن.و  جودة  ذات 
على  الوالية  وايل  ال�سيد  من 
مقبل  اجتماعي  دخول  �سمان 
عاين  ال���ظ���روف  اأح�����س��ن  يف 
 D1 �سنف  املدر�سي  املجمع 
مطعم  اإجن��از  مع  عمر  ب�سيدي 
ن�سبة  بلغت  التي  م��در���س��ي، 
األح  اأين   ،  %  95 بهما  االأ�سغال 
ذات  اأ�سغال  اإجناز  �رشورة  على 
امل�ساريع  كمثل  عالية  ج��ودة 
الدخول  ا�ستالمها خالل  مت  التي 
منها  اأح�سن  اأو  احلايل،  املدر�سي 
لدى  ا�ستح�سانا  عرفت  التي  و 

 . املواطنني 
بوتليتا�س ع 

الوايل يطالب باالإ�شراع يف اإجناز خمتلف امل�شاريع التنموية بالغزوات بتلم�شان 

والي��ة  اأم���ن  م�����س��ال��ح  متكنت 
عمليات  يف  تي�سم�سيلت 
الفارط  االأ�سبوع  خالل  متفرقة 
اأ�سخا�س  �ستة  ت��وق��ي��ف  م��ن 
و   22 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
يف  تورطهم  ب�سبب  �سنة،   39
املخدرات  ونقل  حيازة  ق�سايا 
املتاجرة  ق�سد  العقلية  واملوؤثرات 
اأ����رشار  جماعة  وت��ك��وي��ن  بها 
وح�سب  بي�ساء.  اأ�سلحة  وحيازة 
العمليات  ال��والي��ة   اأم��ن  بيان 
االأم��ن  ق��وات  بها  قامت  التى 
اجليد  اال�ستغالل  بعد  ج��اءت 
ليتم  اإليها  ال��واردة  للمعلومات 
حمكمة  عمل  خمطط  و���س��ع 
من  كمية  حجز  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
 )   ) املعالج  الكيف   ( املخدرات 
اإيل  اإ�سافة  مهلو�سة  واأقرا�س 
بعد �رشقته  نقال  هاتف  اإ�سرتجاع 
بناء  م��ع��دات  ا���س��رتج��اع  وك��ذا 
اأحد  قبل  من  �رشقت  قد  كانت 
ال�سياق  نف�س  ويف   . املوقوفني 
االأمنية  امل�سالح  ذات  عاجلت 
الفارط عدة  خالل �سهر دي�سمرب 

94 ق�سية من  بلغ عددها  ق�سايا 
على  مت  العام،  القانون  ق�سايا 
�سخ�سا   112 توقيف  اإث��ره��ا 
الق�سائية  للجهات  وتقدميهم 
ه��ذه  يف  ال�����س��دارة  وحت��ت��ل   ،
املا�سة  اجلرائم  امل�سجلة  الق�سايا 
 50 ت�سجيل  مت  حيث  باملمتلكات 
 ، �سخ�سا   21 فيها  تورط  ق�سية 
باالأ�سخا�س  املا�سة  اجلرائم  تليها 
ق�سية    26 ت�سجيل  مت  حيث 
ويف   ، �سخ�سا   31 فيها  تورط 
ا�ستهالك  ظاهرة  مكافحة  جمال 
الكحولية  امل�رشوبات  وترويج 
ق�سيتني  امل�سلحة  ذات  �سجلت 
حجز  ومت  �سخ�سان  فيها  تورط 
امل�����رشوب��ات  م��ن  وح���دة   336
االأن��واع  خمتلف  من  الكحولية 
ق�سيتني  ت�سجيل  ايل  اإ�سافة   ،
باملخدرات  باملتاجرة  تتعلقان 
فيها  تورط  العقلية  واملوؤثرات 
اإثرها  على  مت  اأ�سخا�س  ثالثة 
و07  املخدرات  من  154غ  حجز 

العقلية  املوؤثرات  من  اأقرا�س 
حميد  زغارية 

توقيف �شتة اأ�شخا�ض لتورطهم
 يف عدة ق�شايا بت�شم�شيلت 
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بن نا�شر: "عانيت يف ال�شغر ِب�شبب 
نحافتي وق�شر قامتي"

بريناردو �شيلفا : "حمرز 
العب غري عادي و مناف�شته 

لي�ض باالأمر ال�شهل"

�شليماين على رادار مان�ش�شرت 
يونايتد

يف  كثريا  نا�ضر  بن  اإ�ضماعيل  اجلــزائــري  ــدويل  ال الالعب  عانى 
تتنا�ضب  ال  التي  “ال�ضعيفة”  املوفولوجية  بنيته  ِب�ضبب  طفولته، 

مع لعبة كرة القدم التي يع�ضقها حتى الّنخاع.
وقال اإ�ضماعيل بن نا�ضر: “كنت األعب كثريا ريا�ضة كرة القدم اأّيام 
 7 ِبعمر  واأنا  ُترافقني  الكرة  بداأت  االإبتدائي.  والتعليم  الطفولة 

اإىل 8 �ضنوات”.
جنوب  يف  تقع  التي  اآرل  ِببلدية  النور  نا�ضر  بن  اإ�ضماعيل  واأب�ضر 
ِبتلك  ُتذّكر  ج�ضدية  بنية  ذو  العــب  وهــو   .1997 عــام  فرن�ضا، 
النجم  اأو  كوي�ضي،  م�ضطفى  اجلزائري  مواطنه  تطبع  كانت  التي 
اأو  زوال،  جانفرانكو  االإيــطــايل  اأو  مي�ضي،  ليونيل  االأرجنتيني 
الربازيلي جونينيو باوليت�ضا، اأو االإجنليزي واين روين، اأو الفرن�ضي 

اآالن جريا�ص، اأو حار�ص املرمى املك�ضيكي خورخي كامبو�ص.
واأ�ضاف الدويل اجلزائري يف اأحدث مقابلة اإعالمية اأدىل 

اآ�ضي  ِبها للقناة التلفزيونية االإلكرتونية ِلفريقه ميالن 
االإيطايل: “كنُت نحيفا وق�ضري القامة، ومل اأكن اأتخّيل 

اعتبار  على  ما،  يوما  الكروي  النجاح  هذا  اإىل  اأ�ضل  اأن 
الريا�ضة  مِلُمار�ضة  هــام  عامل  اجل�ضدية  البنية  اأن 

ِلتجاوز  االأمر  تطّلب  العايل.  وامل�ضتوى  االإحرتافية 
الناحية  مــن  قويا  اأكـــون  اأن  الــعــائــق،  ــذا  ه

الذهنية، ومهوو�ضا ِبريا�ضة كرة القدم، 
مع توّفر قليل من احلّظ”.

ــر  واف ِبق�ضط  نــا�ــضــر  ــن  ب و�ــضــاهــم 
اإحراز  يف  مِب�ضر،  املا�ضي  ال�ضيف 

اجلــزائــري  الــوطــنــي  املنتخب 
كما  اإفــريــقــيــا،  اأمم  كـــاأ�ـــص 

جــائــزة  “الكاف”  مــنــحــتــه 
هـــذه  يف  ـــــب  الع ـــن  ـــض ـــ� اأح
القارية.  الكروية  البطولة 
لالعب  ــل  ــذه ُم جنـــاح  وهـــو 

 ، الــكــرويِّ م�ضواره  بداية  يف 
وِبعمر 22 �ضنة.

ــد  ــدي اجل ــه  ــق ــري ف اإىل  ــه  ــرت ــظ ن وعــــن 
بن  قال  االإيطايل،  اآ�ضي  ميالن  العمالق 

ال�ضابق  فريقي  مع  جئت  “ملّا  نا�ضر: 
�ضان  مِبلعب  امليالن  مِلواجهة  اأمبويل 

مو�ضم  اإيطاليا  بطولة  يف  �ــضــريو، 
ِبالّرهبة  �ضعرت   ،2018-2019

�ضاهدت  رجــاليــا!  وارتــعــ�ــضــت 
ــذي  ال ــك  ــذل ِل �ضبيها  جــمــهــورا 

ـــدان فـــيـــلـــودروم  ـــي ـــاد م ـــرت مِبـــديـــنـــة ي
حيث  الفرن�ضي،  احلما�ص الفّيا�ص مر�ضيليا 

كما  ــوي.  ــق ال قمي�ص والت�ضجيع  ـــداء  ارت اأن 
)�ضبع  جنمات  �ضبع  اأبطالل يحمل  رابطة  كوؤو�ص 
ـــــا(، اأمـــر اأكـــرث من  اإىل اأوروب اإ�ضارة  يف  مفخرة”. 
بها  ُيحظى  التي  واالأ�ضود، املكانة  االأحمر  فريق 

قاعدته  اإىل  العري�ضة، ا�ــضــتــنــادا  اجلــمــاهــرييــة 
القارية  الغالية.وتتويجاته 

متو�ضط  ــارك  ــض نا�ضر و� بن  اإ�ضماعيل  املــيــدان 
مـــبـــاراة   13 مواجهة يف   20 اأ�ــضــل  مــن  اأ�ضا�ضيا، 
فريقه  اإيطاليا خا�ضها  بطولة  “الّرو�ضونريي” يف 
للمو�ضم احلايل.

اأتلتيكو  العب  نيجيز  �ضاوؤول  قال 
يــحــتــاج  ــه  ــق ــري ف اإن  مــــدريــــد، 
اأمور  يف  النظر  ــادة  اإع اإىل  ب�ضدة 
 )2-1( ــارة  ــض ــ� اخل عــقــب  كــثــرية 
املنتمي  ليوني�ضا  كولتورال  ــام  اأم
اخلمي�ص،  اأم�ص  الثالثة،  للدرجة 

يف دور الـ32 لكاأ�ص ملك اإ�ضبانيا.
ــب  واأرغ "اأمتنى  نيجيز  واأو�ــضــح 
الهزمية  هــذه  الفريق  يعترب  اأن 
امل�ضار  اإىل  يعيدنا  جًدا  موؤملًا  در�ًضا 
ن�ضمح  اأن  يجب  ال  الأننا  ال�ضحيح 

بتكرار مثل هذا االأمر جمدًدا".
وتابع "لن اأ�ضعر بامللل من القول اإن 
الذي  مدريد  اأتلتيكو  يكن  مل  هذا 
متثل  ال  اخل�ضارة  ــذه  وه نعرفه 
الفريق. ال ي�ضتحق اجلمهور ذلك 

وال النادي".
التي  الــقــويــة  الت�ضكيلة  ورغـــم 
وجـــواو  نيجيز  ـــاوؤول  �ـــض �ــضــمــت 
االنتقال  �ضفقة  �ضاحب  فيلك�ص 
فاإن  الــنــادي  تاريخ  يف  القيا�ضية 
ــور  االأم ح�ضم  يف  اأخفق  اأتلتيكو 

للمباراة،  االأ�ضلي  الوقت  خــالل 
بعد اأن هز يولن كا�ضتانيدا ال�ضباك 
ليعادل هدف التقدم الذي اأحرزه 
للروخيبالنكو�ص  كوريا  اأنخيل 

ويلعب الفريقان وقتا اإ�ضافيا.
التفوق  يف  االأر�ص  اأ�ضحاب  وجنح 
بهدف  االإ�ـــضـــايف  ــت  ــوق ال خـــالل 

ليح�ضم  بنيتو  �ضريجيو  اأحـــرزه 
ويتعر�ص  املغمور  الفريق  ــوز  ف
كاأ�ص  من  خــروج  الأ�ضرع  اأتلتيكو 
الب�ضيط  اأمام  اخل�ضارة  منذ  امللك 
دييجو  يتوىل  اأن  قبل   2011 يف 

�ضيميوين تدريب الفريق.
يحتل  الذي  مدريد،  اأتلتيكو  وفاز 

وتاأهل  ــدوري  ال يف  الثالث  املركز 
لدور الـ16 يف دوري اأبطال اأوروبا، 
يف   3-2 بنتيجة  بر�ضلونة  على 
وقت  يف  االإ�ضباين  ال�ضوبر  كاأ�ص 
�ضابق هذا ال�ضهر، وفر�ص التعادل 
ــاراة  ــب ــد يف امل ــدري عــلــى ريــــال م
بركالت  يخ�ضر  اأن  قبل  النهائية 

الرتجيح يف نهاية املطاف.
ب�ضاأن  قلقه  عن  �ــضــاوؤول  ــرب  واأع
اأداء فريقه يف االآونة االأخرية يف 
اأقل  بعد  متوا�ضعة  فرق  مواجهة 
 )2-0( اخل�ضارة  على  اأ�ضبوع  من 

على ملعب ايبار املتعرث.
منذ  الفريق(  )مع  هنا  "اأنا  وقــال 
�ضبع �ضنوات ومل اأرى �ضيئا م�ضابها. 
ــــادر عــلــى مــنــازلــة  اأتــلــيــتــيــكــو ق
مدريد  ــال  ري مثل  الــفــرق  اأقـــوى 
فرقا  يواجه  حني  لكن  وبر�ضلونة 
بالطريقة  يلعب  ال  متوا�ضعة 
التي يحتاجها وال ميلك الالعبني 
مل  االأمـــر  ــذا  ه املطلوب.  احلــافــز 

يحدث من قبل".

ــان  ــض حــــــّول بـــاريـــ�ـــص �
ــــان  ــــريم ج

اإىل  اأنظاره 
ــــــم  جن

واعــــــــــــد ال 
اأيامه  اأح�ضن  يعي�ص 
ـــال  ري يف  الـــكـــرويـــة 
ــد، حــيــث يــرى  ــدري م
ــه اأفــ�ــضــل بــديــل  ــي ف
يف  ــب  ــراغ ال ملهاجمه 
الــرحــيــل اإديــنــ�ــضــون 

كافاين.
ـــم  ـــــــــــــــــدرك جن وي
لوكا  ــد  ــدري م ريــــال 
يــوفــيــتــ�ــص، اأنـــه مل 

مع  املــنــتــظــر  االأداء  بــعــد  يــقــدم 
يح�ضل  وال  املو�ضم،  هــذا  فريقه 
اأنه  رغم  كافية،  لعب  دقائق  على 
عن  الغبار  نف�ص  جــاهــًدا  يحاول 
اأقرب  نف�ضه، وا�ضتعادة توهجه يف 

وقت ممكن.
يوفيت�ص  لوكا  و�ضعية  اأن  ويبدو 
فتحت  قد  متــاًمــا،  امل�ضتقرة  غري 
اأجل  من  الباري�ضي  العمالق  �ضهية 
ملوقع  وفــًقــا  ال�ضتاء،  ــذا  ه �ضمه 

�ضبورت". "فوت 

باري�ص  اإدارة  اأن  املوقع  واأو�ــضــح 
ــدف خطف  ــه الــتــحــرك ب ــــداأت  ب
مدير  مــع  وتــوا�ــضــلــت  يوفيت�ص، 
اإمكانية  بحث  اأجــل  مــن  اأعــمــالــه 
االإعــارة  �ضبيل  على  معه  التعاقد 

حتى نهاية املو�ضم اجلاري.
واأ�ضار "فوت �ضبورت" اإىل اأن عمالق 
فرن�ضا يريد ا�ضتغالل و�ضعية لوكا 
يوفيت�ص ال�ضعبة مع ريال مدريد، 
اإىل  باالن�ضمام  اإقــنــاعــه  بــهــدف 

كتيبة نيمار ومبابي واإيكاردي.

التي  االأوىل،  املــرة  ــذا  ه ولي�ضت 
يحاول فيها �ضان جريمان التعاقد 
م�ضبًقا  حــاول  فقد  يوفيت�ص،  مع 
ال�ضيما  املــا�ــضــي،  املــو�ــضــم  خـــالل 
قدمه  الــذي  الكبري  امل�ضتوى  بعد 
اآيــنــرتاخــت  ال�ضابق  فريقه  مــع 

فرانكفورت االأملاين.
ــان جـــريمـــان يف لــوكــا  ــض ــــرى � وي
اإدين�ضون  لالعبه  املنا�ضب  البديل 
الـــذي عــرب عــن رغبته  كــافــاين، 
باري�ص  عن  الرحيل  يف  الوا�ضحة 
مع  ا  خ�ضو�ضً ال�ضتوي،  املريكاتو  يف 
اأتلتيكو مدريد ومان�ض�ضرت  اهتمام 

يونايتد بخدماته.
قد  يوفيت�ص،  لوكا  اأن  اإىل  ي�ضار 
و�ضائل  اإىل  اأ�ضابيع  قبل  ــدث  حت
االإعالم، حيث اأكد اأن مدرب ريال 
ــن الــديــن زيـــدان يثق  مــدريــد زي
الفرن�ضي  ــدرب  امل اأكــد  فيما  فيه، 
للغاية،  جيد  العب  يوفيت�ص  اأن 
اأن  اأجل  من  للوقت  فقط  ويحتاج 

يربز قدراته ب�ضكل كبري.

اجلزائري،  ــاد  االحت رئي�ص  ا�ضتقبل 
زط�ضي،  الــديــن  خــري  الــقــدم،  لكرة 
ال�ضفري  الهيئة  مبقر  االأربــعــاء  يــوم 
فالفيو  ـــر،  ـــزائ اجل يف  الـــربازيـــلـــي 
ماريغا، بح�ضور االأمني العام لل�ضفارة 
�ضوفغاليا  ــــــدواردو  اإي الــربازيــلــيــة 
وكذلك االأمني العام يف "الفاف" حممد 

�ضاعد.
اجلــزائــري  االحتـــاد  ن�ضره  ملــا  ووفــقــًا 
هذه  فــاإن  االلــكــرتوين،  موقعه  على 
املــحــادثــات بــني خــري الــديــن زط�ضي 
من  الــعــديــد  على  تــركــزت  و�ضيفه 
ــدم،  ــق ال ــرة  ــك ب املتعلقة  املــوا�ــضــيــع 
للتعاون  اإطــار  و�ضع  اإمكانية  وكذلك 

بني احتادي الكرة يف البلدين.
فاإن  دائمًا،  الـ"فاف"  بيان  وح�ضب 
عن  كذلك  متحورت  اجلل�ضة  هذه 
وديــة  مــبــاريــات  حتديد  اإمكانية 
م�ضتقباًل بني منتخب "حماربي 
بــطــل  ال�ضحراء" 
ــا ونــظــريه  ــي ــق ــري اأف
 " و ل�ضيلي�ضا ا "
حامل لقب "كوبا 
مثلما  اأمريكا"، 
اأن  ميــــكــــن 
نف�ص  يكون 

احلال مع الفئات ال�ضنية يف املنتخبني.
اأن  اأكــد  الــذي  ــه،  ذات البيان  وي�ضيف 
اتفقا  اجلل�ضة  هذه  وخــالل  الرجلني 
على حتديد مواعيد اأخرى لالجتماع 
من  ــد  وف املـــرة  ــذه  ه طرفها  �ضيكون 
من  القدم،  لكرة  الربازيلي  ــاد  االحت
وحتديد  العالقة  هــذه  تعزيز  ــل  اأج

كيفية التعاون بني الطرفني.
االجتماع،  هذا  يف  الطرفان  وافــرتق 
ال�ضفري  نال  حيث  الهدايا  تبادل  على 
اجلزائر  منتخب  قمي�ص  الربازيلي 
الدين  خــري  ــال  ن كما  ا�ضمه،  يحمل 

باللغة  كــتــابــًا  �ضيفه  مــن  زطــ�ــضــي 
ــن كـــرة الــقــدم  الــعــربــيــة يــتــحــدث ع

الربازيلية.
جمعت  وديـــة  مواجهة  اآخـــر  وتــعــود 
والــربازيــلــي  اجلـــزائـــري  املنتخبني 
ودّي  لقاء  اإطـــار  يف   ،2007 ــام  ع اإىل 
ــة مــونــبــولــيــيــه  ــن ــدي احــتــ�ــضــنــتــه م
الفرن�ضية، وعرف فوز رفقاء املعتزل 
وكــان  ل�ضفر،  بهدفني  رونالدينيو 
تلك  يف  "املحاربني"  منتخب  يــقــود 
جون  الفرن�ضي  الفني  املدير  الفرتة، 

مي�ضال كافايل.

كــــ�ــــضــــفــــت 
ــــر  ــــاري ــــق ت
ــة  ــي ــف ــح ــض �
اأن  ــــوم  ــــي ال
مــــــــــــــــدرب 
املغربي  املنتخب 
نادم  رونار  هرييف  ال�ضابق 
ــراف  ــض االإ� رف�ضه  على 
الوطني  املنتخب  على 
عر�ضا  تلقى  ملــا  ــري  ــزائ اجل

ر�ضميا .
” فــوتــبــول  ــع  ــوق واأكـــــد م
املدرب  اأن  ” اليوم  +اأفريكا 
رونــار   هــرييف  الفرن�ضي 
تدريب  فر�ضة  ان  ادرك 
اخل�ضر فر�ضة لن تاأتي مرة 
بلما�ضي  عقد  بعد  ــرى  اخ

الطويل مع املنتخب.
بان  املوقع  ذات  ا�ضار  و 
ــذي  ال الكبري  الــنــجــاح 
الوطني  املنتخب  حققه 

رونــار  جعل  بلما�ضي  مــع  اجلــزائــري 
فر�ضة  ت�ضييع  على  بالندم  ي�ضعر 

تدريب هذاا ملنتخب.
و كان رونار قريب من تدريب اخل�ضر 
التي  املا�ضية  العامل  كاأ�ص  نهاية  بعد 
عر�ضا  تلقى  بعدما  رو�ضيا  يف  اأقيمت 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  لتدريب 

لكنه رف�ص .
هرييف  املدرب  اإ�ضم  اإرتبط  وان  و�ضبق 

الوطني  املــنــتــخــب  بــتــدريــب  رونــــار 
وهذا  منا�ضبة  من  اأكــرث  يف  اجلزائري 
حممد  ال�ضابق  الرئي�ص  عهد  منذ 

روراوة .
و ي�ضرف املدرب الفرن�ضي هرييف رونار 
حاليا على املنتخب ال�ضعودي وهذا من 
كاأ�ص  نهائيات  اىل  معهم  التاأهل  اأجل 

العامل القادمة التي �ضتقام يف قطر .

رئي�ص  زط�ضي  الــديــن  خــري  ــال  ق
اإن  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
الت�ضفيات  من  الثاين  الدور  قرعة 
نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االإفريقية 
منتخب  اأوقعت   ،2022 العامل  كاأ�ص 
لكنه  منا�ضبة،  جمموعة  يف  بالده 
حذر يف الوقت نف�ضه من االإفراط 

يف التفاوؤل.
يف  اجلــزائــر،  منتخب  و�ضيتناف�ص 
منتخبات  مــع  االأوىل  املجموعة 
بوركينا فا�ضو، والنيجر وجيبوتي.

وقال زط�ضي يف ت�ضريحات اإذاعية 
جمموعة  يف  اأوقعتنا  "القرعة 
معطيات  هــنــاك  لــكــن  مــنــا�ــضــبــة، 
الأن  احل�ضبان،  يف  تدخل  اأخـــرى 
اللعب يف اأفريقيا �ضعب جدا، اأ�ضف 
اإىل ذلك حقيقة امليدان التي يجب 

اأخذها بعني االعتبار".
واالإعـــداد  ــذر  احل "علينا  واأ�ــضــاف 
من  بــدايــة  املــبــاريــات  لكل  اجليد 
علينا  يــتــعــني  االأوىل.  املـــبـــاراة 
من  بد  وال  املناف�ضني،  كل  احــرتام 
املجموعات  دور  ختام  يف  ال�ضدارة 
معه  نتعامل  اأن  علينا  يجب  الــذي 

بذكاء كبري".

اجلزائري  االحتاد  اأن  زط�ضي  واأكد 
الذي  الفني  اجلهاز  يف  كثرًيا  يثق 
اإىل  م�ضرًيا  بلما�ضي،  جمال  يقوده 
اأنه �ضيوفر كل االإمكانيات للمدرب 

مل�ضاعدته يف جناح املهمة.
زط�ضي  ـــد  اأك ــــرى،  اأخ جــهــة  ومـــن 
كاأ�ص  لبطولة  اجلديد  املوعد  اأن 

عن  �ضي�ضفر   ،2021 اأفريقيا  اأمم 
مع  ــة  ــارق االأف لالعبني  م�ضكالت 
باأنه  معرتفا  االأوروبية،  اأنديتهم 
يف  البطولة  ــة  ــام اإق يف�ضل  كــان 

ال�ضيف.
ــاف(  وكــان االحتـــاد االأفــريــقــي )ك
يناير   / ــان  ث كــانــون   15 يف  اأعــلــن 

اجلاري تغيري موعد كاأ�ص اأفريقيا 
2021 املقررة يف الكامريون، لتقام 

يف ف�ضل ال�ضتاء بدال من ال�ضيف.
�ضاملة  مراجعة  اإىل  زط�ضي  ودعــا 
على  ــة  ــي ــق ــري االأف لــلــمــ�ــضــابــقــات 

م�ضتويي االأندية واملنتخبات.

�شاوؤول: جمهور اأتلتيكو ال ي�شتحق هذه الهزمية املوؤملة

�شان جريمان يجد بديل كافاين داخل ريال مدريد

مباراة ودية مرتقبة بني اجلزائر والربازيل !

رونار نادم على رف�شه تدريب "اخل�شر"

زط�شي: ثقتنا كبرية يف بلما�شي.. وال ا�شتهانة باملناف�شني اخل�شر.."�شبح" ملناف�شيهم يف ت�شفيات مونديال قطر
اأ�ضفرت قرعة الت�ضفيات االأفريقية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص العامل 2022 يف قطر، عن وقوع املنتخب 
يف  اخلام�ضة  للمرة  ح�ضوره  يف  حظوظه  ي�ضاعف  ما  وهو  الورق،  على  �ضهلة  جمموعة  يف  اجلزائري 

تاريخه باأكرب حمفل عاملي.
يف  ال�ضحراء"  "حماربي  الثالثاء،  يوم  القاهرة  امل�ضرية  العا�ضمة  يف  اأُقيمت  التي  القرعة  وو�ضعت 

املجموعة االأوىل، اإىل جانب بوركينا فا�ضو والنيجر. فيما كان املنتخب االأخري جيبوتي.
و�ضبق للمنتخب اجلزائري الذي ميتلك تاريخًا حافاًل يف القارة ال�ضمراء، اللعب اأمام منتخبي النيجر 
اأنه مل ي�ضبق له مواجهة منتخب جيبوتي، الذي �ضيلعب  وبوركينا فا�ضو يف منا�ضبات خمتلفة. غري 
معه يف هذه الت�ضفيات الأول مرة. وبالتايل، فاإنه يعترب "�ضبحًا" مرعبًا للمنتخبات التي توجد معه 

يف املجموعة ذاتها.
ويعترب منتخب بوركينا فا�ضو املعروف با�ضم "اخليول"، اأكرث منتخب بهذه املجموعة لعب اأمامه زمالء 
مل�ضلحة  مباريات  و6  اجلزائر،  بفوز  منها   9 انتهت  منا�ضبة،   20 يف  املنتخبان  تواجه  اإذ  حمرز،  ريا�ص 
بوركينا فا�ضو، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل بينهما. كذلك تتفوق اجلزائر يف هذه املواجهات، يف 

عدد االأهداف امل�ضجلة، حيث �ضجلت 32 هدفًا مقابل تلقيها لـ17 هدفًا.
املباراة  يف  فا�ضو  بوركينا  جتــاوز  بعد   ،2014 العامل  كاأ�ص  نهائيات  اإىل  التاأهل  يف  "اخل�ضر"  وجنح 
اأهداف لهدفني، ثم  اأر�ضه بنتيجة ثالثة  الفا�ضلة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز املناف�ص على 
قلبت اجلزائر الطاولة عليها اإيابًا بفوزها بهدف ل�ضفر من ت�ضجيل جميد بوقرة، الذي كان كافيًا من 

اأجل التاأهل باأف�ضلية االأهداف امل�ضجلة خارج االأر�ص.
كانت  جداً،  قليلة  مرات  يف  النيجر،  منتخب  اأمام  اأفريقيا،  كاأ�ص  من  االأخرية  الن�ضخة  اأبطال  ولعب 
كّلها جمتمعة ت�ضل اإىل 5 مباريات، اإذ تواجه املنتخبان يف ت�ضفيات كاأ�ص العامل 1982، وفازت وقتها 
كاأ�ص  ت�ضفيات  يف  بينهما  املواجهات  تتجدد  اأن  قبل   ،1-0 بنتيجة  اإيابًا  وخ�ضرت   4-0 ذهابًا  اجلزائر 
�ضنة  بينهما  االأخرية  املواجهة  وكانت  و0-6،  بـ1-0  واإيابًا  ذهابًا  اجلزائر  فازت  بعدما   ،2006 العامل 

.3-0 بنتيجة  وديًا  اجلزائر  فازت  يوم   ،2012

جدل حول حقيقة اهتمام 
بر�شلونة باإريك�شن

اإح�شائية ترعب اخلفافي�ض 
قبل مواجهة بر�شلونة

املا�ضية  ال�ضاعات  �ضهدت 
ــول  ــــدال كـــبـــريا ح ج

ــام  ــم ــت حــقــيــقــة اه
بالظفر  بر�ضلونة 
ـــــــات  ـــــــدم ـــــــخ ب
الـــــدمنـــــاركـــــي 
ـــان  ـــي ـــت ـــض ـــ� ـــري ك
ــن العــب  ــض ــ� ــك اإري

و�ـــضـــط تــوتــنــهــام، 
خـــــــــــــالل فـــــــرتة 

ال�ضتوية  ــاالت  ــق ــت االن
اجلارية.

بر�ضلونة  اأن  اأكـــدت  �ضبورت�ص"،  "�ضكاي  �ضبكة   
خالل  �ضمه  واإمــكــانــيــة  اإريــكــ�ــضــن  عــن  ا�ضتف�ضر 

املريكاتو ال�ضتوي.
رئي�ص  مــع  تقابل  "اإريك�ضن  ال�ضبكة  واأ�ــضــافــت 
له  واأكــد  املا�ضي،  الثالثاء  ليفي  دانييل  توتنهام 
وما  ال�ضهر،  هذا  ميالن  الإنرت  االنتقال  يف  رغبته 
بر�ضلونة  لكن  بقوة  ي�ضغط  االإيطايل  الفريق  زال 

دخل ال�ضراع".
وجود  عــدم  من  الرغم  على  اأنــه  التقرير،  واأفــاد 
اتفاق بني توتنهام واإنرت، لكن الالعب اأمت االتفاق 
على  اأ�ضبحت  وال�ضفقة  ال�ضخ�ضية،  ال�ضروط  على 
بنهاية  اإريك�ضن  عقد  ينتهي  حيث  االنتهاء،  و�ضك 

املو�ضم اجلاري.
مليون   11 بقيمة  ا  عر�ضً قدم  ميالن،  اإنــرت  وكــان 
لكن  املكافاآت،  اإىل  باالإ�ضافة  اإ�ضرتليني،  جنيه 
ــد  واأك مليوًنا،   17 اقتنا�ص  على  ُي�ضر  توتنهام 
التنفيذي للنرياتزوري،  الرئي�ص  جو�ضيبي ماروتا 

تفاوؤله باإمتام ال�ضفقة هذا ال�ضهر.
مباراة   28 يف  عاما،   27 الـ  �ضاحب  اإريك�ضن  و�ضارك 
ال�ضبريز، لكنه �ضجل هدفني  امل�ضابقات مع  بجميع 

فقط يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
الكتالوين  النادي  داخل  من  م�ضادر  نفت  ذلك  اإىل 
وجود  االإ�ضبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة 
اإريك�ضن  مع  بالتعاقد  بر�ضلونة  قبل  من  اهتمام 

خالل املريكاتو ال�ضتوي اجلاري.

ال�ضبت،  اليوم  بر�ضلونة،  ال�ضتقبال  فالن�ضيا  ي�ضتعد 
يف ملعب مي�ضتايا باجلولة 21 من الليجا، دون قائده 
مباراة  خالل  للطرد  تعر�ص  الــذي  باريخو،  داين 
اأمام مايوركا، والتي خ�ضرها  "اخلفافي�ص" االأخرية 

فريقه باأربعة اأهداف لواحد.
غياب  يف  اأر�ضه  على  الفوز  يف  فالن�ضيا  ينجح  ومل 
االأخرية،  اخلم�ص  ال�ضنوات  خالل  وذلك  باريخو، 
حيث يعود اآخر انت�ضار لـ"اخلفافي�ص" يف ملعبه دون 
العب و�ضطه االأرجنتيني اإىل دي�ضمرب/كانون اأول 

فايكانو. رايو  على   3-0 بالفوز   2014
وحتديدا لعب فالن�ضيا �ضبع مباريات بني جماهريه 
يف  خ�ضر  االأ�ضا�ضي،  الت�ضكيل  عن  باريخو  غياب  يف 
اخلم�ص  ال�ضنوات  طوال  اثنتني  يف  وتعادل  خم�ص 

املا�ضية.
على  الفوز  يف  ف�ضل  فالن�ضيا  اأن  اإىل  هذا  وي�ضاف 

بر�ضلونة يف مي�ضتايا منذ نحو 13 عاما.
الليجا  �ضدارة  مدريد  ريال  مع  بر�ضلونة  ويتقا�ضم 
�ضابعا  فيحل  فالن�ضيا  اأمــا  نقطة،   43 منهما  ولكل 

بر�ضيد 31 نقطة.

لنادي  الر�ضمي  للموقع  �ضحفية  ت�ضريحات  يف 
بريناردو  الربتغايل  النجم  اثنى  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
غري  العبا  واإعتربه  حمرز  ريا�ص  على  كثريا  �ضيلفا 

عادي .
ريا�ص  تاأقلم  كيفية  على  �ضيلفا  بريناردو  وحتدث 
اأكد  كما  املا�ضي  املو�ضم  بداية  يف  الفريق  مع  حمرز 
فائدة  يف  تكون  الالعبني  جميع  بني  املناف�ضة  اأن 

الفريق.
و�ضرح بريناردو �ضيلفا قائال ” يف بداية االأمر تغيري 
لي�ضرت  يف  العبا  كنت  �ضواء  �ضعب  دائما  هو  النادي 
�ضيتي اأو نادي موناكو واالإن�ضمام اىل مان�ض�ضرت �ضيتي 

هو خطوة رائعة ”
اأن  عليك  االأمـــر  بــدايــة  يف   ” قائال  حديثه  وتــابــع 
غوارديوال  بيب  االإ�ضباين  املدرب  فل�ضفة  مع  تتاأقلم 
اأر�ضية  يف  زمالئك  مع  وبعدها   ، اللغة  م�ضكل  ومع 

امللعب ”
�ضبورا  كان  حمرز  ريا�ص   ” قائال  حديثه  ليختتم 
اأي  فعل  ميكنه  باملرة  عادي  غري  العب  هو   ، للغاية 
 ، �ضعب  اأمــر  املو�ضم  هــذا  ومناف�ضته  بالكرة  �ضيىء 
قلة  رغم  رائع  م�ضتوى  قدم  املا�ضي  املو�ضم  يف  وحتى 

لعبه ” .

اأن  اجلمعة،  اليوم  بريطاين،  �ضحفي  تقرير  ــد  اأك
اجلزائري  مع  التعاقد  يف  يفكر  يونايتد  مان�ض�ضرت 
لي�ضرت  من  املعار  موناكو  مهاجم  �ضليماين،  اإ�ــضــالم 

�ضيتي.
فــاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�ضحيفة  ــا  ووفــًق
ال�ضياطني  مريكاتو  يف  مفاجئ  ب�ضكل  ظهر  �ضليماين 
احلمر، قبل اأ�ضبوع فقط على اإغالق باب االنتقاالت 

ال�ضتوية.
واأ�ضارت اإىل اأن مان�ض�ضرت يونايتد كان يدر�ص 

جنم  كافاين  اإدين�ضون  مع  التعاقد  اإمكانية 
دميبلي  مو�ضى  اأو  جــريمــان  �ضان  باري�ص 
مهاجم ليون، ولكن من ال�ضعب اإمتام اإحدى 

ال�ضفقتني.
واأو�ضحت اأن االأقرب حالًيا هو احل�ضول 

على خدمات �ضليماين على �ضبيل 
االإعارة حتى نهاية املو�ضم.
لن  لــيــ�ــضــرت  اأن  وذكــــــرت 

�ضليماين  انتقال  يرف�ص 
اإىل ال�ضياطني احلمر على 
وافق  اإذا  االإعارة،  �ضبيل 

 4 دفــع  على  اليونايتد 
ماليني اإ�ضرتليني.

ـــــرك  وجــــــــــــاء حت
ـــــد يف  ـــــت ـــــاي ـــــون ي

ــن  املـــــريكـــــاتـــــو م
مع  التعاقد  ــل  اأج
تاأكد  بعد  مهاجم، 
ماركو�ص  اإ�ــضــابــة 
وغيابه  را�ضفورد 

عــــن الـــفـــريـــق 
لي�ضت  لــفــرتة 

بالق�ضرية.
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اأول  يف  ح�شوريا  علنيا  االأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
اخلربة.يف  اجناز  بعد  الدعوى  يف  ال�شري  اإعادة  قبول  ال�شكل/  يف  درجة 
2016-03- بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  افراغ  املو�شوع/- 

23 فهر�ض رقم 55-16 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الدكتور 
مرباح علي املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 30-10-2019 حتت 
2019-37 وتبعا له احلكم بامل�شادقة على حمتواها وبالنتيجة احلكم  رقم 
 1994-01-02 بتاريخ  املولود  بكري  بن عي�شى  املرجع �شده  باحلجر على 
بالقرارة.- تعيني اأب املرجع بن عي�شى اأحمد مقدم عليه لرعايته والقيام 
ب�شوؤونه مت�شرفا يف ذلك ت�شرف الرجل احلري�ض على نف�شه وماله ومراعيا 
يف  ذلك م�شلحة املحجور عليه، مع اأمره بن�شر منطوق هذا احلكم لالإعالم يف 
جريدة يومية باللغة العربية.- حتميل املرجع بامل�شاريف الق�شائية املتعلقة 
بالدعوى احلالية والدعوى االأ�شلية- بذا �شدر هذا احلكم و�شرح به جهارا 
يف اجلل�شة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله واأم�شي اأ�شل هذا احلكم 

من طرفنا نحن الرئي�ض واأمني ال�شبط.

حكـــــــــــــــم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية غرداية

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم: 118/م.ج.ا/م ت ع/2020

و�شل اإ�شهار خا�ض بتاأ�شي�ض جمعية
امل�شماة: املجل�ض املهني امل�شرتك لفرع االإبل- غرداية

املودعة بتاريخ: 24 مار�ض 2019
رئي�ض املجل�ض: هامل اأحمد

املولود بتاريخ: 1959/03/26 باملنيعة
الكائن مقرها: بالغرفة الفالحية لوالية غرداية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية/ تمنراست
دائرة/ تمنراست
بلدية / تمنراست
مكتب/ الصفقات
رقم :12/ 2020

إعالن عن المنح المؤقت
            طبقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمنراست جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا رقم : 2019/15 المتعلق بمشروع : انجاز وكالة بريدية مع مسكن وظيفي بتهقارت 

الغربية
انه تبعا لمحضر اجتماع لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بتاريخ 2019/12/30 تم منح المشروع 

مؤقتا كالتالي:

مدة الرقم بكل الرسومالمتعهدالرقم
االنجاز 

عوامل الرقم الجبائي
االختيار

01

مؤسسة اشغال العمومية 

الكبرى و الري واألشغال 

الحضرية و النظافة العمومية 

و أشغال الكهرباء

امهيدي موالي الشيخ

18.898.944.42
04 اشهر
197711010022645  ونصف

عرض 
وحيد

مؤهل و 
مقبول

          يمكن للمتعهد الذي يحتج على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعالن طلب 
العروض أن يرفع طعا أمام لجنة الصفقات البلدية في أجال 10 أيام ابتدأ من تاريخ نشر إعالن المنح 
المؤقت للصفقة طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم : 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 

2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

  ANEP Nْ 2030000131      التحرير 2020/01/25 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية/ تمنراست
دائرة/ تمنراست
بلدية / تمنراست
مكتب/ الصفقات
رقم :13/ 2020

إعالن عن المنح المؤقت
            طبقا ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمنراست جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا رقم : 2019/16 المتعلق بمشروع : انجاز اربعة اقسام توسيعية مع تهيئة الساحة 

بمدرسة سليمان اق ايالشن بحي ادريان
انه تبعا لمحضر اجتماع لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بتاريخ 2019/12/30 تم منح المشروع 

مؤقتا كالتالي:

مدة الرقم بكل الرسومالمتعهدالرقم
االنجاز 

عوامل الرقم الجبائي
االختيار

01
مؤسسة اشغال البناء في 

مختلف مراحله

اوالد العربي رابح

05 اشهر18,394.651.10
 

 198811010041443
عرض 
وحيد

مؤهل و 
مقبول

          يمكن للمتعهد الذي يحتج على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار إعالن طلب 
العروض أن يرفع طعا أمام لجنة الصفقات البلدية في أجال 10 أيام ابتدأ من تاريخ نشر إعالن المنح 
المؤقت للصفقة طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم : 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 

2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .

  ANEP Nْ 2030000132      التحرير 2020/01/25 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
                                            م�شتخـــــرج قـــــــــائـــمة �شـــــــــروط البيـــــــــع 

                       )املادة 748 ،789  قــــانون االإجراءات املدنـــية و االإداريـــــــة(

عي�شى  ،وابناوؤه  م�شعودة  �شماري  :ارملته  وهم  بلقا�شم  بن  حممد  خليفي  املرحوم  ورثة  لفائدة:    - ع�شرون  و  األفيــــن  �شنـــة  جانفي  �شهـــــر  مـــن  والع�شرون  :الواحد  بتاريـــــخ   -
احمد،عبد احلفيظ،فطيمة،عي�شة،عي�شو�ض ،ربيحة،بورحلة .- ال�شاكنني)ة(  بـــــ : ام الطيور املغري  - الوادي. ـ نحن االأ�شتـــاذة/ �شلوح احالم املح�شـر الق�شـائي لــدى حمكــمة 
املغـيـــر املوقع اأدنــاهو الكائـن مكتـــــبنا بحي ال�شعادة املغـري .  - بناءا على  حكم عقاري- ال�شادر عــــن:حمكمة املغيـر-  بتـاريخ: 05/04/2016    ـ حتــت رقـم : 00199/2016 
. - واملمهـور بال�شيغة التنفيذيـة امل�شلمة حتت رقم :135/2012 . - بناءا على حكم عقاري الت�شحيحي - ال�شـادر عن:حمكــمة املغيــر .-  بتـاريخ: 04/04/2017   ـ حتــت رقــم 
: 00214/2017 . - واملمهـور بال�شيغة التنفيذيـة امل�شلمـــــة بتاريــخ :03/04/2018 حتـــت رقــــم :136/2018 . - بنـاءا على تقريــر اخلــربة املنجــزة اخلبري درارجة 
�شريف مهند�ض معماري و خبيــر معتمــد لـدى  جمل�ض ق�شاء ب�شكرة  - بنـــاءا على  حمــ�شر اإيـــداع قائمـــة �شروط البيــع املحرر مبعرفتـــنا بتاريخ :24/11/2019 و املــــودعة 
ال�شمايل ،جزء منه جديد منجز على  الطابق االول  ال�شارع  العــــقار: )   �شكن له واجهة واحدة تفتح على  املغــــــري  املت�شمنة بيع  لـــدى حمكمـــة  بتـــــاريخ:04/12/2019  
،يحتوي الطابق االر�شي منه على :غرفة ا�شتقبال ،غرفة ،مراب ،حمام ،مرحا�شني ،  رواق ،�شلم يوؤدي اىل الطابق االول ،م�شاحة غري مغطاة ،ويحتوي الطابق االول على :غرفة 
ا�شتقبال  و3 غرف ورواق و�شلم يوؤدي اىل ال�شطح ،اما اجلزء املبني القدمي فقد مت اجنازه على الطابق االر�شي بجدران من مواد بناء حملية و�شقف من �شفيح من الرتنيت ويحتوي 
على 4 غرف ومطبخ( و قد  تــم حتديـــد مبلـــغ :6785550دج  )�شتة ماليني  و �شبعمائةوخم�شة وثمانون األف وخم�شمائةوخم�شون دينار جزائري ( كثمن اأ�شـــا�شي و ذلـك مبوجب 
اخلــربة املنجـــزة مـــن طــرف اخلبيـــر  نبار عمر  املذكـــورة اأعــاله. و قد تـــم حتديــــد جل�شــة النظـــر يف االعرتا�شـــات املحتملــة يوم: 02/02/2020 على ال�شاعة:احلادية 
ع�شر �شباحا)11:00(مبحكمة املغـري و ننبه انه ميكن االعرتا�ض على قائمـة �شـــروط البــــيع قبــــــل ثالثــــــــة اأيــــــام مــــــن جل�شـــــة االعرتا�شــات و اإال �شقــــط احلـــق يف 
االعتــرا�ض من اأجـل االطالع على قائمة ال�شروط يرجى االت�شال مبكتبنا بالعنوان املذكـــور اأعــاله اأو باأمانـة  �شــبط حمكمــــة املغــــــري.                                            املح�شر الق�شائي

املكتب العمومي للمح�شر الق�شائي
مكتب االأ�شتاذة /�شلوح احالم 

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة املغيــــر
حي ال�شعـــــــــــــــــــادةاملغــــــري

الهــــاتف :**032.18.63.21.**



 اأعربت الفدرالية الدولية ملكافحة الف�ضاد الريا�ضي يوم االربعاء 
هذا  تطبيع  اجل  من  للريا�ضة،  ال�ضيا�ضي  "لال�ضتغالل  اأ�ضفها  عن 
االحتالل اجلائر" و ذلك على اثر قرار املغرب بتنظيم مناف�ضات 
كاأ�ص افريقيا لكرة القدم داخل القاعة )2020( بالعيون املحتلة 

التابعة الإقليم اجلمهورية العربية ال�ضحراوية الدميقراطية. 
الف�ضاد  ملكافحة  الدولية  الفدرالية  عن  �ضادر  بيان  واأو�ــضــح 
باإ�ضرار  تندد  "الفدرالية  ان  منه  ن�ضخة  "واأج"   تلقته  الريا�ضي 
داخل  القدم  لكرة  افريقيا  كاأ�ص  مناف�ضات  تنظيم  على  املغرب 
م�ضعى  على  بقوة  معرت�ضة  املحتلة،  بالعيون   )2020( القاعة 
يتنافى مع ال�ضرعية الدولية و اللوائح االممية املتعلقة بت�ضوية 

النزاع يف ال�ضحراء الغربية".
الكونفدرالية  اعطتها  التي  "املوافقة  ان  امل�ضدر  ذات  واأ�ضاف 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  لالحتادية  القدم  لكرة  االفريقية 
القاعة  داخل  القدم  لكرة  افريقيا  كاأ�ص  مناف�ضات  تنظيم  على 
من  حماولة  تظل  الغربية،  بال�ضحراء  املحتلة  بالعيون   )2020(
التبعات  تقدر  ال  التي  البلدان  بع�ص  لتغليط  املغربي  النظام 

املرتتبة عن هذا امل�ضعى".
كما اأ�ضار البيان ذاته اىل ان الهيئة الدولية قد دعت الكونفدرالية 
االفريقية لكرة القدم "اىل اعادة النظر يف قرار تنظيم" املغرب 
ال�ضرعية  "�ضبيل  �ضلك  و  املحتلة  املدينة  هذه  يف  احلــدث  لهذا 
ال�ضحراء  يف  النزاع  طبيعة  عن  لب�ص  كل  ترفع  التي  الدولية" 
م�ضالة  انه  على  امللف  هذا  االممية  الهيات  تعالج  حيث  الغربية 

ت�ضفية ا�ضتعمار.
الريا�ضي  الف�ضاد  ملكافحة  الدولية  الفدرالية   " ان  البيان  وتابع 
القدم  لكرة  الدولية  االحتادية  �ضيما  الدولية  املنظمات  تدعو 
و  م�ضوؤوليتهما  حتمل  اىل  الدولية  االوملبية  اللجنة  و  )فيفا( 
و  القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  لدى  حزم  بكل  التدخل 

االحتادية امللكية املغربية لكرة القدم".
االفريقية  "الكونفدرالية  بان  الدولية  الهيئة  ذات  ذكرت  كما 
و  االن�ضانية  القيم  احــرتام  اىل  دومــا  تدعو  كانت  القدم  لكرة 
امليز  نظام  من  ابتداء  اال�ضتعمار  ا�ضكال  كل  �ضد  بب�ضالة  كافحت 
"دوافع  له  القرار  هذا  ان  معتربة  افريقيا"  جنوب  يف  العن�ضري 
داخــل  �ضرخ  اىل  يـــوؤدي  قــد  ــدث  احل هــذا  "مثل  ان  و  �ضيا�ضية" 

الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم".
حتى  زالت  ال  املتحدة  "االمم  ان  اىل  االخري  يف  البيان  وخل�ص 
العيون  و  م�ضتقال  غري  اقليما  الغربية  ال�ضحراء  تعترب  اليوم 

مدينة حتت االحتالل".
�ضباب عني و�ضارة

 .. ترحم  راهي�ص  ما  "ال�ضّيارباو 
والو�ّضاري يبغي يحّطحّط ويتمعلم"

ببطولة  اخلا�ضة  االإيــاب  مرحلة  من  الثانية  اجلولة  مبنا�ضبة 
عني  �ضباب  فريق  متّكن   " الو�ضط  فوج   " الهاوي  الثاين  الق�ضم 
جتاوز  من  وفنيا  تقنيا  بدنيا  بطولة  مباراة  تقدمي  بعد  و�ضارة 
العودة  اإىل  ي�ضعى  الذي   ، البليدة  اإحتاد  والعنيد  العتيد  �ضيفه 
اأ�ضبال  اإىل م�ضتوى الكبار بعد تقهقر قيا�ضي فظيع ، حيث جنح 
املدرب بوعالم بن حليمة يف اأن ين�ضوا اأن�ضارهم هزمية جيل حي 
ال�ضباب  اأن  يوؤكد  رفيع  باأداء  جمددا  ويتاألقون   ، ب�ضرعة  اجلبل 
�ضليمان  فثنائية   ، املحرتفة  االأندية  رفقة  احلقيقية  مكانته 
الو�ضاريني  الإ�ضعاد  كافية  كانت  بورنان  وال�ضديق  الري�ص  اأم 
دون  من  جتعل   ، جدا  ثمينة  نقاط  بثالث  ر�ضيدهم  وتدعيم 
�ضك جمهور" ال�ضيارباو " التي تتواجد يف املرتبة الثالثة يحلمون 
اأكرث من اأي وقت م�ضى ، بالظفر باإحدى التاأ�ضريات املوؤهلة اإىل 
اللعب يف الق�ضم الثاين وتوديع ق�ضم الهواة دون رجعة ، وباملرة 
من  كبرية  درجة  فقدت  التي  الو�ضارية  للكرة  االعتبار  اإعــادة 
ورغم   ، عميقة  وتنظيمية  مالية  اأزمة  نتيجة  وبريقها  هيبتها 
اأن الت�ضكيلة املحلية ا�ضتحقت االنت�ضار اأمام ممثل مدينة الورود 
الفريق  العبي  بع�ص  اأن  غري   ، حد  اأبعد  اإىل  ريا�ضية  وكانت 
واأطلقوا  والفو�ضى  البلبلة  واأثاروا  اخل�ضارة  يتقّبلوا  مل  ال�ضيف 
افرتاءات عنيفة يف حق " وليدات العني " فمثل هذه الت�ضرفات 
ال تليق ب�ضمعة النادي العريق الذي ال يجب اأن يحمل األوانه كل 
اأن هذه االأفعال ال�ضاذة التي مُتار�ص  من هّب ودّب ! زد على هذا 
على  للربهنة   ، وعزمية  رغبة  اإال  اأهله  تزيد  لن  ال�ضباب  �ضد 

ثقافتهم الريا�ضية الراقية وعلى كفاءتهم امليدانية املرموقة.
عمر ذيب 
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 ا�ــضــتــنــكــرت الــبــطــلــة الــعــاملــيــة 
األعاب  يف  اجلزائرية  واالوملبية 
اإقدام  بوملرقة،  ح�ضيبة  القوى، 
تنظيم  عــلــى  املــغــربــيــة  اململكة 
املناطق  يف  ريا�ضية  مناف�ضات 

املحتلة من ال�ضحراء الغربية.
ــــــــداءة  ــــــــع ـــــــــربت ال ـــــــــت واع
املغربية  ــوة  ــط ــة،اخل ــري ــزائ اجل
"انتهاك �ضارخ للقانون واالأعراف 
ــا  ــح ــض الـــدولـــيـــة، وتـــعـــديـــا وا�
الريا�ضة  التنظيمات  لقوانني 

االإفريقية".
وجاء ت�ضريح البطلة اجلزائرية 
مبركز  ال�ضحافة  مع  لقاء  خالل 
باجلزائر  ال�ضحراوي  ـــالم  االإع

العا�ضمة اأم�ص االأربعاء.
اأن  بوملرقة  ال�ضيدة  واأو�ــضــحــت 
املمار�ضات املغربية واال�ضتفزازات 
االحتالل  نظام  بها  يقوم  التي 
االأفريقية  ــدول  ال جتــاه  املغربي 
على  اأثر  وال  اأ�ضا�ص  اأي  لها  "لي�ص 
الق�ضية  باعتبار  النزاع  طبيعة 
ت�ضفية  ق�ضية  الــ�ــضــحــراويــة 
ال�ضحراوية  والدولة  ا�ضتعمار، 
ـــــاد  االحت يف  مـــوؤ�ـــضـــ�ـــص  عــ�ــضــو 

االأفريقي".
ــة  ــي ــب واأ�ـــضـــافـــت الــبــطــلــة االأومل
الكونفدرالية  اأن  اجلــزائــريــة، 
ــدم وكــل  ــق االأفــريــقــيــة لــكــرة ال
االأفريقية  الريا�ضية  التنظيمات 

االأفــريــقــي  االحتــــاد  دول  ـــذا  وك
ــاذ االإجــــــراءات  ــخ ــات مــطــالــبــة ب
اال�ضتفزاز  �ضيا�ضة  حيال  الالزمة 
ــي ال تــتــمــا�ــضــى و  ــت املــغــربــيــة ال

مواثيق االحتاد االإفريقي.
ـــددت الــعــديــد مــن الــبــلــدان و  ون
على  املــغــرب  بــاإ�ــضــرار  املنظمات 
القدم  لكرة  اإفريقيا  كاأ�ص  تنظيم 
باملدينة   2020 الــقــاعــة  داخـــل 
الــعــيــون،  املحتلة  الــ�ــضــحــراويــة 
ملثل  القوي  رف�ضهم  عن  تعبريا 
عر�ص  ت�ضرب  التي  اخلطوة  هذه 

ــة  ــي ــدول احلـــائـــط الــ�ــضــرعــيــة ال
املتعلقة  ـــة  ـــي االأمم والـــلـــوائـــح 
ال�ضحراء  يف  ــزاع  ــن ال بت�ضوية 

الغربية.
القوة  املغرب،  اإ�ضرار  على  ردا  و 
املحتلة، على تنظيم هذه املناف�ضة 
املحتلة،  العيون  مبدينة  القارية 
لكرة  التنفيذية  اللجنة  اتخذت 
قرار  اأفريقيا،  جنوب  يف  القدم 
االن�ضحاب من هذا املوعد القاري، 
جهتها  من  اجلزائر  نــددت  بينما 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  عرب 

لدى  القرار  بهذا  )الفاف(  القدم 
االحتادية االإفريقية لكرة القدم 

معربة عن "رف�ضها التام".
ــاف الــكــونــفــدرالــيــة  ــف ودعـــت ال
االإفريقية لكرة القدم اإىل "اإعادة 
النظر يف قرار تنظيم هذا املوعد 
املحتلة  العيون  مبدينة  القاري 
التي  الدولية  ال�ضرعية  واتباع 
بخ�ضو�ص  لــبــ�ــص  كـــل  يف  بــتــت 
الــ�ــضــحــراء  الـــنـــزاع يف  طــبــيــعــة 
الغربية امل�ضجل يف االأمم املتحدة 

ا�ضتعمار". ت�ضفية  "كم�ضاألة 

الفرن�ضية  اجلمعية  رئي�ص  اأكــد   
�ضعوب  مع  والت�ضامن  لل�ضداقة 
ا�ضكوفيي،  بــول  جــون  افريقية، 
غري  املــغــرب  اأن  االأربـــعـــاء،  ــوم  ي
ريا�ضية  م�ضابقة  لتنظيم  موؤهل 
قواعد  احــرتامــه  لعدم  دولــيــة، 
كبار  اأ�ضدرها  التي  "التعاي�ص" 
احلكام الدوليني، وذلك يف اعقاب 
االإفريقية  الكونفدرالية  موافقة 
اململكة  تنظيم  على  القدم  لكرة 
للعبة  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  املغربية 
العيون  مبدينة  القاعات  داخــل 

املحتلة بال�ضحراء الغربية.
اجلمعية،  وجهتها  ر�ــضــالــة  ويف 
الكونفدرالية  رئي�ص  اإىل  اليوم، 
ال�ضيد  القدم،  لكرة  االأفريقية 
"املغرب  اأن  ــدت  اأك اأحمد،  اأحمد 
م�ضابقة  لتنظيم  ــل  ــوؤه م ــري  غ
هو  ب�ضيط  ل�ضبب  دولية  ريا�ضية 
بقواعد  مرتبطة  الريا�ضية  اأن 
عدم  ال�ضيما  احــرتامــهــا  واجـــب 
املعاقبة  ــل  ب بــالــغــ�ــص  الــ�ــضــمــاح 

عليه".
اجلــمــعــيــة  ـــالـــة  ر�ـــض يف  وجــــــاء 
ــم من  ــرغ ــال ـــه ب الــفــرنــ�ــضــيــة، ان
املغرب  اأن  غري  القوانني،  و�ضوح 
التي  التعاي�ص  قواعد  يحرتم  "ال 

الدوليني  احلكام  كبار  ا�ضدرها 
االأمم  هــيــئــات  ميــثــلــون  الــذيــن 
كما  االأفريقي،  واالحتــاد  املتحدة 
انه يدعي كذبا �ضيادته املزعومة 
ما  وهو  الغربية،  ال�ضحراء  على 
ــرارات  ق اأقــرتــه  مــا  مــع  يتعار�ص 
الهاي  يف  الدولية  العدل  حمكمة 

وحمكمة العدل االأوروبية".
الــ�ــضــداقــة  جمعية  ــدت  ــق ــت وان
اإفريقيا،  �ضعوب  مــع  الفرن�ضية 
�ــضــمــاح رئــيــ�ــص الــكــونــفــدرالــيــة، 

كاأ�ص  بطولة  بتنظيم  للمغرب 
مدينة  يف  ــة  ــي ــق ــري االأف االأمم 
ــة، -وا�ــضــفــة-  ــل ــت ــح الــعــيــون امل
واإهـــانـــة  "بالتالعب  اخلـــطـــوة 
عن  وتخلي  ال�ضحراوي  لل�ضعب 
ال�ضعوب  وقــيــم  الــريــا�ــضــة  قيم 
اأجل  من  نا�ضلت  التي  االأفريقية 
العي�ص  يف  وحــقــهــا  ا�ــضــتــقــاللــهــا 

بحرية يف بلدانها".
"تواطوؤ  اأن  الــر�ــضــالــة،  وو�ضفت 
لكرة  االأفريقية  الكونفدرالية 

يف  املغربي  االحــتــالل  مع  القدم 
"يجعل  التو�ضعية  خمططاته 
االأفريقية  للدولة  "�ضريكا"  منه 
ميثاق  تنتهك  الــتــي  الــوحــيــدة 
طريق  ــن  ع ــي  ــق ــري االأف االحتــــاد 
جلزء  القانوين  غري  اال�ضتعمار 
وع�ضو  جمـــاورة  دولــة  مــن  كبري 
االأفــريــقــي،  ـــاد  االحت منظمة  يف 
وحرمان �ضعبها من حقه يف تقرير 
اجلمعية  ــرار  ــق ل ــا  ــق وف املــ�ــضــري 
 ،1514 العامة لالأمم املتحدة رقم 

املوؤرخ يف 14 دي�ضمرب 1960.
ال�ضداقة  جمعية  واأ�ــضــارت  هــذا 
يف  اإفريقيا،  �ضعوب  مع  الفرن�ضية 
االإعالمي  احل�ضار  اإىل  ر�ضالتها، 
امل�ضروب  "اخلانق"  والع�ضكري 
الغربية  ال�ضحراء  اإقليم  على 
�ضنوات  �ضت  قرابة  منذ  املحتل، 
طــرد  حــالــة   275 �ضجلت  حــيــث 
و  بــرملــانــيــني  �ضيا�ضيني،  �ضملت 
حمامني  جــانــب  اإىل  �ضحافيني 
 20 ــــــرى مـــن  ــات اأخ ــي ــض ــ� ــخ ــض و�
بهدف  ــاوؤوا  ج خمتلفة،  جن�ضية 
االإن�ضان  حقوق  جمعيات  لقاء 
يف  الــعــام  الو�ضع  على  ـــالع  واالإط
ال�ضحراء  مــن  املحتلة  االأجـــزاء 

الغربية.

�ــضــريــفــة، قائد  ــن  ـــد ولــيــد ب اأك
�ضبيبة القبائل، اأن فريقه جاهز 
لرفع التحدي يف خام�ص مباريات 
اأبطال  ــدوري  ب املجموعات  دور 
اأفريقيا، اليوم ال�ضبت، اأمام نادي 

فيتا كلوب الكونغويل.
املجموعة  ــي  ــرتج ال ويــتــ�ــضــدر 
ــي  ــاأت وي ــاط،  ــق ن بـ10  ــة  ــع ــراب ال
الرجاء ثانًيا )7 نقاط(، و�ضبيبة 

الــقــبــائــل اجلـــزائـــري ثــالــًثــا )4 
نقاط(، ثم فيتا كلوب الكونغويل 
بنقطة  االأخــــــري  املـــركـــز  يف 

وحيدة.
وقال بن �ضريفة، اليوم اجلمعة، 
احل�ضاب  بها  خ�ّص  ت�ضريحات  يف 
"حت�ضرياتنا  لل�ضبيبة:  الر�ضمي 
لقد  ال�ضحيح،  الطريق  يف  ت�ضري 
ـــواء  االأج مــع  التكيف  يف  بــداأنــا 

املناخية ال�ضائدة هنا بعد يومني 
من و�ضولنا، كل ما نتمناه االآن هو 

اأن نكون جاهزين يوم املباراة".
واأ�ضاف: "نحن هنا لتحقيق الفوز 
حتى  حظوظنا  ــن  ع والـــدفـــاع 
الفوز  اأن  اآخر حلظة، نعلم جيدا 
�ضباق  اإىل  �ضيعيدنا  بالكونغو 
�ضيحفزنا  االأمــر  ــذا  وه التاأهل، 
غاية  اإىل  جهدنا  ق�ضارى  لبذل 

املواجهة االأخرية".
ــا  ــارن ــض ــ� اأن مـــن  "اأطلب  واأمت: 
وتقدمي  الفريق  حول  االلتفاف 
هنا  نحن  للمجموعة،  دعمهم 
وجعلهم  بالفوز  العودة  اأجل  من 
بفريقهم،  وفــخــوريــن  �ــضــعــداء 
من  �ضيء  كل  بتقدمي  ونعدهم 
النادي  هذا  تاريخ  ت�ضريف  اأجل 

العريق".

بوملرقة ت�شتنكر اإقدام املغرب على تنظيم مناف�شات ريا�شية يف املناطق 
ال�شحراوية املحتلة

كاأ�ض افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون املحتلة: 

جمعية فرن�شية توؤكد اأن املغرب غري موؤهل لتنظيم م�شابقة ريا�شية دولية 

بن �شريفة: �شنقاتل يف الكونغو للحفاظ على فر�شة التاأهل

كاأ�ض افريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون املحتلة: 

الفدرالية الدولية ملكافحة 
الف�شاد الريا�شي تاأ�شف 

لال�شتغالل ال�شيا�شي للريا�شة
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اأ�شرى فل�شطينيون

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

تتعر�س  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  ان   
من  التهويد  ام��رات  م��وؤ الأب�سع 
وقد  اال�رشائيلي  االح��ت��الل  قبل 
�سيطرة  ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��اع��دت 
على  فا�سح  ب�سكل  االح��ت��الل 
االمريكي  االعرتاف  بعد  القد�س 
االحتالل  لدولة  عا�سمة  بالقد�س 
تتعامل  االحتالل  �سلطات  لتبداأ 
كعا�سمة  القد�س  م��ع  ر�سميا 
احلائط  بعر�س  �ساربني  لالحتالل 
الدولية  والقوانني  االع��راف  كل 
عا�سمة  القد�س  ان  توؤكد  التى 
الدولية  للقوانني  وفقا  حمتلة 
املتحدة  االمم  عن  �سدرت  التي 
�سلطات  فتقوم  اخل�سو�س  بهذا 
علي  لل�سيطرة  بالتو�سع  االحتالل 
املوؤ�س�سات  ومتنع  العربية  املناطق 
يف  ال��ت��واج��د  م��ن  الفل�سطينية 
اأي  وت��ط��ارد  وتعتقل  ال��ق��د���س 
من  واع  ب��اي��ن  ي��ق��وم  �سخ�س 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  االن�سطة 
العربية  القد�س  مناطق  بداخل 
ال��ي��وم  ت��ت��ع��ر���س  ال��ق��د���س  واأن 
بهدف  ت��ه��وي��د  ه��ج��م��ة  ب�����س��ع  الأ
وهويتها  العربية  تركيبتها  تغيري 
يتطلب  ما  والعربية  االإ�سالمية 

واالإ�سالمية  العربية  االأم��ة  من 
بحزم  الوقوف  العامل  يف  واالأحرار 
وخمططاتهم  ال�سهاينة  �سد 

واملقد�سات. القد�س  الإنقاذ 
ومنافية  �رشعية  غري  خطوة  ويف 
ل��ل��ق��وان��ني ال���دول���ي���ة وب��دع��م 
االمريكية  االدارة  م��ن  مطلق 
اال�رشائيلي  االحتالل  وحكومة 
خوان  هندورا�س  رئي�س  اإع��الن 
حكومته  اأن  هرنانديز  اأورالن��دو 
اأبيب  تل  من  �سفارتها  �ستنقل 
مبا  التدقيق  دون  ال��ق��د���س،  اإىل 
خطري  م�س  من  ذلك  على  يرتتب 
يف  فل�سطني  لدولة  �سيادي  بحق 
مدينة  فيها  مبا  املحتلة  ارا�سيها 
العا�سمة  باعتبارها  ال��ق��د���س 

فل�سطني. و�سعب  لدولة  االبدية 
افتتحت  قد  كانت  هندورا�س  اإن 
املا�سي  �سبتمرب   / اي��ل��ول  يف 
كامتداد  القد�س،  يف  جتاريا  مكتبا 
ان  دون  اأبيب  تل  يف  ل�سفارتها 
اال�ستفزازية  اخل��ط��وة  تلك  جت��د 
ال��دول  م��ن  منا�سبة  فعل  ردود 
امل��وؤمت��ر  م��ن��ظ��م��ة  او  ال��ع��رب��ي��ة 
�سجع  ال��ذي  االأم���ر  اال���س��الم��ي، 
بالده  باأن  االعالن  على  رئي�سها 
اخلطوة  تلك  ت�ستكمل  ���س��وف 
تفتتح  اأن  مبجرد  ال�سفارة  بفتح 

�سفارة  اال�رشائيلي  االحتالل  دولة 
الهندورا�سية  العا�سمة  يف  لها 
هندورا�س  لتكون  تيغو�سيغالبا 
الذي  غواتيماال  بعد  الثاين  البلد 
اأبيب  تل  من  �سفارته  بنقل  يقوم 
بها  واالعرتاف  املحتلة  القد�س  اىل 

االحتالل. لدولة  عا�سمة 
عام  منذ  جت��ري  م�����س��اورات  اإن 
وحكومة  هندورا�س  بني  تقريبا 
املتحدة  وال���والي���ات  االح��ت��الل 
�سفارة  افتتاح  م�ساألة  تتناول 
ان  دون  القد�س  يف  هندورا�سية 
العربية  ال���دول  جامعة  تتحرك 
اأي  اأو  اال�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة 
ان  ب��د  وال  االع�ساء  دول��ه��ا  م��ن 
ا�سالمي  عربي  نحرك  هناك  يكون 
رئي�س  خم��ط��ط  مل��واج��ه��ة  ج��دي 
هذه  على  االق��دام  من  هندورا�س 
عن  خروجا  ت�سكل  التي  اخلطوة 
ال��ق��وان��ني وال�����رشع��ي��ة ال��دول��ي��ة 
�سيادي  حق  على  فظا  واع��ت��داء 
االحتالل  حت��ت  فل�سطني  ل��دول��ة 
العامة  اجلمعية  قرار  حددها  كما 
والذي   19/67 رقم  املتحدة  لالأمم 
بع�سوية  االع���رتاف  مبوجبه  مت 
االأمم  يف  مراقب  كدولة  فل�سطني 

املتحدة.
وفى ظل ذلك ومن اجل وقف هذا 

العاجل  التدخل  امل�سعور  التهويد 
واملنظمات  الهيئات  قبل  م��ن 
بوجه  ب��ال��وق��وف  كافة  ال��دول��ي��ة 
بحق  االإ�رشائيلية  »االنتهاكات 
القد�س  يف  واملقد�سات  االأق�سى 
لالحتالل  حد  وو�سع  ال�رشيف 
بهذه  ينتهك  ال��ذي  اال�رشائيلي 
واملواثيق  االأع��راف  كل  االفعال 

الدولية.
تعزيز  على  العمل  م��ن  ب��د  وال 
الفل�سطيني  ال�سعب  ابناء  �سمود 
ما�سة  بحاجة  كونهم  القد�س  يف 
واملعنوي  املادي  الدعم  ال�ستمرار 
من  ل��ه  يتعر�سون  مل��ا  ال��الزم��ني 
يعزز  م��ا  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��غ��وط 
للوقوف  وا�ستمرارهم  بقائهم 
بها  يقوم  التي  املمار�سات  بوجه 
ويف  املختلفة  واأجهزته  االحتالل 
تعزيز  م��ن  ب��د  ال  نف�سه  ال��وق��ت 
والعربية  ال��دول��ي��ة  ال���زي���ارات 
التن�سيق  عرب  اال�سالمية  والوفود 
الفل�سطينية  القيادة  مع  لذلك 
بهدف  للقد�س  الزيارات  وتكثيف 
القد�س  يف  اهلنا  �سمود  دع��م 
القد�س  ت���رك  وع���دم  ال�����رشي��ف 
االح��ت��الل  بها  لينه�س  وح��ده��ا 

تهويدها. على  ويعمل 

التاريخ مر  على  تهويد  حملة  الأب�شع  تتعر�ض  القد�ض 

االأ���رشى  ���س��وؤون  هيئة  ر���س��دت 
عنها،  �سدر  تقرير  يف  واملحررين 
ق�سي  القا�رش  االأ���س��ري  �سهادة 
عامًا(   17( حتة  اأبو  حممد  ا�سحق 
من  يروي  والتي  اخلليل،  مدينة  من 
املروعة  اعتقاله  تفا�سيل  خاللها 
يد  على  له  تعر�س  الذي  واالعتداء 
االفادة  الهيئة  ونقلت  امل�ستوطنني. 
حاليًا  والقابع  حتة  اأبو  للفتى  كاملة 
"عت�سيون"،  توقيف  م��رك��ز  يف 
اأبو  القا�رش  باأنه مت اعتقال  مو�سحة 
بالقرب   18/1/2020 بتاريخ  حتة 

توجهه  اأثناء  االبراهيمي  احلرم  من 
بالطريق  تواجده  وخالل  لل�سالة، 
اأي  بدون  امل�ستوطنني  اأحد  هاجمه 
مرت  ثم  وم��ن  ب��ه،  وحتر�س  م��ربر 
بجانب  امل�ستوطنني  من  جمموعة 
حول  بااللتفاف  وق��ام��وا  الطريق 
واأ�سارت  واخافته.  وتهديده  الفتى 
اأقدم عدد كبري  ذلك  بعد  اأنه  الهيئة 
من اجلنود على مهاجمته واالعتداء 
بدعوى  امل���ربح  ب��ال�����رشب  عليه 
امل�ستوطنني،  اأح��د  طعن  حماولته 
على  اجللو�س  على  اأجربوه  ثم  ومن 

والربد  العراء  يف  وتركه  ركبتيه 
متوا�سلة،  �ساعات  لثالث  ال�سديد 
الطريق  جانب  على  تواجده  وطوال 
مل يتوقف اجلنود عن �ستمه واهانته 
وتركه  مالب�سه  بنزع  وقاموا  كما 
املطر.  حتت  يرجتف  خفيف  بقمي�س 
جرى  بعد  فيما  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 
مركز  اإىل  حتة  اأب��و  القا�رش  نقل 
اأربع"  "كريات  مب�ستوطنة  ال�رشطة 
معه  التحقيق  وبعد  ال�ستجوابه، 
"عت�سيون"  توقيف  مركز  اإىل  نرُقل 
الفتى  االآن، وقبل دخول  يقبع  حيث 

اجلنود  اأح���د  تعمد  املعتقل  اإىل 
البارد.  باملاء  ا�ستفزازه ور�س وجهه 
باأن  تقريرها  بختام  الهيئة  وذكرت 
االإ�رشائيلي  االح��ت��الل  �سلطات 
ت��ت��ف��ن ب��ال��ت��ن��ك��ي��ل ب���االأ����رشى 
منهم،  االأطفال  وخا�سة  واملعتقلني 
اأثناء  واإذالل��ه��م  اهانتهم  وتتعمد 
وا�ستجوابهم  اعتقالهم  عملية 
اال�رشائيلية،  التحقيق  مراكز  يف 
امل��واث��ي��ق  ك��اف��ة  ي��خ��ال��ف  ب�سكل 
اإتفاقية  كفلتها  التي  االأخالقية 

الطفل.  حقوق 

اأ�شري قا�شر يروي حلظات اعتقاله املروعة واالعتداء عليه من قبل 
امل�شتوطنني

حتر�شوا به وهددوه بطريقة ال اإن�شانية  اأخبار فل�شطني

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون االأ����رشى 
واملحررين يف تقرير اأ�سدرته اليوم 
فرا�س  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  اأن 
�سادق غامن )46 عامًا(  �سكان كفر 
املحتلة،  القد�س  مدينة  �سمال  عقب 
يف  الهيئة  ولفتت  ال�سوء.  يف  غاية 
والقابع  غامن  االأ�سري  اأن  تقريرها 
اإحدى  "رميون"،  معتقل  يف  حاليًا 

يف  الطبي  اال�ستهتار  �سحايا 
منذ  يعاين  فهو  االحتالل،  �سجون 
�سحية،  م�ساكل  عدة  من  �سنوات 
حيث  القلب  بع�سلة  �سعف  منها 
قلبية،  لذبحة  مرات  عدة  تعر�س 
مزمنة  التهابات  من  اأي�سًا  ويعاين 
وفقدان  دوخة  له  ترُ�سبب  باالأذنني 
بكلتا  اأظافر  وجود  ومن  بالتوازن، 

الجراء  ما�سة  بحاجة  وهو  عينيه 
متاطل  املعتقل  اإدارة  لكن  عملية 
من  ي�ستكي  اأن��ه  كما  بتحويله. 
ومن  الدرقية،  الغدة  عمل  خلل يف 
ومن  ورقبته،  ظهره  يف  دي�سكات 
ومن  البولية  امل�سالك  يف  م�ساكل 
اآالمه  ورغم  البوا�سري،  من  معاناته 
ج�سده،  اأنحاء  مبختلف  واأوج��اع��ه 

باإعطاءه  املعتقل  اإدارة  تكتفي 
حالته  ت�سخي�س  بدون  امل�سكنات 
العالج  وتقدمي  ال�سحيح،  بال�سكل 
يذكر  ال�سعب.   لو�سعه  املنا�سب 
تاريخ  منذ  معتقل  غامن  االأ�سري  باأن 
بال�سجن  وحمكوم   18/2/2002
اأب  وهو  عامًا   50 و  موؤبدات   9 ل� 

اأطفال. الأربعة 

 اأو�شاع �شحية غاية يف ال�شوء لالأ�شري فرا�ض غامن

االأ�شري كميل اأبو حني�ض
روائي و�شاعر بت�شعة 

موؤبدات
اإىل  ح�رش  حني�س  اأبو  كميل 
اأن  وقبل   ،1975 عام  العامل 
الثالثني من عمره، اعتقل  يتم 
ح�سل  قد  وكان   ،2003 عام 
اللغة  بكالوريو�س  قبلها على 
النجاح  جامعة  من  العربية 
ب�9  عليه  حكم  وقد  الوطنية، 
اإ�سافة  عاما،  و78  موؤبدات، 

اإىل غرامة 60 مليون �سيكل ]16 مليون دوالر[، من املفرو�س 
تلوا  قرُ الذين  الثالثة  واأبنائها  م�ستوِطنة  الأ�رشة  يدفعها  اأن 
ممار�سة  كانت  تهمته   .2002 حزيران  يف  "اإيتمار"  عملية  يف 
مبا�رشة  واتهم  اإ�رشائيلية،  اأهداف  �سد  ع�سكرية  ن�ساطات 
فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  الع�سكري  اجلناح  برتوؤ�س 
وقد  الغربية،  ال�سفة  �سمال  يف  م�سطفى"،  علي  اأبو  "كتائب 
اأن  كما  اعتقاله،  قبل  الثالث  الطوابق  ذا  عائلته  منزل  هدم  مت 
تعر�س  متفاوتة.  لفرتات  اأي�سًا  اعتقال  وفوؤاد  جورج  �سقيقيه 
كميل ملحاولة اغتيال عرب �سيارة مفخخة عام 2001 اأثناء فرتة 
كتب  ال�سجن  متو�سطة. يف  بجروح  اأ�سيب خاللها  مطاردته، 
كميل عدداً من الروايات، ن�رش بع�سها مثل رواية "خرب عاجل"، 
واالأعمال  الروايات  بع�س  وله  قرار"،  بال  و"وجع  و"ب�سائر"، 
ال�سعرية يف انتظار الطباعة. يف بداية عام 2017، قررت اإدارة 
ال�سجون اإنهاء عزل كميل، بعد �ساعات قليلة من اإعالنه اإ�رشابًا 
يف  ال�سعبية  اجلبهة  تهديد  اإىل  اإ�سافة  الطعام،  عن  مفتوحًا 
ال�سجون بالبدء بخطوات احتجاجية يف كافة ال�سجون احتجاجا 
على ا�ستمرار عزل قائدها. �ساأختتم عن كميل مبقاطع من مقالة 
له بعنوان "اأر�س اللنب والع�سل": "كان �سباحا قار�س الربودة 
يف ال�سابع والع�رشون من كانون االأول 2016، وها نحن اأثناء 
نقلي من �سجن جلبوع املركزي اإىل �سجن نفحه ال�سحراوي، 
ال�سيارة  كانت  بالقيود،  مكبال  البو�سطة  �سيارة  اإىل  اأ�سعد 
تعج باالأ�رشى الفل�سطينيني واجلنائيني اليهود والعرب، يرتدي 
اللون  "االأمنيني"  عليهم  يطلق  الذين  الفل�سطينيني  االأ�رشى 
البني بينما يرتدي اجلنائيون الزي الربتقايل، اأخط خطاي داخل 
مكان  �سوى  يومها  اأجد  ومل  فارغ  مكان  عن  باحثًا  البو�سطة 
توحي  الربتقايل ومالحمه  الزي  ذوي  من  �ساب  بجانب  واحد 
باأنه لي�س عربيا". "يف الدقائق االأوىل من احلوار تك�سف يل باأنه 
فيها  يعي�س  التي  البلد  عن  وال  �سكناه  عن  �سيئًا  يعرف  ال 
اأده�سني  جمتمعها،  اأو  جغرافيتها  اأو  تاريخها  عن  وال 
نه  وكاأ وعفوية  بب�ساطة  حكايته  يل  يروي  وهو  "راج" 
من  �سنوات   3 منذ  قادم  نه  باأ يل  قال  قدمي،  �سديق 

" . . ملك�سيك. ا
الذي  والده  اإىل  اال�ستماع  �سوى  خيار  اأمامه  بجد  "...ومل 
العجوز  جدته  مع  قامة  واالإ "اإ�رشائيل"  اإىل  بالهجرة  دفعة 
من  جدته  بينما  اجلن�سية  يراين  اإ "...جده  نهاريا..."  يف 
االنخراط  جده  عليه  "اقرتح  ال�سورية..."  حلب  مدينة 
يف  منخرطا  نف�سه  ووجد  الفكرة  رف�س  لكنه  اجلي�س  يف 
ال�سجن..." اإىل  قدماه  قادته  اأن  اإىل  املخدرات  جتارة  عامل 

يل  يروي  وهو  راج  اإىل  ا�ستمع  نا  واأ ت�ساءل  اأ "...كنت 
تتعاي�س  اأن  الهويات  يف  التعددية  لهذه  كيف  حياته،  عن 

ن�سان..." االإ داخل 
وعن  البلد  هذا  تاريخ  عن  �سيئا  تعرف  هل  لته  �ساأ  ..."
وهو  �سيء  كل  يجهل  راج  وجدت  فيها،  الدائر  ال�رشاع 
اأر�س  عن  حتى  وال  البلد  هذا  تاريخ  عن  �سيئا  يعرف  ال 
دولة  ن�ساأت  واأين  ال�سهيوين،  امل�رشوع  اأو  �سهيون 
67 ال  حزيران  اأو حرب  النكبة  يعرف وال عن  اإ�رشائيل ال 
ال�سفة،  وال  غزة  وقطاع  العربية  الق�سية  هي  ما  يعرف 
التي  املعلومات  من  م�سو�س  خليط  هو  يعرفه  ما  كل 
عن  باخت�سار  له  رويت  وحني  هناك،  اأو  هنا  من  يجمعها 
ال�سهيونية  واالدعاءات  والتاريخ  واحلروب  ال�رشاع 
الق�سية  مع  كليا  متعاطفا  وبدا  ده�سته  راج  اأبدى 
ينتمي  ال  راج  اأن  متاما  اأدركت  وعندها  الفل�سطينية 

اال�ستيطاين..." للم�رشوع  وال  الدولة  لهذه  نهائيا 
نلتقي  اأن  متنيت  كما  قلبي،  كل  من  احلرية  لراج  "...متنيت 

املك�سيك..." يف  بيته  اإىل  ويدعوين 
البلد؟  هذه  ال�سهاينة  ي�سف  ماذا  اأتعرف  له،  "قلت 
اأعرف،  ال  اأجاب:  ليها  اإ للهجرة  اليهود  ت�سجيع  بهدف 
وع�سل،  لنب  بها  التي  بالبلد  ي�سفونها  نهم  اإ له:  قلت 
بلد  نها  اإ يقول:  اأن  قبل  طويال  و�سمت  مبرارة  راج  ابت�سم 

املر..." والع�سل  االأ�سود  اللنب 

اع����ت����دت ق������وات االح���ت���الل 
معروف  االأ�سري  على  االإ�رشائيلي، 
من  ع��ام��ًا(   15( االأط��ر���س  اأح��م��د 
اأم��ام  امل��ربح  بال�رشب  ج��اال،  بيت 
الع�سكري،  "الكونتيرن"  حاجز 
يوم  عنه  االإف����راج  عقب  وذل���ك 
بعد  "الدامون"،  �سجن  من  اأم�س 
 )8( البالغة  حمكوميته  ق�ساء 
الذين  االأطفال  اأحد  وهو  �سهور، 

"عوفر"  �سجن  من  نقلهم  ج��رى 
م��وؤخ��راً.  "الدامون"  �سجن  اإىل 
معرف  الطفل  عائلة  واأو�سحت 
االحتالل  جنود  "اأن  االأ�سري:  لنادي 
وبعد  اخلا�سة،  مركبتهم  اأوقفوا 
هوياتهم  بت�سليم  اجل��ن��ود  طلب 
الطفل،  والدة  ومنهم  ال�سخ�سية 
الطفل  لي�ساأل  اجل��ن��ود  اأح��د  ع��اد 
وعند  و�سجنه،  اعتقاله  �سبب  عن 

قام  يعرف،  ال  باأنه  الطفل  جواب 
داخل  ونقله  املركبة،  من  ب�سحبه 
بال�رشب  عليه  واالعتداء  احلاجز 
ال�سدر  منطقة  وحتديداً يف  املربح، 
وبعد  البنادق،  اأعقاب  بوا�سطة 
اجلنود  على  املتكرر  والدته  �رشاخ 
 11 ال�ساعة  عند  بت�سليمه  قاموا 
لياًل." وذكر نادي االأ�سري اأن الطفل 
اأيار/ مايو  ارُعتقل يف �سهر  معروف 

املحكمة  عليه  وحكمت   ،2019
على  �سهور  ثمانية  ملدة  بال�ّسجن 

احلجارة. اإلقاء  خلفية 

قوات االحتالل تعتدي بال�شرب املربح على الطفل 
معروف االأطر�ض  عقب االإفراج عنه من �شجن "الدامون"



قراءة / حممد علي
-----------------

جمع  عنوان  االمريكي  الوجود  انهاء 
م�ساربهم  خمتلف  من  العراقيني 
عدد  فاق  تظاهرة  يف  وانتماءاتهم 
امل�ساركني فيها املليون بعد ان �ساقوا 
ابناء  بحق  واجلرائم  باالعتداءات  ذرعا 

ال�سعب ورموزهم.
متو�سحني  املحتجني خرجوا  من  اعداد 
االمر  يهمه  ملن  ر�سالة  يف  اكفانهم 
م�ستعدون  العراقيني  ان  عنوانها 
حفظ  اجل  من  بالنف�س  للت�سحية 
التدخالت  ورف�س  الوطنية  ال�سيادة 

االمريكية.
لدعوة  تلبية  خرجت  املليونية  احل�سود 
ال�سيد  ال�سدري  التيار  زعيم  اطلقها 
من  ترحيبا  والقت  ال�سدر  مقتدى 

البالد  يف  ال�سيا�سيني  القادة  خمتلف 
احل�سور  ان  على  اتفقوا  الذين 
البالد  ازمات  ا�سا�س  هو  االمريكي 
وعدم القدرة على حت�سني واقع البالد 

على خمتلف ال�سعد.
ابرز  اكتظت  بغداد  العا�سمة 
على  الناقمة  باجلماهري  مناطقها 
البالد،  التخريبي يف  االمريكي  الدور 
اجلادرية  مناطق  اجلماهري  واختارت 
والكرادة والوحدة وغريها من املناطق 
تقع  حيث  اخل�رشاء  للمنطقة  املحاذية 
الي�سال  مكانا  االمريكية  ال�سفارة 
االن  حتى  ال�سماء  لل�سفارة  ر�سالتهم 

عن ارادة ال�سعب.
امل�ساركون يف املليونية والذين وفدوا 
البالد  مدن  خمتلف  من  للعا�سمة 
اعتربوا ان حراكهم ثورة ع�رشين ثانية، 

اال�ستعمار  خمططات  منعت  فاالوىل 
والثانية  البالد  بتق�سيم  الربيطاين 
ومنع  االمريكي  الوجود  انهاء  هدفها 
التخريبية وابرزها تقوي�س  خمططاته 
اىل  العراق  وحتويل  االقليمي  االمن 

منطلق لالعتداء على الغري.
العراقية  احلكومة  املحتجون  ويطالب 
من  الطلب  الربملان  قرار  باعتماد 
يف  وجودها  انهاء  املتحدة  الواليات 
هيمنتها  فر�س  عن  والتوقف  البالد 

على العراق ونهب خرياته.
حتملها  التي  الر�شالة  هي  ما 

املليونية؟ العراقية  امل�شرية 
الدولية  العالقات  يف  اال�ستاذ  اأو�سح 
مليونية  اأن  من�سور  نزيه  اللبناين 
ال�سعب العراقي ر�سالة اىل االمريكيني 
بخروج  اال  تنتهي  لن  م�سريتهم  باأن 
من�سور  وقال  بالدهم.  من  االحتالل 
اأن  العامل  قناة  مع  هاتفي  ات�سال  يف 
اما  خيارين  االمريكي  االحتالل  امام 
االأرا�سي  واالن�سحاب من  اال�ستجابة 

العراقية اأو اخلروج منها بالقوة.
لن  العراقيني  اأن  من�سور  واأ�ساف 
ي�سمحوا المريكا بتهديد دول املنطقة 
عرب ارا�سيهم الفتا اأن امريكا ما زالت 
االرهابية"  "املنظمات  وتدعم  حتت�سن 
اإعادة  على  تعمل  والتي  املنطقة  يف 
حتريكها يف جميع اأنحاء العامل ال�سيما 

ال�ساحة العربية واالإ�سالمية.

برملان  قرار  جيفري:  جيم�ض 
ــراق بـــاإخـــراج الــقــوات  ــع ال

ملزم االمريكية غري 
اإىل  اخلا�س  االأمريكي  املبعوث  اعترب 
اأن  اخلمي�س،  جيفري،  جيم�س  �سوريا 
القوات  باإخراج  العراقي  الربملان  قرار 
ملزم"،  "غري  البالد  من  االأمريكية 
وفق زعمه.  واأ�ساف اأن االتفاق ب�ساأن 
جرى  العراق  يف  االأمريكي  التواجد 
الربملان.  مع حكومة بغداد، ولي�س مع 
واأو�سح يف موؤمتر �سحفي عقده، ام�س 
اخلمي�س، اأن الواليات املتحدة ال تنوي 
�سحب وجودها الع�سكري يف العراق، 
يف  يتعلق  ذلك  "اإن  القول:  م�ستدركا 
واأ�سار  العراق".  بقرار  املطاف  نهاية 
يف  ترغب  ال  بالده  اأن  اإىل  جيفري، 
التفاو�س حول االن�سحاب من العراق، 
الفتا اإىل اأن على امل�سوؤولني العراقيني 
التي  الثنائية  العالقات  يف  التفكري 
يف  االأمريكي  الوجود  م�ساألة  تتجاوز 

بالدهم.
القد�س  قوات  قائد  اغتيال  وعقب 
الفريق ال�سهيد قا�سم �سليماين، ونائب 
رئي�س هيئة احل�سد ال�سعبي اأبو مهدي 
املهند�س، يف بغداد، يف 3 كانون الثاين 
اجلاري، �سّوت الربملان العراقي الإلزام 
اإنهاء وجود  اأجل  من  بالعمل  احلكومة 
مبا  البالد  يف  االأجنبية  القوات  جميع 

فيها القوات االأمريكية .
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طالب  حيث  البالد،  يف  االمريكي  بالوجود  تنديدا  مناطقها  خمتلف  جابت  مليونية  تظاهرة  العراقية  العا�شمة  �شهدت 
املحتجون احلكومة باعتماد قرار الربملان ومطالبِة وا�شنطن بانهاِء وجوِدها يف البالد.

االأمريكي بالوجود  تنديدا 

ح�سود غفرية ت�سارك يف مليونية العا�سمة بغداد

ومفو�شية  جمل�ض 
يوقعان  اأوروبا 

ان�شحاب  اتفاقية 
من  بريطانيا 

االحتاد

ال�شوري  ال�شعب  اإنهاء ح�شار  دم�شق توؤكد �شرورة 

اأنقا�ض  �شعودي ي�شلي على  وفد 
'حمرقة اليهود' يف بولندا

'كورونا'..  النت�شار  حت�شبا 

للدرجة  اال�شتعداد  ترفع  م�شر 
الق�شوى

االأوروبية،  املفو�سية  رئي�سة  وقعت 
اأور�سوال فون دير الين، ورئي�س املجل�س 
اتفاقية  على  مي�سال،  �سارل  االأوروبي، 
االأوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا  ان�سحاب 
االأوروبي.   الربملان  جلنة  موافقة  بعد 
يف  االأوروبي  املجل�س  رئي�س  وكتب 
اجلمعة،  "اليوم  تويرت:  موقع  عرب  تغريده 
من  بريطانيا  خروج  على  اتفاقا  وقعت 
دير  فون  اأور�سوال  مع  االأوروبي  االحتاد 
لكن  حتما،  �ستتغري  االأ�سياء  بع�س  الين. 
جديدا  ف�سال  نبداأ  �ست�ستمر.  �سداقتنا 

ك�رشكاء وحلفاء".
واأعلن املتحدث الر�سمي با�سم املفو�سية 
عن  اأم�س،  يوم  مامر،  اإيريك  االأوروبية، 
املجل�س  ورئي�س  املفو�سية،  رئي�سة  عزم 
ان�سحاب  اتفاقية  توقيع  االأوروبي، 
ذلك  اإىل  االأوروبي.  االحتاد  من  بريطانيا 
الثانية،  اإليزابيث  بريطانيا،  ملكة  وقعت 
اخلا�س  الت�رشيع  على  اخلمي�س،  اأم�س 
االحتاد  من  املتحدة  اململكة  بان�سحاب 
ر�سميا على  الوثيقة  لتح�سل  االأوروبي، 

�سفة القانون.
بريطانيا  مغادرة  على  الت�رشيع  وين�س 
احلايل،  يناير   31 يوم  االأوروبي  االحتاد 
لتبداأ بعد ذلك فرتة انتقالية يجري خاللها 
الربملان  الطرفان مفاو�سات جتارية. واأقر 
الربيطاين م�رشوع قانون �رشوط اخلروج 
املا�سي،  االأربعاء  االأوروبي،  االحتاد  من 
للموافقة  اللوردات  جمل�س  ا�سطر  حيث 
على الوثيقة بعد اأن رف�س جمل�س العموم 
يف وقت �سابق جميع التعديالت املقرتحة 
ق/د

لدى  الدائم  �سوريا  وفد  ع�سو  اأكد 
�رشورة  عر�سان  عمار  املتحدة  االأمم 
التزام بع�س احلكومات مببادئ العمل 
�سيادة  احرتام  على  القائمة  االإن�ساين 
�سوؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول 
االأمم  جهود  اأن  اإىل  م�سرياً  الداخلية 
ما  ه�سة  �ستبقى  �سورية  جتاه  املتحدة 
دامت هناك اإجراءات اقت�سادية ق�رشية 

وح�سار �سد ال�سعب ال�سوري. 
اجلمعية  جل�سة  خالل  عر�سان  وقال 
العامة اخلا�سة مبناق�سة “تقرير االأمني 
بعد   : املتحدة”  االأمم  اأعمال  عن  العام 
العام اول من  البناء مع االأمني  احلوار 
العربية  اجلمهورية  يف  فاإننا  اأم�س 
اأننا  ونوؤكد  جيداً  ندرك  ال�سورية 
نتعامل مع وقائع ولي�س مع مثاليات 
احلكومات  بع�س  اأن  جيداً  ونعلم 
العمل  مببادئ  تلتزم  لن  املانحة 
�سيادة  احرتام  على  القائمة  االإن�ساين 
�سوؤونها  يف  التدخل  وعدم  الدول 
الداخلية كما نعلم جيداً اأن العديد من 
التدخل  يف  �سي�ستمر  احلكومات  هذه 
ال�سيا�سية  العملية  مب�سار  ال�سلبي 
ال�سغط  عرب  و�سي�سعى  �سورية  يف 
اإىل  احل�سار  وفر�س  االقت�سادي 
�سع�سعة املبداأ االأ�سا�سي الذي تقوم 
عليه هذه العملية وهو اأن تكون بقيادة 
اأي  عن  مناأى  ويف  �سورية  وملكية 
عر�سان  واأ�ساف  خارجية.  تدخالت 
املانحني  اأموال  عن  احلديث  يهمنا  ال 
حقيقة  على  التاأكيد  يهمنا  ما  بقدر 
اأن جهود االأمني العام وجهود مبعوثه 
اخلا�س لتي�سري هذه العملية ال�سيا�سية 
ح�سا�س  موقع  ويف  ه�سة  �ستبقى 
�سغط  حتت  ا�ستمرت  اأنها  دامت  ما 
واالإجراءات  االقت�سادي  احل�سار 
اجلانب  اأحادية  الق�رشية  االقت�سادية 
التي تهدف اليوم ب�سكل اأ�سا�سي اإىل 

منع تدفق اال�ستثمار واإعادة االإعمار.
املندوب  قاله  ما  لي�س �سحيحًا  وقال: 
اجلمعية  بدور  الت�سكيك  اأردنا  اإننا 
اإىل  نتحداه  نزال  ال  ونحن  العامة 
النقاط  اأي من  يرد على  اأن  اليوم يف 
تثبت  والتي  اأثرناها  التي  القانونية 
عدم �رشعية ما ي�سمى “اآلية التحقيق 
يف  وامل�ستقلة  املحايدة  الدولية 

�سورية”.
العامة  اجلمعية  اأن  عر�سان  وبني 
 12 املادة  وخرقت  واليتها  جتاوزت 
والية  على  اعتدت  حني  امليثاق  من 
حتى  ح�رشيًا  املعني  االأمن  جمل�س 
اليوم بالتعامل مع الو�سع يف �سورية 
و12  و11   10 املواد  اأن  اإىل  م�سرياً 
على  �رشاحة  ن�ست  امليثاق  من  و22 
العامة  للجمعية  املمنوحة  الواليات 
اأن  االإطالق  على  فيها  يرد  ال  والتي 
اآلية  اإن�ساء  �سلطة  العامة  للجمعية 

حتقيق اأو جهاز ق�سائي.
واأو�سح عر�سان اأن �سورية مل تطلب 
م�ساعدة تقنية اأو فنية من االأمم املتحدة 
اليوم  اأما  االآلية  هذه  مثل  لتاأ�سي�س 
وبعد اأن ورطت اجلمعية العامة نف�سها 
ال�رشعي  غري  اجلهاز  هذا  اإن�ساء  يف 
من  عاقل  يتوقع  هل  ن�ساأل..  فاإننا 
ال�سورية  العربية  اجلمهورية  حكومة 
ي�سمى  ما  جتميع  يتم  باأن  القبول 
عرب  الوطنية  حدودها  خارج  “اأدلة” 
جهاز �ساذ مثل “اآلية التحقيق الدولية 
املحايدة وامل�ستقلة يف �سورية” الذي 
املعنية  الدولة  موافقة  دون  اإن�ساوؤه  مت 
توافر  ودون  معها  الت�ساور  ودون 
واملعايري  ال�سمانات  من  االأدنى  احلد 
عهدة  ت�سل�سل  مب�سداقية  املتعلقة 

وحيازة االأدلة.
لالأمم  العام  االأمني  عر�سان  ودعا 
الذي  البناء  احلوار  جعل  اإىل  املتحدة 

م�ستقرة  دورية  ممار�سة  اأم�س  اأجري 
متابعة  بهدف  ومتكررة  وم�ستدامة 
عن  تقاريره  يف  يعر�سه  ما  تنفيذ 
التي  التحديات  وعن  املنظمة  اأعمال 
العمل  ونظام  املتحدة  االأمم  تواجهها 
اخليار  الأن  االأطراف  متعدد  اجلماعي 
والعمل  ال�سفاف  احلوار  اليوم  الوحيد 
يف  امل�ساواة  على  القائم  اجلماعي 
االأخرى  فالبدائل  والواجبات  احلقوق 
خطرية على م�ستقبل منظمتنا وعاملنا 
وعلى اأمن و�سالم وا�ستقرار �سعوبنا.

واأ�سار عر�سان اإىل اأن االأمني العام قدم 
عر�سًا مهمًا و�سفافًا ولكنه مقلق يف 
الكثري من ر�سائله وم�سامينه وميكن 
ي�سبق  اإنذار  جر�س  مبثابة  اإنه  القول 
نتجاوب  مل  حال  يف  املحظور  وقوع 
من  اأم�س  طرحها  التي  التحديات  مع 
نظام  وعرب  جماعية  عملية  خالل 
االأطراف  لتعددية  وم�ستدام  متوازن 
وخالفاتنا  باختالفاتنا  فيه  نعرتف 
حتى  واقعي  ب�سكل  معها  ونتعامل 
الوحيدة  بل  االأ�سا�سية  اأولويتنا  تبقى 
دون  كانوا  اأينما  الب�رش  م�سلحة 
افادت  ح�سبما  املعايري  يف  ازدواجية 

وكالة �سانا لالنباء.
العمل داخل  اأطر  اأن  واأو�سح عر�سان 
االأمم املتحدة باتت تعاين ب�سكل جدي 
اال�ستقطاب  ممار�سات  من  اليوم 
فر�س  درجة  اإىل  واملايل  ال�سيا�سي 
املنظمة  برامج  على  هائلة  �سغوط 
املانحني  ودور  التمويل  م�ساألتي  عرب 
�سيا�سات  مترير  �سبيل  يف  وذلك 
النفوذ  وطنية تخ�س احلكومات ذات 
على  معينة  عمل  طرائق  لفر�س  اأو 
املنظمة االأممية يف تعاملها مع العديد 
من امللفات ال�سائكة كما هو احلال يف 

�سورية.
حممد علي

اال�سبق  ال�سعودي  العدل  وزير  قام 
بزيارة  العي�سى  عبدالكرمي  بن  حممد 
احياءا  بولندا،  يف  اأو�سفيتز  ملع�سكر 
يف  وذلك  املزعومة.  املحرقة  لذكرى 
التطبيع  حلقات  من  حلقة  احدِث 

ال�سعودي اال�رشائيلي.
بني احلني واالآخر يخرج اإىل العلن ف�ساًل 
جديداً من ف�سول تطبيع ال�سعودي مع 
زيارة  اخرها  كان  اال�رشائيلي.  الكيان 
اال�سالمي  العامل  لرابطة  العام  االمني 
مع�سكر  العي�سى  حممد  ال�سعودي 
الذكرى  الحياء  بولندا،  يف  اأو�سفيتز 

املزعومة للمحرقة.
الذي  اال�سبق،  ال�سعودي  العدل  وزير 
�سلمان جلعل  بن  ذرائع حممد  احد  يعد 
امرا  اال�رشائيلي  االحتالل  مع  التطبيع 
الدينية  الذرائع  ا�ستخدام  عرب  واقعا 
للعالقة مع اال�رشائيليني، اأم ال�سالة يف 
الن�سب  من  بالقرب  امل�سلني  من  وفد 
التذكاري، وبرر فعلته بانها امر مقد�س 

و�رشف عظيم.
العي�سى  ملواقف  امتدادا  ي�سكل  موقف 
احلوار  بغطاء  تت�سرت  التي  ورابطته 

تكري�س  اجل  من  االنفتاح  االديان  بني 
يف  طبيعيا  كيانا  اال�رشائيلي  االحتالل 
متحفف  زيارة  بعد  تاتي  فهي  املنطقة، 
يف  املزعومة  املحرقة  ذكرى  لتخليد 

وا�سنطن عام 2018.
اليهودية  اللجنة  بها  رحبت  زيارة 
االمريكية، وا�سادت بها وزارة خارجية 
زعيم  كتب  فيما  اال�رشائيلي،  الكيان 
ان  غانت�س  بيني  ابي�س  ازرق  حتالف 
واال�سالمي  ال�سعودي  الوفد  م�ساركة 
عن  تعترب  وتاريخية،  مهمة  خطوة 
تتوفر  التي  واملهمة  اجلوهرية  الفر�س 

امام ا�رشائيل.
ال�سعودية بال�سماح لهذه  قيام احلكومة 
انها  اىل  ي�سري  ت�سجيعها  او  التبادالت 
ت�سعى الأقلمة الراي العام باململكة، مع 
املزيد من العالقات املفتوحة مع الكيان 
قرارا  هناك  ان  وتوؤكد  اال�رشائيلي، 
بتد�سني  امل�ستويات  اعلى  من  �سيا�سيا 
مرحلة جديدة من العالقات بني الريا�س 

وتل ابيب.
ق.د

عن  امل�رشية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
خلفية  على  اال�ستعداد  درجة  رفع 
املخاوف من انت�سار نوع جديد لفريو�س 
متخذة  ال�سني،  يف  املنت�رش  "كورونا" 
ورفعت  املر�س.   ملواجهة  اإجراءات   8
الوزارة م�ستوى اال�ستعداد اإىل الدرجة 
اأق�سام احلجر ال�سحي  الق�سوى بجميع 
وذلك  للبالد،  املختلفة  الدخول  مبنافذ 
ال�سحة  منظمة  حتذير  خلفية  على 
اأنحاء  جميع  يف  للم�ست�سفيات  العاملية 
من  الوقائية  احتياطاتها  الأخذ  العامل، 
من  جديدة  �ساللة  انت�سار  احتمال 
قطاع  رئي�س  وقال  "كورونا".  فريو�س 
الطب الوقائي، عالء عيد، ح�سبما نقلته 
الر�سمية،  امل�رشية  "االأهرام"  �سحيفة 
بهذا  اإ�سابة  حالة  اأي  ر�سد  يتم  مل  اإنه 
م�سريا  االآن،  حتى  م�رش  يف  الفريو�س 
اتخاذها  مت  اإجراءات   8 هناك  اأن  اإىل 
ومنع  الغام�سة  ال�ساللة  هذه  ملواجهة 

و�سولها اإىل م�رش.
وت�سمل هذه االإجراءات:

القادمني  امل�سافرين  جميع  مناظرة   -  1
من املناطق التي ظهر بها املر�س.

ي�ستبه  حالة  الأي  الفوري  العزل   2   -  
باإ�سابتها باملر�س.

 - 3تعميم من�سور على جميع املن�ساآت 
اجلمهورية،  م�ستوى  على  ال�سحية 

والتعامل  احلاالت  تعريف  يت�سمن 
معها.

ملقدمي  الوقائية  االإجراءات  تعميم   -  4
اخلدمات الطبية.

مب�ست�سفيات  العزل  اأق�سام  جتهيز   -  5
بالتعامل مع مثل هذه  املنوطة  احلميات 

احلاالت.
اأمرا�س  تر�سد  اإجراءات  تن�سيط   -  6

اجلهاز التنف�سي احلادة.
7 - رفع الوعي.

8 - متابعة املوقف الوبائي العاملي على 
مدار ال�ساعة.

ال�سلطات  اأكدت  �سابق،  وقت  ويف 
ال�سينية، تف�سي نوع جديد من فريو�س 
املا�سي،  دي�سمرب  اأواخر  "كورونا"، 
 ."2019-nCoV" ا�سم  عليه  اأطلق 
ال�سينية،  ال�سحة  وزارة  و�سجلت 
 634 الر�سمية،  ت�رشيحاتها  ح�سب 
حالة   18 بينها  بالفريو�س  اإ�سابة  حالة 
وفاة، م�سرية اإىل انت�سار املر�س يف 25 
ر�سده  مت  بينما  البالد،  داخل  حمافظة 
وماكاو  كونغ  هونغ  من  كل  يف  اأي�سا 
و�سط  وفيتنام،  و�سنغافورة  وتايوان 
ال�ساللة  و�سول  حول  متناق�سة  اأنباء 

اإىل ال�سعودية .
ق/د
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الكاتبة مرمي مالكي يف حوار لـ :"التحرير":

الكتابة هي عبارة عن راحة نف�سية 
25 �شنة طالبة جامعية يف كلية احلقوق تخ�ش�ض حقوق االإن�شان و القانون الدويل االإن�شاين مرمي مالكي 

بالن�شبة لها  الكتابة هي عبارة عن راحة نف�شية، و كذلك طريقة ت�شاعدها عن التعبري عن نف�شها.  
وبالن�شبة لها هي هي هواية اأحببتها منذ �شغرها.  حيث كانت تكتب  يف دفرت يومياتها  كل ما تعي�شه 

بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف
------------------

  
ملاذا تكتب مرمي مالكي   التحرير: 

وملن  ؟
الأن  اأكتب  اأنا  �سابقا  قلت  كما 
الراحة  تلك  تعطيني  الكتابة 
 ، بال�سعادة  ال�سعور  و  النف�سية 
ل�سخ�س  تكتب  مالكي ال  مرمي 
ع�ساق  جل��م��ي��ع  ل��ك��ن  م��ع��ني 

القراءة.

اإ�شدارك  عن  التحرير:حدثينا   
اأنت را�شية عنها ؟ وهل 

ا�سداري  على  نتكلم  عندما 
فخورة  اأنني  اأق��ول  اأن  ميكن 
بلغة غري  اأنه كتبت  ، حيث  جدا 
احلكاية  اأن  كما  العربية  لغتنا 
مملوءة  الكتاب  داخل  املوجودة 
و  م�سوقة   املفاجاآت  و  باخلفايا 

. القراءة  ت�ستحق 

اأن حتدثينا عن  التحرير:هل ميكن 
الت�شمية والهدف  ، و�شبب  الرواية  

؟ منها 

تعي�س  بنت  عن  تتكلم  روايتي 
االأي��ت��ام  ل��الأط��ف��ال  ملجاإ  يف 
تتعرف  هناك  و  والدتها  منذ 
امل��در���س��ة  يف  و   ، ول��د  ع��ل��ى 
على  اأي�سا  �ستتعرف  االبتدائية 
�سوف  الثالثة  االأطفال   ، بنت 
 ، قوية  �سداقة  بينهم  تنمو 
املحافظة  على  فيتعاهدون 
و  لالأبد،   ال�سداقة  هذه  على 
حتدث  الوقت  م��رور  مع  لكن 
فتحدث  حياتهم    يف  تغريات 
هنا  و   ، �سداقتهم  يف  تدهورا 
�سيبقون  هل  ال�سوؤال  يرُطرح 

متم�سكني يف وعدهم اأو ال ؟ 
عن  عبارة  هو  الت�سمية  �سبب 

الرواية  مفهوم 

الرئي�شية  الفكرة  التحرير:ماهي 
التي  املركزية  والق�شية  للرواية 

اأردت طرحها ومعاجلتها من خالله؟

روايتي  من  املغزى  اأي  الفكرة 
غري  احلقيقي  ال�سديق  اأنه  هو 
ال�سخ�س  اأن��ه  كما  م��وج��ود. 
الذي يخونك مرة، �سيعيد فعله 
وعدك  اإن  و  حتى  مرات  لعدة 

بغري ذلك. 

لل�شاأن  ومتتبعة  التحرير:كقارئة 
ما ي�شدر  االأدبي كيف تقّيمني 

ليا حا

حليا  ي�سدر  ما  لكل  بالنظر 
اأ�سبحوا  ال�سباب  اأن  اأظ��ن 
املطالعة  و  بالكتابة  مهتمني 
عدد  اأرى  عندما  اأنني  ،كما 
و  اجل��زائ��ر  يف  حاليا  الكّتاب 
فهاذا  ال�سباب  فئة  خا�سة 
اأ�ستطيع  ال  اأنني  برغم  �رشف،  
اأن اأقول اأن امل�ستوى ممتاز لكنه 

جيد... 

وطموحاتك  التحرير:م�شاريعك 
امل�شتويني  على  امل�شتقبلية 

؟ واالإبداعي  ال�شخ�شي 

ال�سخ�سية  مل�ساريعي  بالن�سبة 
اأمتنى  �سيء  اأول    ، االبداعية  و 
اأن كتابي ينال اإعجاب القراء و 

امل�ستوى  يكون يف 
كما اأنني اأ�سعى اإيل كتابة عدة 
الروايات  يف  فقط  لي�س  كتب 
اأخرى  اأ�سياء  هناك  �ستكون  بل 

اإن �ساء الله... 
هذه  الله  �ساء  اإن  اأن��ن��ي  كما 
على  احت�سل  اأن  بعد  و  ال�سنة 
اإىل  �ساأن�سّم   ، املا�سرت  �سهادة 
اجلزائر  يف  اليوني�سف  منظمة 
الفر�سة  يل  ت�سمح  مل  اإن  و   ،
الهالل  اأفراد  من  فردا  �ساأكون 
اأن  حيث  اجل��زائ��ري؛  االأح��م��ر 
االإن�سانية هي من اأهم ال�سفات 
جميع  يحملها  ان  يجب  التي 

اال�سخا�س.

للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 
واجلريدة

يجب   ، للقراء  االأخرية  كلمتي 
ال��ق��راءة.  و  املطالعة  عليكم 
االفكار  تفتح  القراءة  اأن  حيث 
ت�سمح  القراءة  العقل،   تنمي  و 
�سفحات  بني  العي�س  للقارئ 
هي  ال��ق��راءة  مبعنى   الكتاب  
التي  ال��روح  وال�رشب،  االأك��ل 
اجل�سد  �ست�سعف مثل  تقراأ،   ال 

الذي ال يتغذى...
ال�سكر  اأ�سكركم جزيل  اأخريا  و 
اأجبت  لقد  اأ�سئلتكم،  على 
���رشور،  و  ف��رح  بكل  عليها 
من  كثريا  جلريدتكم  واأمت��ن��ى 

النجاح. التفوق و 

ال�شرية  الق�شة  كتاب يروي 
بوتفليقة ل�شقوط 

جديد  كليب  باينة"..  "كانت 
مر�شلي لكنزة 

الفاي�شبوكية..  الق�شبة"  جباح  "بري 

العتيقة  اأزقة املدينة  �شفحة تروي تاريخ 

التاريخية  و�شع خمرب االأبحاث 
2020 حيز اخلدمة قبل نهاية 

نوفل  اجلزائري  الكاتب  ك�سف 
من  االنتهاء  امليلي  براهيمي 
الق�سة  بعنوان  كتاب  تاأليف 
بوتفليقة  ل�سقوط  ال�رشية 
ي�سدر عن دار الن�رش اأر�سيبال 
مار�س   19 ي��وم  الفرن�سية 

املقبل.
ويظهر من تقدمي الكتاب الذي 
ال�سابق،  ال��وزي��ر  جن��ل  ن�رشه 
االأخ��رية  االأي��ام  امليلي،  حممد 

اجلمهورية  رئي�س  ق�ساها  التي 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�سابق، 
ي�ستقيل  اأن  قبل  احلكم؛  يف 
وينهي  املن�رشم،  اأفريل   2 يوم 
مع  تزامنا  الرئا�سية  عهدته 
وال��ت��ورط  ال�سعبي  احل���راك 
مبا�رشة  ب�سورة  الفرن�سي 
الرئي�س  مع�سكر  دع��م  يف 

بوتفليقة.
ق/ث

�سهدته  وانتظار  ترقب  بعد 
االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأفرجت  املا�سية،  االأي��ام  خالل 
�ستوديوز  �ستايلز  �رشكة اليف 
اجلزائرية  النجمة  اأغنية  عن 
باينة”. “كانت  مر�سلي  كنزة 
طريقة  على  االأغنية  رحت  طرُ
عرب  ح�رشيًا  كليب  الفيديو 
�ستوديوز  �ستايلز  اليف  قناة 
ما  و�رشعان  اليوتيوب،  على 
كنزة  جمهور  بني  تداولها  مت 
�سبكات  خمتلف  عرب  مر�سلي، 

التوا�سل. مواقع 
اأن  مر�سلي  كنزة  واخ��ت��ارت 
يكون التعاون الرابع مع اليف 
باللهجة  �ستوديوز  �ستايلز 
اأغنية  جاءت  حيث  اجلزائرية، 

غنائي  باأ�سلوب  باينة”  “كانت 
كنزة،  على  جديد  رومن�سي 
ربيع  واأحل��ان  كلمات  وحملت 
يا�سني  وت��وزي��ع  كا�سطور 
الكليب،  �سعيد  موزارت.على 
اأغنية “كانت باينة”  مت ت�سوير 
اللبناين  املخرج  مع  لبنان  يف 
عادل �رشحان، الذي اأظهر كنزة 
عن  غايرة  مرُ ب�سورة  مر�سلي 
ال�سابقة.وا�ستخدم  اإطالالتها 
معدات  اأح��دث  �رشحان  عادل 
حيث  واالإ���س��اءة،  الت�سوير 
�ستوديوز  �ستايلز  اليف  قدمت 
كليب  الإظ��ه��ار  ال��دع��م  كافة 
باأف�سل  باينة”  “كانت  اأغنية 

�سورة.
ق/ث

جباح  “بري  �سفحة  تعترب 
الفاي�سبوكية،  الق�سبة” 
املنطقة  ه��ذه  حمبي  ملتقى 

االأثرية التاريخية الواقعة يف
من  اأراد  العا�سمة،  قلب   
تكون  اأن  موؤ�س�سوها  خاللها 
يغو�س  اأي  يريد  ملن  املرجع 
ف��ي��ه��ا، ���س��واء م��ن خ��الل ما 
اخلرجات  عرب  اأو  فيها  ين�رش 
حميو�س،  اإليا�س  يقودها  التي 
اأب��ت  مل��ج��م��وع��ات،  كمر�سد 
يف  وتتجول  تزورها  اأن  اإىل 
“بري  �سفحة  وع��ن  اأزق��ت��ه��ا. 
املنظمة  الهيئة  الق�سبة”  جباح 
اأكده  ما  وح�سب  اخلرجة.  لهذه 
فقد  حميو�س  اإليا�س  �ساحبها 
وفكرة   ،2016 �سنة  افتتحها 
رحل  اأن  بعد  جاءت  تاأ�سي�سها 
وعا�س  تربى  التي  املنطقة  من 
وملدة  الق�سبة،  وهي  اأال  فيها 

ب�سبب  يزرها  مل  �سنوات   10
االن�سغال اإال يف حاالت نادرة، 
التعرف  واأرادت  ابنته  كربت 
احت�سن  ال��ذي  امل��ك��ان  على 
توجهوا  وحني  والدها،  طفولة 
التي  املوؤ�سفة  احلالة  راأى  اإليها 
و�سلت اإليها وكذا رحيل اأغلب 
اأوالدها.... ب�سبب ذلك، اأراد اأن 
هنا  ومن  للق�سبة.  �سيئا  يقدم 
على  �سفحة  فتح  فكرة  كانت 
فيها  ين�سط  والتي  الفاي�سبوك 
اأ�سدقائه  من  جمموعة  رفقة 
القدامى  جريانه  باالأحرى  اأو 
اأن  وبعد  حيث  الق�سبة،  من 
كانوا 3 متابعني كربت العائلة 
عن  يزيد  ما  اليوم  واأ�سبحت 
ي�ساهدون  متابع  األ���ف   80
ن�رشه  يتم  جديد  كل  باهتمام 
من خالل القائمني عليها على، 
حممد  رمي  “االأدمني”  غ��رار 

التي  وزه��رة  والهادي  �سمري 
فهي  ال�سفحة.  روح  تعترب 
اأقدم “ادمني” وجاءت يف وقت 
ال�سفحة  غلق  املقرر  من  كان 
ي�سعى  منهم  كل  فاأحيتها.. 
ج��اه��دا ل��ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات 
الق�سبة  ملحبي  واالإر�سادات 

تاريخها. والباحثني عن 
وك���ان ال���ه���دف، ح�����س��ب ما 
فتح  م��ن  حميو�س  اأو���س��ح��ه 
مر�سدا  يكون  اأن  ال�سفحة 
هذه  ا�ستك�ساف  ملحبي  عربها 
االأث��ري��ة  ال�سياحية  املنطقة 
كرب  اأن  بعد  لكن  والتاريخية، 
التفكري  ب��داأ  متتبعيها،  ع��دد 
من  �سعوا  حيث  معها  يكرب 
القدمية  املقاهي  اإح��دى  خ��الل 
خا�س  متحف  الفتتاح  هناك 
مبنطقة بري جباح، والذي يعرف 
وطبعا،  قهيوجي(  )قهوة  با�سم 

الذين  احل��ي  الأب��ن��اء  الف�سل 
على  املعر�س  بهذا  يعتنون 
�سفيان  �سليمان،  جمال  غرار 
���س��ي ال��ب��ا���س��ري، اأم���ني ف��واد 
وم�سطفى  فرفور  الروجي، 
على  ليحتوي  خ�س�س  والذي 
الثوار  لكل  و�سور  معلومات 
ومعلومات  املنطقة  و�سهداء 
اأبا  تداولها  مت  التي  تاريخية 
عن جد.واإليا�س يطمح لتحويل 
ثقافية  جلمعية  ال�سفحة  هذه 
وتهتم  الق�سبة  مب�ساكل  تعنى 
التي  ال�سلبية،  االأ�سياء  مبحاربة 
االأو�ساخ  بينها  من  بها  حتيط 
التي  التنظيف  ثقافة  وانعدام 
حتمل  منطقة  عن  غائبة  باتت 
ورواية  ق�سة  منها  زاوية  كل 
يروى  اأن  يجب  تاريخ  وحتى 

الأجيال قادمة.
ق/ث

2020 و�سع  �سيتم قبل نهاية 
التاريخية  االأب��ح��اث  خم��رب 
خن�سلة  بوالية  اإجنازه  اجلاري 
املدير  ح�سب  اخل��دم��ة  حيز 
القادر  عبد  للثقافة  املحلي 
ذات  اأو����س���ح  و  ج��ع��الب. 
تقدم  “ن�سبة  ب��اأن  امل�سوؤول 
املخرب  ه��ذا  ور���س��ة  اأ���س��غ��ال 
مردفا  باملائة”،  ال80  جتاوزت 
كافة  ا�ستكمال  “�سيتم  باأنه 
بالتهيئة  املتعلقة  االأ�سغال 
خالل  التجهيز  و  اخلارجية 
�سنة  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ث��الث��ي 

اأق�سى تقدير”. 2020 على 
امل��ت��ح��دث  ذات  واأ����س���اف 
ال��ذي  امل�����رشوع  “هذا  ب���اأن 
 2008 ���س��ن��ة  ت�سجيله  مت 
حالت  ع��راق��ي��ل،  ع��دة  واج��ه 
االآج��ال  اإجن��ازه يف  اإمت��ام  دون 
“اأعيد  باأنه  مفيدا  املحددة” 
خالل  االإجن���از  ور���س��ة  بعث 
بعد  املن�رشمتني  ال�سنتني 
تدخل م�سالح كل من الوالية 
لت�سهد  الثقافة،  وم��دي��ري��ة 
يف  ملحوظا  تقدما  االأ�سغال 

ال�سنة  نهاية  مع  االإجناز  ن�سبة 
املن�رشمة”.

م�رشوع  باأن  جعالب  وك�سف 
خمرب االأبحاث التاريخية الذي 
على  اإجن��ازه  اأ�سغال  ترُ�سارف 
بجانب  الواقع  و  نهايتها... 
العمومي  الوطني  املتحف 
االإخوة ال�سهداء بولعزيز بحي 
الوالية،  بعا�سمة  ال�سابور 
مايل  غ��الف  ت�سخري  تطّلب 

باأكرث من 100 مليون دج.
لوالية  الثقافة  مدير  وخل�س 
دخول  مبجرد  اأنه  اإىل  خن�سلة 
التاريخية  االأب��ح��اث  خم��رب 
يف  “�سي�ساهم  اخل��دم��ة  حيز 
االأ���س��ات��ذة  ع��م��ل  ت�سهيل 
على  والباحثني  اجلامعيني 
جمال  يف  اخل�سو�س،  وج��ه 
ما  لفرتة  تعود  اأبحاث  اإجن��از 
اإجناز  اإىل  اإ�سافة  التاريخ  قبل 
اجتماعية  تاريخية  درا�سات 
منطقة  ح��ول  واق��ت�����س��ادي��ة 
االأورا�س ب�سفة عامة و والية 

خا�سة”. ب�سفة  خن�سلة 
ق/ث
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لها فل�شفتها و قوانينها

�شفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�شايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�شيا�شية، فعلى كل من يريد امل�شاهمة مبو�شوع ، مقال، فكرة 
journalaltahrir@gmail.com   :اأن ير�شلها لركن م�شاهمات   على اميايل التحرير

حركة املثقفني االأحرار هي جمموعة عامة تاأ�ش�شت يف الف�شاء االأزرق )الفي�شبوك( على يد املتحدثة التي 
�شهرت على اإدارتها و ال تزال موؤمنة بفكرتها اإىل االآن.

حيث جمعت مثقفني و اإعالميني من داخل 
االأحداث وكانت  اجلزائر، واكبوا  و خارج 
لهم مواقف يف خمتلف الق�سايا، لكونها 
غري  و  حكومية   غري  تنويرية  حركة 

املايل،  للربح  ت�سعى  ال  اأنها  اأي  مربحة، 
هدفها  �سيا�سيا،  حزبا  لي�ست  اأنها  كما 
والتعاي�س  الت�سامح  قيم  ن�رش  الوحيد 
واحلوار   التوا�سل  ج�سور  ربط  ال�سلمي، 
اإعادة االعتبار  مع االآخر و قبول ثقافته،  
للمثقف و منحه مت�سعا من احلرية ليعرب 
عن افكاره دون قمع اأو تطرف اأو تع�سب 
للراأي و الفكر، و قد �سبق و اأن دار نقا�س 
حتويله  و  امل�رشوع  هذا  ترقية  حول  كبري 
اإىل منظمة حقيقية تعتني بالفكر العربي 
و ق�سايا املثقف العربي، ال يهم ماذا تكون 
جن�سيته و معتقده الديني اأو مذهبه، يكفي 
اأن يكون حياديا و ي�سعى لبناء اإن�سان حر 

و واعي.    الفكرة لقيت اهتمام البع�س، و 
منهم االإعالمي بحري حمري، الذي كان 
يل لقاء معه عرب اخلا�س و ناق�سنا امل�رشوع 
، و مل مت�س اأيام حتى فاجاأين ببيان اقرتح 
هذه  يف  اأوجزته  الفائدة،  لتعميم  ن�رشه 
املثقف  يعانيه  عّما  للك�سف  الفقرة،   
ال�سيا�سية  والطبقة  ال�سلطة  ظلم  من 
داخل  االإيجابي  تاأثريه  يفقد  جعله  ما  له، 
حركة  ترفع  الو�سع،  هذا  اأمام  املجتمع، 
ال  حتى   ، عاليا  �سوتها  االأحرار  املثقفني 
ييبقى املثقف حبي�س نف�سه يدور يف دائرة 
يحدث  ما  لكل  املتفرج  دور  ميثل  مغلقة، 
و�سعوبها  اجلارة،  الدول  اجلزائر و يف  يف 

واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  تتخبط 
البالد  اأو�سلت   ، �سيا�سية  طبقة  يد  يف 
اأ�سحاب املال الفا�سد  لتكون رهينة لدى 
و االنتهازيني، مما دعت باجلماهري ال�سعبية 
تنظم نف�سها و تخرج يف م�سريات �سلمية 
عن  لتعرب  ال�سعبي،   باحلراك  �سمي  فيما 
احل�سارية   و  ال�سلمية  بالطرق  مطالبها 
جمتمع  بناء  و  النظام  لتغيري  منها  �سعيا 
�سليم، و هي اليوم تدعو كل الفاعلني يف 
 ، امل�رشوع  هذا  احت�سان  الثقافية  ال�ساحة 
حتى يكون للمثقف �س�وت�ا مييزه عن من 
احللم  اأن  حمالة  ال  امل�رشوع،  بهذا  يوؤمن 

�سيتحقق الأن الوطن يت�سع للجميع.

1.اأكتب هذه االأ�سطر واأنا اأقراأ واأ�سمع اأّن 
االآن  حلّد  الثانية  وللمّرة  اأر�سلت  اجلزائر 
املواد  من  اأطنانا-  حمالة  ال  -و�ستزيد 
الإخواننا  االإن�سانية  وامل�ساعدات  الغذائية 
وجرياننا الّليبيني حفظهم الّله ورعاهم ما 
االأّول  املت�رّشر  هي  اجلزائر  اأّن  على  يدل 
البعيد  والغربي  والرتكي  العربي  بينما 
واملال  واملجرمني  القتلة  ير�سل  ليبيا  عن 
وال�ّسالح حلرق ليبيا وليمتد حريقها فيما 

بعد اإىل اجلزائر.
2.موؤمتر برلني من الناحية اجلزائرية يعترب 
عبد  املنتخب  ال�رشعي  للرئي�س  جناحا 
له خارج  زيارة  اأّول  باعتبار  تبون  املجيد 
وقد  للجزائر  رئي�سا  تن�سيبه  منذ  اجلزائر 
اأمثال بوتني  جنح يف االلتقاء بالكبار من 

ومريكل.
للجزائر  بالن�سبة  برلني  موؤمتر  3.يعترب 
مع  وجلو�سها  ال��دويل  للملعب  ع��ودة 
الكبار كاأع�ساء االأمم املتحدة ومناق�ستها 
مللف �سائك وقد مّت من قبل تغييبها عمدا 
من  خيانة  اأو  دولية   اأط��راف  طرف  من 
اجلزائر  على  القائمني  اجلزائر  اأبناء  طرف 
حينها على ملف ليبيا وهي اجلارة واالأخ 

واملت�رّشرة االأوىل من حريق ليبيا.
4.اجلزائر هي الدولة الوحيدة دون غريها 
احلر�س  يف  والغرب  والرتك  العرب  من 
امل�سا�س  وعدم  املوحّدة  ليبيا  حماية  على 
الذين  االآخرين  عك�س  الرتابية  بوحدتها 
تابعت  وقد  وتق�سيمها.  لتفتيتها  ي�سعون 
من  الغزاة  تقول:  ليبية  اأ�ستاذة  البارحة 
تق�سيم  يريدون  والغرب  والرتك  العرب 
اإىل  ولي�س  دوي��الت   5 اأو   3 اإىل  ليبيا 

دولتني.
اأّنها  5.   من عادة الدبلوما�سية اجلزائرية 
ودون  ب�سمت  وتخرج  ب�سمت  تخدم 
�سجيج ولذلك ال يطلب من الدبلوما�سية 
فهي  وال�����رشاخ  الهلع  ذل��ك  اجلزائرية 

لي�ست من الدبلوما�سية اجلزائرية.
-وحلّد  اجلزائر  الدبلوما�سية  6.حّققت 
عدم  وه��ي  اإليه  تدعو  ماكانت  االآن- 
الّليبيني  بيد  احلل  وترك  االأجنبي  التدخل 
بدماء  امل�سا�س  وعدم  ي�ستطيعون  وفيما 

الّليبيني وبوحدة ليبيا.
املغرب  دول  تغييب  برلني  موؤمتر  7.تعّمد 
العربي كتون�س واملغرب وتغييب اجلامعة 
العربية رغم حالتها ال�سحية املزرية الأّنه 
العربية  ال��دول  بع�س  تقديري-  -ويف 
ت�سعى للهيمنة على القرار العربي مبعونة 
وفرن�سية  وتركية  و�سهيونية  اأمريكية 
يطّبقان  وتركيا  فال�ّسعودية  ورو�سية. 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  تعليمات 
وبع�س  تركيا  تعليمات  تطّبق  وقطر 
فرن�سا  تعليمات  تطّبق  املغربية  ال��دول 
اأّن اجلامعة العربية  وهكذا. وقد ال حظت 
النظر  -بغ�س  اجلماعي  القرار  ا�ستبدلت 
واّتخاذ  الفردية  بالّلقاءات  طبيعته-  عن 
هذا  ظهر  وقد  فردية  حا�سمة  ق��رارات 
احلا�رشة  العربية  الدول  عدد  يف  التمّزق 
فيما بينهما والدول العربية الغائبة وكّل 
دولة تريد تغييب دولة عربية وا�ستدعاء 
وحتّد  موقفها  لتقوي  مثلها  عربية  دولة 
�سعت  التي  االأخ��رى  الدولة  تاأثري  من 
لتغييبها عن ملف يهم العرب اأّوال كامللف 

الّليبي.
8.   كّل الذين دعموا حفرت اأو ال�رّشاج من 
عرب وترك وغرب يعتربون هم امل�سكلة 
ولي�ست باأيديهم حاليا احللول الأّنهم �سبب 

امل�سكلة.
تتقا�سمه عنا�رش خمتلفة  الّليبي  9.امللف 
وا�ستغالل  كاملال،  مت�ساربة:  متعدّدة 
الدين،  وا�ستغالل  واجلغرافيا،  التاريخ، 
وعرب  ت��رك  من  ليبيا  خ��ارج  والقتلة 
ال��دويل،  وال��ن��ف��وذ  والقبائل،  وع��ج��م، 
اأو  لهذا  واالأتباع  االإعالمي  والت�سليل 
الّليبيني  اإخوانهم  يقتلون  والذين  ذاك 
با�سم �سّيدهم العربي اأوالرتكي اأوالغربي 
اأن  انتظار  يف  نعرفها  ال  ق��د  وغ��ريه��ا 
تك�سفها االأيام املظلمة التي فر�ست على 
احلفاظ  يوجد  ال  الوقت  نف�س  ليبيا. ويف 
الّليبيني  وجرياننا  اإخواننا  دم��اء  على 
وحدتهم  ومراعاة  ورعاهم  الله  حفظهم 
ممتلكات  �سيانة  على  والعمل  الرتابية 

ليبيا والّليبيني.
موؤمتر  عرب  طرحت  التي  احللول  10.من 

املن�ساآت  ت�سليح  اإع���ادة   : ه��ي  برلني 
التحية  البنية  واإعادة  املت�رّشرة  النفطية 
تعر�س  اأن  اجلزائر  من  اإذن  واملطلوب 
امل�ساعدات  لتقدمي  وب�رشعة  خدماتها 
وال  جّيدا  تتقنها  والتي  النفطية  الفنية 
تكّلفها كثريا باعتبارها االأخ واجلار وغري 

الطامعة يف ثروات ليبيا.
التي  الوحيدة  الدولة  هي  11.اجلزائر 
ال��رثوات  الأّن  ليبيا  يف  مطامع  متلك  ال 
النفط  راأ�سها  وعلى  ليبيا  يف  املوجودة 
بكمية  اجلزائر  متلكها  وغريها  والغاز 
يتعّلق  وما  اأ�سواقها  يف  وتتحّكم  معتربة 

بها من حيث اجلانب الفني وال�سيا�سي.
12.ل�ست مع املوقف اجلزائري الذي طالب 
ليبيا  داخل  املتحدة  االأمم  باإقامة جنود من 
للف�سل بني االأخوين املتنازعني وال�سبب 
عهدناها  كما  املتحدة  االأمم  اأّن  ذلك  يف 
ت�سعى لتق�سيم ليبيا و�ستكون اأداة لتنفيذ 
اأهداف الدول الكربى التي تقف وراء هذا 
التي  رو�سيا  مع  �ستقف  ومثال:  ذاك.  اأو 
الواليات  مع  و�ستقف  حفرت  مع  تقف 
الأردوغان  اأذنت  التي  االأمريكية  املتحدة 
اأن  املتحدة  ل��الأمم  ميكن  وال  ليبيا  حلرق 
ة واإّنها هي اأداة  ترف�س اأوامر الكبار خا�سّ

لتحقيق االأطماع اال�ستدمارية للكبار.
يف  االأع�ساء  اخلم�س  الدول  13.�ساركت 
عنهم  يقال  ما  اأقّل  وهوؤالء  املتحدة  االأمم 
احلريق  ا�ستثناء م�ساهمني يف  اأّنهم ودون 
الليبي بدرجات متفاوتة فال ينتظر منهم 

احلل اإذن.
وفرن�سا  وال���رتك  ال��ع��رب  14.بع�س 
وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية- 
لهم  �سبق  وال�سني-  رو�سيا  وبا�ستثناء 
معمر  العقيد  اإعدام  اأثناء  ليبيا  اأحرقوا  اأن 
وبقيادة  االأطل�سي  رعاية  حتت  القذايف 
اأحرق  والذي  يومها  �ساركوزي  ال�ّسكري 

ليبيا وال ميكن بحال اأن يكون حاّل لليبيا.
اأم�سى  الّليبي  امللف  اأّن  جّدا  15.وا�سح 
لن  والرو�س  الرو�س.  وبيد  دولية  م�ساألة 
تريد  وال  يديها  من  الليبي  امللف  ت�سّيع 
التي  االأخطاء  نظرها-  -يف  ترتكب  اأن 
طرف  من  ليبيا  اأحرقت  حني  ارتكبتها 

االأطل�سي ومّت اإق�ساوؤها حينئذ فهي تبحث 
تدفق  و�سمان  الدافئة  املياه  عن  االآن 
اجلهة  على  واالإط��الل  والغاز  البرتول 
م�ساريعها  وتثبيت  اأوروب��ا  على  املطّلة 

كما تفعل كّل الدول.
بالنزاع  لها  عالقة  ال  دول  16.ح�سور 
القّوة والنفوذ  الّليبي وح�سور دول ذات 
اأوتغييب  غياب  مّت  ولذلك  ليبيا  على 
عالقة  لها  امل�ساألة  اإذن  واملغرب.  تون�س 
باجلوار وال  العام ولي�س  بالقّوة مبفهومها 

االأخالق.
اأّيها  تقاتلوا  برلني:  موؤمتر  يقله  17.مامل 
الوقت  كّل  ولكم  بينكم  فيما  الّليبييون 
والغاز  النفط  اآب��ار  من  التقرتبوا  لكن 
ليبيا  اأحرقوا  الذين  الكبار  ملك  فهي 
القذايف  معمر  العقيد  اغتيال  اأيام  �سابقا 
ويحرقها االآن من جديد العربي والرتكي 
الغزو االأمريكي  اأثناء  والغربي وهو مامّت 
الغازي  ترك  حني   2003 �سنة  للعراق 
العراق  موؤ�س�سات  املحتل  االأمريكي 
للنهب وال�ّسطو والتخريب واأحاط وزارة 
ة قوّية كثرية حلماية  النفط بقوات خا�سّ
لالأ�سف  العراقيني  من  العراقي  النقط 

ال�سديد.
18.غياب الفاعلني االأ�سا�سني يف ال�رشاع 
االأمر  وكاأّن  وال�رّشاج  حفرت  وهما  الّليبي 
ينوب  من  ويكفي  املت�سارعني  يعني  ال 
العبث  وترك وغرب يف  عنهم من عرب 

مبقّدرات ليبيا من عربي وتركي وغربي.
ميكنه  ال  �سورية  ق�ّسم  الذي  19.الرتكي 
وهي  ليبيا  وحدة  على  يحافظ  اأن  بحال 
اإاّل  ميكنه  وال  بحار  واأو�سع  ثروات  اأكرث 

اأن يق�ّسم �سورية.
ير�سي  اأن  برلني  ملوؤمتر  بحال  20.الميكن 
جّدا  العميقة  اخلالفات  ب�س�سب  اجلميع 
النزاع  اأطراف  العمق بني  واملت�ساربة يف 

والقائمني على اأطراف النزاع.

هذه  فكانت  به  املحيطة  الدولية  والظروف  احلا�شرة  ال�شخ�شيات  ونوعية  منها  ال�شادرة  والتو�شيات  برلني  موؤمتر  تابعت 
والغربي  العربي  من  ورعاهم  اهلل  حفظهم  الّليبيني  وجرياننا  اإخواننا  ل�شاأن  بالغ  باهتمام  متتّبع  جزائري  من  املالحظات 

والرتكي:

بقلم / علجية عي�ض

بقلم /معمر حبـار

ت  ال حتفا ال ا
ب��االإجن��ازات 
عظيم،  �سيء 
االأعظم  لكن 
اأن  م����ن����ه 
بتقييم  نقوم 
عي  �سو مو
ل�������ه�������ذه 
االإجن�����ازات، 
نعمل  اأن  و 
تقومي  ع��ل��ى 
االأخ����ط����اء 

الكثري من  والف�سل، وهو ما ال يحدث لالأ�سف يف 
البع�س  يقوم  قد  ذلك  من  العك�س  على  االأحيان، 
بتكرمي الفا�سلني ومغالطة الراأي العام وتربير ما ال 
"ال�سياتني" اإىل حد  يربر، حتى و�سل احلال ببع�س 

تكرمي ال�سور.
الثامن ع�رش  اجلزائر حتتفل كل �سنة يف  واإذا كانت 
من �سهر جانفي بيوم البلدية، على اأ�سا�س اأن البلدية 
االإداري  التق�سيم  يف  مركزية  وقاعدة  خلية  هي 
وفقا  ج�سام  وم�سوؤوليات  اأ�سا�سية  مبهام  وت�سطلع 
حيث  بها.  املعمول  والتنظيمية  الت�رشيعية  للقوانني 
عرفت البلدية يف اجلزائر قفزة نوعية نتيجة التطور 
الذي �سهدته البالد عرب عقود زمنية منذ ا�ستقاللها، 
البلديات  حتت وطاأة  الكثري من  تزال  ومع ذلك ال 
العديد من امل�ساكل، نتيجة عوامل عديدة، �سواء من 
حيث القوانني اأو الكوادر الب�رشية وكذا اال�ستقاللية 
املالية، مما جعل امل�سوؤولني الذين تعاقبوا على العديد 
اأمام  ويقفون  الت�سيري  م�ساكل  يف  يتورطون  منها 
اأردن��ا  لو  �رشيعة  وبلمحة  بل  كمتهمني.  املحاكم 
ح�رش عدد روؤ�ساء البلديات "االأميار" الذين اأحيلوا 
املايل  والف�ساد  الت�سيري  �سوء  نتيجة  العدالة  على 
لة �سادمة حقا، الأ�سباب  واالإداري، ف�ستكون املح�سّ
وغياب  ت��ارة  بالقوانني  اجلهل  يف  تكمن  ب�سيطة 

ال�سمري و�سعف امل�ستوى الدرا�سي تارة اأخرى.
ال  عندنا  املوجودة  القانونية  الرت�سانة  اأّن  الغريب 
اأن  بيد  عمومها،   يف  املتقدمة  ال��دول  عن  تختلف 
الكاأداء  العقبة  يبقى  الت�سيري  مبادئ  باأب�سط  اجلهل 
اأ�سبحت  التي  البلدية  للمجال�س  الفعال  االأداء  اأمام 
ناجت  وهذا  بحتة،  �سيا�سية  ملعايري  تخ�سع  بدورها 
كانت  التي  التزوير  وعمليات  التالعبات  عن 
النخبة  من  بت�سجيع  ال�سابقني  العقدين  خالل  تتم 
احلاكمة واالأحزاب املوالية التي تنازلت عن اأدوارها 
وحتالف  ال�سيا�سية،  والثقافة  التن�سئة  يف  احلقيقية 
مبداأ  اعتمادا على  املالية  املافيا  مع  ال�سيا�سية  املافيا 
" ال�سكارة" التي اأو�سلت الكثري من املنتخبني لهذه 
املجال�س فاأ�سبحت عقبة يف م�سرية التنمية، رغم ما 
خ�س�سته الدولة من  اأمكانيات ومقدرات عظيمة.

اجلزائر  هزت  التي  للحراك  ال�سعبية  للهبة  ونتيجة 
املطالب  اأ�سبحت  املا�سي  فيفري  �سهر  منذ 
ما  وهذا  املجال�س،  هذه  جتديد  ب�رشورة  وا�سحة 
تكون  اأن  ���رشورة  مع  "تبون"،  الرئي�س  به  وعد 
املجال�س  هذه  تنتقل  كي  نزيهة،  االنتخابات  هذه 
من الدميقراطية التمثيلية ال�سورية اإىل الدميقراطية 
بيوم  االحتفاء  يكفي  ال  احلقيقية.اليوم  الت�ساركية 
واإيجاد  وم�ستقبلها  اآفاقها  اإىل  النظر  دون  البلدية 
واعتبارها  بها،  للنهو�س  ال�رشورية  امليكانيزمات 
حمورا و�رشيكا فعاال مع بقية الفواعل يف �سريورة 
م�ستويات  ت�سرتط  قانونية،  اأطر  اإيجاد  مع  التنمية 
خالل  من  املنتخبة،  للمجال�س  للمر�سحني  جامعية 
تكوين عايل الإطارات البلدية يف الت�سيري واالهتمام 
مبداأ  لرت�سيخ  املواطن  اإ���رشاك  يف  م�سوؤولية  بكل 

املواطنة الفعالة واالإيجابية.

يوم البلدية.. باأي 
حال عدت يا عيد؟

بقلم: بيزيد يو�شف
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 4 فوائد تعود على ال�شحة  هل االكتئاب يجعلك عر�شة لالإ�شابة مبر�ض ال�شكري؟ 
والبيئة معا.. "لو اأنت 

�شخ�ض نباتي" 

ك�سفت درا�سة علمية  
حديثة طويلة االأجل 

العقلية  لل�سحة 
للمراهقني بعد جراحة 

لعالج البدانة اأنه على 
الرغم من اأن اجلراحة 

ميكن اأن حت�سن العديد 
من جوانب ال�سحة، 

اإال اأنه ال ينبغي توقع 
تخفيف م�ساكل 

العقلية،  ال�سحة 
وينبغي 

لفريق االأطباء 
تقدمي دعم 

طويل االأجل 
لل�سحة 
العقلية 
بعد 

العملية.
Hea -“  ووفقاً للموقع الطب ى االمريك ى

thDayNews”، وجد الباحثون بعد 
خم�س �سنوات من جراحة انقا�س الوزن، 
اأنه على الرغم من التح�سينات الطفيفة 

يف روؤية الذات والتح�سينات املعتدلة 
يف االأكل، مل ير املراهقون حت�سنا يف 

�سحتهم العقلية العامة، مقارنة باالأقران 
الذين تلقوا عالج ال�سمنة التقليدي، وفقا 

لدرا�سة اأجريت يف ال�سويد على 161 
�سخ�سا من امل�ساركون الذين ترتاوح 
اأعمارهم بني 13 و 18 عاًما ون�رشت 

يف جملة الن�سيت ل�سحة االأطفال 
واملراهقني.

وقال الباحثون اإن عدد عمليات ال�سمنة 
عند املراهقني الذين يعانون من ال�سمنة 

املفرطة يتزايد ب�رشعة، واأظهرت 
االأبحاث ال�سابقة اأن جراحة عالج 
البدانة اآمنة وفعالة لدى املراهقني، 

وت�سري اإر�سادات 2018 ال�سادرة عن 
اجلمعية االأمريكية جلراحة التمثيل 

الغذائي وال�سمنة اإىل اأن هذا النوع من 
اجلراحة يجب اعتباره معيار الرعاية 

لدى املراهقني الذين يعانون من ال�سمنة 
املفرطة.

ومع ذلك ، فاإن اأقلية كبرية من املراهقني 
الذين يعانون من ال�سمنة املفرطة يعانون 

من م�ساكل يف ال�سحة العقلية ، وقد 
ياأمل اأولئك الذين ي�سعون الإجراء عملية 

جراحية اأن تتح�سن االأعرا�س نتيجة 
لفقدان الوزن ، لكن النتائج طويلة االأجل 

غري معروفة ن�سبًيا.
واأ�ساف الباحثون اأن ما نوؤمن به هو 

اأن جراحة انقا�س الوزن ال تعمل على 
حت�سني ال�سحة العقلية العامة، مقرتحني 
اأن يتم متابعة املراهقني قبل ال�رشوع يف 

م�سار جراحي ودعم ال�سحة العقلية على 
املدى الطويل.

�سحة  يف  للبقاء  ال�سحيحة  الطريقة  نباتي  غذائي  نظام  اتباع  يكون  قد   
يرتبط  متاًما،  �سحي  نظام   هو  النباتي  الغذائي  والنظام  و�سعادة،  جيدة 
والدهون   ، واملغني�سيوم   ، واالألياف   ،  C و   E الفيتامينات  ا�ستهالك  بارتفاع 
غري امل�سبعة، وحم�س الفوليك، والعديد من املواد الكيميائية النباتية، وميكن 

للج�سم ه�سم الطعام النباتي ب�سهولة.
ولكن وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فاإن ذلك ال يعنى  اأن اللحوم 
�سارة بال�سحة، ولكن منط احلياة النباتية له العديد من الفوائد الرائعة التي 
ال ميكننا اإنكارها، وهنا ال نخربك فقط باملزايا ال�سحية الأ�سلوب احلياة النباتية 

ا كيف نحمي البيئة. ولكن اأي�سً
انخفا�س خطر االحتبا�س احلراري

من الوا�سح اأنه ب�سبب اخللل البيئي يتزايد خطر االحتبا�س احلراري يف العامل 
، وهو ما ي�سكل خطرا على الب�رشية، فهل تعلم اأن املا�سية اأو احليوانات تولد 

غازات دفيئة اأكرث من جميع ال�سيارات وال�ساحنات يف العامل؟.
النيرتوز  اأك�سيد  وغازات  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  تاأتي  ال�سموم  فمعظم 
اإذا كنت ترغب يف اتخاذ خطوة نحو احلد من  التي تنتجها االأ�سمدة،  لذلك، 

ظاهرة االحتبا�س احلراري، حاول اأن تكون نباتًيا.
الوقاية من ال�رشطان

خطر  من  تقلل  التي  لالأك�سدة  امل�سادة  باملواد  غنية  واخل�رشاوات  الفواكه 
االإ�سابة  لديهم خطر  النباتيني  االأ�سخا�س  فاإن  وبالتايل  بال�رشطان،  اال�سابة 
اللحوم  ا�ستهالك  يرتبط  حيث  ال�سكان.،  عامة  من  اأقل  ب�سكل  بال�رشطان 
القولون  ب�رشطان  االإ�سابة  خطر  بزيادة  با�ستمرار  امل�سنعة  واللحوم  احلمراء 

وامل�ستقيم.
�رشوري ل�سحة القلب

تناول  هو  ذلك  وراء  االأ�سباب  اأحد  اإذا  لديك،  الكولي�سرتول  م�ستوى  يرتفع 
نظامك  من  باإزالتها  قم  فقط  االأخرى،  والدهون  اللحوم  من  كبرية  كميات 
خطر  من  تقلل  التى  الكول�سرتول،  من  �سحية  مب�ستويات  لتتمتع  الغذائى 

االإ�سابة باأمرا�س القلب.
احلفاظ على �سحة ال�سعر والب�رشة واالأظافر

الداخلية  �سحتك  حت�سني  على  �سحي  نباتي  غذائي  نظام  اتباع  ي�ساعد  ال 
ا الفيتامينات واملعادن وم�سادات االأك�سدة  والعقلية فح�سب ، بل ي�سمل اأي�سً

التي تدعم �سحة ال�سعر واجللد واالأظافر.
تلك  )خا�سة  واخل�سار  الفواكه  من  وال�سكريات  االألبان  منتجات  تبديل  اإن 
العجائب  يفعل  اأن  ميكن  والربتقالية(  واالأحمر  الداكنة  اخل�رشاء  االألوان  ذات 
لب�رشتك، فيمكن اأن تعمل نف�س املواد الكيميائية النباتية على حماية ب�رشتك 

من التجاعيد والبكترييا وغريها من امللوثات.

 هل �ساألت نف�سك من قبل هل ميكن 
اأن يوؤدى االكتئاب اإىل االإ�سابة مبر�س 
ال�سكرى.. هذا ما �سوف نتعرف عليه 
فى ال�سطور التالية، وبح�سب ما ذكر 
موقع " psycom" فاإن االكتئاب غري 
املعالج قد يوؤدى اإىل اختيارات �سيئة 

يف منط احلياة، مثل: تناول اأطعمة مليئة 
بالدهون وال�سكريات وعدم ممار�سة 

الريا�سة، وهذا يوؤدي اإىل تدهور 
ال�سحة البدنية، ويزيد فر�س االإ�سابة 

مبر�س ال�سكرى.
ووجد الباحثون اأن مر�س ال�سكري 

واالكتئاب يوؤثران على بع�سهما 
بع�سًا، فالعالقة بني مر�س ال�سكري 

من النوع الثانى واالكتئاب هي ثنائية 
االجتاه، وهذا يعني اأنك قد ت�ساب 

باالكتئاب بعد االإ�سابة بال�سكر اأو 
العك�س.

و اإذا كان ال�سخ�س م�ساًبا باالكتئاب، 
فاإنه معر�س ب�سكل اأكرب خلطر اتباع 
منط حياة يعتمد على الك�سل وتناول 

االأطعمة التي حتتوي على ال�سكر 
اأو الدهون، والتي ميكن اأن توؤدي اإىل 

مر�س ال�سكري من النوع الثانى.
واإذا كان لديك بالفعل مر�س ال�سكري 

من النوع الثانى، فاإن االإرهاق الذي 
ميكن اأن ي�ساحب املر�س، ميكن اأن يوؤدي 
اإىل االكتئاب، ويف الوقت نف�سه، ميكن 

اأن يكون االأ�سخا�س امل�سابون بداء 
ال�سكري من النوع االأول - الذي ال 

ينتج عن عوامل النظام الغذائي اأو منط 
احلياة ، ولكن نتيجة للبنكريا�س الذي 

ال ي�سنع االأن�سولني - ميثلون حتدًيا 
كبرًيا يف اإدارته ، مما يعر�س ال�سخ�س 

خلطر االإ�سابة باأعرا�س اكتئابية.
وتتطور اأعرا�س االكتئاب، فقد ي�سبح 

من ال�سعب ب�سكل متزايد اإدارة 

مر�س ال�سكري وميكن اأن يوؤدي اإىل 
م�ساعفات ج�سدية وانخفا�س متو�سط   

العمر املتوقع.
اإذا مل تكن متاأكًدا مما اإذا كنت تعاين 

من االكتئاب، فيمكنك البحث عن هذه 
العالمات:

-عدم االهتمام باالأن�سطة.
-�سوء املزاج اأو التهيج.

-التغيريات يف اأمناط النوم.
-التغيريات يف ال�سهية.

-م�ساعر الذنب اأو الياأ�س.
-نق�س الطاقة.

-�سعوبة يف الرتكيز.
-اأفكار انتحارية.

عوامل اخلطر املرتبطة بال�سكري 
واالكتئاب

 هناك العديد من العوامل التي ميكن اأن 
توؤثر على خطر تطور كال املر�سني:

الفقر.
م�ساكل الطفولة.

-البيئات االجتماعية الفقرية.
-انخفا�س الن�ساط البدين.

-اإجهاد االأمهات بعد الوالدة.
ولي�س من املعروف ما اإذا كان تناول 

االأدوية امل�سادة لالكتئاب يعر�س 
ال�سخ�س خلطر االإ�سابة مبر�س 

ال�سكري، ولكن متت مالحظة العالقات 

بينهما.
 اإذا كنت تتناول م�سادات االكتئاب 

اأو تفكر فيها، حتدث اإىل طبيبك حول 
خماطر تغريات الوزن وتاأثريات ارتفاع 
ال�سكر يف الدم ونق�س ال�سكر يف الدم 

التي ميكن اأن تعر�سك خلطر االإ�سابة 
بالنوع الثاين من مر�س ال�سكري.
ا اأن االأ�سخا�س  وجد الباحثون اأي�سً
امل�سابني بداء ال�سكري من النوع 

الثانى والذين ي�ستخدمون االأن�سولني 
معر�سون خلطر اأكرب لالإ�سابة 

باالكتئاب مقارنة باالأ�سخا�س الذين 
يتناولون اأدوية غري االأن�سولني اأو 

يعدلون فقط عادات النظام الغذائي اأو 
منط احلياة، وذلك الأن هوؤالء االأ�سخا�س 
قد يتعر�سون ل�سغط اإ�سايف يف اإدارة 

مر�س ال�سكري.
اإذا كنت م�ساًبا مبر�س ال�سكري، فتاأكد 
من اإخبار طبيبك اإذا بداأت تالحظ اأنك 

تفقد االهتمام باالأ�سياء التي وجدتها 
ذات مرة ممتعة اأو تواجه م�ساعر الياأ�س 

اأو احلالة املزاجية املنخف�سة. حتدث 
اإليهم اإذا كان لديك تاريخ من االكتئاب 

يف عائلتك اأو وجدت اأن التحديات 
التي تواجه اإدارة مر�س ال�سكري لديك 

تكون متعبة.

 م�شاكل ال�شحة العقلية لدى املراهقني ت�شتمر 
بعد 5 �شنوات من جراحة ال�شمنة مجتمــــع
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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 �ضرفنا االإعالمي

كلمة ال�ضر

التعريف: ا�شم اأحد املالئكة العظام؟
ملعرفة اجلواب . عليكم بت�شطيب الكلمات

اإعراب-بيان-اإ�شهار-نور-�شياء-اإ�شراق-و�شوح-اإعالن-
�شم�ض-�شبح-فجر-جهر-م�شتقبل-اآفاق-حا�شر-اأمل-

حياة-اإقبال-اإقدام-�شجاع-�شلم-اأمان-نهار.

1سجن كان رمزا للطغيان والظلم 
كان يوم اقتحامه يوم العيد الوطين 

حتتفل به فرنسا كل عام
2فراش )معكوسة( o مبعىن حديث 

باالجنليزية
3احد الوالدين o نابع عن الود 

واملحبة
4مزارع الربتقال يف فلسطني

5بناء حتي أسفل البناء األساسي 
o نصف بلبل

6من أجل o نتبع هنجا o سقيا 
األرض

7أسم اشارة مثىن o غصن
8أعلى o يف هذا املكان

 o )9ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة
حرف جازم o اليوم السابق

10حوار للتسلية o نبات يستخرج 
منه السكر

أفقــــــــــــــــــي

1زخرفة اسالمية o تضاريس حبرية حتتوي على املرجان
2دولة افريقية اسسها عبيد أمريكيون حمررون أرادو العودة إىل 

أفريقيا o يابسة
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ال�ضورة القراآنية الوحيدة التي بداأت ب"اآملر"

     

3

ه�ضاب
2

1

4

5

�ضاعر عربي
�ضهري راحل

والدة الزبريبن
العوام

�ضلى بالنا�ص 
جماعة

ماأوى االأ�ضد

تباينب

من املاعز

جمد)م(

ح�ضن ال�ضلوك

مدينة تركية

مواعظ

برفقة

العب كرة قدم
دويل)م(

ا�ضم مو�ضول

لل�ضرط)م(

تاأمل

حرف مو�ضيقي

من املعادن

�ضوت ال�ضفدع
)م(

اأبله 
بيداء)م(
مت�ضابهان

هيفاء مبعثـرة
غرمي)م(

حجر كرمي

�ضهر �ضم�ضي
�ضئم 

لل�ضرط)م(
رتبة عثمانية

للتخيري
رتبة ع�ضكرية

عا�ضمة اأمريكة
من اجلوارح
من االأنبياء 

وحدة قيا�ص)م(
عك�ص اإقدام

�ضحب)م(

اأنثي اجلمل
عا�ضمة اأوروبية
جيو�ص كبرية

  5   4   3   2   1

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
الكلمات ال�ّضهمية



اإجراءات حتفيزية لنقل ال�شلع اىل الواليات 
اجلنوبيــــــة واحلدوديـــــة  

امل�ضدرون ي�ضتكون من عقبات لوج�ضتية ت�ضطرهم ال�ضتخدام النقل اجلوي

لــــوؤي .ي
----------------------

و يــدخــل هــذا االجــتــمــاع، الــذي 
املنتدب  ــر  ــوزي ال بح�ضور  جــرى 
عي�ضى  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
اللقاءات  �ضل�ضلة  ــار  اإط يف  بكاي، 
مع  الــوزيــر  عليها  يــ�ــضــرف  الــتــي 
وفق  القطاع  يف  الفاعلني  خمتلف 
لرتقية  اجلديدة  االإ�ضرتاتيجية 

التجارة اخلارجية.
الرئي�ص  من  كل  االجتماع  وح�ضر 
العمومي  للمجمع  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل
ــــــدادات  االإم و  الــبــ�ــضــائــع  لــنــقــل 
الــعــام  ــر  ــدي امل و  "لوجيرتان�ص" 
احلديدية  بال�ضكك  النقل  ل�ضركة 
للنقل  الوطنية  ال�ضركة  ممثلي  و 
قدم  اأين  قامتا"،  و  "كنان  البحري 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  هــذه  ممثلو 
و  موؤ�ض�ضاتهم  عــن  كــامــال  عر�ضا 
يتمحور  اأن  قبل  بها  املنوطة  املهام 
تواجه  التي  امل�ضاكل  حول  النقا�ص 
ارتفاع  غرار  على  النقل،  �ضركات 
تكاليف نقل الب�ضائع و ال�ضلع عند 
يحّد  الــذي  ــر  االأم هو  و  الت�ضدير 
يف  الوطني  املنتوج  تناف�ضية  من 

االأ�ضواق اخلارجية.
كما مت التطرق اإىل نق�ص املن�ضات 
املعابر  يف  خا�ضة  اللوج�ضتيكية 
غالبية  ــع  ــدف ي ممــا  ـــة  ـــدودي احل

املتعاملني االقت�ضاديني اإىل اللجوء 
اإىل ال�ضحن اجلوي.

اأن  رزيق  ك�ضف  ــار،  االإط هذا  يف  و 
بالتن�ضيق  �ضتعمل  التجارة  وزارة 
االأ�ــضــغــال  و  ــل  ــق ــن ال وزارة  مـــع 
"اأ�ضا�ضي"  ــدف  ه على  العمومية 
ــك  ذل و  ـــادرات  ـــض ـــ� ال ملــ�ــضــاعــفــة 
الربي  النقل  اإمكانيات  بتطوير 
�ضبكات  عــرب  خا�ضة  البحري،  و 
اأن  يجب  التي  احلديدية  ال�ضكة 

مع  احلدودية  النقاط  الأبعد  ت�ضل 
موؤكدا  ح�ضبه،  خدماتها،  ع�ضرنة 
الإيجاد  جهد  اأي  يدخر  "لن  ــه  اأن
امل�ضاعب  بتذليل  الكفيلة  احللول 
امل�ضدرين  تواجه  التي  التقنية 
من خالل دعم و توجيه املتعاملني 
مكانة  تعزيز  ق�ضد  االقت�ضاديني 
االأ�ــضــواق  يف  املــحــلــيــة  منتجاتنا 
اتخاذ  اإىل  باالإ�ضافة  اخلارجية 
التحفيزية  االإجــراءات  من  جملة 

مل�ضاريف  تعوي�ضي  نــظــام  منها 
ح�ضب  اخلارجي  و  الداخلي  النقل 

اآليات مدرو�ضة".
الوزير  اأو�ــضــح  ال�ضدد،  هــذا  يف  و 
خــارج  الــ�ــضــادرات  ح�ضة  رفــع  اأن 
باالأولوية"  "يحظى  املــحــروقــات 
االإمكانيات  كل  و�ضع  �ضيتم  اأنه  و 
ترقية  ـــان  ره لك�ضب  الـــالزمـــة، 
ال�ضادرات و تنويعها مب�ضاهمة كل 

القطاعات املعنية بهذه العملية.

تراأ�ض وزير التجارة، كمال رزيق باجلزائر العا�شمة، اجتماعا تن�شيقيا تطرق الإ�شكالية �شادرات املنتوجات اجلزائرية 
للخارج، يف �شقها اللوج�شتيكي و كذا عمليات نقل ال�شلع و الب�شائع للواليات اجلنوبية و احلدودية.
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عز الدين ميهوبي يوؤكد:

�شمعة  لتغيري  "ن�شعى 
احلزب لدى ال�شعب 

اجلزائري الأنه هو اأ�شا�ض 
املمار�شة ال�شيا�شية"

�شبط اأكرث من 10 قناطري 
من الكيف يف النعامة

تطوير زراعة اأ�شجار الزيتون بتندوف

الوطني  للتجمع  بالنيابة  الــعــام  االأمـــني  قــال 
يحمل  اإنــه  ميهوبي،  الدين  عز  الدميقراطي، 
نحو  ال�ضلطة  دواليب  من  احلــزب  بنقل  ت�ضورا 
�ضفوف ال�ضعب، موؤكدا اأن الذين وقفوا يف حملة 
القادم  املوؤمتر  قاطرة  يف  �ضيكونون  الرئا�ضيات 

للحزب.
الو�ضيف  للحزب  بالنيابة،  العام  االأمــني  واأفــاد 
خطابه  يف  �ضابقا،  الرئا�ضي”  “التحالف  يف 
اللجنة  لتن�ضيب  �ص  ُخ�ضّ للقاء  االفتتاحي 
اإن  بالعا�ضمة،  اليوم  املوؤمتر،  لتنظيم  الوطنية 
التجمع الوطني الدميقراطي اختار اأن يكون اإىل 
لها  تعّر�ص  التي  االنتقادات  بعد  ال�ضعب  �ضفوف 
م�ضرحا:  ال�ضلطة.  يف  ا�ضطفافه  �ضنوات  خالل 
اليوم  لل�ضلطة.  تابعون  ونحن  �ضنة  “ع�ضرون 
الإعــادة  عمل  هناك  جديدة،  روح  بعث  قررنا 
على  يجب  احلــراك  من  �ضنة  قرابة  بعد  الثقة 
ال�ضعب اأن ي�ضعر اأن هناك عمال الإعادة اجلزائر 

عرب تفاعل بني ال�ضعب وموؤ�ض�ضات الدولة”.
لكن ميهوبي، الذي يواجه �ضداعا داخل احلزب، 
ب�ضبب خروج جمموعة من القيادات ممن رف�ضت 
اإىل  وا�ضطفت  الرئا�ضية،  لالنتخابات  تر�ضحه 
القادم  املوؤمتر  اأن  اأكد  اآخرين،  مر�ضحني  جانب 
املقرر يف 19 و20 مار�ص املقبل، �ضيقوده منا�ضلون 
مبنا�ضبة  احلــــزب  حــمــلــة  يف  ــوا  ــرط ــخ ان ــن  مم

الرئا�ضيات.
ثالث   اإق�ضاء  اأعقاب  يف  الت�ضريح،  هــذا  ياأتي 
ونـــواب،  الوطني  املكتب  اأعــ�ــضــاء  مــن  قــيــادات 
ب�ضبب دعمهم لتبون وبن فلي�ص يف الرئا�ضيات. 
الوطني  املكتب  ع�ضو  �ضليم،  اأمرية  النائب  وهم: 
الوطني  املجل�ص  وع�ضو  بــري  حكيم  والنائب 
يف  �ضنة،  ملدة  الع�ضوية  املجمد  بر�ضي�ص،  اليا�ص 
الر�ضمي  الناطق  حني مل يف�ضل بعد يف و�ضعية 

ال�ضابق با�ضم احلزب، �ضديق �ضهاب.
حتدث   ،12/12/2019 لرئا�ضيات  ال�ضابق  املر�ضح 
الرئي�ص  بعثها  التي  احلــوار  م�ضاعي  عن  اأي�ضا، 
طماأنة  تبعث  اإنــهــا  فقال  تــبــون،  املجيد  عبد 
للراأي العام باإنهاء زمن احلكم الفردي، قائال اإن 
الرئي�ص عبد املجيد تبون، قد عرّب عن ذلك من 
خالل اعتماده على خرباء خالل اختيار خرباء 
جلمع مقرتحات تعديل الد�ضتور و التخل�ص من 
الرئي�ص  ا�ضتقبال  اأن  اعترب  و  الفردي.  احلكم 
يف  ــزاب  اأح روؤ�ــضــاء  و  وطنية  ل�ضخ�ضيات  تبون 
اإطار الت�ضاور و احلوار، اإيجابيا، الأنه يجب اإذابة 

اجلليد.
ق/و

الوطني  للدرك  التابعني  احلدود  حرا�ص  �ضبط 
املعالج  الكيف  من  �ضخمة  كمية  النعامة  بوالية 
عملية  وبعد  ،حيث  ال�ضفراء  عني  ب�ضواحي 
قبل  من  م�ضتغلة  معلومات  اإثر  وبحث  تفتي�ص 
حر�ص احلدود، مت �ضبط 10 قناطري و30 كلغ من 
هذه املادة ،وح�ضب امل�ضدر الذي اأورد اخلرب، فاإن  
ف�ضيلة االأبحاث فتحت حتقيقا يف الق�ضية  التي 
عملية  اإثر  كبرية،  كمية  حجز  بعد  اأياما  تاأتي 
ببلدية  املرير  حا�ضي  مبنطقة  ومت�ضيط  بحث 
ع�ضر  بخم�ضة  ُتقدر  الوالية،  بذات  �ضفي�ضيفة 

قنطارا و66 كيلوغراما .
م.رم�ضاين

ُتبذل جهود حثيثة من اأجل تطوير 
حققت  التي  الزيتون  زراعة  �ضعبة 
ال�ضنوات  خالل   ” “م�ضجعة  نتائج 
ح�ضبما  تندوف،  بوالية  االأخــرية 
ــة املــ�ــضــالــح  ــري ــدي ا�ــضــتــفــيــد مـــن م

الفالحية.
الــربامــج  و قـــد مــكــنــت خمــتــلــف 
من  الــغــابــات  و  الفالحة  لقطاعي 
هكتارا   150 قوامها  م�ضاحة  زراعة 
كافة  عرب  وذلك  الزيتون  باأ�ضجار 
املنت�ضرة  الــفــالحــيــة  املــحــيــطــات 
�ضنف  منها  خا�ضة  الوالية،  برتاب 
من  حمـــدود  وعـــدد  “ال�ضيغواز”، 
“، بتعداد اإجمايل  “ال�ضمالل  �ضنف 
حوايل  منها  �ضجرة،   27.000 بنحو 
مبردود  لكن  منتجة  �ضجرة   3.500
يف  قناطر  5ر3  يتعدى  ال  “�ضئيل” 
مدير  اأو�ضح  كما  الواحد،  الهكتار 
القطاع العيد بوعزة .وتعود اأ�ضباب 
عدة  اإىل  “ال�ضعيف”  املــردود  هــذا 
عدم  مقدمتها  ويف  تقنية  عوامل 
التي  ــاح  ــري ال مــ�ــضــدات  ا�ضتعمال 
اإىل  بالنظر  �ــضــروريــة  جــد  تظل 
مع  االأ�ضجار،  اإزهــار  مرحلة  تزامن 
تتميز  التي  املو�ضمية  الرياح  فرتة 
قلع  يف  تت�ضبب  التي  املنطقة،  بها 

االأزهار، وفق ذات امل�ضدر .
من�ضوب  يف  الكبري  النق�ص  يعد  كما 
العوامل  من  واحــدا  اجلوفية  املياه 
تطوير  تعرت�ص  التي  االأ�ضا�ضية 
و  االأ�ضجار،  من  ال�ضنف  هذا  زراعة 
كبرية،  �ضقي  كميات  تتطلب  التي 

لنظام  القطاع  تبني  مــن  بالرغم 
ال�ضقي بالتقطري الذي يرافق دائما 
عملية توزيع �ضتالت الزيتون، عرب 
العملية  هي  و  الفالحية  املحيطات 
يربو  ما  االآن  حلد  منها  ا�ضتفاد  التي 
اأ�ضري  ما  وفق  فالحا،  �ضابا   65 عن 

اإليه.
الــربامــج  عــديــد  جت�ضيد  يــجــري  و 
�ضعبة  ت�ضجيع  ــار  اإط يف  التنموية 
خا�ضة  بالوالية  الزيتون  ــة  زراع
التي  و  الريفية،  للتنمية  املوجهة  
و  الغابات،  حمافظة  عليها  ت�ضرف 
دفع  اإعطاء  يف  عليها  يراهن  التي 
ال�ضنف  هذا  اإنتاج  لقدرات  “قوي” 

رفــع  مت  ــا  م اإذا  خــا�ــضــة  الــنــبــاتــي، 
متعلقة  عمليات  عدة  عن  التجميد 
التي  و  الـــريـــاح،  مــ�ــضــدات  بــو�ــضــع 
الزيتون  اأ�ضجار  حماية   �ضاأنها  من 
كما  االإزهـــــار،  مرحلة  يف  خا�ضة 

جرى �ضرحه.
ثــمــار  ــي  ــن ج عــمــلــيــة  تـــــزال  ال  و 
وفق  تتم  تندوف  بوالية  الزيتون 
االإنتاج  جلمع  التقليدية،  الطرق 
من  اأخـــرى  واليـــات  اإىل  حتويله  و 
الوطن بغر�ص اال�ضتفادة من زيوتها 
باملعا�ضر، مما دفع بامل�ضالح التقنية 
الربامج  خالل  من  الفالحة  لقطاع 
عليها  تــ�ــضــرف  الــتــي  االإر�ـــضـــاديـــة 

اإىل  الــفــالحــيــة،  املــعــاهــد  خمتلف 
ميدانية  تكوينية  دورات  تنظيم 
ــول خمتلف  الــفــالحــني ح لــفــائــدة 
هذه  بتطوير  اخلا�ضة  التقنيات 
الزراعة. و مت يف هذا االإطار وحلد 
االآن، تنظيم خم�ص دورات تكوينية 
فالح   300 حوايل  منها  ا�ضتفاد  التي 
ي�ضتفيد  دورات  اإىل  ت�ضاف  والتي 
منها الفالحون باملعهد التكنولوجي 
املتخ�ض�ص  ــي  ــالح ــف ال املــتــو�ــضــط 
اإىل  ا�ضتنادا  )اأدرار(،  بتميمون 
مديرية امل�ضالح الفالحية.و توجد 
�ضعبة  لتطوير  “اإيجابية”  موؤ�ضرات 
ال�ضيما  بتندوف،  الزيتون  زراعــة 
الدرا�ضة  مــن  االنــتــهــاء  مت  بعدما 
من�ضوب  ملعرفة  الهيدروجيولوجية 
عليها  اأ�ضرفت  التي  و  بالوالية  املياه 
ت�ضجيع  �ضاأنها  ومن  الوالية،  م�ضالح 
التي  الفالحية  ال�ضعب  هــذه  مثل 
ت�ضجع  و  ال�ضغل  منا�ضب  تــوفــر 
وتدعم  املحلية  الفالحية  الــرثوة 
مدير  ي�ضيف  الوطني،  االقت�ضاد 

القطاع.
اأخــرى  عــوامــل  عــدة  اأ�ضبحت  كما 
�ضاأنها  مــن  الــواليــة  بهذه  متوفرة 
�ضعبة  ترقية  لفر�ص  دعم  اإعطاء 
 )4( اأربــع  ح�ضول  ومنها  الزيتون، 
االعتماد  على  فالحية  تعاونيات 
مهنية  جمال�ص   )6( �ضت  وتــواجــد 
فالحي،  طابع  ذات  جمعية   18 و 

ح�ضبما اأ�ضري اإليه.
ق/ج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

