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الطبقة ال�سيا�سية تلقي 
مبقرتحاتها حول تعديل 

الد�ستور اإىل ال�سلطة

وقفة احتجاجية اليوم 
الأ�ساتذة االبتدائي ت�سامنا 

مع املطرودين

يف حني تاأجل النظر يف قرار اإحالة ملف كرمي طابو على ق�سم اجلنح

مراعاة امل�سائل اجلوهرية وال�سفافية 
واإلزامية القرتاع

 يدخلون يف اإ�سراب دوري كل يوم اأربعاء 
الأ�سبوع املقبل

20

مت�سكا باحلل الليبي الليبي لالزمة

-  اجلزائر ت�ساعد تون�س بوديعة بقيمة 150 مليون دولر
-  1.7 مليار دولر حجم املبادلت التجارية بني اجلزائر-تون�س

تبون و�سعيد يرفـ�سان 
ر�ســـمـيا "�سفقة القرن" 

04/03

03 03

برملاين يفجر ف�سيحة يف اجلوية 04
اجلزائرية وُيرا�سل تبون

حجز اأزيد من قنطار 
خمدرات يف واليتني

0420

�سباب بالبيا�سة يحتجون 
للمطالبة باإعادة اأرا�سيهم 

امل�ستوىل عليها

�سكان ق�سور ت�سابيت 
يوا�سلون االحتجاج 

ويطالبون ب�سرورة حت�سني 
الظروف ال�سحية

مواطنون يطالبون 
بالتعجيل يف فتح االأ�سواق 

املغطاة

اأبطال ريا�سة البوت�سي 
يكللون تقرت بالذهب 

والف�سة يف القاهرة 

الـــوادي

اأدرار

تقرت

الريا�سة

�س 07

�س 06

�س 06

�س 13

انطالق الدورة االأوىل من املهرجان �س 13
الدويل للمونودراما الن�سائي بالوادي

07مب�ساركة عربية ودولية

من املقرر اأن يعتمده جمل�س الوزراء اليوم   

-  احلكومة ت�سعى اإىل العتماد على ال�ست�سراف كمخطط اأويل لتفادي الإخفاقات



�صورة وتعليق 
حـدث وال حـرج02 االإثنني  03  فيفري  2020  م املوافق لـ 09 جمادى الثانية 1441 هـ   العدد  1917

مواطنون يقولون اأنه ي�ستوجب على ال�سلطات الوطنية التدخل 
واإيفاد جلان وزارية ورئا�سية للتحقيق يف جل م�ساريع  ال�سكنات 

االجتماعية التي �سيتم توزيعها بالقراراة بغرداية. 

يف  يت�سبب  "قرلو« 
حركة احتجاجية 

ب�سكيكدة
خرجت ليلة اجلمعة 

عند السابعة مساء 
الطالبات املقيمات 

باحلدائق إىل ساحة 
اإلقامة يف حركة 

احتجاجية بعدما عثرن على حشرات يف 
وجبة العشاء و بالضبط »حشرة القرلو« 

ليعربن عن غضبهن من األوضاع املزرية 
داخل اإلقامة، حيث طالنب بتحسني 
الوجبات و النظافة و تعزيز األمن و 

االرتقاء باخلدمات داخل االقامة، فقد 
تدهورت بشكل كبري، حيث حتدث مسؤولو 

اإلقامة مع املقيمات و وعدوا بتحسني 
األوضاع، يشار إىل أن االقامات اجلامعية 

خالل هناية االسبوع كانت ممتلئة لعدم 
رجوع معظم املقيمات إىل منازهلن بسبب 

االمتحانات.

ميكن أن تساعد صحة الفم واألسنان اجليدة يف منع رائحة الفم الكريهة وتسوس األسنان 
وأمراض اللثة، وغريها من احلاالت الطبية اخلطرية املحتملة.وتقدم صحة الفم أدلة حول 

صحتنا العامة، حيث يعج الفم بالبكترييا وميثل نقطة الدخول إىل العديد من أعضائنا احليوية. 
وميكن أن تصل البكترييا إىل املستويات اليت قد تؤدي إىل العدوى أو األمراض.ويف حديثه مع 
 Richard موقع “إكسربيس”، قال طبيب األسنان الرائد الدكتور ريتشارد ماركيز، من عيادات

Clinics يف لندن: “صحة الفم مهمة للغاية لصحة جسمك بشكل عام، ألنه املدخل إىل جمرى 
الدم واجلهاز اهلضمي. وكثري من الناس يصفون الفم بأنه “مرآة” للصحة، فلو كنت تعاين من 
مشكالت صحية، ميكن أن تظهر أوال يف الفم. وميكن للفم أن يكشف عن عالمات أمراض اللثة 

والسكري ونقص التغذية”.عند سؤاله عن عالمات التحذير الرئيسية اليت جيب على املرء أن 
يبحث عنها عند فحص الفم، نصح الدكتور ماركيز قائال: “إن نزيف اللثة يعد عالمة كبرية 

على أمراض اللثة. كما أن اللسان األمحر أو احلاد ميكن أن يكون عالمة على نقص الفيتامينات، 
مبا يف ذلك فيتامني B2 وB3 وB12. وميكن أن تكون البقع البيضاء عالمة على عدوى فطرية 

تعرف باسم املبيضات البيضاء”.وردا على سؤال حول األمراض اليت ميكن أن تنتشر بسبب 
سوء صحة الفم، قال الدكتور ماركيز: “ميكن أن تدخل البكترييا يف جمرى الدم، وحيدث هذا عندما يكون هناك ضعف يف صحة اللثة. وميكن أن تتأثر صحة القلب واألوعية 

الدموية أيضا بشكل كبري، حيث تؤدي البكترييا إىل زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية”.ويقدم ماركيز أفضل نصائحه للحفاظ على نظافة األسنان والفم، 
قائال: “جيب أن تكون عملية التنظيف بالفرشاة مرتني يوميا بشكل مثايل، باستخدام فرشاة أسنان كهربائية تراقب الوقت وقوة التنظيف، مع استخدام حركات دائرية صغرية 

أو اهتزازات. وجيب زيارة طبيب األسنان كل 3 إىل 6 أشهر إلجراء فحوصات منتظمة. وتعد زيارات عيادة األسنان املنتظمة مهمة لصحة أسنانك ولثتك وللتحقق من أنسجة الفم، 
حبثا عن عالمات حول الصحة العامة”.

 �سحة فمك "مراآة" حلاالت مر�سية قد تكون خطرية!

تون�ص تخ�س�ص مكانا �سريا 
لعزل امل�ستبه يف اإ�سابتهم 

بـ كورونا
قامت السلطات التونسية 

بتخصيص مكان سري إليواء 
املشتبه يف إصابتهم بفريوس 
كورونا، على أن يكون جمهزا 
باإلضافة إىل تواجد طاقم 

طيب.ونقلت الصحافة التونسية 
بينها جريدة الشروق ومشس أف 

أم أمس السبت 1 فيفري، أن وزيرة الصحة سنية بالشيخ أكدت يف 

تصريح هلا أن الوزارة قررت ختصيص مكان سري تابع هلا إليواء 

املشتبه يف إصابتهم بفريوس كورونا اجلديد.وسيكون املقر وفق 

تصريح سنية بالشيخ، تابعا لوزارة الصحة وسريا وجمهزا باإلضافة 

إىل تواجــد إطارات طبية تعمل داخله بصفة متواصلة على 

مدار اليوم.كما مت التنسيق بني وزارة الصحة و كافة املستشفيات 

اجلهوية اليت خصصت أيضا غرف عزل داخلها، يف صورة وجود أي 

مشتبه به يف محله للفريوس .

اجلي�ص االأمريكي ي�ستخدم الذكاء ال�سناعي 
للتكهن بت�سرفات اخل�سم

 ATR-MCAS سيسمح تطبيق برنامج
للجيش األمريكي، بالتكهن بتصرفات 

اخلصم وذلك من خالل استخدام أنظمة 
الذكاء الصناعي.واستشهدت جملة 

Popular Mechanics األمريكية، 
بسيناريو حمتمل تدافع فيه الواليات 

املتحدة عن حلفائها يف الناتو، من 
“العدوان الروسي”.وخالل ذلك، سيقوم 

الذكاء الصناعي بتحذير قائد الكتيبة باخلطر ما سيسمح له 
بتجنب البلبلة واالرتباك الذي تسببه “فوضى احلرب”، واالنتباه إىل الدالئل اليت تشري 

 ATR-MCAS إىل أن “اللواء الروسي يستعد للهجوم وُيحضر له”.وأشارت املجلة إىل أن
يتضمن توجيه وإدارة الدرونات والروبوتات األرضية يف مجيع أحناء منطقة القتال، مما 

يوفر تعقبا مستمرا للعدو واكتشافا وحتديد أنظمة أسلحة العدو، مثل الدبابات أو مركبات 
املشاة القتالية، مث نقل البيانات إىل أنظمة الذكاء الصناعي.

ب�سبب حادثة وفاة طالبة... 

رئا�سة جامعة اأم البواقي ُتقرر 
تاأجيل االمتحانات

أعلنت، جامعة العريب بن 
مهيدي، بوالية أم البواقي، 

تأجيل االمتحانات 
الفصلية، بسبب حادثة 

الدهس اليت راحت 
ضحيتها طالبة تدرس 

بالكلية.
ووفقا لبيان رئاسة اجلامعة، فإّنها قررت تأجيل االمتحانات الفصلية 

إىل وقت الحق، على أن تستأنف يوم الثالثاء املصادف ليوم 4 
فيفري للسنة احلالية.

وجاء مثل هكذا قرار، على خلفية وفاة الطالبة “قرفة، ريان” اليت 
تدرس سنة ثالثة ليسانس ختصص علوم اجتماعية، دهسا، دخل 

احلرم اجلامعي، وذلك باخلطإ، من طرف طالب بكلية االقتصاد.
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العمومية ال�سحة  ظواهر  مبعاجلة  للتكفل  العلمي  املجل�س  تفعيل  • اإعادة 

الطبقة ال�سيا�سية تلقي مبقرتحاتها حول تعديل 
الد�ستور اإىل ال�سلطة

لوؤي ي
--------------------

طالئع  ح��زب  رئي�س  ودع��ا 
القادر  عبد  بالنيابة  احلريات 
جميع  اإ���راك  اإىل  �سعدي 
ومن  ال�سيا�سية  الفعاليات 
املجتمع املدين يف م�ساورات 
اأن  قبل  الد�ستور,  تعديل 
امل��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد  ع��ن  يعلن 
�سهر  تنظيمه  املزمع  القادم 
يونيو2020 الختيار الرئي�س 

اجلديد للحزب.
اإ�رافه  لدى  �سعدي  وذكر 
تن�سيقي  جهوي  لقاء  على 
واجلنوب  الغرب  لواليات 
�سل�سلة  اإط��ار  يف  الغربي 
القادم  للموؤمتر  التح�سريات 
"ينبغي  ب��ق��ول��ه  ل��ل��ح��زب 
الفعاليات  جميع  اإ����راك 
اجل��اري��ة  امل�����س��اورات  يف 
ح����ول م�������روع ت��ع��دي��ل 
الد�ستور مبا يف ذلك الطبقة 
املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية 
الوطنية",  وال�سخ�سيات 
هذا  يثّمن  حزبه  اأن  م�سيفا 

امل�روع.
طالئع  م�����س��وؤول  واأع���رب 
احل���ري���ات ع��ن ا���س��ت��ع��داد 
هذه  يف  للم�ساركة  حزبه 

تلقيه  ح��ال  يف  امل�ساورات 
اأن  "على  ب�ساأنها  دع���وة 
يكتنف ذلك ال�سفافية", كما 

قال.
واعترب �سعدي يف هذا اجلانب 
اإ���راك  ���رورة  م�ساألة  اأن 
الطبقة  ف��ع��ال��ي��ات  جميع 
م�ساورات  يف  ال�سيا�سية 
ينبثق  الد�ستوري  التعديل 
"امل�سكل  اأن  م��ب��داإ  م��ن 
بالدرجة  �سيا�سي  املطروح 

االأوىل".
ومن جهة اأخرى اأعلن رئي�س 
حزب طالئع احلريات بالنيابة 
القادم  امل��وؤمت��ر  انعقاد  ع��ن 
اجلديد  الرئي�س  الخ��ت��ي��ار 
ال�سدا�سي  خ��الل  للحزب 

االأول من العام اجلاري.
حزب  رئي�س  اأب��رز  بدورها 
عهد 54 علي فوزي رباعني 
بناء  �سمان  اأن  تلم�سان  من 
دولة قوية من خالل م�روع 
ال��ت��ع��دي��ل ال��د���س��ت��وري, 
على  ال��رك��ي��ز  ي�ستوجب 

مراعاة امل�سائل اجلوهرية.
و������رح رب���اع���ني خ��الل 
�سحفية  ل��ن��دوة  تن�سيطه 
"يجب  اأن��ه  تلم�سان  مبدينة 
مراعاة عدة م�سائل جوهرية 

م�سودة  اإع���داد  عملية  يف 
غرار  على  الد�ستور  تعديل 
مبادئ التداول على ال�سلطة 
ال�سلطات  ب��ني  والف�سل 
الدقيق  التحديد  جانب  اإىل 
ل�����س��الح��ي��ات امل��ج��ال�����س 
التوجه  اإىل  داعيا  املنتخبة" 
من  االق��راع  اإلزامية  نحو 
تدابري  واإ�سفاء  ال�سعب  قبل 
عن  االإع��الن  يف  ال�سفافية 

نتائج االنتخابات".
اأن"عملية  اأي�سا  واأو���س��ح 
اأن  ينبغي  الد�ستور  تعديل 
املرتبطة  امل�سائل  ت��راع��ي 
ب��دف��ر ال�����روط اخل��ا���س 
ب��و���س��ائ��ل االإع����الم وك��ذا 
ا�ستقاللية  وكذلك  االإ�سهار 
وموؤ�س�سات  املركزي  البنك 
العامة  كاملفت�سية  املراقبة 
ال�رف  وجمل�س  للمالية 

والقر�س وغريها".
منظور  من   " قائال  واأردف 
بهذه  االهتمام  ف��اإن  حزبنا 
امل�����س��ائ��ل اجل��وه��ري��ة يف 
اأن  ميكنه  املقبل  الد�ستور 
يف  حقيقية  انطالقة  ي�سكل 
اأن  الفتا  حديثة"  دولة  بناء 
اأ�سبح  اجلزائري  "املواطن 
م�ستجدات  كل  على  مطلعا 

ومن  ال�سيا�سية,  ال�ساحة 
ال�������روري اإ����راك���ه يف 

عملية بناء جزائر قوية".
 54 عهد  حزب  رئي�س  واأكد 
تعزيز  ال�����روري  من  اأن��ه 
�سالحيات املجال�س املنتخبة 
الت�سيري  ع�رنة  ب��ه��دف 
بعد  خا�سة  الت�سيري  عملية 
اجلديد  االإداري  التق�سيم 
مطالب  لتلبية  ج��اء  ال��ذي 

املواطنني ".
حركة  رئي�س  اأع��رب  كما   ,
فياليل  الوطني  االإ�سالح 
ل�سري  "ارتياحه"  غويني عن 
التي  ال�سيا�سية  امل�ساورات 
اجلمهورية,  رئي�س  يجريها 
والتي  ت��ب��ون,  املجيد  عبد 
"�سملت عدة اأطراف وفاعلني 
و  وطنية  �سخ�سيات  من 
خمتلف  ح���ول  �سيا�سية, 
بال�ساأن  املت�سلة  الق�سايا 
تعديل  منها  خا�سة  العام, 

الد�ستور".
عن  ع��رّب  ال�سياق,  ه��ذا  يف 
"لتقدمي  احل��رك��ة  ا�ستعداد 
وت�ساهم  واأفكارها  اآرائها 
املقرحات يف ور�سة  مبخلف 
االإ����س���الح ال��د���س��ت��وري 

وغريها من الور�سات".

تباينت اآراء الطبقة ال�سيا�سية بعد االإعالن عن قرب الك�سف عن م�سودة تعديل الد�ستور للراأي العام، بني 
من يلّح على مراجعة امل�سائل اجلوهرية بالوثيقة وال�سفافية خالل م�ساورات تعديله.

 يدخلون يف اإ�سراب دوري كل يوم اأربعاء االأ�سبوع املقبلمراعاة امل�سائل اجلوهرية وال�سفافية واإلزامية االقرتاع

التعليم  اأ���س��ات��ذة  ي�ستعد 
وقفة  تنظيم  اإىل  االبتدائي 
مديرية  اأمام  اليوم  احتجاجية 
الربية غرب العا�سمة , تنديدا 
طال  الذي  بالظلم  و�سفوه  مبا 

االأ�ساتذة امل�ربني.
ودعت تن�سيقية اأ�ساتذة التعليم 
الطور  اأ�ساتذة  كل  االبتدائي 
الوقوف  اأجل  من  التالحم  اإىل 
خالل  من  اليوم  زمالئهم  مع 
وو�سفت  احتجاجية؛  وقفة 
ال��واق��ع��ة  ه���ذه  التن�سيقية 
الربوي  امل�سار  يف  بال�سابقة 
اأقدمت مديرة مدر�سة  بعدما   ,
طرد  على  التب�سي"  "العربي 
من  منعتهن  و  اأ���س��ت��اذًة   15
بعد  مبا�رة  املدر�سة  دخ��ول 
التدري�س  مقاعد  اإىل  عودتهن 
للحركة  ا�ستئنافهن  عقب 
املا�سي,  اخلمي�س  االحتجاجية 
لالإ�راب  ا�ستجابة  ذل��ك  و 
اأ�ساتذة  تن�سيقية  ت�سنه  الذي 
الطور االبتدائي ب�سكل دوري 
 . اأ�سبوع  كل  من  اأي��ام  ثالثة 
وا�سعا  الواقعة غ�سبا  واأثارت 
الذين  زم��الئ��ه��ّن  ط��رف  م��ن 
الكبري  ت�سامنهم  عن  ع��ربوا 
م��ع االأ���س��ت��اذات امل��ط��رودات 
احتجاجية  وقفات  يف  ورفعوا 
بامل�سا�س  ت��ن��دد  ���س��ع��ارات 
تطالب  واأخرى  املعلم  بحقوق 
تكر�س  التي   57 املادة  باحرام 
فيما   , االإ�����راب  يف  احل��ق 
�سباح  املدر�سة  مديرة  عقدت 
مع  ط��ارئ��ا  اج��ت��م��اع  اجلمعة 
التالميذ ملناق�سة م�سري  اأولياء 
اأبنائهم اأمام توا�سل االإ�راب.
االأ�ساتذة  تن�سيقية  نددت  كما 
االأ�ساتذة  مع  ت�سامنها  عن 
بحمالت  نددت  و  املطرودين 
امل�ربني  تطال  التي  التهديد 
مفت�سني  و  م��دراء  ط��رف  من 
و  عزميتهم  لثني  حماوالت  يف 
,حيث  االإ���راب  موا�سلتهم 
االأ�ساتذة  عديد  من  انتزعت 
لتالميذ  التدري�س  اأق�����س��ام 
على  املقبلني  اخلام�سة  ال�سنة 
االبتدائي,  التعليم  �سهادة  نيل 
والية  من�سق  مثول  جانب  اىل 
مت�ساوية  اللجنة  اأمام  البويرة 
اأ�ستاذة  وف�سل   , االأع�ساء 
العمل  عن  تي�سم�سيلت  من 
التع�سفات  م��ن  غ��ريه��ا  و   ,
االأ���س��ات��ذة.واأم��ام  تطال  التي 
اأ���س��درت  امل�ستجدات  ه��ذه 
الطور  اأ���س��ات��ذة  تن�سيقية 
ن�رته  جديدا  بيانا  االبتدائي 
على  اخلا�سة  �سفحتها  عرب 
االجتماعي  التوا�سل  موقع 
خالله  من  دعت  "فاي�سبوك", 
مع  الت�سامن  اإىل  االأ�ساتذة 
اأج��ل  م��ن  البع�س  بع�سهم 
امله�سومة. حقوقهم  حت�سيل 
ح�سب  التن�سيقية  قررت  كما 
جمع  اجتماع  بعد  البيان  نف�س 
الربية  م��دي��ري��ات  من�سقي 
"و�سط �رق وغرب",  الثالثة 

من  ال��ع��دي��د  اإىل  وا���س��ت��ن��اد 
باالأحداث  اخلا�سة  امل�ستجدات 
التي �سهدتها مدر�سة "العربي 
ن�سبة  اإىل  باالإ�سافة  التب�سي" 
الإ���راب  املتفاوتة  التجاوب 
اإىل  ال��ع��ودة  اأي����ام  ال��ث��الث��ة 
االإ�راب يوما واحدا اأ�سبوعيا 
اأرب��ع��اء على  ي��وم  وذل��ك كل 
ا�ستثناء  االإ���راب  يكون  اأن 
االثنني  اليوم  االأ�سبوع  ه��ذا 
وقفة  تنظيم  خالل  من  وذلك 
الربية  مديرية  اأمام  احتجاجية 
مع  ت�سامنا  غ��رب  للجزائر 
"العربي  م��در���س��ة  اأ���س��ات��ذة 
ي�ستمر  اأن  على   , التب�سي" 
ب�سكل  ذل��ك  بعد  االإ����راب 
بداية  اأربعاء  يوم  كل  دوري 
دعت  القادم.كما  االأ�سبوع  من 
التن�سيقية جميع اأ�ساتذة الطور 
ال�����روع يف  اإىل  االب��ت��دائ��ي 
يف  وطنية  مل�سرية  التح�سري 
اجتاه وزارة الربية نهاية ال�سهر 
اجلاري, دعت من خاللها اأي�سا 
املتو�سط  الطورين  اأ�ساتذة 
والثانوي للم�ساركة فيها بقوة 
والوقف مع زمالئهم يف الطور 
يتعر�سون  ما  لوقف  االبتدائي 
واإج��ح��اف.ويف  ظلم  م��ن  ل��ه 
التن�سيقية  اأكدت  البيان  نهاية 
اإىل  �سي�ستمر  ن�سالها  اأن 
املهنية  املطالب  حتقيق  غاية 
واالجتماعية, والتي تتمثل يف 
تغيري املناهج والربامج مبا يحقق 
جودة التعليم ويخفف املحفظة 
باالأثر  واملطالبة  التلميذ,  على 
 266/14 للمر�سوم  الرجعي 
م���ن ت���اري���خ ����س���دوره يف 
وتوحيد  الر�سمية,  اجل��ري��دة 
وذل��ك  الت�سنيف  م��ع��اي��ري 
العلمية  ال�سهادات  بتثمني 
الفر�س,  تكافئ  ملبداإ  �سمانا 
روات��ب  رف��ع  اإىل  باالإ�سافة 
االبتدائية  املدر�سة  اأ�ساتذة 
ال�ستدراك  دينار  األ��ف   30 ب� 
القدرة ال�رائية املتدهورة.كما 
بتخفي�س  التن�سيقية  تطالب 
التعليم  الأ�ستاذ  ال�ساعي  احلجم 
اأ�ساتذة  وتخ�سي�س  االبتدائي, 
ملواد االإيقاظ وعدم اإ�سناد اأكرث 
من 3  اأفواج الأ�ساتذة الفرن�سية, 
واإعفاء االأ�ستاذ من جميع املهام 
حجرة  خارج  البيداغوجية  غري 
ر�سد  واحتياطا  التدري�س, 
املهام  هذه  الأداء  خا�سة  منح 
دينار,  األ��ف  ب�20  وامل��ق��درة 
يف  باحلق  املطالبة  عن  ناهيك 
اإىل  ال�سنف  االآلية يف  الرقية 
 5 كل  رئي�سي  اأ�ستاذ  رتبة 
مكون  اأ�ستاذ  ورتبة  �سنوات, 
وا�سرجاع  �سنوات,   10 كل 
عرب  الن�سبي  التقاعد  يف  احلق 
�سمن  التعليم  مهنة  اإدراج 
قائمة املهن ال�ساقة, وكذا اإحلاق 
ب��وزارة  االبتدائية  املدر�سة 
غرار  على  الوطنية,  الربية 

املتو�سطات والثانويات.
لوؤي ي

وقفة احتجاجية اليوم الأ�ساتذة 
االبتدائي ت�سامنا مع املطرودين

ال�سلطات قدمت هبة لل�سني ملواجهة فريو�ص "كورونا"

للجوية  ط��ائ��رة  ال��ي��وم  ت��ع��ود 
لنقل  خم�س�سة  اجل��زائ��ري��ة 
ووهان  من  العالقني  املواطنني 
ال�سينية اإىل ار�س الوطن وعلى 

متنها 10 رعايا تون�سيني اأي�سا.
لرئا�سة اجلمهورية  بيان  وح�سب 
اخلا�سة  اجلزائرية  الرحلة  ف��اإن 
�ستقل 10 رعايا تون�سيني بطلب 

من ال�سلطات التون�سية.
اجلزائرية  ال�سلطات  و�رعت 
اجلزائرية  اجلالية  اأبناء  اإجالء  يف 

مبدينة ووهان ال�سينية.
خا�سة  رحلة  اأم�����س  واأقلعت 
ووهان  باجتاه  اجلزائرية,  للجوية 
الرابعة  ال�ساعة  على  ال�سينية, 
اليوم  تعود  اأن  على  �سباحا, 

االثنني.
�ستتكفل  اخلا�سة  الرحلة  و 

باإجالء اجلزائريني العالقني مبدينة 
عددهم  البالغ  ال�سينية,  ووهان 

36 �سخ�سا ومعظمهم طلبة.
وقال املدير العام للوقاية وترقية 
فورار,  جمال  الدكتور  ال�سحة 
اأن الطائرة تقل على متنها طاقما 

طبيا متخ�س�سا.
اجل��زائ��ري��ني  الطلبة  نا�سد  و 
امل��ت��واج��دي��ن مب��دي��ن��ة ووه���ان 
اجلزائرية  ال�سلطات  ال�سينية 
يف  الو�سع  تاأزم  بعد  باجالئهم 
فريو�س  انت�سار  بعد  املنطقة 

كورونا.
عبد  اجلمهورية  رئي�س  وك��ان 
اأبناء  اأمر, باإجالء  املجيد تبون قد 
يوهان  مبقاطعة  املقيمة  اجلالية 

ال�سينية ومعظمهم من الطلبة.
هبة  تقدمي  عن  الرئا�سة  واأعلنت 

ال�سلطات  مل�ساعدة  اجلزائر  من 
فريو�س  مواجهة  على  املحلية 
هوباي  مقاطعة  يف  “كورونا”  

ال�سينية.
قناع  األف   500 الهبة,  وت�سمل 
ثالثي الطبقات و20 األف نظارة 

وقائية و300 األف قفاز.
  وخالل اجتماع احلكومة برئا�سة  
العزيز جراد  , عبد  االأول  الوزير 
عر�س  اإىل  ا�ستمعت  اأم�س  اأول 
وال�سكان  ال�سحة  وزير  قدمه 
يتعلق  امل�ست�سفيات,   اإ�سالح  و 
امل��ت��خ��ذة م��ن قبل  ب��ال��ت��داب��ري 
بغر�س  العمومية,  ال�سلطات 
ال�محتملة  للمخاطر  الت�سدي 

النت�سار فريو�س كورونا .
املعلنة  التدابري  �سملت  وق��د 
م�ستوى  على  ترتيبات  و�سع 

ال�ستقبال  ال��ب��الد  م��ط��ارات 
ومراقبة امل�سافرين القادمني  من 
غرار  على   , اخلطرية  ال�مناطق 
تلك الرتيبات التي مت ن�رها يف 

ال�مطارات  الدولية الكربى.
اىل جانب التكفل ب�سكل منا�سب 
التي  ال�محتملة  احلاالت  بجميع 
خ���الل و�سع  م��ن  ق��د حت���دث 
مراكز ا�ستقبال متخ�س�سة حتت 

الت�رف.
العلمي  املجل�س  تفعيل  اإعادة  و 
بال�م�سائل  للتكفل  املخ�س�س 
ال�مرتبطة مبعاجلة ظواهر  ال�سحة 

العمومية من هذه الطبيعة.
بعمليات  ال�����م��ب��ادرة  اإ���س��اف��ة 
لتح�سي�س  متكيفة  ات�����س��ال 

اجلمهور العري�س.
لوؤي ي

جزائريون وتون�سيون عالقون بووهان ال�سينية ي�سلون اليوم اأر�ص الوطن
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تبون و�سعيد يرف�سان ر�سميا "�سفقة القرن" 

لوؤي.ي
-----------------

ن��دوة  يف  اجلمهورية  رئي�س  واأك���د 
�سحفية اأعقبت املحادثات التي جمعته 
مبقر  �سعيد  قي�س  التون�سي  نظريه  مع 
امللف  "حل  اأن  اجلمهورية, على  رئا�سة 
ليبي-ليبي",  يكون   اأن  ينبغي  الليبي 
عن  ليبيا  "اإبعاد  �رورة  على  موؤكدا 
تدفق  ومنع  عنها,  اأجنبي  هو  ما  كل 

ال�سالح".
تون�س  تكون  اأن  �رورة  على  واأب��رز 
لالأزمة  احلل"  "بداية  هما  واجل��زائ��ر 
الليبية, من خالل "عقد لقاءات مع كل 
يف  اإما  الليبية,  القبائل  وكل  الليبيني 
تون�س اأو يف اجلزائر, من اأجل االنطالق 
موؤ�س�سات  لبناء  جديدة  مرحلة  يف 
جديدة توؤدي اإىل  انتخابات عامة وبناء 
اأ�س�س جديدة للدولة الليبية الدميقراطية, 
ب�رط اأن يقبل هذا االقراح من طرف 

االأمم املتحدة".
كان  اللقاء  اأن  تبون,  الرئي�س  واأب��رز 
فر�سة اأي�سا للتطرق اإىل اآخر تطورات 

الفل�سطينية,  الق�سية 
"التطابق  م����ربزا 
التام" ملوقف البلدين, 
اأ�سا�س  على  املبني 
"رف�س �سفقة  القرن 
بالدولة  والتم�سك 
امل�ستقلة  الفل�سطينية 
يف حدود �سنة 1967 
القد�س  وعا�سمتها 

ال�ريف".
قال  اآخر,  �سياق  ويف 
"مكافحة  اإن  تبون 
�ست�ستمر  االإره���اب 
م����ع ت��ف��ع��ي��ل ك��ل 
ملحاربة  االآل���ي���ات  
االإره���������اب ع��ل��ى 

احلدود", م�سريا اإىل اأن "اأمن وا�ستقرار 
تون�س من اأمن  وا�ستقرار اجلزائر".

خالل  اتفقا  الطرفني  اأن  واأ���س��اف 
املناطق  "تنمية  على  حمادثاتهما, 
بني  االقت�سادي  والتكامل  احلدودية 

البلدين".
االإطار,  ذات  يف  تبون  الرئي�س  واأعلن 

عن زيارة مرتقبة له اإىل تون�س "ريثما 
يتم تعيني احلكومة التون�سية اجلديدة", 
ب�"وفد حكومي  مرفوقا  �سيكون  حيث 
هام, وذلك  بهدف التطرق لكل امللفات 

التي تنتظر قرارات الرئي�سني".
واأكد رئي�س اجلمهورية ا�ستعداد اجلزائر 
لل�سقيقة  التامة  امل�ساعدة  "لتقدمي 
�سعبة  مرحلة  تعي�س  التي  تون�س 

"اتخاذ  عن  كا�سفا  واقت�ساديا",  ماديا 
يف  دوالر  مليون    150 لو�سع  ق��رار 
مع  التون�سي ك�سمان,  املركزي  البنك 
موا�سلة تي�سري الدفع بالن�سبة للتموين 
ل�سعوبات  نظرا  واملحروقات  بالغاز 
ال�سقيقة  تتجاوز  ريثما  وذلك  الدفع, 

تون�س هذه ال�سعوبات."
اىل  التون�سي,  الرئي�س  دع��ا  ب��دوره 

جديدة"  "اأدوات  ا�ست�راف  ���رورة 
وب��الده,  اجلزائر  بني  امل�سرك  للعمل 
معربا عن يقينه باأن البلدين باإمكانهما 
اآمال  "لتحقيق  متجددة  انطالقة  حتقيق 

�سعبيهما".
املحادثات  اأعقبت  �سحفية  ندوة  ويف 
اأكد  اجلمهورية    برئي�س  جمعته  التي 
���رورة  على  التون�سي  الرئي�س 
للعمل  ج��دي��دة  اأدوات  "ا�ست�راف 
بهذا  قائال  البلدين,  ب��ني   امل�سرك" 
باأننا  يقني  على  "اإنني  اخل�سو�س: 
�سننطلق بنف�س القوة واالإرادة  لتحقيق 

اآمال �سعبينا".
من جهة اأخرى, اأبرز الرئي�س التون�سي 
توافق الروؤى لدى البلدين حول خمتلف 
�رح  حيث  الراهنة,  الدولية  امللفات  
قائال: "اإنني على يقني, بعدما تف�سلتم 
مت  التي  امل�سائل  لكل  تو�سيح   من  به 
تفاهم  فيها  كان  والتي  اإليها,  التطرق 
هناك  يكون  اأن  اإال  ميكن  ال  باأنه  ت��ام, 
تطابقا يف وجهات النظر ويف املقاربات 

جتاه كل الق�سايا التي مت تناولها".

التون�سي قي�ص  اإىل االتفاق مع نظريه  البلدين، م�سريا  الت�سامن بني  اإطار تعزيز عالقات  التون�سي ك�سمان يف  البنك املركزي  150 مليون دوالر يف  اإيداع  تّبون،  اأعلن رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
العربي الكبري. بناء املغرب  �سعيد على 

مت�سكا بحل ليبي ليبي لالزمة

-  اجلزائر ت�ساعد تون�ص بوديعة بقيمة 150 مليون دوالر

دعا النائب عن اجلالية, نور الدين بلمداح, 
تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س 
لل�ركة  ا�ستعجايل  خمطط  و�سع  اإىل 
الوطنية للخطوط اجلوية يعيد من خالله 
اأرباحا  تدر  اقت�سادية  ملوؤ�س�سة  هيكلتها 

على اخلزينة العمومية وال ت�ستنزفها.
وجهها  التي  الر�سالة  يف  بلمداح  وق��ال 
اإرهاب  �سحية  جاليتنا  “اإن  تبون  للرئي�س 
الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  اجلزائرية,  اجلوية 
لكن  ورائ��دة,  ناجحة  تكون  اأن  نريدها 
العمومية  اخلزينة  ح�ساب  على  لي�س 
املوؤ�س�سة  اإدارة  متهما  جاليتنا”,  واأم��وال 
اجلمهورية  فوق  وكاأنها  تت�رف  باأنها 

وم�ساريفها  رقيب  اأو  ح�سيب  كل  وفوق 
وخدماتها  مداخيلها  من  اأكرب  اأو  ت�ساوي 
جد رديئة واأ�سعار تذاكرها جنونية وحتى 

تخفي�ساتها ي�ستفيد منها املقربون.
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س  النائب  ووجه 
يف  اجل��وي��ة  للخطوط  اأخ���رى  اتهامات 
جاليتنا  حتميل  منها  ت�ساوؤالت  �سكل 
ملائة  ت�سل  نفقات  العمومية  واخلزينة 
املحمول  الهاتف  لفاتورة  �سهريا  مليون 
ممثل  وجود  وكذلك  املوؤ�س�سة,  الإط��ارات 
اأجرة  له  ال��ذي  باخلارج  املوؤ�س�سة  لهذه 
يعرف  ال  وهو  ال�سعبة  بالعملة  خيالية 
ويلجاأ  للزبائن  ال�سفر  تذاكر  اإ�سدار  حتى 

اأجنبية  �ركة  مع  بالتعاقد  عجزه  لتغطية 
كل  عن   20٪ مقابل  مكانه  بذلك  لتقوم 
العمومية  اخلزينة  من  تقتطع  ت��ذك��رة, 
حال  وهذا  من�سبه,  بقائه يف  لتاأمني  فقط 
مايوركا  بجزيرة  املوؤ�س�سة  ممثل  الطبيب 
يف  بلمداح  نورالدين  كثري.و�سدد  وغريه 
نف�س ال�سياق على وجوب اتخاد اإجراءات 
فز اجلالية واأبناءهم على زيارة وطنهم  “حتحُ
عن  كبديل  ال�سواح  وجتلب  تنفرهم  وال 
وحماربة  االقت�ساد  بناء  النفط,   ري��ع 
ال  �سياديا  اأمرا  بات  واملح�سوبية,  الف�ساد 

بد منه”.
ق/و

  يف حني تاأجل النظر يف قرار اإحالة ملف كرمي طابو على ق�سم اجلنح

برملاين يفجر ف�سيحة يف اجلوية اجلزائرية وُيرا�سل تبون

اجلزائرية  التجارية  املبادالت  حجم  تبلغ 
 1.3 منها  دوالر  مليار   1.7 التون�سية 
لتون�س  جزائرية  �سادرات  دوالر  مليار 
املحروقات وم�ستقاتها و400  اأغلبها من 
للجزائر  تون�سية  �سادرات  دوالر  مليون 
وم��واد  الكهرباء  جتهيزات  عن  عبارة 
عنها  ك�سفت  الأرق��ام  وفقا  ميكانيكية 
لو�سائل  باجلزائر  التون�سية  ال�سفارة 

اإعالمية.
لتفعيل  واجلزائر  تون�س  من  كل  وت�سعى 

بني  املوقع  التفا�سلي  التجاري  االتفاق 
حيز  دخل  والذي   ,2008 �سنة  الطرفني 
تو�سيع  خالل  من   2014 �سنة  اخلدمة 
يبلغ  حيث  الطرفني  بني  اال�ستثمارات 
عدد املتعاملني االقت�ساديني بتون�س اليوم 
و  �سغرية  �ركات  اأغلبها  �ركة   600
ال�سوق  يف  تن�سط  حني  يف  متو�سطة, 
معظمها  جزائرية  �ركة   60 التون�سية 

ت�ستغل يف قطاع الن�سيج و اجللود
ق/و

التجارية  املبادالت  حجم  دوالر  مليار   1.7
بني اجلزائر وتون�ص

اليوم  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تنطق 
ال�سيا�سي  النا�سط  ق�سية  يف  باحلكم 
�سمري بلعربي.وكان وكيل اجلمهورية 
االثنني  التم�س  قد  الهيئة  نف�س  لدى 
�سنوات  ل�3  بال�سجن  حكما  املا�سي, 
دينار. األ��ف   50 ب�  مالية  غرامة  مع 
امل�سا�س  بتهمتي  املعنى  وي��ت��اب��ع 
من�سورات  وتوزيع  الوطنية  بالوحدة 
الوطنية. بالوحدة  امل�سا�س  �ساأنها  من 
وهما التهمتان اللتان اأنكرهما بلعربي 
اأن  معتربا  القا�سي,  اأمام  مثوله  لدى 
يف  الر�سمي  ح�سابه  على  ن�ره  ما 
نواياه  تعك�س  ال  االأزرق  الف�ساء 
رهن  بلعربي  �سمري  احلقيقية.ويتواجد 

املوؤقت ب�سجن  احلب�س 
تاريخ  منذ  احل��را���س 
�سبتمرب  من   19 ال��� 
يتابع  2019,حيث 
امل�سا�س  تهمتي  عن 
الوطنية  ب��ال��وح��دة 
من�سورات  وتوزيع 
امل�سا�س  �ساأنها  من 
الوطنية. من  بالوحدة 
غرفة  ق��ررت  جهتها 
جمل�س  لدى  االتهام 
تاأجيل  اأم�س  العا�سمة  اجلزائر  ق�ساء 
جمهورية  وكيل  ا�ستئناف  يف  النظر 
اإحالة  لقرار  اأحممد  �سيدي  مبحكمة 
طابو  كرمي  ال�سيا�سي  النا�سط  ملف 
النظر  اإرجاء  مت  اجلنح,حيث  ق�سم  على 
من  ال�12  غاية  اإىل  اال�ستئناف  يف 
املقرر  من  اجلاري.وكان  فيفري  �سهر 
اأن تنظر غرفة االتهام, اأم�س االأحد يف 
قرار ا�ستئناف وكيل اجلمهورية لقرار 
النظر  تاأجيل  قررت  اأنها  االإحالة, غري 
يف الق�سية.و املعني قد مت توقيفه يوم 
ي�ستفيد  اأن  قبل   ,2019 �سبتمرب   11
 25 ي��وم  املوؤقت  االإف���راج  اإج��راء  من 

اإىل  يعاد  اأن  قبل  ال�سهر,  نف�س  من 
�سجن القليعة يف اليوم املوايل, وذكر 
اجلمهورية  وكيل  اأن  املعني  حمامي 
اأمام  التحقيق,  قا�سي  قرار  يف  طعن 
رم�سان,  عبان  ملحكمة  االتهام  غرفة 
بخ�سو�س  اأخرى  تفا�سيل  يقدم  ومل 

الق�سية.
لوؤي ي

احلكم اليوم يف ق�سية �سمري بلعربي
اأم�س حمكمة عنابة النا�سط احلقوقي  براأت 
جامع.وعرّب  ب��ن  م�سطفى  ال�سحفي  و 
ال�سحفي م�سطفى بن جامع عن ارتياحه و 
�سعادته بعدما نطق القا�سي باحلكم بالرباءة 
تاأ�س�سوا  الذين  املحامون  عرب  التامة.كما 
للدفاع عنه عن �سعادتهم بهذا احلكم.و كان 
ال�سحفي م�سطفى بن جامع متابعا بثالث 
غري  التجمهر  على  التحري�س  هي  ق�سايا 

امل�سلح ,امل�ساركة يف جتمهر غري م�سلح ومنع 
االنتخابية.,حيث  حملته  تاأدية  من  مر�سح 
عدة  منذ  الق�سائية  الرقابة  حتت  و�سع 
اأ�سابيع, قبل اأن تتم تربئته من التهم املوجهة 
قد  العامة مبحكمة عنابة  النيابة  اإليه.وكانت 
اأ�سهر حب�سا نافذا وغرامة مالية   6 التم�ست 

تقدر ب� 50 األف دينار.
لوؤي ي

 النيابة العامة كانت قد التم�ست يف حقه 6 اأ�سهر حب�سا نافذا

تربئة ال�سحفي م�سطفى بن جامع من 
التهم املن�سوبة اإليه

جمل�ص االأئمة يرف�ص �سفقة القرن و يثمن موقف اجلزائريني 
الداعم للق�سية الفل�سطينية

الفل�سطيني  ال�سهيوين على ح�ساب احلق  اخلادمة لالحتالل  القرن”, و  ب�”�سفقة  امل�ستقل لالأئمة, ما ي�سمى  الوطني  املجل�س  رف�س 
ال�رعي و التاريخي.

التي  اأكد املجل�س رف�سه لل�سفقة  العا�سمة, و  الوطني باجلزائر  افتتاحية دورة مكتبه  و �سجل املجل�س موقفه من هذه ال�سفقة, يف 
و�سفها ب�سفقة العار اخلا�رة اخلارقة للمواثيق الدولية, و القائمة على حماولة انتزاع احلق من �ساحبه و ت�سليمه للمحتل الغا�سب.

كما ثمن املجل�س امل�ستقل لالأئمة, موقف الدولة اجلزائرية �سلطة و �سعبا,الدائم و الداعم للق�سية الفل�سطينية, و دعا الدول العربية و 
االإ�سالمية, لتحذو حذوه يف املحافل الدولية.

كما دعا املجل�س, امل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل, اإىل رف�س و مقاومة كل اأ�سكال التطبيع و العمل على اإبقاء الق�سية الفل�سطينية حية 
يف القلوب, و دعمها ماديا و معنويا.

و يف االأخري, اأ�ساد املجل�س بالدور التح�سي�سي الذي قام به اأئمة اجلزائر, من خالل خطبة اجلمعة املا�سية.
و دعا املجل�س االأئمة, اإىل املزيد من الدعم و البذل و الت�سحية للق�سية الفل�سطينية.

ق/و
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منع بيع اخلبز يف حمالت املواد الغذائية

حممد علي 
-----------------

اأقرت  بعدما  االإج��راء  هذا  ياأتي 
اإجرءات منع بيع اخلبز  احلكومة 
البال�ستيكية  االأك��ي��ا���س  يف 
واإلزام اأ�سحاب املخابز ببيعه يف 
اأعوان  ووجه  الورقية.  االأكيا�س 
من  للتجار,  اأخريا  اإنذارا  الرقابة 
بيع  عن  النهائي  التوقف  اأجل 
االإج��راءات  اتخاذها  قبل  اخلبز, 
اإىل  �ست�سل  والتي  العقابية, 
حد غلق املحل التجاري وفر�س 

غرامات مالية على املخالفني.
ف��اإن  ذات��ه  امل�سدر  ح�سب  و   
املادة  املخابز ملزمة ب�سمان بيع 
على مدار اليوم و�سمان توفرها 
تاأتي  و  امل�ستهلك.  طلب  ح�سب 
قبل  من  املتخذة  االإجراءات  هذا 
بيع  لتنظيم  التجارة,  وزارة 
الدولة,  قبل  من  املدعمة  املواد 
لت�سهيل عمل اأعوان الرقابة يف 
تعليمات  تطبيق  مدى  مراقبة 
خ�سو�سا  امليدان,  يف  ال��وزارة 

قطاع  عن  االأول  امل�سوؤول  اأن 
وعد  قد  رزي,  كمال  التجارة, 
يخ�س  فيما  القانون  بتطبيق 
بيع املواد املدعمة حمددة ال�سعر, 
القادرين  غري  التجار  وطالب 
على بيع احلليب و اخلبز  بال�سعر 
الن�ساط  عن  بالتخلي  املقننن 
العام  االحت���اد  وك���ان  نهائيا. 

للخبازين قد اأكد اإلزام اخلبازين 
بيع  بوقف  القا�سي  بالقانون 
اخلبز يف االأكيا�س البال�ستيكية, 
ال��ذي  و  املخالفني,  ومعاقبة 
ثمنوا  كما  ب��ه.  العمل  يجري 
ت�سع  اأن  �ساأنها  من  خطوة  اأية 
االأك��ي��ا���س  ال�ستعمال  ح���ّدا 
اأن  بعد  خا�سة  البال�ستيكية, 

خطورتها  الدرا�سات  اأثبتت 
ع��ل��ى ���س��ح��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك. 
ببيع  اخلباز  اإلزام  فاإن  وح�سبهم, 
الورقية,  االأكيا�س  يف  خبزه 
الإيجاد  الدولة  تدخل  يتطلب 
اقتناء  من  اخلباز  متكن  �سيغة 
مماثل  ب�سعر  الورقي  الكي�س 

ل�سعر الكي�س البال�ستيكي.

قررت وزارة التجارة منع اأ�سحاب حمالت بيع املواد الغذائية من بيع اخلبز يف حمالتهم، لعدم توفر �سروط بيع هذه املادة املدعمة 
بيع  حمالت  يف  اخلبز  بيع  ملنع  بالتحرك  الأعوانها  تعليمات  التجارة  مديرية  ووجهت  التجارية.  الف�ساءات  هذه  يف  الدولة  قبل  من 
املواد الغذائية، كما طالبتهم باتخاذ اأق�سى العقوبات ملنع هذه الظاهرة، الأن هذه املادة تباع يف املخابز، التي تبيعها بال�سعر املقنن 

من قبل الدولة.

مديريات التجارة وجهت تعليمات بالتحرك الأعوانها

الوطني  االحت��اد  رئي�س  ك�سف 
�ساعي  اأحمد  املحامني  ملنظمات 
كل  جمدت  املالية  وزارة  ب��اأن 
املفرو�سة  ال�ريبية  االإج��راءات 
املالية  قانون  يف  املحامي  على 
قرار  باأن  �ساعي  2020.واأو�سح 
اإىل  به  معموال  �سيظل  التجميد 
تكميلي  مالية  قانون  �سن  غاية 
يف  املوجودة  االختالالت  يحُعالج 
االحت��اد  احل��ايل.وط��ال��ب  القانون 
يف  املحامني  ملنظمات  الوطني 
الو�سية  اجل��ه��ات  �سابق  وق��ت 
اجل��دي��دة  الن�سو�س  مب��راج��ع��ة 
يف  امل��ح��ام��ي  على  امل��ف��رو���س��ة 

2020.ويذكر  ل�سنة  املالية  قانون 
فئة  على  املفرو�سة  الر�سوم  اأن 
باملائة   19 ت�سمنت  احل��رة  املهن 
باملائة   26 امل�سافة,  القيمة  ر�سم 
على  �ريبة  ت�ساعدية  ب�سفة 
املهني  الر�سم  باملائة   2 االأرب��اح, 
�سندوق  لفائدة  باملائة  و15 
رئي�س  االجتماعي.وكان  ال�سمان 
اأعلن  قد  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عن  امل��ا���س��ي  جانفي   22 ي��وم 
التي  ال�رائب  مراجعة  �رورة 
عن   2020 املالية  قانون  بها  جاء 

طريق �سن قانون مالية تكميلي.
ق/و

وزارة املالية ُتمد ال�سرائب 
املفرو�سة على املهن احلرة

موؤ�س�سة  عمال  �سبيحة  نظم 
وقفة  وزو,  بتيزي  "اأونيام" 
عمالق  مقر  اأم���ام  احتجاجية 
الكهرومنزلية,  ال�سناعات 
التنفيذ  حيز  دخ��ول  مع  تزامنا 
املتعلق  االإدارة  جمل�س  ق��رار 
واإحالة  االإنتاج  عملية  بتعليق 
على  عامل   1700 م��ن  اأك��رث 
البطالة التقنية ملدة �سهر,  ابتداء 
 .2020 فيفري   02 تاريخ  من 

ب�سبب امل�ساكل املالية.
الوطنية  املوؤ�س�سة  عمال  اأعرب 
عن  الكهرومنزلية  لل�سناعات 
امل�سري  ح��ول  ال�سديد  قلقهم 
املوؤ�س�سة  تواجه  الذي  املجهول 
مفاجئ  ق��رار  ويف  اأق��رت  التي 
ال��ع��م��ل يف وح���دات  ت��وق��ي��ف 
املهنيني  جميع  واإحالة  االإنتاج 
مل��دة  التقنية  ال��ب��ط��ال��ة  ع��ل��ى 
دفعتهم  التي  الو�سعية  �سهر. 
مقر  اأم��ام  اعت�سام  تنظيم  اإىل 
بالقرار  اأوال  للتنديد  املوؤ�س�سة, 
جمل�س  م��ن  للمطالبة  وثانيا 
ماهية  حول  تو�سيحات  االإدارة 
القانونية  والكيفية  ال��ق��رار 

ال�سدد  ه��ذا  ويف  لتج�سيده. 
اإخطارهم  اأن  العمال  ���رح 
حلظة  فياآ  كان  املعتمد  بالقرار 
والغريب يف االأمر, اأن م�سوؤويل 
اأي��ة  ي��ق��دم��وا  امل��وؤ���س�����س��ة مل 
ا�ستف�سارات حول مدة �سالحية 
مبنحهم  قيامها  وع��دم  ال��ق��رار 
�ستكون  وهل  للعطلة  اإج��ازات 
مدفوعة االأجر من عدمها.  كما 
امل�ستقبل  حول  قلقهم  اأن  اأفادوا 
اأ�سحى  الذي  املجهول  وامل�سري 
التي  "اأونيام"  موؤ�س�سة  تواجهه 
القريب رائدة  املا�سي  كانت يف 
الكهرومنزلية,  �سناعات  يف 
يهدد  حقيقي  خطر  مبثابة  ميثل 
من  االآالف  رزق  م�����س��در 
على  وي�ستوجب  ال��ع��ائ��الت. 
الإنقاذ  عاجال  التحرك  الدولة 
ال�سكة  اإىل  واإع��ادت��ه  امل�سنع 
اأثبت  اأنه  خ�سو�سا  ال�سحيحة 
حتديات  مواجهة  يف  ق��درت��ه 
ومناف�سة ال�سوق �سواء الداخلية 
مقابلة  جهة  من  اخلارجية.  اأو 
"اأونيام"  موؤ�س�سة  اإدارة  اأكدت 
موؤقتا  االإنتاج  تعليق  ق��رار   اأن 

البطالة  على  العمال  واح��ال��ة 
عن  متخ�س   , �سهر  ملدة  التقنية 
عقدها  التي  العامة  اجلمعية 
واللجنة  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
جانفي   27 ي��وم  امل�ساهمتية 
الو�سعية  حتمية  وبعد   .2020
بها  مت��ر  التي  امل��ت��اأزم��ة  املالية 
االإدارة  بيان  اأف��اد  املوؤ�س�سة؛   
اأن  علما  نحيطكم  اأن  "يوؤ�سفنا 
انتهجتها  التي  االإج��راءات  كل 
اجلزائر  البنك  م��ع  املوؤ�س�سة 
بهدف  الو�ساية  وكذا  اخلارجي 
الو�سعية  عن  التجميد  رف��ع 
املالية للموؤ�س�سة  ق�سد �سمان 
للن�ساطات  الكايف  التمويل 
اأي  ع��ن  ت�سفر  مل  االإنتاجية, 
جديد اإىل يومنا هذا وذلك   رغم  
خمطط االنتعا�س امل�ستدام الذي 
اأ�سافت  قدمته املوؤ�س�سة".  كما 
الو�سعية  اأن  نف�سها,  الوثيقة 
يف  ا�سطرابا  خلفت  القائمة 
خم���زون امل���ادة االأول��ي��ة, وان 
�ست�ستفيد  التي  التموين  ح�سة 
االأ�سبوع  خالل  املوؤ�س�سة  منها 
الثاين من �سهر مار�س ال تكفي 

طويلة.   لفرة  االنتاج  ل�سمان 
موؤ�س�سة  ادارة  ف���اإن  وعليه 
اق��راح��ات  ثالثة  برفع  قامت 
للعمال  بالن�سبة  موؤقت  كحل 
يف  تتمثل  املرحلة  هذه  لت�سيري 
خيار   ت�رفهم  حت��ت  و���س��ع 
املراكمة  العطل  اأيام  ا�ستهالك 
ا�ستهالك  املا�سية,   لل�سنوات 
ل�سنة  ال�سنوية  للعطلة  امل�سبق 
على  اإحالتهم   .2019/2020
احل�سول  مع  التقنية  البطالة 
على االأجر القاعدي مع احت�ساب 
العمل  �رط  االقدمية  �سنوات 
على �سمان  املداومة يف وحدات 
مع  اليومي  واحل�سور  االإنتاج 
لقرار  اال�ستجابة  ا�ستعداديه 
ا�ستئناف العمل الذي قد يعتمد 

من حلظة اإىل اأخرى.
ق/و

عمال "اأونيام" بتيزي وزو يحتجون اأمام مقر املوؤ�س�سة

اأحمد دخيني�سة  يوؤكد:

العليا  باملدر�سة  االأ���س��ت��اذ  ي��رى 
القانون  يف  واملخت�س  ل���الإدارة 
اأحمد  ال��ربف�����س��ور  ال��د���س��ت��وري 
اأن  ال�روري  من  اأن��ه  دخيني�سة 
اجلديد  الد�ستور  تعديل  يت�سمن 
بالالمركزية  خا�س  ب��اب  اإدراج 
اكرث  باعطاء �سالحيات  واحلكامة 
املحلية  للجماعات  وا�ستقاللية 
الذي  االإقليمي,  امل�ستوى  وتثمني 
للتنمية  منبعا  -ح�سبه-  يعد 
ال�سيا�سات  تنفيذ  ولتفعيل 

العمومية.
من  ان��ه  دخيني�سة  اأح��م��د  ق��ال  و 
لتحقيق  اعتمادها  الواجب  االأ�س�س 
اعتماد  الت�ساركية,  الدميوقراطية 
كاآليتني  الالتركيز  و  الالمركزية 
متفاعلتني لتحقيق مقاربة احلكامة 
اجليدة, داعيا اإىل ت�سمني الد�ستور 
د�سرة  منها  املبادئ  من  جمموعة 
الت�سامن و  قاعدة  و  التفريع  مبداإ 
اجلماعات  بني  التعاون  مبداإ  اإقرار 
بني  التعاون  حرية  و  االقليمية 
ود�سرة  البلديات   و  ال��والي��ات 
اال�ستقاللية املالية و عقلنة اإعانات 

الدولة
يف  املوجودة  "االحكام  اأن  اعترب  و 
الد�ستور احلايل مبعرثة وال تعطي 
الالمركزية,  ملبداأ  القوية  النظرة 
با�ستثناء د�ستور 76 الذي ت�سمن 
عدة اأحكام, غري ان الد�ساتري التي 
تعطي  ال  و  حم��دودة,  تبقى  تلته 
ال�سمانات الكافية على اعتبار اأن 
الالمركزية يجب اأن تكت�سب بعدا 
كبريا يف جمال التنمية و ممار�ستها 
مقرحا  االإقليم"  م�ستوى  على 
مثلما  ع�سوي  قانون  يف  ادراجها 
و  الدول  بع�س  به يف  معمول  هو 

التفريع  مبداإ  طريق  عن  تطبيقها 
واحلكامة.

الد�ستوري  التعديل  اأن  اأ�ساف  و 
اأكرث  �سمانات  باإعطاء  �سي�سمح 
باال�ستقاللية  ترتبط  لالمركزية 
و  االخت�سا�سات  ونقل  عموما 
واال�ستقاللية  اجلباية  اإ���س��الح 
اأن  يجب  الن�س  اأن  موؤكدا  املالية, 
مالية  امكانيات  اعطاء  يت�سمن 
الدولة  بني  عقد  وو�سع  كافية 
يتعلق  فيما  االإقليمية  واجلماعات 

باالعانات .
"ان  دخيني�سة  اأح��م��د  اأب���رز  كما 
اجل��م��اع��ات  واق����ع  ت�سخي�س 
بع�س  ن�سجل  جعلنا  االقليمية 
غياب  ب�سبب  والق�سور  النق�س 
مت  التي  االأم��وال  وه��در  الفعالية 
جانب  اإىل  املجال  هذا  يف  ر�سدها 
مرده  ذل��ك  وك��ل  الف�ساد  ظاهرة 
العمومية  ال�سيا�سات  فعالية  عدم 
و�سعف  االإقليمي  امل�ستوى  على 

الفاعلني املحليني".
هذا  تقوية  م��ن  الب��د  و"لذلك, 
الالمركزي,   االقليمي  امل�ستوى 
فعالة  جديدة  حوكمة  اإط��ار  يف 
االقت�ساديني  الفاعلني  كل  ت�سم 
للذهاب  املدين  املجتمع  وفعاليات 

نحو مرحلة جديدة".
القانون  يف  املخت�س  ودع��ا  ه��ذا 
تنظيم  ���رورة  اإىل  الد�ستوري 
ندوة وطنية لر�سملة كل التجارب 
وتعميمها على امل�ستوى االإقليمي, 
الد�ستوري  التعديل  اأن  موؤكدا 
بني   من�سجمة  منظومة  �سيخلق 
الفعالية  لتحقيق  الفاعلني  كل 

والتنمية امل�ستدامة.
ق/و

�سرورة اإدراج باب خا�ص بالالمركزية 
يف التعديل الد�ستوري لتفعيل دور 

اجلماعات االإقليمية يف التنمية

ندد حزب جبهة القوى اال�سراكية 
التع�سفية   “املمار�سات  �سماها   مبا 
�سد  بجاية  وايل  ميار�سها  التي 
مواقفهم  ب�سبب  البلديات  روؤ�ساء 
للنظام  ال��راف�����س��ة  ال�سيا�سية 

وخلريطة طريقه”.
اإن  ل��ه   بيان  يف  االأفافا�س  وق��ال 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
ب�ريح  اإعالنه  منذ  بجاية  لبلدية 
املهزلة  ت��اأط��ري  ع���دم  ال��ع��ب��ارة 
يعي�س  وهو  االأخ��رية,  االنتخابية 
دون  وهذا  اإداريا,  وتع�سفا  ح�سارا 
للتنمية  ك��ربى  م�ساريع  ن�سيان 

طالتها البريوقراطية”.
اإىل   ” ذات���ه  امل�����س��در  واأ���س��اف 
يجتمع  بجاية  وايل  ذل��ك  جانب 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  باأع�ساء 

اخلناق  لت�سديد  منه  حماولة  يف 
ال�سغط  بعد  املجل�س  رئي�س  على 
وجتميد  التع�سفي  الق�سائي 
الذي  امل�ساريع, متهيدا لقرارالوقف 

اتخذه تع�سفيا”.
وحذرت الت�سكيلة ال�سيا�سية التي 
ال�سلطات  بلح�سل   حكيم  يقودها 

امل�سا�س مبنتخبيها يف  املركزية من 
يف  احل��زب  ل�رب  منه  حماولة 
معقله, م�سرية اإىل اأنها �ست�ستخدم 
للدفاع  ال�سلمية  ال��ط��رق  ك��ل 
وال�سيادة  منتخبيه  كرامة  عن 

ال�سعبية”.
ق/و

االأفافا�ص ُيحذر من امل�سا�ص مبنتخبيه املحليني
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�سكان ق�سور ت�سابيت باأدرار  يوا�سلون االحتجاج

حممد علي 
------------------ 

يف  والعالج  التنقل  ت�سهيل  بغية 
برف�سهم  وه��ذا  اأح�سن,  ظ��روف 
متعددة  ع��ي��ادة  اإجن���از  م�����روع 
قررت  التي  ال�سحية,  اخلدمات 
الدائرة,  مبقر  اإجنازها  ال�سلطات 
والقيام  حتويلها  ����رورة  م��ع 
كما  الق�سور.  ق��رب  ب��اإجن��ازه��ا 
الأن  ق��ب��ل,  م��ن  م��ربجم��ة  ك��ان��ت 
اأن   – ال�سكان  بع�س  ح�سب   –
ي�سكنون  امل��واط��ن��ني  اأغ��ل��ب��ي��ة 
وي���ت���وزع���ون ع���رب ال��ق�����س��ور 
البلدية,  مقر  عو�س  ال�سمالية 
املر�سى  على  وي�سعب  يتعذر  مما 
م�����س��ت��ق��ب��ال ال��ت��ن��ق��ل ال��ي��وم��ي 

بتدخل  ن��ا���س��دوا  كما  ل��ل��ع��الج. 
للنظر  ال��دائ��رة  ورئي�س  ال��وايل 
�رعيا,  يبقى  الذي  مطلبهم  يف 
ك���ون امل�����روع ال�����س��ح��ي ه��ذا 

ال�سكان   لفائدة  ج��واري��ا  يعترب 
من  خال  مكان  يف  اإجنازه  عك�س 
كبرية  خيمة  ن�سبوا  كما  ال�سكان. 
البلدية  اأمام  بداخلها  واعت�سموا 

مطالبني  ونهارا,  ليال  والدائرة 
العربي,  بهلول  اجلديد  الوايل  من 
حلل  التدخل  موؤخرا,  ب  نحُ�سِّ الذي 
���رورة  ح��ول  االإ�سكالية  ه��ذه 
حت��وي��ل م�����روع اإجن���از ع��ي��ادة 
ق�ر  اإىل  الدائرة  مقر  من  طبية 
كثافة  ت�سكنه  ال��ذي  برينكان, 
مرفق  به   وينعدم  كبرية  �سكانية 
امل�روع  هذا  كان  كما  �سحي, 
اإال  بق�رهم,  م�سجال  قبل  من 
اإجنازه  مكان  بتغيري  وا  تفاجاأ نهم  اأ
البلدية  م��ق��ر  طلحة  ب��ن  ب��ح��ي 
منجزة  عيادة  هناك  كون  والدائرة 
عليه  املتنازع  اجلديد  وامل�روع 
من  الق�سور  مر�سى  �سي�ساعد 

قرب. عن  العالج 

65 كلم عن عا�سمة الوالية اأدرار، وقفتهم االحتجاجية اأمام مقر  يوا�سل  �سكان الق�سور ال�سمالية ببلدية ت�سابيت، نحو 
املرافق  بتقريب  يتعلق  فيما  خا�سة  ال�سحية،  الظروف  حت�سني  ب�سرورة  مطالب  رافعني  املتجاورتني،  والدائرة  البلدية 

بالق�سور ال�سكانية  التجمعات  من 

ال�سحية  الظروف  حت�سني  ب�سرورة  مطالب  اليوم العاملي للمناطق الرطبة...رافعون 

بوالية  الغابات  حمافظة  اأح�ست 
الطيور  من  �سنفا   20 يليزي  اإ
الرطبة  املناطق  ع��رب  امل��ه��اج��رة 
مبنطقة  امل��ائ��ي��ة  وامل�����س��ط��ح��ات 
علم  ح�سبما  اآزج��ر,  الطا�سيلي 

املحافظة. م�سوؤويل  من 
الرطبة  املناطق  ه��ذه  وت�سكل 
هامة  حمطات  املائية  وامل��واق��ع 
غ��رار  على  امل��ه��اج��رة,  للطيور 
جرات  ووادي  واأميهرو   يفني  اإ
نِّف  �سحُ ال���ذي  ه��ري��ر  اأ وادي  و 
عاملية  اأهمية  ذات  رطبة  منطقة 
“رام�سار”  اتفاقية  قائمة  �سمن 
الرطبة  باملناطق  اخلا�سة  الدولية 
ت�سم  لكونها   ,2001 فرباير  يف 
وبها  املائية  الربك  من  جمموعة 
���س��م��اك  ن����واع ع��دي��دة م��ن االأ اأ
نفي  اأو���س��ح  ك��م��ا  وال��ط��ي��ور, 
اليوم  اإح��ي��اء  اإط��ار  يف  ال�سدر 

الرطبة  للمناطق  العاملي 
ن�����س��ط��ة اإح��ي��اء ه��ذه  و���س��م��ن اأ
ال�سنة  هذه  حتمل  التي  املنا�سبة 
والتنوع  الرطبة  “املناطق  �سعار 
حمافظة  نظمت  البيولوجي”, 
لفائدة  ميدانية  خرجة  الغابات 
امل�سطحات  اإىل  املدار�س  تالميذ 
كلم   80 ( تيفرتني  مبنطقة  املائية 

الوالية(. مقر  عن 
الن�ساط  هذا  اإط��ار  يف  واأقيمت 

خمتلف  مع  بالتن�سيق  نظم  الذي 
الفاعلة  واجلمعيات  الهيئات 
البيئة  م��دي��ري��ات  غ���رار  ع��ل��ى 
ال�سياحة  و  امل��دن��ي��ة  واحل��م��اي��ة 
جملة  التقليدية,  وال�سناعة 
حول  التح�سي�سية  الفقرات  من 
ح�سة  وت��ق��دمي  البيئة  ح��م��اي��ة 
ر�سد  كيفية  ح��ول  تطبيقية 
من  املهاجرة  الطيور  ومراقبة 
ال��غ��اب��ات.ك��م��ا  م�سالح  ط��رف 
طرف  من  حت�سي�سي  عر�س  دم  قحُ
اأع����وان احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة ح��ول 
هذه  مثل  يف  ال�سباحة  اأخ��ط��ار 
جانب  اإىل  املائية,  امل�سطحات 
اخلرجة  هذه  هام�س  على  برجمة 
الر�سم  يف  لالأطفال  ن�ساطات 
و�ستتوا�سل  الريفي.  والعدو 
املنا�سبة  ه��ذه  اإح��ي��اء  فعاليات 
من  االأ�سبوع  مدار  على  العاملية 
حت�سي�سية  حمالت  تنظيم  خالل 
النظام  على  احلفاظ  اأهمية  حول 
تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  البيئي, 
الرطبة  للمناطق  �سور  معر�س 
مت  ال��ت��ي  امل��ه��اج��رة  ال��ط��ي��ور  و 
ج��ان��ب  اإىل  حم��ل��ي��ا,  ر���س��ده��ا 
منتجات  ملختلف  معرو�سات 
املتعلق  خا�سة  الريفية  ة  امل���راأ

الرطبة. باملناطق  منها 
ق.ج

 اإح�ساء 20 �سنفا من الطيور 
املهاجرة  باإليزي 

من  عملية  اإج����راءات  ��خ��ذت  اتُّ
ق��ب��ل ال�����س��ل��ط��ات ال��ع��م��وم��ي��ة 
عرب  ب��ل  االإ تربية  �سعبة  لرقية 
من  بذلك  ف��اد  اأ ح�سبما  الوطن, 
الوطني  الديوان  رئي�س  اأدرار, 
القادر  عبد  لالإبل  املهن  متعدد 
لقاء  يف  ذك��ر  ال��ذي  طوي�سات, 
تربية  مبمتهني  جمعه  ت�ساوري 
وجمعيات  م��رب��ني  م��ن  ب����ل؛  االإ
مبقر  نحُ��ظ��م  ���ري��ك��ة,  وه��ي��ئ��ات 
م��دي��ري��ة امل�����س��ال��ح ال��ف��الح��ي��ة 
ال��ف��الح��ة  وزارة  اأن  ب�����اأدرار, 
تدابري  ق��رت  اأ الريفية  والتنمية 
وترقية  مرافقة  اأجل  من  عملية 
والية  تحُعد  التي  ال�سعبة,  ه��ذه 
التي  ق��ط��اب  االأ ب��ني  م��ن  اأدرار 
الن�ساط  لهذا  انتعا�سا  تعرف 

االقت�سادي. الرعوي 
اأج��ل  وم���ن  ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ن�����س��اط ت��رب��ي��ة 
با�رت  احليوانية,  ال��رثوة  ه��ذه 
�سامال  اإح�ساًء  الو�سية  الوزارة 
الرقمنة  على  باالعتماد  بل؛  لالإ
من  الوزارية  الهيئة  هذه  ميكن  مبا 
وطموحات  لتطلعات  اال�ستجابة 
ب�سفة  وال��ق��ط��اع  ب���ل  االإ م��رب��ي 

امل�سوؤول. اأ�ساف  مثلما  عامة, 
متعدد  الوطني  الديوان  ويعكف 
لتعليمات  وتنفيذا  بل,  لالإ املهن 
الهيئات  وخمتلف  القطاع  وزير 
مديرية  يف  ممثلة  ال�سلة؛  ذات 
البيطرة  وم��ف��ت�����س��ي  ال��ف��الح��ة 
وال��غ��رف��ة ال��ف��الح��ي��ة ودي����وان 

�سبط  ع��ل��ى  يعكف  احل��ب��وب, 
وفق  االإبل  مربي  قوائم  وتطهري 
خ��ط��ة ع��م��ل م��ي��دان��ي��ة؛ الإع���داد 
حتديد  ت�سمن  اإلكرونية  خريطة 
لو�سع  وامل��ح��م��ي��ات؛  امل��راع��ي 
على  املحتالني  لالأ�سخا�س  حد 
على  لال�ستحواذ  الن�ساط  ه��ذا 
الدعم  من  اال�ستفادة  ح�س�س 
امل��وج��ه ل���ه, ح�����س��ب امل��ت��ح��دث. 
وم���ن ج��ان��ب��ه, اأو����س���ح م��دي��ر 
اأن  اأدرار,  بوالية  الفالحة  غرفة 
يف  ع�سوا  تحُعد  التي  م�ساحله 
بتنفيذ  املكلفة  الوالئية  اللجنة 
على  تعمل  االإج�����راءات,  ه��ذه 
قوائم  لتطهري  امليدانية  املعاجلة 
على  وال��وق��وف  ب���ل,  االإ م��رب��ي 
ترقية  تعر�س  التي  النقائ�س 
العملية  اأن  مربزا  الن�ساط,  هذا 
ت��ت��ط��ل��ب ب��ع�����س ال��وق��ت ن��ظ��را 
بني  امل�سافات  وتباعد  ل�س�ساعة 
ي�سغلها  ال��ت��ي  ال��رع��ي  مناطق 
النائية.  املناطق  يف  ب��ل  االإ مربو 
ب��ل  االإ اأن  اإىل  امل�سوؤول  ���س��ار  واأ
الفرة  يف  تعاين  املناطق  بهذه 
احل��ال��ي��ة, م��ن ن��ق�����س ف���ادح يف 
بالتن�سيق  مت  نه  اأ م�سيفا   , الكالإ
املهن  متعدد  الوطني  الديوان  مع 
الوزارة  اإىل  التما�س  رفع  بل,  لالإ
املربني  ت��زوي��د  بهدف  الو�سية 
من  اأولية  "ا�ستعجالية"  بح�سة 
عملية  يف  �ست�ساهم  االأع���الف, 

املتوا�سلة. املعاينة 
ب���رز رئ��ي�����س ال��ف��رع  وب����دوره, اأ

الفالحة  تنمية  ملحافظة  اجلهوي 
دحمان  ال�سحراوية  باملناطق 
م��وم��ن��ي, اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف 
ر���س��د خم��ت��ل��ف االن�����س��غ��االت 
التي  وال�سعوبات,  والعراقيل 
ب��ل  االإ تربية  ن�ساط  يواجهها 
اأن  اإىل  م�سريا  الرعوية,  باملناطق 
بهذا  اإعدادها  مت  التي  الدرا�سة 
م�سالح  ل��دى  موجودة  ال�ساأن, 

الو�سية. الوزارة 
خريطة  اإجناز  الدرا�سة  وت�سمل 
ل��ك��رون��ي��ة ل��ت��ح��دي��د امل��ن��اط��ق  اإ
بني  للف�سل  والفالحية  الرعوية 
والزراعي,  الرعوي  الن�ساطني 
توفر  م��اك��ن  اأ حتديد  جانب  اإىل 
ت�سيب  التي  واالأمرا�س   , الكالإ
ب�����ل, وال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي  االإ
ال��ت��زود  يف  امل��رب��ون  ي��واج��ه��ه��ا 

البيطرية. وال�سحة  باالأعالف 
ح�سب  ال��ت�����س��اور,  وي��ت��وا���س��ل 
با�ستمرار  املربني  مع  املتحدث, 
الدرا�سة,  نتائج  على  الإطالعهم 
املعطيات  من  ق��در  اأك��رب  وجمع 
واقراحاتهم  ان�سغاالتهم  ح��ول 
ظروف  لتح�سني  اجلانب؛  هذا  يف 
املفت�س  اعترب  كما  الن�ساط.  هذا 
الفالحة  م�سالح  لدى  البيطرى 
هذا  اأن  بوحو�س,  عيا�س  ب��اأدرار 
ملختلف  فر�سة  ي�سكل  اللقاء 
تربية  �سعبة  ن�ساط  يف  املتدخلني 
خالل  من  املربني؛  خا�سة  ب��ل  االإ
ال�سلطات  ب��ج��ه��ود  تعريفهم 
يتعلق  ما  يف  ال�سيما  العمومية, 

املربني  مطمئنا  اللقاحات,  بتوفري 
االأدوية  من  معتربة  ح�سة  بتوفر 
الربنامج  اإط���ار  يف  امل��ر���س��ودة 
ال�سحية  للمتابعة  ال��وط��ن��ي 
من  جلبها  �سيتم  التي  ب��ل,  ل��الإ
بوالية  اجلهوي  البيطري  املخرب 

االأغواط.
اإىل  ب��ل  االإ مربو  دعا  وب��دوره��م, 
القانونية  التدابري  كافة  اتخاذ 
ال��رع��وي؛  الن�ساط  ه��ذا  لرقية 
قوائم  و�سبط  تطهري  خالل  من 
ي�سمن  مب��ا  ال��ف��ع��ل��ي��ني  امل��رب��ني 
بكل  ال��ع��ل��ف  ح�س�س  ت��وزي��ع 
مهنيي  على  وع��دال��ة  �سفافية 
اخلطوة  مثمنني  الن�ساط,  ه��ذا 
الو�سية  ال��وزارة  اتخذتها  التي 
الرقمي  االإح�����س��اء  مبا�رة  يف 
املتواجدة  ب��ل  االإ ل��رثوة  ال�سامل 

. ملنطقة با
برج  املنتدبة  ال��والي��ة  وتتاأهب 
الحت�سان  احلدودية,  خمتار  باجي 
اجلمل  لعيد  ال�سنوية  التظاهرة 
من  �ستقام  والتي   24 طبعتها  يف 
حيث  اجلاري؛  فيفري   26 اإىل   24
حتت  تاأتي  التي  التظاهرة  تهدف 
اإىل  وتراث",  ثروة  "االإبل  �سعار 
الن�ساط  لهذا  الفعال  الدور  براز  اإ
باملنطقة,  املنتع�س  ال��رع��وي 
الوطني,  االقت�ساد  خدمة  يف 
اجلوانب  خمتلف  على  والوقوف 
ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��راف��ق��ت��ه وت��رق��ي��ت��ه, 

ليه. اإ اأ�سري  ح�سبما 
ق.ج

املحميات... و  املراعي  حتديد  ت�سمن  اإلكرتونية  خريطة  الإعداد 

اإجراءات عملية لرتقية تربية االإبل باأدرار 

والف�سية  الذهبية  ....بامليداليات 
الريا�سي  ال��ن��ادي  ف��ري��ق  ع��اد 
ل��ل��ه��واة ل��ل��م��رك��ز ال��ن��ف�����س��ي 
اإىل  اأم�س  بتقرت  البيداغوجي 
م��الأت  ح��ي��ث   , ال��وط��ن  اأر�����س 
بومدين  مطارهواري  �سحكاتهم 
الوفري  بح�سادهم  فرحني  الدويل, 
الزوجي  و  الفردي  جمموعة  يف 
ل��ع��اب  االأ بطولة  فعاليات  يف  
 , للبوت�سي  بالقاهرة  االفريقية 
الدين  �سيف  الريا�سي  توج  حيث 
الفردي  �سنف  يف  بذهبية  حمادى 
وف�سية يف الزوجي  , كما حت�سل 
ميدالية  ع��ل��ى  ب��اي��زي��د  ح�سني 
يف  وف�سية  ال��ف��ردي  يف  ذهبية 
الريا�سية  افتكت  فيما   , الزوجي 
يف  الرابع  املركز  �سياغ  �سوالف 
�سنف  يف  وذهبية  الفردي  �سنف 
الريا�سية  تاألقت  و   , ال��زوج��ي 
اخلام�س  املركز  يف  �ساو�س  �سيا  اأ
يف  وذهبية  ال��ف��ردي  �سنف  يف 
ممثل  راف���ق  ال���زوج���ي..  �سنف 

املدربني  و  املركز  مديرة  تقرت 
عنا�ر  حت�سلت  وق���د  ه���ذا   ,
لفئة  ع��ام��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة 
على  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
االأ�سناف  خمتلفة  ميدالية   19
يف  الوطنية  ال��راي��ة  اإعالئهم  و 
لعاب  االأ دورة  وكانت   , القاهرة 
اخل��ا���س  للبوت�سي  االف��ري��ق��ي��ة 
للعام  اخلا�سة  االحتياجات  بذوي 
م�ر  ا�ست�سافتها  والتي   2020
 30 حتى   23 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
مالعب  احتظنتها   , املا�سي  يناير 
اأفتتحت  الدويل.  القاهرة  ا�ستاد 
القاهرة  امل�رية  العا�سمة  يف 
و  اأفريقية  دول��ة   42 مب�ساركة 
من  ق��وي��ة  ج��زائ��ري��ة  م�����س��ارك��ة 
منا�رو  وعرب  ...هذا  الفئة  هذه 
املجتمع  وف��ع��ال��ي��ات  ال��ف��ري��ق 
الفعل  ردة  من  التقرتي  امل��دين 
ال��الم��ب��ال��ي��ة م��ن ط��رف اجل��ه��ات 

.. املتوج   للنادي  الر�سمية 
التجاين  ن-ق- 

من  تقرت  مدينة  ا�ستفادة  رغ��م 
اأن  اإال  املغطاة  لالأ�سواق  م�روع 
اإجنازها  دون  حالت  امل�ساكل  بع�س 
ال  حيث  امل��ط��ل��وب  امل�ستوى  يف 
بني  م��ن  االي��ج��ار  م�ساكل  ت��زال 
غرار  على   , امل�ستع�سية  امل�ساكل 
طال  ال��ذي  ال�سحراء  عني  �سوق 
امل�ستقبل  ح��ي  و���س��وق  انتظاره 

���س��غ��ال  االأ ن�سبة  و�سلت  ال��ذي 
بقي  ولكن  باملئة   70 ح��وايل  به 
ا�ستب�ر  وق��د   , مكانه  ي���راوح 
هذا  من  خريا  امل�ستقبل  حي  �سكان 
اأ�سغاله  يف  التاأخر  اأن  غري  امل�روع 
نه  واأ خا�سة  الهدف  هذا  دون  حالت 
تذليل  من  للمواطنني  �سي�سمح 
التب�سع  خ���الل  م��ن  ال�����س��ع��اب 

من  التنقل  عناء  ليكفيهم  وه��ذا 
و�سط  عن  يبعد  ال��ذي  احل��ي  ه��ذا 
كيلومر  اأربعة  بحوايل  املدينة, 
الميلكون  الذين  الأول��ئ��ك  خا�سة 
خط  انعدام  ظل  يف  نقل  و�سيلة 
النقل  حافالت  عدا  للخوا�س  نقل 
غري  و  للدولة  التابعة  احل�ري 
اأجل  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي  كافية 

املرفق من  احلي  �ساكني  تقريب 
ف��اإن  البلدية  م�سالح  وح�سب 
اال�سغال  اىل  يعود  التاأخر  �سبب 
اأن  غري  و�ساق  قدم  على  هي  التي 
وترية  بت�ريع  يطالبون  املواطنني 
اأقرب  يف  منه  لال�ستفادة  االجناز 

جال.. االأ
ق.ج

مواطنو تقرت يطالبون بالتعجيل بفتح االأ�سواق املغطاة

اأبطال ريا�سة البوت�سي يكللون 
تقرت بالذهب والف�سة يف القاهرة
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انطالق الدورة االأوىل من املهرجان الدويل للمونودراما 
الن�سائي

وفاء .ق
------------------ 

ج��ل�����س��ة االف���ت���ت���اح ال��ر���س��م��ي 
ل��ق��اء ع��ّدة  ل��ل��م��ه��رج��ان, مت��ّي��ز ب��اإ
ممثلة  اأك����دت  ح��ي��ث  م���داخ���الت, 
على  زقاي  جميلة  الثقافة  وزارة 
دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  اأن 
ممار�سات  م��ع  القطيعة  اأع��ل��ن��ت 
جانب  اإىل  امل�رح,  لتحرير  املا�سي 
امل��در���س��ي  ل��ل��م�����رح  ت�سجيعها 

الطفل.  وم�رح 
بالوالية  الثقافة  م��دي��ر  ب���دوره, 
املهرجان  هذا  اعترب  عوادي  حممد 
اجلنوبية,  بالوالية  للم�رح  اجناًزا 
ال�ستار  جمعية  رئي�س  جانبه,  من 
امل�ساركة  اع��ت��رب  م�سعي  نبيل 
اإر�ساء  هي  االأوىل  للطبعة  الدولية 

اجلزائري.  باجلنوب  للم�رح 
الدويل  للمهرجان  االأوىل  الطبعة 
تعرف  الن�سائي,  ل��ل��م��ون��ودرام��ا 
للتناف�س  ع��رو���س   10 م�ساركة 
ت�سهد  كما  املهرجان,  جوائز  على 
تكوينية  ور���س��ات  ع���ّدة  تنظيم 

العربي. امل�رح  حول  وحما�رات 
افتتحت  ذات����ه,  ال�����س��ي��اق  ويف 
م�����رح��ي��ة "دق�����ات", ف��ع��ال��ي��ات 
مونودرام  هي  الثقافية,  التظاهرة 
ال�سوداء,  الكوميديا  اإىل  ينتمى 
حليمة  الكاتبة  ن�سه  ا�ستوحت 
رح��م��وين ع��ن ن�����س م��ن ذاك���رة 
واأخرجته  برنار"  "�سارة  امل�رحية 

علي",  ي��ت  اآ "تون�س  اخل�سبة  اإىل 
من  فكانت  ال�سينوغرافيا  م���ا  اأ
جاءت  وقد  بو�سهري,  مراد  ت�سميم 
الف�سحة  بني  لغوي  مبزيج  امل�رحية 
على  ال�سوء  �سلط  حيث  والعامية, 
�سنة   45 �ساحبة  “دقات”  ة  امل��راأ
نف�سية  اأزم���ات  م��ن  تعاين  التي 
فقد  متغري  عامل  ظل  يف  عوي�سة 
نف�سها  فوجدت  ن�سانية  االإ القيم 
ب��ني ج��دل��ي��ة ���س��ع��ب��ة امل��خ��رج��ات 
ن���زواء  االإ و  ال��وح��دة  يف  العي�س 
ت�سوده  اجتماعي  و���س��ط  يف  اأو 
لتت�سكل  ن��ت��ق��ام,  واالإ الكراهية 
ل��دي��ه��ا ���س��خ�����س��ي��ة غ���ري ���س��وي��ة 
املهلو�سات  علبة  اأن  تعتقد  كانت 
الوحيد  املنفذ  هي  تناولتها  التي 
والنف�سي  االجتماعي  لو�سعها 
عامل  يف  تتخبط  نف�سها  فوجدت 

دمان. االإ
تعرف  الفعالية  هذه  اإيل  وبالعودة 
فل�سطني  من  عربية  فرق  م�ساركة 

واملغرب  وم�ر  وتون�س  وم�ر 
البلد  واجل��زائ��ر  و�سوريا  ليبيا  و 
�سبانيا,  اإ م��ن  وف��رق��ة  امل�سيف, 
اجل��زائ��ر  ت�سارك  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
بعنوان  االأول  م�رحيني  بعر�سني 
بودرقة  مل�رح  ال�سمت"  "اأوجاع 
"اآهات  وال��ث��اين  البي�س  ب��والي��ة 
الثقافية  ني�س  اأ لتعاونية  اجلزائر" 
حتاكي  مونودرامية  عرو�س  وهي 
اأما  املواطن,  يعي�سه  الذي  الواقع 
"حكاية  بعر�س  ف�ست�سارك  ليبيا 
�سارة  �ركة  مل�رح  طرابل�سية" 
بعر�سني  وتون�س  الفني,  نتاج  لالإ
جلمعية  "راجلنا"  بعنوان  االأول 
بعنوان  وال��ث��اين  امل�رحي  النهر 
التمثيلي  النجم  جلمعية  يوم"  "ذات 

بقف�سة. امل�رحي 
فل�سطني  م��ن  ك��ل  ت�����س��ارك  ك��م��ا 
مل�رح  "املجنونة"  بعنوان  بعر�س 
وال��ف��ن��ون,  للثقافة  غ���زة  م��رك��ز 
و���س��وري��ا ب��ع��ر���س م��ون��ودرام��ي 

القومي,  للم�رح  "ندمية"  بعنوان 
نياب"  "اأ عر�س  خالل  من  والعراق 

للم�رح. هوار  لفرقة 
املهرجان  هذا  يف  املغرب  حت�ر  كما 
مل�رح  املوت"  "عا�سقة  بعر�س 
والثقافة,  للفنون  ن�سيج  ف��رق��ة 
لفرقة  كارمن"  نا  "اأ بعر�س  وم�ر 
وم�رح  للم�رح  الفني  البيت 
بعر�س  �سبانيا  اإ وت�سارك  الطليعة, 
مل�رح  ف�ستان"  "ق�سية  بعنوان 

نافا�س. فالرييا  فرقة 
الثقافية  التظاهرة  ه��ذه  وتتخلل 
موجهة  تكوينية  ور�سات  ث��الث 
امل��ون��ودرام��ا  ب��ف��ن  املهتمني  اإىل 
من  )ال�����س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا(  امل�����رح��ي 
واملمثل  الله,  ج��اب  حمزة  تاأطري 
وكتابة  الك�سو,  ن��زار  تاأطري  من 
�سفاء  ت��اأط��ري  م��ن  امل��ون��ودرام��ا 

. لبيلي ا
املهرجان  ب��رن��ام��ج  يت�سمن  كما 
الن�سائي  ل��ل��م��ون��ودرام��ا  ال���دويل 
"امل�رح..  �سعار  له  اختري  وال��ذي 
ت��ق��دمي  الواقع"  ي��رج��م  ب�����داع  اإ
�سلة  على  اأك��ادمي��ي��ة  حم��ا���رات 
ين�سطها  املونودراما  بفن  مبا�رة 
التجربة  تتناول  املخت�سني  عديد 
وجتربة  ة  املراأ م�رح  يف  التون�سية 
امل�رح  يف  �سونيا  الراحلة  الفنانة 
اجل���زائ���ري وال��ن�����س ب��ني ال�����رد 
يف  الليبية  والتجربة  وامل��ع��اجل��ة 

ة. املراأ م�رح 

الدويل  املهرجان  من  االأوىل  الطبعة  فعاليات  بالوادي،  املدينة  و�سط  العمودي  االأمني  حممد  الثقافة  بدار  اأم�ص،  انطلقت 
الواقع". يرتجم  اإبداع  "امل�سرح..  �سعار  حتت  امل�سرحي،  لالإبداع  ال�ستار  جمعية  تنظمها  التي  الن�سائي،  للمونودراما 

ودولية عربية  مبحيط الزيتون الفالحي بالبيا�سةمب�ساركة 

م�����س  ق����ام اأ
ع�������دد م��ن 
ال�������س���ب���اب 
امل�����س��ت��ف��ي��د 
ب����ق����ط����ع 
اأر�����س����ي����ة 
مب����ح����ي����ط 
ال���زي���ت���ون 
ال���ف���الح���ي 

ال��وادي,  بوالية  بالبيا�سة 
مقر  اأمام  احتجاجية  بوقفة 
ال��ب��ل��دي��ة, ج���راء االع��ت��داء 
التح�سي�سات  ه��ذه  على 
م��ن ق��ب��ل اأح���د اخل��وا���س, 
مقر  بغلق  ه��وؤالء  ق��ام  ي��ن  اأ
�ساعة,  لن�سف  البلدية 
مع  بعدها  التوا�سل  ليتم 
وامل�سالح  البلدية  رئي�س 
امل�ستفيد  وال�سباب  االأمنية 
احلوار  طاولة  اإىل  واجللو�س 

امل�سكلة.  هذه  حللحلة 
بلدية  رئي�س  جانبه  م��ن 
ال��ب��ي��ا���س��ة ال�����س��ي��د اأح��م��د 
زك����اي����رة, اأك�����د ح��ر���س 
حل  ي��ج��اد  اإ على  البلدية 
م�سرًيا  القانونية,  بالطرق 
هوؤالء  ا�سرجاع  مع  نه  اأ اإىل 

كما  الأرا�سيهم,  ال�سباب 
عزم  ي�����س��ا  اأ زك��اي��رة  اأك��د 
الذهاب  االأط��راف  خمتلف 

اجلميع.  ير�سي  حل  اإىل 
 30 ن�سبة  اأن  �سارة  االإ جتدر 
الزيتون  حميط  من  باملائة 
اعتداء,  حالة  يف  بالبيا�سة 
االعتداء  ظاهرة  ت�سهد  كما 
بالبيا�سة  ال��ع��ق��ار  ع��ل��ى 
يطالب  اجلميع  جعل  تزايدا, 
ال�سلوكات  ه���ذه  ب��وق��ف 
الفالحي  ال��ع��ق��ار  خا�سة 
م��ن��ه��ا م��ا ح���دث م��وؤخ��ًرا 
الفالحي  الزيتون  مبحيط 
قبل  من  يتم  هذا  االعتداء 
دون  خ��وا���س  م�ستثمرين 
يف  وذلك  ا�ستفادة  رخ�س 

ال�سحراء.  قلب 
.ق ف�وزي 

�سباب يحتجون للمطالبة 
باإعادة اأرا�سيهم امل�ستوىل 

عليها

الن�ساط  مديرية  ب���ادرت 
والت�سامن  االج��ت��م��اع��ي 
االأ�سبوع  نهاية  بالوالية, 
خرجة  بتنظيم  املنق�سي, 
تقدمي  خاللها  مت  ميدانية 
وك��ذا  عينية  م�����س��اع��دات 
ف��ح�����س ط��ب��ي واأغ���ذي���ة 
م��اأوى  دون  ���س��خ��ا���س  ل��الأ
مدينة  و�سط  املتواجدين 
رف��ق��ة  ذل���ك  مت  ال�����وادي, 

واحلماية  االأمنية  امل�سالح 
ال�سحي  والقطاع  املدنية 
اجلزائري,  االأحمر  والهالل 
رئي�س  ب��ه  ف���اد  اأ ح�سبما 
التنمية  ب��رام��ج  م�سلحة 
ون�ساطات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
مديرية  ل��دى  الت�سامن 
ال��ن�����س��اط االج��ت��م��اع��ي 

غباي�سي". "ب�سري  بالوادي 
ق. م

م�������س,  ب���رجم���ت, اأ
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
على  املدنية  للحماية 
م�����س��ت��وى م��دي��ري��ة 
احل���م���اي���ة امل��دن��ي��ة 
ل���والي���ة ال�����وادي, 
 05 م����دار  وع��ل��ى 

للرقية  جهويا  ملتقى  يام,  اأ
وذل���ك يف  ال��درج��ات,  يف 
املهنية  احلياة  ت�سّيري  اإطار 
املدنية,  احل��م��اي��ة  الأع���وان 
 11 م�ساركة  تعرف  والتي 
باتنة,  غ��رار  على  والي��ة 
ال��ط��ارف,  ال��ب��واق��ي,  م  اأ

ه��را���س,  اأ ���س��وق  خن�سلة, 
ب�سكرة,  ت��ن��دوف,  ال��ي��زي, 
وتب�سة,  ورقلة  مترنا�ست, 
من  اإط��ارات  يوؤطرها  كما 
للحماية  العامة  املديرية 

. ملدنية ا
ق. م

الرعاية لتقدمي  منها  �سعيا 

مديرية الن�ساط االجتماعي 
تنظم خرجة لالأ�سخا�ص دون 

ماأوى

05 اأيام على مدار 

احلماية املدنية تنظم ملتقى 
جهويا للرتقية يف الدرجات

املواطن  وي�ساهد  اإال  ي��وم  مير  ما 
�رقي  ال��واق��ع��ة  خليفة  بحا�سي 
ت�ربا  ال����وادي  والي���ة  عا�سمة 
يعقبه  ال���ذي  ال�������روب  ل��ل��م��اء 

قطع  م����رة  ك���ل  يف 
بهذه  املنازل  لتزويد 
التي  احل��ي��وي��ة  امل���ادة 
اال�ستغناء  مي��ك��ن  ال 
ج��م��ي��ع  يف  ع���ن���ه���ا 
االأح����وال وال��ظ��روف 
حياتي  دور  من  لها  ملا 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ذي��ن 
اعتماد  عن  يت�ساءلون 
يف  البلدية  م�سالح 
غري  ال  ترقيعية  بحلول  االكتفاء 
الداخلية  االإط���ارات  با�ستعمال 
تتحمل  ال  التي  املركبات  لعجالت 

هذه  عرب  متر  التي  ال�ساخنة  املياه 
 , بلة  الطني  زادت  التي  القنوات 
البلدية  بهذه  املواطن  اأ�سبح  حيث 
ال�ستاء  عز  يف  عط�س  اأزمة  يعي�س 
بع�س  مع  للتحرير  حديث  ويف   ,
الذين  البلدية  ب��ذات  امل��واط��ن��ني 
ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  لها  اأعربوا 
حرمتهم  التي  الظاهرة  هذه  لتنامي 
هذا  يف  ال�روب  باملاء  التزود  من 
مدى  ع��ن  وي��ت�����س��اءل��ون  الف�سل 
ما  ذا  اإ القدمية  القنوات  هذه  حتمل 
االرتوازية  البئر  م�روع  اجناز  مت 
القنوات  ب��ه��ذه  ورب��ط��ه  اجل��دي��دة 

الوقت  ذات  يف  مطالبني  القدمية, 
يف  التفكري  املحلية  ال�سلطات  من 
حتمال  اأك��رث  بقنوات  ا�ستبدالها 
وحفاظا  حماية  ال�ساخنة  للمياه 
الباطنية  املائية  للرثوة  وتر�سيدا 
ح�سب  عليهم  الله  بها  نعم  اأ التي 
فيما  اجلزائرية  للتحرير  تعبريهم 
على  امل�سوؤولية  بع�سهم  ل��ق��ى  اأ
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  عاتق 
يف  املتمثل  االإ�سكال  هذا  حللحلة 
للمياه  يوميا  ال�سبه  الت�ربات 

ال�روب.
مبارك قدودة 

ترقيعية بحلول  االكتفاء  يف  البلدية  م�سالح  انتقدوا  ال�سكان 

ت�سربات مياه ال�سرب متوا�سلة بحا�سي خليفة

املحلية  ال�سلطات  م�����س  اأ اأح��ي��ت 
الذكرى  بجامعة  الثورية  واالأ�رة 
وقعت  التي  �سخونة,  ملعركة   62 ال� 
 1958 ع��ام  م��ن  ف��ي��ف��ري   02 يف 

تقديدين.  بقرية 
ا�ستهلت  امل��ذك��ورة,  االحتفالية 
امل��ع��رك��ة  م��ك��ان  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه 
وقراء  الوطني  للن�سيد  واال�ستماع 
�سهداء  على  ترحما  الكتاب  فاحتة 
كلمات  ل��ق��ي��ت  اأ ك��م��ا  امل��ع��رك��ة, 

. �سبة ملنا با
القادر  عبد  اأكد  ذاته,  ال�سياق  ويف 
جمعية  ع�سو  رئي�س  زاوي  ب��ن 
املجاهدة  تقديدين  قرية  اأن  الذاكرة, 
البلدية  مقر  عن  كلم   03 ح��وايل 
التي  �سهيدا   20 ل��  قرية  جامعة 
وكانت  ال��ث��ورة  رج��ال  احت�سنت 
املزرعة  ويف  التحرير  جلي�س  معربا 
وقعت  قانة  بن  ال�سخونة  امل�سّمات 
على  وال�ساهدة  امل�سهورة  املعركة 

وكان  املنطقة  اأهل  بطوالت  بع�س 
�سنة  فيفري   02 االثنني  يوم  ذلك 
اأ�سعب  نها  اأ اإىل  م�سريا  م.   1958
املنطقة  ت�ساري�س  بحكم  املعارك 
و3  جماهدين   10 فيها  �سارك  حيث 
العدو  بينما  وبندقية,  ر�سا�سات 
وطائرتان  م�سلح   300 يفوق  كان 
بني  متطورة  واأ�سلحة  حربيتان 
القرية  تطويق  بعد  وثقيلة  خفيفة 
حت�س  التي  امل��ن��زل  ح�سار  كلها 

مكربات  وبوا�سطة  املجاهدون  فيه 
من  طالبا  العدو  تكلم  ال�سوت 
املوت  اأو  اال�ست�سالم  املجاهدين 
الوطني  العلم  رف��ع  ال��رد  ف��ك��ان 
وال��ت��ك��ب��ري وال��ت��ه��ل��ي��ل واإط���الق 
يف  العدو  تكبد  حيث  الر�سا�س, 
وب�رية  مادية  خ�سائر  املعركة  هذه 
بني   35 ال�سحايا  ع��دد  بلغ  حيث 

وجريح.  قتيل 
.ق فوزي 

بجامعة  امللحية  ال�سلطات  قبل  من 

اإحياء الذكرى الـ 62 ملعركة �سخونة بتقديدين
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توزيع اأكرث من 1400 مطوية اإر�سادية

حم�سول ا�ستثنائي لزيت الزيتون يف ذراع امليزان

حممد علي 
----------------

على  االأوىل  امل�سوؤولة  اأك��دت 
امليزان,  بذراع  الفالحي  ال�ساأن 
تفيد  التي  االأرقام  هذه  اأن  على 
من  ق��ن��ط��ارا   20 جني  مب��ع��دل 
و20  هكتار,  كل  يف  الزيتون 
قنطار,  كل  يف  الزيت  من  لرا 
التي  اجلني  حملة  خالل  وذلك 
 ,2019 دي�سمرب  مطلع  ب��داأت 
زيت  من  املتوقعة  الكمية  اإن 
العملية  نهاية  بعد  الزيتون 

هكتولرات,   15104 �ستبلغ 
وه����و م���ا اع���ت���ربت���ه ك��م��ي��ة 
االأح��وال  اأن  رغ��م  ا�ستثنائية 
�سالح  يف  تكن  مل  املناخية 
التي  التغيريات,  بني  الفالحني 
تكن  مل  والتي  الوالية  �سهدتها 

تطلعاتهم. م�ستوى  يف 
تقدم  عن  املتحدثة  ك�سفت  و 
ما  م�ست  حيث  اجلني  عملية 
من  هكتارا   1373 م�ساحته 
 2519 بلغت  اإجمالية  م�ساحة 
امللحوظ  التقدم  هذا  و  هكتارا, 

حتقق  الزيتون  جمع  عملية  يف 
حيث  اجلوية  االأح���وال  ب�سبب 
طيلة  �سافية  االأج���واء  كانت 
و  جانفي,  و  دي�سمرب  �سهري 
ومالك  العائالت  جعل  ما  هو 
يواظبون  الفالحية  االأرا�سي 
يف  امل�ساهمة  و  العمل  على 

اجلني. عمليات 
املذكورة,  امل�سوؤولة  قالت  و 
تتوفر  امليزان  ذراع  دائ��رة  اإن 
منها  ع�ر   مع�رة,   11 على 
العديد  وح��دد  الن�ساط,  قيد 

لع�ر  مواعيد  املزارعني  من 
الزيت  ا�ستخال�س  و  الزيتون 
جنيها,  مت  التي  الكميات  من 
مبادرة  املعنية  ا�ستح�سنت  و 
التقليدية  املعا�ر  بع�س  مالك 
بعد  الن�ساط  اإىل  عادوا  الذين 
�سمح  ما  البطالة,  من  �سنوات 
التزاحم  عدم  و  العملية  بتقدم 

االأماكن. هذه  على 
ال�سعبة  ه���ذه  و���س��ع  ع��ن  و 
اأكدت  املحلي,  امل�ستوى  على 
م�ساحلها  اأن  بلفا�سل,  �سليحة 
اإط��ار  امل��زارع��ني يف  راف��ق��ت 
ذلك  و  اجلبلية,  الفالحة  تنمية 
التي  الزيتون  اأ�سجار  بتجديد 
عام  ث��ل��وج  ب�سبب  ت�����ررت 
التي  احل��رائ��ق  ك��ذا  و   ,2012
 ,2017 عام  املنطقة  �سهدتها 
اليوم,  املزارعني  يقلق  ما  لكن 
فرغم  الزيتون,  زيت  اأ�سعار  هو 
 650 ب��ني  حاليا  ح��ددت  ن��ه��ا  اأ
ت�سجيل  مع  اأنه  اإال  دج,  و700 
العام, يخ�سى هوؤالء  الوفرة هذا 
ان��خ��ف��ا���س االأ���س��ع��ار, وع��دم 
لكرثة  نظرا  منتوجهم  ت�سويق 
املعنيون  يقرح  لهذا  العر�س, 
املنتوج  ال��دول��ة  تقتني  اأن 
لتفادي  مبا�رة...  املنتج  من 

للمعنيني. املالية  اخل�سائر 

اجلني  حملة  اأن  رغم  املو�سم،  هذا  الزيتون  من  معتربا  منتوجا  وزو،  تيزي  لوالية  التابعة  امليزان،  ذراع  بلدية  �سجلت 
والذي  بلفا�سل،  �سليحة  املذكورة،  للدائرة  الفالحي  الق�سم  رئي�سة  وك�سفت  املناطق،  من  العديد  يف  بعد  تنته  مل 
منت�سف  غاية  اإىل  قنطارا   41190 عن  الزاوية  وعني  فريقات  امليزان،  ذراع  وهي  لها،  تابعة  بلديات  ثالث  يجمع 

الزيتون. من  قنطار  لكل  الزيت  من  لرتا  و20  الواحد،  الهكتار  يف  قنطارا   30 مبعدل  جانفي، 

اأن حملة جني الزيتون مل تنتِه بعد بوالية تيزي وزو... املحتجون طالبوا بفتح حتقيق يف ظروف احلادثةرغم 

ن���ظ���م اأف�����راد 
ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة 
م���ت���ق���اع���دي 
الوطني  اجلي�س 
من  ال�����س��ع��ب��ي 
م��ع��ط��وب��ني و 
م�����س��ط��وب��ني 
ذوي  و 
وقفة  احل��ق��وق, 

امل�ست�سفى  اأمام  اأم�س  احتجاجية 
التهامي  فلي�س  ب��ن  اجلامعي 
ت�سامنا  ذل��ك  و  باتنة,  مبدينة 
اأم�س,  ابنه  فقد  لهم,  زميل  مع 
املدعو  ال�سحية  خ�سع  اأن  بعد 
 16 ال���  �ساحب  اأ����رف«  »ف 
ف��ارق  جراحية  لعملية  ربيعا 
رفقة  تنقل  حيث  جراءها,  احلياة 
املا�سي,  اخلمي�س  ع�سية  والده 
ب�سيط  ل�سقوط  تعر�س  اأن  بعد 
م�ستوى  على  اإثره  على  ا�سيب 
التي  املتو�سطة  داخ��ل  ال��ذراع 
الذي  االأمر  تعليمه,  بها  يزاول 
اإىل  ا�سطحابه  بوالده  ا�سطر 
لالطمئنان  اجلامعي  امل�ست�سفى 
الوالد  اأك��د  قد  و  حالته,  على 
جيدة  ب�سحة  ك��ان  اب��ن��ه  اأن 
امل�ست�سفى  اإىل  ا�سطحبه  حيث 
و  احل��دي��ث,  اأط���راف  متجاذبني 
متاعب  م��ن  ي�سكو  ال  ك���ان 
ال�سحية  ع  اأحُخ�سِ حيث  �سحية, 
الذراع  م�ستوى  على  لالأ�سعة 
ح�سب  لك�ر  تعر�س  اأنه  بينت 
اأخرب  ال��ذي  الطبيب,  اأورده  ما 
يخ�سع  اأن  يجب  ب��اأن��ه  وال��ده 
م�ستوى  على  جراحية  لعملية 
ال  ب�سيطة  عملية  وهي  الذراع, 
والد  اأن  غري  للقلق,  ت�ستدعي 
العملية  عقب  تفاجاأ  ال�سحية 
يف  دخ��ل  ق��د  ابنه  اأن  ب��اإخ��ب��اره 
االأج��ل  واف��اه  اأن  اإىل  غيبوبة, 

عائلته,  غ�سب  اأث��ار  ما  هو  و 
يف  راودت��ه��م  �سكوك  و���س��ط 
بهذه  كبدهم  فلذة  وفاة  ظروف 
حتقيق  بفتح  وطالبوا  الطريقة, 
واأن��ه  خ�سو�سا  الق�سية,  يف 
اأن  تفيد  معلومات  وردت  قد 
مل�ساعفات  تعر�س  قد  ال�سحية 
ت�سبب  الذي  املخدر  نتيجة كمية 
ج�سده,  يف  بزرقة  اإ�سابته  يف 
رحمة  حت��ت  يو�سع  اأن  قبل 
عمره  من  زادت  التي  االأجهزة, 
ذلك,  بعد  احلياة  وفارق  يومني 
وغمو�س  غ�سب  حالة  و�سط 
التي  الق�سية,  يكتنف  كبري 
حقائقها  عن  الك�سف  تنتظر 
طالب  ال��ذي  للتحقيق,  وفقا 
والده  زم��الء  و  ال�سحية  ذوو 
اجلي�س  متقاعدي  تن�سيقية  من 
مع  ت�سامنا  اأم�����س,  املحتجني 
كبده  فلذة  فقدان  يف  زميلهم 
اخلطاأ  ع��ن  الك�سف  و  بفتحه 
احلا�سل  االإه��م��ال  اأو  الطبي 
ال�سحية,  وف���اة  اإىل  امل���وؤدي 
مل  االأخ��ري  هذا  اأن  و  خ�سو�سا 
الطبية  للتحاليل  اإخ�ساعه  يتم 
مقدار  معرفة  �ساأنها  من  التي 
و  ج�سده  يتقبلها  التي  اجلرعة 
حالته من املخدر الذي قد يكون 
الوفاة  حالة  يف  الرئي�س  ال�سبب 
عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف  هذه, 
التحقيقات.                                                 نتائج 
                                       ق/و

وفاة غام�سة لطفل بعد اإخ�ساعه 
لعملية جراحية ب�سيطة مب�ست�سفى 

باتنة

املدنية  احلماية  عنا�ر  متكن 
ن��ق��اذ ع��ائ��ل��ة م��ن م��وت  م��ن اإ
بالغاز  االختناق  ب�سبب  حمقق 
بلدية  ال�سعدي  اأوالد  بقرية 
ال��ب��وي��رة.و  يف  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
احلماية,  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب 
 3 ف���اإن ال��ع��ائ��ل��ة م��ك��ون��ة م��ن 

بني  اأعمارهن  ت��راوح  فتيات 
طفل  و  �سنة   22 و  �سنة   14
و  �سنوات   3 العمر  من  يبلغ 
مت   , ن��ه  اأ امل�سدر,  ذات  اأ�ساف 
اإىل  نقلهم  و  ال�سحايا  اإ�سعاف 

الغزالن. �سور  م�ست�سفى 
ق/و

اإنقاذ عائلة من املوت ب�سبب الغاز 
يف البويرة

التح�سي�سية  القافلة  انطلقت 
اك�سيد  احادي  غاز  خطر  حول 
مقر  م�ستوى  على  الكربون 
هذا... بامل�سيلة,  ال�سباب  بيت 
ال�سباب  م��دي��ري��ة  ب��ا���راف 
الوالئية  واملديرية  والريا�سة 
و  بامل�سيلة  املدنية  للحماية 
من  املنظمة  احلملة  هذه  جاءت 
لالإعالم  الوالئية  اجلمعية  طرف 
و االت�سال يف الو�سط ال�سباين 
و  املواطنني  توعية  اأج��ل  م��ن 
االختناق  خطر  م��ن  التقليل 
ب��ال��غ��از, خ��ا���س��ة م���ع ق��رب 
اإعداد  مت  حيث  ال�ستاء,  ف�سل 
التح�سي�سية  للقافلة  برنامج 

كامال  �سهرا  ي���دوم  ال���ذي  و 
م�ستوى  على  انطالقته  تكون 
الربوية  املوؤ�س�سات  و  االأحياء 
مراكز  و  العامة   ال�ساحات  و 
امل�ساجد  و  املهني,  التكوين 
و  البلديات  خمتلف  جت��وب  و 
وهذا  الوالية  مدا�ر  و  دوائ��ر 
اق�سى  اىل  الو�سول  اجل  من 
حول  املواطن  حت�سي�س  يف  حد 
القافلة  عرفت  قد  اخلطر.و  هذا 
عدة  زي��ارة  االأول  يومها  يف 
و  ال���رباج,  ح��ي   : منها  اأح��ي��اء 
الغابة  و�سد  مزرير,  ,و  غزال 
توعوي  در���س  اإىل  باالإ�سافة 
ل��ف��ائ��دة م��ن��خ��رط��ي امل��رك��ب 

ببلدية  اجل����واري  ال��ري��ا���س��ي 
خ��الل��ه��ا  مت  ح��ي��ث  امل�����س��ي��ل��ة, 
مطوية   1400 من  اأكرث  توزيع 
بعجي  ح�سب   و    . اإر�سادية 
جمعية  رئي�س  ال���رزاق  عبد 
الو�سط  االت�سال يف  و  االإعالم 
اإىل  تهدف  القافلة  اأن  ال�سباين, 
و  الن�سائح  من  جمموعة  تقدمي 
لفائدة  التوعوية  االإر���س��ادات 
اإحاطتهم  اأج��ل  من  املواطنني 
ال��واج��ب  االإج����راءات  مبختلف 
حالة  يف  و  قبل؛  من  بها  القيام 
احلد  ق�سد  لالختناق  التعر�س 
ترتفع  التي  الظاهرة  هذه  من 

. ال�ستاء  ف�سل  خالل  خا�سة 

االأيام  قليل  يف  فاإنه  لالإ�سارة 
من  الكثري  ت�سجيل  مت  املا�سية 
حاالت  ع��دة  ن��ق��اذ  واإ الوفيات 
م��ن م���وت حم��ق��ق م��ن ط��رف 
بامل�سيلة  املدنية  احلماية  اأعوان 
ج���راء ان��ب��ع��اث غ���از اأح���ادي 
من  املنبعث  الكربون  اك�سيد 
ذلك  يف  ال�سبب  كان  و  املدفاأة, 
ع��دم اح��رام ق��واع��د االأم��ن و 
و�سائل  ا�ستخدام  عند  ال�سالمة 
التهوئة,  انعدام  كذا  و  التدفئة 
ل��ه��ذه  ال�����س��يء  ال��رك��ي��ب  و 
اأ�سخا�س  ط��رف  من  االأج��ه��زة 

موؤهلني. غري 
حممد حمدادي 

حمالت حت�سي�سية للوقاية من االختناق بالغاز بامل�سيلة

من  لالأ الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
خن�سلة  والي���ة  م��ن  ب��اأ ل��ع��م��وم��ي  ا
ن�سبة  يف   " "حم�سو�سا ارت��ف��اع��ا 
 2019 �سنة  خ��الل  امل��رور  ح��وادث 
باملائة,    14 ,35 ب�  ن�سبته  ق��درت 
االت�سال  خلية  به  فادت  اأ ما  ح�سب 
الهيئة  ب��ذات  العامة  ل��ع��الق��ات  وا

. مية لنظا ا
خالل  مت  فقد  اخللية  لذات  ا�ستنادا  و 
حادثا   223 ح�����س��اء  اإ  2019 �سنة 

ج�سماين  �رر  اإىل  ديا  موؤ مروريا 
ل��ل��والي��ة,  ل��ن��ط��اق احل�����ري  ا ع��رب 
خالل  م��روري��ا  ح��ادث��ا   195 مقابل 
اأي   )2018 ( �سبقتها  التي  ال�سنة 

. مروريا حادثا   28 ب�  تقدر  بزيادة 
ل�  ا ن  اأ عن   امل�سدر  نف�س  ك�سف  و 
ت�سجيله  مت  الذي  مروريا  حادثا   223
اإىل  دى  اأ املنق�سي  ل��ع��ام  ا خ��الل 
متمثلة  ج�سمانية  و  ب�رية  خ�سائر 
يف  ج��ري��ح��ا   287 و  وف��ي��ات   8 يف 

امل�سلحة  فيه  �سجلت  الذي  الوقت 
وفيات   9 العمومي  من  لالأ الوالئية 

.2018 �سنة  خالل  جريحا   254 و 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  رج��ع  اأ قد  و 
خالل  املرور  حوادث  ن�سبة  ارتفاع 
اإىل  ب�سابقتها  مقارنة   2019 �سنة 
�سواء  اأوىل,  بدرجة  الب�ري  العامل 
الراجلني  و  اأ بال�سواق  م��ر  االأ تعلق 
املرور  قانون  احرام  عدم  خالل  من 
نتباه  ا وعدم  ال�رعة  يف  فراط  االإ و و  احليطة  خ��ذ  اأ ع��دم  و  اأ ل�����س��ائ��ق,  الراجلني.       ق/�سا احلذر من طرف 

�سنة  "حم�سو�ص" يف ن�سبة حوادث املرور خالل  ارتفاع 
2019بخن�سلة 
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اإجراء اأول عملية لت�سوية اجلهاز اخلارجي للقوقعة 
ال�سمعية لفائدة 10 اأطفال بتلم�سان

حممد علي 
------------------ 

وي��ن��ح��در ه����وؤالء االأط���ف���ال 
ال��ذي��ن ا���س��ت��ف��ادوا م��ن ه��ذه 
مبقر  ج���رت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة 
بقلعة  امل���ذك���ورة  اجل��م��ع��ي��ة 
واليات  من  بتلم�سان  امل�سور 
ت��ل��م�����س��ان وع���ني مت��و���س��ن��ت 
ومع�سكر  والنعامة  ووه��ران 
و���س��ي��دي ب��ل��ع��ب��ا���س, وذل��ك 
وحت�سني  معاناتهم  رفع  بهدف 
وم�ساعدتهم  اليومية  حياتهم 
اجلهاز  ه��ذا  مع  قلم  التاأ على 
ب�سكل  االندماج  من  ومتكينهم 

املدر�سي. الو�سط  يف  جيد 
التي  العملية  ه��ذه  ومكنت 
دقيقة   40 من  اأكرث  ت�ستغرق 
القوقعة  ل��واح��ق  ل��ت�����س��وي��ة 
ت�سوية  من  الواحدة  ال�سمعية 
متت  ال��ت��ي  االأع��ط��اب,  جميع 
ال�سمع  بقوقعات  معاينتها 
ينبغي  التي  اللواحق  وج��رد 
ج��دي��دة  ب��اأخ��رى  ا�ستبدالها 
ي�سيف  اأ�سبوع,  غ�سون  يف 
نه  اأ امل�����س��در..واأ���س��اف  نف�س 
املذكور  املخرب  مع  االتفاق  مت 
اخلارجي  اجلهاز  ت�سوية  الإجراء 
نها  "الأ ال�����س��م��ع  ل��ق��وق��ع��ات 
متابعة  ينبغي  ذ  اإ ���روري��ة 

منذ  منتظمة  ب�سفة  الطفل 
زراع���ة  م��ن  االأول  ال�����س��ه��ر 
تطبيقة  طريق  عن  القوقعة 
امل��ذك��ور  امل��خ��رب  ي�ستعملها 
وكيفية  العطب  ن��وع  ملعرفة 
غياب  يف  اأن  حيث  ت�سليحه"؛ 
الطفل  يفقد  قد  املتابعة  هذه 
ح��ال  ج��دي��د يف  م��ن  ال�����س��م��ع 
ذات  ���س��ار  اجل��ه��از.واأ تعطل 
على  طفل  اأالف   7 اأن  املتحدث 
ا�ستفادوا  الوطني  امل�ستوى 
القوقعة  زراع���ة  عملية  م��ن 
ال�����س��ن��ع  ذات  ال�����س��م��ع��ي��ة 
ما  نواعها  اأ مبختلف  االأجنبي 
 337 2007 و2019, منهم  بني 

النوع  ه��ذا  لهم  اأج��ري  طفال 
بامل�ست�سفى  العمليات  م��ن 
يقدر  بينما  لتلم�سان  اجلامعي 
ينتظرون  الذين  االأطفال  عدد 
العملية  ه��ذه  من  اال�ستفادة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي, 

طفل. األف   11 بحوايل 
اأن  امل�������س���وؤول  ذات  وذك����ر 
على  حتوز  ال�سمعية  القوقعة 
�سنوات   5 ملدة  �سمان  �سهادة 
بعد  لواحقها  جت��دي��د  وي��ج��ب 
ن���ه  ان��ق�����س��اء ه���ذه امل����دة, واأ
امل��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول  مت 
وزارة  ط���رف  م��ن  االأول���ي���ة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
اإدراج  اأج��ل  م��ن  االجتماعي 
التاأمينات  �سمن  اجلهاز  هذا 
لغالء  نظرا  والتعوي�سات, 
ه��ذه ال��ل��واح��ق ال��ت��ي ت��راوح 
األف و800   500 ما بني  قيمتها 
اجلمعية  فاإن  �سارة,  دج.لالإ األف 
لالأطفال  "ِا�سمْع"  الوطنية 
االأذن  قوقعة  وزارع��ي  ال�سم 
بتلم�سان  ال�سمع  و�سعاف 
 2012 ي��ن��اي��ر  يف  ���س�����س��ت  ت��اأ
اإىل  حتولت  ثم  والئية  كجمعية 
  .2013 �سنة  وطنية  جمعية 
منخرطيها  اأغ��ل��ب  ويتمثل 
املر�سى  االأط��ف��ال  اأول��ي��اء  يف 
وزارع���ي  بال�سم  امل�سابني 

ال�سمع. قوقعات 

قام  بالوالية  نوعها  من  اأوىل  عملية  يف  اأطفال   10 لفائدة  ال�سمعية  للقوقعة  اخلارجي  اجلهاز  ت�سوية  بتلم�سان  اأجريت 
الوطنية  اجلمعية  من  مببادرة  ال�سمع.    قوقعات  �سناعة  جمال  يف  ين�سط  العا�سمة،  باجلزائر  كائن  ملخرب  تابع  خمت�ص  بها 

بتلم�سان. ال�سمع  و�سعاف  االأذن  قوقعة  وزارعي  ال�سم  لالأطفال  "ا�سمع" 

حياتهم وحت�سني  معاناتهم  رفع  رغم طماأنة الوزارة املعنية بهدف 

غائبا  املدعم  احلليب  زال  ما 
التجارية  املحالت  جل  على 
ب��ع��دد م���ن ب��ل��دي��ات والي���ة 
ك�سيدي  احل��دودي��ة  تلم�سان 
مر�سى   , البويهي   , جياليل 
وغريها  وال�سواين  مهيدي  بن 
املدن  على  فقط  اقت�ر  حيث 
والرم�سي.  كتلم�سان  الكبرية 
املواطنني  على  حتم  الذي  االأمر 
املعتادة  ثمانه  باأ احلليب  اقتناء 
وب��ذل��ك  ب60دج  وامل���ق���درة 
ت��ت��وا���س��ل م��ع��ان��اة ���س��ك��ان 
م�سكل  مع  النائية  البلديات 
اليفوق  والذي  املدعم  احلليب 

. 25دج  �سعره 
املواطنني  من  ع��دد  وج��ه  وق��د 
ن��داء  جياليل  �سيدي  ب��دائ��رة 
ال�سيما  امل��ع��ن��ي��ة,  ل��ل��ج��ه��ات 

قريبا  للنظر  التجارية  امل�سالح 
وبالتايل  ���س��ك��ال  االإ ه��ذا  يف 
علما  باحلليب,  التجار  متوين 
امل��واط��ن��ني  م��ن  ال��ع��دي��د  واأن 
و���س��ع��ي��ت��ه��م االإج��ت��م��اع��ي��ة 
احلليب  بنقتناء  لهم  الت�سمح 
ه��ذا  ي�ساهي60دج  ب�سعر 
اجلديد  التجارة  وزي��ر  وك��ان 
ال��دك��ت��ور رزي���ق ق��د ت��وع��د 
ت�سببت  التي  الع�سابة  مبتابعة 
وتعهد  امل�����س��ارب��ة  ه���ذه  يف 
املدعم  احلليب  توزيع  ب�سبط 
ع���رب ك��ام��ل ت����راب اجل��زائ��ر 
يف  يرقب  اجلميع  يبقى  وبذلك 
عدة  معاناة   بعد  اأف�سل,  غد 
يف  تفننت  ع�سابة  مع  �سنوات 
والرقيب. ح�سيب  دون  النهب 
بوتليتا�س ع 

احلليب املدعم يغيب عن العديد 
من بلديات تلم�سان

���س��ع��ار اخل�����ر  م���ا زال����ت اأ
وال���ف���واك���ه ت���ث���ري ���س��خ��ط 
امل��واط��ن��ني ال��غ��الب��ى ب��والي��ة 
وقد  ال  كيف  احلدودية  تلم�سان 
الواحد  الكيلوغرام  �سعر  بلغ 
ا�ستهالكا  االأكرث  البطاطا  من 
االإجتماعية  ال�رائح  ملختلف 
قليلة  يام  اأ قبل  وكانت  60دج؛ 
�سعر  بلغ  كما  50دج  التفوق 
120دج  الطماطم  من  1كلغ 
والفلفل  200دج  وال��ب��زالء 
على  زي��ادة  160دج  االأخ�ر 
60دج.  فاق  الذي  الب�سل  �سعر 
فيراوح  الربتقال  �سعر  م��ا  اأ
ح�سب  و180دج  120دج  مابني 

واجلودة. النوعية 
املواطنني  على  ّث���ر  اأ ال��غ��الء   

الدخل  الذين  اأولئك  ال�سيما 
الدخل  اأ���س��ح��اب  وك��ذا  لهم 
ال��زه��ي��د وق���د ط��ال��ب ه���وؤالء  
ب�������رورة ف��ر���س ال��رق��اب��ة 
من  وامل�����س��ت��م��رة  ال���دائ���م���ة 
ل��ردع  املعنية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل 
اأ�سعار  فاإن  �سارة  امل�ساربة.لالإ
ن�سبيا  تراجعت  ال��دج��اج  حل��م 
بلغ  حيث  االأخ��رية  االآون��ة  يف 
ال��واح��د  ال��ك��ي��ل��وغ��رام  �سعر 
اأ�سعار  حافظت  فيما  220دج, 
اأ�سعارها  على  احلمراء  اللحوم 
ب1200دج  واملقدرة  املعتادة 
هذا  وبني  الواحد  للكيلوغرام 
الوالية  مواطنو  ياأمل  وذاك, 

اأف�سل.  غد  يف  احلدودية 
بوتليتا�س ع 

غالء اخل�سر والفواكه متوا�سل 
بتلم�سان 

عا�سمة  دائ��رة  رئي�س  ك�سف 
بن  غ��ل��ي��زان حم��م��د  ال��والي��ة 
ال�سحفية  ال��ن��دوة  يف  ط��اط��ا 
اأول  اأم�����س��ي��ة  ن�سطها  ال��ت��ي 
�سيتم  بانه  الدائرة  مبقر  اأم�س 
من  معتربة  ح�سة  عن  االفراج 
االيجاري  االجتماعي  ال�سكن 
احل�سة  تقدر  حيث  العمومي, 
وح���دة  ب2500  امل���ربجم���ة 
درا�سة  اأفرزتها  والتي  �سكنية 
ملف   4600 من  اأكرث  وغربلة 
تعترب  احل�سة  �سكن.  طلب  او 
من  اكرث  منذ  نوعها  من  االوىل 
عن  االفراج  مت  اين  �سنوات   04
ح�سة  من  امل�ستفيدين  قائمة 
ايجارية  �سكنية  وح��دة   900
طالبي  �سملت  والتي  عمومية, 
املمتدة  الفرة  بني  ما  ال�سكن 
واأ�ساف  و2009   1989 بني  ما 

 424 ح�سة  هناك  ان  حمدثونا 
االف��راج  �سيتم  �سكنية  وح��دة 
بعدما  داود  بن  ببلدية  عنها 
امل�ستفيدين,  قائمة  �سبط   مت 
من  الأكرث  معمقة  درا�سة  بعد 
جمموع  م��ن  م��ل��ف  ال1500 
م�ستها  عائلة  اأو  درا�سة   2000
وبخ�سو�س  التحقيق؛  عملية 
فقد  اله�س  ال�سكن  م�سكل 
اتخاذ  الوالية  م�سالح  ارت��اأت 
ال��الزم��ة  االج�����راءات  جميع 
اله�س,  ال�سكن  على  للق�ساء 
داود  وبن  ال�سفا  بواد  �سيما  ال 
ترحيلهم  اإع���ادة  تتم  ان  على 
القائمة  �سبط  بعد  واإ�سكانهم 
ودائما,  احلاالت  لعدد  النهائية 
لدى  علم  ال�سياق  نف�س  ويف 
انه  ارهيو  وادي  دائرة  م�سالح  
من  اكرث  توزيع  عملية  برجمت 

النمط  من  �سكنية  وحدة   900
منها  ال��ع��م��وم��ي,  االي��ج��اري 
�سكنية  وح��دة   800 من  اأك��رث 
وحدة  و90  ارهيو  وادي  ببلدية 
ان  حيث  حلالف,  ببلدية  �سكنية 
يف  �سبطها  مت  اال�سمية  القائمة 
االأخ�ر  ال�سوء  اعطاء  انتظار 
تحُتبع  ان  على  عنها  ل��الإع��الن 
وحدة   50 ح�سة  عن  باالإفراج 

عليها   تتوفر  ال��ت��ي  �سكنية 
بعيد  وغ��ري  حل���الف...    بلدية 
ببلدية  وحت��دي��دا  حل��الف  ع��ن 
بها  �سبطت  ال��ت��ي  ج��دي��وي��ة 
للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 
�سكنية,  وحدة   167 ح�سة  من 
واالإف�����راج ع��ن��ه��ا ي��ك��ون يف 
القادمة. القليلة  االأيام  غ�سون 
ع�سام ابو 

االإفراج عن اأكرث من 3500 وحدة �سكنية بدوائر غليزان 

لوالية  املدنية  احلماية  تدخلت 
من  م�����س,  اأ بلعبا�س  �سيدي 
اج����ل ح�����ادث م�����رور مم��ي��ت 
 95 رق��م  ال��وط��ن��ي  بالطريق 
�سيارة  بني  خالد  �سيدي  بلدية 
هذا  ,خّلف  و�ساحنة  �سياحية 
عني  يف  �سخ�سني  وفاة  احلادث 
بالغني  ذكر   جن�س  من  املكان 

�سنة  و37   26 ال��ع��م��ر  م��ن 
بليغة  ب��ج��روح  اآخ��ر  وا�سابة 
االأولية  اال�سعافات  له  قدمت 
م�ست�سفى  اىل  حتويلهم  ومت 
فتحت  فيما  بلعبا�س,  �سيدي 
ملعرفة  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح 

ال�سبب....  كان  من 
                           م.رم�ساين

 وفاة �سخ�سني واإ�سابة اآخر بجروح 
خمتلفة يف حادث مرور ببلعبا�ص 

اال���س��ب��وع,  نهاية  احت�سنت 
ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات ب��دي��وان 
حفل  بلعبا�س  �سيدي  والي��ة 
واليا  ليماين  م�سطفى  تن�سيب 
�سا�سي  ل  خلفا  للوالية  جديدا 
وال��ذي   , احلفيظ  عبد  اأح��م��د 
ق�سنطينة  ل��والي��ة  حتويله  مت 

ال��ت��ي  اجل��زئ��ي��ة  احل���رك���ة  يف 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأجراها 
حفل  جرى  وقد  تبون,  املجيد 
ال�سلطات  بح�سور  التن�سيب 
واملدنية  واالأمنية  الع�سكرية 
اأكد  بلعبا�س,  �سيدي  لوالية 
م��ن خ��الل��ه��ا ال����وايل اجل��دي��د 

يف  والعمل  احل��ر���س  ليماين 
�سكان  ان�سغاالت  وتلبية  اإجناز 
البناء  م�سار  اإكمال  و  الوالية, 
املتعاقبون   الوالة  به  قام  الذي  
ال��وايل  وج��ه  فيما   , قبل  م��ن 
توديع  كلمة  �سا�سي  ال�سابق 
اإليه  ال��و���س��ول  مت  مل��ا  ب�سكر 

ملمثلي  وخدمة  ات�ساالت  من 
ظلت  التي  االإعالمية  االأ���رة 
كل  ب����راز  واإ غ��رية  بكل  متثل 
ماهو  كل  حتقيق  ب�ساأنه,   ما 
كل  على  وال��وق��وف  مطلوب 

. بلعبا�س  والية  ي�سغل   ماهو 
ز.نور

تن�سيب وايل بلعبا�ص ليماين م�سطفى خلفا ل�سا�سي عبد احلفيظ

م�������س  ت���دخ���ل���ت اأ
ع��ن��ا���ر احل��م��اي��ة 
امل��دن��ي��ة ب��ال��وح��دة 
بغليزان  الرئي�سية 
 03 حت��وي��ل  الأج���ل 
اط����ف����ال ت����راوح 
بني  م��ا  اع��م��اره��م 
و05  �سنوات   03

���س��ن��وات ج����راء ا���س��اب��ت��ه��م 
اك�سيد  اح��ادي  بغاز  باختناق 
�سخان  من  املنبعث  الكربون 
العائلي  م�سكنهم  داخل  مائي 

م�سكن   400 بحي  ال��ك��ائ��ن 
الوالية  بعا�سمة  ب�سياميطال, 
امل�سالح  فتحت  فيما  غليزان؛ 
مالب�سات  يف  حتقيقا  االأمنية 
.               ابو ع�سام  احلادث 

اإ�سابة 03 اأطفال باختناق بالغاز 
ب�سياميطال بغليزان 
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 بوادر اأزمة باري�سية.. 

هل عاد "التوتر" بني 
مبابي وتوخيل ؟

�سيناريو حمرز يتكرر مع 
�سعيد بن رحمة يف اجنلرتا

التوا�سل  مواقع  ُي�سعل  نيمار 
ب�سبب قمي�ص اجلزائري ديلور

�سان  باري�س  نــادي  فيها  انت�سر  التي  املواجهة  �سهدت 
�سيفه  على  �سيء  ل  مقابل  اأهــداف  بخم�سة  جريمان 
مناف�سات  �سمن  الأمراء"،  "حديقة  ملعب  يف  مونبلييه 
غ�سب  القدم،  لكرة  الفرن�سي  الدوري  من   )22( الأ�سبوع 
توما�س  الأملــاين  مدربه  من  مبابي  كيليان  ال�ساب  النجم 

توخيل.
للمباراة،  الثاين  ال�سوط  عمر  من   ،)66( الدقيقة  ويف 
ماورو  الأرجنتيني  باملهاجم  الدفع  الأملاين  املدرب  قرر 
كيليان  الــ�ــســاب  ــن  م ـــدًل  ب اإيـــكـــاردي 
الفرن�سي  املــهــاجــم  لكن  مــبــابــي، 
ظهرت على وجهه مالمح الغ�سب 
املدير  قـــرار  مــن  وال�ــســتــغــراب 

الفني.
املـــدرب  اإىل  ــي  ــاب ــب م وتـــوجـــه 
الثنان  ودخل  توخيل،  توما�س 
ليتوجه  لــلــحــظــات،  نــقــا�ــس  يف 
بعدها املهاجم الفرن�سي اإىل 
وعالمات  الــبــدلء،  دكــة 
بادية  واحلــرية  التوتر 

عليه.
اأن  ــــر  ــــذك ي
احلــــادثــــة 
بني مبابي 
خيل  تو و
تــتــكــرر 
لــلــمــرة 
نية  لثا ا

يف 
قام  اأن  بعد  احلـــايل،  املو�سم 
دي�سمرب/  �سهر  يف  كيليان 
باإبداء  املا�سي  الأول  كانون 
عندما  املدرب،  جتاه  غ�سبه 
املباراة،  يف  با�ستبداله  قام 
ــر  ــدي ــا امل ــده ــع ــرج ب ــخ ــي ل
اإىل  ـــــــاين  الأمل ــي  ــن ــف ال
حتى  الإعالم،  و�سائل 

يربر ما حدث.
اخلما�سية  وبف�سل 
الــنــظــيــفــة، رفـــع 
�سان  باري�س  نــادي 
ر�سيده  جــريمــان 
نــقــطــة   55 اإىل 
ترتيب  قــمــة  يف 
الفرن�سي  الدوري 
لــــكــــرة الــــقــــدم، 
ر�سيد  جتمد  فيما 
عند  مونبلييه  فريق 
الرابع،  باملركز  نقطة   33
توخيل  كتيبة  لتوا�سل 
تفوقها بامل�سابقة املحلية 

يف املو�سم اجلاري.

هالند،  اإيرلينج  الرنويجي  نفى 
مــهــاجــم بــورو�ــســيــا دورمتـــونـــد، 
ان�سمامه  منذ  معاناة  باأي  �سعوره 
ل�سفوف اأ�سود الفي�ستيفال، موؤكًدا 
مع  تاأقلمه  و�سرعة  �سهولة  على 

زمالئه اجلدد.
و�سارك الدويل الرنويجي اأ�سا�سًيا 
اليوم  دورمتــونــد،  مع  مــرة  لأول 
يف  برلني  يونيون  �سد  ال�سبت، 
الأملاين،  الدوري  من  الـ20  اجلولة 
فريقه  ويــقــود  هــدفــني  لي�سجل 

للفوز )5-0(. 
ت�سريحات  يف  هـــالنـــد،  وقــــال 
نـــ�ـــســـرهـــا املـــــوقـــــع الـــر�ـــســـمـــي 
اأياد  يف  باأنني  "اأ�سعر  لدورمتوند: 
اأمينة، ومل اأجد م�سكلة يف التاأقلم 

بع�سنا  نفهم  لأننا  الفريق،  مع 
كان  ما  وهــو  امللعب،  ــس  اأر� داخــل 
هو  وهذا  اليوم،  روؤيته  باإمكانكم 

الأهم". 
اللعب  اجليد  من  "كان  واأ�ــســاف: 
بحاجة  اأنني  رغم  اليوم،  اأ�سا�سًيا 
البدنية،  لياقتي  كامل  ل�ستعادة 
ــاراة  ــب ــيــاأتــي مـــن م ـــذا �ــس لــكــن ه
نوا�سل  اأن  ونــريــد  اأخــــرى،  اإىل 

انت�ساراتنا يف اللقاءات املقبلة".
 7 اإىل  عاًما  الـ19  �ساحب  وو�سل 
رغم  البوند�سليجا،  يف  ـــداف  اأه
فقط،  مــبــاريــات   3 يف  م�ساركته 
ــد  ــون دورمت اإىل  ان�سمامه  مــنــذ 
ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل 

املا�سية. 

الو�سط  ــب  لع ــال  ق جانبه،  مــن 
"لقد  بــرانــدت:  جوليان  الأملــاين 
ــاراة مــن الــبــدايــة كما  ــب اأدرنـــا امل
ت�سورنا، رغم اأننا واجهنا م�ساكل 
مواجهة  يف  بــرلــني  يــونــيــون  مــع 
اليوم  جنحنا  لكننا  الأول،  الدور 

يف حتقيق اأهدافنا".
لنا  �سنحت  "لقد  ــرد:  ــط ــت ــس وا�  
ــس، كــمــا اأن  ــر� ــف ــن ال الــعــديــد م

جــودتــنــا كــانــت وا�ــســحــة عند 
ــك  ــذل ـــالك الــــكــــرة، وك ـــت ام
ناحية  من  جيد  بعمل  قمنا 

ا�ستخال�س الكرة". 
ظهر  لعـــب  "كل  ــم:  ــت ــت واخ

ب�سكل جيد، وهو ما جعل فوزنا 
بــدا  واملــ�ــســتــوى  م�ستحًقا، 

مت�ساعًدا، 
ومـــــــــن املــــهــــم 

الليلة  خــروجــنــا 
اأي هدف  بدون تلقي 

ق�سارى  بذلنا  بعدما 
جهودنا".

�سجل الدويل الرنويجي اإيرلينج هالند، جنم بورو�سيا دورمتوند، هدفني يف فوز فريقه 
بارك،  اإيدون  �سيجنال  مبلعب  ال�سبت،  اليوم  برلني،  يونيون  ح�ساب  على   )5-0( العري�س 

�سمن مباريات اجلولة 20 للبوند�سيلجا.
اأ�سود  بقمي�س  له  مباريات   3 اأول  يف  دورمتوند  بقمي�س  اأهدافه   7 هالند  و�سجل 

بول  ريــد  من  قادًما  ــاري  اجل ثــان  كانون   / يناير  يف  ان�سم  حيث  الفي�ستيفاليا، 
�سالزبورج.

تاريخ  يف  لعب  اأول  يعترب  هالند  فاإن  لالإح�سائيات،  "اأوبتا"  �سبكة  وبح�سب 
البوند�سليجا ي�سجل 7 اأهداف خالل اأول 3 مباريات.

اأحرز اأهداف بورو�سيا دورمتوند كل من جادون �سان�سو بالدقيقة 13، اإيرلينج 
جــزاء  ركلة  مــن  رويــ�ــس  مــاركــو  و76(،   18( هدفني  هــالنــد 

واأك�سيل   ،68 بالدقيقة 
فيت�سل بالدقيقة 70.

ر�سيده  بورو�سيا  ورفع 
باملركز  نقطة   39 اإىل 
جتمد  فــيــمــا  الـــثـــالـــث، 
 23 عند  يونيون  ر�سيد 
الــثــاين  بــاملــركــز  نقطة 

ع�سر.

عرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن 
احرتامه الكبري ملناف�سه �ساوثهامبتون، 
م�ساء  نظيفة  برباعية  تخطيه  رغــم 
الدوري  من  الـ25  اجلولة  �سمن  ال�سبت، 

الإجنليزي املمتاز لكرة القدم. 
على  لفتة  قدرة  �ساوثهامبتون  واأظهر 
النتيجة  اأن  ــم  رغ ليفربول،  جمـــاراة 
ــك، وهـــو ما  ــذل ــي ب ــوح الــنــهــائــيــة ل ت

انتهاء  بعد  به  اإعجابه  عن  كلوب  عرب 
املباراة.

ليفربول  يبتعد  النتيجة،  ــذه  ــه وب  
املمتاز  الإجنــلــيــزي  ـــدوري  ال بــ�ــســدارة 
�سيتي  مان�س�سرت  عن  نقطة   22 بفارق 

الذي يلتقي توتنهام م�ساء الأحد.
هيئة  نقلتها  ت�سريحات  يف  كلوب  وقال   
�سي"  بــي.  "بي.  الربيطانية  الإذاعـــة 

املجريات  "قراءة  اللقاء:  انتهاء  عقب 
من اأجل التح�سن يف املباراة والتعلم منها 

)هو ما احتجنا لفعله من اأجل الفوز(".
ب�سكل  ــادة  ــس الإ� ميكنني  "ل  ــاف:  ــس واأ�
�ساوثهامبتون،  ومتركز  بتح�سري  كاف 
اإنها  يا لها من نتيجة غريبة يف النهاية، 
يا  لكن  الأهداف،  �سجلنا  لأننا  م�ستحقة 

له من فريق". 
عديدة  ت�سديدات  له  "�سنحت  واأ�ساف: 
نغريرّ  اأن  علينا  وتــوجــب  املــرمــى،  نحو 
ب�سكل  �ساعدنا  هذا  الثاين،  ال�سوط  يف 
على  الأمــور  معنا  ت�سري  وعندما  هائل، 
عندما  حتى  اإيقافنا،  ي�سعب  مــايــرام، 
�ساوثهامبتون،  يتوقف  مل   ،4-0 تقدمنا 

واأنا اأملك احرتاًما لهم لهذا ال�سبب".
عدم  على  �ساوثهامبتون  لعبو  واحتج   
قبل  لهم  جــزاء  ركلة  احلكم  احت�ساب 
ما  وهو  لليفربول،  الأول  الهدف  لقطة 
حلظة  "كانت  بالقول:  كلوب  عليه  علق 
كانت  الأمــور  اأن  ذلك  يعني  ل  حا�سمة، 
لكن  الركلة(،  احت�ساب  مت  )اإذا  �ستنتهي 

املباراة كانت لتتخذ م�ساًرا خمتلًفا".

جنم  ت�سامربلني،  اأوك�سليد  األيك�س  اأعرب 
ليفربول، عن �سعادته باللعب بجوار اأحد 

النجوم احلاليني للريدز.
للموقع  ت�سريحات  يف  ت�سامربلني،  وقال 
بجوار  تلعب  "عندما  لليفربول:  الر�سمي 
الــتــمــريــرات  تــلــقــي  ي�سبح  فــريمــيــنــو، 
اأ�سلوبه  هو  هذا  طبيعًيا.  اأمــًرا  احلا�سمة 
داخل  �سحره  ينرث  ما  ودائــًمــا  اللعب،  يف 

امللعب".
واأ�سعد  كثرًيا  فريمينو  "اأحب  واأ�ــســاف: 
مبــهــارة  يتمتع  فــهــو  بـــجـــواره،  باللعب 
زمالئه  مل�ساعدة  وي�سعى  ا�ستثنائية 
واإهـــدائـــهـــم الـــتـــمـــريـــرات احلــا�ــســمــة 
هنا  واجلميع  رائع  �سخ�س  اإنه  با�ستمرار. 

يحبه".
لت�سامربلني،  حا�سمة  متريرة  فريمينو  اأهــدى  بعدما  ذلك  وجــاء 
مباراة  يف  الأول  ليفربول  هدف  ت�سجيل  يف  منها  الأخري  لي�ستفيد 

�ساوثهامبتون، اأم�س ال�سبت، يف الربميريليج.
وتابع ت�سامربلني: "�ساركت يف اآخر 5 مباريات، وهذا �ساعدين كثرًيا 
الأمر  اأن  اأعتقد  الفريق.  لعب  طريقة  مع  والتكيف  الن�سجام  على 
ت�سمح  اأماكن  يف  والتمركز  املرمى  اأمام  احل�سم  على  يتوقف  برمته 

يل بالت�سديد، وحل�سن حظي جنحت يف ت�سجيل بع�س الأهداف".
وماين  �سالح  لدينا  الهدافني.  اأف�سل  به  يقوم  ما  "هذا  ووا�سل: 
كيفية  تعلم  يف  يرغب  من  لكل  قــدوة  ي�سكلون  وهــم  وفريمينو، 
التمركز يف الأماكن  اأ�ساهدهم دائًما واأحاول  اأنا  ت�سجيل الأهداف. 

التي تزيد من فر�ستي يف هز ال�سباك".
زمالئهم  اإمداد  على  قادرين  لعبني  "منتلك  ت�سامربلني:  واأردف 

بالتمريرات الرائعة، لذلك ل نواجه م�سكلة يف خلق الفر�س".
وختم: "اأنا �سعيد بت�سجيلي هدفني يف املباراتني الأخريتني، ولكن 
الفوز هو الأهم، واأمتنى اأن نوا�سل تقدمي نف�س الأداء اجليد حتى 

املو�سم". نهاية 

لو�سيو،  الــربازيــلــي  الــالعــب  ــد  اأك
قليلة  اأيـــــام  قــبــل  اأعـــلـــن  الــــذي 
الـ41،  عــامــه  يف  اللعب  اعــتــزالــه 
لعب  �سيلفا  دا  نيمار  مواطنه  اأن 
لبع�س  يــحــتــاج  لــكــنــه  مــتــكــامــل 

ال�سبط، خا�سة خارج امللعب.
�سان  بــاريــ�ــس  مهاجم  اأن  واأبــــرز 
عمرية  ملرحلة  و�سل  جــريمــان 
للن�سوج،  للو�سول  فيها  يحتاج 
�سيتمكن  اأنــه  يف  ثقته  عن  معربا 

من حتقيق ذلك.
الــذي  ال�سابق  الــالعــب  وحتـــدث 
ــــوال مــ�ــســريتــه بني  ــــرتف ط اح
مثل  الأندية  من  العديد  �سفوف 
ميونخ  وبــايــرن  ليفركوزن  باير 
ويوفنتو�س  ميالن  واإنرت  اأملانيا  يف 
وباملريا�س  باولو  و�ساو  اإيطاليا  يف 
نيمار  يف  راأيـــه  عــن  بــالــربازيــل، 
مي�سي  ليونيل  والأرجــنــتــيــنــي 

والربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
بني  يلعب  ـــذي  ال مــواطــنــه  وعــن 
لو�سيو  قال  جي،  اإ�ــس  بي  �سفوف 
ـــل يف  ـــربازي بــطــل الـــعـــامل مـــع ال
يجب  احلــايل،  الوقت  "يف   :2002
اأقل  ب�سكل  الالعبون  يت�سرف  اأن 
اأي�سا  ــراه  ن الأمـــر  ــذا  فــرديــة، وه
لعب  كــل  الوطني.  املنتخب  يف 
النهاية  ويف  ــواه  ه على  يت�سرف 

يدفع الفريق الثمن".
واأبرز الالعب الذي اأنهى م�سريته 
بني �سفوف برازيلين�سي يف دوري 
ــي:  ــل ــربازي ــة ال ــع ــراب الــدرجــة ال
عظماء  لعبني  ميتلك  "فريقنا 

ــس وفــيــلــيــبــي  ــو� ــي ــن ــي ــارك ــل م ــث م
واإيفرتون  نف�سه  ونيمار  كوتينيو 
هناك  اأن  اأعتقد  لكن  �سيبولينيا، 
�ـــســـرورة لــتــحــويــل هـــذه الــقــوى 
اإىل قوة جماعية. لو مل  الفردية 
يحدث ذلك، �سن�سطر دائما لدفع 

الثمن".
وتابع: "لقد لعبت اأمام نيمار حني 
كنت يف �ساو باولو وهو يف �سانتو�س. 
اإنه يتمتع بجودة ل جدال عليها، 
هو �سريع جدا وي�سجل الأهداف. 
يحتاج  لكنه  متكامل  ــب  لع هــو 
خــارج  خا�سة  ال�سبط،  لبع�س 

امللعب".
الـ27  �ساحب  الالعب  اأن  واأ�ساف 
عاما "و�سل ملرحلة عمرية يحتاج 
واأعتقد  للن�سوج،  للو�سول  فيها 
هذا  ذلك،  يحقق  اأن  ي�ستطيع  اأنه 
اأن  اأعتقد  يحدث،  اأن  نتمنى  ما 
كثريا  �ستتطور  الكروية  مهاراته 

حتى مع منتخب الربازيل".
وعن جنم بر�سلونة ليونيل مي�سي، 
اأن  ال�سابق  الربازيلي  الالعب  اأكد 
جدا  �سريع  "لعب  الرب�سا  قائد 
اإنه  الفريق،  مع  وت�سامني  وذكي 
ول  اأنانيا  ولي�س  كثريا  يرك�س 

مغرورا.. فاز بالعديد من الكرات 
توا�سعه  عبقري،  وهو  الذهبية 

هو اأبرز �سماته بالن�سبة يل".
وردا على �سوؤاله عما اإذا كان يف�سل 
قال  كري�ستيانو،  اأم  اأكــرث  مي�سي 
كري�ستيانو  يل  "بالن�سبة  لو�سيو 
لأن  قليال،  مي�سي  خلف  رونالدو 
املوهبة  بهذه  ــد  ول الأخـــري  ــذا  ه
لعب  اأي�سا  لكنه  ال�ستثنائية. 

اأع�سقه واحرتمه كثريا".
له  اأيــ�ــســا  "رونالدو  وا�ــســتــطــرد: 
عظيم  ـــرتف  حم ـــو  وه ــه  ــوب ــل ــس اأ�
زال  ل  اأنــه  يوفنتو�س  مع  واأثبت 
يتمتع بقوة كبرية ويحافظ على 
ببحث  اإعجابه  مبديا  تفانيه"، 
حتديات  عــن  الــربتــغــايل  املــهــادم 
من  لليويف  انتقل  حــني  جــديــدة 
ــــذي حــقــق مع  ــــال مـــدريـــد ال ري

العديد من النت�سارات.
وعن خططه عقب اعتزال اللعب، 
قال لو�سيو "فكرتي هي ال�ستمرار 
ــدم. خـــالل الأ�ــســهــر  ــق يف كـــرة ال
املقبلة �ساأمنح مزيدا من الهتمام 
لأ�سرتي واأبنائي و�ساأكون معهم يف 
هذه املرحلة الهامة التي يريدون 
ــل  ــربازي ــن ال خــاللــهــا اخلــــروج م

للدرا�سة".
اعتزم  اأي�سا  "لكنني  واخــتــتــم: 
مدربني.  لتاأهيل  بــدورات  القيام 
لأنني  ــام  ه اأمـــر  ــذا  ه اأن  اأعــتــقــد 
جيدا  لعبا  تكون  حني  اأنه  اأعلم 
مدربا  ت�سبح  كي  كافيا  لي�س  هذا 

جيدا".

هاالند: تاأقلمت مع دورمتوند.. واأ�سعر اأنني يف يد اأمينة

هاالند املدمر يحفر ا�سمه يف تاريخ البوند�سليجا

كلوب: ليفربول ي�سعب اإيقافه يف هذه احلالة

ت�سامربلني: "اللعب بجوار فريمينو ي�سعدين"

بن طالب : "هديف االأول هو العودة اىل املنتخب الوطني"لو�سيو: نيمار يحتاج ل�سبط بع�ص االأمور خارج امللعب
اجلزائري  امليدان  متو�سط  اأكــد 
اأخريا  اإرتاح  اأنه  طالب  بن  نبيل 
كرة  مباريات  للعب  عودته  بعد 
عن  الطويل  غيابه  بعد  القدم 
املالعب وامل�ساكل التي حدثت له 

يف ناديه ال�سابق �سالك .
ــري  ــزائ ــرح الــنــجــم اجل ــس كــمــا �
الآن  هدفه  اأن  طالب  بن  نبيل 
الوطني  املنتخب  اإىل  العودة  هو 
واللعب  جــديــد  مــن  اجلــزائــري 
الوطني  الــنــاخــب  ــادة  ــي ق ــت  حت

جمال بلما�سي .
 ” قائال  طالب  بن  نبيل  وحتــدث 
ولعب  امل�ساركة  اىل  عــدت  لقد 

جديد  من  القدم  كرة  مباريات 
ــل عن  ــوي ــاب ط ــي وهــــذا بــعــد غ

املالعب ”.
وتابع حديثه قائال ” هديف الآن 
و  الوترية  نف�س  على  البقاء  هو  
العودة  اجــل  من  اكــرث  والتطور 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  اإىل 

من جديد.
الــنــجــم  ان  ـــر  ـــذك ـــال ب ـــدر  ـــج ي
قد  طالب  بــن  نبيل  ــري  ــزائ اجل
غـــاب مــنــذ املــو�ــســم املــا�ــســي عن 
امل�ساركة مع ناديه �سالك الأملاين 
اخلطرية  الإ�سابة  ب�سبب  وهذا 

التي تعر�س لها .

ياري مينا: " ال اأفوت 
مباريات بر�سلونة "

زيدان: "ال اأحب ا�ستبدال 
اإي�سكو وكرو�ص.. والثالثية 

ال تزال بعيدة"

مدافع  مينا  ــاري  ي الكولومبي  ــد  اأك
ال�سابق،  بر�سلونة  ولعب  اإيفرتون 
البلوجرانا  مــبــاريــات  ُيــتــابــع  اأنـــه 
�سفوف  عن  رحيله  رغــم  بانتظام 

الفريق.
نقلتها  ت�سريحات  خالل  مينا  وقال 

الإ�سبانية:  "�سبورت"  �سحيفة 
لعبني  ــع  م اتــ�ــســال  "لدي 

ونيل�سون  األبا  جوردي  مثل 
�ــســيــمــيــدو، وكـــرة الــقــدم 
ــك الـــعـــديـــد مــن  ــي ــط ــع ت

الأ�سدقاء".
مباريات  ــوت  اأف "ل  وزاد: 

الكثري  ولـــدي  بر�سلونة، 
قدمه  وما  للبار�سا  احلب  من 

ومنحني  رائـــع  نـــاد  فــهــو  يل، 
زمالئي  من  الكثري  لتعلم  فر�سة 

واأ�سدقائي املقربني".
واتــفــورد،  على  بالفوز  للغاية  �سعيد  "اأنا  ووا�ــســل:   
املرارة  ذقنا  بعدما  �ساق،  عمل  اأ�سبوع  من  اأتينا  حيث 

نيوكا�سل(،  مع  ـ2   2 )التعادل  الأخرية  املباراة  يف 
اللحظة  حتى  وحــارب  الفريق  ي�ست�سلم  ومل 

الأخرية، وجنحنا يف ح�سد النقاط الثالث".
بت�سجيله  املــبــاراة  يف  لعــب  اأف�سل  وختم 

ب�سبب  �سعًبا  كــان  املا�سي  "املو�سم  لهدفني: 
احلا�سر،  واأعي�س  اأ�ستمتع  والآن  الإ�ــســابــات، 

واأعالج الأخطاء ال�سغرية".

لريال  الفني  املدير  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  اأعرب 
�سد  الديربي  يف  النت�سار  عقب  �سعادته  عن  مدريد، 
رد،  دون  بهدف  ال�سبت،  م�ساء   مدريد،  اأتلتيكو  اجلار 

�سمن مناف�سات اجلولة الـ22 من الليجا.
"ماركا"  وقال زيدان، خالل ت�سريحات نقلتها �سحيفة 
الإ�سبانية: "مل اأكن اأحب ا�ستبدال اإي�سكو وكرو�س، لكن 
الأمر م�سوؤوليتي وكان علينا التغيري، مل اأكن را�سًيا عما 
راأيته يف امللعب، حيث كنت اأبحث عن املزيد من ال�سغط 

وهذا مل يكن خطاأ الالعبني بل خطاأي".
و�سحيح  جماعي،  فريق  نحن  "فيني�سيو�س؟  واأ�ساف: 
هو  اأزعجني  ما  لكن  املباراة،  على  اأثرت  التغيريات  اأن 
يتوجب  كان  لكن  الأول،  ال�سوط  بعد  لعبني  تغيري 
اأننا  واأعتقد  اأف�سل،  ب�سكل  ولعبنا  التغيري،  علينا 

ن�ستحق هذا النت�سار".
"لن  اأجاب:  ال�سوطني،  بني  لالعبني  قاله  عما  وب�سوؤاله 
اأف�سح عما قلته يف غرفة خلع املالب�س، وكان علينا اأن 
اأف�سل  الثاين، حيث لعبنا ب�سكل  ال�سوط  �سيًئا يف  نفعل 

بكثري، وكان علينا تغيري طريقة اللعب".
بعمل  كالهما  قام  لقد  وميندي؟  "فيني�سيو�س  وتابع: 
فا�سكيز  لوكا�س  لكن  �سيء،  كل  ُيف�سر  والهدف  رائــع، 

ا على اجلانب الأمين". وكارفاخال تاألقا اأي�سً
واأو�سح: "ال�سيء املُعقد هو الفوز بالديربي، لأنها مباراة 
جميع  يف  جيًدا  ُيدافع  مدريد  واأتلتيكو  جــًدا،  خا�سة 
اجلوانب، ولعبوا ب�سكل جيد جًدا يف ال�سوط الأول لي�س 
الثالث،  النقاط  بح�سد  �ُسعداء  ونحن  الدفاع،  يف  فقط 

لكنها نقاط مثل نقاط اأي مباراة اأخرى".
واأردف: "ركلة جزاء ملوراتا؟ مل اأ�ساهد هذه الكرة، ولن 

اأخو�س يف مثل هذه الأمور، واحلكم قال ل �سيء".
وعن تغيري طريقة اللعب، ك�سف: "اللعب بـ5 لعبني يف 
مل  اليوم  لكن  ال�سوبر،  ببطولة  جيًدا  كان  الو�سط  خط 
ُيحقق نتيجة جيدة، ولذلك كان علي التغيري، و�سعيد 
ا اللذين ي�سعران  بجميع الالعبني واإي�سكو وكرو�س اأي�سً

بال�سعادة للفوز".
كان  لكن  متاحا،  كان  "بيل  اأف�سح:  بيل،  موقف  وحول 
نهاية  حتى  عليه  اأعتمد  �سوف  ــا  واأن الختيار،  علي 

املو�سم".
طويال  لزال  الطريق  "الثالثية؟  واختتم: 

كاأ�س  فقط  �سيئا،  نــربــح  مل  فنحن  ـــًدا،  ج
ال�سوبر الإ�سباين".

الكبرية  امل�ستويات  بعد 
يقدمها  ـــات  ب ــي  ــت ال

اجلزائري  النجم 
�سعيد بن رحمة 

مــــــع نــــاديــــه 
ــورد  ــف ــت ــن ــري ب
بعد  خــا�ــســة 
الذي  الهاتريك 

�سجله اأم�س اأمام 
نادي هال �سيتي .

ـــــع ”  ـــــوق اأكـــــــــد م
ان   ” تــامي  برينتفورد 

�سعيد  اجلــزائــري  ـــــن املــهــاجــم  ب
رحمة ي�سري بخطى ثابتة من اأجل ال�سعود مع ناديه 

برينتفورد اىل الدوري الإجنليزي املمتاز .
حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  �سيناريو  ان   يبدوا  و 
اىل  ال�سعود  اىل  �سيتي  لي�سرت  ال�سابق  ناديه  قاد  ملا 

الدوري الإجنليزي املمتاز يف 2014 .
و  رحمة  بن  �سعيد  مع  املرة  هذه  لكن  يتكرر  اأ�سبح 
ناديه برينتفورد والذي اأ�سبح يناف�س على ال�سعود 

اىل الربميرليغ هذا املو�سم .
بني  من  رحمة  بن  �سعيد  اجلــزائــري  النجم  يعد  و 
املو�سم  هــذا  برينتفورد  ناديه  يف  الالعبني  اف�سل 

خا�سة بعد الأهداف الكثرية التي �سجلها .

ــن نـــادي  ــكرّ مت
�سان  باري�س 
جـــــريمـــــان، 
ال�سبت،  اأم�س 
مــــن حتــقــيــق 
�ساحق  فــــوٍز 
 5-0 بنتيجة 
ح�ساب  على 
ـــه  ـــف ـــي ـــس ـــ� م
مــونــبــلــيــيــه، 
ــــــن  ــــــم ــــــس �
ــــوع  ــــب ــــس الأ�
من  الـ)22( 
ـــــــــــــدوري  ال
الــفــرنــ�ــســي 

القدم، يف مواجهة جتددت كذلك بني ثنائي  لكرة 
"الباري�سي"، الربازيلي نيمار دا �سيلفا والأرجنتيني 
اأندي  واجلــزائــري  جهة،  من  باريدي�س  ليوناردو 

ديلور من جهة اأخرى.
بت�سريحات  اأدىل  قد  ديلور،  مونبلييه  جنم  وكان 
بعد  �سواء  الثنائي  هذا  �سد  �سابق،  وقت  يف  نارية، 
دي�سمرب/كانون  يف  الفريقني،  بني  الذهاب  مباراة 
الأ�سبوع  املواجهة،  هــذه  قبيل  اأو  املا�سي،  الأول 
ال�سلوك  ب�سوء  واتهمهما  توعدهما  حني  املا�سي، 

و�ستم لعبي املناف�س.
التوا�سل  مواقع  املباراة،  نهاية  بعد  نيمار،  واأ�سعل 
عرب  ن�سرها  �سورة  خــالل  من  الجتماعي، 
جمعته  "اإن�ستغرام"،  يف  الر�سمي  ح�سابه 
قمي�س  يحمالن  وهــمــا  باريدي�س  بزميله 
اأي�سًا  مرفقًا  ــاراة  ــب امل بــه  لعب  الـــذي  ديــلــور 
نيمار  و�سعها  وعــبــارة  اخلــا�ــس،  بتوقيعهما 
اإ�سارة  يف  ل�سديقي"،  "حتية  الإ�سبانية:  باللغة 

اإىل ديلور.
مل  نيمار  من  اخلطوة  تلك  اأنرّ  متابعون  وراأى 
ح  تكن اإل ا�ستفزازاً جديداً لديلور، يف حني رجرّ
الثالثة  الالعبني  بني  جرى  �سلحًا  اأنرّ  اآخــرون 
ل  الأقــرب  ال�سيناريو  وهو  املباراة،  نهاية  بعد 
�سيما مع ت�ساوؤل هوؤلء عن كيفية ح�سول نيمار 

وباريدي�س على قمي�س النجم اجلزائري.
و�سرح ديلور بعد نهاية املباراة بخ�سو�س نيمار، 
قائاًل:" كان بالإمكان اأن نلعب اإىل غاية ال�ساعة 
ه كان باإمكاننا اأن ن�سجل.  الـ12، لكن ل اأعتقد اأنرّ
كيف  نيمار  راأينا  لقد  فرديًا،  قويًا  كان  باري�س 

كان يف حالة جيدة ومل يكن باإمكاننا اإيقافه".

بيكهام يطارد جنما جديدا من بر�سلونة

ك�سف تقرير �سحفي فرن�سي، ام�س الأحد، عن رغبة ديفيد 

بيكهام، مالك نادي اإنرت ميامي الأمريكي، يف التعاقد مع اأحد 
لعبي بر�سلونة.

ي�سعى  بيكهام  فــاإن  الفرن�سية،  "ليكيب"  �سحيفة  وبح�سب 

اأنــطــوان  الفرن�سي  خــدمــات  على  للح�سول  فريقه  لدعم 

جريزمان، مهاجم بر�سلونة.

بر�سلونة  من  لعبني  ثالثة  اإغــراء  قبل  من  بيكهام  وحاول 

وهم ليونيل مي�سي ولوي�س �سواريز و�سريجيو بو�سكيت�س.

بالدوري  يحيط  �سيء  بكل  جريزمان  �سغف  بيكهام  ويعرف 

يف  با�ستمرار  يتواجد  الفرن�سي  املهاجم  اأن  كما  الأمريكي، 
ميامي خالل الإجازات.

دوري  يف  موا�سمه  اأول  ميامي  اإنــرت  يخو�س  اأن  املقرر  ومــن 

اأذار  مار�س/   14 يوم  وحتديًدا  العام،  هذا  الأمريكي  املحرتفني 
املقبل.

بر�سلونة ُيعلن تفا�سيل اإ�سابة فيدال
اأ�سدر نادي بر�سلونة، ام�س الأحد، بياًنا ر�سمًيا حول اإ�سابة الت�سيلي اأرتورو فيدال لعب و�سط 

مواجهة الفريق الكتالوين. �ستخو�س  التي  القائمة  من  فيدال  ا�ستبعد  قد  للبار�سا،  الفني  املدير  �سيتني  كيكي  وكان 
الريا�سية، الفخذ الأي�سر، وعودته اإىل املالعب تعتمد على مدى �سرعة تعافيه".وقال بر�سلونة، خالل بيانه الر�سمي على موقعه الإلكرتوين: "اإ�سابة فيدال عبارة عن كدمة يف ليفانتي م�ساء الم�س باجلولة الـ22 من الليجا. اأم�س، واكتفى فقط بالعمل يف �سالة الألعاب  الفريق  واأكد كيكي �سيتني املدير الفني خالل املوؤمتر ال�سحفي، اأن اإ�سابته ب�سيطة.وكان فيدال قد غاب عن مران 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية  ورقلة
دائرة ورقلة
بلدية ورقلة

الرقم: 16/ 2019
و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

 18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
باجلمعيات وردا  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر 
رقم  حتت   2019/05/23 يف  املوؤرخ  التعديالت  مذكرة  على 
املحلية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�سكيلة  بتغيري  املتعلقة   2019/
الثقافية امل�سماة: جمعية امل�سعل الثقافية �سيدي بن �سا�سي، ورقلة. 
الكائن مقرها   2014/06/09 بتاريخ:   105 امل�سجلة حتت رقم: 
بـ: حي �سيدي بن �سا�سي بني ثور، ورقلة ي�سرفني اأن اأحيطكم علما 
مبوافقتنا على تديد مكتب اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد: حممد 

ال�سعيد بوخلوة.

اأول  يف  ح�سوريا  علنيا  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
عن  ال�سادر  احلكم  1/باإفراغ  املو�سوع  يف  الدعوى  بقبول  ال�سكل  يف  درجة 
رقم  فهر�ص  25/11/2019 حتت  بتاريخ  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سم  الوادي  حمكمة 
حممد  ينون  الطبيب  طرف  من  املنجزة  اخلربة  على  بامل�سادقة   2025/19
املودعة لدي اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 08/12/2019 حتت رقم 205/19 
وبالنتيجة احلجر على امل�سمى دب�ص خري الدين املولود بتاريخ 01/01/1995 
خمي�ستي  دب�ص  والده  املدعي  وتعيني   ، ب�سرية  ودب�ص  خمي�ستي  ابن  بالوادي 
مقدما عنه لرعايته وت�سيري �سوؤونه املالية ومتثيله اأمام خمتلف الهياآت االإدارية 
احلكم  هذا  من  ن�سخة  بن�سر  االأمر  مع   /2  . القانون  به  ي�سمح  مبا  والق�سائية 
مع  التقدمي  بافتتاح  بالتاأ�سري  االأمر  مع   ، الوطنية  اجلرائد  باإحدى  لالإعالم 
احلجر على هام�ص عقد ميالد املدعى عليه بعد الرتجيع لالإ�سهار . 3/ باإلزام 
و  احلكم  هذا  �سدر  بذا   . 450دج  ب  املقدرة  الق�سائية  بامل�ساريف  املدعي 
ول�سحته  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة  العالنية  باجلل�سة  جهرا  به  اأف�سح 

اأم�سي االأ�سل من طرف الرئي�ص و اأمني ال�سبط.

حكــــــــم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000140      التحرير 2020/02/02 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000161      التحرير 2020/02/02 

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

الرقم: 63/ 2019
و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

�سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
مذكرة  على  وردا  باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433
1382/19املتعلقة  رقم   حتت   2019/05/21 يف  املوؤرخ  التعديالت 
بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية الثقافية امل�سماة: اللجنة 
رقم:  حتت  امل�سجلة  القريواين   زيد  اأبي  بن  اهلل  عبد  مل�سجد  الدينية 
اأبي  بن  اهلل  عبد  م�سجد  بـ:  مقرها  الكائن   2005/01/17 17بتاريخ: 
زيد القريواين بحي �سكرة بالروي�سات- ورقلة  ي�سرفني اأن اأحيطكم علما 
مبوافقتنا  هذا اليوم : 2019/12/15 على تديد مكتب اجلمعية التي 
 1965/04/28 االزدياد:  ومكان  تاريخ  بزيو   خمتار  ال�سيد:  يرتاأ�سها 
�سكرة  بحي  جلول  بن  ال�سيخ  ال�سخ�سي:  العنوان  – بب�سكرة  خالد  �سيدي 

بالروي�سات- ورقلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام
الرقم: 01/ 2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�ص جمعية حملية
 1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�سى 
اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق 
املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�ص  الت�سريح  و�سل  ت�سليم   2020/01/07
بور  الن�سر-  مل�سجد  الدينية  اللجنة  امل�سماة:  الديني   الطابع  ذات 

الهي�سة- الكائن مقرها بـ: م�سجد الن�سر بحي بور الهي�سة- ورقلة
ومكان  تاريخ  زروقي  ال�سالم  عبد  ال�سيد)ة(:  اجلمعية  رئي�ص 
 14 حي  ال�سخ�سي:  العنوان  بورقلة   1973/03/30 امليالد: 

م�سكن- اأنقو�سة- ورقلة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني

: املادة 621 ق ام ا

03151 ال�سادر عن رئي�ص  124 من االأمر  اأمر ببيع رهن م�سكل لفائدة بنك او موؤ�س�سة مالية املادة  بناء على طلب ال�سيد)ة( : القر�ص ال�سعبي اجلزائري .بناء على 
حمكمة غرداية بتاريخ 2018/04/30 ترتيب 18/272 .بناءا على حم�سر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف : 2018/09/18 بناءا على حم�سر جرد املوؤرخ يف 2019/01/20
نحن االأ�ستاذ / بلخري الطيب حم�سر ق�سائي لدي اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرداية الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب غرداية -نعلن للجمهور اأنه �سيتم البيع باملزاد العلني 
للمنقوالت املذكورة اأدناه املحجوزة وهذا بتاريخ .2020/02/03 على ال�ساعة 10:00 �سباحا مبقر مكتبنا وهي كاالتي:التعيني :01/ مركبة نوع يوجني رقم ت�سجيلها 
04436/312/47 �سروط البيع :البيع بدون �سمان -اأوقات املعاينة ي�سمح مبعاينة املنقوالت املتواجدة بالقرب من م�سكن ال�سيد: �سا�سي حممد من تاريخ ن�سر االإعالن يف 
اجلريدة من ال�ساعة 09:00 �سباحا اإىل ال�ساعة 14:00 زواال . الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع قيمة البيع وامل�ساريف -يدفع الرا�سي عليه املزاد قيمة 20 % من مبلغ ر�سو 
املزاد ، الدفع وال�سحب ال يتجاوز مدة 08 ايام من تاريخ البيع- ال�سعر االفتتاحي : اعلى واح�سن عر�ص .يخ�سع ملن ر�سا عليه املزاد اإىل اأحكام قانون االإجراءات املدنية 

واالدارية . يدفع من ر�سا عليه املزاد م�ساريف التنفيذ واحلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي املحددة مبوجب قانون 78/09 .                                          ملح�سر الق�سائي

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب االأ�ستاذ بلخري الطيب

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء غرداية
الكائن مكتبه ب�سارع اول نوفمرب غرداية

هاتف رقم :0661643153/029285624



03 فيفــــــري 2020 م املوافــــــــــــــــق  لـ 09 جمادى الثانية 1441 هـ             • العــــــــــــــدد 1917 • الإثنني 

www.al tahr i ronl ine.com13
علوم و تكنولوجيا

يتوقف تطبيق الرتا�سل الفوري وات�ساب 
عن  الــيــوم  في�سبوك  ل�سركة  اململوك 
املحمولة  الأجــهــزة  ماليني  على  العمل 
وذلــك  ــامل،  ــع ال م�ستوى  على  القدمية 
هذه  ملثل  دعمها  ال�سركة  اأوقفت  اأن  بعد 
من  قدمية  باإ�سدارات  العاملة  الهواتف 

اأندرويد واآي اأو اإ�س iOS متاًما.
م�ستخدم  مليار  من  اأكرث  وجود  ظل  ويف 
اأحد  يعد  وات�ساب  فــاإن  دولــة،   180 عرب 
العامل،  يف  �سعبية  املرا�سلة  اأنظمة  اأكرث 
لكن قد يجد املاليني من هوؤلء الأ�سخا�س 
اأنف�سهم معزولني الآن مع اإعالن ال�سركة 
واآي  اأندرويد  لهواتف  دعمها  اأوقفت  اأنها 

اأو اإ�س القدمية.
"بالرغم  تدوينة:  يف  ال�سركة  وقالت 
كانت  املحمولة  ــزة  ــه الأج ــذه  ه اأن  مــن 
تقدم  ل  اأنها  اإل  ق�ستنا،  من  مهًما  جزًءا 
الإمكانيات التي نحتاجها لتو�سيع ميزات 
قراًرا  هذا  وكان  امل�ستقبل،  يف  التطبيق 
ال�سائب  القرار  لكنه  لنا،  بالن�سبة  �سعًبا 
للبقاء  اأف�سل  طرًقا  النا�س  منح  اأجل  من 
والعائلة  ــاء  ــدق ــس الأ� مــع  اتــ�ــســال  على 

والأحباء".
من  املتاأثرون  امل�ستخدمون  يتمكن  ولن 

بالإ�سافة  احلالية،  ح�ساباتهم  ا�ستخدام 
اإىل خ�سارة املحادثات يف حال مل يقوموا 
يف  بهم  اخلا�س  الدرد�سة  �سجل  بت�سدير 
خيار  اأن  ال�سركة  وتالحظ  �سابق،  وقت 

ت�سدير الدرد�سة غري متاح يف اأملانيا.
قد  للتطبيق  املــطــورة  ال�سركة  وكانت 
دعمها   2019 دي�سمرب   31 يف  ــت  ــف اأوق
 Windows ــون  ف ــدوز  ــن وي مل�ستخدمي 
"مل  مفادها  ر�سالة  عر�س  مع   ،Phone
يعد باإمكانك ا�ستخدام وات�ساب على هذا 

الهاتف، لأن وات�ساب مل يعد يدعمه".
ــق  ــواف ــول املــوعــد الــنــهــائــي امل ــل ـــع ح وم
الذين  امل�ستخدمون  يتاأثر  اليوم،  لتاريخ 
تعمل  التي  اأندرويد  اأجهزة  ي�ستخدمون 
Ginge 2.3.7 )املعروف با�سم -  االإ�سدار
بالإ�سافة  الأقدم،  والإ�سدارات   )bread
العاملة  اآيــفــون  اأجــهــزة  م�ستخدمي  اإىل 

بالإ�سدار iOS 8 والإ�سدارات الأقدم.
ووفًقا ل�سركة غوغل، ل يزال 0.3 يف املئة 
فقط من اأجهزة اأندرويد تعمل بوا�سطة 
Ginge - با�سم املعروف  الإ�ــســدار   ـــذا 
bread من النظام الت�سغيلي، فيما تدعي 
�سركة اآبل اأن 7 يف املئة فقط من الأجهزة 
نظامها  من  اأقدم  اإ�سدار  بوا�سطة  تعمل 

.iOS 12 الت�سغيلي
امل�ستخدم  لــدى  كــان  اإذ  اآخـــر،  ومبعنى 
هاتف iPhone 4 اأو اإ�سدار اأقدم، اأو جهاز 
)مثل   2011 عــام  قبل  �سادر  اأنــدرويــد 
Samsung G Google Nexus One اأو -

يتمكن  اأن  املحتمل  غري  فمن   ،)laxy S
من تثبيت وات�ساب من متجر اآب �ستور 

اأو متجر غوغل بالي.
وت�سمل الأجهزة البارزة التي تفقد 
دعم وات�ساب هواتف اآيفون الأقدم 
هــواتــف  وجــمــيــع   iPhone 5 مــن 

اأندرويد الذكية التي مت اإطالقها يف 
 Samsung اأو ما قبله، مثل   2010 عام 

.Motorola Droid X و   Epic 4G

حسابات واتساب جديدة

ويتم احلد من قدرة هوؤلء امل�ستخدمني 
اأو  جديدة  وات�ساب  ح�سابات  اإن�ساء  على 
احلالية،  ح�ساباتهم  من  التحقق  اإعــادة 
من  امل�ستخدمون  ـــوؤلء  ه يتمكن  ــن  ول
بعد  الإطـــالق  على  وات�ساب  ا�ستخدام 

اليوم.
الذين  امل�ستخدمني  واتــ�ــســاب  وتو�سي 
اخلدمة  ا�ستخدام  متابعة  يف  يرغبون 
بنظام  يعمل  جــهــاز  عــلــى  بــاحلــ�ــســول 
هاتف  اأو  الأقـــل  على   4.0.3 ــد  ــدروي اأن
 iOS 9 اإ�س  اأو  اآي  الت�سغيل  بنظام  اآيفون 

اأو اأعلى.
التي  اخلطوة،  هذه  اأن  ال�سركة  وتدعي 
�سرورية  الــيــوم،  التنفيذ  حيز  دخلت 
ل�سمان �سالمة امل�ستخدمني �سد املت�سللني 
الثغرات  ا�ستغالل  يحاولون  قد  الذين 
الت�سغيلية  ــة  ــم ــظ الأن يف  ـــودة  ـــوج امل
ال�سخ�سية،  التفا�سيل  ل�سرقة  القدمية 
وتن�سح ال�سركة الأمريكية امل�ستخدمني 
من  ـــدار  ـــس اإ� ــــدث  اأح اإىل  بــالــتــحــديــث 
اأمانهم  على  احلفاظ  اأجل  من  التطبيق 

اأثناء املرا�سلة.

ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف  باحثون  ابتكر 
جديًدا  منــوذًجــا   MIT للتكنولوجيا 
ي�سمى  الــرقــمــيــة  اخلــرائــط  ــــراء  لإث
الأقمار  �سور  ي�ستخدم   RoadTagger
يف  الطرق  ميزات  لتحديد  ال�سناعية 
ي�ساعد  قــد  ممــا  الرقمية،  اخلــرائــط 
حتديد  نظام  عرب  التنقل  حت�سني  يف 
�سرح  ـــرى  وج  ،GPS الــعــاملــي  ــع  ــواق امل
موؤمتر  يف  قــدمــت  ورقـــة  يف  الــنــمــوذج 
جمعية النهو�س بالذكاء ال�سطناعي.
نظام  خــرائــط  اإنــ�ــســاء  يتم  مــا  ـــادًة  وع
بوا�سطة   GPS العاملي  املواقع  حتديد 
التي  غــوغــل،  مــثــل  ـــربى  ك ــات  ــرك ــس �
ــــزودة بــكــامــريات  تــر�ــســل مــركــبــات م
الفيديو  للتقاط  الأحياء  �سمن  جتول 
لكن  املنطقة،  بطرق  اخلا�سة  وال�سور 
اأن  كما  التكلفة،  باهظة  العملية  هذه 
حمدثة  اخلــرائــط  هــذه  على  احلفاظ 

ي�ستغرق وقًتا طوياًل.

أحد الحلول

يتم  املرتفعة،  التكاليف  اأن  اإىل  وتبًعا 
تظهر  ول  العامل،  اأجزاء  بع�س  جتاهل 
املواقع  حتديد  نظام  بيانات  اإل  هناك 
ويتمثل  فقط،  الأ�سا�سية   GPS العاملي 
اإيجاد  يف  التحديات  هــذه  حلول  اأحــد 
منوذج تعليم اآيل مرتبط ب�سور الأقمار 
ال�سناعية، والتي ي�سهل احل�سول عليها 
وحتديثها بانتظام اإىل حد ما، وذلك يف 

�سبيل حتديد ميزات الطريق تلقائًيا.
ــار  ــم الأق �ــســور  اأن  ــي  ه امل�سكلة  لكن 

تكون  ــا  م غــالــًبــا  لــلــطــرق  ال�سناعية 
الأ�سجار  مثل  اأ�سياء  ب�سبب  غام�سة 
واملباين، مما يجعل الأمور اأكرث �سعوبة 
وهنا  الآيل،  التعلم  لعن�سر  بالن�سبة 
معهد  من  اجلديد  البتكار  دور  ياأتي 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.

دقة عالية

من  مزيًجا  اجلديد  النموذج  وي�ستخدم 
بنية ال�سبكة الع�سبونية للتنبوؤ تلقائًيا 
)ال�سكنية  الطرق  واأنواع  املمرات  بعدد 
ومتكن  الــعــوائــق،  وراء  ال�سريعة(  اأو 
الطرق  �سمن  الختبارات  يف  النموذج 
املعزولة من ح�ساب اأرقام املمرات بدقة 
ي�ستنتج  اأن  وميكنه   ،77% اإىل  ت�سل 
ال�سريعة(  اأو  )ال�سكنية  الطرق  اأنــواع 

بدقة 93%.
Roa - ا لتمكني  ييخطط الباحثون اأي�سً

ــرى،  اأخ مبيزات  التنبوؤ  من   Tagger
وممرات  ال�سيارات  وقــوف  اأماكن  مثل 
ا�ستخدامها  يتم  اأن  وياأملون  الدراجات، 
على  الب�سر  مل�ساعدة  الأيــام  من  يوم  يف 
التحقق من �سحة التعديالت امل�ستمرة 

على الطرق ب�سرعة.
وقال �سام مادن Sam Madden، املوؤلف 
الهند�سة  ق�سم  يف  واأ�ــســتــاذ  املــ�ــســارك 
 EECS احلا�سب  وعــلــوم  الكهربائية 
ــوم احلــا�ــســب  ــل وبـــاحـــث يف خمــتــرب ع
معظم   :CSAIL ال�سطناعي  والذكاء 
اخلرائط الرقمية املحدثة هي لأماكن 
حال  ويف  الكربى،  ال�سركات  بها  تهتم 
كثرًيا،  بها  يهتمون  ل  اأماكن  يف  كنت 
يتعلق  فيما  مــوؤات  غري  و�سع  يف  فاأنت 

بجودة اخلريطة.
خرائط  اإنــ�ــســاء  هــو  "هدفنا  ــاف  ــس واأ�
تكون  بحيث  اجلـــودة،  عالية  رقمية 

متاحة يف اأي بلد".

وات�ساب توقف خدمة الر�سائل عن ماليني الهواتف

�ستغلق  اأنها  ال�سبت،  اآبل،  �سركة  اأعلنت 
الر�سمية ومكاتبها  جميع متاجرها 
 9 ــى  ــت الـــقـــاريـــة ح ــني  ــس ــ� ال يف 
حيث  اجلاري،  �سباط/فرباير 
ت�ساعدت املخاوف من تف�سي 
ــس كــورونــا وارتــفــع  ــريو� ف
ــرث من  ــاأك عـــدد الــوفــيــات ب
 250 من  اأكــرث  اإىل  ال�سعف 

�سخ�سًا منذ اأ�سبوع.
"ب�سبب  بيان:  يف  اآبل  وقالت 
على  ــاء  ــن وب ال�سديد  احلـــذر 
اأحدث ن�سيحة من خرباء �سحة 
مكاتبنا  جميع  نغلق  فاإننا  بارزين، 
وحمالتنا ومراكز الت�سال التابعة لنا يف 

الرب الرئي�سي لل�سني حتى 9 �سباط/فرباير".
واأ�سافت ال�سركة اأنها تتطلع اإىل اإعادة فتح املتاجر "يف اأقرب وقت 

ممكن".
يف  متاجر   3 اآبل  �سركة  اأغلقت  الأ�سبوع،  هذا  من  �سابق  وقت  ويف 
ال�سني ب�سبب املخاوف من انت�سار الفريو�س، لتن�سم اإىل عدد من 
و�سركة  �ستاربك�س  �سركة  ذلك:  يف  مبا  الأجانب،  التجزئة  جتار 

ماكدونالدز لإغالق متاجرها موؤقًتا كاإجراء وقائي.
ويف الوقت نف�سه، دعت العديد من ال�سركات الأخرى املوظفني يف 
ال�سني اإىل العمل من منازلهم والتوقف عن ال�سفر غري ال�سروري 

للعمل يف الأ�سبوع الأول من �سهر �سباط/فرباير.
وُي�سار اإىل اأن ال�سركات يف ال�سني ت�ستعد يف مثل هذا الوقت من كل 
عام للعودة اإىل عملياتها الطبيعية بعد نهاية عطلة راأ�س ال�سنة 

القمرية التي ت�ستمر اأ�سبوًعا.
ول تزال اآبل تعتمد اعتماًدا كبرًيا على ال�سني يف مبيعات الهواتف 
العديد  علقت  وقد  والت�سنيع.  التوريد  ل�سل�سلة  وكذلك  الذكية 
تديرها  التي  امل�سانع  ذلك  يف  مبا  خوبي،  مقاطعة  يف  امل�سانع  من 
موؤقًتا  الإنتاج   ،General Motorsو  ،AB InBev مثل:  �سركات 

ب�سبب الفريو�س.
التنفيذي  املدير  كوك،  تيم  قال  لالأرباح،  الأخــرية  املكاملة  ويف 
ل�سركة اآبل، "اإن ال�سركة تعمل على و�سع خطط تخفيف للتعامل 
املدينة  وهي  ووهان،  يف  مورديها  من  املحتملة  الإنتاج  خ�سائر  مع 
التي بداأ فيها تف�سي الفريو�س، كما اأنها موطن العديد من موردي 

اآبل".

�سركته  اأن  زوكربريغ،  مارك  "في�سبوك"،  يف  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 
ذلك  عنى  ولــو  والت�سفري  التعبري  حرية  مثل  مبادئ  عن  �ستدافع 

مواجهتها ردود فعل عنيفة.
وقال زوكربريغ، خالل "قمة �سيليكون �سلوب�س التقنية" اأم�س اجلمعة، 
اإن "التم�سك بهذه املبادئ ميثل املقاربة اجلديدة لل�سركة، واأعتقد اأنها 
تغ�سب  كانت  القدمية  املقاربة  ب�سراحة،  لكن  الكثريين.  �ستغ�سب 

الكثريين اأي�سًا، لذا فلنجرب اأ�سلوبًا جديداً".
واأ�سار زوكربريغ اإىل اأن "في�سبوك" حاولت خالل فرتة طويلة البتعاد 
عن املقاربات التي قد تو�سف بـ"�سديدة العدوانية"، لكنها �ستغري نهجها 

الآن ملواجهة ما اأ�سماه بالرقابة املفرطة.
بالإرهاب  املتعلق  املحتوى  حذف  "في�سبوك" عن  م�سوؤولية  على  د  و�سدرّ

العنف، وا�ـــســـتـــغـــالل الأطــــفــــال  عــلــى  والــتــحــريــ�ــس 
عدم  عــن  عــرب  اأنـــه  الطلبات اإل  اإزاء  ارتياحه 

اأنــواع  لقمع  ــن املــ�ــســاركــات املتزايدة  عـــدة م
على املوقع.

"في�سبوك"  باأن  م�ساندتها واأفاد  �ستوا�سل 
الت�سفري  ــدًل ل�سيا�سة  ــي اأثـــــارت ج ــت ال

ــــر  ــــه ــــس ــت خــــــــالل الأ� ــان الأخـــــــرية. وك
ـــت  ـــه ـــة واج ـــرك ـــس ـــ� حادة ال انتقادات  اأي�سًا 

لل�سيا�سيني  اإعالناتهم ل�سماحها  يف  بــالــكــذب 
اإنها  قائلة  املــوقــع،  لربنامج على  تخ�سعها  لــن 

احلقائق،  يف  ــرت التدقيق  ــظ ــا ح ــم ــن ــي ب
"تويرت"  ــات من�سة  ــالن الإع

ال�سيا�سية.

يف  متاجرها  اإغالق  "اآبل" تقرر 
ال�سني ب�سبب كورونا

زوكربريغ: "في�سبوك" متم�سكة بحرية 
التعبري والت�سفري

GPS باحثون ي�ستخدمون الذكاء اال�سطناعي لتح�سني خرائط



14اإلثنين 03 فيفري 2020 م الموافق لـ 09 جمادى الثانية 1441هـ
العدد
1917

اأ�سرى فل�سطينيون

الدكتور فهد اأبو احلاج ي�سارك يف تكرمي ذوي االأ�سرى

بقلم :  �سري  القدوة
-------------------------

ون�ساله  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
ق�سايا  اجل  من  يوما  يكن  مل  العادل 
م�ساعدات  عن  البحث  او  اقت�سادية 
ان  بل  اموال م�روطة  تقدمي  او  مالية 
ن�ساله وكفاحه كان دوما من اجل نيل 
بكرامة  والعي�س  واال�ستقالل  احلرية 
الفل�سطيني  ال�سعب  ي�سعى  ودائما 
ويتطلع اىل حل �سيا�سي عادل وحترير 
احتالل  اطول  من  واالنعتاق  ارا�سيه 
عرفه العامل وال ميكن ا�ستبدال احلقوق 
االأ�سكال  من  �سكل  باأي  ال�سيا�سية  
عرب  املطروحة  االقت�سادية  باملحفزات 
العن�رية  ترامب  ب�سفقة  ي�سمى  ما 
واحلقد  الكراهية  بها  ين�ر  التي 
بو�سع  التام  االعمى وتعرب عن جهله 

ال�سعب الفل�سطيني وحقيقة ن�ساله .
القرن  ب�سفقة  ي�سمى  ما  مو�سوع  اإن 
االإدارة  بها  قامت  التي  واالإج���راءات 
الفل�سطينية  احلقوق  �سد  االأمريكية 
لدولة  عا�سمة  بالقد�س  اعرافها  منذ 
لل�سلطة  املايل  الدعم  االحتالل ووقف 
منظمة  على  والت�سييق  الفل�سطينية 

االأونروا وقطع املعونات االأمريكية لها 
عر�س  ت�رب  اإج��راءات  من  وغريها 
احلائط باحلقوق الفل�سطينية امل�روعة 
الطموح  يكن  ولن  مل  االقت�ساد  .ان 
ان  بل  الفل�سطيني  لل�سعب  ال�سيا�سي 
�سيا�سة  اال�سا�سية هي ق�سية  ق�سيته 
والتوقعات  واالآمال  الطموحات  واأن 
االأول  املقام  يف  �سيا�سية  حقوق  هي 
من  �سكل  ب��اأي  ا�ستبدالها  ميكن  ومل 
االقت�سادية  املحفزات  يف  االأ�سكال 
االأمريكية  االإدارة  عنها  اأعلنت  التى 
على  العمل  من  بد  ال  ذلك  ظل  ويف 
وعدم   االمريكية  التحركات  مقاطعة 
التعاطي مع اخلطة االأمريكية ملا حتمله 
والالجئني  القد�س  مللفات  اإلغاء  من 
للتداعيات  واالنتباه  الثابتة  واحلقوق 
املنطقة  على  �ستحل  التي  اخلطرية 
القانون  مع  تتناق�س  والتي  باأ�رها 

وال�رعية الدولية .
واإدارته  ترامب  االمريكي  الرئي�س  ان 
تقم  ومل  �سفقتها  مع  مبفردها  تعاملت 
والعمل  للعرف  وفقا  اح��د  مب�ساورة 
الدبلوما�سية  وق��واع��د  ال�سيا�سي 
هم  اخلطة  هذه  �ساغ  من  وان  الدولية 

االدارة  واف���ردت  ا�رائيلية  طواقم 
م�ساحات  ترامب  برئا�سة  االمريكية 
برئا�سة  ط��واق��م  مل�ساركة  وا�سعة 
ومل  اخلطة  �سياغة  اجل  من  نتنياهو 
الدوليني  امل�سوؤولني  من  اح��دا  تطلع 
اإع���داد  عند  م�ساورتهم  يتم  ومل 
االأو�سط  ال�رق  يف  لل�سالم  خطتهم 
ومل  القرن  �سفقة  با�سم   املعروفة 
مع  خا�سة  م�����س��اورات  هناك  تكن 
وال  االوروبي  االحتاد  دول  او  رو�سيا 
اخلطه  هذه  عن  �سيء  اأي  يعرف  احد 
اخلطة  هذه  واأن  االمريكية  الوهمية 
يعرف  التي  الت�سوية  قاعدة  تتجاهل 
مع  وتتناق�س  ال��دويل  املجتمع  بها 
تهدف  حيث  الدولية  ال�رعية  قواعد 
االحتالل  دول��ة  دع��م  اىل  اخلطة  ه��ذه 
ورف�س حل الدولتني واإن هذه ال�سفقة 
الدويل  املجتمع  عن  مبعزل  و�سعها  مت 
ذات  وقراراتها  املتحدة  االأمم  ومبادئ 
ال�سلة وهي بذلك تفتح �سفحة جديدة 
فى �سجل مترد �سيا�سات الدول الكربي 
على املواثيق الدولية وخروجها ال�سافر 

على هذه املواثيق .
باأية  يتمتع  ال  ت��رام��ب  م�����روع  اإن 

الثوابت  وي�سقط  �سيا�سية  م�سداقية 
واجلغرافية  وال��وج��ودي��ة  التاريخية 
للفل�سطينيني وهذه اخلطة جاءت خلدمة 
اال�ستيطاين  وم�روعه  االح��ت��الل 
تدمريا  اخلطة  هذه  وت�سكل  الوا�سع 
حلل الدولتني الذى توافق عليه املجتمع 
املتحدة  الواليات  با�ستثناء  ال��دويل 
وكيان االحتالل ال�سهيوين وهي مبثابة 
االنتخابات  لنتنياهو فى  اأمريكي  دعم 
ترامب  اأن  كما  القادمة,  اال�رائيلية 
�سيوظفها فى حملته  االنتخابية املقبلة 

لك�سب االأ�سوات اليهودية.
ال��دول  قيام  ال�����روري  م��ن  وب��ات 
العربية ببناء ا�سراجتية �ساملة ملواجهة 
اإنها  الوا�سح  من  التي  اخلطة  ه��ذه 
امل�روعة  واحلقوق  االأماين  تلبي  لن 
فى  الفل�سطيني  العربي  لل�سعب 
ترابه  على  امل�ستقلة  دول��ت��ه  اإق��ام��ة 
وفى  القد�س  وعا�سمتها  الوطني 
اإطار القرارات االأممية ومبادرة ال�سالم 
العربية كحد اأدين والعمل على اطالق 
اإطالق  و�رورة  لل�سالم  دويل  موؤمتر 
مفاو�سات جادة ومبا�رة تعالج جميع 

ق�سايا الو�سع النهائي .

�سفقة ترامب ت�سقط حل الدولتني

احلركة  ل�سوؤون  جهاد  اأبو  مركز  �سارك 
تنظيم  يف  القد�س  جامعة  يف  االأ�سرية 
لذوي  �سهادات  وت�سليم  تكرمي  فعالية 
38 اأ�سريا من اأبناء حمافظة جنني اجتازوا 
معتقل  داخل  وتعليمية  تدريبية  دورات 
فتح  حركة  مع  بالتعاون  وذلك  جلبوع, 
االأ���رى  ���س��وؤون  وهيئة  جنني  اإقليم 
واللجنة  االأ���س��ري  ون���ادي  وامل��ح��رري��ن 
جنني  حم��اف��ظ  يف  لالجئني  ال�سعبية 
بنات  اإن�سان, وذلك يف مدر�سة  وجمعية 
حمافظ  نائب  بح�سور  و  الثانوية,  جنني 
واالأخ��ت   ال��رب  اأب��و  كمال  االأخ  جنني 
والتعليم يف  الربية  مديرة  الطاهر  �سالم 
حركة  �ر  اأم��ني  قنديل  وعرفات  جنني 
وعدد  التنظيمية,  والهيئة  جنني  يف  فتح 
الف�سائل  وممثلي  املوؤ�س�سات  مدراء  من 
فهد  الدكتور  قدم  كلمته  ويف  الوطنية. 
وجه  اأبو جهاد  مركز  عام  مدير  احلاج  اأبو 
الذي  مازن  اأبو  الرئي�س  ل�سيادة  التحية 

وقف موقف تاريخي جتاه ق�سية االأ�رى 
االأمريكية  الغطر�سة  وحتدى  وال�سهداء 
وال�سهيونية والتي كانت تهدف ل�سطب 
ا�ستهداف  عرب  كله  الفل�سطيني  التاريخ 
العام  منذ  وال�سهداء  االأ���رى  ن�سال 
1917 فله منا كل االحرام والتقدير حيث 
واخلنوع  الراجع  ال�سعاب يف ظل  واجه 
اإىل  واأ���س��ار   . العربية  ال��دول  قبل  من 
الذاتية  املقومات  وتعزيز  الثقافة  اأهمية 
اجل�سام  الت�سحيات  م�ستذكرا  لالأ�رى 
االأوائل  املنا�سلني  بذلوها  التي  لالأ�رى 
انتزاع  �سبيل  يف  ال�ستينات  اأواخ��ر  يف 
واأن  والثقافية  التعليمية  املواد  يف  حقهم 
مت  الزمان  هذا  يف  االأ���رى  به  ينعم  ما 
ذاكرا  وعظيمة,  ج�سيمة  ت�سحيات  عرب 
ان  ا�ستطاع  وكيف  ال�سخ�سية  جتربته 
�سخ�س  غلى  اأم��ي  �سخ�س  من  يتول 
يحمل اأعلى الدرجات العلمية وهي درجة 
التعليمي  الربنامج  بف�سل  الدكتوراة 

داخل املعتقالت, م�سيدا 
بجهود  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 
جامعة القد�س ورئي�سها 
�ري  الدكتور  ال�سابق 
ن�سيبة الذي اإهتم ب�سكل 
التعليمي  باجلانب  كبري 
االأخ  ونقل   . لالأ�رى 
حتيات  الرب  اأبو  كمال 
ال��ل��واء  جنني  حم��اف��ظ 
لذوي  ال��رج��وب  اأك��رم 

ق�سية  اأن  واأك���د  اخلريجني,  االأ����رى 
االأ�رى تقع على �سلم االأولويات القيادة 
الفل�سطينية بقيادة الرئي�س اأبو مازن الذي 
جتاههم  واجباته  بكل  التزامه  على  اأكد 
من  فل�سطيني  اأ�سري  اآخ��ر  حترير  حتى 
�سجون االحتالل االإ�رائيلي, م�سريا اإىل 
الن�سال واحلق  اأن االأ�رى هم ملة �سعلة 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  دولتنا  اإقامة  نو 

وعا�سمتها القد�س ال�ريف .

ع�سو  البزور  اأ�سامة  االأخ  رحب  كما   
االإقليم نيابة عن االأخ عطا اأبو رميلة اأمني 
اإقليم فتح يف جنني باحل�سور م�سيدا  �ر 
ب�سمود االأ�رى وجمابتهم اليومية لقمع 
�سوؤون  هيئة  مدير  بارك  بدوره  ال�سجان, 
�سيف  اأبو  �سياف  االأخ  جنني  يف  االأ�رى 
وثمن  االإجن��از  ه��ذا  ولذويهم  لالأ�رى 
املعتقالت  حتويل  يف  االأ�رى  دور  عاليا 
اإىل اأكادمييات علم وقالع �سمود وحتدي 
ولذلك فهم ي�ستحقوا التكرمي والتقدير . 

الذين اجتازوا دورات تعليمية يف معتقل جلبوع
اأخبار فل�سطني

اأ�رى قطاع  دعا االأ�سري �سياء االأغا عميد 
حول  لالإلتفاف  الفل�سطيني  الكل  غ��زة 
الرئي�س حممود عبا�س اأبو مازن يف مواجهة 
عنها  اأعلنت  التي  القرن  ب�سفقة  ت�سمى  ما 
الثالثاء  يف  ال�سهيواأمريكية  ال�ر  قوى 
وفق  والعمل   2020  /  1  /  28 امل��واف��ق 
على  قادرة  فل�سطينية  وطنية  ا�سراتيجية 
ال�سهيواأمريكية  العدوانية  املاكينة  ك�ر 
غزة  قطاع  اأ�رى  عميد  ر�سالة  يف  وجاء   .
�سياء زكريا �ساكر االأغا املعتقل يف �سجون 
االحتالل االإ�رائيلي منذ 10 / 10 / 1992 
ال�سهداء  مفو�سية  منها  ت�سلمت  التي 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رى 
حلركة فتح يف قطاع غزة ن�سخة باأن �سفقة 
عنها حيث  االإعالن  منذ  ميتة  ولدت  القرن 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حلقوق  التنكر 
واإقامة  امل�سري  تقرير  وحق  والعودة  احلرية 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 
القد�س ال�ريف . واأ�ساف االأغا يف ر�سالته 
اأن متثال احلرية الذي يرتفع يف �سماء اأمريكا 
حرية  يف  م�سمونه  من  فارغا  يظل  �سوف 

االإدارة  دام��ت  ما  وا�ستقاللها  ال�سعوب 
على  تعمل  العن�رية  املتعنتة  االأمريكية 
على  اجلاثم  االإ�رائيلي  االح��ت��الل  دع��م 
عام   100 منذ  الفل�سطينية  االأر�س  �سدر 
بالدميقراطية  يتغنى  ال��ذي  العامل  وعلى 
اأجل  من  الفوري  احلراك  االإن�سان  وحقوق 
اإنقاذ ما تبقى من حقوق االإن�سان يف احلياة 
واأفادت مفو�سية   . امل�سري  واحلرية وتقرير 
بالهيئة  واجل��رح��ى  واالأ����رى  ال�سهداء 
غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
اأ�رى  عميد  اأن  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة 
الثائر  االأغا  �ساكر  زكريا  �سياء  غزة  قطاع 
ل�سهداء الفردان كمال نا�ر وكمال عدون 
ني�سان   19 مواليد  من  النجار  يو�سف  واأبو 
1975 - �سكان خان يون�س يف جنوب قطاع 
احلياة  ملدى  بال�سجن  حكما  ويق�سي  غزة 
 11 قلبية حادة يف  نوبة  اإثر  والده  فقد  وقد 
/ 11 / 2005 مل متهله طويال ليفارق احلياة 
وهو يتطلع الحت�سان فلذة كبده وكان من 
وذويه  الأمه  �سياء  االأ�سري  يعود  اأن  املقرر 
املوافق  االأحد  يوم  يف  �سعبه  ح�سن  واإىل 

29 / 12 / 2013 ليحط بقدميه يف م�سقط 
االإتفاق  اإطار  يف  يون�س  خان  مبدينة  راأ�سه 
ال�سيا�سي مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
اأن  اإال  اأو�سلو  قبل  ما  اأ�رى  عن  لالإفراج 
احلائط  االإ�رائيلي �رب عر�س  االإحتالل 
وال  االإن�سانية  وال�رائع  االإتفاقيات  بكل 
وال�سغط  واملماطلة  الت�سويف  ميار�س  يزال 
االأ�رى  حلق  والتنكر  واملراوغة  وامل�ساومة 
االإل��ت��زام  ويرف�س  احل��ري��ة  يف  ال��ق��دام��ى 
ودولية  عربية  برعاية  متت  التي  باالإتفاقات 
الرابعة  الدفعة  اأ���رى  عن  االإف���راج  يف 
اأ�سريا   26 وعددهم  اأو�سلو  قبل  ما  الأ�رى 
ال�سهداء  مفو�سية  وذك��رت   . فل�سطينيا 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى  واالأ�رى 
يف  فتح  حركة  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
من  هو  االأغا  �سياء  االأ�سري  اأن  غزة  قطاع 
اأبرز خريجي البكالوريو�س ) ق�سم التاريخ ( 
من جامعة االأق�سى لهذا العام 2018 ووجه 
ر�سائل موؤثرة اإىل اأمه املنا�سلة ال�سابرة جاء 
الله معي  فاإن  اأماه ال حتزين  يا   : اإحداها  يف 
اإرادتنا  واإن  االأ�رى  ورفاقي  اإخواين  ومع 

واأملنا يف احلرية كبري واإن دعواتك ودعوات 
يقودنا  الذي  ال�راع  هي  االأ�رى  اأمهات 
نحو احلرية والفجر اجلديد باإذن الله و�ساأعود 
�ساأعود   . ال�سنوات  امتدت  واإن  اأم��ي  يا 
الأحت�سي فنجان القهوة من يديك - �ساأعود 
اأمي واإىل االأر�س التي م�ست عليها  لك يا 
من  الأت��زود  �ساأعود  الطفولة.  يف  اأقدامي 
ثوبِك  من  يفوح  الذي  العربية  اللغة  رحيق 
الفاحتة  �سورة  �سويًا  ولنقراأ  الفل�سطيني 
على روح اأبي وعلى روح �سقيقتي زينات 
) اأم جهاد ( التي فارقت احلياة يف يوم الثالثاء 
7 / 6 / 2016 عن عمر يناهز 50 عاما بعد 
وعلى  ال�رطان  مر�س  مع  طويل  �راع 
اأرواح كل �سهداء فل�سطني . و�سدد االأ�سري 
القائد �سياء االأغا يف ر�سالته على �رورة 
اإنهاء االإنق�سام الفل�سطيني البغي�س واإجناز 
امل�ساحلة الوطنية التي يتطلع اإليها االأ�رى 
وذوي ال�سهداء وعموم ال�سعب الفل�سطيني 
يف كافة اأماكن تواجده على طريق مواجهة 
ما ت�سمى ب�سفقة القرن والتحديات موؤكدا 

اأن فل�سطني اأكرب من اجلميع .

عميد اأ�سرى قطاع غزة يدعو لالإلتفاف حول الرئي�ص ومواجهة �سفقة القرن 
بخطوات موحدة

االأ�سرية املحررة 
رحاب ال�ساملي 

االأ�������س������رية 
رحاب  املحررة 
ح�سني  اأح��م��د 
ال�������س���امل���ي 
م���ن م��وال��ي��د 
من  ال�����س��اب��ع 
ي��������ار ع���ام  اأ
يف   1955
جباليا  خم��ي��م 
قطاع  �سمال 

ب�سيت  قرية  من  اأ�رتها  اإليه  جلاأت  والذي  غزة 
حركة  كوادر  من  وهي   1948 العام  نكبة  منذ 
اعتقلت  حيث  القدامى  االأ�سريات  ومن  فتح 
الن�سالية  جتربتها  روت  وقد  مرة,  من  اأكرث 

جهاد. اأبو  ملركز 
الوطن  قلبي حب  منذ �سغري كرب وترعرع يف 
الذي  بوالدي  تاأثرت  حيث  الثورية  واالأعمال 
احل�سيني  القادر  عبد  القائد  ال�سهيد  مع  نا�سل 
كثرياً  ا�ستمع  كنت  ال�سهيوين,  االحتالل  �سد 
بعد  فيما  تاأثرت  كما  البطولة,  ق�س�س  عن 
الفدائيني  اأحد  ال�ساملي  رفيق  ال�سهيد  باأخي 
االحتالل  واجه  الذي  فتح  حركة  يف  البارزين 
العمليات  من  العديد  وقاد  وقوة  عنفوان  بكل 

اجلريئة.
الفل�سطيني  ال�سعب  ظروف  ظل  يف  ن�ساأت  لقد 
فل�سطني  اأحببت  لذلك  االحتالل  يواجه  الذي 
اأح��ب��ب��ت م��در���س��ت��ي وك��ن��ت من  وال��ق��د���س, 
يف  اأ�سارك  كنت  كما  الدرا�سة,  يف  املتفوقات 
الذي  االإ�رائيلي  االحتالل  �سد  املظاهرات 

مدار�سنا.. يقتحم 
العام  م��ن  ب��ري��ل  اإ م��ن  ع�ر  احل��ادي  بتاريخ 
جي�س  م��ن  تبليغ  ورق���ة  و���س��ل��ت   1972
تطالبني  بيتنا   اإىل  االإ�رائيلي   االحتالل 
و�سلت  ال�رايا,  ل�سجن  التوجه  ب�رورة 
يتم  �سوف  اأنه  اأبلغوين  حيث   والدتي  مع  هناك 
بعد  للبيت,  والعودة  االأ�سئلة  بع�س  ا�ستجوابي 

االعتقال. قيد  اأنِت  وقال:  جندي  جاء  حلظات 
اأخي  عن  وي�ساألونني  معي  يحققون  ب��داأوا   
عن  ي�ساألوين   , الوقت  ذلك  يف  املطارد  رفيق 
معي  ا�ستخدموا  وطنية,  اأعمال  يف  م�ساركتي 
كي�سًا  و�سعوا  منها  التحقيق  يف  اأ�ساليب  عدة 
معزولة  زنزانة  يف  يدي  كلب�سوا   , راأ�سي  على 
و���راخ,  تعذيب  اأ���س��وات  ا�سمع  كنت   ,
كالب  ن��ب��اح  ���س��وت   , واأق��ف��ال  و�سال�سل 

. م�سعورة
اأطراف  على  االأر���س  على  باجللو�س  اأم��روين 
هذه  يف  اجللو�س  م��ن  ات��ع��ب  كنت   , ق��دم��ّي 
 , اجللو�س  اأو  الوقوف  اإىل  فا�سطر  الو�سعية 
واإذا  ظهري,  على  ي�ربوين  اأجل�س  فعندما 
مع  راأ�سي   على  ي�ربوين  الوقوف  حاولت 
�ربة  رج��ل��ّي  على  ���رب��وين  ال�سعر,  �سد 
جندي  جاء  �سعبة,  اآالم��ًا  يل  �سببت  قا�سية 
يهدد  �سار  العربية  يتحدث  ويليام  يدعى 

اأخالقي. وغري  بذيء  كالم  ويتحدث 
جلد  قطعة  بها  جديدة  زن��زان��ة  اإىل  نقلوين 
"نامي  يل:  وقالوا  للتبول  و�سطل  كفرا�س 
واالإره���اق  التعب  م��ن  ب��ك��ي  اأ ���رت  هنا", 
مل  لكنني  النوم  و  اجللو�س  حاولت  ال�سديد, 
�ساحلة  غري  �سيئة  الزنزانة  رائحة   , ا�ستطع 
�ساروا    , لدقائق  بها  املكوث  حتى  اأو  للتنف�س 
للزنزانة,  يعيدوين  ث��م  للتحقيق  ينقلوين 
على  متتالية  يومًا    12 مدة  اعتقايل  ا�ستمر 

عني. اأفرجوا  ثم  احلال  هذا 
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فريو�ص كورونا .. ارتفاع عدد ال�سحايا 
واالإ�سابات يف ال�سني 

قراءة / حممد علي
------------------ 

ه���ذا وت�����زداد ع��زل��ة ال�����س��ني 
بفر�س  حما�رتها  وتتكامل 
على  الدولية  القيود  من  مزيد 
مع  وذل��ك  واليها  منها  ال�سفر 
الناجمة  الوفيات  اأعداد  ارتفاع 
كورونا,  فريو�س  انت�سار  عن 
ب��ال��ت��زام��ن ب��ات��ت ال���والي���ات 
قائمة  على  وا�سراليا  املتحدة 
اإج��راءات  فر�ست  التي  ال��دول 
واىل  من  ال�سفر  حلظر  ا�ستثنائية 
ال�سني,  يف  اال�سيوية.  ال��دول 
م��رك��ز ان��ت�����س��ار ال��ف��ريو���س, 
اعداد  ارتفاع  ال�سلطات  اعلنت 
اك��رث  اىل  ل��ي�����س��ل  ال�����س��ح��اي��ا 
ب��داأ  ف��ي��م��ا  �سخ�س   300 م��ن 
الفريو�س  ملواجهة  عاملي  حراك 
غري  ب�سكل  ينت�ر  ب��ات  ال��ذي 
املتحدة  ال��والي��ات  م�����س��ب��وق. 
اليك�س  ال�سحة  وزي��ر  وع��رب 
ع�����ازار اع��ل��ن��ت م��ن��ع دخ���ول 
ال�سني  زاروا  الذين  االج��ان��ب 
املا�سيني,  اال���س��ب��وع��ني  خ��الل 
ا�سراليا  من  كل  اتخذت  كما 
و�سنغافورة  وايطاليا  والفيتنام 
م�سابهة,  خ��ط��وات  ومنغوليا 
عدد  �سحب  لندن  اأعلنت  فيما 
الدبلوما�سيني  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
وع��ائ��الت��ه��م م��ن ال�����س��ني. يف 
انه  على  بكني  ا���رت  املقابل 
ب��اإم��ك��ان��ه��ا اح��ت��واء ال��ف��ريو���س 
وا�سنطن  تو�سية  وو���س��ف��ت 
بانها  ال�سني  اىل  ال�سفر  بعدم 
وين�ّس  ودي���ة.  غ��ري  اج����راءات 
على  االأمريكي  الطوارئ  اإعالن 
العائدين  االأم��ريك��ي��ني  و���س��ع 
ال�سينية,  هوباي  مقاطعة  من 
احلجر  قيد  الفريو�س,  ظهر  حيث 
يوًما   14 ملدة  لزامي  االإ ال�سحي 
باقي  م��ن  ال��ق��ادم��ني  وف��ح�����س 

ال�سني. اأنحاء 
ان��ت��ق��ال  مل��ن��ع  م�����س��ع��ى  ويف 

ال���ع���دوى, م����ددت احل��ك��وم��ة 
على  النا�س  ت  وح�سّ العطلة 
اأعلنت  كما  التجمعات.  جتّنب 
اىل  ال��ع��ودة  تاجيل  ال�سلطات 
وت�سديد  الطرق  وقطع  املدار�س 
امل�سافرين.  على  الفحو�سات 
طائرة  و�سلت  فقد  ملانيا  اأ يف  اما 
ت��ق��ل م��واط��ن��ني امل���ان واج��ان��ب 
ووهان  مدينة  من  اجالئهم  بعد 
فريو�س  انت�سار  مركز  ال�سينية 
مو�سكو  اعلنت  فيما  كورونا, 
مواطنيها  الج��الء  خططها  عن 

اجلوية. الرحالت  وتعليق 
املطارات  تدابري م�سددة يف 
للحد من فريو�ص  واملوانئ 

"كورونا"
ات���خ���ذت ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة 
امل�سدد  ال�سحي  احلجر  اإجراءات 
لل�سني  امل��ج��اورة  امل��ن��اط��ق  يف 
ميكن  التي  واملطارات  واملوانئ 
فريو�س  خاللها  م��ن  يدخل  اأن 
على  تعاونا  وطلبت  "كورونا", 

ال�سعب.  م�ستوى 
�سحيفة  ن��ق��ل��ت��ه  وح�����س��ب��م��ا 
با�سم  املتحدثة  عن  "رودونغ", 
"للحد  نه  فاإ احلاكم,  العمال  حزب 
ك��ورون��ا,  ف��ريو���س  تف�سي  م��ن 
كافة  اتخاذ  اإىل  كوريا  ت�سعى 
من  الالزمة  الوقائية  التدابري 
�سحي  وحجر  طبية  فحو�سات 
باالإ�سافة  الطائرات  داخل  من 
يف  وال�سالمل  االأمتعة  تطهري  اإىل 

املطارات".
اإىل  رحالتها  تعلق  جديدة  دول 

كورونا فريو�س  ب�سبب  ال�سني 
العامل  دول  من  العديد  ت�ستمر 
اإىل  اجلوية  رحالتها  تعليق  يف 
ال�����س��ني م��ع ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 
اخلطوط  اأعلنت  ذا  اإ ك��ورون��ا, 
تعليق  لركمن�ستان  اجل��وي��ة 
لتن�سم  ال�سبت  اليوم  رحالتها 
اأخ���رى  ط���ريان  ���رك��ات  اإىل 
وقالت  ال��ق��رار.  نف�س  ات��خ��ذت 
اخلطوة  هذه  اأن  بيان  يف  ال�ركة 

فريو�س  انت�سار  منع  اإىل  تهدف 
كثريا  دفع  الذي  اجلديد  كورونا 
باملثل.  القيام  اإىل  ال��دول  م��ن 
اأعلنت  امل��ن��وال  نف�س  وع��ل��ى 
اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال��ق��ط��ري��ة 
ال�سني.  اإىل  رح��الت��ه��ا  تعليق 
جاء  قرارها  اإن  ال�ركة  وقالت 
الت�سغيلية  للتحديات  "نظرا 
دول  عدة  فر�ست  الراهنة"بعدما 
امل�سافرين  دخ��ول  على  ق��ي��ودا 
فريو�س  تف�سي  ث��ر  اأ على  ليها  اإ
ال�سني.  يف  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
من  العديد  اتخذت  ذلك  وقبل 
القرار  نف�س  االأوروبية  ال��دول 
ورو�سيا  �سبانيا  واإ فرن�سا  مثل 
دول  ق��ررت  فيما  واأوك��ران��ي��ا, 
اإىل  رح��الت��ه��ا  تقلي�س  اأخ���رى 
ه��ول��ن��دا.  فعلت  ك��م��ا  ال�����س��ني 
عربية  دول  ك��ذل��ك  واأع��ل��ن��ت 
اإىل  رحالتها  تعليق  اآ�سيوية 
وميامنار,  ندوني�سيا  اأ مثل  ال�سني 
دول  فعلت  املنوال  نف�س  وعلى 

واملغرب. م�ر  مثل  عربية 
رحالتها  تعلق  عربية  دولة 

كورونا ب�سبب  ال�سني  اىل 
ال�سعودية  اجلوية  اخلطوط  علقت 
رحالتها  االأحد,  يوم  من  اعتبارا 
ب��ني ك��ل م��ن ال��ري��ا���س وج��دة 
ال�سني  يف  ج��وان��زو  وم��دي��ن��ة 
تف�سي  ب�سبب  اآخر,  اإ�سعار  حتى 
امل��م��ي��ت.   "كورونا"  ف��ريو���س 
عرب  ال�سعودية  ال�ركة  وقالت 
نلفت  باملطار:  االت�سال  مركز 
الذين  ال�سيوف  جميع  عناية 
باإمكانهم  اأن  موؤكد,  حجز  لديهم 
دون  التذاكر  قيمة  ا�سرجاع 
قررت  �سابق  وقت  ويف  ر�سوم. 
تعليق  القطرية,  اجلوية  اخلطوط 
يف  وذلك  ال�سني,  اإىل  رحالتها 
"كورونا"  فريو�س  انت�سار  ظل 
اكرث  بحياة  اأودى  الذي  اخلطري, 
ال�سني,  يف  �سخ�سا   300 من 
�سيطبق  التعليق  قرار  اإن  وقالت 
فرباير  ���س��ب��اط/   3 م��ن  اب��ت��داء 

���س��ع��ار اآخ��ر.  اجل���اري وح��ت��ى اإ
قد  ال�سينية,  ال�سلطات  وكانت 
الوفيات  عدد  اأن  االأحد,  ك�سفت 
فريو�س  جراء  البالد  يف  املوؤكدة 
اإىل  ارتفع  امل�ستجد,  "كورونا" 
الفريو�س  هذا  اأودى  بعدما   ,304
 24 ال� ال�ساعات  خ��الل  املميت 
�سخ�سا   45 بحياة  املا�سية, 
مقاطعة  يف  جميعهم  اإ�سافيا, 
و�سط  يف  الوباء  ب��وؤرة  هوبي, 
ال�سحة  جلنة  وق��ال��ت  ال��ب��الد. 
 24 ال� ال�ساعات  اإن  الوطنية: 
 2590 اأي�سا  �سجلت  املا�سية 
 1921 بينها  ج��دي��دة,  اإ���س��اب��ة 
ه��وب��ي,  م��ق��اط��ع��ة  يف  اإ���س��اب��ة 
االإجمايل  العدد  بذلك  لريتفع 
ل��ل��م�����س��اب��ني ب��ال��ف��ريو���س يف 
 14 من  اأكرث  اإىل  البالد,  عموم 
مدينة  وفر�ست  �سخ�س.  ل��ف  اأ
ون��ت�����س��و ال�����س��ي��ن��ي��ة ال��واق��ع��ة 
قيودا  ه��وب��ي,  مقاطعة  خ��ارج 
الحتواء  �سكانها,  تنقالت  على 
"كورونا".و�سجلت  ف��ريو���س 
بهذا  وف��اة  اأول  اليوم  الفلبني 
كما  ال�سني,  خ��ارج  الفريو�س 
اإ�سابة  خام�س  االإمارات  اأعلنت 

لفريو�س. با
دخول  يحظر  العراق 

للبالد ال�سينيني 
العراقية,  الداخلية  وزارة  قررت 
ال��واف��دي��ن  دخ��ول  منع  االأح���د, 
العراق,  اإىل  ال�سني  من  االأجانب 
"كورونا".   ف��ريو���س  ب�سبب 
نها  اإ بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
الوافدين  دخ��ول  منع  "قررت 
ال�سني  جمهورية  من  االأجانب 
واأ�سافت,  العراق".  اإىل  ال�سعبية 
االإجراءات  "�سمن  ياأتي  ذلك  اأن 
العامل  دول  اتخذها  التي  الوقائية 
اجلديد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 
مواطنيها  بحماية  منها  والتزامًا 
وتداعياته  الكارثية  تاأثرياته  من 
العامة  ال�سحة  على  ال�سلبية 

البالد". وامن 

 14 ت�سجيل  مع  حاالت،   304 اإىل  كورونا  بفريو�ص  االإ�سابة  جراء  الوفاة  حاالت  عدد  ارتفاع  ال�سينية  ال�سلطات  اأعلنت 
اإ�سابة موؤكدة.  األفًا و380 حالة 

الفرن�سية  الدفاع  وزيرة  قالت 
اإن  االأح����د,  ب���اريل   ف��ل��ورن�����س 
جندي   600 �سر�سل  ب��الده��ا 
ال�ساحل  منطقة  اإىل  اإ���س��ايف 
ال�سحراء  ج��ن��وب  ف��ري��ق��ي  االأ
يف  ب��اريل  واأ�سافت  ال��ك��ربى.  
التعزيزات  تلك  "اأغلب  اأن  بيان 
ال��واق��ع��ة  للمنطقة  ���س��ت��ذه��ب 

فا�سو  وب��ورك��ي��ن��ا  م���ايل  ب��ني 
ج��زء   و�سين�سم  والنيجر". 
يف  اخلم�س  جمموعة  لقوة   اآخ��ر 
ف��ري��ق��ي,  االأ ال�����س��اح��ل  منطقة 
جندي   4500 نحو  فرن�سا  ولدى 

املنطقة. يف  بالفعل 
ق/د

فرن�سا تعزز قواتها الع�سكرية
 يف منطقة ال�ساحل االأفريقي 

االأ�سرالية  ال�سلطات  اأعلنت 
ي���وم االأح�����د, ح��ال��ة ال��ت��اأه��ب 
كانبريا,  العا�سمة  يف  الق�سوى 
م��ع اق���راب ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات 
م��ن��ه��ا.  وام��ت��دت احل��رائ��ق يف 
من  اأكرث  على  العا�سمة,  قليم  اإ
نحو  يعادل  مبا  فدان  األف   136
فيما  املنطقة,  اأرا�سي  كل  ربع 
اأج��زاء  والغبار  ال��دخ��ان  غطى 
مما  ال��ب��الد,  ���رق  من  �سا�سعة 
من  للتحذير  ال�سلطات  دف��ع 
ندرو  اآ وقال  ال�سحية.  املخاطر 
العا�سمة  قليم  اإ وزراء  كبري  بار 

االإع��الم  لو�سائل  االأ�سرالية, 
ورمب��ا  ي���ام,  اأ م��ام��ن��ا  اأ ي���زال  "ال 

النريان". ملكافحة  �سابيع,  اأ
مو�سم  اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ جت��در 
املدمر  الطويل  الغابات  حرائق 
االآن  حتى  ت�سبب  اأ�سراليا  يف 
ونفوق  �سخ�سا,   33 مقتل  يف 
م��ا ي��ق��در مب��ل��ي��ار ح��ي��وان ب��ري 
دمر  كما  املا�سي  �سبتمرب  منذ 
على  واأتى  تقريبا,  منزل   2500

فدان. مليون   2.8
ق/د

اأ�سرتاليا تعلن حالة تاأهب ق�سوى 
يف العا�سمة ب�سبب احلرائق

بني  ال��ق��ت��ال  ت�����س��اع��د  و���س��ط 
اجلماعات  و  ال�سوري  اجلي�س 
وحلب,  اإدلب  ريفي  يف  امل�سلحة 
ال�سبت,  الركي  اجلي�س  اأر�سل 
ج��دي��دة  ع�سكرية  ت��ع��زي��زات 
على  امل��ن��ت�����رة  وح��دات��ه  اإىل 
ف��ادت  واأ �سوريا.   مع  احل��دود 
ب���اأن  نا�سول"  "االأ وك���ال���ة 
دبابات  ت�سم  تعزيزات  قافلة 
و�سلت  مدرعة,  جند  وناقالت 

ق�����س��اء ري��ح��ان��ل��ي امل��ح��اذي 
دل����ب ال�����س��وري��ة  مل��ح��اف��ظ��ة اإ
تركيا.  جنوبي  هطاي  بوالية 
القافلة  اأن  الوكالة  واأ�سافت 
ت��وج��ه��ت ب���اجت���اه ال���وح���دات 
على  امل��ن��ت�����رة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
�سوريا,  مع  احل��دودي  ال�ريط 
التعزيزات  من  ثانية  دفعة  يف 
ذلك  ياأتي  االأخرية.  يام  االأ خالل 
االإرهابيني  ت�سعيد  مع  تزامنا 

اجلي�س  مواقع  على  هجماتهم 
وبعد  حلب,  ريف  يف  ال�سوري 
الركي  للرئي�س  ت�ريحات 
فيها  لوح  اأردوغان  طيب  رجب 
الع�سكرية  القوة  با�ستخدام 
يف  اال���س��ت��ق��رار  "الإر�ساء 
اعتربه  م��ا  على  ردا  �سوريا" 
ودم�سق  مو�سكو  قبل  من  خرقا 
اإدلب  ب�ساأن  القائمة  للتفاهمات 

اأخرى. �سورية  ومناطق 

ن�ساأ  اأ قد  الركي  اجلي�س  وكان 
ي����ام االأخ����رية ث��الث  خ���الل االأ
حميط  يف  جديدة  مراقبة  نقاط 
اإدلب,  ريف  يف  �راقب  مدينة 
اجلي�س  قوات  ا�ستمرار  ظل  يف 
هذه  باجتاه  تقدمها  يف  ال�سوري 
حترير  بعد  اال�سراتيجية  املدينة 
ري��ف  وب��ل��دات يف  ق��رى  ع��دة 

النعمان. معرة  اأكربها  اإدلب, 
ق/د

االأح���زاب  اج��ت��م��اع  ت��اأج��ي��ل  مت 
حكومة  يف  امل�ساركة  التون�سية 
تهدف  التي  الفخفاخ,  ليا�س  اإ
ل��ل��م�����س��ادق��ة ع��ل��ى ب��رن��اجم��ه 
االثنني    ال��ي��وم  احل��ك��وم��ي,اإىل 
يعود  ال�سبب  اأن  واأو���س��ح��ت 
النه�سة  حركة  رئي�س  اأن  اإىل 
عليه  تعذر  الغنو�سي,  را�سد 
املتاأخرة  عودته  ب�سبب  احل�سور, 
تفا�سيل  دون  ال�����س��ف��ر,  م��ن 
اأن  امل��زم��ع  م��ن  اأخ���رى. وك���ان 
الربنامج  على  امل�سادقة  تتم 
االأحزاب  من  للفخفاخ  احلكومي 
حكومته,  يف  امل�ساركة  الع�رة 
خطته,  على  التوافق  اأج��ل  من 
ال��ربمل��ان.  يف  احل��ك��وم��ة  مل���رور 
حركة  من  بطلب  التاأجيل  وجاء 
ح�سور  اأج���ل  م��ن  ال��ن��ه�����س��ة, 
لالجتماع.  الغنو�سي  رئي�سها 
بقية  ب�سكر  ال��ف��خ��ف��اخ  وق���ام 
واحلر�س  "التفهم  على  االأحزاب 
النجاح  كامل ظروف  توفري  على 

احلكومة". ت�سكيل  مل�سار 

النه�سة  حركة  هي,  واالأح��زاب 
جمموع  من  بالربملان  مقعدا   54 (
ال��دمي��ق��راط��ي  وال��ت��ي��ار   )217
نائبا(   22 دميقراطي/ )اجتماعي 
 18 )ثوري/ الكرامة  وائتالف 
)نا�ري  ال�سعب  وحركة  نائبا( 
 14 ( تون�س  وحت��ي��ا  نائبا(   15
تون�س  وم�روع  نائبا(  ليربايل/ 
واالحت��اد  ن���واب(  ل��ي��ربايل/   4 (
)و�سطي/ اجلمهوري  ال�سعبي 
ليربايل/   3 ( تون�س  ونداء  نائبان( 
 3 ( التون�سي  والبديل  ن��واب( 
تون�س  ف��اق  واآ ن��واب(  ليربايل/ 

. ئبان( نا )ليربايل/
التون�سي  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�سار 
ليا�س  "اإ ك��ل��ف  �سعيد  قي�س 
وزي��ر  ���س��ن��ة(   48 ( الفخفاخ" 
يف  ال��ق��ي��ادي  ���س��ب��ق,  االأ املالية 
ال��دمي��ق��راط��ي  "التكتل  ح���زب 
واحلريات",  العمل  اأج��ل  م��ن 
خالل  جديدة,  حكومة  بت�سكيل 

. �سهر
ق/د

تركيا تر�سل تعزيزات ع�سكرية جديدة اإىل احلدود ال�سورية

تون�ص.. تاأجيل اجتماع االأحزاب 
امل�ساركة يف احلكومة

الربيطاين,  الوزراء  رئي�س  ي�ستعد 
جميع  لفر�س  جون�سون,  بوري�س 
ال�سلع  على  اجلمركية  الر�سوم 
االأوروبي  االحتاد  دول  من  القادمة 
�سحيفة  ف��ادت  واأ بريطانيا.   اإىل 
ال��ي��وم  ���س��ب��اح  "االقت�سادية", 
اإجراء  ينوي  جون�سون  اأن  االأح��د, 
ال�سلع,  لتلك  ك��ام��ل��ة  ف��ح��و���س 
يف  وذل��ك  املقبل,  العام  من  ب��دءا 

على  ال�سغوط  ل��زي��ادة  حم��اول��ة 
جتارية  حم��ادث��ات  خ��الل  االحت���اد 
م�سدر  عن  الوكالة  ونقلت  مقبلة. 
الربيطانية  احل��ك��وم��ة  يف  ب���ارز 
الكامل  الفح�س  "نعتزم  ق��ول��ه: 
االأوروب��ي..  االحت��اد  واردات  لكل 
والت�ساريح  الت�سدير  ت�ساريح 
ال�سحي  وال��ف��ح�����س  م��ن��ي��ة  االأ
البقالة,  �سلع  وك��ل  للحيوانات 

التفتي�س  نقاط  عرب  �ستمر  التي 
التحدي  �سي�ساعف  هذا  احلدودية.. 
احلدود  عند  العملي  امل�ستوى  على 

."2021 يناير  يف 
وغ������ادرت ب��ري��ط��ان��ي��ا االحت����اد 
اجلمعة,  م�����س,  اأ اأول  االأوروب����ي 
يبداأ  موؤقت  انتقايل  اتفاق  مبوجب 
خاللها  ياأمل  �سهرا   11 مدتها  فرة 
جون�سون,  بوري�س  الوزراء,  رئي�س 

للتجارة  اتفاق  حول  التفاو�س  يف 
واالحتاد  كندا  برمته  اأ ملا  مماثل  احلرة 
عهدا  بريطانيا  وبداأت  االأوروبي. 
ج��دي��دا خ��ارج االحت��اد االأوروب���ي 
ن�سج  يف  تتمثل  جديدة  بتحديات 
الذي  التكتل,  مع  جديدة  عالقات 
مكانها  وحت��دي��د  دول��ة   27 ي�سم 

العامل. يف  اجلديد 
ق/د

لندن تعتزم فر�ص ر�سوم جمركية على ال�سلع االأوروبية

�سفينة  ب��ح��رت  اأ
ح��رب��ي��ة ي��اب��ان��ي��ة 
م��ن م��ي��ن��اء ق��رب 
ط��وك��ي��و ال��ي��وم 
االأح�������������د, يف 
م��ه��م��ة حل��م��اي��ة 
التجارية  ال�سفن 
النفط  ون��اق��الت 
ب��ب��ح��ر ع���م���ان, 

من  ب��امل��ئ��ة   90 م��ن��ه  مي��ر  ال���ذي 
و�ستعمل  لليابان.   املتجه  النفط 
وطاقمها  "تاكانامي"  املدمرة 
200 فرد مع طائرتي  املوؤلف من 
دوري�����ات ب��ح��ري��ة م��ن ط��راز 
ال�سفن  حلرا�سة  "بي3-�سي" 
اليابانية.  للموانئ  املتجهة 

الوزراء  رئي�س  حكومة  وقالت 
م�ستعدة  ن��ه��ا  اإ ب���ي,  اآ �سينزو 
القوة  ا�ستخدام  على  للموافقة 
للخطر  املعر�سة  ال�سفن  حلماية 
ال�رق  يف  التوتر  زيادة  و�سط 
التدخالت  ب�سبب  االأو���س��ط, 
. االأو�سط  ال�رق  االأمريكية يف 
ق/د

مدمرة يابانية تبحر اإىل بحر عمان
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ثماين دول عربية يف املوعد بالوادي

حممد علي 
------------------ 

امل�رحية  الفرق  تلك  ووف��دت 
هذه  فعاليات  �ستن�سط  التي 
دورة  ال��ث��ق��اف��ي��ة,  ال��ت��ظ��اه��رة 
)ممثلة  "�سونيا"  الراحلة  الفنانة 
وخم��رج��ة م�����رح��ي��ة ج��زائ��ري��ة 
م��اي   13 امل��ن��ي��ة  واف��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
وم�ر  فل�سطني  م��ن   ,)2018
ليبيا  و  واملغرب  وم�ر  وتون�س 
امل�سيف,  البلد  واجلزائر  و�سوريا 
اأو�سح  كما  �سبانيا,  اإ من  وفرقة 
بداع  لالإ ال�ستار   " جمعية  رئي�س 
امل��ن��ظ��م��ة(  )اجل��ه��ة  امل�رحي" 
م�سعي  نبيل  املهرجان  وحمافظ 

حمد. اأ
عر�س  االف��ت��ت��اح  حفل  و�سهد 
وهو  دقيقة(   55 ( م��ون��ودرام��ا 
ثقافية  جمعية  بني  م�سرك  نتاج  اإ
باجلزائر  البهجة  وفرقة  فرن�سية 
باللغة  ه  داوؤ اأ كان  "دقات"  بعنوان 
متزج  للم�رح  لغة  )وهي  الثالثة 
ون�س  والف�سحى(,  العامية  بني 
ذاك��رة  من  م�ستوحى  العر�س 
اأعادت  برنار"  "�سارة  امل�رحية 
ومن  رح��م��وين  حليمة  ن��ت��اج��ه  اإ
"تون�س  امل�رحية  املمثلة  اإخراج 
"مراد  و�سينوغرافيا  علي",  اآيت 
نوع  من  عر�س  وهو  بو�سهري" 
االجتماعية. ال�سوداء  الكوميديا 

املونودرامي  العر�س  هذا  و�سلط 
"دقات"  ة  امل����راأ ع��ل��ى  ال�����س��وء 
تعاين  التي  �سنة   45 �ساحبة 
عوي�سة  نف�سية  اأزم���ات  م��ن 
القيم  فقد  متغري,  عامل  ظل  يف 

نف�سها فوجدت  ن�سانية  االإ
املخرجات,  �سعبة  جدلية  بني 
ن��زواء  االإ و  الوحدة  يف  العي�س 
ت�سوده  اجتماعي  و�سط  يف  اأو 
لتت�سكل  واالنتقام,  الكراهية 
�سوية  غ��ري  �سخ�سية  ل��دي��ه��ا 
املهلو�سات  علبة  اأن  تعتقد  كانت 
الوحيد  املنفذ  هي  تناولتها  التي 
والنف�سي  االجتماعي  لو�سعها 
عامل  يف  تتخبط  نف�سها  فوجدت 

دمان. االإ
بعر�سني  اجل���زائ���ر  وت�����س��ارك 
"اأوجاع  بعنوان  االأول  م�رحيني 
بوالية  بودرقة  مل�رح  ال�سمت" 
اجلزائر"  "اآهات  والثاين  البي�س 

وهي  الثقافية  ني�س  اأ لتعاونية 
حتاكي  م��ون��ودرام��ي��ة  ع��رو���س 

املواطن. يعي�سه  الذي  الواقع 
"حكاية  بعر�س  ليبيا  وت�سارك 
���رك��ة  مل�����رح  طرابل�سية" 
وتون�س   , الفني  نتاج  لالإ �سارة 
"راجلنا"  بعنوان  االأول  بعر�سني 
والثاين  امل�رحي  النهر  جلمعية 
جلمعية  يوم"  "ذات  ب��ع��ن��وان 
ال��ن��ج��م ال��ت��م��ث��ي��ل��ي امل�����رح��ي 

. بقف�سة
فل�سطني  من  كل  ت�سارك  كما 
"املجنونة"  ب��ع��ن��وان  ب��ع��ر���س 
للثقافة  غ���زة  م��رك��ز  مل�����رح 
بعر�س  و���س��وري��ا   , وال��ف��ن��ون 
"ندمية"  ب��ع��ن��وان  م��ون��ودرام��ي 
وال��ع��راق   , ال��ق��وم��ي  للم�رح 
لفرقة  نياب"  "اأ عر�س  خالل  من 

للم�رح. هوار 
ه��ذا  يف  امل��غ��رب  حت�����ر  ك��م��ا 

"عا�سقة  ب��ع��ر���س  امل��ه��رج��ان 
ن�سيج  ف��رق��ة  مل�����رح  املوت" 
بعر�س  وم�ر  والثقافة,  للفنون 
الفني  البيت  لفرقة  كارمن"  نا  "اأ
الطليعة  وم�����رح  ل��ل��م�����رح 
بعر�س  ���س��ب��ان��ي��ا  اإ وت�����س��ارك   ,
مل�رح  ف�ستان"  "ق�سية  بعنوان 

نافا�س. فالرييا  فرقة 
الثقافية  التظاهرة  هذه  وتتخلل 
موجهة  تكوينية  ور�سات  ثالث 
املونودراما  بفن  املهتمني  اإىل 
من   ) )ال�سينوغرافيا  امل�رحي 
املمثل  و   , الله  جاب  حمزة  تاأطري 
وكتابة   , الك�سو  نزار  تاأطري  من 
�سفاء  ت��اأط��ري  م��ن  امل��ون��ودرام��ا 

. البيلي 
املهرجان  برنامج  يت�سمن  كما 
الن�سائي  للمونودراما  ال��دويل 
له  اختري  وال��ذي  5-2فرباير(  (
يرجم  بداع  اإ  ... "امل�رح  �سعار 
حم��ا���رات  ت��ق��دمي   " ال���واق���ع 
مبا�رة  �سلة  على  اأك��ادمي��ي��ة 
عديد  ين�سطها  املونودراما  بفن 
التجربة  ت��ت��ن��اول  املخت�سني, 
و  ة  امل���راأ م�رح  يف  التون�سية 
�سونيا  الراحلة  الفنانة  جتربة 
والن�س  اجل��زائ��ري,  امل�رح  يف 
التجربة  و  واملعاجلة  ال�رد  بني 
ح�سب  ة,  املراأ م�رح  يف  الليبية 

. ملنظمني ا

افتتحت  التي  االأوىل  طبعته  يف  الن�سائي  للمونودراما  الدويل  املهرجان  يف  عربية  دول  ثماين  من  م�سرحية  فرق  ت�سارك 
اأم�ص االأحد بدار الثقافة حممد االأمني العمودي بالوادي، حتت �سعار "امل�سرح ... اإبداع يرتجم الواقع " �ستقدم خاللها 

املخت�سني. عديد  ين�سطها  املونودراما  بفن  مبا�سرة  �سلة  على  اأكادميية  حما�سرات 

الن�سائي.  للمونودراما  الدويل  املهرجان الوطني الثالث ل�سعر ال�سباب مب�ستغامناملهرجان 

زازة  بن  حممود  ال�ساعر  توج   
ال�سعر  بجائزة  ورقلة  والية  من 
فعاليات  �سمن  الف�سيح  العربي 
للمهرجان  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ط��ب��ع��ة 
التي  ال�سباب,  ل�سعر  الوطني 
 29 بني  م�ستغامن  مبدينة  اأقيمت 

فيفري  و1  جانفي 
�سمن  الثانية  املرتبة  وع��ادت 
العربي  )ال�سعر  املناف�سة  نف�س 
�سليم  حممد  لل�ساعر  الف�سيح( 
م��ي��داوي م��ن والي��ة االأغ���واط, 
لل�ساعر  ال��ث��ال��ث��ة  وامل��رت��ب��ة 
والية  من  يعي�س  الدين  �سيف 

. ق�سنطينة
الذي  االختتام  حفل  خالل  ومت 
عبد  ول��د  الثقافة  ب���دار  ق��ي��م  اأ
جائزة  ت��وزي��ع  كاكي  الرحمن 
م���ازي���غ���ي, ال��ت��ي  ال�����س��ع��ر االأ
من  دحو  ح�سني  لل�ساعر  عادت 
االأوىل(  )امل��رت��ب��ة  ال��ب��واق��ي  م  اأ
من  ال��ه��ادي  عبد  وال�سيهاين 
غ���رداي���ة )امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة(, 
من  ال��وه��اب  عبد  و�سحراوي 

الثالثة(. )املرتبة  ورقلة 
ح�سني  معطاوي  ال�ساعر  ونال 
االأوىل  املرتبة  امل�سيلة  والية  من 
متبوعا  امللحون,  ال�سعر  فئة  يف 
والية  من  الطيب  حممد  بحماين 
من  اأح��م��د  �سا�سفة  ث��م  ورق��ل��ة 

تيارت.

ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  يف  و����س���ارك 
حتت  ق��ي��م��ت  اأ ال��ت��ي  ال�سبانية 
يف  الوطنية  "الوحدة  �سعار 
 70 زه���اء  اجلزائري"  ال�سعر 
والي��ة   25 م��ن  ���س��اب��ا  ���س��اع��را 
ي��ام  اأ  4 م���دار  ع��ل��ى  تناف�سوا 
االأوىل  املراتب  على  للح�سول 

للم�سابقة. الثالث  الفئات  يف 
هذه  هام�س  على  اأقيمت  كما 
امل�����س��اب��ق��ة ال�����س��ع��ري��ة ال��ن��دوة 
ال�سباب  ل�سعر  الثالثة  الوطنية 
���س��ات��ذة وب��اح��ث��ني  ب��ح�����س��ور اأ
االأدبي,  املجال  هذا  يف  خمت�سني 
الطابع  يف  فنية  �سهرات  وثالث 
والبدوي  ال�سعبي  امل�ستغامني 
ال�سباب  مبخيم  ن��دل�����س��ي  واالأ

. ر مند ب�سال
وي��ه��دف ه��ذا امل��ه��رج��ان ال��ذي 
ن��ظ��م��ت��ه م��دي��ري��ة ال�����س��ب��اب 
م�ستغامن,  ل��والي��ة  والريا�سة 
الوالئية  الرابطة  مع  بالتن�سيق 
والعلمية  الثقافية  للن�ساطات 
اإىل  املنظمني-  وفق   - "الوئام" 
ال�سابة  املواهب  و�سقل  انتقاء 
دب���ي  واالأ ال�سعري  امل��ج��ال  يف 
ال�سباب,  ال�سعراء  وت�سجيع 
اللغوية  اإمكاناتهم  وتطوير 
الفني. الذوق  وترقية  والبيانية 
ق/ث

 تتويج حممود بن زازة من ورقلة 
بجائزة ال�سعر العربي الف�سيح

االأع��ل��ى  املجل�س  تن�سيب  مت 
مل�سجد  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل��ع��ل��وم 
يف  جاء  ح�سبما  الكبري,  باري�س 

للمجل�س. بيان 
باري�س  م�سجد  عميد  ���رف  واأ
حفيظ,  الدين  �سم�س  الكبري, 
املجل�س  ه��ذا  تن�سيب  ع��ل��ى 
����س���ه  �����نّي ع��ل��ى راأ ال�����ذي عحُ
ال��ربوف��ي�����س��ور اأح��م��د ج��ب��ار, 

من  فرقة  بت�سكيل  ياه  اإ مكلفا 
مت��ام  اإ ميكنها  التي  ال��ك��ف��اءات 
على  ليها  اإ �ستوكل  التي  املهام 

وجه. اأح�سن 
هذا  ي��ه��دف  ال��ب��ي��ان,  وح�سب 
"التعريف  اإىل  خا�سة  املجل�س 
����س���ه���ام���ات احل�������س���ارة  ب���اإ
امل���ج���االت  يف  ����س���الم���ي���ة  االإ
باالإ�سافة  والثقافية   العلمية 

للمجتمعات  املعاأ�س  الواقع  اإىل 
والعالقات  احلديثة  االإ�سالمية 
���س��الم��ي  ب���ني ال��ف�����س��اء االإ
و  اأ ال��دي��ن��ي��ة  وال��ف�����س��اءات 
نه  اأ م�سيفا  االأخرى",  الثقافية 
مبدئيا  يتحقق  اأن  لذلك  "ميكن 
�سهرية  دورات  خ���الل  م��ن 
ل��ل��ن��دوات مب�����س��ج��د ب��اري�����س 

املعرفة+". +اربعاء 

اأن  ذات���ه  امل�����س��در  واو���س��ح 
يت�سمن  امل��ج��ل�����س  "برنامج 
تكميلي  تكوين  توفري  كذلك 
ل��ف��ائ��دة ال���دع���اة امل�����س��ل��م��ني 
الراث  م�سمون  حول  بفرن�سااأ 
للح�سارة  والعلمي  الثقايف 
احل��وار  يف  ودوره  االإ�سالمية 

ديان". واالأ الثقافات  بني 
ق/ث

تن�سيب املجل�ص االأعلى للعلوم والثقافة مل�سجد باري�ص الكبري 
ع�����س��اق  مت��ت��ع   
بامل�رح  الركح 
حممد  اجل��ه��وي 
الفرقاين  الطاهر 
مع  بق�سنطينة, 
ال�ريف  العر�س 
مل���������رح����ي����ة 
يخدع  "�سكون 
م��ن  �سكون" 

ن���ت���اج امل�����رح  اإ
ل�سكيكدة.  اجلهوي 

التي  امل�رحية  ه��ذه  جت�سد  و 
العقون  اأحمد  اأخرجها  و  كتبها 
ية  روؤ �ساخرة  �سوريالية  مب�سحة 
احلروب  دمرته  لعامل  ن�سانية  اإ
الدائمة,  االنق�سامات  ظل  يف 
ع���امل ي��ب��اح ف��ي��ه امل��ح��ظ��ور و 
خدمة  ال��ق��وان��ني  ف��ي��ه  تنتهك 

العظمى.   القوى  مل�سالح 
مل�رح  اجل��دي��د  ن��ت��اج  االإ ف��ه��ذا 
يحُعّد  ال��ذي  اجل��ه��وي  �سكيكدة 
الدولية,  للعالقات  ا�ستخال�سا 
منفردا  عمال  للجمهور  ق��دم 
م���ن خ���الل م��ن�����س��ور ج��م��ايل 
على  فيه  يتعاي�س  لل�سوريالية 
معقدة  �سخ�سيات  ت�سع  الركح 
ممثلون  اأدوراه��ا  يوؤدى  غريبة  و 
بوهة  غ���رار  ع��ل��ى  م��وه��وب��ون 
عبد  ب��وف��ن��ار  و  ال��دي��ن  �سيف 

الروؤوف.
التي  امل�رحية  اأحداث  تتعاقب  و 

خمتلفة  فرات  عدة   على  جتري 
م�سعى  لنا  لتظهر  تت�سابك 
ق��وة  رئ��ي�����س  و  غ��رب��ي��ة  م��ل��ك��ة 
حروب  رعاية  اأجل  من  اأجنبية 
خا�سعة  دكتاتوريات  دع��م  و 
االحتفال  مظهر  اإعطاء  مع  لهم, 
األف  الذي  العمل  بال�سالم.فهذا 
بو�سلو�س  �سعيد  مو�سيقاه 
الرحمان  عبد  �سينوغرافيا  و 
دامي  اإ كوريغرافيا  و  زعبوبي 
انهيار  اليد  باأ�سابع  يظهر  نزارة 
ال��ع��رب��ي...  ال��ع��امل  ان�سياع  و 
رهان  يف  كبري  حد  اإىل  جنح  قد 
عديد  براأي  اجلمهور.و  اإ�سحاك 
بامل�رح  العر�س  ح�روا  الذين 
اجل���ه���وي ل��ق�����س��ن��ط��ي��ن��ة, ف���اإن 
�ستدخل  العقون  اأحمد  م�رحية 
اجلهوي  امل�رح  اأعمال  تاريخ 
ة  جراأ رغم  و  نها  الأ ل�سكيكدة, 
فقد  تتناوله  ال��ذي  املو�سوع 

م�سحكة. و  غريبة  بقيت 
ق/ث

اجلمهور يتمتع بالعر�ص ال�سريف 
مل�سرحية "�سكون يخدع �سكون" 

بق�سنطينة 

احمد  اجلزائريان  الفنانان  �سيكون 
مهرجان  جنمْي  وري��دوان  �سبارو 
والذي  باملغرب,  لل�سحك  افريقيا 
الفرة  خالل  الثالثة  دورته  �ستنظم 
اجل��اري  فيفري  و21   6 ب��ني  م��ا 
املدن  من  ع��ددا  �ستجوب  بجولة 
االإفريقية,  العوا�سم  املغربية, 

. البي�ساء  الدار  من  انطالقا 
املنظمني,  الدورة ح�سب  هذه  تنظيم 
من  حماطاتها  اأوىل  �ستنطلق  التي 
بعد  ياأتي  البي�ساء,  ال��دار  مدينة 
�سهدته  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح 
والرحيب  ال�سابقة  ال����دورات 
مو�سحا  اجلمهور,  قبل  من  الكبري 
�ستحّط  امل��ه��رج��ان  ق��اف��ل��ة  اأن 
بطنجة,  ف��ي��ف��ري   7 يف  ال��رح��ال 
فيفري   15 بالرباط,, فيفري  و8 
 21 بدكار, فيفري  بكوتونو,و19 

باأبيدجان. فيفري 

اجلولة  اأن  اإىل  ذاته  امل�سدر  واأ�سار 
�ستعرف  ال�سنة  ل��ه��ذه  اجل��دي��دة 
بح�سور  ال��ب��ن��ني  دول���ة  ت��ك��رمي 
الدوليني  الكوميديني  من  العديد 
يف  وا�سعة  ب�سهرة  يحظون  الذين 

العامل.
من  الثالثة  ال���دورة  و�ستعرف 
الكوميدية  الفنية  ال��ت��ظ��اه��رة 
�سنوات   4 قبل  بداأت  التي  املتنقلة 
الطاهر  الكوميدي  م��ن  مب��ب��ادرة 
»واال���س«,  بلقب  ال�سهري  ل��زرق 
يف  ال���ربادي  ر���س��ى  م��ع  بتعاون 
فنانا   12 م�����س��ارك��ة  ن���ت���اج,  االإ
بينهم  م��ن  ال��ب��ل��دان,  خمتلف  م��ن 
�سبارو  واأحمد  )امل��غ��رب(,  بودير 
)فرن�سا(,  اآدام�س  وكيف  )اجلزائر(, 
كرافاط  وديغبو  )اجلزائر(,  ريدوان 
كامارا  و�ساكو  دي��ف��وار(,  )ك��وت 
ولومانيفيك  دي��ف��وار(,  )ك���وت 

)ك���وت دي��ف��وار(,,ل��وب�����س��ف��ات��ور 
)ك����وت دي����ف����وار(, وب��ات�����س��ون 
مي�سال  دي��ف��وار(,,غ��وه��و  )ك��وت 
هفي  وكيمينيي  ديفوار(,  )كوت 
جنم  »واال����س«  وطبعا  )روان���دا(, 

بامتياز. التظاهرة 
مهرجان  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  »ال����دورة 
امتداد  هي  لل�سحك«  »اإفريقيا 
متيزت  التي  ال�سابقة  ل��ل��دورات 
يف  وغاية  مذهلة  فكاهية  بعرو�س 
املهرجان  خالل  ومن  ال��روع��ة)..(, 
حلظات  احل��ا���ر  اجلمهور  عا�س 
و���س��دق  ال��ف��رح��ة  م��ن  حقيقية 
يف  االأحا�سي�س  وتقا�سم  امل�ساعر, 
بهجة«.»�سيوا�سل  كلها  اأج��واء 
م�ساحة  اإعطاء  الكوميدي  احلدث 
�سواء  الفكاهيني  للفنانني  اأك��رب 
ال�ساعدين,  اأو  منهم  املحرفني 
و���س��ي��ع��ط��ي ل��ل��ج��م��ي��ع ف��ر���س��ة 

يف   100 م�سارح  فوق  لل�سعود 
جمهور  بح�سور  اإفريقية  املائة 
الك��ت�����س��اف  متعط�س  ع��ري�����س 
تاأ�سي�س  مت  اجل��دي��دة«.  العرو�س 
لل�سحك«  »اأف��ري��ق��ي��ا  م��ه��رج��ان 
طرف  م��ن   2017 �سنة  املتنقل, 
خلق  بهدف  »واال�س«,  الكوميدي 

اإفريقيا. �سعوب  بني  ج�ر 
من  البالغ  »واال���س«  الكوميدي 
يف  النور  راأى  �سنة,   32 العمر 
الكوت  يف  ترعرع  لكنه  املغرب, 
على  ي�ستغل  اأن  وا�ستطاع  ديفوار, 
وي�سقل  جدا  جيد  ب�سكل  ا�سمه 
الطاهر  يحظى  واليوم  موهبته, 
ب�سمعة  ويتمتع  كبري  بتقدير 
اأكرث  بني  من  واح��دا  ويعد  جيدة 
الناطقني  املحبوبني  الفكاهييني 

القارة. يف  الفرن�سية  باللغة 
ق/ث

ال�سمراء. القارة  التظاهرة توب عددا من دول 

اأحمد �سبارو وريدوان جنما مهرجان اإفريقيا لل�سحك
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بله با�سي جنيب
وقد اأ�رف على تن�سيط فعاليات املنتدى 
االأ�ستاذ يحي مو�سى م�ستفتحا  بالرحيب 
�سعد  الدكتور  لالأ�ستاذ  اجلزيل  وال�سكر 
وت�ريفه  ال��دع��وة  تلبية  على  م��ردف 
وموطن  ال�سعر  عامل  يف  للمنتدى  املميز 
التقدير  كل  مقدما  خالله  ومن  ال�سعراء, 
احل�سور  االأ���س��ات��ذة  لل�سادة  واالح���رام 
وم�ساهمتهم  الدائم  وفائهم  لهم  �ساكرا 
واالإيجابية  الفعالة  وم�ساركتهم  امل�ستمرة 
واإ�سافاتهم  باإثرائهم  الفكر  تنوير  يف 
الأهمية  الوقت  نف�س  يف  ومعرجا  الطيب, 
املو�سوع و�رورة طرحه ملا يكت�سيه من 
وم�ستقبال  وحا�را  ما�سيا  بالغة  اأهمية 
تاأثري  من  وماله  العرب  ديوان  ال�سعر  الأن 
ال�سعوب  حياة  على  مبا�ر  وغري  مبا�ر 
مالم�سته  وم��دى  واالأمم  واملجتمعات 
النف�س  القلوب واالألباب وتهذيب  مفاتيح 
ومعاجلة  الفكر  وتوجيه  العقول  و�سقل 
الهمم  و�سحذ  االجتماعية  الق�سايا 
وتقومي  االب��داع  وخلق  االآف��ات  وحماربة 
الذوق واإثارة االأحا�سي�س وامل�ساعر ب�سحر 
جميل  تناغم  يف  اللغة  وروع��ة  البيان 
ال�سعر  بحور  يف  واملقامات  القوايف  بني 
اأبعد  اإىل  واملعرب  الوا�سع  اخليال  وف�ساء 
احلدود, كما يعترب ال�سعر من اأوائل الفنون 
اأنه برز يف التاريخ  االأدبية العربية , حيث 
الع�سور  ق��دمي  يف  العرب  ل��دى  االأدب��ي 
التعرف  خاللها  من  ميكن  وثيقة  ويعترب 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سعوب  اأح���وال  على 
تاريخهم وثقافتهم, ولقد عمل العرب على 
االأدبية  الفنون  من  غريه  عن  ال�سعر  متييز 
االأخرى وخ�س�سوا له ف�ساء مميزا ي�سمى 
�سوت  ال�سعر  يعترب  كما  عكاظ(  )�سوق 
ولكن  ...اإل��خ  املعرفة  وم�سدر  االآخرين 
ال�سوؤال املطروح هل مازالت ر�سالة ال�سعر 
توؤدي دورها الرائد يف ع�رنا احلايل  كما 
كانت عليه يف املا�سي وعلى هذا االأ�سا�س 
تاأتي مداخلة الدكتور �سعد مردف ملناق�سة  
,  وعليه  ر�سالة ال�سعر يف غربة ال�سعراء 
الدكتور  اإىل  الكلمة  اأحيلت  مبا�رة 
املحا�ر الذي بداية عرب عن �سعادته وبالغ 
�روره وامتنانه الكبري واملعرب عن تواجده 
املميز  الثقايف  الف�ساء  هذا  يف  للم�ساهمة 
الرائعة  الثقافية  اجلل�سة  ولهذه  للمنتدى 
و�سيوخها  االأفا�سل  واأ�ساتذتها  مبوؤطريها 
�سلب  اإىل  مبا�رة  متطرقا  ثم   , املوقرين 

املو�سوع م�ستهال مداخلته مبايلي: 

عند  ال�سعر  ومكانة   •تاريخ 
العرب:

مت�سائال؟:  مردف  �سعد  الدكتور  ا�ستهل 
اللغة  فغربة  بها  اأحتدث  التي  اللغة  ماهي 
ولقد  ال�سعر,  غربة  اإىل  �ساقت  التي  هي 
ن�ساأ ال�سعر العربي ب�سكل خا�س يف كنف 
القبيلة العربية التي حترم اللغة وتقد�سها 
جاء  فلما  وتعيها  كلماتها  تفقه  والتي 
كانت  التي  املعجزة  بجن�س  الكرمي  القراآن 
عند العرب, واإن الله كلما بعث نبيا  عززه 
ميار�سونه,  ما  جن�س  مع  تتوافق  مبعجزة 
بني  يف  مو�سى  الله  نبي  بعفة  فكانت 
الذين كانوا ي�ستغلون  )الفراعنة(  ا�رائيل 
الله  نبي  معجزة  فكانت  بقوة,  بال�سحر 
مو�سى كما هو معروف بالع�سا يف حتدي 
لنبي  بالن�سبة  وكذلك  لل�سحرة,  �سارخ 

...اإلخ  وهكذا  ال�سالم,  عليه  عي�سى  الله 
عليه  الله  )�سلى  حممد  النبي  فاإن  وعليه 
جتيد  �سميمة  عربية  بيئة  يف  ن�ساأ  و�سلم( 
اتقان ودقة وال يحتاج  العربية بكل  اللغة 
موروثة  فهي  ودرا�سة  نحوية  قواعد  اإىل 
ال�ساعر  لقول  دليل  وخ��ري  بال�سليقة, 
العربي )ول�ست بنحوي يلوك ل�سانه ولكن 
�سليقتي اأقول فاعرب( اأما ق�سية العرو�س 
خادمة  بعد  من  ج��اءت  فاإنها  وال��ق��وايف 
الثقافات  امتزجت  عندما  الكرمي  للقراآن 
النا�س  احتجاج  العرب  واالأجنا�س من غري 
لغتهم  فقه  معرفة  يف  يعينهم  ما  على 
الإدراك معاين القراآن الكرمي, فال�ساهد هنا 
غ�سة  االأول  زمنها  يف  كانت  العربية  اأن 
ومن كل حلن  اأخطاء  كل  من  خالية  طرية 
كالما  ال�ساعر  قال  ف��اإذا   , خفي  اأو  جلي 
ال�ساعر يف  العرب جميعا, وكان  يهز  فقد 
الع�ر اجلاهلي له مكانة مرموقة الأنه ال 
اعالما وال �سحافة وال  توجد يف زمانهم 
التوا�سل  ر�سائل  وال  وتلفزيون  مذياع 
االجتماعي وال تقدم تكنولوجي يف جمال 
االت�ساالت والتوا�سل , فكان ال�ساعر هو 
الذي يقوم بهذا الدور, وكان اإذا ولد �ساعر 
يقول  باأنه  وعرف  العرب  عند  القبيلة  يف 
و�ربت  املزاهر  له  دقت  ويجيده  ال�سعر 
له الطبول واحتفل به كما يحتفل بامللوك 
يتحدث  بوق  مبثابة  يعترب  الأنه  والعظماء 
مفاخرها  عن  يتكلم  القبيلة  هذه  با�سم 
حققته  وما  وانت�ساراتها  جناحاتها  وعلى 
واملنا�سبات  ال��غ��ارات  يف  اجن���ازات  من 
وغريها, وكذلك يعترب من املفاخر واملحامد 
حيث اأن القبيلة التي لي�س فيها �ساعر فهي 
به  تعرب  ما  لديها  ولي�س  منقو�سة  قبيلة 
لل�ساعر  ذلك كانت  اأجل  , ومن  القوة  عن 
االأمر كذلك الأن  املميزة وظل  املكانة  هذه 
لو  واإن��ه   لل�سعر,  م�ساندة  كانت  العربية 
اأجد  مل  اجلاهلي  الع�ر  يف  �ساعرا  كنت 
اأي �سعوبة يف من يفهمني ملن األقي عليه 
ال�سعر , وكانت الكلمة اأو البيت ال�سعري 
بقي  ما  وبقيت  الركبان  بها  فت�سري  تقال 
الليل والنهار, ولي�س بعجيب وال غريب اأن 
جتد كثري من االأ�سعار التي قيلت يف عهد 
بها يف  ن�ست�سهد ون�ستدل  مازلنا  اجلاهلية 
ع�رنا احلايل مثل ) اإذا راأيت نيوب الليث 
اإن  يبت�سم()  الليث  اأن  تظنن  فال   – بارزة 
االأفاعي واإن دانت مالم�سها يوما- التقلب 
من  ذلك  على  وق�س  العطب(  اأنيابها  يف 
ال�سعر  باأن  دليل  وهذا  االأخرى,  االأ�سعار 
بيئته  ويف  و�سطه  يف  وجد  ذات��ه  حد  يف 
املنا�سبة له والتي ينبت فيها نباتا �سحيحا 
وكان ال�سعر اآنذاك يلقى من احلفاوة املالية 
يعززه وما  ما  امللوك واحلكام  واالأتاوة من 
االآن  الذي ال جنده  وذلك  االنتاج  به  يدفع 
ي�سري  ال�ساعر  فكان  احل��ايل,  ع�رنا  يف 
بق�سيدته وي�سق مئات االأميال حتى يبلغ 
ق�سيدته  ليلقي  امللوك  جمال�س  اإىل  بها 
الظروف  ح�سب  على  هاجيا  اأو  مادحا  اإما 
باجلاه  بذلك  واالأحوال ويحظى  وامل�سلحة 
الوفري ويعود  املال  اأو  املن�سب  اأو  العريظ 
له  معا�سا  فكان  واأه��ل��ه   قبيلته  اإىل  به 
بتاأليف  با�ستمراره  القوي  الدافع  ومبثابة 
ال�سعر ون�ره ولهذا كانت لل�سعر مكانته 

املرموقة يف تلك الفرة .

الع�سر  يف  ال�سعر  •مكانة 
اال�سالمي:

اال�سالمي  الع�ر  يف  ال�سعر  حافظ  لقد 
يف  كانت  كما  واأهميته  مكانته  على 
جاء  فقد  اال�سالم  �سدر  واإىل  اجلاهلية 
و�سلم  عليه  الله  الله �سلى  ر�سول  حممد 
واالأخ��الق  واملبادئ  القيم  من  مبوجموعة 
اجلاهلية  يف  موجود  كبري  جزء  منها  كان 
وال�سالم   ال�سالة  عليه  النبي حممد  وقال 
وكان  االأخالق"  مكارم  الأمتم  بعثت  اإمنا   "
مثل  اجلاهلية  ب�سعراء  معجبا  حممد  النبي 
اأبي  بن  زهري  وال�ساعر  �سداد  بن  عنر 
ال�ساعر  وك��ان  احلكمة(  )�ساعر  �سلمى 
وهو  خم�رم(  )�ساعر  ثابت  بن  ح�سان 
�ساعر النبي حممد �سلى الله عليه و�سلم 
مل  امل�ركني  به  يوؤذي  �سعرا  يقول  فكان 
يذم  وال  امل�ركني  اأخالق  فيه  يذكر  يكن 
طباعهم وال �سلوكهم اأو اأنهم بعيدون عن 
الدين بل كان يتناول اأعرا�سهم الأنه يعلم 
هو  العربي  الرجل  �رف   باأن  اليقني  علم 
عر�سه وكان النبي �سلى الله عليه و�سلم 
)اأهجهم  له  ويقول  اأزره  من  وي�سد  يحثه 
عليهم  �سعرك  واإن  معك(   القد�س  وروح 
)الظالم(  الغل�س  يف  النبال  وقع  من  اأ�سد 
الل�سان  طويل  ثابت  بن  ح�سان  وك��ان 
ل�سانه  اأنه كان يخرج  ماديا ومعنويا حتى 
لي�سعه على اأرنبة اأنفه ,وكان يقول والله 
فعندها   , لفلقته   حجر  على  و�سعته  لو 
الله عليه و�سلم  الله �سلى  خ�سي ر�سول 
الله  ور�سول  والعرب   قري�س  يهجوا  باأن 
ثابت  بن  ح�سان  ال�ساعر  له  فقال   , منهم 
كما  منهم  الأخرجنك  الله  ر�سول  يا  والله 
العرب  واأ�سب  العجني  من  ال�سعرة  تخرج 
ح�سان  فكان  اال�سالم,  من  ينالون  الذين 
العرب  تخ�ساه  ف�سيحا  �ساعرا  ثابت  بن 
قري�س  م��ن  ح�ساب  األ��ف  ل��ه  وت�����رب 
العرب يقوى  , فما كان الأحد من  وغريها 
على اأن ي�سب امل�سلمني خ�سية �سعر ح�سان 
الق�سوى لل�سعر  االأهمية  وهذا دليل على 
ون�ر  اال�سالم  عن  للدفاع  امل�سلمني  عند 
تعاليمه والتعريف به , وهناك عدة ق�سائد 
ن�رة  يف  االأن�ساري  ثابت  بن  حل�سان 
�سلى  النبي  رثاء  يف   وكذلك  اال�سالم 
الله عليه و�سلم عند وفاته فرك اأثرا كبريا 
يف نفو�س ال�سحابة , ولذلك بقيت لل�سعر 
اأهمية ق�سوى عند امل�سلمني وحتى عندما 
جاء الع�ر االأموي وحدث ال�راع احلزبي 
بني امل�سلمني  لقد تغذى ال�سعر بتلك القيم 

كل  وكان  فرح  لديه  مبا  حزب  كل  وكان 
�ساعر يعرب على االنتماء املنت�سب اإليه مثل 
�سعراء بني اأمية و�سعراء ال�سيعة وغريهم 

وهكذا فاإن ال�سعر قام بدوره .

لال�سالم  ال�سعر  قدمه  •ما 
والقراآن الكرمي:

واأ�ساف الدكتور ال اأريد اأن اأفوت فر�سة 
الكرمي  وللقراآن  لال�سالم  ال�سعر  قدمه  ملا 
ميرر  فالذي  ذلك  وغري  النبوي  وللحديث 
وكتب  واملعاجم  الكتب  دفتي  بني  ب�ره 
والكثري  الكثري  يجد  باأنه  ال�سك  التف�سري 
العربي  ال�سعر  ي��زال  فال   , االأ�سعار  من 
القراآن  نفهم  اإمنا  الكرمي  القراآن  عن  معربا 
زمانها  يف  العرب  فهمه  ما  وفق  الكرمي 
العربية  نفقه  اأن  يجب  فغنه  وعليه  االأول 
زمنها  يف  به  ركبت  التي  ال�سورة  على 
حدثت  التي  والقطيعة  اجلفوة  واإن  االأول 
من  كان  ما  ب�سبب   هو  القراآن  وبني  بيننا 
وهذه   , العربية  اللغة  وبني  بيننا  قطيعة 
ال�سعر  خالل  من  نعرفها  اأن  ينبغي  اللغة 
يف  املف�رون  عليه  يعتمد  ال��ذي  وه��و 
يف  اختلف  ق��اإذا  الكرمي,  ال��ق��راآن  تف�سري 
ال�سعر  اإىل  فيلجوؤون  الكلمات  معاين 
الكلمة  معرفة  م��ن  ليتبينوا  العربي 
حال  باأي  ميكن  وال   , االأ�سلي  وم�سدرها 
العلوم  ال�سعر عن  نف�سل  اأن  االحوال  من 
منه  واتخذ  النحو  عزز  الذي  وهو  الدينية 
القراآن  وتف�سري  البالغة  وكذلك  �سواهد 
ال  ذاته  حد  يف  الفقه  يف  حتى  بل  الكرمي 
االأحكام  منه  ون�ستبنط  نفهمه  اأن  ميكن 
فتحنا  واإذا   , العربية  للغة  بفهملك  اإال 
جفوننا يف هذا الع�ر جند اأنف�سنا بعيدين 
العربية الف�سحى هو الذي  البعد عن  كل 
القيم  تلك  وبني  بيننا  احلائل  اجلدار  اأن�ساأ 
موجودة  كلها  والتي  واحلكم  واالأخ��الق 
 , القيم  لتلك  حامال  كان  الذي  ال�سعر  يف 
وحتى يف الكتب املدر�سية الأطفالنا جندها 
كان  م�سى  زمن  ويف  ال�سعر  غيبت  قد 
الأحمد  �سعرية  ن�سو�س  جند  اأف�سل  ذلك 
�سوقي وحافظ ابراهيم ومعروف الر�سايف 
وغريهم حمملة بكثري من القيم التي تفيد 
اأهدرت  قد  العامة  ال�ساحة  واإن   , اأبنائنا 
, فغلب وقع  بها  العربية واحلديث  ىاللغة 
اأو�ساط  يف  وامللحون  ال�سعبي  ال�سعر 
ال�سعر  الأن  الف�سيح  ال�سعر  ال�سكان على 

وجد  الذي  العامة  لغة  من  قريب  امللحون 
ال�ساعر  على  فيجب  وعليه  اأكرث,  القبول 
واد  يف  يكون  ال  حيث  واقعيا  يكون  اأن 
اأن  ما  بقدر  فنحاول  اأخر  واد  يف  واملتلقي 
ونقرب  الق�سيدة  م�ستوى  من  نخف�س 
من حياة املتلقي ومعا�سه فال نقل كالما او 
�سعرا بعيدا عن واقعهم واالأمر الثاين فاإننا 
املتلقي من خالل  نقوم وننه�س مب�ستوى  
هذه املناهج الدرا�سية والتعليمية والتعامل 
اأال  احلقيقية  مقوماتنا  اأ�سول  مع  ب�سدق 
االأ�سلية  منابعها  من  العربية  اللغة  وهي 
بن�سو�س �سعرية ذات م�ستوى عايل من 

اللغة العربية .

احل�سور  ال�سادة  •مناق�سة 
وا�ستف�ساراتهم:

ويف االأخري فتح املجال لالأ�ساتذة احل�سور  
للمناق�سة واالإ�سافة فهناك من اأرجع غربة 
اعطاء  اإىل عدم  احلايل  ال�سعر يف ع�رنا 
الأن  وتهمي�سه   لل�ساعر  احلقيقية  القيمة 
املجتمع ينظر لهم مبنظور مادي بحت الأن 
ال�سعر ال يدر اأرباحا مالية يف نظر العامة 
, ومن املتدخلني من طرح فكرة وا�سكالية 
هل القراآن الكرمي هو الذي كان له الف�سل 
يف حفظ والتعريف اكرث باللغة العربية اأم 
اللغة العربية هي يف حد ذاتها التي عرفتنا 
العربية,  باللغة  اأنزل  الذي  الكرمي  بالقراآن 
يكمالن  باأنهما  الدكتور  اإجابة  متت  حيث 
بع�سهما البع�س , وعن �سوؤال ملاذا فقدت 
ر�سالة ال�سعر دورها الرائد كما كانت عليه 
مردف   �سعد  الدكتور  فاأجاب  املا�سي  يف 
يف  العربية  اللغة  غربة  اإىل  راج��ع  ذلك 
عقر دارها وهو الذي اأدى اإىل غربة ال�سعر 
ر�سالة  تراجعت  وبالتايل  فهمه   وع��دم 
الدين يرتبط  , واإن  ال�سعراء  ال�سعر ودور 
ارتباطا كبريا بال�سعر فعلى حد قول االإمام 
يكون  ال  الدين  يف  املفتي  اإن  ال�سافعي  
مفتيا اإال اإذا كان عاملا بال�سعر وعلوم الدين, 
كما اأكد ال�سادة احل�سور على دور ال�سعر 
الكربى  الق�سايا  معاجلة  يف  االأ�سا�سي 
الهمم  و�سحذ  االجتماعية  واالآفات  لالأمة 
اخل�سال  ومتجيد  باملجتمعات  والنهو�س 
وحتقيق  املجتمع  اأوا���ر  وربط  احلميدة 
الوحدة والتكافل والوئام واحلب والت�سامح 
لن�سل بر�سالة ال�سعر اإىل اأ�سمى معانيها .

وت�ستمر الندوات وتتجدد املواعيد وتتعدد العناوين واجلل�سات يف منتدى اجنان ال�ساباط الثقايف بالذات ويف يوم ال�سبت: 2020/02/01 وبالتن�سيق مع الديوان املحلي لل�سياحة وال�سناعة 
التقليدية- �سوف- وبالفندق القدمي ترانزات )و�سط املدينة( الوادي ، كان �سيف املنتدى الدكتور" �سعد مردف"وذلك مبداخلة حتمل عنوان: ر�سالة ال�سعر من غربة ال�سعراء و�سط جمع من 

االأ�ساتذة واملثقفني واالأدباء قدموا خ�سي�سا لهذا اللقاء.

منتدى اجنان ال�ساباط يوا�سل ن�ساطه مبداخلة حتت عنوان: 
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 اأغرب اال�ستخدامات العالجية  كيف ميكنك التعامل مع فقدان احلوا�ص مع كرب ال�سن؟ 
خلل التفاح.. اأبرزها عالج 

التهاب احللق واملعدة 

وقت الفراغ عند املراهق:     
عالمات االإح�سا�س مبلل وقت الفراغ     

تظهر ج�سديًا يف �سكل خمول 
وتكا�سل ورغبة يف العزلة, ولكن 

العالمات النف�سية والعاطفية 
واالجتماعية غري ملحوظة, ورغم 
ذلك هي التي ت�سبب امل�ساكل يف 

عالقة االأ�رة بابنها.
    اأكرث ما يحتاجه املراهق اأمام 
هذه امل�سكلة هو: امل�سامرة 

ووقوف الوالدين بجانبه 
خالل ال�سعوبات 
التي تواجهه, بل 
عليهم اأن ي�رحوا 

البنهم املراهق مدى 
اإدراكهم ل�سعوبة 
مرحلة املراهقة 

وم�ساكلها التي 
مير بها.

    على االآباء عدم ترك االبن حتى ي�سل اإىل مرحلة 
الفراغ الباعث االأول للملل, مبحاربته وتفادي الروتني 

احلياتي اإن اأمكن, وملء اأوقات الفراغ باجلديد كل يوم؛ 

بتغيري ديكورغرفته كل فرة, وم�ساهدة اأفالم جديدة 
وهادفة معًا.

    ما املانع من الذهاب لتناول وجبة ما باأحد املطاعم, 
ق�ساء عطلة نهاية االأ�سبوع يف مكان مبتكر, دفع 

االبن لال�ستيقاظ مبكراً ولعب ريا�سته املف�سلة 
لي�سبح نهاره ن�سيطًا, اأن يطلب منه امل�ساعدة يف 

العمل خارج املنزل اأو بداخله اإن اأمكن.
    وقت الفراغ يدفع املراهق اإىل الكثري من الت�رفات 

اخلاطئة؛ مثل التعاطي والتدخني وم�ساركة اأ�سحاب 
ال�سوء اأفعالهم, كما اأنه يزيد من رف�س املراهق ومترده 

على اأوامر الوالدين يف االإ�سالح وح�سن التن�سئة.
    �سغل الوقت ثقافيًا: ويكون بزيارة املتاحف, امل�رح, 

قراءة الق�س�س الكتب والروايات, م�ساهدة االأفالم 
العاملية ال�سائعة, مع مناق�سته فيما يفعل واإتاحة 

الفر�سة لالبن لتقدمي وجهة نظره فيما يقراأ وي�ساهد.
    �سغل الوقت ريا�سيًا: ويبداأ بااللتحاق باأحد 

النوادي الريا�سية, وحماولة ممار�سة لعبة حمببة 
لالبن مع املواظبة من جانب االأهل على ت�سجيع االبن 

على االلتزام ب�ساعات التدريب اجلمعي. بعد ذلك 
االأثر �سيكون مفيداً وجذابًا لالبن نف�سيًا وج�سميًا 

واجتماعيًا.
    اأمام اإح�سا�س املراهق بالفراغ وامللل وعم قدرته 

على كيفية اال�ستفادة من وقت فراغه على االأم اأن 
تدفعه لكتابة مذكرات يومية لت�سبح م�ساحته –اأو 
م�ساحتها- اخلا�سة تعرب فيها مبنتهى ال�راحة عن 

نف�سها وم�ساعرها املختلطة.
    مع تقنيات اجلوال احلديثة ميكن لالبن الت�سوير 

واالحتفاظ بال�سور؛ مما ي�سبب له �سعادة غامرة تخرجه 
من م�ساعر ال�سيق والقلق وامللل, اأن يجرب الغناء, 

تعلم الفتاة املراهقة للطبخ اأو التطريز, اأو الريكو.
    الفراغ العاطفي اأكرث ما يوؤثر على ال�سحة النف�سية 

للمراهق وي�سعره بامللل الذي يتطور اإىل كاآبة وحزن 
وت�ساوؤم و�رود ذهني, واأحالم يقظة, اإ�سافة اإىل 

رغبته يف االنعزال واالجنرار اإىل بع�س االآفات 
االجتماعية.

    اإن مل ي�سع الوالدان بجدية اإىل تهيئة االبن املراهق 
لكيفية ا�ستغالل وقت فراغه, واإبعاده عن االأ�رار 

النف�سية واالجتماعية والدرا�سية التي تتبع هذه احلالة 
ف�سيغرق االبن يف م�ساكل وعادات واأ�سحاب �سوء 

لن يحمد عقباهم.
    املراهقة مرحلة جديدة وهامة يف حياة االبن, اأ�سبه 

بالوالدة اجلديدة. فاإن مل يتعود على عادات �سحية 
وتربوية �سليمة ف�سيفقد الكثري من املوا�سفات التي 

توؤثر عليه م�ستقباًل يف جميع مناحي حياته.

 ا�ستخدام االأ�سخا�س خلل 
التفاح يعد من احليل اجليدة 
جل�سم االإن�سان, فهو ي�ساهم 

ب�سكل كبري فى عالج 
العديد من االأمرا�س, وهذا 

ما �سنتعرف عليه خالل 
التقرير التاىل, وذلك وفقا 

. "nutrtionexp"ملوقع
 اأكد التقرير اأن هناك العديد 

من اأغرب اال�ستخدامات 
الطبية خلل التفاح, ومنها:

-عالج التهاب احللق
بف�سل خ�سائ�س خل التفاح 

امل�سادة للبكترييا, ميكن 
ا�ستخدام خل التفاح لعالج 

التهاب احللق, وكل ما عليك 
فعله هو تناول ملعقتني 
كبريتني من خل التفاح, 
واخلطيهما ببع�س املاء 

و�رب اخلليط بالكامل كلما 
�سعرت اأنك تعاين من التهاب 

احللق.
-عالج متالزمة تكي�س 

املباي�س
ميكن ا�ستخدام خل التفاح 
فى عالج اأعرا�س معينة 
ملتالزمة املبي�س املتعدد 

االأكيا�س, وذلك الأنه يحتوى 
على عنا�ر مغذية ميكن 
اأن ت�ساعد فى التحكم فى 

م�ستويات اجللوكوز.
-عالج لرائحة القدمني 

الكريهة

يحتوى خل التفاح على بع�س 
خ�سائ�س م�سادة للجراثيم, 

وميكنك تطبيقه مبا�رة على 
قدميك با�ستخدام ا�سفنجة, 

واإذا مل ينجح ذلك, فمزج خل 
التفاح مع املاء وبع�س امللح, 

وينبغى اأن ي�ساعد اخلليط 
الناجت على اإزالة الرائحة 

ب�سكل اأكرث فعالية.
-عالج الآالم املعدة..

خل التفاح يحتوى على 
بع�س اخل�سائ�س امل�سادة 
للميكروبات, لذلك كلما 

واجهت اآالم فى املعدة, قد 
ت�ساعد مالعق �سغرية من 

خل التفاح فى تخفيف االأمل.
-يح�سن ح�سا�سية االأن�سولني

خل التفاح ميكن اأن ي�ساعد 
فى تعزيز اآثار االأن�سولني, 

لذلك اإذا كنت م�ساًبا مبر�س 
ال�سكرى, فاإن مزجه مع 

وجباتك اأو م�روباتك ميكن 
اأن ي�ساعد فى حالتك ويعمل 

على تنظيم ن�سبته.
بال�سعر -للعناية 

خل التفاح ميكن اأن ي�ساعد 
على فك ال�سعر الطويل 

الذى ال ميكن ال�سيطرة عليه, 
ما عليك �سوى خلطه باملاء 
وتطبيق املحلول الناجت على 
�سعرك, اتركه علي �سعرك  

ملدة 10 دقائق, ثم اغ�سله 
باملاء.

 يعانى كثرٌي من االأ�سخا�س من 
فقدان احلوا�س خا�سة ال�سمع 
والب�ر مع التقدم فى العمر, 

وفقدان احلوا�س من االأ�سياء 
الطبيعية التى قد حتدث لك مع 

كرب ال�سن, فقد جتد اأنك ال ت�سمع 
ما يقوله لك االآخرون اأو نظرك مل 
يعد حاداً, كما كان من قبل, وفى 

ال�سطور التالية نقدم جمموعة 
ن�سائح ت�ساعدك على التعامل 

مع فقدان احلوا�س مع ال�سيخوخة, 
وفقًا ملا ذكره موقع "كاليفند 

كلينيك" االأمريكي.
ن�سائح للتعامل مع فقدان 

احلوا�س مع ال�سيخوخة
ا اأن قدرتك على   قد تالحظ اأي�سً

اإدراك مكان وجود ج�سمك فيما 
يتعلق باأ�سخا�س اأو كائنات اأخرى 

)ما يعرف با�سم التحفيز البدين( 
ا. تراجع اأي�سً

قال اأخ�سائي اأمرا�س ال�سيخوخة 
رونان فاكتورا, مع التقدم فى 

العمر تراجع قدرتك على اإدراك 
مكان وجود ج�سمك فيما يتعلق 
باأ�سخا�س اأو كائنات اأخرى وقد 

ت�سعر بعدم اال�ستقرار عند امل�سي 
وتواجه �سعوبة يف التوازن.

واأو�سح اأن »كرب ال�سن يوؤثر على 
ال�سمع, الروؤية, وكلها جزء من 

ال�سيخوخة الطبيعية, ولكن هناك 
بع�س االأ�سياء التي ميكنك القيام 

بها للتاأكد من اأنك يف اأف�سل 
حاالتك. »

ن�سائح لتقليل فقدان ال�سمع مع 
كرب ال�سن

 وقال الدكتور فاكتا: هناك بع�س 
عوامل منط احلياة التي ميكن اأن 

ت�سهم يف فقدان ال�سمع, حيث اإن 
�رب كميات كبرية من الكحول, 

والتعر�س ل�سو�ساء عالية 
والتدخني ميكن اأن ي�سهم فى 

زيادة خطر فقدان ال�سمع.
واأو�سى بتجنب ال�سو�ساء 

العالية قدر االإمكان, ا�ستخدم 
�سدادات االأذن عندما ال ت�ستطيع 

جتنب ال�سو�ساء, واإذا كنت 
مدخًنا , فاطلب من طبيبك 

امل�ساعدة يف االإقالع عن التدخني.
وهناك اأي�سا بع�س االأدوية التي 
ميكن اأن توؤدي اإىل فقدان ال�سمع.
واأ�ساف اأن »اال�ستخدام املفرط 

لالأ�سربين اأو االإيبوبروفني , 
وكذلك بع�س امل�سادات احليوية , 
ميكن اأن ي�سهم يف فقدان ال�سمع, 
لذا تاأكد من التحدث اإىل طبيبك 

حول اأي اأدوية تتناولها.
ن�سائح لتقليل فقدان الب�ر

 لي�س هناك ما ميكنك فعله الإبطاء 
تراجع الروؤية مع تقدمك يف 

العمر, لكن ما ميكنك القيام به 
هو اإجراء فحو�سات منتظمة من 
قبل اأخ�سائي طب العيون للتاأكد 

من اأن اأي تغيريات يف الروؤية 
ترتبط فعلًيا بالعمر, وال تتعلق 

باأي مر�س اآخر.
وقال الدكتور فاكتا«بعد �سن 

ا  االأربعني, يجب اأن جترى فح�سً
للعني كل عام اإىل عامني, حيث 

�سيبحث اأخ�سائي العيون عن 
العوامل امل�ساهمة, مثل اجللوكوما 
اأو اإعتام عد�سة العني اأو التغريات 

املرتبطة بال�سكري اأو ال�سمور 
البقعي.«

واأ�ساف اإن التغيريات املفاجئة يف 
الروؤية لي�ست جزًءا طبيعًيا من 

ال�سيخوخة ويجب معاجلتها على 
الفور.

ما ميكن القيام به للتعامل مع 
م�سكلة التوازن

 اإذا كنت ت�سعر اأنك تواجه 
م�سكلة يف التوازن اأو اأنك غري 

م�ستقر على قدميك, فتاأكد 
من التحدث اإىل طبيبك وال 

تفر�س اأنه جمرد جزء طبيعي 
من ال�سيخوخة, فهناك حاالت 

ميكن عالجها, مثل نق�س فيتامني 
ب 12 اأو االعتالل الع�سبي 

املحيطي, والتي ميكن اأن ت�سبب 
م�ساكل التوازن يف بع�س 

االأحيان.

كيــف اأ�ســغل وقــت فــراغ ابنــي املراهــق؟ 
ت�ستطــيعني بـــ 12 خطــوة مجتمــــع

ن�سيحة ذهبية لت�سجيع الطفل 
على القراءة

ميكن لالأم اأن تربط     
املعامالت اليومية مبا 

يتعلمه الطفل يف 
املدر�سة ، 
فباإمكانها  
اأن تعلم 

طفلها 
الأطوال والأوزان اأثناء وجوده معها 

يف املطبخ .
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ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر

التعريف:   اال�سم الذي يطلق على مايخرج من مخ  العظم 
يف فم من ميت�سه. ؟

ملعرفة اجلواب.عليكم بت�سطيب الكلمات
)من رفع نف�سه-فوق قدرها-�سارت-حمجوبة-عن نيل 

كمالها (-)من ا�ستعجل-ال�سيء قبل -اأوانه عوقب- بحرمانه 
(-)كل ممنوع -متبوع  (

-حمرم-رجم-مهر-مامي-علق-طوق-وهب-رو�سيا ع�ساد.

1أوشك على القيام بالشيء o من انواع الزهور o حرف نفي.
2هنر يف الصني o نصف رباح.

3جهاز ايقاف السيارة o عقد )كصفقة ما(
4على وشك أن حيدث هلا شيء o حماكاة

5ثلثا مرء o كانت عاصمة للسومريني عام 2100 ق.م o عكس 
راج

6له جائزة عاملية بامسه )مبعثرة( o مركبة ورحلة أمريكية 
للقمر.

7ضمري غائب o أصابك بالغرور o اسم أحد احلروف )معكوسة(.
8متشاهبان o هبة خفيفة من اهلواء o حرف نفي.

9اسم علم مبعىن هين العيش o ظهر
10غري ناضج o تنور

أفقــــــــــــــــــي

1لقبها الفين دلوعة االغنية 
العربية.

2احدى احلموات الفاتنات يف 
السينما العربية.

3حصل على o ثلثا أيب
4لقب ماجدة الرومي الفين 

»--- --- العريب« )كلمتان(
5قرأ القرآن قراءة متأنية o ما 

يربط به احلصان لتوجيهه.
6حتسس o طريقة جتمع الشيء 

عرب الوقت.
7انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش 

موضوع ما
8شرفة يف البناء o يابسة

9لقبها الفين صوت الكريستال
10لقبه الفين العندليب األشقر 

)لبنان(
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همية التعريف:حار�س مرمى اإ�سباين �سهري الكلمات ال�سرّ

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

عملة اليابان 

نقرتب 

النظري 

اأر�سد

�سغري الأ�سد
ا�سم يطلق

على �سهر جانفي 

ا�سم يطلق
على �سهر نوفمرب   

دولة �ستنظم
مونديال2022 

اأكرب دولة 
منتجة لل�ساي

مفرد اأولياء 

اإقرتب 

ود

جوهر

طليق 

للتعرف 

الب�سائع

عا�سمة اأوروبية

�سفرة البي�س

لبالفرن�سية 

عك�س كثـر 

مطرب جزائري 

�سمري املتكلم

�سنة   100

حرف مكرر

عرب 

عك�س حرام 

�سكل هند�سي

للنداء

املظلم 

اإنطفاأ

حرف مكرر 

بلد عربي

�سفي من
 مر�سه 

طبل 

للجزم 

من ال�سمائر)م(



خمطط ا�ستعجايل للدفع بالتنمية يف اجلنوب و باملناطق املحيطة باملدن 
من املقرر اأن يعتمده جمل�س الوزراء اليوم...   

 -  احلكومة ت�سعى اإىل العتماد على ال�ست�سراف كمخطط اأويل لتفادي الإخفاقات

.ي لــــوؤي 
----------------------

ــان اأوردتـــــه رئــا�ــســة  ــي ووفــــق ب
جمــلــ�ــس  "يعقد  اجلـــمـــهـــوريـــة 
فيفري   3 الثــنــني  ـــــوزراء،      ال
الـــــدوري  اجــتــمــاعــه   ،2020
بــرئــا�ــســة رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة، 
اأم�س  من  بدل  تبون،  املجيد  عبد 
رئي�س  ــارة  ــزي ل نــظــرا  الأحــــد، 
ال�سقيقة  التون�سية  اجلمهورية 
اأو�سح  اليوم".و  ذات  يف  لبالدنا 
اأعمال  جــدول  اأن  ذاتــه  امل�سدر 
درا�سة  "يت�سمن  الوزراء  جمل�س 
الرتبية  قطاعات  تخ�س  ملفات 
التعليم  و  التكوين  و   ، الوطنية 
و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  و  املهنيني 
و  النا�سئة  املوؤ�س�سات  و  املتو�سطة 
"�سيدر�س  املعرفة".كما  اقت�ساد 
اأمــن  اإ�سكالية  الــــوزراء  جمل�س 
خمططا  يــعــتــمــد  و  الــطــرقــات 
بالتنمية  لــلــدفــع  ا�ستعجاليا 
اجلبلية  ــق  ــاط ــن امل يف  املــحــلــيــة 
اجلــنــوب  و  الــعــلــيــا  الــهــ�ــســاب  و 
ــدن  ــامل ب ــة  ــط ــي ــح امل املـــنـــاطـــق  و 
جمــال  يف  ــا  ــم ــي ــس ل� الــــكــــربى، 
لل�سرب  ال�سالح  باملاء  التزويد 

تو�سيل  و  الكهربائية  الطاقة  و 
ــيــة  املــدر�ــس ــاآت  ــس ــ� ــن امل و  الـــغـــاز 
ي�سمل  و  الــتــنــقــل  و  الــنــقــل  و 
و  اأيــ�ــســا  ال�ستعجايل  املخطط 
اجلواري"،  الت�سامن  اآليات  �سع 
قرارات  البيان.ولتنفيذ  ي�سف 
ت�سعى  امليدان  يف  الوزراء  جمل�س 
على  ــاد  ــم ــت الع اإىل  احلــكــومــة 

اأويل  كمخطط  ال�ــســتــ�ــســراف، 
ــدارك  لــتــفــادي الخــفــاقــات و ت
ال�سياق  هـــذا  يف  الــنــقــائــ�ــس.و 
املكلف  املــنــتــدب  ــر  ــوزي ال اأعــلــن 
ب�سري  وال�ست�سراف  بالإح�ساء 
عن   " له  ت�سريح  يف  م�سيطفى 
وبحث  درا�ــســة  لأح�سن  جــائــزة 
املــحــلــيــة  ــة  ــي ــم ــن ــت ال ــــال  جم يف 

القــتــ�ــســاديــة  فــروعــهــا  ــل  ك يف 
ك�سف  ."كما  ــة  ــي ــاع ــم ــت والج
�سناعة   " املبادرة  رئي�س  بدوره 
املكلف  املنتدب  الــوزيــر   " الغد 
ب�سري  ال�ست�سراف  و  بالإح�ساء 
اإطــــالق   ": ـــن  ع  ، مــ�ــســيــطــفــى 
لذوي  الوطني  ال�سندوق  فكرة 
واأطفال  اخلا�سة  الحتياجات 

جـــائـــزة   ـــــــاز  واإجن  ، الـــتـــوحـــد 
و  ال�ست�سراف  يف  بحث  لأح�سن 
نا�سئة  موؤ�س�سة  لأح�سن  جائزة 
وا�ــســحــة  اأهـــدافـــهـــا  ــون  ــك ت و   .
كــمــكــافــحــة الــبــطــالــة وتــثــمــني 
املوارد  تثمني  و  الوطنية  الرثوة 
الكفاءات  ا�ستقطاب  و  الب�سرية 
الداخل  و  اخلارج  يف  اجلزائرية 
املعي�سي  امل�ستوى  من  الرفع  كذا  و 

". لل�سكان 
املبادرة  هــذه  ــداف  اأه بني  من  و 
تهدف  ــا  ــه اأن م�سيطفى  ــول  ــق ي
يف  كتابا   1540 ــدار  ــس اإ�  ": اإىل 
تــخــ�ــســ�ــس الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة،  
املحلية  التنموية  احللول  يتناول 
الولية  اإىل  البلدية  من  انطالقا 
ننتج  الوطني  امل�ستوى  وعلى   ."
 11 اإىل  تن�ساف  جدد  كتب   10
جديدا  كتابا   22 مبعدل  كتابا 
 . املقبلة  �سنوات   5 الــ اأواخــر  يف 
املقبلة  �سنوات  اخلم�س  هذه  ويف 
اليقظة  ن�سرية  اإنتاج  اإىل  ن�سعى 
خاليا  و�ــســع  يف  ننطلق  كــمــا   .
على  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  اليقظة 

." الوليات  م�ستوى 

الغد  �سناعة  ــادرة  ــب م نظمت 
املنتدب  الــوزيــر  يراأ�سها  التي 
ال�ست�سراف  و  لالح�سائيات 
املا�سي  ال�سبت  م�سيطفى  ب�سري 
زكريا،  مفدي  الثقافة  بق�سر 
بح�سور  الكبري  ال�سنوي  حفلها 
�سخ�سيات  و  �ــســفــراء  و  وزراء 
الــذي  احلــفــل  وطنية.وتخلل 
داخل  من  وا�سع  جمهور  ح�سره 
ن�سيد  اإطالق  خارجها،  و  البالد 
الن�ساطات  ا�ستعرا�س  و  املبادرة 
�سنوات  اخلــمــ�ــس  مــيــزت  الــتــي 
تكرمي  اىل  اإ�ــســافــة  ال�سابقة 
اأحمد  الفريق  الراحل  الفقيد 
قــايــد �ــســالــح رئــيــ�ــس الأركـــان 
املجتمع  كلمة  احلفل  تخلل  .كما 
ـــاء الــ�ــســيــخ  ـــق ـــي مـــن اإل ـــروح ال

اجلالية  وكلمة    الدين  �سم�س 
ال�سبعة  حجمها  يتجاوز  التي 
من  كل  اإلقاء  من  ن�سمة  ماليني 
ويا�سر  ف�سالء  بادي�س  الفنان 
قراءات  جانب  اىل   ، م�سيطفى 
الوزير ) نهاية  نقدية يف كتابي 
من   ) الفرن�سية  باللغة  الريع  
�سهيل  املـــايل  ــري  ــب اخل ــدمي  ــق ت
 2030 اجلزائر   ( كتاب  و   ، مداح 
تقدمي  مــن   ) الوطنية  باللغة 
ملحة  اأخمد  الفالحي  اخلبري 
تكرمي  اأي�سا  احلفل  تخلل  .و 
ال�سحفية   و  العالمية  الأ�سرة 
اعالميا  املــبــادرة  رافــقــت  التي 
تكرمي  و  قــنــوات  و  جــرائــد  مــن 
ــدة  ــدي ــة ع ــي ــن �ــســخــ�ــســيــات وط

للمبادرة. داعمة 

يف  م�سيطفى  بــ�ــســري  ـــال  ق و   
تنتمي  مــبــادرتــه  بـــاأن  كلمته 
الــفــعــال  ــــدين  امل املــجــتــمــع  اىل 
هدفا  لنف�سها  ر�ــســمــت  ــا  ــه اأن و 
ن�سر  يف  يتمثل  ا�ست�سرافيا، 
و�سط  ال�ست�سرافية  الثقافة 
عام  لــراأي  التاأ�سي�س  و  املجتمع 
وطني   م�ستقبلي  و  ا�ست�سرايف 
اأ�ساف  و   . وعــربــي   ومــغــاربــي  
م�سيطفى باأن مبادرته انت�سرت 

الوليات.  عرب  ب�سرعة 
جمعية   15 اعــتــمــاد  مت  حيث 
اإ�سافة  الغد  ل�سناعة  ولئية 
يف  للمبادرة  مكاتب  تاأ�سي�س  اىل 
اأوربا وال�سرق الأو�سط و  كل من 
.وعن  اخلليج  و  العربي  املغرب 
للمبادرة  امل�ستقبلية  الأهــداف 

�ستوا�سل  باأنها  م�سيطفى  قال 
عددها  بلغ  التي  املوؤلفات  ن�سر 
باللغتني  كتابا   11 ال�ساعة  حلد 
يف  و  الــفــرنــ�ــســيــة  و  الــوطــنــيــة 
خاليا  اإطالق  �سيتم   2025 اآفاق 
عرب  ال�سرتاتيجية  اليقظة 
ــن من  ــوط وليـــات وبــلــديــات ال
القليمية  املعلومة  جمع  اأجــل 
احلكومة  خــدمــة  يف  و�سعها  و 

 . املحلية  وال�سلطات 
م�سيطفى  تعهد  ذلك  جانب  اىل 
بــا�ــســتــكــمــال هــيــكــلــة مــبــادرة 
ــات  ــولي ال ــرب  ع الــغــد  �سناعة 
اأن  املتوقع  من  حيث  املتبقية، 
وليــات  جميع  املــبــادرة  ت�سمل 

الوطن . وبلديات 
ق/و

تاأ�سرية  خــدمــات  مــوقــع   ك�سف 
اأف  “يف  ـــر،  ـــزائ اجل يف  فــرنــ�ــســا 
مــوقــعــه  عـــرب  غلوبال”،  ــــس  اأ�
ـــــع  تــكــلــفــة  الـــر�ـــســـمـــي،عـــن رف
و�سيكون   ، ــرية    ــس ــاأ� ــت ال ــوم  ــس ر�
ـــون يف  ـــب ـــراغ اجلــــزائــــريــــون ال
“�سنغن”،  تاأ�سرية  طلبات  اإيداع 

و600  اآلف   10 بت�سديد  ملزمني 
املدى  ق�سرية  للتاأ�سريات  دينار، 
تفوق  الذين  الأ�سخا�س  لفائدة 
اإليها  ي�ساف  �سنة،   12 اأعمارهم 
قبل  من  امللفات  عالج  م�ساريف 
 3600 بـ  واملقدرة  اخلدمات  مانح 
التاأ�سرية  تكاليف  لتقدر  دينار، 

اأمــا  ديـــنـــار.  و200  األــفــا   14 بـــ 
ترتاوح  الذين  التاأ�سرية  طالبو 
�سنة،  و12   6 بــني  مــا  اأعــمــارهــم 
اآلف   5 بت�سديد  ملزمون  فهم 
 40 يــعــادل  مــا  اأو  ــار،  ــن دي و300 
قيمة  �سرف  ملعامل  وفقا  اأورو، 
لت�سل  الأورو،  مقابل  الدينار 

ــع احــتــ�ــســاب مــ�ــســاريــف عــالج  م
ــار،وورد  ــن دي  8900 اإىل  امللفات 
معاجلة  م�ساريف  اأن  البيان،  يف 
“يف  مركز  بها  يقوم  التي  امللفات 
دينار   3600 بـ  املقدرة  اأ�س”،  اأف 

تغيري. اأي  دون  من  نف�سها  تبقى 
ق/و

 117 احلـــــدود،  حــرا�ــس  �ــســبــط 
املعالج  الكيف  مــن  كيلوغراما 
عنا�سر  �سبط  حني  يف  بتلم�سان، 
اأخــرى  كمية  الــوطــنــي  الـــدرك 
من  كيلوغراما   11،980 بـ تقدر 

ح�سبما  بتب�سة،  املــــادة  نف�س 
ــه بــيــان لــــوزارة الــدفــاع  اأفـــاد ب
باأن  ذاته  امل�سدر  الوطني.واأكد 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
وبرج  قزام  عني  من  بكل  اأوقفت 

اأ�سخا�س  ت�سعة  خمــتــار،  بــاجــي 
مــادة  مــن  طــن  ـــد   واح و�سبطت 
كهربائية  مــولــدات  و3  الــتــبــغ 
اأوقــف  فيما  �سغط،  مــطــارق  و3 
اأربعة   الوطني  ــدرك  ال عنا�سر 

بنادق  خم�س   و�سبطوا  اأ�سخا�س 
وغليزان  امل�سيلة  من  بكل  �سيد، 

والطارف.
ق/و

من املقرر اأن يعقد جمل�ص الوزراء اليوم االثنني اجتماعه الدوري برئا�سة رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، حيث من �سمن ما  خطط له ا�ستعجاليا،هّو للدفع بالتنمية 
املحلية يف املناطق اجلبلية و اله�ساب العليا و اجلنوب و املناطق املحيطة باملدن الكربى.
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عائالت احلراقة 
املُختفني بتون�ص يحتجون 

اأمام وزارة اخلارجية

اجلزائر تر�سل هبة من 
امل�ساعدات اإىل ال�سني

غري  املهاجرين  عــائــالت  نظمت 
بتون�س  ــخــتــفــني  املُ الــ�ــســرعــيــني 
الأخــرى،  لل�سفة  رحلتهم  خالل 
مقر  اأمـــــام  احــتــجــاجــيــة  وقــفــة 
ــة.و  ــي ــارج اخل الــ�ــســوؤون  وزارة 
املُختفني  احلــراقــة  عــائــالت  رفــع 
�سبيل  ــالء  ــاإخ ب تــنــادي  �ــســعــارات 
التون�سية  ال�سجون  يف  املوقوفني 
اأبرزها  اجلزائر،  اإىل  ترحيلهم  و 

اإرهابا لي�سوا  “احلراقة 
ق/و

اأعــلــنــت رئــا�ــســة اجلــمــهــوريــة عن 
مل�ساعدة  اجلزائر  من  هبة  تقدمي 
مواجهة  على  املحلية  ال�سلطات 
مقاطعة  يف  “كورونا”  فــريو�ــس 

ال�سينية. هوباي 
الهبة  فاإن  الرئا�سة،  بيان  وح�سب 
ثالثي  قــنــاع  األـــف   500 ت�سمل  
وقائية  نظارة  األف  و20  الطبقات 

األف قفاز. و300 
ق/و

20 وهران 19ق�سنطينة 17ورقلة 21الوادي 20اجلزائر 18حالـة الطقـس
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ب�سري م�سيطفي يوؤكد:

منح جوائز للموؤ�س�سات النا�سئة و البحوث العلمية التي تدمج اال�ست�سراف

زيادات مطبقة يف تكاليف »فيزا �سنغن« 

حجز اأزيد من قنطار خمدرات يف واليتني
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