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متديد قرار تخفيـ�ض ال�سرائــــب بـ 50% 
على العمـــــال وال�سركات باجلنــــــوب

احتجاج البطالني اأمام 
مقر والية ورقلة

و�سع حدا لقاب�ض بريد الختال�سه 
مبلغ 1.5 مليار باأم البواقي

 اأ�ساتذة االبتدائــــــي 
يجددون اإ�سرابهم اليوم

م�سدر  اأ�سحت  "ليبيا 
قلق بالن�سبة للجزائر"

 خا�سة 
باأربع 

وليات 
جنوبية

م�سرية وطنية وتلويح مبقاطعة اختبارات 
الف�سل الثانــــــــــــــي

من مطالبهم اإ�سدار توقيت خا�ص 
بالتدري�ص يف مناطق اجلنوب

 تبــــون يوؤكـــــــد :

قوري�ص: اتفاق اجلزائر  • انطونيو 
حول مايل يعد "حجر الزاوية"

 ل�ستقرار ال�ساحل
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و�سعية 25 فرعا على املحك ونقابة قطاع 
امليكانيك واالإلكرتونيك واملعادن جتتمع اليوم 

م�سري جمهول يهــــــدد 
اآالف العمـــــــال

انهيار اأ�سعار اللحــوم البي�ســاء 
و�سط توقعات بارتفاعها يف رم�سان

05

املربون يتكبدون خ�سائر فادحة جراء ت�سّبع ال�سوق الوطنية

وقفة ت�سامنية مع حنون قرب املحكمة الع�سكرية

طرطاق يرف�ض املثول اأمام جمل�ض 
االإ�ستئناف الع�سكري بالبليـــــدة

20/03

• منح املوؤ�س�سات العموميـــــــة ال�سجل التجاري للبيـــــــع باجلملة لتمويــــــــن املناطق ال�سحراويـــــــــة

ال�سلطات املحلية تعجز 
عن اإيجاد حلول لتعطل 

االإ�سارات ال�سوئية
االأمن يوقف جمرميــن 
خطريين زرعا الرعب 

باملنطقـــــــــــة

�سباب بني ثور 

االأخطاء الدفاعيـــــة 
ت�ساهم يف خ�سارة غزالن 

ال�سحراء اأمام الرائد 
بوفاريـــــــك 

الــــــوادي

ريا�سة اجلنوب
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احلــــــــراك من  موقوفـــــــــا   19 حــــــــق  يف  الرباءة  •  التما�ص 
فيفــــــــري   من   23 اإىل  بومالة  ف�سيــــــــل  حماكمـــــــة  يف  النظر  • تاجيــــــــل 

احباط حماولــــــة 
ا�ستهداف مفرزة للجي�ض 

بربج باجي خمتــــار
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م�سالــح الــري خــارج 
جماهري الرتجي ترف�ض تعليق جمــال التغــطية بغلــيزان

حفيظ الدراجي 

تناولت مواقع التواصل االجتماعي 
واقعة “مصادرة سردوك )ديك(” يف 

أحد أحياء العاصمة اجلزائرية، عقب 
شكوى تقدمت هبا دبلوماسية يف سفارة 

إيطاليا لدى اجلزائر.
ونشر نشطاء مقطع فيديو استهجن فيه 

صاحب الديك قيام عناصر الشرطة 
مبصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه 

حيث ترك “دجاجة و7 صيصان”.
وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية اإليطالية اشتكت من تعرضها إىل إزعاج متكرر من 

صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.
وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل “#احلرية للسردوك”، 

و”#أطلقوا الديك”، وذكرت بعض املواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم 
معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليا.

ب�سبب �سكوى دبلوما�سية....

�سردوك يثري اجلدل 

    
سُتلعب يوم اجلمعة املقبل 14 فيفري انطالقا من الساعة 
اخلامسة مساء، مباراة السوبر اإلفريقي اليت ستجمع 

الترجي الرياضي التونسي بطل رابطة األبطال 
اإلفريقية بنادي الزمالك املصري املتوج بكأس االّتحاد 
 HD اإلفريقي.املواجهة ستكون منقولة على بني سبور
1 و سيتوىل التعليق عليها اجلزائري حفيظ الدّراجي 
ما خّلف موجة غضب يف صفوف مجاهري الترجي اليت 

طالبت بـ عصام الشوايل واعتربت أن الدراجي ميثل 
سوء طالع يف كل تعليقاته على مباريات 

فريق باب سويقة.

تالعب بامل�سطلحات الإجبار الزبون 
على �سراء الدجاج

يتعمد أصحاب املقصبات خلداع الزبائن بطريقة ذكية. حيث جيربوهنم على شراء الدجاج حيث 

له  فيبيع   »ESCALOPE« الفرنسية  باللغة  وهي  شرائح  شراء  يطلب  منهم  كبري  عدد  يوجد 

شرائح  من  بدال   »ESCALOPE DE POULET« الدجاج شرائح  مباشرة  املقصبات  صاحب 

الديك الرومي »ESCALOPE DE DINDE«، فحىت عندما يتفادى املواطن شراء الدجاج جيد 

نفسه قد اقتناه يف هناية املطاف، خاصة أن الكثريين ال يفرقون بينهما.

حمرز....َااْلأعلى دْخال....
يواصل الدويل اجلزائري رياض حمرز 

ترّبعه على صدارة أعلى الالعبني 
اجلزائريني دخال، خالل العام اجلديد 

2020، متفوقا على زميله ياسني 
براهيمي. وينال قائد اخلضر قيمة 
مالية ضخمة تصل لـ900 ألف أورو 

شهريا، أي 10.8 ماليون أورو سنويا، ما 
يعادل أكثر من 200 مليار سنتيم. وحيتل 

براهيمي مركز الوصافة، بنصف مليون أورو 
شهريا، أي قرابة الـ10 ماليري كل 

أربعة أسابيع، وهو الناشط مع 
الريان القطري. يف حني، ينال 

الوافد اجلديد على نادي 
نيوكاسل االجنليزي، نبيل بن 
طالب 384 ألف أورو شهريا.

جديد »�سولكينغ« مبليوين 
م�ساهد

» دادجو«  يف تركيا، والذي ظهر فيها الفنان اجلزائري بحيويته ون�ساطه طرحها. ومت ت�سوير »الفيديو- كليب« الذي جمعه والرابر العاملي املتاألق اليوتيوب، مليونني ون�سف عدد امل�ساهدات خالل اأقل من 24 �ساعة عن » meleğim « الذي اأطلقه عرب قناته الر�سمية موقع الفيديوهات حقق فيديو كليب اأغنية النجم اجلزائري العاملي، �سولكينغ،  املعنونة 
املعهودتني.

سقوط جزء من  قناة السقي مبنطقة اوالد سيدي امليهوب بغليزان،  حيث 
أن احلادثة يعود تارخيها اىل عام 2017 مما يدل على أن القائمني على 
مصاحل الري خارج جمال التغطية، خصوصا وان رئيس القطاع ُسخرت له 
سيارة املصلحة للمتابعة واملعاينة أم أهنا ُسخرت للتزنه.... فكيف مبشروع 
أنفقت عليه الدولة املاليري مقابل هتيئة وتوسيع الشبكة والدفع بقطاع 

الفالحة إىل األفق؛ أصبح اليوم يف خرب كان...
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  م�سري جمهول يهدد اآالف العمال   

لوؤي ي
--------------------

وذل����ك يف ظ���ل ع��ج��ز ه��ذه 
املزيد  حتمل  عن  امل�ؤ�س�سات 
راأ�سها  املالية وعلى  الأعباء  من 
يتجاوز  الذين  العمال  اأج���ر 
عامل  األ���ف  ال�50  ع��دده��م 
�س�م"،  "�سالح  اأك��ده  ح�سبما 
ال�طنية  الفيدرالية  رئي�س 
وال�سناعة  امليكانيك  لعمال 
وامل��ع��ادن على  الإل��ك��رون��ي��ة 
للعمال  العام  الحت��اد  م�ست�ى 
من  العديد  اجلزائريني.وتت�اجد 
اخلا�سة  اجلزائرية  ال�رشكات 
الكهرومنزلية  الأجهزة  باإنتاج 
ب�سبب  الإف��ا���س  حافة  على 
التي  الكبرية  املالية  الأزم���ة 
م�ؤخرا.  منها  تعاين  �سارت 
الأوىل  بالدرجة  ال�سبب  ويع�د 
تت�اجد  التي  ال��سعية  هذه  يف 
نفاد  اإىل  ال�رشكات  هذه  فيها 
الغيار  وقطع  الأول��ي��ة  امل����اد 
هذه  ا�ستريادها،  جتميد  ب�سبب 
ال��سعية جعلت امل�سانع ت�اجه 
�سبح الإفا�س، ما يهّدد ع�رشات 
مب�سري  ال��ع��م��ال  م��ن  الآلف 
احلك�مة  جتميد  ل  جمه�ل.وحت�ُّ
الغيار  قطع  ا�سترياد  عمليات 
امل�جهة لبع�س الأن�سطة ومنها 
والأج��ه��زة  ال�سيارات  جتميع 
ال�ستعمال  ذات  الإلكرونية 
على  ن��ق��م��ة  اإىل  امل���ن���زيل، 
معاناة  من  زاد  وما  ال�رشكات، 
يف  م��ّاك��ه��ا  ت����رط  بع�سها 
ال�سجن. اأدخلتهم  ف�ساد،  ق�سايا 

األف  ينتظر  ال��ذي  ال�قت  يف 
اجلمه�رية  رئي�س  حترك  العمال 
اإيجاد  اأجل  عبد املجيد تب�ن من 
عمال  الأزم����ة.ودق  لهذه  حل 
اجلزائرية  العم�مية  ال�رشكة 
ل�سناعات الأجهزة املنزلية، اأقدم 
الإلكرونيات،  اإنتاج  �رشكات 
ال�رشكة عن  اإدارة  اأعلنت  بعدما 
غري  اإ�سعار  اإىل  ن�ساطها  جتميد 
معل�م، ب�سبب نفاد خمزون قطع 
ح�ساب  وخل�  جهة،  من  الغيار 
الكافية  الأم���ال  من  ال�رشكة 
ال�سترياد. عمليات  لتغطية 
العمال  نقابة  �سغط  وحت��ت 
عامل،  اآلف   10 عددهم  البالغ 
منح  ال�سناعة  وزارة  ق��ررت 
بقيمة  لل�رشكة  بنكي  قر�س 
مليار دينار، ل�ستعادة ن�ساطها. 
كافية  غري  اخلط�ة  هذه  اأن  غري 
حيث  ال��ع��م��ال،  ممثلي  ح�سب 
يف  جماعي  ال��ق��ادر  عبد  اأك��د 
ب�سفته  �سحفية  ت�رشيحات 
ال�رشكة  لنقابة  العام  الأم��ني 
الأجهزة  ل�سناعات  اجلزائرية 
نظريا  القر�س  اأن  املنزلية، 
فعا،  اأوك�سجني  جرعة  يعترب 
الإطار  يبقى يف  الإ�سكال  لكن 
جتميدا  هناك  لأن  ال��ق��ان���ين، 
وحتى  الغيار،  قطع  ل�سترياد 
اإذا ُرفع التجميد فع�دة الن�ساط 
من  ي�ستغرق  ق��د  للم�سنع 
يعني  ما  اأ�سهر،   3 اإىل  �سهرين 
للعمال ط�ال هذه  بطالة مقنعة 
يف  جماعي  الفرة".واأ�ساف 
�سحفية:"امل�سكل  ت�رشيحات 

الأجهزة  اإنتاج  قطاع  يف  الي�م 
يتمثل  املنزلية  الإلكرونية 
ن��ظ��رة وا���س��ح��ة،  يف غ��ي��اب 
بنكية،  قرو�س  م�سكل  ولي�س 
�ستجعل  احلالية  فال��سعية 
ال�رشكة تعي�س نف�س حالة ال�سنة 
الأ�سباب  نف�س  لأن  املا�سية، 
ت�ؤدي اإىل نف�س النتائج".ولي�ست 
وحدها  العم�مية  ال�رشكات 
الإف��ا���س  �سبح  ت���اج��ه  التي 
فحتى  العمال،  بت�رشيح  وُتهدد 
الأخ���رى  اخلا�سة  ال�����رشك��ات 
دخ��ل��ت يف دوام���ة الأزم����ات، 
"�ستار  �رشكتي  غ���رار  على 
لتجميع  و"ك�ندور"  ليت" 
والل�حات  الذكية  اله�اتف 
ماكها  امل�سج�ن  الإلكرونية، 
اأعلنت  والتي  ف�ساد،  ق�سايا  يف 

عن ت�رشيح قرابة 3 اآلف عامل 
كتلة  لتخفي�س  ال�سهر،  ه��ذا 
وم�اجهة  ال�سهرية،  الأج����ر 
امل�ساريف املرتفعة.نف�س الجتاه 
القت�سادي،  اخلبري  اإليه  ذهب 
قال  ال��ذي  عي�س�ب"  "يحيى 
ت�رشيحات  يف  الآخ����ر  ه��� 
ت�سنيف  "يجب  اإن��ه  �سحفية 
ح�سب  امل��ن��ت��ج��ة،  ال�����رشك��ات 
القيمة امل�سافة التي تقدمها كل 
الكبرية  فال�رشكات  م�ؤ�س�سة، 
المتيازات  كل  منحها  وجب 
وتتجه  اأك��ر  ن�ساطها  لت��سع 
ذات  ال�رشكات  اأما  للت�سدير، 
مثل  املت��سطة  امل�سافة  القيمة 
والأجهزة  ال�سيارات،  جتميع 
الإلكرونية، فيجب منحها فرة 
نقاهة ملدة �سنة اأو �سنتني، وتغيري 

ن�سبة  وحتديد  ال�رشوط  دفاتر 
�رشكة  كل  ح�سب  ال�رشيبة، 
لل�رشكات  وبالن�سبة  ون�ساطها، 
ال�سعيفة ف�جب حلها".واأ�ساف 
ال�سيا�سات  اأن  "عي�س�ب" 
امل�روثة عن احلك�مات ال�سابقة 
امل���اد  بع�س  ا�سترياد  كمنع 
بع�س  يف  وال�رشورية  الأولية 
ا�سترياد  ووق��ف  ال�سناعات 
العديد  جتميع  يف  تدخل  اأج��زاء 
�سيا�سات  ه��ي  الأج��ه��زة  م��ن 
معرقلة �ستزيد من عمق الأزمة 
تعي�سها  التي  القت�سادية، 
ت�ا�سل  ظل  يف  اجلزائر.خا�سة 
تهاوي عائدات النفط الذي ميثل 
92 يف املائة من اإيرادات اجلزائر 

من العملة ال�سعبة.

يلتقي اليوم اأع�ساء نقابة عمال قطاع امليكانيك واالإلكرتونيك واملعادن املن�سوية حتت لواء االحتاد العام للعمال اجلزائريني مبقر الفيدرالية الكائن 
بحيدرة، ق�سد درا�سة و�سعية 25 فرعا �سناعيا من�سويا حتت جممعات �سناعية واقت�سادية عمالقة، وهذا بعد تدهور الو�سع املايل لهذه املوؤ�س�سات ال�سناعية، 

حيث تطالب الفيدرالية باإعادة جدولة ديون هذه املوؤ�س�سات.

و�سعية 25 فرعا على املحك، ونقابة قطاع امليكانيك واالإلكرتونيك واملعادن جتتمع اليوم يف حني مت التما�ض الرباءة يف 
حق 19 موقوفا من احلراك

تاأجيل النظر يف 
حماكمة ف�سيل 
بومالة اإىل 23 

من فيفري  
الدار  حمكمة  اأم�س  اأجلت 
العا�سمة  باجلزائر  البي�ساء 
والكاتب  النا�سط  حماكمة 
ب�مالة"  "ف�سيل  ال�سحفي 
فيفري  ال�23 من  تاريخ  اإىل 
من  بطلب  وذل��ك  اجل���اري 
هيئة املحكمة لاإطاع على 

امللف.
املتهم  دفاع  هيئة  وتقدمت 
ب��الإف��راج  يق�سي  بطلب 
امل�ؤقت عن "ف�سيل ب�مالة" 
ال�سمانات. جميع  تقدمي  مع 
ال��دف��اع  هيئة  واأ����س���ارت 
اأ�سهر  اخلم�سة  ف��رة  اأن 
يف  م�كلهم  ق�ساها  التي 
كافية  تعترب  امل�ؤقت،  احلب�س 
وطالبت بالإفراج عنه ك�نه 
ال�سمانات.و  جميع  ميلك 
عرّب  م�كلها  اأن  اأ���س��ارت 
اأطياف  ككافة  راأي���ه،  عن 
املجتمع الذين خرج�ا �سمن 
للحراك  ال�سلمية  امل�سريات 
الذي  الطلب  ال�سعبي.وه� 
بعد  املحكمة  هيئة  رف�سته 
القان�نية.وي�اجه  املداولة 
الإعامي "ف��سيل ب�مالة" 
ت��ه��م امل�����س��ا���س ب��ال���ح��دة 
ال�طنية وت�زيع من�س�رات 
ب�حدة  امل�سا�س  �ساأنها  من 
مت  ال�طني،حيث  ال���راب 
اإي���داع���ه احل��ب�����س امل���ؤق��ت 
ِقبل  م��ن  احل��را���س  ب�سجن 
التابع  التحقيق  قا�سي 
مبحكمة  الأوىل  للغرفة 
 19 بتاريخ  البي�ساء  ال��دار 
2019، بعد ت�قيفه  �سبتمرب 
بحي  الكائن  �سكناه  مبقر 
"زره�ين خمتار" باملحمدية.
وكيل  التم�س  ب���امل����ازاة 
حمكمة  ل��دى  اجلمه�رية 
بالعا�سمة  اأحممد  �سيدي 
 19 ال���رباءة يف حق  اأم�����س، 
م�سريات  اأث��ن��اء  م���ق���ف��ا 
ال�قت  ال�سعبي.يف  احل��راك 
القا�سي  فيه  اأّج���ل  ال��ذي 
النطق يف احلكم يف الق�سية 
�سهر  من  ال�23  تاريخ  اإىل 
فيفري اجلاري.ياأتي هذا بعد 
قا�سي  حكم  من  فقط  اأيام 
راي�س  م���راد  بئر  حمكمة 
ال�سيا�سي  النا�سط  ب��رباءة 
التهم  م��ن  بلعربي  �سمري 
بعدما  وذلك  اإليه.  املن�س�بة 
العامة  النيابة  التم�ست 
نافذة  �سجنا  �سن�ات  ثاث  

يف حقه.
ل�ؤي ي

تب�ن،  املجيد  عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  اأكد 
القارة الفريقية يجب  اأن حل الأزمات يف 
اأن يق�م على احلل ال�سلمي دون التدخات 

الأجنبية.
يف  األقاها  التي  الكلمة  يف  تب�ن  �سدد  و 
وحك�مات  دول  لروؤ�ساء   33 ال��  ال��دورة 
اجل��زائ��ر  ع��زم  الف��ري��ق��ي، على  الحت���اد 

للم�ساهمة يف امل�ساحلة وال�سلم.
واأو�سح رئي�س اجلمه�رية اأن العامل ي�اجه 
الي�م "حتديات غري م�سب�قة، وكاأنه يتناءى 
املتعددة  والأطر  الدويل  القان�ن  عن معامل 
الأطراف، التي اأنارت درب املجتمع الدويل 
والأمن  ال�سلم  على  احلفاظ  من  ومكنته 
الإفريقية  القارة  اأن  اإىل  م�سريا  العامليني"، 
ح�سا�سيتها،  ب�سبب  تتعر�س،  ما  "كثريا 
ت�رشب  التي  املزعزعة  ال�سدمات  لرتداد 

ال�ستقرار يف العامل".
يف  الأزم��ة  اإىل  ال�سدد،  هذا  يف  وتطرق 
م�ؤ�سفا  "مثال  اعتربها  والتي  ال�ساحل 
�سهد  ح��ي��ث  ال�اقع"،  ل��ه��ذا  وتعي�سا 
مثل  دول  يف  اأ�سا"،  "اله�س  ال�ستقرار 
الأزمة  اأعقاب  يف  مفاجئا  "تده�را  مايل 
تنج  مل  التي  النيجر  عن  ناهيك  الليبية، 
ا�ستهدفت  التي  الهجمات  هي الأخرى من 
الدم�ية  الهجمات  ت�ساعد  مع  جي�سها، 
فا�س�  فيب�ركينا  الإرهابي�ن  يقرفها  التي 

ال�ساحلية"،  البلدان  يف  املحاولت  وبع�س 
"عدم ال�ستقرار اكت�سح منطقة  اأن  م�ؤكدا 
ال�سجاعة  اجله�د  من  الرغم  على  ال�ساحل، 

التي بذلتها البلدان املعنية".
اإن بلدان املنطقة يف ح��س  الرئي�س،  وقال 
ال�سجاعة  بنف�س  "جتابه  ت�ساد،  بحرية 
وال�سم�د الأعمال املدمرة لب�ك� حرام من 

خال الق�ة امل�سركة املتعددة اجلن�سيات".
ولدى تطرقه اإىل الأزمة الليبية، قال رئي�س 
الذي  املاأ�ساوي  "ال��سع  اإن  اجلمه�رية، 
ي�س�د يف ليبيا ال�سقيقة التي تتقا�سم معها 
م�سركا،  وم�سريا  ط�يلة  حدودا  اجلزائر 
بالن�سبة  قلق  م�سدر  ل  ي�سكِّ ي��زال  ل 
ال�سقيق  الليبي  "ال�سعب  اأن  اإلينا"، م�سيفا 

لي�ستحق ال�يات التي يكابدها الي�م".
باحت�سان  اخلا�س  اجلزائر  باقراح  وذك��ر 
منها  "وفاء  الليبيني،  الأ�سقاء  بني  احل���ار 
التاأكيد  الدبل�ما�سية ووفق ما مت  لتقاليدها 
عليه يف برلني، وم�ؤخرا يف برازافيل خال 
قمة جلنة الحتاد الفريقي رفيعة امل�ست�ى 
املميزةلأخي  الرعاية  حتت  ليبيا،  ح���ل 

الرئي�س دني�س �سا�س� نغي�س�".
و�سّدد الرئي�س تب�ن على اأن اجلزائر، "التي 
تدعم  ليبيا،  يف  التدخل  وقف  اإىل  تدع� 
فيها  القتتال  لإنهاء  امل�ستمرة  اجله�د  بق�ة 
للح�ار  الظروف  تهيئة  واإىل  دائمة  ب�سفة 

هي  هذه  اأن  الليبيني"،معتربا  الإخ���ة  بني 
اإيجاد  ب��سعها  التي  ال�حيدة  "الطريقة 
البلد  هذا  ي�سبح  ل  لاأزمة،حتى  خمرج 

الإفريقي ملعبا للمناف�سات بني الدول".
الرئا�سية،  النتخابات  بعد  اجلزائر  واأ�ساف 
م�سار  يف  قدما  للم�سي  حاليا  ت�ستعد 

الإ�ساحات ال�سيا�سية والقت�سادية.
يف  اأكرب  ب�سكل  ت�ساهم  اجلزائر  اأن  واأك��د 

تنمية القارة الفريقية.
جزائرية  وكالة  اإن�ساء  قرار  عن  اأعلن  كما 
ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل م��ن اأج���ل ال��ت��ع��اون 

والت�سامن.
اأن مهمة هذه  اأو�سح رئي�س اجلمه�رية،  و 
ال�كالة تعزيز امل�ساعدة والت�سامن مع دول 
اجل�ار، ل�سيما الدول ال�سقيقة يف ال�ساحل.

اجلزائر  ا�ستعداد  تب�ن  الرئي�س  واأك���د 
لاإ�سهام يف تعزيز التكامل الإقليمي.

الداخلي،  �ساأننا  "كنا من�سبني يف  واأ�ساف 
وجندد  العاقات،  ن�ستعيد  الي�م  لكننا 

دعمنا لاحتاد الفريقي".
بامل�ازاة اقرح جمل�س ال�سلم والأمن التابع 
اأدي�س  يف  اجتمع  الذي  الإفريقي  لاحتاد 
اأبابا قبيل انطاق قمة زعماء القارة ثاثة 
الف�ر  على  فيها  للنظر  ملم��سة  اإجراءات 

للم�ساعدة على اإنهاء الأزمة يف ليبيا.
والأم��ن  ال�سلم  جمل�س  اجتماع  خُل�س  و 

الذي �ساركت فيه اجلزائر و 15 رئي�س دولة 
ع�س� اإىل اقراح كاإجراء اأول ن�رش بعثة من 
املراقبني الع�سكريني الأفارقة ملراقبة وقف 
الأطراف  مع  ات�سال  واإقامة  النار  اإطاق 
القتال،  وقف  اتفاق  ت�قيع  مبجرد  الليبية، 
وذلك خال مناق�سات الأع�ساء يف قمتهم 

امل�سغرة.
تقييم  عملية  البعثة  هذه  اإر�سال  وي�سبق 

م�سركة لاحتاد الأفريقي والأمم املتحدة.
فريق  باإن�ساء  يتعلق  الثاين  الإج��راء  اأم��ا 
الرفيعة  اللجنة  م�ست�ى  على  ات�سال 
الأفريقي واملعنية  التابعة لاحتاد  امل�ست�ى 
اأ�سا�س  على  التط�رات  لر�سد  بليبيا، 

منتظم. 
واأخرًيا �سدد الجتماع على منا�سدة جمل�س 
عليها  املن�س��س  العق�بات  تطبيق  الأمن 

يف حالة انتهاك حظر الأ�سلحة.
جمل�س  يف  الأع�ساء  ال��دول  قادة  وطالب 
الدويل  املجتمع  الفريقي  والأم��ن  ال�سلم 
ت�س�ية  جه�د  يف  بفعالية  اأفريقيا  باإ�رشاك 

الأزمة.
التدخات  وقف  اإىل  املجل�س  قادة  دعا  و 
منتقدين  الليبية،  الأزم���ة  يف  اخلارجية 
تغييب دور الحتاد الأفريقي عن اإيجاد حل 

لاأزمة الليبية.
 ل�ؤي ي

للجزائر" بالن�سبة  قلق  م�سدر  اأ�سحت  "ليبيا 
 تبون يك�سف خالل القمة االفريقية عن اإن�ساء وكالة جزائرية للتعاون الدويل
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 •من مطالبهم اإ�صدار توقيت خا�س بالتدري�س يف مناطق اجلنوب
 اأ�ساتذة االبتدائي يجددون اإ�سرابهم اليوم

لوؤي ي
-----------------

ال�طنية  التن�سيقية  ف�سلت  و 
يف  البتدائي  التعليم  لأ�ساتذة 
تاريخ امل�سرية ال�طنية احلا�سدة 
تنظيمها،حيث  ت��ن���ي  ال��ت��ي 
�ستك�ن  امل�سرية  هذه  اأن  اأكدت 
ملحقة  باجتاه  فيفري   17 ي�م 
من  ب�"روي�س�".  الربية  وزارة 
الط�ر  اأ�ساتذة  هدد  اأخرى  جهة 
اختبارات  مبقاطعة  البتدائي 
اإجراوؤها  املزمع  الثاين  الف�سل 
مل  اإذا  فيفري،  �سهر  نهاية 
املهنية  مطالبهم  ال�زارة  جت�سد 
والجتماعية.ويف خط�ة جديدة 
ال�طنية  التن�سيقية  ق��ررت 
عدد  رفع  اإىل  ر�سميا  الذهاب 
غري  جلعلها  الإ�����رشاب،  اأي���ام 
يف  تنتهي  اأن  على  حم���ددة 
تراجع  وه�  فقط،  واحدة  حالة 
�سيا�سة  عن  ال��سية  اجلهات 
مت  وال��ت��ي  املنتهجة  ال�سمت 
اعتبارها باخلطرية مقارنة بفتح 
تر�سي  ل  حل�ل  ومنح  احل�ار 
امل�رشبني.  الأ���س��ات��ذة  طم�ح 
ل�سان  على  التن�سيقية  واأكدت 
املفت�ح  الإ���رشاب  اأن  ممثليها 
اختبارات  مقاطعة  �سريافقه 
اأن  م�ؤكدين  الثاين  الف�سل 
كان  عما  متاما  �سيختلف  الأمر 
متت  اأين  الأول،  الف�سل  خال 
اأن  قبل  الختبارات  مقاطعة 

اأيام.هذا  بعد  ا�ستدراكها  يتم 
ال�طنية  التن�سيقية  وتاأ�سفت 
من  البتدائي،  التعليم  لأ�ساتذة 
م�قف وزارة الربية مما يحدث 
لأ�ساتذة  عارمة  احتجاجات  من 
التعليم البتدائي على امل�ست�ى 
اأربعة  من  اأزي��د  منذ  ال�طني 
اأ�سهر كاملة، م�ستغربة التجاهل 
الأ�ساتذة من طرف  يجده  الذي 
متاطلها  وكذا  جهة  من  ال�زارة 
املرف�عة  املطالب  حتقيق  يف 
م�رشوعيتها.وتت�سمن  رغ��م 
والجتماعية  املهنية  املطالب 
الأ�ساتذة  قبل  من  املرف�عة 
التعليم البتدائي يف اإعادة ترقية 
اإىل  البتدائي  التعليم  اأ�ستاذ 

اأداء  من  لتمكينه   12 ال�سنف 
مل�ست�اه  العتبار  واإعادة  واجبه 
ومتابعة  اجلامعية،  و�سهادته 
اختالت  درا�سة  عن  نتج  ما 
2015، مع  القان�ن اخلا�س منذ 
احلجم  يف  جذريا  النظر  اإع��ادة 
التعليم  لأ���س��ات��ذة  ال�ساعي 
من  الأ�ستاذ  لتمكني  البتدائي، 
التح�سري اجليد والتك�ين لرفع 
تثمني  مع  التاميذ  م�ست�ى 
الإ�سافية  ال�ساعات  منحة 
للدعم  كبرية  اأهمية  لإع��ط��اء 
النظر  اإعادة  مع  املدر�سة،  داخل 
البتدائي  التعليم  هيكلة  يف 
تطالب  كما  نظرا خل�س��سيته، 
يف  احلق  با�سرجاع  التن�سيقية 

دون  والتقاعد  الن�سبي  التقاعد 
بت�فري  واملطالبة  ال�سن،  �رشط 
وزارة  عن  �سادرة  مذكرات 
م�اد  واإحل��اق  ال�طنية،  الربية 
الربية  يف  املتمثلة  الإي��ق��اظ 
الربية  البدنية،  الربية  الفنية، 
اخت�سا�س،  باأ�ساتذة  امل��سيقية 
داعية كذلك اإىل تعيني م�رشفني 
ترب�يني يف املدار�س البتدائية، 
اأوىل  الب��ت��دائ��ي  تلميذ  لأن 
واإ�سدار  غ��ريه،  من  باملتابعة 
يف  بالتدري�س  خا�س  ت�قيت 
بالعتبار  ياأخذ  اجلن�ب،  مناطق 
طبيعة املنطقة من ناحية احلرارة 

والتباعد بني املناطق.

الأ�ساتذة  الوطنية  التن�سيقية  قررت  التوايل،حيث  على  الرابع  لل�سهر  املتجدد  اإ�سرابهم  اليوم  االبتدائي  التعليم  اأ�ساتذة  يوا�سل 
يوم  لها  �سابق  بيان  يف  حددت  قد  كانت  بعدما  اأ�سبوع؛  كل  دوري  ب�سكل  اثنني  يوم  كل  االإ�سراب  اإىل  العودة  االبتدائي  التعليم 

االأربعاء لالحتجاج اأمام مديريات الرتبية عرب خمتلف واليات الوطن.

م�سرية وطنية، وتلويح مبقاطعة اختبارات الف�سل الثاين....

املتحدة  ل��اأمم  العام  الأم��ني  ق��ال  
انط�ني� غ�تريي�س من ادي�س اأبابا، 
عن  املنبثق  مبايل  ال�سام  اتفاق  اأن 
الزاوية"  "حجر  يعد  اجلزائر  م�سار 
على  م�ؤكدا  ال�ساحل،  ل�ستقرار 

عزم الأمم املتحدة م�ا�سلة دعمه.
افتتاح  عند  غ�تريي�س  واأو���س��ح 
لاحتاد  والأمن  ال�سلم  جمل�س  قمة 
 " ليبيا  و  ال�ساحل  ح�ل  الأفريقي 
اتفاق  جت�سيد  دعم  �سن�ا�سل  اأننا 
ال�سام مبايل الذي يعد حجر الزاوية 
ال�ستقرار  يتحقق  لن  بدونه  الذي 
املجتمع  دع��ا  املنطقة".كما  يف 
مكافحة  جه�د  دعم  اإىل  ال��دويل 
انه من  بال�ساحل، م�سيفا  الإرهاب 
لدع�ات  ال�ستجابة  ال�����رشوري 
بخ�س��س  املنطقة  ح��ك���م��ات 
التنم�ية. و  الأمنية  احتياجاتها 
الأممي  العام  الأم��ني  يق�ل  وتابع 
اأبدا  نتمكن  لن  باأننا  نعلم  "نحن 
العنيف  التطرف  على  الق�ساء  من 
تبقى  حيث  الأمنية،  باحلل�ل  فقط 

من  لل�قاية  و�سيلة  اأف�سل  التنمية 
القمة  ال�سام".و قبل انطاق  اأجل 
اأكد غ�تريي�س خال ندوة �سحفية 
على �سعف الآلية املطبقة من اأجل 
داعيا  ال�ساحل،  يف  الإره��اب  دحر 
الع��راف  اإىل  ال���دويل  املجتمع 
ملكافحة  افريقية  لعمليات  باحلاجة 
البند  حتت  مبهام  مدع�مة  الإرهاب 
ال��دويل  الأم���ن  ملجل�س  ال�سابع 
مب�ساهمات  م�سم�ن  بتم�يل  و 
اإلزامية.كما �رشح اأن "الأمر بديهي 
دول  ملجم�عة  بالن�سبة  ال��ي���م 
ال�ساحل ال5 و كذلك لأكرب حتالف 
يجب اإن�ساوؤه من اأجل الق�ساء على 

الإرهاب يف اإفريقيا".
اأن  الأمم��ي  العام  الأم��ني  اأ�ساف  و 
الإرهاب يف اأفريقيا ي�سكل "تهديدا 
اجلميع  واجب  من  "اأنه  و  �ساما" 
اإظهار الت�سامن الفعلي مع البلدان 
الإفريقية، التي هي يف مقدمة هذه 

املعركة".
ق/و

اتفاق اجلزائر حول ال�سالم 
يف مايل ُيعّد "حجر الزاوية" 

ال�ستقرار ال�ساحل

فتح ع�س� اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير 
ال�طني، ح�سني خلدون، النار على القيادة احلالية 
للحزب، معتربا اأن اإ�رشارها على الإنفراد بعقد 
امل�ؤمتر احلادي ع�رش، �سيعّقد الأزمة داخل احلزب. 
و طالب خلدون بعقد ندوة وطنية جامعة ُي�رشف 
احلزب  ونزهاء  “�رشفاء  ب�  اأ�سماهم  من  عليها 
يعاين  التي  امل�ساكل  معاجلة  اأجل  من  العتيد” 
منها الأفان التي تفاقمت بعد احلراك ال�سعبي، 
اأجل  من  وا�سطة  �ستك�ن  الندوة  م�سيفا:” 
التي  احلزب  �س�ؤون  ُت�سري  مديرة  هيئة  ت�سكيل 
�ستتكفل بتعيني جلنة وطنية تتكفل بالتح�سري 
التح�سري  باأن  املتحدث  .و�سدد  ال�11  للم�ؤمتر 
با  �سيك�ن  ال�رشط  هذا  حتقيق  دون  للم�ؤمتر 
القيادة احلالية هي  اأي قيمة مادام  فائدة وبدون 
ال�سياق:”  هذا  يف  م��سحا  عليه،  ت�رشف  من 
التي  القيادة  هذه  بتجاوز  اإل  للعتيد  خمرج  ل 
اإل  حتركها  ل  التي  و  ف�سادا،  احلزب  يف  عاثت 
ال�ستحقاقات و املحطات النتخابية و ل تهتم 
لك�نها  برحيلها  املنادية  الق�اعد  به  تطالب  مبا 
للحزب �س�ى  اأي �سيء  تقدم  غري �رشعية ول 
املركزية لاأفان  اللجنة  تدمريها”.واأكد ع�س� 
باأنه لن يك�ن طرفا يف امل�ؤمتر لأن القيادة احلالية 
ال�سياق:”  هذا  يف  متابعا  لت�سيريه،  م�ؤهلة  غري 
ال�رشفاء  كل  ف�ساأدع�  واقعا،   الأمر  اأ�سبح  اإن 
فيه لأنه غري �رشعي ول ميكن  امل�ساركة  لعدم 

اأن ُيعطي اأي نتائج تخدم احلزب”.
العام بالنيابة  وعاد خلدون لينتقد  قرار الأمني 
الدين  عز  املر�سح  مب�ساندة  العتيد   للحزب 

ع�س�  ح�ساب  على  الرئا�سيات  يف  ميه�بي 
اللجنة املركزية للحزب عبد املجيد تب�ن، حيث 
اأفا�ست  التي  القطرة  ه�  القرار  هذا  اإن  قال:” 
الكاأ�س لك�ن كل الق�اعد رف�سته، وه� ل ميثل 
الر�سمي  الناطق  اإطاقا”.وذهب  الأفان  ت�جه 
ملا  ذلك  من  اأبعد  اإىل  الأف��ان  باإ�سم  ال�سابق 
طرف  من  ي�مية  ات�سالت  تلقيه  عن  ك�سف 
الأفان  اإنقاذ  يف  الراغبني  ال�رشفاء  “املنا�سلني 
ت�سعيد  منه  طلب�ا  حيث  اأك��ر،  الغرق  من 
الحتجاجات ومَل ل الت�جه للعدالة حلل ال��سع 
املتحدث:”  اأكر”.واأ�ساف  يتعقد  اأ�سحى  الذي 
الأف��ان  ماآ�سي  و�سبب  �رشعية  غري  القيادة 
نظيفة  الق�اعد  لأن  بقيادته  دائما  مرتبطة 
راأ�س  على  كان�ا  من  اأغلب  ت�اجد  والدليل 
يعلم  اأن  يجب  العام  الراأي  ال�سجن،  يف  احلزب 
اأن حزب جبهة التحرير ال�طني مل يتهيكل منذ 
والأخيار  ال�طني�ن  منا�سل�ه  وتعر�س   2010

املرات”.ويرى  من  الكثري  املبا�رش يف  لاإق�ساء 
خلدون اأن احلزب يجب اأن يك�ن �رشيكا حقيقيا 
عهد  لإنهاء  داعيا  القادمة،  املرحلة  لل�سلطة يف 
اإىل  لت�جيهها  الهاتف  قيادته لأوامر عرب  تلقي 
لتلقي  واجهة  احل��زب  جعل  ال��ذي  املنا�سلني، 
مع  ال�سعبي،  احلراك  انطاق  منذ  النتقادات 
رغبة الكثري من اجلزائريني يف التخل�س منه”.و 
التحرير  جبهة  حلزب  بالنيابة  العام  الأمني  كان 
مبا�رشة  عن  اأعلن  قد  �سديقي  علي  ال�طني، 
قيادة احلزب للتح�سريات اخلا�سة بامل�ؤمتر احلادي 
العا�رش، وهذا  بت�جيه تعليمة لأمناء املحافظات 
ا�ستعدادا   املنا�سلني  اإح�ساء  يف  لل�رشوع 
لنتخاب مندوبي امل�ؤمتر من ال�ليات، من اأجل  
عقده �سهر ج�ان املقبل،  يف حال مل يطراأ على 
ا�ستحقاقات مهمة على غرار  ال�طنية  ال�ساحة 

ال�ستفتاء على م�رشوع تعديل الد�ست�ر.
ق/و

خلدون يوؤكد: 

ال بد من عقد ندوة وطنية واملوؤمتر لن يحل اأزمة االأفالن

االأمني العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ض يوؤكد:

اأعلنت وزارة الدفاع ال�طني باأن  
ال�سباب امل�ل�دين بني 01 جانفي 
ملزم�ن   2001 دي�سمرب  و31 
طبقا  الطبي  النتقاء  واجب  باأداء 
 14-06 رق��م  القان�ن  لأح��ك��ام 
امل�ؤرخ يف 09 اأوت 2014 املتعلق 

باخلدمة ال�طنية.
لها  بيان  يف  ال�زارة  اأو�سحت  و 
تلق�ا  الذين  املعنيني  ال�سباب  باأن 
يف  بالتقدم  مطالب�ن  ا�ستدعاء، 
اإىل  ال�ستدعاء  يف  املبني  التاريخ 
ال�طنية  اخلدمة  مكتب  اأو  مركز 
املنتمني اإليه، مرفقني بال�ستدعاء، 
الإقامة،  بطاقة  اله�ية،  بطاقة 
�س�رتني  م��در���س��ي��ة،  ���س��ه��ادة 
بال�ثائق  واحتماليا  �سم�سيتني 

التي تثبت حالتهم ال�سحية.
اأم��ا  ذاته:”  امل�سدر  اأ���س��اف  و 
ي�سلهم  مل  ال��ذي��ن  امل���اط��ن���ن 

ب�سحبه،  عليهم  ال���س��ت��دع��اء، 
البلدية  مقر  من  بالتقرب  �س�اء 
من  بالتقرب  اأو  ميادهم  ملكان 
ال�طنية  اخلدمة  مكتب  اأو  مركز 
وزارة  اأ�سارت  اإليه”.و  املنتمني 
ال�سباب  اأن  اإىل  ال�طني  الدفاع 
لدى  اإيداع  باإمكانهم  امل�ستدعني، 
ال�طنية  اخلدمة  مكتب  اأو  مركز 
الطبي،  النتقاء  اإج��راء  ي�م  يف 
طلبات التاأجيل اأو الإعفاء ل�سبب 
البيان  �سدد  العائلة.و  كفيل 
ي�ستجيب  ل  م�اطن  كل  على 
لا�ستدعاء من اأجل اإجراء النتقاء 
و  تلقائيا  م�ؤها  يعلن  الطبي، 
و  الإعفاء،  طلب  يف  احلق  يفقد 
مع  التزاماته  لأداء  �سي�ستدعى 

الدفعات التابعة ل�سفه.

ق/و

وزارة الدفاع الوطني ُت�سدر بيانا 
يخ�ض اخلدمة الوطنية

ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  تعهد وزير 
امل�ؤ�س�سات  و  املت��سطة  و 
يا�سني  املعرفة،  واقت�ساد  النا�سئة 
جريدان، بدعم امل�ؤ�س�سات النا�سة 
يف جمال ر�سكلة النفايات.و قال 
جريدان خال ندوة ح�ل ر�سكلة 
“النفايات  بالعا�سمة:  النفايات 
فر�س  خلق  على  ال��ق��درة  لها 

تخ�س�س  اإنها  جديدة؛  ا�ستثمار 
امل�اد  من  ل�سادراتنا  تقلي�سا  لنا 
عبء  م��ن  اخلف�س  و  الأول��ي��ة 
ال�سعبة،  بالعملة  ال�سادرات 
الر�سلكة  عملية  �ست�ساهم  كما 
�س�ق  و  �سغل  منا�سب  خلق  يف 
بيئتنا  تطهري  جانب  اإىل  جديدة 

�سحيا و اجتماعيا”.
“�سن�سعى  امل��ت��ح��دث:  ت��اب��ع  و 
م�سغرة  ���رشك��ات  لإر����س���اء  
على  الت�زيع  و  بالفرز  تق�م 
ذلك  و  ال��دوائ��ر  ك��ل  م�ست�ى 
ميدان  يف  لا�ستثمارات  دعما 
ندع�  ه��ن��ا  م��ن  و  ال��ر���س��ل��ك��ة، 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار 
يف  للخ��س  ل��ل���زارة  الجت���اه 
اأ�س�س  و�سع  و  امل��س�ع  ه��ذا 

ال�ستثمار امل�ستدام”.
ق/و

وزير املوؤ�س�سات النا�سئة يتعهد 
بدعم امل�ستثمرين يف ر�سكلة 

النفايات 

وزير الطاقة يوؤكد: 

النفط اإنتاج  بخف�ض  “اأوبك+” اأو�ست 
اأكد وزير الطاقة، حممد عرقاب باأن اللجنة الفنية “لأوبك+” اأو�ست بتمديد التفاق احلايل خلف�س اإنتاج النفط حتى نهاية 2020، ب�سبب 
َتِبعات فريو�س ك�رونا على معادلة طلب النفط.وقال ال�زير عرقاب الذي يت�ىل رئا�سة منظمة “اأوبك”: “اإن اللجنة الفنية امل�سركة 
لأوبك+ اأو�ست بخف�س اإ�سايف يف الإنتاج حتى نهاية الربع الثاين من �سنة 2020 ، حيث �سُتقدم اللجنة الفنية امل�س�رة لأوبك وحلفائها 
والتي اختتمت اجتماعها ي�م اخلمي�س املا�سي.وتابع املتحدث: “فريو�س ك�رونا له تاأثري �سلبي على الأن�سطة القت�سادية ول �سيما على 

النقل وال�سياحة وال�سناعة يف ال�سني ب�سكل خا�س، وب�سكل متزايد اأي�سا يف املنطقة الآ�سي�ية وب�سكل تدريجي يف العامل”.
ق/و
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ِانهيار اأ�سعار اللحوم البي�ساء و�سط توقعات بارتفاعها يف رم�سان

حممد علي 
-----------------

ال�احد  الكيل�غرام  �سعر  و�سل  حيث 
من حلم الدجاج حدود 100 دينار جزائري 
يف بع�س املناطق، فيما بيع الكيل�غرام 
ال�احد من حلم الديك الرومي  ب� 300 
على  �سلبا  انعك�س  مما  جزائري،  دينار 
منهم،  ال�سغار  خا�سة  الدواجن  مربي 
الذين يغط�ن 50 باملائة من احتياجات 

ال�س�ق ال�طنية من هذه املادة.
الدواجن  منتجي  جمعية  رئي�س  اأك��د 
جنان  اجل���زائ���ر،  ل���لي��ة  والأران�����ب 
تعر�س�ا  الدواجن  مربي  م�سطفى،اأن 
الأ�سب�ع،  هذا  فادحة  مادية   خل�سائر 
بعد النهيار املفاجئ يف اأ�سعار اللح�م 
ال�فرة  اإىل  الأمر  هذا  مرجعا  البي�ساء، 
ال�س�ق  ع  وت�سبُّ الإنتاج   يف  الكبرية 

ال�طنية من هذه املادة.
امل��رب��ني  اأن  امل��ت��ح��دث،  وا���س��ر���س��ل 
التي  الأع���اف  غ��اء  م��ن  ي�ستك�ن 
 4800 اإىل   4500 بني  ما  ثمنها  يقدر 
اأن املربني  دينار للقنطار ال�احد، مربزا 
يقتن�ن الأعاف التي تدخل يف تغذية 
غرار  على  اخل���ا���س،  ل��دى  ال��دواج��ن 
مادتي ال�س�جا والذرة، مردفا اأن ه�ؤلء 
الأدوي��ة  غ��اء  من  كذلك  ي�ستك�ن 
اخل�ا�س،  البياطرة  من  يقتن�نها  التي 
ناهيك عن تكاليف الكهرباء التي تثقل 

كاهلهم.
طرف  من  الدعم  غياب  جنان  واأعاب   
يف  كالدعم  امل��رب��ني  ل��ه���ؤلء  ال��دول��ة 

وكذا  الأدوي���ة  اأو  الأع���اف  اأ�سعار 
عن  ناهيك  البيطرية،  للرقابة  افتقادهم 
عدم متكينهم من احل�س�ل على قرو�س 
اأعباًء  ي�اجه�ن  يجعلهم  ما  بنكية، 
اخلا�س  ح�سابهم  على  ماديًة  وخ�سائَر 

على حد ق�له.
من جهته، اأبدى رئي�س اجلمعية ال�طنية 
م�سطفى  واإر�ساده،  امل�ستهلك  حلماية 
القيا�سي  النهيار  من  قلقه  عن  زبدي 
�سي�ؤثر  الأمر  هذا  اإن  الدجاج،  لأ�سعار 
على  امل�ستهلك  على  �سلبي  ب�سكل 
الإنتاج  تراجع  بعد  املت��سط،  امل��دى 
مزاولة  عن  املربني  اأغلب  ت�قف  نتيجة 

هذه املهنة.
للح�م  ال�طني  الدي�ان  زبدي  وطالب 
الكميات  لقتناء  العاجل  بالتدخل 
وكذا  ال�س�ق،  يف  امل�ج�دة  الفائ�سة 
اجلامعية  امل��ط��اع��م  على  القائم�ن 
ا�ستهاكها  حجم  رفع  وامل�ست�سفيات 
املحافظة  اأجل  البي�ساء من  اللح�م  من 
على ا�ستقرار �سعر هذه املادة على حد 

ق�له.
ال�طنية  اجلمعية  رئي�س  واأ���س��اف   
مثل  اأن  واإر���س��اده،  امل�ستهلك  حلماية 
مرة  كل  تتكرر  ال�سيناري�هات  هذه 
الكيل�غرام  �سعر  جتاُوزُ  يك�ن  اأين    ،
�سقف  �سابق  وقت  يف  الدجاج  حلم  من 
ل  ال��ذي  الأم��ر  جزائري،  دينار   500
يخدم القت�ساد ال�طني ول امل�ستهلك 
اإىل  ال��سية  اجلهات  داعيا  اجلزائري، 
اإيجاد حل�ل ا�ستعجالية للمحافظة على 

هذه ال�سعبة.
ارتفاع يف م�ست�ى الطلب على ال�سحن 

اجل�ي بالقارة ال�سمراء خال 2019
اجل�ي  للنقل  ال��دويل  الحت��اد  اأ�سدر 
بال�سحن  املتعلقة  البيانات  “اإياتا” 
الدولية  الأ�س�اق  خمتلف  يف  اجل���ي 

خال �سنة 2019.
يف  ارتفاعا  الحت��اد  بيانات  واأف���ادت 
اجل�ي  ال�سحن  على  الطلب  م�ست�ى 

يف القارة الإفريقية ب�سنبة 10.3 باملائة 
 2019 �سنة  من  دي�سمرب  �سهر  خال 

مقارنة بنف�س الفرة من �سنة 2018.
�سنة  اأن  الحت���اد،  بيانات  واأظ��ه��رت 
2019،  واأن ذلك يعك�س ت�سجيل زيادة 
يف �سعة اأحجام ال�سحن من 7.4 باملائة 
دي�سمرب  خال  باملائة   10 ن�سبة  اإىل 

 .2019
لتك�ن الزيادة بن�سبة 13.3 باملائة على 

مدار �سنة 2019.
املتعلقة  الحتاد  بيانات  املقابل، ك�سفت 
م�ست�ى  يف  انخفا�سا  اجل�ي  بال�سحن 
خمتلف  يف  باملائة   3.3 بن�سبة  الطلب 

الأ�س�اق الدولية خال نف�س ال�سنة.
بن�سبة  ال�سحن  �سعة  ارتفعت  حني  يف 
اأول   2019 �سنة  لت�سجل  باملائة،   2.1
عام  منذ  ال�سحن  اأحجام  يف  انخفا�س 

.2012

100 دينار، االأمر الذي اأحلق اأ�سرارا  تراجعت اأ�سعار اللحوم البي�ساء يف ال�سوق الوطنية اإىل م�ستويات قيا�سية هذه االأيام، حيث بيع الكيلوغرام الواحد من حلم الدجاج يف بع�ض املناطق باأقل من 
اأ�سعار اللحوم البي�ساء تراجعا قيا�سيا هذه االأيام، نتيجة الفائ�ض يف االإنتاج وتراجع يف اال�ستهالك . مادية فادحة باملربني. تعرف 

املربون يتكبدون خ�سائر فادحة جراء ت�سّبع ال�سوق الوطنية....

ال�طني  للجي�س  مفرزة  ا�ستهداف  مت 
يف   2020 فيفري   09 اأم�س  ال�سعبي 
�سباحا  دقيقة  وخم�سني  العا�رشة  حدود 
باجي  بربج  احلدودية  تيمياوين  مبنطقة 
من  ال�ساد�سة،  الع�سكرية  خمتار/الناحية 
مركبة  منت  على  ك��ان  انتحاري  ط��رف 
ك�سفها  ف�ر  حيث  مفّخخة،  الدفع  رباعية 
املدخل  مبراقبة  املكلف  الع�سكري  متكن 
املركبة  ه��ذه  دخ���ل  حماولة  اإحباط  من 
قام  النتحاري  اأن  غري  بالق�ة،  امل�سب�هة 
ا�ست�سهاد  يف  مت�سببا  مركبته  بتفجري 

اجلندي احلار�س.

الرئي�ص تبون يعزي اجلندي وعائلته 

"بعد ال�ست�سهاد البط�يل لإبن الأ�ساو�س 
مع  حدودنا  على  املرابط  ابراهيم  عدة  بن 
باجي  بربج  الإجرامية  العملية  يف  مايل، 
خمتار، بحزن واأ�سى اأعزي نف�سي يف هذا 
للجي�س  الكبرية  الأ�رشة  واأعزي  امل�ساب 

ال�طني ال�سعبي وعائلة ال�سهيد".
حممد علي

وبف�سل  الإره����اب  مكافحة  اط���ار  يف 
ا�ستغال املعل�مات، اأوقفت مفارز م�سركة 
فيفري   07 ي�م  ال�سعبي  ال�طني  للجي�س 
للجماعات  دع��م   )02( عن�رشي   ،2020
وخن�سلة/ن.ع.5،  باملدية/ن.ع.1  الإرهابية 
للجي�س  اأخرى  مفارز  ودمرت  ك�سفت  فيما 
خمابئ   )05( خم�سة  ال�سعبي  ال�طني 
الدفلى/ن.ع.1  عني  من  بكل  لاإرهابيني 
ك�سف  اإىل  بالإ�سافة  و�سكيكدة/ن.ع.5، 
ال�سنع  تقليدية  قنابل   )03( ثاث  وتدمري 

باجللفة/ن.ع.1 وتيارت/ن.ع.2.
اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
�سبعة  ال�سعبي  ال�طني  للجي�س  مفارز 
)07( جتار خمدرات ب�هران وتلم�سان وعني 
وحجزت  وب�سار/ن.ع.3،  ال�سفراء/ن.ع.2 
تقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة  كمية 
قر�سا  و)5588(  و)807(غ  ب�)776(كلغ 
نقال  هاتف  و)02(  ومركبتني)02(  مهل��سا 

ب�لية النعامة
للجي�س  م��ف��ارز  اأوق��ف��ت  اآخ���ر،  �سياق  يف 

متفرقة  عمليات  خال  ال�سعبي،  ال�طني 
مقل  وع��ني  خمتار  باجي  ب��رج  م��ن  بكل 
 )43( و�سبطت  �سخ�سا   )12( /ن.ع.6، 
و)32(مطرقة  �سغط، ومن  م�لد كهربائي 
ال�طني  الدرك  عنا�رش  اأوقف  اأخرى،  جهة 
بغرداية وال�ادي وتقرت/ن.ع.4، ثاث )03( 
اأ�سخا�س وحجزوا �سيارة �سياحية و)5174( 

وحدة من خمتلف امل�رشوبات.
ال��درك  عنا�رش  اأوق��ف  ال�سياق،  نف�س  يف 
والعلمة   وباتنة  بتلم�سان/ن.ع.2  ال�طني 
 )06( ب�عريريج/ن.ع.5،  وب��رج  وق��امل��ة 
�سيد،  بنادق   )04( اأربع  وحجزوا  اأ�سخا�س 
)03(منظار  اإىل  بالإ�سافة  مركبات  و)03( 
 )9257( حجز  مت  فيما  الذخرية،  من  وكمية 
من  بكل  للتهريب،  امل�جه  ال�ق�د  من  لرا 
كما  والطارف/ن.ع.5،  تب�سة  اأهرا�س،  �س�ق 
من  �رشعي  غري  مهاجر   )21( ت�قيف  مت 
جن�سيات خمتلفة بكل من وهران وتلم�سان 

وتيارت وب�سكرة وتندوف.
بكاي عمر

احباط حماولة ا�ستهداف مفرزة للجي�ض 
بربج باجي خمتار

حجز اأكرث من 7 قناطري من الكيف املعالج 
بالنعامة بالبيئة  املكلف  املنتدب  ال���زي��ر  دع��ا 

ال�سحراوية، حمزة اآل �سيد ال�سيخ، باأدرار، 
وتثمني  التدويري  القت�ساد  ترقية  اإىل 

البح�ث العلمية ح�ل الطاقات املتجددة.
وخ��ال اإع��ط��اء اإ���س��ارة ان��ط��اق حملة 
مطار  بطريق  للت�سجري،  واأخرى  للنظافة 
بعا�سمة  بلكبري  حممد  �سيدي  ال�سيخ 
فيها  �رشع  التي  الزيارة  اإطار  يف  ال�لية 
اأهمية  املنتدب  ال�زير  اأبرز  املنطقة،  اإىل 
و�رشورة  التدويري،  القت�ساد  تط�ير 
الطاقات  ح�ل  العلمية  البح�ث  تثمني 
العناية  اإىل  باملنا�سبة  داعيا  املتجددة، 
البيئية  الثقافة  وتكري�س  املحيط  بنظافة 

يف اأو�ساط خمتلف �رشائح املجتمع.
�سيد  اآل  ال�سيد  حث  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
ال�سيخ اجلمعيات املحلية من اأجل تكثيف 
لدى  البيئي  ال�عي  ن�رش  يف  جه�دها 
يف  مهمة  حلقة  ُيعّد  وال��ذي  امل�اطنني 
على  م�ؤكدا  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
حمات  يف  الأهمية  اإع��ط��اء  ����رشورة 
حتقق  التي  الأ�سجار  لغر�س  الت�سجري 

منافع متعددة من الناحية القت�سادية.
على  مبتكرة  من��اذج  على  وق�فه  ول��دى 

يف  البحث  و  تط�ير،  وح��دة  م�ست�ى 
ال�سحراوي،  بال��سط  املتجددة  الطاقات 
�سدد ال�زير املنتدب على �رشورة تثمني 
البح�ث العلمية التي مت اإعدادها يف جمال 
البيئة  بحماية  املتعلقة  املتجددة  الطاقات 
املهني  ال��سط  يف  ا�ستغالها  خال  من 
القت�سادية  التنمية  لحتياجات  تلبية 
الفاحة  قطاع  يف  �سيما  ل  املحلية، 

ومبجالت خدماتية متعددة.
الطاق�ي  النتقال  خطة  اأن  اأي�سا  واأبرز 
ت�سعى للتح�ل نح� هذا امل�سعى باأق�سى 
يهدف  البيئة  قطاع  اأن  م�سيفا  �رشعة، 
من  ميغاواط   1.000 اإىل  لل��س�ل 

الطاقات املتجددة خال املدى املت��سط.
ويف هذا ال�سدد، دعا ال�سيد حمزة اآل �سيد 
اجلمع�ية  والفعاليات  الهيئات  ال�سيخ، 
امل�ست�ى  على  املبادرة  زمام  لأخذ  املحلية 
املحلي لتثمني خمتلف الإجنازات، املحققة 
من  املتجددة  والطاقات  البيئة  جمال  يف 
خال تفعيل اخلربات العلمية والتطبيقية 
نقلة  حتقيق  يف  للم�ساهمة  املكت�سبة، 
اإىل  وتن�يعه،  ال�طني  لاقت�ساد  ن�عية 
فتح  اجلامعة، من خال  دور  تعزيز  جانب 

ل  البيئة،  جمال  يف  علمية  تخ�س�سات 
النفايات،  بر�سكلة  يتعلق  فيما  �سيما 
نظرا لنعكا�سها الإيجابي على القت�ساد 

والبيئة.
باأدرار  البيئة  بدار  ال�زاري  ال�فد  وتفقد 
ال��ن���ادي  م��ن  ع��دد  لأن�سطة  معر�سا 
ال�سبانية  امل�سغرة  وامل�ؤ�س�سات  اخل�رشاء 
بالبيئة،  �سلة  ذات  اأن�سطة  ت��زاول  التي 
اإىل جانب ِاّطاعه على بطاقة تقنية ح�ل 
التفجريات  اإحاطات مل�اقع  اإجناز  م�رشوع 
برقان  حم�دية  مبنطقة  الفرن�سية  الن�وية 

جن�ب ال�لية.
بالف�ساء  العائات  حديقة  اأي�سا  وعاين 
مبنطقة  ال�سج�ن  لإدارة  التابع  الغابي 
الردم  اأدرار، ومركز  مراقن ب�سمال مدينة 
لعا�سمة  الغربية  باجلهة  للنفايات  التقني 
هكتارات،   10 على  تربع  التي  ال�لية، 
الردم  مركزي  ح�ل  �رشوحا  تلقى  كما 
رقان  بلديتي  من  بكل  للنفايات  التقني 

وتيميم�ن.
اأزيد  الثاثة من جمع  املراكز  وقد مكنت 
خال  النفايات  من  طن  األ��ف   27 من 
لل�فد  املقدمة  ال�رشوح   ح�سب   ،2019

ال�زاري.
من�ذج  على  امل�قع  بذات  اطاعه  ولدى 
جمع  جم���ال  يف  م�سغرة  مل���ؤ���س�����س��ة 
املكلف  املنتدب  ال�زير  دعا  النفايات، 
بالبيئة ال�سحراوية م�س�ؤويل ذات املن�ساأة 
للم�ؤ�س�سات  املجاين  التزويد  اإىل  البيئية، 
امل�سغرة بالنفايات البا�ستيكية املت�اجدة 

باملركز.
بالبيئة  املكلف  املنتدب  ال�زير  وا�سل  و 
اأم�س  اأدرار  ل�لية  زيارته  ال�سحراوية 
املتجددة  للطاقات  هياكل  بتفقد  الأح��د، 
واأخرى لت�سيري النفايات بعا�سمة ال�لية 

املنتدبة تيميم�ن.
ق/و

الوزير املكلف بالبيئة ال�سحراوية، حمزة اآل �سيد ال�سيخ يوؤكد:

�سرورة ترقية االقت�ساد التدويري و تثمني البحوث العلمية حول 
الطاقات املتجددة
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الفالحون متخوفون على الفالحة بتمرنا�ست 

علي  حممد 
------------------

وحت����ز الأرا����س���ي ال��ف��اح��ي��ة 
األف   16 على  املقدرة  امل�ستغلة 
مقارنة  مت�ا�سعة  تبقى  هكتار، 
�سة  املخ�سّ الإجمالية  بامل�ساحة 
ل��ف  اأ  882 ب��ق��راب��ة  وامل���ق���درة 
الإرت�ازية  بار  الآ اأن  كما  هكتار، 
بح�ايل  املقدرة  املنجزة  العميقة 
غري  ن�سفها  بقي  ب���ار،  اآ  206
من  جعل  ال��ذي  م��ر  الأ م�ستغل، 
رهينة  ال��ك��ب��رية  امل�ساحة  ه��ذه 
خا�س  ا�ستغال  دون  الحتكار 
المتياز  اإطار  يف  املمن�حة  منها 

الفاحي.   وال�ستثمار 

املتتبع�ن  طالب  ال�سدد،  هذا  يف 
ومرافقة  اجله�د  تكاثف  ب�رشورة 
من  ياديهم  باأ والأخ��ذ  الفاحني 
وا�ستغال  القطاع،  تط�ير  اأجل 
ال��ت��ن��ّ�ع ال��ط��ب��ي��ع��ي وامل��ن��اخ��ي 
على  ي�ساعد  وال���ذي  ل��ل���لي��ة 
املحا�سيل  م��ن  ال��ع��دي��د  ن��ت��اج  اإ
الكتفاء  حتقيق  ومنه  الزراعية، 
ال�سم�رشة  على  والق�ساء  املحلي 
والتبعية  ال�����س���ق  واح��ت��ك��ار 
الأخ���رى،  ال���لي��ات  ملحا�سيل 
طرف  من  املقّدم  الدعم  ظّل  يف 
���س��ن��ادي��ق  اإط����ار  يف  ال���دول���ة 
طبقا  ن�اعها،  اأ مبختلف  التم�يل 
امل�سرك  ال�����زاري  للمر�س�م 

 04 /  23 يف  امل����ؤرخ   108 رق��م 
ن�����س��اء  اإ امل��ت�����س��م��ن   ،2011  /
م�����س��ت��ث��م��رات ف��اح��ي��ة ج��دي��دة 
ومراقبتها  متابعتها  و���رشورة 

امل�ساريع. من  ال�ستفادة  بعد 
���س��ّدد  ال�����س��ي��اق،  ن��ف�����س  ويف 
على  القطاع  بخبايا  العارف�ن 
تفعيل  يف  �����رشاع  الإ ����رشورة 
التي  للدوائر  التقنية  اللجان 
ا�ستغال  معاينة  على  ت�رشف 
امل�����س��اح��ات ال��ف��اح��ي��ة ال��ك��ربى 
وت�سفيتها  بال�ستثمار،  اخلا�سة 
وت�����س���ي��ة امل��ل��ف��ات ال��ع��ال��ق��ة 
ذات  ال��ف��اح��ي��ة  ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 
وتطهري  ال��ق��دمي،  ال���س��ت��غ��ال 

عرب  الن�سطة  غ��ري  امل�����س��اح��ات 
الأول�ية  واإعطاء  ال�لية  تراب 
من  امل�ستفيد  لل�سباب  منحها  يف 
خا�سة  والت�سغيل،  الدعم  ليات  اآ
املح�رية  امل��ر���س��ات  اأ���س��ح��اب 

�سالح. عني  املنتدبة  بال�لية 
ال�ساأن،  ب��ه��ذا  املهتم�ن  واأك���د 
التي  املناطق  ال�سريحذو   على 
احلديثة  التقنيات  اع��ت��م��دت   
ال��ف��اح��ي  امل��ج��ال  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
املحلية  ال��ظ��روف  م��راع��اة  م��ع 
لبل�غ  املنطقة،  وخ�س��سية 
عليها  العمل  يجب  التي  الأهداف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وق��ت  ����رشع  اأ يف 

املجال. هذا  يف  والتقنيني  اخلرباء 

موارد  الوالية، من  بها  التي تزخر  املذهلة  املوؤهالت  بتمرنا�ست يف ظّل  للمواطنني  اليومية  باحلياة  الفالحة  يرتبط قطاع 
الوطني. امل�ستوى  على  الريادة   مينحها  مما  وحيوانية،  ونباتية  مائية 

نحو  به  التوّجه  وحتى  االإكتفاء  حتقيق  اإىل  ودفعه  حمليا  القدرات  تلك  الفالحي  املنتوج  يت�سّمن  اأن  املهنيون  وياأمل   
ا�ست�سرافية  ونظرة  حملية  اإ�سرتاتيجية  و�سع  �سرورة  املجال  بهذا  املهتمني  ح�سب  يتطّلب  الذي  االأمر  االأخرى،  االأ�سواق 

عامة. ب�سفة  فيه  وامل�ستثمرين  القطاع  على  القائمني  طرف  من  ناجعة 

بها  التي تزخر  املوؤهالت  بالرغم من 

بها  يق�م  التي  املحاولت  اأكر  ما 
انتباه  للفت  املعزولة  املدن  �سكان 
على  بال�سهر  املعنيني  امل�س�ؤولني 
مل  نهم  اأ اإل   ، معي�ستهم  ق�سايا 
تعجرف  م��ام  اأ ذلك  من  يتمكن�ا 
الذين  والقرار  ال�سلطة  اأ�سحاب 
كل  ممار�سة  يف  ي�ميا  يتفن�ن 

! والإق�ساء  الهروب  ن�اع  اأ
ل�لية  تابعة  مناطق  عدة  هناك 
دوامة  يف  تتخبط  زالت  ما  اجللفة 
�سخاء  رغ��م   ، والأوج���اع  الفقر 
وت��سيات  العم�مية  اخلزينة 
امل�اطن  بحياة  للنه��س  الدولة 
بنخبتها  نثيلة  اإ قرية   ! اجلزائري 
من  ت��ن��ُج  مل  احل��اف��ل  وت��اري��خ��ه��ا 
غ��ي��اه��ب ال��ت��ق��زمي وال��ن�����س��ي��ان ، 
التحرير"   " م��ع  حديثهم  ويف 
املن�سية  البقعة  �سكان  طالب 
بلدية  جغرافية  اإىل  تنتمي  التي 
 " ب��ل  الإ عني  دائ��رة   " تعظميت 
ب�اجب  املحليني  امل�س�ؤولني  من 

ان�����س��غ��الت��ه��م  اإىل  الل��ت��ف��ات 
و�سف�ها  ال��ت��ي  وم�����س��اك��ل��ه��م 
حيث   ، وال�����رشوري��ة  باملهمة 
عدد  و�سل  التي  ديارهم  تعاين 
من  ن�سم،   2000 ح�ايل  قاطنيها 
الجتماعية  للمرافق  كلي  غياب 
بل   ، واحل�سارية  والريا�سية 
رف�س�ا  التي  منطقتهم  تبقى 
املجاورة  امل��دن  نح�  مغادرتها 
فيها  العي�س  ق�ساوة  من  هروبا 
ال�سعبية  التجمعات  بني  من   ،
مل  التي  ال�لئي  امل�ست�ى  على 
يف  تنم�ي  برنامج  اأي  من  ت�ستفد 
تزال  فا   ! الأخرية  �سنة  ع�رشين 
املراكمة  وطم�حاتهم  تطلعاتهم 
ميدان  على  التج�سيد  تنتظر 
يتعلق  فيما  خا�سة   ، ال���اق��ع 
 ، الكرمية  احلياة  �س�ؤون  ب�سط  باأ
ال�سكان  تلّقى  ما  كثريا  والتي 
وع�����دا ع��دي��دة ب��ت���ف��ريه��ا يف 
�ساة  ماأ اأن  غري   ، امل�اعيد  ق��رب  اأ

حالها  ع��ل��ى  ظ��ل��ت  النثيليني 
امل�س�ؤولة  اجلهات  �سمت  ب�سبب 
نداءاتهم  لكل  الكبري  وجتاهلها 
ن�عا  لديهم  وّلد  مما   ! و�رشخاتهم 
جتاه  والغ�سب  ال���س��ت��ي��اء  م��ن 
يف  يك�ن�ا  مل  الذين  املنتخبني 
احلمات  ثناء  اأ كامهم  م�ست�ى 
قلة  من  ي�سك�ن  هم   ! النتخابية 
به  يتزودون  الذي  ال�رشوب  مياه 
يعترب  نه  اأ رغم   ، كبرية  ب�سع�بة 
 ، امل���اط��ن  احتياجات  ه��م  اأ م��ن 
الغاز  مادة  من  حرمانهم  اأن  كما 
يثري  الذي  اللغز  بات  الطبيعي 
وال�ستغراب  واحل��رية  الده�سة 
عن  ن��اه��ي��ك   !! وه���ن���اك  ه��ن��ا 
مل  التي  وال�����س���ارع  الطرقات 
ح�رشية  تهيئة  حم��اول��ة  اأي  ت��ر 
معقا  �ستاء  ك��ل  يف  لت�سبح 
و�س�ل   ، والأو���س��اخ  ل��اأوح��ال 
ي�سعب  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة  اإىل 
التعليمي  احلقل  وتخ�س  و�سفها 

وج�د  عدم  بها  ونعني  واملعريف 
اأين   ، املحلي  بالراب  مت��سطة 
قطع  ال��ق��ري��ة  ���س��غ��ار  ي�سطر 
باملخاطر  حمف�فة  ط�يلة  م�سافة 
يف  الدرا�سة  مبقاعد  لالتحاق 
�سيدي  اأو  تعظميت  مدينتي 
هذا  ك��ل  اإىل  اإ�سافة   ! خمل�ف 
ملمار�سة  لئقة  م��اك��ن  لأ ث��ر  اأ ل 
والفكرية  الريا�سية  ن�سطة  الأ
يزخر  النثيلي  املجتمع  اأن  رغم 
املجالت  �ستى  يف  كثرية  مب�اهب 
التي  الع�امل  باخت�سار  هذه   ،
اأو���س��اع  ت���ردي  م��ن  �ساعفت 
 ، جلفاوية  ق��ري��ة  ف��ق��ر  اأ �سكان 
ينتظرون  اأهلها  يبقى  وال��ت��ي 
ال�سلطات  من  حقيقية  التفاتة 
ت��ب��دي��د  اأج����ل  م��ن   ، ال���لئ��ي��ة 
يف  للبقاء  وم�ساندتهم  متاعبهم 
العزة  كنف  يف  يعي�س�ن  قريتهم 

والكرامة. 
ذيب   عمر 

" " اجللفة  تعظميت  ببلدية  اإنثيلة  قرية 
العزلة واحلرمان .. يعبثان مبعنويات واأحالم اأهلها 

م���ن ولي��ة  اأح�����س��ت م�����س��ال��ح اأ
احل�رشي  امل�ست�ى  على  ب�س�ار 
)اأم��ن ال���لي��ة واأم��ن ال��دوائ��ر(، 
املنق�سي،  جانفي  �سهر  خ��ال 
ج�سمانية،  م��رور  ح����ادث   08
ج��رح��ى   07 ح�����س��ي��ل��ة:  خ��ّل��ف��ت 
وح��ال��ة وف���اة واح��دة.ال��ت��ح��ل��ي��ل 
ح���ادث  حل�سيلة  الإح�����س��ائ��ي 
الب�رشي  العامل  نَّ  اأ بنيَّ  امل��رور، 
ك���ان ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي يف 
نتيجة   ،100% بن�سبة  ارتكابها 
املرور. قان�ن  ق�اعد  احرام  عدم 
اجل�سمانية  املرور  ح�ادث  ت�زيع 
ح�سب  الفرة،  ذات  خال  امل�سجلة 
فقد  ال�سياقة  رخ�سة  ق��دم��ي��ة  اأ
 05 اإىل   02 من  يلي:  كما  كانت 
اإىل   05 03 ح�ادث، من  �سن�ات: 
اإىل   11 من  حادثني،  �سن�ات:   08
لتفادي  ح���ادث.    03 �سنة:   14
م�سالح  ت�ا�سل  املرور،  ح�ادث 
يف  جمه�داتها  ب�سار  ولية  اأمن 
م��ن  واأ �سامة  ل�سمان  امل��ي��دان 
الفرق  خمتلف  بتجنيد  مروريني، 
لل�سهر  العملياتية  وال���ح��دات 
ع��ل��ى ت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة امل���رور 

خا�سة  ان�سيابيتها  و���س��م��ان 
ال��رب���ي��ة،  امل�ؤ�س�سات  مبحيط 
ازدحاما  ت�سهد  التي  النقاط  وكذا 
مبحيط  املدينة،  و�سط  مروريا  
عن  ف�سا  ال�سعبية،  ���س���اق  الأ
جمهزة  اأمنية  ت�سكيات  ت�سخري 
وامل��ع��دات  ال������س��ائ��ل  مبختلف 
املراقبة  بنقاط  التكن�ل�جية، 
مراقبة  ل�سمان  املدينة  مبداخل 
املركبات  ملختلف  دارية  واإ اأمنية 
���س��خ��ا���س،  وك����ذا ت��ع��ري��ف الأ
الت�ع�ي  الن�ساط  على  الركيز 
التح�سي�سية  احلمات  وتفعيل 
وحت�سي�س  لت�عية  امل��ي��دان  يف 
ال�������س����اق ل���ت���ف���ادي ب��ع�����س 
مبحيط  ال�سلبية  ال��ت�����رشف��ات 
منها  خا�سة  الرب�ية  امل�ؤ�س�سات 
م�سالح  ت�سع  كما  البتدائيات، 
ت�رّشف  حتت  ب�سار  ولي��ة  اأم��ن 
الأ�سب�ع  ّي��ام  اأ طيلة  امل�اطنني 
الهاتفية:  اأرقامها  24�سا:  �سا/  24
والنجدة  التدخل  ورق��م   1548
ح���ادث  عن  للّتبليغ  وه��ذا   ،17

املرور.
اأ . د 

ج��ال  اأولد  حم��ك��م��ة  م����رت  اأ
يف  ل�سل�عه  �سخ�س  ي��داع  ب��اإ
ال�س�ق  ملرتادي  الر�سد  ج��رم 
قد  و  للما�سية.  ���س��ب���ع��ي  الأ
ا���س��ت��غ��ل��ت م�����س��ال��ح ال�����رشط��ة 
اأ�سخا�س  قيام  تفيد  معل�مات 
بالعتداء  ق�سائيا،  م�سب�قني 
بتكثيف  و  امل���اط��ن��ني.  ع��ل��ى 
�سخ�س  ت�قيف  مت  ال��دوري��ات، 

 ، �سنة(   27 ( العمر  م��ن  يبلغ 
لق�ات  يته  روؤ بعد  الفرار  حاول 
لعملية  باإخ�ساعه  و  ال�رشطة. 
بح�زته  عر  اجل�سدي،  التلم�س 
وعليه  ب��ي�����س،  اأ ���س��اح  ع��ل��ى 
بتقدميه  و  جزائي،  ملف  له  اأجنز 
م��ر  اأ ح��ق��ه  ���س��در يف  ل��ل��ع��دال��ة 

يداع. اإ

التابعة  ال�رشطة  م�سالح  األقت 
باأمن  ال��راب��ع  احل�����رشي  ل��اأم��ن 
على  القب�س  ب�سكرة  ولي���ة 
و  للعدالة،  مطل�ب  �سخ�س 
و  �رشطية.  دوري��ات  ثناء  اأ ذلك 
الفح�س  لعملية  اإخ�ساعه  بعد 
اأمر  حمل  ن��ه  اأ تبنّي  املراقبة،  و 

على  الإح�����س��ار،  و  بال�سبط 
�رشقة  ق�سية  يف  ت�رطه  خلفية 
اإىل  اقتياده  مّت  وعليه  �سيارة، 
ملف   له  لُينجز  امل�سلحة،  مقر 
للعدالة،  بتقدميه  و   .. ج��زائ��ي 

يداع. اإ اأمر  حقه  يف  �سدر 
ق/ج

الق�سائية  ال�رشطة  عنا�رش  جنح 
ال�سابع  احل�رشي  لاأمن  التابعني 
الخريين  الي�مني  خال  ب�رقلة 
يف  �ساب  على  القب�س  لقاء  اإ من 
احرف  العمر،  من  الثاين  العقد 
باخلطف  النقالة  اله�اتف  �رشقة 
ب��ا���س��ت��ح�����س��ار دراج����ة ن��اري��ة 
عقب  مت��ت  العملية  .تفا�سيل 
�سك�ى  الأم��ن  م�سالح  تلقي 
مفادها  امل�اطنني  بع�س  قبل  من 
باخلطف،  لل�رشقة  تعر�سهم 
عنا�رش  ذل���ك  ف������ر  ل��ت��ب��ا���رش 
و  ال��ب��ح��ث  عمليات  ال�����رشط��ة 
عن  ���س��ف��رت  اأ ال��ت��ي  ال��ت��ح��ري 
فيه،  امل�سبته  تنقل  اأماكن  حتديد 

من  جنح  امنية  خطة  اإعدادا  ليتم 
من  ال�رشطة  عنا�رش  خاللها 
امل�ستبه  على  القب�س  ل��ق��اء  اإ
مقر  اإىل  مبا�رشة  حت�يله  و  فيه 
معه  التحقيق  خ��ال  و  الأم��ن، 
.عقب  ال��ف��اع��ل  ه���  ان���ه  ت��ب��ني 
الإج����راءات  ك��اف��ة  ا�ستكمال 
اإجن��از  مت  للتحقيق،  القان�نية 
اأمام  تقدميه  و  �سده  جزائي  ملف 
املخت�سة  الق�سائية  اجل��ه��ات 
جل�سة  اإىل  مبا�رشة  اأحالته  التي 
حقه  يف  �سدر  الف�ري،    املث�ل 

. نافدا  حب�سا  عامني  حكم 
ق/ج

من  امل�ستفيدة  العائات  نا�سدت 
ببلدية  الإج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سكنات 
امل��ق��در  و  ب���رق��ل��ة  ال��روي�����س��ات 
م�س�ؤويل  304�سكنات  ع��دده��م  
ال���لي��ة  ووايل  ال�سكن  مديرية 
ن�����س��اف��ه��ا  ل��ل��ت��دخ��ل م���ن اأج����ل اإ
ال�ستفادة  يف  ح��ق  م��ن  ومتكينها 

عن  ع��ربوا  حيث   ، �سكناتهم  من 
ال�سديدين  �سخطهم  و  تذمرهم 
والت�سيري  الرقية  مدير  متاطل  من 
منحهم  يف  ب���رق��ل��ة،  ال��ع��ق��اري 
باأم�ر  متحججا  �سكناتهم  مفاتيح 
 ، ال�اقع  اأر�س  على  م�ج�دة  غري 
مت  الق�ائم  اأن  امل�ستفيدون  واأو�سح 

 05 وتعدى  اأ�سهر   06 منذ  ن�رشها 
القرعة  اج��راء  تاريخ  على  اأ�سهر 
عن  ف�سا   ، ال�سكنات  اأرقام  على 
ال�رشف  بقن�ات  ال�سكنات  ربط 
املتحدثني  ذات  وك�سف   ، ال�سحي 
منها  ا�ستفادوا  التي  �سكناتهم  اأن 
الجتماعية  لاآفات  اأوكارا  اأ�سحت 

ي�ستطيع�ا  اأن  دون  اأعينهم  م��ام  اأ
ق��رارات  ميلك�ن  ل  نهم  لأ التحرك 
العتبار  بعني  والأخ��ذ   ، ا�ستفادة 
يعي�س�ن  التي  ال�سعبة  ال��سعية 
مكانا  يجدوا  مل  اإذ   ، حاليا  فيها 
الأهل     و  الأقارب  �س�ى  ليه  اإ ياأوون 
التجاين  ن-ق- 

املدنية  احلماية  م�سالح  اأح�ست 
خال  املنتدبة  ت��ق��رت  ب���لي��ة 
ح���ايل  دي�سمرب2019  �سهر 
ال�لية  اقليم  عرب  تدخا   271
عدد  و   ، حريقا   22 بينها  من   ،
خا�سة  تدخات   8 التدخات 

خمتلف  م��ن  احل��رائ��ق  ب��اإخ��م��اد 
النخيل  خ�سائر  بينها  من  الأمناط 
 22560 65 و مر مربع اع�ساب 
اأح�ست  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،
الجاء  و  ال�سعاف  عمليات  يف 
 115 التدخات  عدد  ..جمم�ع 

 98 و  جريحا   12 .منها  تدخا 
وفيات   2 ت�سجيل  مت  مري�سا..و 
اأما   ، ا�سعاف   1 و  اختناق   1 و 
اإح�ساء  مت  امل���رور  ح����ادث  يف 
 24 ال��ت��دخ��ات  جم��م���ع ع��دد 
جريحا   29 ت�سجيل  ومت   . تدخا 

يخ�س  وفيما   ، وف��ي��ات   3 و   .
فقد  املختلفة  العمليات  جمم�ع 
املدنية  احلماية  وح��دة  اأح�ست 

.. تدخل   101 بتقرت 
التجاين     ن-ق- 

بب�سار املن�سرم  ال�سهر  خالل  لل�سرطة  ح�سيلة  يف 

جرحى   07 خلِّفت  مرور   حوادث   08
وحالة وفاة 

مرتادي  على  املعتدي  توقيف 
بب�سكرة  املا�سية  �سوق 

مطلوب للعدالة وراء الق�سبان بب�سكرة 

�سارق الهواتف النقالة باخلطف 
يف قب�سة اأمن ورقلة

امل�ستفيدون من ال�سكنات االجتماعية بالروي�سات بورقلة  ي�ستنجدون بالوايل

دي�سمرب �سهر  خالل  بتقرت  املدنية  احلماية  ح�سيلة  يف 

 ت�سجيل 271 تدخال من بينها 22 حريقا 
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ال�سلطات املحلية تعجز عن اإيجاد حلول لتعطل 
االإ�سارات ال�سوئية

فـوزي .ق
------------------ 

ف��سى  امل�سكل  هذا  خلق  حيث 
املرور  حركة  يف  و�سلا  عارمة 
�سارت  التي  الطرقات  مبختلف 
كرة  نتيجة  �س�داء  نقاطا  تعد 
ت�قف  خلفية  على  الإزدح����ام 
اإ�سارات  اأجهزة  من  كبري  عدد 
امل����رور ع��ن ال��ع��م��ل م��ن��ذ م��دة 
ال�سيارات  اأ���س��ح��اب  جعل  مم��ا 
عرب  تنقلهم  ثناء  اأ كثريا  يعان�ن 
اأرج����اء امل��دي��ن��ة وي��دخ��ل���ن يف 
تنتهي  ما  كثريا  حقيقية  دوام��ة 
خا�سة  بالنابل  احلابل  باختاط 

امل�سائية. الفرات  خال 
األقى  فقد  ال�سياق،  ذات  ويف 
ل�مهم  ج��ّل  ال����ادي  م���اط��ن��� 
م�سالح  و  البلدية  م�سالح  على 
���س��غ��ال  م��دي��ري��ة ال��ن��ق��ل والأ
ت�سفر  مل  ال��ت��ي  ال��ع��م���م��ي��ة 

اإع���ادة  يف  املتمثلة  حت��رك��ات��ه��ا 
الثاثية  ����س���ارات  الإ �سيانة 
م��ن اأج���ل اإ���س��اح الأع��ط��اب 
املرغ�ب  بالنتائج  م�ستها  التي 

بالف�سل  ب��اءت  وق��د  ب��ل  فيها 
ت�قف  م�سكل  ت�ا�سل  ظل  يف 
العمل  ع��ن  ���س��ارات  الإ اأج��ه��زة 
ي���ج���اد ح��ل���ل  مم��ا ي�����س��ت��دع��ي اإ

هذا  معاجلة  اإطار  يف  م�ستعجلة 
ي�سغل  ���س��ار  ال���ذي  امل�سكل 
م�ؤخرا  املركبات  اأ�سحاب  بال 
العارم  املروري  الختناق  ب�سبب 
عن  الناجتة  الكبرية  والف��سى 
عن  وت�قفها  الأجهزة  تلك  تعطل 
الأحيان  من  الكثري  يف  ال�ستغال 
بالقرب  املت�اجدة  منها  خا�سة 
عبد  و�سيدي  امل��ايل  النزل  من 
وه�  وغريها  �سكن  و400  الله 
الأو���س��اع  ت��رّدي  يف  �ساهم  ما 
التي  التقنية  الأعطاب  ب�سبب 
���س��ارات  الإ اأجهزة  منها  تعاين 
هاما  دورا  تلعب  التي  ال�س�ئية 
ال�سيارات  �سائقي  حتذير  يف 
ليبقى  �س�اء  حد  على  والراجلني 
�سبب  ع��ن  م��ط��روح��ا  ال  ال�����س���ؤ
عن  ال������س��ي��ة  اجل��ه��ات  مت��اط��ل 
الأعطاب  لإ�ساح  حل�ل  اإيجاد 

الأجهزة. هذه  منها  تعاين  التي 

عجزت ال�سلطات املحلية لوالية الوادي عن اإيجاد حلول لظاهرة تعطل االإ�سارات ال�سوئية املتواجدة على م�ستوى املدينة 
للجهات الو�سية .. اأي حترك يذكر  اأ�سابيع دون  اأن توقفت عن اال�ستغال منذ  بعد 

وقدمها �سيانتها  عدم  ب�سبب  باجلملة  تقنية  اأعطاب  من  تعاين 

خالل اليومني االأخريين

التابعني  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
باأمن  ال��ث��اين  احل�����رشي  ل��اأم��ن 
الي�مني  خ��ال  ال����ادي  ولي���ة 
خطري   جمرم  ت�قيف  من  الأخريين 
يف  ال�لية   عا�سمة  من  ينحدر 
مبح�ث  العمر  من  الثالث  العقد 
العديد  يف  لت�رطه  ق�سائيا  عنه 
كمية  بحيازة  متلب�سا  اجلرائم  من 
املهل��سة،  الأقرا�س  من  معتربة 
كذا  و  الكح�لية  امل�����رشوب��ات 

املخدرات.
امل�سلحة  عنا�رش  بها  قام  العملية 
تفيد  معل�مات  ا�ستغال  بعد 
اخلطريين  املجرمني   اأح��د  بقيام 
برويج  ق�سائيا  عنه  مبح�ث 
على  ال�����س��م���م  ن�����اع  اأ ���س��ت��ى 
ال�لية،  عا�سمة  اأحياء  م�ست�ى 
ق�سد  اأمني  ت�سكيل  و�سع  ليتم 

فيه  للم�ستبه  الر�سد  و  املراقبة 
ازيد  بحيازة  متلب�سا  ت�قيفه  و   ،
 105 مهل��س، ق��ر���س   50 م��ن 
وح����دة م�����رشوب��ات ك��ح���ل��ي��ة 
املخدرات  من  غ��رام   41.33 و  
كل  ع��ن  ف�سا   ال��ذك��ر  �سالف 
ق�سائيا  عنه  مبح�ث  �سبق  ما 
اآخرى  ق�سايا  عدة  يف  لت�رطه 
املمتلكات،  و  بالأ�سخا�س  ما�سة 
ل��ي��ت��م اإع�����داد م��ل��ف ق�����س��ائ��ي 
اجلهات  اأمام  وتقدميه  للم�ق�ف 

املخت�سة. الق�سائية 

الرعب  زرع  اآخر   ويوقف 
بالوادي الأول  ال�سحن  بحي 

م����ن  ك��م��ا مت��ك��ن ع��ن��ا���رش الأ
الي�مني  خ��ال  الرابع  احل�رشي 

ت�قيف  م��ن  الأخ��ريي��ن 
العقد  يف  خطري  جم��رم 
ينحدر  العمر  من  الثاين 
الأول  ال�سحن  حي  من 
ب���ال����ادي م��ت���رط يف 
الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د 
و  بالأ�سخا�س  املا�سة 

. ت ملمتلكا ا
تلقي  اإىل  تع�د  الق�سية  وقائع 
الرابع  احل�رشي  الأم��ن  عنا�رش 
الر�سمية  ال�سكاوي  من  للعديد 
م���ن ط���رف م���اط��ن��ني راح����ا 
ب�ا�سطة  اع���ت���داءات  �سحية 
 ، )�سيف  حمظ�رة  بي�ساء  اأ�سلحة 
امل��س�فة  ال�رشقة  �سكني(، و كذا 
فيه،بعد  امل�ستبه  نف�س  �سد 
البالغ  فيه  امل�ستبه  على  التعرف 
و�سع  مت   ، �سنة   26 العمر  من 

اأ�سفرت  حمكمة  م��ن��ي��ة  اأ خطة 
املدينة  اأحياء  باأحد  ت�قيفه  على 
حيث  امل�سلحة  مقر  اإىل  اقتياده  و 
�سده. ق�سائي  ملف  اإجن���از  مت 
امل��س�فة  ال�رشقة  جنايتي  عن 
التعدد  و  الليل  بظرف  املقرنة 
حمرك  ذات  مركبة  ا�ستعمال  و 
العمدي  اجلرح  و  ال�رشب  كذا  و 
بي�ساء  ���س��ل��ح��ة  اأ ب��ا���س��ت��ع��م��ال 
اجلهات  م��ام  اأ وتقدميه  حمظ�رة 

املخت�سة. الق�سائية 
علي حممد 

ال��ق��دد  ح��ي  ���س��ك��ان  ا�ستكى 
التي  املتده�رة  ال��سعية  من 
الداخلية  الطرقات  ليها  اإ اآلت 
واحلفر  ت��رب��ة  الأ انت�سار  ج��راء 
حركة  �سعب  م��ا  وامل��ط��ب��ات 
واملركبات  امل��ارة  لدى  ال�سري 
ال�����س��ي��ارة ع��ل��ى ح��د ���س���اء 
ال��ري��اح  ه��ب���ب  عند  ل�سيما 
قال  حيث  ال��غ��ب��ار،  وانت�سار 
يعد  مل  ال��سع  اإن  احلي  �سكان 
الأخ��رية  ه��ذه  ب�سبب  يحتمل 
عملية  لأي  تخ�سع  مل  التي 
�سن�ات  منذ  تهيئة  اأو  تزفيت 
اأمرا  اجتيازها  جعل  ما  ط�يلة 
ال�سكان  على  ���س���اء  �سعبا 
التي  ال�سيارات  اأ�سحاب  و  اأ
اأعطاب  اإىل  تتعر�س  ما  كثريا 
خلفت  اخل���ط����رة  م��ت��ف��اوت��ة 
لأ���س��ح��اب��ه��ا خ�����س��ائ��ر م��ادي��ة 
ّرق  اأ الذي  الأمر  وه�  معتربة، 
خ�س��سا  ك��ث��ريا  امل���اط��ن��ني 
تتح�ل  حيث  التاميذ،  فئة 
الرياح  هب�ب  عند  ي�مياتهم 
النت�سار  ظل  يف  جحيم  اإىل 
ت��رب��ة وت��ط��اي��ر  ال��ك��ب��ري ل��اأ
من  فيه  ت�سبب  وم��ا  ال��غ��ب��ار 
للم�سابني  نف�سية  اأزم����ات 
ذ  اإ واحل�سا�سية  م��را���س  ب��الأ
يف  كبرية  �سع�بات  وج��دوا 
معربين  ال��سع،  مع  قلم  التاأ
امتعا�سهم  عن  ذاته  ال�قت  يف 
الإهمال  �سيا�سة  من  ال�سديد 
�سدهم  املنتهجة  والامبالة 
خا�سة  املعنية  اجلهات  قبل  من 
الطرقات  ب��سعية  تعلق  ما 
من  بالرغم  بعد  تنجز  مل  التي 
هذه  وتهيئة  باجناز  طالب�ا  نهم  اأ
يجد  مل  مطلبهم  اأن  اإل  الأخرية، 

منا�سدتهم  جم��ددي��ن  رد،  اأي 
ولية  ووايل  املعنية  للجهات 
اإىل  النظر  ب�����رشورة  ال����ادي 
م��ع��ان��ات��ه��م وو���س��ع ب��رن��ام��ج 
يح�سن  اأن  نه  �ساأ من  تنم�ي 

املنطقة. و�سعية 
ال�سحن حي  حتا�رش  والنفايات 
القاطن�ن  امل�اطن�ن  ا�ستكى 
ال�ادي  ببلدية  ال�سحن  بحي 
لأكيا�س  ال�ا�سع  النت�سار  من 
القمامة يف ظل غياب احلاويات 
اأن  مفيدين  لها،  املخ�س�سة 
ف�سل  يف  تت�ساعف  معاناتهم 
درج��ة  ارت��ف��اع  وم��ع  ال�سيف 
الروائح  انت�سار  ب�سبب  احلرارة 
وجتمع  واحل�����رشات  الكريهة 
عليها  ال�����س��ال��ة  احل��ي���ان��ات 
نف��س  يف  الرعب  ثارت  اأ التي 
الأطفال،  وبالأخ�س  امل�اطنني 
املختلفة  اأ�رشارها  اإىل  اإ�سافة 
العامة  وال�سحة  البيئة  على 
ال��سية  اجل��ه��ات  م��ط��ال��ب��ني 
للم�سكل  حل  اإيجاد  ب�رشورة 
اأن  م�سريين  النفايات،  ورف��ع 
هذا  على  ال��سع  ا�ستمرار 
اأمرا�س  عنه  ينجم  قد  النح� 
تنعك�س  ق��د  خ��ط��رية  واأوب��ئ��ة 
غياب  ظل  يف  �سحتهم  على 
لدى  البيئي  واحل�����س  ال���ع��ي 
يرم�ن  الذين  امل�اطنني  بع�س 
مع  ال��ط��رق��ات  يف  خملفاتهم 
لاعتناء  خا�س  برنامج  و�سع 
الرمي  ومنع  املحيط  بنظافة 
قبل  من  املمار�س  الع�س�ائي 
يرتب  مبا  مبالني  غري  البع�س 
�سحتهم  على  الإهمال  هذا  عن 

اأطفالهم. و�سحة 
.ق ف�زي 

تهيئة الطرقات مطلب �سكان حي القدداأمن الوادي يوقف جمرما خطريا حمل عدة اأوامر ق�سائية

حي  ���س��ك��ان  م��ع��ان��اة  ت���زال  ل 
ببلدية  الكائن  الغربي  الرمال 
الكارثية  ال��سعية  مع  ال�ادي 
وقت  منذ  حيهم  يعي�سها  التي 
ال�ساعة  حلد  مت�ا�سلة  ط�يل 
اخلدمات  دن��ى  لأ افتقاره  نتيجة 

ال�����رشوري��ة، ح��ي��ث ي�����س��ريون 
"�سيا�سة  ل���  ت��ه��ام  الإ باأ�سابع 
ال�سلطات  تتخذها  التي  التجاهل 
الذي  احلي"،  هذا  حق  يف  البلدية 
تهيئة  عمليات  اأي  من  ي�ستفد  مل 
قيمته  من  ترفع  اأن  نها  �ساأ من 

ال�ستياء  حالة  على  وتق�سي 
قاطن�ه. يعي�سها  التي 

�سكان  يجدد  ال�سدد،  ه��ذا  يف 
لل�سلطات  مطلبهم  رف��ع  احل��ي 
ال�ع�د  جت�سيد  اأجل  من  ال�لئية 
بخ�س��س  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
الأحياء  لفائدة  م�ساريع  برجمة 
التي  عزلتها  م��ن  واإخ��راج��ه��ا 
�سن�ات  منذ  احلي  منها  يعاين 
التي  ال�����س��ك��اوى  م��ن  ب��ال��رغ��م 
اأودع��ه��ا ���س��ك��ان ح��ي ال��رم��ال 
املالية  م��رك��ز  مب��ح��اذاة  الغربي 
اأن  اإل  املحلية،  ال�سلطات  لدى 
�رشخة  جمرد  كانت  �سكاويهم 

اأن  ياأمل�ن  الي�م  وهم  واد،  يف 
التي  ال�ع�د  ال�سلطات  جت�سد 
لرفع  البلدية  رئي�س  اأطلقها 
برجمة  خ��ال  م��ن  عنهم  الغنب 
هم  ال��ت��ي  التنم�ية  امل�ساريع 
تعلق  م��ا  خا�سة  ليها  اإ بحاجة 
ب��ج��ان��ب ال��ت��ه��ي��ئ��ة، وق��ن���ات 
وتعبيد  ال�����س��ح��ي،  ال�����رشف 
احلي  �س�ارع  بني  الربط  الطريق 
ال�سكان  جعل  غيابها  وال��ت��ي 
و�سف�ها  ب�سيطة  حياة  يعي�س�ن 
معاناتهم  عن  ناهيك  بالبدائية، 

ال�رشوب. املاء  مع  
.ق ف�زي 

ن��زل��ة  ح��ي  ���س��ك��ان  ي�ستكي 
من  ال������ادي  ب��ب��ل��دي��ة  حم���دة 
اأك��د  حيث   ، اب��ت��دائ��ي��ة  غ��ي��اب 
احلي  ب��ن��اء  اأ اأن  الأول��ي��اء  اأح��د 
ط�يلة  م�����س��اف��ات  ي��ق��ط��ع���ن 
درا�ستهم  م��زاول��ة  اأج���ل  م��ن 
ت�سهده  ال��ذي  الكتظاظ  بعد 
نتج  ما  باحلي  ال�حيدة  املدر�سة 
التي  الفئة  لهذه  متاعب  عنه 
ت�سل   – حمدثينا  ح�سب   –

ثر  ي�ؤ ما  الأق�سام  اإىل  منهكة 
خال  ومردودهم  تركيزهم  على 
من  زاد  وما  الدرا�سي،  امل��سم 
النقل  و�سائل  نق�س  متاعبهم 
والتي  املجاورة  الأحياء  باجتاه 
ترب�ية  م�ؤ�س�سات  على  تت�فر 
م�سافة  قطع  على  يجربهم  ما 
الأوقات  يف  الأقدام  على  م�سيا 

وم�ساء. �سباحا  العادية 
.ق ف�زي 

املنتهجة  ال�سيا�سة  اإط��ار  يف 
م���ن ق��ب��ل امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
لت�سجيع  ال���ط��ن��ي  ل��اأم��ن 
�سف�ف  يف  الريا�سة  ممار�سة 
للربنامج  تنفيذا  و  منت�سبيها 
الريا�سي  امل��سم  خال  امل�سطر 
اأم��ن  يحت�سن   2019-2020
من  ب���داي���ة  ال������ادي  ولي����ة 
البط�لة   2020.02.10 تاريخ 
بامل�سد�س  للرماية  اجل��ه���ي��ة 

ال���ف���ردي ل��ن��اح��ي��ة اجل��ن���ب 
من  نخبة  مب�ساركة  ال�رشقي 
الخت�سا�س  بهذا  الريا�سيني 
م���ن  م���ن اجل��ن�����س��ني مم��ث��ل��ني لأ
ولي����ات ك���ل م���ن ال�����ادي، 
ب�سكرة،  الأغ�����اط،  ورق��ل��ة، 
تختتم  اأن  على  ليزي  اإ غرداية، 

.2020.02.13 بتاريخ  الدورة 
 ق.م

للتحرير: يوؤكدون  ال�سكان 

حي الرمال الغربي بحاجة لزيارة وايل الوالية

حي نزلة حمدة

تالميذ يقطعون م�سافات من اأجل 
مزاولة درا�ستهم

ال�سرقي اجلنوب  لناحية 

اأمن الوادي يحت�سن البطولة 
اجلهوية للرماية بامل�سد�ض الفردي 
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�سكان البيوت الق�سديرية ببئر مراد راي�ض  بالعا�سمة 
يطالبون بالرتحيل

حممد علي 
----------------

ال�سيقة  ال�سكنات  قاطن�  يطالب 
ببلدية بئر مراد راي�س من اجلهات 
و  مطالبهم  اإىل  باللتفاتة  املعنية 
منحهم �سكنا يليق بهم و الإفراج 
عن قائمة امل�ستفيدين من ال�سكن 
الجتماعي  ال�سكن  ب�سيغة 
الإعان  يتم  مل  الذي  الإيجاري، 
بالإ�سافة  الآن،  ح��د  اإىل  عنه 
الق�سديرية  البي�ت  �سكان  اإىل 
ال�سلطات  م��ن  طالب�ا  ال��ذي��ن 
اإعادة  اأجل  من  التدخل،  ال�لئية 
اإ�سكانهم. و تعرف البلدية �سالفة 
�سيقة  �سكنات  ت�اجد  الذكر 
متاطل  اأن  اإل  الأح��ي��اء  باأغلب 
الإع��ان  يف  املحلية  ال�سلطات 
ال�سكن  م��ن  امل�ستفيدين  ع��ن 
معاناتهم  م��ن  زاد  الجتماعي 
اأغلبيتهم  اأن  بحكم  الي�مية، 
�سيقة  �سكنات  داخل  يت�اجدون 
عن  يزيد  عائاتهم  اأف��راد  وع��دد 
تعبريهم.و  حد  على  اأفراد  �سبعة 
اأ�سار عدد من �سكان البلدية اأنهم 
مل�ا من �سيا�سة متاطل ال�سلطات 
حقهم  يف  تنتهجها  التي  املحلية 
قائا  ال�سكن  قائمة  يف  خا�سة 
التي  الأ�سباب  نعرف  »ل  اأحدهم 
تتماطل  املحلية  ال�سلطات  جعلت 
امل�ستفيدين،  ع��ن  الإع���ان  يف 
ال�سكن  ب�سيغة  �سكنات  من 

منذ  اأن��ه  م�سريين  الجتماعي«، 
احل��ايل  البلدية  رئي�س  جم��يء 
من  ال�سكان  ا�ستفادة  يتم  مل 
حيث  الجتماعي  ال�سكن  �سيغة 
وايل  عهد  يف  البلدية  ا�ستفادت 
القادر  عبد  الأ�سبق  العا�سمة 
مل  اأنه  اإل  م�سكن،  مئة  من  زوخ 
يتم الإفراج عن قائمة امل�ستفيدين 
اأح��د  ال��ي���م.واأ���س��اف  غاية  اإىل 
قائا»يف  لكنك�رد  حي  �سكان 
كل مرة نطرق فيها اأب�اب البلدية 
الإع��ان  �سيتم  اأن��ه  طماأنتنا  تتم 
اإل  القادمة  الأيام  يف  القائمة  عن 
كما  يذكر«،  �سيء  ل  احلقيقة  اأن 
جراء  تذمرهم  عن  ال�سكان  عرب 
حرمانهم من حقهم ال�سكني رغم 
تت�سارك  واح��دة  ف�سقة  ال�سيق، 

من  فهناك  عائلة،  من  اأزيد  فيها 
اأطفاله  و  املتزوج  اأخيه  مع  يقطن 
دوام��ة  يف  يدخل�ن  جعلهم  م��ا 
البتعاد عن املنزل قدر امل�ستطاع.

�سكان  يطالب  اأخ��رى  جهة  من 
البي�ت  يف  املت�اجدون  البلدية 
املعنية  اجلهات  من  الق�سديرية 
�سكنا  منحهم  اأج��ل  من  التدخل 
يليق بهم، حيث تت�ا�سل �سل�سلة 
الق�سديري  احلي  �سكان  معاناة 
 25 من  اأزي��د  »منذ  »�سارب�ين 
ال�سلطات  التفاتة  دون  �سنة 
التي ل تطاق. و  املعنية ملعاناتهم 
هذا، ب�سبب اهراء ال�سكنات التي 
يعي�س�ن بها، وه� الأمر الذي زاد 
مطالبني  الي�مية،  معاناتهم  من 
من  التدخل  العا�سمة  وايل  من 

اأجل منحهم �سكنا يليق بهم.
اأودع�ها  التي  ال�سكاوى  رغم  و 
يف  اأنه  اإل  البلدية  م�ست�ى  على 

كل مرة  ُيطماأن�ن
طرف  من  كاذبة  وع���دا  مبنحهم   
»املري« على حد تعبريهم، وح�سب 
قائا  ال�سكان  اأح��د  لنا  اأك��ده  ما 
اأكر  النتظار  املعق�ل  من  »لي�س 
من  ال�ستفادة  دون  �سنة   25 من 
م�ست�ى  على  ترحيل  عملية  اأية 
اأن��ه«  م�سيفا  ���س��ارب���ين«،  حي 
بني  من  يعد  حينا  اأن  من  بالرغم 
اأنه  اأقدم الأحياء الق�سديرية، غري 
الأحياء  قاطني  اإ�سكان  اإع��ادة  مت 
طرف  من  اإق�ساوؤنا  مت  و  اجلديدة 

ال�سلطات املحلية.

اإدراج  بالت�سريع يف  املعنية  العا�سمة و هو ما جعلهم يطالبون اجلهات  �سكان بلديات  ال�سكن يوؤرق العديد من  يبقى م�سكل 
الق�سدير  لقاطني  بالن�سبة  نف�سه  الو�سع  هو  و  القادمة،  االأيام  يف  املربجمة  االإ�سكان  اإعادة  عملية  قائمة  �سمن  اأ�سمائهم، 

ببئر مراد راي�ض.

منذ عقود املعاناة  اأنواع  ....يتجرعون كل 

املطالبة بتج�سيد طريق يربط ما بني 3 اأحياء ب�س�ساربخن�سلة
املنتدبة  ال���لي��ة  �سكان  ي��اأم��ل 
من  خن�سلة  ولية  جن�ب  �س�سار 
م�رشوع  بتج�سيد  البلدية  رئي�س 

الأحياء  كل  بني  ما  يربط  طريق 
وحي  فيفري   24 حي  و  ك�س�ف� 
اجل  من  وه��ذا  العايل  رابحي 

امل�اطنني  تنقل  عملية  ت�سهيل 
بالإ�سافة  امل��رور،  حركة  وجتنب 
اىل ان مثل هذا الطريق �سي�سهل 

من جهة تنقل �سيارات الإ�سعاف 
و�سيارات احلماية املدنية.                          
لزهاري   ونا�س   

من طرف �سكان مدخل مدينة �ساللة العذاورة باملدية

�سديد  وا�ستياء  كبري  ت��ذم��ر 
مدينة  م��دخ��ل  �سكان  ب���داه  اأ
ب��سيف  عني  طريق  ال�سالة 
القادر  عبد  الأمري  حي  �سكان 
ال�سهيد  مدر�سة  خلف  �سكان  و 
العابد مزوزي، اأو ما يعرف عن 
اأق�سى  ال�اقعة  مباجين�  مدينة 
لعا�سمة  ال�����رشق��ي  اجل��ن���ب 
التهيئة  انعدام  نتيجة  ال�لية  
ي�ميا  �سداعا  ا�سبح  مما  ب��ه، 
مطلب  اأه���م  ال��غ��از  حل��ي��ات��ه��م، 
ُتعرف  املنطقة  باعتبار  ال�سكان 
ما  وه�  �ستاًء  �سديدة  ب��ربودة 
عن  البحث  رحلة  يف  يجعلهم 
اأوىل  هط�ل  مع  الغاز  قارورة 
بع�س  يلجاأ  فيما  الثل�ج  زخات 
احلطب  ا�ستعمال  اإىل  ال�سكان 
يبعد  ل  الغاز  اأنب�ب  ان  رغم 
�س�ى  م�ساكنهم  بع�س  ع��ن 
من  مطالبني  م��را،  بخم�سني 
ب�رشورة  املعنية  ال�سلطات 

لإنهاء  الآجال  اقرب  يف  ربطهم 
مطلب  يبقى  كما  معاناتهم. 
الطرقات  و  الر�سيف  تعبيد 
اأكر  ال�س�ارع  بهذه  الفرعية 
وهذا  خ�س��سا  ���رشورة  من 
الأهايل،  تنقل  حركة  لت�سهيل 
تتح�ل  الأحياء  واأن  خ�س��سا 
مائية  م�ستنقعات  و  اأح�ال  اىل 
ي�سّعب  مما  الأمطار  هط�ل  مع 
عليها  ال�سري  الراجلني  على 

، ال�سن  وكبار  الأطفال  خا�سة 
ن���ارة  الإ م�سكل  يبقى  ك��م��ا 
ال�سكان  يحري  لغزا  العم�مية 
ان  ال  ال�سبكة  ت���ف��ر  رغ��م 
م��ت���ق��ف��ا،  ي��ب��ق��ى  ت�سغيلها 
ما  لأ���س��ب��اب جم��ه���ل��ة وه���� 
ليا  الأهايل  على  حظرا  يفر�س 
مطالبني  ال�سم�س  غ��روب  مع 
ممكن   وقت  اأقرب  يف  بت�سغيلها 

.
م  حممد 

املطالبة بالغاز والتهيئة و االإنارة  
العمومية

مبديرية  الإعام  خلية  بيان  اأفاد 
فرقة  اأن  تب�سة  ولي���ة  اأم���ن 
بئر  باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  
متكنت  تب�سة(،  )جن�ب  العاتر 
تفكيك  من  الأول  اأم�س  ي���م 
طيلة  املال  من  مبلغ  اختفاء  لغز 
. حيث  مراحل  وعلى  �سن�ات   5
من  الأم��ن��ي  التحقيق  بعد  مت 
بريد  مبركز  م�ظفني   5 ت�قيف 
اإثر  الإداري���ة،  املقاطعة  ب��ذات 
اختا�س  عملية  يف  ت�رطهم 
من  دج  ملي�ن   18 م��ن  اأك��ر 
اأو�سح  و  الزبائن،  ح�سابات 
الأمن  م�سالح  اأن  البيان   ذات 
التفتي�س  جلنة  مع  بالتن�سيق 
اجلزائر،  بربيد  اخلا�سة  ال�لئية 
ح���ل  معمقا  حتقيقا  ف��ت��ح���ا 
ال�  فاق  مبلغ  اختا�س  ق�سية 
ح�سابات  من  دج  ملي�ن   18
مركز  م�ست�ى  على  الزبائن 
�سك�ى،  اإثر  العاتر  ببئر  بريد 
ت��ق��دم ب��ه��ا امل��م��ث��ل ال��ق��ان���ين 
اكت�سف  الذي  و  اجلزائر  لربيد 

وج�����د ع��م��ل��ي��ات اخ��ت��ا���س 
الت�فري  دف��ر  م�ست�ى  على 
بريد  مكاتب  باأحد  والحتياط 
الإداري�����ة.و  امل��ق��اط��ع��ة  ذات 
اأن  امل�����س��در،   ذات  اأ���س��اف 
ا�ستمعت  الق�سائية  ال�سبطية 
امل��رك��ز  ب����ذات  م���ظ��ف  اإىل 
بكل  اع��رف  حيث  ال��ربي��دي، 
مبعية  بها  قام  التي  الختا�سات 
على  اآخ��ري��ن  م�ظفني  اأرب��ع��ة 
التي  و   2005 �سنة  منذ  مراحل 
م�اطنا.و   15 �سحيتها  راح 
ب��ع��د اإمت���ام ك��اف��ة الإج����راءات 
التحري  و  بالتحقيق  اخلا�سة 
حق  يف  اجلزائي  امللف  اإع��داد  و 
اأم��ام  تقدميهم  مت  امل���ق���ف��ني، 
حمكمة  لدى  الق�سائية  اجلهات 
"اختا�س  بتهمتي  العاتر  بئر 
وظيفة.  ا�ستغال  و�س�ء  اأم�ال 
التحقيق  ق��ا���س��ي  اأم���ر  ح��ي��ث 
حتى  امل�ؤقت  احلب�س  باإيداعهم 

حماكمتهم. تاريخ 
الزين حممد  �س��سة 

فك لغزاختال�ض 18 مليونا من 
دفاترالتوفري لـ 15 زبونا بربيد 

بئر العاتر بتب�سة 

قائمة 950 م�سكنا اجتماعيا املعلن عنها موؤخرا....

�سجلت م�سالح دائرة تيزي وزو� 
2500 طعن بخ�س��س  اأكر من 
املعلن  الجتماعي  ال�سكن  قائمة 
جانفي  �سهر  نهاية  قبل  عنها 
من  م�جة  اأثارت  التي  و   2020،
ال�ستياء و الغ�سب ال�سديدين من 
طرف امل�اطنني املق�سني و طَبعْتها 
بغلق   الحتجاجات  م��ن  م�جة 
الدائرة. مقر  و  الطرق  العديد من 
عملية  اأن  مطلعة  م�سادر  اأفادت 
قائمة  بخ�س��س  الطع�ن  اإيداع 
املعلن  اجتماعيا  م�سكنا   950
نهاية  عند  اأ�سفرت  م�ؤخرا،  عنها 
الطع�ن   لإي��داع  املحددة  الآج��ال 
واملقدرة ب�8 اأيام من تاريخ تعليق 
القائمة ي�م 29 جانفي 2020، عن 
طعن   2500 من  اأك��ر  ت�سجيل 
املخ�س�سني  املكتبني  ك��ا  يف 
من  كل  يف  الطع�ن،  ل�ستقبال 
وه�  ال���لي��ة.  و  ال��دائ��رة  مقري 
مقارنة  قيا�سيا  يعد  الذي  العدد 

عنها  املعلن  ال�سكن  بح�سة 
ح�ل  ال����اردة  ال�سك�ك  ويعزز 
واأن  �سبق  التي  القائمة  م�سداقية 
مل  التي  العائات  فيها  طعنت 
اإىل  اأ�سماوؤها فيها.وا�ستنادا  تدرج 
املعنية  اجلهات  فاإن  امل�سادر  ذات 
�ستق�م باأخذ  عني اعتبار الطع�ن 
املح�ساة، و�ستق�م بدرا�ستها وفق 
جمم�عة من ال�رشوط التي اأقرها 
ال�سيعة  لهذه  امل�سري  القان�ن 
ال�سكنية. وذلك يف وقت ق�سري، 
اإ�سدار   الإعان عن    ليتم بعدها 
اأن  باعتبار  النهائية،   القائمة 
نهاية  قبل  عنها   املعلن  الأوىل 
يجعلها  ما  م�ؤقتة  كانت  جانفي، 
اأي�سا  النقطة  وهي  للتغيري.  قابلة 
امل�اطنني  غ�سب  اأث���ارت  التي 
عن  ال�ستف�سار   طالب�ا   الذين 
م�سالح  جعلت  التي  الأ�سباب، 
م�ؤقتة  القائمة  من  جتعل  الدائرة 
جلانا  هناك  اأن  ظل  يف  خ�س��سا 

جميع  بالتحقيق يف  قامت  خا�سة 
م�ساحلها،  لدى  امل�دعة  امللفات 
حيث اأن هناك الكثري من العائات 
واإن  ال�سابقة  التجربة  وبحكم 
ق���ائ��م  يف  اأ���س��م��اوؤه��ا  وردت 
عن  باإ�سقاطها  لتاجاأ  امل�ستفيدين، 
وحلجج  النهائية  القائمة  �سدور 
اأخ��رى  جهة  من  م�ؤ�س�سة.  غري 
لدى  امل�دعة  الطلبات  عدد  فاإن 
م�سالح الدائرة لا�ستفادة من هذه 
ال�سيعة ال�سكنية يقدر يف ال�قت 
الراهن ب�13000 طلب، وه� الرقم 
بعدد  مقارنة  معتربا  يعد  ال��ذي 
امل�ساريع امل�سجلة والتي ا�ستفادت 
واأن  لها  �سبق  التي  الدائرة.  منها 
 6000 بت�زيع   2011 منذ  قامت 
ال�سيغة.  نف�س  من  �سكنية  وحدة 
كح�سة  ُخ�س�ست  اأكرها  اأن  اإذ 
القاطنة  العائات  اإ�سكان  لإعادة 
والأحياء  اله�سة  ال�سكنات  يف 
 2595 يعادل  ما  اأي  الق�سديرية، 

العملية  مب�جب  ترحيلها  مت  عائلة 
 950 لت�سمل  �ست�سمر  ل  التي 
عائلة اخرى. ف�سا عن العائات 
التي  اإ�سكانها  ب��اإع��ادة  املطالبة 
يف  لئقة  �سكنات  من  �ست�ستفيد 
وال�سيغ  الربامج  خمتلف  اإط��ار  
من  ا�ستفادت  التي  ال�سكنية 
يف  واملتمثلة  وزو،  تيزي  دائ��رة 
عدل،  �سكنات  من  وحدة   4000
ال�سكن  �سيغة  من  وح��دة   686
و1896  الت�ساهمي،  الجتماعي 
ال�سكن  ���س��ي��غ��ة  م���ن  وح����دة 
الذكر  ويجدر  هذا  الجتماعي. 
�ست�ا�سل  وزو  تيزي  ولي��ة  اأن 
تطبيقا  ال�سكني  برناجمها  يف 
حيث  العليا،  ال�سلطات  لتعليمات 
�ست�سهد ووفق الأرقام املقدمة من 
قبل مديرية ال�سكن، عملية ت�زيع 
اأكر من 7000 م�سكن اجتماعي 

خال ال�سنة اجلارية 2020.
ق/�س

م�سالح دائرة تيزي وزو ُت�سجل اإيداع اأكرث من 2500 طعن

م�ست�سفى  عمال  نظم 
ب�مدين"  "ه�اري 
العيد  �سلغ�م  مبدينة 
ميلة،  ولي��ة  جن�ب 
وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة، 
ت��ن��دي��دا ب��الأو���س��اع 
امل��ه��ن��ي��ة امل���زري���ة.
وا���س��ت��ك��ى الأط��ب��اء 

حد  على  والعمال  واملمر�س�ن 
ال�سعبة  الظروف  من  �س�اء، 
مهامهم،  فيها  ميار�س�ن  التي 
تعك�س  �سعارات  رفع�ا  حيث 
"نريد  غ���رار  على  ت��ذم��ره��م، 

"امل�ست�سفى  و  املري�س"  راحة 
باأنهم  املحتج�ن  يحتظر"واأكد 
الأو���س��اع  ت��ردي  م��ن  �سئم�ا 
على  مبا�رش  ب�سكل  اأثرت  التي 
العم�مي... ال�سحي  املرفق  اأداء 
�س�اء. حد  على  املر�سى  وعلى 
ق/و

اأطباء وعمال ب�سلغوم العيد مبيلة 
يحتجون على ظروف العمل
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تورطوا يف حيازة  موؤثرات عقلية لغر�ض املتاجرة فيها

 االنتهاء من التهيئة اخلارجية لـ   55جتمعا �سكنيا ريفيا 

حممد علي 
------------------ 

العملية  لهذه  تخ�سي�س  ومت 
ال�سنة  ب��داي��ة  ال��ت��ي   انطلقت 
يف   جانفي   وانتهت  املا�سية 
م��ايل   ق�امه   ، غ��اف   املن�رشم  
4 ر   1مليار دج يف   اإطار الربنامج 
على  اأ�رشفت  القطاعي،   فيما 
التعمري  م��دي��ري��ة  متابعتها 
والبناء،   املعمارية  والهند�سة 
اأخرى،   جهة  اإليه .  من  اأ�سري   كما 
ربط 83     عملية  قريبا   �ستنطلق 
اآخر بال�لية   جتمعا �سكنيا ريفيا 

الغاز  و  ب�سبكتي   الكهرباء 
امل�س�ؤول .  ذات  الطبيعي،   ح�سب 
العملية  هذه  من  �ست�ستفيد   و 
اإجنازها �رشكة  التي   ت�رشف على 

الغاز 083 . 3     ت�زيع الكهرباء و 
التجمعات  بهذه  تقيم   عائلة 
خال  �سي�رشع  الريفية .  كما 
اجلارية،  لل�سنة  الثاثي   الأول 

عرب   ح�رشية  تهيئة  يف   عملية 
حيث  �سعيدة  ب�لية     16 بلدية 
التعمري  مديرية  عليها  �ست�رشف 
والبناء،   املعمارية  الهند�سة  و 
ح�ساين   عب� .  ذك��ره  مل��ا   وف��ق��ا 
لهذه  التهيئة  اأ�سغال   وت�سمل 
�سبكة  اإجناز  املحلية  اجلماعات 
وقن�ات  لل�رشب  ال�سالح  املاء 
ال�����س��ح��ي   وتعبيد  ال�����رشف 
و  الأر�سفة  و�سع  و  الطرقات 
العم�مية  الإنارة  اأعمدة  تركيب 
اإجناز  اإىل  ) لد ( ،   اإ�سافة  بتقنية  

خ�رشاء .  م�ساحات 

علم  املعي�سي   لل�سكان،   ح�سبما  االإطار  �سعيدة،   لتح�سني  بوالية  ريفيا  �سكنيا  تهيئة   55   جتمعا  عملية  موؤخرا  انتهت 
اأزيد  التي   ت�سم  ال�سكنية  التجمعات  هذه  تهيئة  اأ�سغال  والبناء .  و�سملت  املعمارية  والهند�سة  التعمري  مدير  لدى 
ال�سرف  وقنوات  ال�سروب  للماء  الباطنية،  ال�سبكات  اإجناز  البلديات  خمتلف  عرب  واملتواجدة  من   1900   عائلة 

ح�ساين   عبو .  حممد  اأو�سحه  ملا  االأر�سفة،   وفقا  وو�سع  الطرقات  ال�سحي   وتزفيت 

: ب�سعيدة...  املعي�سي   لل�سكان  االإطار  فيما بلغ عدد امل�سجلني باأكرث من 16500 م�سجل للحج لتح�سني 

ميزت  والبهجة  الفرحة  من  اأج�اء 
على  غليزان  ال�لية  بلديات  جل 
من  الخ��رى  ال�ليات  بقية  غ��رار 
قرعة  عملية  اأعقبت  والتي  ال�طن، 
و2021   2020 مل��سمني  احل��ج 
وكانت ح�سة  ولية غليزان امل��سم 
اجلاري ب657 ج�از �سفر اأي بزيادة 
162 ج�ازا، مقارنة بامل��سم املا�سي 
ال�لية  ح�سة  اآن���ذاك  بلغت  اي��ن 
العملية عرفت  �سفر.  ب495 ج�از 
م�سجل   16500 من  اأكر  ت�سجيل 
احلفات  قاعة  احت�سنت  وقد  هذا 
بلغ  التي  غليزان  ولية  بعا�سمة  
بها عدد امل�سجلني ب3733 م�سجا 
�سفر  ج�ازات   107 على  للتناف�س 
لبلدية  املخ�س�سة  احل�سة  وه��ي 

م�سجا   35 اىل  ا�سافة  غليزان 
�سفر  ج�از   30 بزيادة  اأي  ا�سافيا 
بلغت  اين  املا�سي،  بامل��سم  مقارنة 
�سفر.  ج���از  ب77  البلدية  ح�سة 
اأما ببلدية وادي ارهي� فقد بلغ بها 
عدد امل�سجلني ب1668 م�سجا من 
بينهم 877 م�سجا رجال للتناف�س 
بلغ  فيما  �سفراأ  ج���از   61 على 
الحتياطي�ن  20 م�سجا... ونف�س 
جدي�ية  ببلدية  �سجلناها  الج���اء 
احلج  قرعة  عملية  بها  جرت  التي 
بلغ  وقد  �سفر،  ج���از   30 ل�سحب 
م�سجا  امل�سجلني ب919  عدد  بها 
م�سجا عن طريق   760 بينهم  من 

البلدية .
ع�سام اب� 

عملية القرعة ل�سحب 657 جواز 
�سفر بغليزان 

ا�ستعجل اأم�س وايل ولية تلم�سان، 
وح��دة  اأ���س��غ��ال  معاينته  خ���ال 
بامل�ست�سفى  الطبية  ال�ستعجالت 
كا  الدمرجي،  التيجاين  اجلامعي 
العم�مية  التجهيزات  مديريتي  من 
ل�رشف  ال�سكان  و  ال�سحة  و 
امل�ستحقات العالقة للمقاول املكلف 
ب  املقدرة  و  الطبي  املرفق  باإجناز 
ت�سدد  مل  التي  و  �سنتيم،  مليار   30
امل�رشوع  اأدخ��ل��ت  و   2017 منذ 
م���ؤك��دا على ���رشورة  ت��اأخ��ري،  يف 
ا�ستفادته من حق�قه ل�سمان اأ�سغال 
ب�ترية متقدمة. فالأ�سغال بلغت 37 
باملائة و ال�حدة ت�سم 100 �رشير و 
اجلراحية  للعمليات  قاعات  خم�س  
املتابعة  و  للت�سخي�س  قاعة   16 و 
املتخ�س�سة، و التي باإمكانها جتاوز 
م�سلحة  تعرفها  التي  امل�ساكل 
تعمل  التي  القدمية،  ال�ستعجالت 
ا�ستيعاب  لعدم  ظاهر  �سغط  حتت 
القادمني  للمر�سى  الهائلة  الأعداد 
اجلن�بية  و  الغربية  ال�ليات  من 

ال��غ��رب��ي��ة، م��ق��اب��ل ث��اث��ة اأ����رشة 
جميع  بحل  ال���ايل  ووع��د  فقط.   
باجلانب  �سلة  ذات  الإ�سكالت 
الإداري لإمتام الل�احق الأ�سا�سية مبا 
ال�ستعجالت  حجرات  ته�ئة  فيها 
و الأق�سام الطبية، ناهيك عن الربط 
غ��رار  على  احلي�ية  بال�سبكات 
الكهرباء و ال�رشف ال�سحي وفتح 
مدخل منا�سب لل�حدة باجتاه املح�ر 
للم�ست�سفى  املجانب  ال���دوراين 
الإ�سعاف  �سيارات  حركة  لت�سهيل 
و امل�ظفني و املرافقني للمر�سى، و 
حر�س ال�ايل على التقيد باآجال اإمتام 
ال�سحة  خدمة  يف  وجعله  امل�رشوع 
عدة  عرف  اأنه  و  خا�سة  العم�مية 
بعد  مبا�رشة  الأ�سغال  يف  عرات 
وللعلم   2015 �سنة  يف  انطاقته 
ت�افد  تعرف  تلم�سان،  ولية  فاإن 
مايتطلب  ي�ميا  املر�سى  ع�رشات 
م�سلحة  اإجن����از  يف  الإ������رشاع 
اأقرب  يف  اجلديدة   الإ�ستعجالت 
وقت ممكن .                ع ب�تليتا�س

التاأخر يف وترية اإجناز م�سلحة 
اال�ستعجاالت بتلم�سان  يثري �سخط الوايل 

حمكمة  الأ�سب�ع  نهاية  اأدان��ت 
اجل��ن��اي��ات ال���س��ت��ئ��ن��اف��ي��ة ل��دى 
وهران،اأربعيني  ق�ساء  جمل�س 
نافذا،لت�رطه  �سجنا  ب6�سن�ات 
وال���ده  خ���ال  روح  اإزه�����اق  يف 
اإثر  بطعنتني  الثمانيني،باإ�سابته 
،ب�سبب  بينهما  كامية  مناو�سات 
اجلاين  والد  و  ال�سحية  بني  خاف 
فاحية  قطعة  على  ن��زاع  ح���ل 

. للدولة  ملكيتها  تع�د 

ال�رشب واجلرح  بتهمة  حيث ت�بع 
دون  لل�فاة  املف�سي  العمدي 
يف  دار  ح�سبما   . اإحداثها  ق�سد 
ي�م  خ��ال  اأن��ه  املحاكمة  جل�سة 
عنا�رش  تلقى   ،2017 �سبتمرب   5
�سيدي  مبنطقة  ال�طني  ال��درك 
عنا�رش  طرف  من  معروف.اإخطارا 
بامل�ؤ�س�سة  املناوب  الطبي  الطاقم 
اأول  اجل��ام��ع��ي��ة  ال�ست�سفائية 
متاأثرا  �سيخ  ب�فاة  ن�فمرب،يفيد 

م�ست�ى  على  ك�رش  و  ب��ج��روح 
بغرفة  م��ك���ث��ه  اجلمجمة،بعد 
تعر�سه  ج��راء  امل��رك��زة  العناية 
حلادث اعتداء من طرف جمه�ل.... 
من  مقيدة  ل�سك�ى  وتبعا  حينها 
واأبنائها  ال�سحية  زوج��ة  ط��رف 
للمتهم  التهام  اأ�سابع  ت�جيه  مت 
احل��ال.ح��ي��ث  ق�سية  يف  امل��اث��ل 
اجلنائية.  للتحريات  وم�ا�سلة 
تر�سد  ال�اقعة  ي�م  يف  اأنه  تبني 

خروجه  ل��دى  ال�سحية  اجل���اين 
فاحية. بقطعة  للرعي  مبا�سيته 
العائلتني.اأين  كانت حمل نزاع بني 
كامية. مناو�سات  بينهما  وقعت 
باإ�سابته  اجل��اين  خالها  اأق���دام 
ب»ب��سية«،  طعنه  ثم  بكدمات 
اأن  التحريات  خال  من  تبني  كما 
ال�سحية  �رشب  واأن  �سبق  املتهم 
ما  املتهم  اأنكر  اجلل�سة  �سابقا.اأثناء 
ت�بع به.                            ق/غ

 6 �سنوات �سجنا لقاتل خال والده امل�سن ب�سيدي معروف بوهران

واحدة  عائلة  من  اأ�سخا�س   3 لقي 
ببلدية  متيجة  ب��دوار  م�رشعهم 
برج ب�نعامة ولية تي�سم�سيلت اإثر 
منزلهم   داخل  لاختناق  تعر�سهم 
الإعام  خلية  بيان  يف  جاء  ح�سبما 
مبديرية احلماية املدنية بتي�سم�سيلت 
تدخلت  اأن��ه  البيان،  ذات  واأ�سار   ،
على  ب�نعامة  برج  الثان�ية  ال�حدة 
17:55 بدوار متيجة بلدية  ال�ساعة 
برج ب�نعامة، اإثر نداء مفاده اختناق 
عائلة جراء ت�رشب غاز املدينة حيث 

 29 الأم  �سحايا،   3 احل��ادث  خلف 
ور�سيعة   �سن�ات   4 والبنت  �سنة 
9 اأ�سهر ، اأين مت نقلهم ايل م�سلحة 
من  حتقيق  وف��ت��ح  اجل��ث��ث  ح��ف��ظ 
لتحديد  املخت�سة  امل�سالح  طرف 
احلادثة  ه��ذه  ماب�سات  و  ظ��روف 
اأذه��ان  اىل  اأع��ادت  التي  الأليمة، 
امل�ؤملة  احلادثة  تي�سم�سيلت  �سكان 
بلدية  املا�سية  ال�سنة  �سهدتها  التى 
العي�ن يف وفاة عائلة كاملة بنف�س 
الطريقة .                زغارية حميد

القاتل ال�سامت يح�سد اأرواح
ف��ّك��ك��ت م�����س��ال��ح ال�����رشط��ة  3 اأ�سخا�ض بتي�سم�سيلت 

باأمن ولية   19 احل�رشي  بالأمن 
وت�قيف  اأ�رشار  جمعية  وهران، 
بني  عمرهما  ي��راوح  �سخ�سني 
يف  مت�رطني  �سنة  و24   23
حمل  داخل  من  ال�رشقة  ق�سية 
عملية  معترب.  مايل  ملبلغ  جتاري 

�سك�ى  بعد  ج��اءت  الت�قيف 
تقّدم بها �سحية تعّر�س لل�رشقة 
)مبلغ  التجاري  حمله  داخل  من 
ملي�ن  ب650  ي��ق��در  م���ايل 
حقيبة(،  داخ���ل  ك��ان  �سنتيم 
حترياتها  امل�سالح  با�رشت  حيث 
ت�قيف  اإىل  اأف�����س��ت  ال��ت��ي 

ال�ستعانة  بعد  الأّول  املت�ّرط 
التابعة لاأمن  املراقبة  بكامريات 
للتحقيق  وم�ا�سلة  ال�طني، 
الذي  الثاين  �رشيكه  ت�قيف  مت 
اأحد  من  بالقرب  مت�اجدا  كان 
م�ل�د  بحي  املهج�رة  امل�ساكن 
امل�سكن،  تفتي�س  وبعد  فرع�ن، 

ب302  ق���ّدر  مبلغ  ا���س��ُرج��ع 
مايل  ومبلغ  �سنتيم  ملي�ن 
األف  قّدر ب13  ال�سعبة  بالعملة 
ق�سائي  اإجراء  حترير  ومت  اأورو، 
�سيحال�ن  امل��ت���رط��ني...  �سد 

العدالة. اأمام  مب�جبه 
ق/غ

ا�سرتجاع اأموال بالدينار واالأورو م�سروقة بوهران

باأمن  ال�����رشط��ة  ق����ات  األ��ق��ت 
القب�س  بلعبا�س  �سيدي  ولية 
العقد  يف  اأ�سخا�س  ثاثة  على 
ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��م��ر، ت���رط���ا 
العقلية  امل�ؤثرات  حيازة    يف  
مت  حيث   ، فيها  املتاجرة  لغر�س 
قر�سا   68 ،حجز  ذلك  اإثر  على 
بريقابالني  ن�ع  من  مهل��سا  
حجز  اإىل  بالإ�سافة  ملغ،   300

مايني   08 ف��اق  م��ايل  مبلغ 
ع��ائ��دات  م��ن  تعترب  �سنتيم 
حني  يف   ، ال�سم�م  هذه  ترويج 
اأمام  الذكر  ال�سالفي  تقدمي  مت 

لنيابة. ا
اإىل  تع�د  الق�سية  حيثيات   
والتدخل  البحث  فرقة  ا�ستغال 
اأن  مفادها  معل�مات    )BRI(
برويج  يق�م  الأ�سخا�س  اأحد 

من  انطاقا  العقلية  امل�ؤثرات 
احل��اق��ة  يف  امل��خ��ت�����س  حم��ل��ه 
�سيدي  مدينة  و�سط  ال���اق��ع  
امل�سلحة  ب��ا���رشت  بلعبا�س؛  
جناح  على  معمق  حتقيق  بفتح 
ماب�سات  عن  للك�سف  ال�رشعة 
مراقبة  عملية  بعد  الق�سية،  هذه 
فيه،  امل�ستبه  لتحركات  وتر�سد 
داخل  اأ�سدقائه   ت�قيفه رفقة  مت 

�سبطت  حيث   ، املذك�ر  املحل 
من  متفاوتة  كمية  بح�زتهم 
يف  بلغت  املهل��سة  الأقرا�س 
مهل��سا  قر�سا   68 جمم�عها 
 ، ملغ   300 بريقابالني  ن�ع  من 
 84 قدره  مايل  مبلغ  عن  ناهيك 
من  تعترب  جزائري  دينار  األ��ف 

ال�سم�م. هذه  ترويج  عائدات 
م.رم�ساين    

مروجو املهلو�سات يف قب�سة اأمن بلعبا�ض    

لل�رشطة  املتنقلة  الفرق  متكنت 
يف  جدي�ية  دائرة  باأمن  الق�سائية 
�سخ�س  ت�قيف  من  غليزان  ولية 
اقرا�س   110 من  اأكر  وبح�زته 
عائدات  م��ايل  ومبلغ  مهل��سة 

البيع.
 الق�سية جاءت بناًء على معل�مات 
م�ؤكدة وردت اإىل امل�سلحة مفادها 
الثالت   العقد  يف  �سخ�س  وج���د 
والأقرا�س  املخدرات  ببيع  يق�م 
م�سكنه   بذلك  م�ستغا  املهل��سة 
اجلمه�رية  وكيل  من  وبرخي�س 
بتفتي�س  ارهي�  وادي  مكمة  لدى 

 111 على  العث�ر  مت  اأين  م�سكنه 
الن�ع،  خمتلف  مهل��سا  قر�سا 
وكذا مبلغ مايل يقدر ب2000 دج 

الأقرا�س مهل��سة، مت  عائدات  من 
ق�سائي  اإج��راء  ملف  اإجن��از  مب�جبه 
يف حق ال�سالف الذكر وتقدميه اأمام 

الأقرا�س  حيازة  تهمة  عن  العدالة 
املهل��سة  ق�سد البيع.

اب� ع�سام

 االأمن يحجز اأكرث من 110 اأقرا�ض مهلو�سة ويوقف �سخ�سا بغليزان 

الت�سامنية  ال��ق��اف��ل��ة  ح��ط��ت 
بال�سلف،  اخلري"  "نا�س  جلمعية 
باأعايل  احلجر  لغم�نت  مبنطقتي 
ب��ل��دي��ة ال��زب���ج��ة ول��غ��م���ن��ت 
ق��سني،  وادي  ببلدية  البحري 
الإعانات  خمتلف  تقدمي  مّت  حيث 
تقطن  مع�زة  عائلة   45 لفائدة 
وتتمثل  النائية.  املناطق  بهذه 

اأغ��ط��ي��ة،  الإع���ان���ات يف  ه���ذه 
الب�تان،  غاز  قارورات  اأفر�سة، 
اإىل جانب م�اد غذائية ومدفاآت، 
املناخية  والظروف  تزامنا  جاءت 
املناطق  تعرفها  التي  ال�سعبة 
طاقما  �سمت  القافلة  النائية. 
خمتلف  اإجراء  على  اأ�رشف  طبيا 
مع  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ف��ح������س��ات 

ق�سد  الأمرا�س  بع�س  ت�سخي�س 
القائمني  وح�سب  بها.  التكّفل 
الت�سامنية،  العملية  هذه  على 
ال��رب  اأه���ل  مب�ساهمة  مت��ت  ف��ق��د 
ا�ستح�سان  ولقيت  والإح�سان 
الذين  ال�سكان،  خا�سة  اجلميع 

الت�سامنية. الهبة  هذه  م�ستهم 
يف  م�����س��ع��ف��ا   439 ت��ك���ي��ن 

احلماية  م�سالح  نّظمت   2019
ال�سنة  خال  بال�سلف،  املدنية 
تك�ينية  دورات  املن�رشمة، 
عائلة"،  لكّل  "م�سعف  اإطار  يف 
املجال  هذا   يف  تك�ين  مت  حيث 
21 ي�ما على  493 م�ساركا ملدة 
مت�ا�سلة  العملية  دورتني.  مدار 
مل�سالح  التابعة  ال�حدات  بكّل 

ب�سفة  بال�سلف  املدنية  احلماية 
انطاق  منذ  مت  وق��د  جمانية، 
 2010 �سنة  نهاية  مع  العملية 
من  م�ساركا   3020 تك�ين 
تدخل  والتي  الفئات،  خمتلف 
التك�ين  ثقافة  ترقية  اإطار  يف 

اجلماهريي. والإ�سعاف 
ق/غ

هّبة ت�سامنية لـ 45 عائلة بال�سلف 
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مورينو : تواجد �سليماين 
معنا هو اأمر رائع

غوارديوال مينح عطلة 
طويلة ملحرز و زمالئه بعد 

تاأجيل مباراة وي�ست هام

ري�سوريك�سيون،  كوكي  اأعـــرب 
قائد اأتلتيكو مدريد، عن �سعادته 
حققه  الذي  ال�سعب  الفوز  عقب 
فريقه اأم�ص ال�سبت على غرناطة 
يف  والرتـــقـــاء  رد،  دون  بــهــدف 

ترتيب الليجا باملركز الرابع.
اأقيم  الــذي  اللقاء  انتهاء  وعقب 
وانــدا  ملعب  على  ال�سبت،  اأم�ص 
من   23 اجلولة  يف  مرتوبوليتانو 
الـــدوري الإ�ــســبــاين، اأكـــد لعب 
للغاية لأننا  "نحن �سعداء  الو�سط 
هو  وهــذا  نقاط  الثالث  ح�سدنا 
�سل�سلة  من  نعاين  كنا  لأننا  الأهم 
الفوز  جاء  حيث  �سيئة"،  نتائج 
ــولت  3 ج عــلــى غــرنــاطــة بــعــد 

�سهدت خ�سارتني وتعادل".
وعن الفوز ب�سعوبة على الفريق 
"يف  باأنه  كوكي  ذكر  الأندل�سي، 
من  الكثري  خ�سنا  �سابقة  ــوام  اأع
دون  بهدف  فيها  وفزنا  املباريات 
يهم  ما  م�سكلة.  هذه  تكن  ومل  رد 
النقاط  ح�سدنا  اأنــنــا  هــو  الآن 

الثالث".
"خالل  اأنـــه  ـــرز  اأب ــن الــلــقــاء،  وع
الفريق  قـــدم  الأول،  الــ�ــســوط 
الثاين  ال�سوط  ويف  رائعة  مباراة 
للت�سجيل.  ــا  م فــر�ــســة  خلقنا 
حقيقي اأنهم �سغطوا ب�سكل اأكرب 
ويف  ملعبنا  ن�سف  يف  وحا�سرونا 
النهاية هكذا هي كرة القدم، لكن 

الأهم هو الفوز".
"ديناميكية  اأن  اإىل  كوكي  واأ�سار 
الفريق تتغري فقط بالفوز. �سواء 
هدف  اأو  نظيفة  بثالثية  فــزت 
نظيف، املح�سلة يف النهاية ثالث 
يلعب  "اجلميع  اأن  مربزا  نقاط"، 
لنا  القدم ليفوز، ونحن �سار  كرة 
وقتا طويال دون اأن نحقق الفوز".
ــة املــرتــقــبــة بني  ــه ــواج ـــن امل وع
يف  الإجنليزي  وليفربول  الأتلتي 
يف  ــاري  اجل �سباط   / فرباير   18
الأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب 
ــذر كــوكــي مــن اأن  الأوروبـــــي، ح
للم�سجعني(  اإ�سارة  )يف  "اجلميع 

يوجه اأنظاره نحو ليفربول".
نكون  اأن  علينا  "لكن  واأردف 
فالن�سيا  يف  ونــفــكــر  ــني  ــي ــع واق
)خ�سم اأتلتيكو يف اجلولة املقبلة 
من الدوري(، لأن الليجا هي التي 
الت�سامبيونز  تخو�ص  جتعلك 

ليج".
باأن  الروخيبالنكو�ص  قائد  وذكر 
يناف�ص  مبا�سر  خ�سم  "فالن�سيا 
وعلينا  الت�سامبيونز  مراكز  على 
اأمامه.  عظيمة  مباراة  نقدم  اأن 
ليفربول  ب�ساأن  �سنفكر  بعدها 
واملناف�سة  الليجا  هو  واقعنا  لكن 
الثالث.  للمركز  الو�سول  ملحاولة 

هذا هو هدف النادي".
اجلميع  اأن  "نعلم  كوكي  واختتم 

لكننا  بالليجا  نفوز  اأن  يريدنا 
هذا  ــك  ذل حتقيق  عــن  بعيدين 
فر�ص  هناك  تكون  حني  العام. 
ــي ل  ــت ــل ــالأت �ــســنــحــاول دائــمــا ف
اأي  اأجــل  من  الكفاح  يف  ي�ست�سلم 

�سيء".
اإىل  الأتلتي  ر�سيد  الفوز  ورفــع 
الرابع  39 نقطة قفز بها للمركز 
10 نقاط عن ريال  موؤقتا، بفارق 
�سيحل  الـــذي  املت�سدر  مــدريــد 
اأو�سا�سونا  على  �سيفا  اليوم  م�ساء 

يف 
اإطار نف�ص اجلولة.

ــل، مــدرب  ــي ــوخ ــص ت ــا� ــوم ـــال ت ق
املوقف  اإن  جريمان،  �سان  باري�ص 
مبابي  كيليان  وبــني  بينه  املثري 
مــهــاجــم الــفــريــق خـــالل مــبــاراة 
مونبيلييه، مل يوؤثر على قناعته 

بالالعب ال�ساب.
ــرب بــرنــامــج  ــرح تــوخــيــل ع ــس و�
"مبابي  الفرن�سي  "تيليفوت" 
ـــذا اأمـــر  ـــب مــهــم لــلــغــايــة، ه لع
وا�سح، فهو ما زال ركيزة اأ�سا�سية، 
يف  نختلف  الأحــيــان،  بع�ص  ويف 

وجهات النظر".
"اخلالف  الأملــاين  املــدرب  واأ�ساف 
م�سكلة  ميثل  ل  النظر  وجهات  يف 
�سخ�سيا،  لي�ص  اخلــالف  لأن  يل، 

لعب  ــه  لأن �سعادة  الأكـــر  واأنـــا 
بفريقي".

اإ�ص جي، لي�ص  "تدريب بي  واأ�سار 
مهمة �سهلة، واإل لرت�سح للمن�سب 
بتطلعات  نـــاد  ـــه  اإن مــــدرب،  اأي 
هــذا  اأعــ�ــســق  ــي  ــن اأن اإل  ــرية،  ــب ك

التحدي وم�ستمتع به".
"البقاء  توخيل  توما�ص  وا�ستطرد 
خ�سارة،  دون  متتالية  مباراة   20
�سعب  ولكنه  �سهال،  للبع�ص  يبدو 
جماعيا  عمال  ويتطلب  للغاية، 

لتحقيق نتائج اإيجابية".
قويا  فريقا  "اأملك  توخيل  واأمت 
نوا�سل  اأن  اأمتنى  رائعة،  بعقلية 

بهذا احلما�ص".

بن  نبيل  الالعب  العودة  مرحلة  اأعــادت 
طويل  غياب  بعد  القوية  للمناف�سة  طالب 
مدرب  من  تهمي�سه  ب�سبب  اأ�سهر،  لعدة 
ناديه ال�سابق �سالك الأملاين، وتلتها اإ�سابة 
اأبعدته  جراحية  عملية  اأعقبتها  خطرية 
التي طلبته  الأندية  املناف�سة وجعلت  عن 
اأملانيا وبريطانيا،  يف ال�سابق وغالبيتها من 
الالعب  يكون  اأن  من  وتتخوف  ترتاجع 
ا�سرتجاع  قبل  كاملة،  �سنة  اإىل  حاجة  يف 
من  تغامر  ومل  والفنية،  البدنية  لياقته 
به  زجــت  التي  نيوكا�سل  �سوى  الأنــديــة 
وبا�سر  يخّيب،  ومل  املناف�سة  يف  مبا�سرة 
�سراء  يف  التفكري  يف  الإجنليزي  الــنــادي 
لناديه  الإ�سافة  قدم  الذي  الالعب  عقد 
يف و�سط امليدان من اأول مباراة لعبها باألوان 

النادي البي�ساء وال�سوداء.
�سنة  العمر25  مــن  طالب  بــن  نبيل  يبلغ 
ــن اأ�ــســغــر  ــط، وهـــو م ــق ــهــر ف ــة اأ�ــس ــالث وث
ــني يف  ــرتف ــح ــني اجلـــزائـــريـــني امل ــب ــالع ال
بن  نبيل  وبــاإمــكــان  الــكــربى،  ــات  ــدوري ال
قادمني،  مونديالني  يف  امل�ساركة  طالب 
الــذي   2026 مــونــديــال  يف  �سيكون  حيث 
يف  واأمريكا  وكندا  امل�سكيك  يف  �سيجري 
من  اأ�سهر  وب�سعة  �سنة  والثالثني  الواحدة 
عودة  اإمكانية  عن  ال�سوؤال  ويبقى  العمر، 
يف  بقوة،  مطروحا  للخ�سر  طالب  بن  نبيل 
مبقعد  يقبل  وهل  بلما�سي،  جمال  عهد 
بن  اإ�سماعيل  اأ�سبح  اأن  بعد  الحتياط، 
لبلما�سي  الأول  اخليار  امليالن  جنم  نا�سر 
احتمال  مع  اجلزائري،  املنتخب  وم�ستقبل 
يف  بلما�سي  لكتيبة  عــوار  ح�سام  ان�سمام 
املن�سب  نف�ص  ي�سغل  وهو  العاجل  القريب 

الذي يلعب فيه نبيل بن طالب.
فريق  مــع  نف�سه  طــالــب  بــن  نبيل  ــد  وج
يف  حاليا  املتواجد  الإجنليزي  نيوكا�سل 
املمتاز  الإجنليزي  ــدوري  ال من   12 املركز 
بعيدا عن مراكز النزول ب�سبع نقاط فقط، 
ليغ  اأوربــا  يف  امل�ساركة  مراكز  عن  وبعيدا 
نبيل  وا�سرتجع  اأي�سا.  فقط  نقاط  ب�ست 
بن طالب متعة اللعب يف الدوري الإجنلزي 
التتويج  له  �سبق  �سهري  فريق  مع  املمتاز 
راأ�سهم  وعلى  اإجنلرتا  كبار  مع  بالألقاب 
الكرة  هدايف  اأح�سن  اأحد  �سريار،  ال�سهري 

 52 لـ  الفريق  ملعب  ويت�سع  الإجنليزية، 
كل  يف  اآخره  عن  مملوء  وهو  متفرج،  األف 
ويدّربه  الفريق  ترتيب  كان  مهما  مباراة 
النادي  وي�سم  بري�ص،  الإجنليزي  حاليا 
كوكتيل من الالعبني ال�سباب واملخ�سرمني، 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  اإ�سبانيا  من 
وال�سويد والربازيل وفرن�سا ول يوجد من 
طالب  بن  نبيل  اجلزائري  �سوى  الأفارقة 
الفريق  ويطمح  اآت�سو،  كري�ستيان  والغاين 
اإيجابية ت�سمح له بالعودة  لتحقيق نتائج 
عن  غابت  التي  الأوروبــيــة  املناف�سة  اإىل 
قد  الفريق  ــان  وك �سنة،   15 منذ  الــنــادي 
تعر على اأر�سه يف اجلولة املا�سية عندما 
واكتفى  الت�سجيل،  وعن  الفوز  عن  عجز 
نوريت�ص  املوؤخرة  �ساحب  اأمــام  بالتعادل 
�سيتي الذي و�سع قدما يف الدرجة الثانية.
ُيح�سب لنبيل بن طالب ت�سبثه باجلزائر، 
الوطنية  لالألوان  واختياره  ال�سغر،  منذ 
�سن  ويف  طفال،  كــان  اأن  منذ  مربجما  كــان 
ومل  توتنهام،  هو  كبري  لفريق  لعب   19 الـ 
مت�ص �سوى ب�سعة اأ�سابيع حتى �سار لعبا 
اأ�سا�سيا يف النادي رفقة هاري كني، وعندما 
بدعوة  ابتهج  روراوة  حممد  منه  تقرب 
باإمكانه  وكان  النداء،  مبا�سر  ولبى  اخل�سر 
ملنتخب  وحتى  لفرن�سا  اللعب  يف  التفكري 
لدعوة  بال�ستجابة  اأ�سرع  ولكنه  اإجنلرتا، 
اخل�سر ومتكن من لعب مونديال الربازيل 

يف 2014 ومل يكن قد جتاوز �سن الـ 19 اإل بـ 
�سارك  جزائري  لعب  اأ�سغر  وهو  اأ�سهر،   7
اجلزائرية،  الكرة  تاريخ  يف  املونديال  يف 
�سنة   20 بودبوز  ريا�ص  على  تفوق  حيث 
وياحي   2010 اإفريقيا  جنوب  مونديال  يف 

ح�سني 22 �سنة يف مونديال اإ�سبانيا 1982.
ت�سّلم  ملا  بلما�سي،  جمال  حتــدث  عندما 
بــاأن  يظنون  لعــبــني  عــن  اخل�سر  زمـــام 
ي�ساركهم  ولن  لهم،  ملكا  الوطني  املنتخب 
باأنه  كــثــريون،  فهم  اأحـــد،  منا�سبهم  يف 
تاأكدوا  ثم  طالب،  بن  نبيل  يق�سد  كــان 
من  الــالعــب  اإ�ــســم  �سقط  عندما  ــك  ذل مــن 
املدرب  ولكن  بلما�سي،  جمال  اختيارات 
�سارع ليقول باأنه ل وجود لقائمة حمراء 
ولعبني مغلقة الأبواب يف وجوههم، وكان 
م�سر  “الكان” يف  مباريات  طوال  طالب  بن 
على  ويغرد  الالعبني،  مع  يوميا  يتوا�سل 
والفتخار  والتهاين  بالتربيكات  �سفحته 
بالالعبني وبالنتائج وحتى باملدرب جمال 
نبيل  عودة  اإمكانية  اأن  يعني  ما  بلما�سي، 
بن طالب للخ�سر واردة وقد تكون يف �سهر 
القادم، حيث مازال موعد ت�سفيات  مار�ص 
يف  بلما�سي  وجــمــال  بعيدا  الــعــامل  كــاأ�ــص 
للموعد  متعددة،  اأ�سلحة  لتخزين  حاجة 
مونديال  اإىل  املـــرور  ت�سفيات  يف  املعقد 
قطر الذي هو هدف جمال بلما�سي الأول 

وحلم نبيل بن طالب الأول.

امليدان  متو�سط  اكد  الإجنليزية  الإعــالم  لو�سائل  �سحفية  ت�سريحات  يف 
حممد  من  اأف�سل  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  يرى  انه  غوندغان  الأملاين 

�سالح .
وقد ك�سف متو�سط ميدان نادي مان�س�سرت �سيتي غوندغان ان النجم امل�سري 

حممد �سالح يتميز بالنزعة الهجومية و هو ي�سجل اأهداف كثرية .
اخل�سر  قائد  ان  اأكد  اإذ  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  عن  حتدث  اأنه  كما 

يتميز باملهارة العالية وهو قادر على �سنع اللعب و تقدمي كرة جميلة .
و�سرح غوندغان قائال ” من النقا�ص من قيمة اي لعب فان جنم ليفربول 

حممد �سالح هو هداف كبري ال ان ريا�ص حمرز هو الكر مهارة.
” ريا�ص حمرز يقدم م�ستويات  وتابع متو�سط امليدان الأملاين حديثة قائال 

رائعة مع الفريق هذا املو�سم  و قد ا�سبح يلعب ب�سكل منتظم ” .

الفني  املدير  جــوارديــول،  بيب  اأكــد 
كثرًيا  يفكر  مل  اأنه  �سيتي،  ملان�س�سرت 
خالل  فريقه  ت�سكيلة  جتــديــد  يف 

ال�سيف املقبل. 
ت�سريحات  خالل  جوارديول،  وقال 
�سبورت�ص":  "�سكاي  �سبكة  اأبرزتها 
ل  املقبل؟  ال�سيف  يف  "التغيريات 
ولكن  الأمر  عن  فكرة  لدي  اأعــرف.. 
�سخ�ص  اأي  ــع  م اتــ�ــســال  لـــدي  لي�ص 
ل�ست  لأنني  املو�سوع،  بهذا  يرتبط 
م�ستعًدا هذا املو�سم للتفكري يف ذلك".
بع�ص  �سنجري  "بالطبع  ــاف:  ــس واأ�  
�سيغادر،  �سيلفا  دافيد  لأن  التغيريات 
ببع�ص  يتعلق  فيما  كذلك  ـــر  والأم
عدد  كــم  اأعـــرف  ل  لكنني  ــز،  ــراك امل
لأن  امليزانية  حجم  اأو  التغيريات 
املريكاتو دائًما �سعب، ول يزال لدينا 
املدة  وهــذه  اأ�سهر،  ثالثة  اأو  �سهرين 

ميكن اأن تغري الكثري من الأمور".
من  الكثري  هناك  ــزال  ي "ل  وتــابــع:   
عليها  نناف�ص  التي  الرائعة  الأ�سياء 

مباراة  �سنخو�ص  حيث  املو�سم،  هذا 
نهائية بعد اأ�سبوعني اأو ثالثة اأ�سابيع 
للفوز بلقب جديد، كما اأن لدينا كاأ�ص 

الحتاد الإجنليزي".
ووا�سل: "نحاول حتقيق املركز الثاين 
اأجل  من  وننا�سل  الربميريليج  يف 
يف  اأوروبـــا  اأبطال  دوري  اإىل  التاأهل 
مباراتني  و�سنخو�ص  املقبل،  املو�سم 

على م�ستوى عاٍل �سد ريال مدريد".
"تاأثري بقائه على �سفقات   وا�ستمر: 
الوحيد  ال�سبب  لي�ص  هذا  ال�سيتي؟ 
اأجله.  من  هنا  الالعبون  ياأتي  الذي 
ــع لعبني  لــقــد كــنــا عــلــى اتــ�ــســال م
اأنني  رغم  ياأتوا  مل  اأنهم  اإل  اآخرين، 

كنت هنا". 
مبا  كبري  النادي  اأن  "اأعتقد  واأردف: 
الذين  لالعبني  جذاًبا  ليكون  يكفي 
اأو  بطريقتنا،  اللعب  يف  يــرغــبــون 
التلفزيون  يف  الفريق  �ساهدوا  الذين 

اأو قد لعبنا �سدهم".
الــالعــبــون  "�سيظل  ــرد:  ــط ــت ــس وا�  

يـــــريـــــدون املـــجـــيء 
اقت�سادية  لأ�سباب 

يريدون  لأنهم  اأو 
ـــعـــب  ــــط الـــل ــــق ف
ــرت  ــس ــ� ــس ــ� ــان م يف 
�ــســيــتــي. اأعــتــقــد 
هنا  التواجد  اأن 
�سيًئا  ــاًل  ح لي�ص 

لهم".
"كان  واأمت:   
م�ستقًرا  النادي 
ب�سكل  ويــ�ــســري 

جميئي  قبل  جيد 
ال�سبب  ل�ست  هنا.  اإىل 
ال�سيتي  ولكن  ذلك  يف 
ونحن  يكفي،  مبا  جيد 
ــني  ــب ــالع بـــحـــاجـــة ل
الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
ـــم  ـــه ـــان ـــك ـــاإم ب اأن 

م�ساعدتنا".

كوكي: "نفكر يف فالن�سيا االآن ولي�ض ليفربول"

توخيل: "خاليف مع مبابي لي�ض �سخ�سيا"

هل يعيد بلما�سي نبيل بن طالب للخ�سر؟

غوندوغان : "�سالح هداف كبري لكن حمرز االأكرث مهارة"

جوارديوال: "ل�ست �سبًبا يف ا�ستقرار 
مان�س�سرت �سيتي"

اأن�سار موناكو ينقلبون على روبريتو 
مورينو بعد تاألق �سليماين

هاجمت اأغلب جماهري نادي موناكو الفرن�سي مدرب الفريق مورينيو وهذا بعدما كان �سببا مبا�سرا 
يف اإ�ستبعاد النجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين من مباريات الفريق الأخرية .

التاألق  بعد  وهذا  مورينيو  روبريتو  الإ�سباين  الفريق  مدرب  على  موناكو  جماهري  اإنقلبت  حيث 
الالفت للمهاجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين .

وقد �سجل مهاجم املنتخب الوطني اجلزائري اإ�سالم �سليماين هدف الفوز ملوناكو يف الدقيقة 93 وهذا 
اأمام نادي اأميان .

ل  �سليماين  ان  له  اأكدت  اإذ   ، مورينيو  الفريق  مدرب  موناكو  نادي  جماهري  من  الكثري  هاجم  وقد 
ي�ستحق تلك املعاملة وهو جدير باللعب كاأ�سا�سي .

و بن�سبة كبرية فاإن النجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين �سيعود اإىل الت�سكيلة الأ�سا�سية لناديه موناكو 
يف اجلولت القادمة.

مــدرب  ان  امــ�ــص  واتــ�ــص  مان�س�سرت  مــوقــع  ك�سف 
منح  قرر  غوارديول  بيب  �سيتي  مان�س�سرت  نــادي 
ظغط  عن  الإبتعاد  اأجل  من  وهذا  لالعبيه  راحة 

املباريات.
بيب  الإ�سباين  التقني  ان  املوقع  ذات  ك�سف  وقد 
ايام   8 ل  عطلة  ال�سيتي  لعبي  منح  غــوارديــول 

وهذا من اأجل الراحة والتفرغ لعائالتهم .
اىل  �سيتي  مان�س�سرت  لعــبــي  عـــودة  تــاريــخ  اأمـــا 
احلايل  فيفري  �سهر  من   17 يف  �ستكون  التدريبات 

للتح�سري ملباراة لي�سرت �سيتي يف 22 من ال�سهر .
املنتخب  لقائد  جدا  مهمة  الراحة  هذه  و�ستكون 
اأجل  من  وهــذا  حمــرز  ريا�ص  اجلــزائــري  الوطني 
يف  مدريد  ريال  مواجهة  قبل  م�ستواه  اىل  عودته 

رابطة اأبطال اأوروبا .
ــر  ــذك ــال ـــر ب ـــدي مــــبــــاراة ج ان 

�سيتي  و وي�ست هام مان�س�سرت 
الدوري  يف  ي اليوم  جنليز ل ا
قد  ــــت الربميرليغ  ــــل ــــاأج ت
الحـــــــــوال بـــ�ـــســـبـــب �ـــســـوء 

اجلوية.

نادي  بني  جمعت  التي  املباراة  نهاية  بعد  مبا�سرة 
مقابل  بثنائية  اإنتهت  والذي  اأميان  نادي  و  موناكو 
اإ�سالم  اجلزائري  النجم  ت�سجيل  من  وحيد  هدف 

�سليماين لهدف الفوز .
مدرب  مورينيو  روبريتو  الإ�سباين  التقني  اثنى 
اإ�سالم  اجلزائري  مهاجمه  على  كثريا  موناكو  نادي 

�سليماين و اإعتربه لعب رائع .
حيث اأكد مدرب نادي موناكو الفرن�سي مورينيو ان 
ال�سوبر �سليم يقدم كل ما عليه فوق اأر�سية امللعب و 

هو يريد دائما ت�سجيل الأهداف .
و�سرح مورينيو قائال ” اإ�سالم �سليماين لعب كبري 
، هو يقدم كل ما عليه فوق اأر�سية امللعب وامل�ساهمة 

يف حتقيق نتائج اإيجابية ”
وتابع حديثه قائال ” اإ�سالم �سليماين كان قريب من 
الرحيل عن الفريق خالل املريكاتو ال�ستوي املا�سي 

، لكنه الآن معنا وهذا اأمر رائع ” .

بر�سلونة ي�ستغل الئحة 
الليغا للتعاقد مع مهاجم

النادي  اأن  بر�سلونة  ــدرب  م �سيتني  كيكي  ــد  اأك
غياب  لتعوي�ص  مهاجم  مع  التعاقد  اإىل  يتطلع 
باب  غلق  رغــم  دميبلي  عثمان  امل�ساب  لعبه 

النتقالت يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
يف  لتمزق  ال�ساب  الفرن�سي  املهاجم  وتعر�ص 
املــا�ــســي،  ــوع  ــب ــس الأ� اخللفية  الــفــخــذ  عــ�ــســالت 
و�سيخ�سع جلراحة يف فنلندا الثالثاء املقبل قبل 

اأن يحدد بر�سلونة فرتة غيابه عن املالعب.
غياب  حــال  يف  ــه  اأن على  ــاد  الحت لوائح  وتن�ص 
بو�سع  ي�سبح  الأقــل  على  اأ�سهر  خم�سة  لعــب 
ناديه التعاقد مع بديل خارج فرتة النتقالت، 
ــدوري  ال يف  درجتني  اأول  من  يكون  اأن  ب�سرط 

الإ�سباين اأو يف انتقال جماين.
مع  بامل�ساركة  امل�ساب  لالعب  حينها  ي�سمح  ول 
الفريق قبل مرور فرتة خم�سة اأ�سهر، ويجب اأن 

يوافق اأي�سا على ا�ستبداله بالالعب اجلديد.
ثالثة  ميلك  بر�سلونة  بات  دميبلي  اإ�سابة  وبعد 
ــوان  ــط واأن مي�سي  ليونيل  هــم  فقط  مهاجمني 
ا�ستمرار  مع  عاما(   17( فاتي  واأن�سو  غريزمان 
ب�سبب  مــايــو/اأيــار  حتى  �سواريز  لوي�ص  غياب 

جراحة يف الركبة.
ريــال  مواجهة  قبل  لل�سحفيني  �سيتني  وقــال 
بيتي�ص اليوم الأحد "لو كان ممكنا، نريد التعاقد 
مع لعب متعدد املراكز. الأمر لي�ص �سهال و�سوق 
املوافقة  على  احل�سول  ونريد  مغلقة  النتقالت 

قبل ذلك كله".
لعب  اإىل  نحتاج  اأنــنــا  الــوا�ــســح  "من  ــاف  ــس واأ�

لالن�سمام، وهذا �سي�ساعدنا".
يتعاقد  رمبا  بر�سلونة  اأن  حملية  تقارير  وذكرت 
اأو  �سو�سيداد  ــال  ري مهاجم  جوزيه  ويليان  مع 

اأنخيل رودريغيز لعب خيتايف.
ويحتل بر�سلونة ثاين الدوري بفارق ثالث نقاط 
امللك  كاأ�ص  من  وخرج  املت�سدر،  مدريد  ريال  عن 

اخلمي�ص باخل�سارة -1�سفر اأمام اأتلتيك بلباو.
اإىل  ل�سيتني  عــودة  اأول  الأحــد  مباراة  و�ستمثل 
وبعد  املا�سي،  مايو/اأيار  يف  اإقالته  منذ  بيتي�ص 
خاللها  ــاده  ق حيث  الفريق  اإدارة  يف  مو�سمني 

للتاأهل اإىل الدوري الأوروبي.
ب�سبب  ودميــبــلــي  �ــســواريــز  غــيــاب  جــانــب  واإىل 
املدافع  بيتي�ص  اأمام  بر�سلونة  �سيفتقد  الإ�سابة، 

جريار بيكيه ب�سبب الإيقاف.

�ساجلادو: ريال مدريد اأف�سل 
خيار اأمام �سالح

�سرط جزائي ي�ساعف 
اهتمام مان يونايتد 

بكوليبايل

 ، �ــســاجلــادو  مي�سيل  الإ�ــســبــاين  ــال  ق
لعب ريال مدريد الأ�سبق، اإنه فخور 
بالعمل مع حممد �سالح جنم ليفربول 
بجهاز  تواجده  فرتة  اأثناء  الإجنليزي 

الفراعنة مع املك�سيكي خافيري اأجريي.
اأن  تلفزيونية  ت�سريحات  يف  �ساجلادو  واأو�ــســح 
حممد �سالح جنم كبري ورائع موؤكداً اأنه مع باقي 
لعبي الريدز قادرون على حتقيق لقب الدوري 

الإجنليزي هذا املو�سم.
اأف�سل  الإ�سباين  مدريد  ريــال  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
امل�سري  النجم  اأن  مو�سحًا  �سالح  ــام  اأم خيار 
اإىل  ان�سمامه  متمنيا  ليفربول  مع  التاريخ  �سنع 

املريجني.
واأكد اأنه يتابع الدوري امل�سري با�ستمرار منذ فرتة 
عمله مع الفراعنة مو�سحًا اأن م�سر مليئة باملواهب 
ولكنها تفتقد لقوة املناف�سة ب�سبب �سوء املالعب يف 

قارة اأفريقيا.
م�سر  منتخب  يف  لأجريي  م�ساعداً  �ساجلادو  وعمل 
واأقيل اجلهاز الفني للفراعنة بعد اخلروج من دور 
التي  الأفريقية  الأمم  كاأ�ص  ببطولة  ع�سر  ال�ستة 

اأقيمت يف ال�سيف املا�سي.

ك�سف تقرير �سحفي بريطاين، ام�ص الأحد، عن 
كاليدو  ال�سنغايل  عقد  يف  جزائي  �سرط  وجــود 
كوليبايل، مدافع نابويل ي�سمح له بالرحيل عن 

قلعة النادي اجلنوبي.
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
يت�سمن  نابويل  مع  كوليبايل  عقد  فــاإن 
مليون   127 بــقــيــمــة  جــزائــًيــا  ــا  ــرًط ــس �
يف  املفعول  �ــســاري  وي�سبح  اإ�سرتليني، 

يونيو/ حزيران املقبل.
ف�سل  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  اإىل  واأ�سارت 
خالل  كوليبايل  خدمات  على  يح�سل  اأن 
موا�سلة  ينوي  لكنه  املا�سي،  ال�سيف 
خالل  من  ال�سنغايل  املدافع  مطاردة 

تفعيل ال�سرط اجلزائي.
يونايتد  اأن  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 
�سفقة  ــى  ــل ع مــنــافــ�ــســة  ــه  ــواج ــي ــس �
جريمان،  �سان  باري�ص  من  كوليبايل 
الريا�سي  املدير  ليوناردو  اأن  �سيما  ل 
لــلــنــادي الــفــرنــ�ــســي عــقــد حمــادثــات 

بالفعل مع وكيل الالعب.
لتقدمي  م�ستعد  باري�ص  اأن  وك�سفت 
ـــوام،  اأع  4 مــدتــه  لكوليبايل  عقد 
مليون   10.2 يبلغ  �سنوي  وبراتب 

جنيه اإ�سرتليني.
نابويل  اأن  ال�سحيفة  واأكــــدت 
قـــد يــ�ــســطــر لــبــيــع كــولــيــبــايل 
ف�سل  اإذا  املقبل،  ال�سيف  خالل 
للبطولت  التاأهل  يف  الفريق 

الأوروبية.
يحتل  نـــابـــويل  اأن  ــر  ــذك ي
املركز الـ11 بجدول ترتيب 
بر�سيد  الإيطايل  الــدوري 

نقطة.  30
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية غرداية

دائرة زلفانة
بلدية زلفانة

مكتب اجلمعيات
الرقم: 2020/02

و�سل اإ�سهار خا�ض / بتا�سي�ض جمعية حملية
امل�سماة: اللجنة الدينية مل�سجد حمزة بن عبد املطلب بحي امل�ساحلة

املودعة بتاريخ: 2019/09/05 
رئي�ض اجلمعية : العمري حممد 

املولود بتاريخ : خالل 1976 بورقلة 
الكائن مقرها: بامل�سجد بحي امل�ساحلة

مساحة اشهاريةمساحة اشهارية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي
دائرة املقرن
بلدية املقرن

الرقم : 01 /2020
اإ�سهار جتديد جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 06/12 املوؤرخ 

يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
 2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
 . اليوم  هذا  مت  لقد  منه   08 املادة  �سيما  ال  باجلمعيات  املتعلق 
جتديد  با�سهار  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020/06/06
جمعية ذات �سبغة حملية امل�سماة: جمعية دينية مل�سجد بدر - باملقرن 
الطاهر  بن  علي  خاليفة  اجلمعية  رئي�ض  املقرن.  بلدية  .املقيمة: 
تاريخ ومكان االزدياد : 01/20 / 1961 باملقرن عنوان الرئي�ض 

: �سارع ال�سهيد لبزه احلبيب املقرن )بلدية املقرن(.
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يف  ثــور،  بني  �سباب  ينجح،  مل 
لأجــلــه  تنقل  ـــذي  ال املــخــطــط 
اإىل  وبال�سبط  العا�سمة  اإىل 
بنتيجة  والـــعـــودة  ــك  ــاري ــوف ب
هناك   من  تنقله  من  اإيجابية 
املحلي  الــوداد  الرائد  ومواجهة 
من  الرابعة  اجلولة  ــار  اإط يف   ،
بطولة  مـــن  الـــعـــودة  مــرحــلــة 
جمموعة  ــواة  ه الــثــاين  الق�سم 
يطمح  ــان  ك مــا  عند   ، الــو�ــســط 

ال�سفرية  هذه  من  اجلميع  اإليه 
التي  اخل�سارة  دليل   ، ال�سعبة 
هدف  مقابل  بثالثية  تكبدها 
من  الأوىل  تعد  والتي   ، واحــد 
بعد   ، العودة  مرحلة  يف  نوعها 
وقد   ، اإيجابية  نتائج  ثالثة 
�ساهم يف التعر والعودة للديار 
الدفاعية  الأخــطــاء  زاد  دون 
امليدان  يف  فعلتها  فعلت  التي 
وا�ستغلت بال�سكل املطلوب اأثناء 

اللقاء من قبل اأ�سحاب امليدان. 

تعثر بوفاريك أصبح من 
الماضي 

الذي  والإيجابي  املهم  العن�سر 
وقفنا عليه عقب  اإمتام الفريق 
للقاء وعودته اإىل مدينة ورقلة 
قد  الت�سكيلة   عنا�سر  اأن  هي 
الهزمية  كبرية  ب�سرعة  و�سعوا 

الن�سيان  خانة  يف  الرائد  ــام  اأم
حديثهم  جممل  يف  موؤكدين   ،
التحرير  ليومية  وت�سريحاتهم 
اجلولة  اإفــرازات  اأن  اجلزائرية 
الرابعة من العودة قد خدمتهم 
مرتبته  يف  الفريق  بقي  حيث   ،
الثانية وكذا باإمكانهم التدارك 
بداية من اللقاء القادم والعودة 
يف  الإيجابية  النتائج  م�سار  اإىل 

البطولة .

أنصار بني ثور حضوا 
باستقبال كبير 

يف اإطار اآخر ، فقد حتدث ع�ساق 
 ، ثور  بني  �سباب  العريق  نــادي 
اجلميلة  الوقفات  عــن  مطول 
من  ال�ــســتــقــبــال  ــاوة  ــف ح منها 
وداد  املحلي  النادي  اأن�سار  قبل 
 ، النقاط  خمتلف  يف  بوفاريك 
قبل اأن يتحولوا يف ت�سريحاتهم 
اجلزائرية  التحرير  ليومية 
الق�سم الريا�سي اأنهم �سيوا�سلون 
الفرق  لأن�سار  احل�سنة  املعاملة 
ــة  ــل ــة ورق ــن ــدي الــتــي تــــزور م
ثور  بني  فريقهم  اأمام  للتباري 
واملربجمة  املتبقية  املواعيد  يف 

من مرحلة العودة .
اأحمد اأمني 

اإدارة نادي تقرت ثالثي  اتهمت 
التحكيم يف العمل كل ما بو�سعه 
املناف�ص  اأمــــام  الــتــعــر  ـــل  لأج
مما   ، عكنون  بن  جنم  الأخــري 
زال  ل  التحكيم  �سو  اأن  يــوؤكــد 
يطارد فريقها حتى يف اللقاءات  
واأمــام  الديار  داخــل  تلعب  التي 
دليل   ، الغفري  جمهورها  اأنظار 
ــى ذلــــك تــ�ــســيــيــع الــفــريــق  ــل ع
ال�سيف  اأمام  ثمينتني  لنقطتني 
فاإىل   ، عكنون  بن  جنم  الأخري 
ركلة  من  الفريق  حرمان  جانب 
من  الأوىل  املــرحــلــة  يف  جـــزاء 
ال�ساهرين  يفهم  مل   ، الــلــقــاء 
�سبب  النادي  �سوؤون  ت�سيري  على 

الهدفني  الرئي�سي  احلكم  رف�ص 
امل�سجلة بعدما بدت لهم و�سعية 
ول  �سحيحة  الهدفني  م�سجلي 
التي  ت�سلل  لو�سعية  وجـــود 
حتجج بها طاقم التحكيم يف كال 
اخلط  اأنهاهما  اللتني  الفر�ستني 

الأمامي داخل ال�سباك.

اشتكت للرابطة بسبب 
الممارسات الالمسؤولة 

من طرف الحكام   

ــن قــبــل بع�ص  ــرب م و�ــســلــنــا خ
اأن  الـــنـــادي،  لإدارة  املــقــربــني 
ت�سيري  على  امل�سرفة  الهيئة 

�ـــســـوؤون الـــنـــادي الــتــقــرتــي قد 
ما  على  املف�سل  تقريرها  بعثت 
الذين  التحكيم  ثالثي  قدمه 
ت�سببوا يف تعر الفريق لأ�سباب 
موؤكدين   ، متــامــا  مقنعة  غــري 
هذه  مثل  على  ي�سكتوا  لن  اأنهم 
واأن  �سيما   ، م�ستقبال  الت�سرفات 
العديد من العقوبات التي تلقاها 
املباريات  بع�ص  بلعب  الفريق 
بع�ص  فيها  ت�سبب  جمهور  دون 
يف  �سببا  كــانــوا  بعدما  احلــكــام 
على  وخرجهم  الأن�سار  تهييج 

م�سار الروح الريا�سية.

... اعتبرت أداء الالعبين 
األحسن في لقاءات 

مرحلة العودة 

اأفراد  وا�سل   ، نف�سه  ال�سياق  يف 
التقرتي  للنادي  امل�سرية  الهيئة 
بن  جنم  لقاء  حــول  حديثهم   ،
ال�سورة  اأن  معتربين   ، عكنون 
طيلة  الالعبون  بها  ظهر  التي 
ـــم عــدم  ـــاراة ، رغ ـــب ـــــوار امل اأط
النقاط  وك�سب  الــفــوز  معانقة 
الثالث  الأف�سل خالل املباريات 
التي لعبها ال�سبان خالل مرحلة 
الـــعـــودة الــتــي �ــســهــدت فــوزيــن 

بالن�سبة لأبناء تقرت وخ�سارة 
دوالة  بني  اأمام  القواعد  خارج 
كما   ، عكنون  بن  ــام  اأم وتــعــادل 
تكون  الــتــفــاوؤل  ن�سبة  جعلت 
ويقدم  يجني  لأن  جــّدا  كبرية 
ــات اأفــ�ــســل يف  ــاري ــب الــفــريــق م

املواعيد القادمة من املناف�سة.
اأحمد اأمني 

�سباب بني ثور 

االأخطاء الدفاعية ت�ساهم يف خ�سارة غزالن ال�سحراء اأمام 
الرائد بوفاريك 

نادي تقرت 

االإدارة تتهم ثالثي التحكيم بتعرثها اأمام بن عكنون 

ــق تــ�ــســامــن �ــســوف  ــري جــنــا ف
من  الرابعة  اجلولة  اإفـــرازات 
بطولة  ــن  م الــعــودة  مــرحــلــة 
جمموعة  هــواة  الثاين  الق�سم 
خ�سارة  عرفت  التي   ، ال�سرق 
عبيد  فتحي  ـــدرب  امل اأ�ــســبــال 
�سفر  مقابل  هــدف  بنتيجة  
احلايل  الرائد  م�سيفه  اأمــام   ،
اأولد  �ــســبــاب    ، للمجموعة 
بع�ص  اإخــفــاق  بــعــد   ، جـــالل 
الفرق مبيادينها خالل اجلولة 
يبقى  ــايل  ــت ــال وب املنق�سية 
الفريق يحتل املرتبة ال�سابعة 
وهــي   ، نــقــطــة   26 بــر�ــســيــد 
حمفزة جّدا ملوا�سلة التقدم يف 
للبطولة  العام  الرتتيب  �سلم 
من  القادمة  الــلــقــاءات  خــالل 

املناف�سة اجلارية .  

تماثل المصابين 
للشفاء تريح الطاقم 

الفني 

ــت حــ�ــســة ال�ــســتــئــنــاف  ــرف ع
القادم  للقاء  العمل  وبــدايــة 
�سلغوم  هالل  اأمام  البطولة  من 
عنا�سر  عـــّدة  عـــودة  الــعــيــد 
جالل  اأولد  ــام  اأم ت�سارك  مل 
اجليد  حت�سريها  عدم  ب�سبب 
وهو   ، ال�سابقة  املباراة  ملوعد 

الفّني  الطاقم  واأراح  اأ�سعد  ما 
عبيد  املــدرب  بقيادة  للفريق 
ال�ستفادة  يريد  الذي  فتحي 
ــل لعــبــيــه يف  ــات ك ــدم ــن خ م
البطولة  من  القادمة  املحطات 
ب�سالم  املنعرج  اجتياز  ومنها   ،
يحتلها  التي  املرتبة  وحت�سني 
الرتتيب  �سلم  يف  الآن  الفريق 

العام للبطولة .

عبيد واصل عمله 
الهجومي 

يف �سياق اآخر ، ومبا اأن عدم مل 
ال�سانحة  الفر�ص  من  ي�ستفد 
من  ــت  ــان ك وكــــذا  للت�سجيل 
لنهزام  املوؤدية  الأ�سباب  بني 
اأولد  ــد  ــرائ ال اأمــــام  الــفــريــق 
املــدرب  وا�ــســل  فقد   ، جــالل 
فتحي عبيد الرتكيز يف العمل 
على ال�سق الهجومي منذ ح�سة 
اأن  له  تبني  بعدما  ال�ستئناف 
الرئي�سي  ال�سبب  هو  اجلانب 
ـــادي من  ـــن ــــذي �ــســيــمــكــن ال ال
ح�سد النقاط والتقدم يف �سلم 
واإىل  للبطولة  العام  الرتتيب 
يبحث  التي  املقدمة  كوكبة 

عنها الفريق الآن .
    اأحمد اأمني   

ت�سامن �سوف 

الت�سامن ي�ستفيد من تعرثات 
فرق املوؤخرة خالل اجلولة 

الرابعة من العودة 

كانت   " رم�ساين  مو�سى   " البارع  الهداف  ثنائية 
على  للتفوق  و�ــســارة  عــني  �سباب  لفريق  كافية 
زمرة  مع  والبقاء   ، اخل�سنة  خمي�ص  اإحتاد  �سيفه 
رجعة  دون  الهاوي  الق�سم  لتوديع  املر�سحة  الفرق 
، الو�ّساريون وبعد انق�ساء اختبار اجلولة التا�سعة 
ع�سر اأ�سبحوا على بعد خطوات قليلة من ال�سعود 
اإىل الق�سم الثاين الحرتايف ، الذي �سيبقى يف كل 
الأحوال والظروف هدفهم الأ�سمى الذي ل ميكن 
التي  الرائعة  النتائج  بحكم   ، فيه  ُيفرطوا  اأن 
قوية  فرق  اأمام  املو�سم  هذا  بطولة  يف  ح�سدوها 
�سمن  مكانة  حجز  اإىل  اأهلتهم  والتي   ، وعتيدة 
والكوالي�ص  ال�سغوطات  كل  رغم  الطليعة  كوكبة 

مفاجئا  يكن  مل  م�سرف  ظهور   ! وهناك  هنا  من 
لأنه جاء ثمرة اجلهود املتظافرة بني جميع اأبناء 
النادي ، كما يعود الف�سل بالدرجة الأوىل لالعبني 
ومدربهم الفذ بوعالم بن حليمة الذين يقدمون 
كل ما عليهم فوق اأر�سية امليدان ، ما يدفع الأن�سار 
 ، مهمته  �سعوبة  رغم  املبتغى  بتحقيق  الأوفياء 
النتقالت  مرحلة  يف   اجلديد  الوافد  �سرح  وقد 
على  اخل�سرة  ــوان  األ تقّم�ص  ف�سل  اأنــه  ال�ستوية 
اأجل  من  وذلك    ، خدماته  طلبت  التي  الفرق  كل 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  للت�سكيلة  الإ�سافة  اإعطاء 
فاإنه  الالعب  ذات  كالم  وح�سب   ، اإليه  ت�سبو  ما 
الثقة  م�ستوى  يف  ليكون   جهوده  ق�سارى  �سيبذل 
التي و�سعت فيه من قبل الإدارة واملدرب ، موؤكدا 
ليكون  ال�سيارباو  األوان  حمل  اأنه  على  الأخري  يف 
هدافها ويقودها اإىل الق�سم الثاين املحرتف ، ومبا 
بالنجاح  فقط  يتاح  لن  الأخري  هذا  اإىل  الو�سول 
من  مقدار  اإىل  يحتاج  بل   ، فقط  والتقني  الفني 
جمهور  فــاإن   ، املتوا�سل  املعنوي  والت�سجيع  املــال 
ال�سباب الوا�سع يوّجه ر�سالة اإىل ال�سلطات املحلية 
والولئية وعلى راأ�سها الوايل ، حلماية فريقهم من 
بالإجناز  تعبث  قد  التي  املادية  املع�سالت  عواقب 

املنتظر من كل اجللفاويني.
عمر ذيب

�سباب عني و�سارة

رم�ساين هّداف من الكبار .. والّرحماين ي�سنع االإبهار

فرحاين يعود للمباريات رفقة رديف وفاق �سطيف
والعودة  فاته،  ما  تدارك  اأجل  من  البدين،  املعد  رفقة  تدريباته  �سطيف،  وفاق  مدافع  فرحاين،  هواري  يوا�سل 

ب�سرعة اإىل املباريات.
وكان فرحاين، قد غاب عن تدريبات الوفاق منذ فرتة طويلة، ب�سبب معاناته من م�ساكل على م�ستوى القلب، حيث 
اأجربه طبيب الحتاد اجلزائري لكرة القدم، على الركون اإىل الراحة، وعدم ممار�سة اأي ن�ساط ريا�سي، اإىل حني 

التاأكد من �سالمته.
ال�سوء  على  ح�سل  حيث  الرديف،  الفريق  بوابة  عرب  املو�سم  هذا  له  ظهور  اأول  فرحاين،  ي�سجل  اأن  املرتقب  ومن 

الأخ�سر للم�ساركة يف مواجهة رديف اأهلي الربج، الثالثاء املقبل.
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اأ�سرى فل�سطينيون

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

ال��ع�����س��ك��ري  الح���ت���ال  ���س��ل��ط��ات  ان 
�ساملة  حرب  ب�سن  معنية  باتت  ال�رشائيلي 
الفل�سطيني  ال�سعب  على  جديد  وع��دوان 
غزة  قطاع  او  الغربية  ال�سفة  يف  �س�اء 
وقلب  ال�س�رة  تغري  بهدف   48 مناطق  او 
لتغطية  �سحية  انهم  والدع���اء  احلقائق 
القرن  �سفقة  لتنفيذ  مربر  واإعطاء  جرائمهم 
انتاج  واإع���ادة  ال���اق��ع  ار���س  على  عمليا 
اجلديد  الحتال  خارطة  ور�سم  الحتال 
واللج�ء  ال���اق��ع  الم��ر  �سيا�سة  وات��ب��اع 
عميلة  و�سخ�سيات  ادوات  ل�ستخدام 
خمابرات  اجهزة  �سنعتها  وماأج�رة  وهزيلة 
املناط  اخلطري  الدور  بهذا  للقيام  الحتال 
واإعادة  الفل�سطيني  ال�سعب  لت�ستيت  بها 
الت�سعيد  ه��ذا  وان  ار���س��ه  م��ن  تهجريه 
العدوان  وا�ستمرار  اخلطري  الإ�رشائيلي 
الغربية  ال�سفة  يف  �سعبنا  ب��ن��اء  اأ �سد 
�سبان  خم�سة  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  ال��ذي 
مدى  يعك�س  الع�رشات  واعتقال  واإ�سابة 
باحلق�ق  وا�ستهتاره  الح��ت��ال  همجية 
والدعم  القرن  �سفقة  .اإن  الفل�سطينية 
وفجر  عك�س  الذي  ه�  لاحتال  المريكي 
والقمع  العنف  متار�س  التي  العقلية  هذه 
والت�تر  الت�سعيد  م��ن  اجل���  ه��ذا  وع��زز 
لتغري  فر�سه  الحتال  حك�مة  حتاول  الذي 
وال�سيطرة  الأر���س  على  وال�اقع  احلقائق 
الفل�سطينية  الر���س  و�رشقة  وال��ع��دوان 

من  للنيل  الفل�سطيني  ال�سعب  وا�ستهداف 
تت�افق  والتي  امل�رشوعة  وحق�قه  �سم�ده 
على  تطبيقها  وم��دى  القرن  �سفقة  مع 
احلق�ق  �رشب  م�ستهدفني  ال�اقع  ار���س 
الذي  واإن  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�رشوعة 
والبرتايد  لل�سم  وخطط  م�ساريع  يطرح 
الذى  ه�  وال�ستيطان  الحتال  و�رشعنة 
تعميق  عن  الكاملة  امل�س�ؤولية  يتحمل 
�سيا�سة  وفر�س  والتطرف  العنف  دائ��رة 
ت�سعى  حيث  ال�رشائيلية  ال���اق��ع  الم��ر 
اتفاقيات  ان��ه��اء  ايل  الح��ت��ال  حك�مة 
�سفقة  مع  لتت�افق  ال�سام  وعملية  او�سل� 
من  الم���ر  اليه  ال��ت  م��ا  ظ��ل  .يف  قرنها 
اعان  عن  نتج  وما  باملنطقة  خطري  ت�سعيد 
دعم  ت�سكل  التي  المريكية  القرن  �سفقة 
نعمل  ان  علينا  لزاما  يك�ن  لاحتال  مطلق 
لهذا  الت�سدي  اجل  من  ال��سائل  وبكل 
الن�سالية  قيمنا  ي�ستهدف  الذي  املخطط 
ترامب  ادارة  وعن�رشية  عنجهية  ويعك�س 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  تعمل  باتت  التي 
الحرار  وكل  والإ�سامية  العربية  والأمة 
التطرف  هذا  ، ويف ظل  العامل  وال�رشفاء يف 
كل  تبقى  املنظم  ال�رشائيلي  والإره���اب 
�سعبنا  حماية  اجل  من  مفت�حة  اخليارات 
ار�سنا  وحماية  ق�سيتنا  ع��ن  وال��دف��اع 
هذا  واأن  ه�يتنا،  علي  واحلفاظ  املقد�سة 
عليه  ت�����رشف  ال���ذي  اخل��ط��ري  الت�سعيد 
خط�رة  يعك�س  الحتال  خمابرات  اجهزة 
ت���رط  وم���دى  يعي�سها  ال��ت��ي  الزم���ات 

الدولة  اره��اب  اعمال  مبمار�سة  اجهزته 
الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  واملمنهج  املنظم 
التفاقيات  كل  واإنهاء  القائم  ال�اقع  لتدمري 
تطبيق  بهدف  جديد  واقع  وفر�س  ال�سابقة 
امام  انف�سنا  جند  .اننا  امل�س�ؤومة  ال�سفقة 
ال�رشاع  ادارة  ملفاهيم  متجددة  معطيات 
ام��ام  انف�سنا  وجن��د  ال�رشائيلي  العربي 
ال�سعب  بان  للجميع  وا�سحة  باتت  حقائق 
ال�سيا�سية  مك�ناته  بكل  الفل�سطيني 
رجل  وقفة  يقف  ت�اجده  اماكن  جميع  وفى 
م�ساريع  وك��ل  القرن  �سفقة  �سد  واح��د 
علي  احلفاظ  اجل  من  ال�همية  الت�سفية 
القد�س  ملدينة  والإ�سامية  العربية  اله�ية 
ال�سعب  .اإن  الفل�سطينية  احلق�ق  وحماية 
منيعا  �سدا  �سيقف�ن  وقيادته  الفل�سطيني 
و�سي�سقط�نها  امل�ؤامرات  هذه  كل  وجه  يف 
مهما  ال�سابقة  امل�ؤامرات  كل  اأ�سقط�ا  كما 
يجب  التي  الر�سالة  واأن  الت�سحيات  بلغت 
املجمع  ي��ة  ال��روؤ وف��ق  ال��ع��امل  يفهمها  ان 
الفل�سطيني  ال�طني  الكل  قبل  من  عليها 
ال�سعب  باأن  اجلامع   العربي  امل�قف  واأي�سا 
ال�رشعية  ق��ي��ادت��ه  وخلفه  الفل�سطيني 
ال���ط��ن��ي  ال��ك��ف��اح  ط��ري��ق  م��ا���س���ن يف 
�سعبنا  حماية  اجل  من  النت�سار  لتحقيق 
�سام  و�سناعة  احلرة  الفل�سطينية  واأر�سنا 
الأمن  جمل�س  ق��رارات  اأ�سا�س  على  قائم 
ال�سام  ومبادرة  الدويل  والقان�ن  الدويل 
الحتال  دولة  اره��اب  عن  بعيدا  العربية 

. املنظم  ال�رشائيلي 

خمطط االحتالل ما بعد �سفقة القرن امل�سوؤومة

حذف بند من م�سروع قرار فل�سطيني ب�ساأن �سفقة القرن يف جمل�ض االأمن
خالل جل�سة الثالثاء القادماأخبار فل�سطني

االأ�سرى املر�سى ب�سجن الرملة يواجهون املوت البطيء باأج�ساد منهكة
ال�سحية  الأو���س��اع  تفاقمت 
القابعني  امل��ر���س��ى  ���رشى  ل��اأ
م�ست�سفى  "بعيادة  تعرف  فيما 
فيها  ي�اجه�ن  والذين  الرملة"، 
ب�سكل  واحلقيقي  البطيء  امل�ت 
ال�سيا�سات  ب�سبب  ي���م��ي، 
���رشائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ع��م��دة ل��زرع  الإ

اأج�سادهم. يف  القاتلة  الأوبة 
الأ�رشى  �س�ؤون  هيئة  واأو�سحت 
�سحي،  ب��ي��ان  يف  وامل��ح��رري��ن 
هناك  ا  مري�سً ���س��رًيا  اأ  )12 ( نَّ  اإ
�سحية  ظ���روف  م��ن  ي��ع��ان���ن 
واع��ت��ق��ال��ي��ه ب��ال��غ��ة ال�����س���ء 
يعان�ن  وغالبيتهم  وال�سع�بة، 

على  ويتنقل�ن  ال�����س��ل��ل،  م��ن 
ويعتمدون  متحركة،  كرا�سي 
للقيام  اآخ��ري��ن  ����رشى  اأ  4 على 

الي�مية. باحتياجاتهم 
من  املر�سى،  ���رشى  الأ ويعاين 
املتعمد،  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 
الطبية  اخل��دم��ات  ان��ع��دام  حيث 
ت�سخي�س  وع��دم  وال�سحية، 
تقدمي  وانعدام  املر�سية،  احلالت 
ال��ع��اج��ات والأدوي����ة ال��ازم��ة 
على  ���رشى  الأ وم�ساومة  لهم، 
امل�سكنات  وت��ق��دمي  ال��ع��اج، 

ملن�مات. وا
بيانها  يف  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 

���رشى  ���س��ك��اوي م��ت��زاي��دة ل��اأ
ق�سمهم  �سيق  ح���ل  املر�سى 
�سيقة  غ���رف   4 ي�����س��م  ال���ذي 
فيها  احل��رك��ة  ي�ستطيع�ن  ل 
على  يتحرك�ن  غالبيتهم  ك�ن 
اىل  اإ�سافة  متحركة،  كرا�سي 
مبنع  عليهم  دارة  الإ ت�سديدات 
لهم  الرميحة  املاب�س  اإدخ���ال 
واملنا�سف،  الب�ساكري  واإدخ���ال 
تركيب  ع��دم  من  ا�ستك�ا  كما 
حتى  ال��ع��م���م��ي��ه  ال���ه����ات���ف 

. للحظه ا
املر�سى  ����رشى  الأ ي��ع��اين  كما 
املقدم  الطعام  �س�ء  من  هناك، 

وظروفهم  يتنا�سب  ل  والذي  لهم 
كمية  يف  نق�س  ومن  ال�سحية، 
ال��ذي  اخل�����س��ار  اأو  ال��ف���اك��ه 
اأ�سعار  وارت��ف��اع  اليهم،  يدخل 
م�ساحة  يف  و�سيق  الكانتينا، 

ال�سجن. �ساحة  "الف�رة" 
املر�سية  احل����الت  نَّ  اأ ي��ذك��ر 
هي  ال��رم��ل��ة  ب�سجن  ال��ق��اب��ع��ة 
ال�����س��ج���ن،  يف  الأ����س���ع���ب 
بالر�سا�س،  امل�ساب�ن  فهناك 
باأمرا�س  وامل�ساب�ن  واملعاق�ن، 
منذ  خبيثة  واأورام  م��زم��ن��ة، 
القتل  �سيا�سة  ج��راء  �سن�ات، 

املتعمدة. الطبي 

ال�سام"  "خطة  اإدان��ة  بند  حذف 
من  ال��ق��رن(  )�سفقة  الأمريكية 
فل�سطيني  ق��رار  م�رشوع  ن�ّس 
ق��دم��ت��ه ت���ن�����س وان��دون��ي�����س��ي��ا 
ال��ع�����س���ي��ن غ��ري ال��دائ��م��ني يف 
جم��ل�����س الأم������ن، م���ن امل��ق��ّرر 
الأمن  جمل�س  يف  عليه  الت�س�يت 
بعدما  وذل��ك  الثاثاء،  ال��دويل، 
م�سّ�دته  على  تعديات  اأدخلت 

الأوىل.
اجلديد  ال��ق��رار  م�سّ�دة  وَتعترب 
اأع�ساء  على  اجلمعة  عر�س  الذي 
"املبادرة  ّن  اأ الدويل  الأمن  جمل�س 
املتحدة  ال�ليات  طرحتها  التي 
ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك��ان���ن   28 يف 
املّتفق  املعايري  عن  حتيد   2020
للنزاع  دائ��م  حل��ّل  دول��ي��ًا  عليها 
والتي  الإ�رشائيلي-الفل�سطيني، 
املتحدة  الأمم  قرارات  عليها  تن�ّس 

ال�سلة". ذات 

مل�رشوع  الأوىل  ال�سيغة  وكانت 
الفل�سطيني�ن،  قّدمه  الذي  القرار 
الأم��ن  جمل�س  ب���داء  اإ تت�سمن 
خطة  لأّن  ال�سديد"  "اأ�سفه 
"تنتهك  الأم��ريك��ي��ة  ال�����س��ام 
تخفيف  الدويل".لكّن  القان�ن 
يت�سّمن  يزال  الذي ل  القرار  حّدة 
يف  الإ�رشائيلي  ال�ستيطان  اإدانة 
املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�سي 
ال�رشقية"،  "القد�س  �سمنها  ومن 
الدولتني  حّل  دعم  على  وي�ؤّكد 
 ،1967 العام  حدود  اأ�سا�س  على 
ا�ستخدام  م��ن  مب��ن��اأى  يجعله  ل 
النق�س  ح��ّق  املتحدة  ال���لي��ات 

. ه �سّد
ي�سيف  امل��ع��ّدل��ة،  �سيغته  ويف 
الن�سخة  على  ال��ق��رار  م�����رشوع 
"اإدانة  تت�سّمن  فقرة  ال�سابقة 
املدنيني  �سّد  العنف  اأعمال  لكّل 
مبا فيها اأعمال الإرهاب، والأعمال 

على  والتحري�س  ال�ستفزازية، 
والتدمري".وحذفت  )ال��ع��ن��ف( 
اإىل  ال��دع���ة  امل��ع��ّدل  الن�س  من 
ال�رشق  ح���ل  دويل  م���ؤمت��ر  عقد 
وقت"،  اأق���رب  "يف  الأو����س���ط 
من  اجل��دي��دة  الن�سخة  واكتفت 
ذلك  ّن  باأ بالتذكري  القرار  م�رشوع 
�سادر  قرار  يف  عليه  من�س��س 
.2008 العام  املتحدة يف  الأمم  عن 
القرار  م�رشوع  طرح  املقرر  ومن 

علمًا  الثاثاء،  الت�س�يت  على 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�س  اأن 
اأمام  كلمة  �سيلقي  عبا�س  حمم�د 
�سيعقد  وبعدها  املجل�س،  اأع�ساء 
ني�ي�رك  يف  �سحافيًا  م���ؤمت��را 
الإ�رشائيلي  ال���زراء  رئي�س  مع 
بيان  وفق  اأوملرت،  اإيه�د  ال�سابق 
الأمم  يف  الفل�سطينية  للبعثة 

املتحدة.

اال�سري احمد �سعيد حممد 
الدامونى

اأكر ما عرف به الأ�سري 
الدام�ين  �سعيد  اأحمد 
احلجر"  "ي�سحك  اأن��ه 
ك��م��ا ي��ق���ل اأق���ارب���ه 
ال�سجن  يف  ومعارفه 
فقد عا�س 23 �سنة على 
اأي  يف  احلرّية  نيل  اأمل 

حلظة .
ت���يف وال��ده وه��� ابن 
له  تاركًا  �سه�ر  �سبعة 
اأمًا و�سقيقان و�سقيقتني 
ال�سابعة  بلغ  وعندما 
ع�رش من عمره تعر�س 
ظلمًا  وحكم  لاعتقال 

بال�سجن 99 �سنة بحجة امل�ساركة يف قتل اأحد امل�ست�طنني .
اأغلق الحتال منزل الدام�ين ل�سهر ثم هدمه بحجة م�ساركته 
يف  قتل  الذي  "اآمنن"  امل�ست�طن  عربة  على  احلجارة  اإلقاء  يف 

خميم الربيج �سنة 1990 .
 وكان امل�ست�طن ال�سهي�ين "اآمنن" قد اقتحم خميم الربيج �سنة 
وي�رشم�ا  املخيم  يف  ال�سبان  ير�سقه  اأن  قبل  ب�سيارته   1990

النريان يف عربته ما اأدى ملقتله .
وفد  عينيه  يف  و�سعف  القلب  مر�س  من  الدام�ين  يعاين   
كلماته  على  وتطغى  كثرية  مرات  والعزل  للتعذيب  تعّر�س 

ور�سائله عبارات احلنني للعامل خارج ال�سجن .
 23 �سنة

قتل  فقد  اعتقاله  ي�م  عن  التفا�سيل  من  كثرياً  الأم  متلك  ل 
زيارة  يف  البيت  خارج  واأحمد  "اآمنن"  ال�سهي�ين  امل�ست�طن 

اأقاربه ببلدة بيت حان�ن .
 عاد ي�م احلادث ملخيم الربيج ثم هرب مع ال�سبان بعد مداهمة 

ق�ات الحتال للمخيم حيث عادوا ملنزله للبحث عنه.
اأيام وعندما علم جن�د الحتال  الع�دة ملنزله بعد عدة   حاول 
ع�رشات  برفقة  واعتقل�ه  احلي  اقتحم�ا  البيت  يف  ب�ج�ده 

امل�اطنني .
احلادثة  عقب  املخيم  اقتحمت  قد  الحتال  ق���ات  وكانت   
اأكرهم  كان  متفاوتة  ب�سن�ات  وحاكمتهم  الع�رشات  فاعتقلت 
الأ�سري اأحمد الدام�ين بال�سجن 99 �سنة فيما هدمت ع�رشات 

املنازل واملحال التجارية.
 تعبث اأمه بكي�س با�ستيكي يح�ي ع�رشات ال�س�ر لاأ�سري 
الدام�ين 40 �سنة يف �سن�ات متفرقة من �سجنه املمتد ط�ال 

23 �سنة معّلقًة على الكثري منها .
قال  الأوىل  املرة  لزيارته يف  وذهبنا  اعتقل�ه  وت�سيف:"عندما   
اإن �سباط التحقيق اأحرق�ه بالنار ه� وكثري من املعتقلني وقال�ا 

لهم ذوق�ا كما قتلتم اآمنن حرقًا !!" .
الحتال  جن�د  اعتداء  ق�سة  العتقال  من  العائدون  حمل   
على الدام�ين ف�ر اعتقاله فقد لكمه اأحدهم يف عينيه ما اأدى 

لإ�سابته بجراح خطرة اأثرت على نظره حتى الآن .
�سجن  اإىل  نقل  ثم  لأ�سابيع  غزة  �سج�ن  يف  الدام�ين  مكث   
ويحكم�ه  الإ�رشائيلية  املحكمة  على  يعر�س  اأن  قبل  املجدل 

بال�سجن 99 �سنة .
حمامني   3 ت�سيف:"حاول  حني  احلكم  ي�م  تذكر  اأمه  لزالت   
عندما  القاعة  يرك�ن  كان�ا  لكنهم  احلكم  جل�سة  ح�س�ر 
يعرف�ن القا�سي ويق�ل�ا اإنه ظامل حتى نطق القا�سي بحكمه 

99 �سنة"  
ال�سبع"  "�سطة-املجدل-جمدو-نفحة-بئر  �سج�ن  بني  تنقل 
حيث زارته اآخر مرة والدته يف �سجن نفحة بينما منع الحتال 

�سقيقه الأكرب من زيارته .
مري�س بالقلب

الع�رشينات  مطلع  يف  �سبان   3 يرقد  املجاورة  الأريكة  على 
يتابع�ن حديث جدتهم عن ابنها الغائب منذ كان�ا يف �سن�ات 

عمرهم الأوىل .
 طلب الدام�ين من والدته عدم زيارته قبل اأقل من �سنة عندما 
القدامى  املعتقلني  مع  بقائه  بعد  ال�سحية  حالتها  بتده�ر  علم 

الذين مل ت�سملهم �سفقة "وفاء الأحرار" .
 عن ذلك ت�سيف الأم:"اآخر مرة طلع ا�سمي للزيارة قال يل ل 
تزوريني لأنه علم بتده�ر �سحتي وكان له م�ساكل يف ال�سجن 

ونف�سيته تعبانة" .
ال�سفة  من  املعتقلني  اأحد  بزوجة  الدام�ين  والدة  وت�ستعني   

املحتلة لر�سل له كل ما يطلب من ماب�س وم�ستلزمات .
 تتنّهد تنهيدة حاّرة قبل اأن تتابع:"اآخر مرة قال يل اإنه مت�سايق 

من الأب�اب املغلقة وقد اأجري عمليتي ق�سطرة" .
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املفو�سية االإفريقية توؤكد على احلل 
ال�سيا�سي يف ليبيا

قراءة / حممد علي
------------------ 

اأمني اجلامعة العربية: 
ليبيا" اأزمة  يف  خطري  "ت�سعيد 

العام  الأمني  الغيط  اأب�  اأحمد  واأكد 
ليبيا  اأن  العربية  ال��دول  جلامعة 
لاأزمة،  خطرياً  ت�سعيداً  ت�سهد 
اأ�سهر  ع�رشة  من  اأك��ر  م��رور  بعد 
القتالية  العمليات  ان��دلع  على 
مظاهر  وت��ع��دد  طرابل�س  ح���ل 
اخلارجية  الع�سكرية  التدخات 
وقال  فيها.   واملك�س�فة  ال�سافرة 
الفتتاحية  اجلل�سة  اأمام  كلمته  يف 
لاحتاد الإفريقي اإن اجلامعة العربية 
الإفريقي  الحت��اد  مع  وبال�رشاكة 
قادران على اإخراج الباد من اأزمتها 
ال�طنية  امل�ساحلة  عملية  ودع��م 
اإىل تثبيت  اأبنائها داعيا  اجلامعة بني 
اإىل  وال������س���ل  القائمة  الهدنة 
النار  اإطاق  ل�قف  دائمة  ترتيبات 
اأ�سكال  كافة  واإيقاف  ومراقبته، 

ال�ساأن  يف  اخلارجية  التدخات 
بتنفيذ  الغيط  اأب�  وطالب  الليبي، 
وال�سيا�سية  الأمنية  امل�����س��ارات 
يف  عليها  املتفق  والقت�سادية 
عملية برلني، وفق املرجعيات العامة 
لتفاق ال�سخريات ويف اإطار الدور 
الأمم  عليه  ت�رشف  ال��ذي  القيادي 

املتحدة.

اأنطونيو غوتريي�ص: "مكافحة 
الإرهاب باإفريقيا �سرط 

لتحقيق التنمية امل�ستدامة"

لاأمم  العام  الأم��ني  قال  جانبه،  من 
غ�تريي�س:  اأن��ط���ن��ي���  امل��ت��ح��دة 
اإفريقيا  يف  الإره���اب  "مكافحة 
التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سي  ���رشط 
ال�رشاكة  اأن  م�سيفا  امل�ستدامة"، 

الأممية مع اإفريقيا بالغة الأهمية.
الظروف  وتهيئة  البنادق  اإ�سكات 

للتنمية يف اإفريقيا.
اأن تفاقم العنف  واأو�سح غ�تريي�س 

من  طالب  األف   400 من  اأكر  حرم 
�رشورة  على  �سّدد  كما  الدرا�سة. 
التي  ليبيا،  اإيجاد حل جذري لأزمة 
و�سفها بال�سعبة. من جانبه، طالب 
الإفريقي،  الحتاد  مف��سية  رئي�س 
وقف  ب�����رشورة  ف��ك��ي،  م��سى 
هذا،  ليبيا.  يف  اخلارجية  التدخات 
الإفريقية  القمة  اأعمال  وانطلقت 
�سعار  حتت  الأح��د،  ال�33،  العادية 
الظروف  وتهيئة  البنادق  "اإ�سكات 

للتنمية يف اإفريقيا".
"القارة  اأن  على  فكي  و���س��دد 
الإفريقية بحاجة ما�سة اإىل احلرية"، 
يف  "الت�ترات  اأن  اإىل  م�سريا 
الدول  على  ت�ؤثر  الإفريقية  القارة 
ال�رشق  ملف  ويف  الأع�ساء". 
املف��سية:  رئي�س  اأ�ساف  الأو�سط، 
"نخ�سى من اأن اخلطة الأمريكية لن 
ت�ساهم يف حل ال�رشاع الفل�سطيني 

الإ�رشائيلي".
وح����ل ف��ريو���س ك���رون��ا، اأب��دى 
القارة  "ت�سامن  املف��سية  رئي�س 

الإفريقية مع ال�سني". واأعرب فكي 
نح�  ال�سباب  حت�ل  من  "القلق  عن 

التطرف".
ه���ذا و���س��ل��م ال��رئ��ي�����س امل�����رشي 
عبدالفتاح ال�سي�سي، خال فعاليات 
الحتاد  رئا�سة  الفتتاحية،  اجلل�سة 
رئي�س  راماب�زا،  �سرييل  للرئي�س 

دولة جن�ب اإفريقيا.
مب�ساركة  العام  هذا  القمة  وتنعقد 
اإفريقية ودولية وا�سعة، وتركز على 
مبادرة  اأبرزها  امللفات،  من  العديد 
اإفريقيا،  يف  البنادق"  "اإ�سكات 
وتهيئة الظروف للتنمية، بالإ�سافة 
الليبية  والأزم����ة  الإره����اب  اإىل 

وتط�ير البنية التحتية يف اإفريقيا.
الأم��ن  ملجل�س  اج��ت��م��اع  وخ���ال 
القمة  وقبيل  الإفريقي،  وال�سلم 
قال  اأب��اب��ا،  اأدي�����س  يف  الإفريقية 
اأنط�ني�  املتحدة  لاأمم  العام  الأمني 
الليبية  احل���رب  اإن  غ���ت��ريي�����س، 
اجلماعات  و���س���ل  يف  اأ�سهمت 

الإرهابية وانت�سار الأ�سلحة.

ال�سيا�سي  احلل  "�سرورة  على  باإثيوبيا،  االإفريقية  القمة  افتتاح  يف  فكي،  مو�سى  االإفريقي،  االحتاد  مفو�سية  رئي�ض  اأكد 
قائمة االإرهاب". ال�سودان من  "رفع  اإىل  املتحدة  الواليات  املفو�سية،  ليبيا". ودعا رئي�ض  يف 

طيب  رجب  الركي،  الرئي�س  قال 
جمرد  القرن"،  "�سفقة  اإن  اأردوغان، 
تركيا  اأن  م�ؤكدا  ال�سام،  يهدد  وهم 
تعني  التي  اخلطة  بهذه  تعرف  لن 
على  وال��ق�����س��اء  الأرا���س��ي  �سم 
القد�س.  على  وال�ستياء  فل�سطني 
بعثها  ر�سالة  يف  اأردوغان  واأ�ساف 
"برملاني�ن  لرابطة  الثالث  متر  امل�ؤ اإىل 
العا�سمة  يف  املنعقد  القد�س"،  لأجل 
"اخلطة  اأن  ك���المل��ب���ر،  املاليزية 
حتت  العاملية  الأجندة  دخلت  التي 
املزع�مة،  القرن"  "�سفقة  م�سمى 
عا�سمة  ال��ق��د���س  ت��ع��ل��ن  وال��ت��ي 
ال�سام  يهدد  وهم  جمرد  لإ�رشائيل، 
ن�سمح  ولن  املنطقة،  يف  نينة  والطماأ
بهذه  نعرف  "ل  وتابع:  بتحقيقه". 

الأرا�سي  �سم  تعني  التي  اخلطة 
على  وال��ق�����س��اء  الفل�سطينية 
وال�ستياء  ت��ام  ب�سكل  فل�سطني 
"رف�س  م�ؤكدا  القد�س"،  كامل  على 
التي  امل��ب��ادرة  لهذه  املطلق  تركيا 
بينما  الدولتني،  بحل  ظاهريا  تقبل 
ل�رشعنة  حم��اول��ة  ه��ي  ال���اق��ع  يف 
رعاية  حتت  الإ�رشائيلي  الحتال 

الأمريكية". دارة  الإ
�سيا�سة  اإزاء  اأ�سفه  عن  واأع��رب 
هذه  حيال  الإ�سامية  الدول  بع�س 
مرحلة  بداية  متثل  "التي  اخلط�ة 
باأ�رشه،  العامل  على  بظالها  ترخي 

الأو�سط". ال�رشق  ول�سيما 
ق/د

الرئي�ض الرتكي: لن نعرتف 
القرن’ ’ب�سفقة 

الأمريكي  ال�سي�خ  جمل�س  ب��راأ 
تهمتي  من  ترامب  دونالد  الرئي�س 
وعرقلة  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ�ساءة 
عمل الك�نغر�س، يف نهاية تاريخية 
قاتلة  ع�سرية  ملحاكمة  منها  مفر  ل 
ومريرة �سيردد �سداها يف رئا�سيات 
من  الأخري  الي�م  يخل  ومل   .2020
ال�سي�خ  حماكمة ترامب يف جمل�س 
اأعلن  فقد  امل��ث��رية،  الأج�����اء  م��ن 
ال�سينات�ر اجلمه�ري عن ولية ي�تا 
ميت رومني، اأنه �سي�س�ت ل�سالح 
مذنًبا  الأمريكي  الرئي�س  اعتبار 
ا�ستخدام  باإ�ساءة  لتهامه  بالن�سبة 
يف  �سينات�ر  اأول  لي�سبح  ال�سلطة، 
ي�س�ت  املتحدة  ال�ليات  تاريخ 
نف�س  اإىل  ينتمي  رئي�س  لإق��ال��ة 
الأربعاء،  م�ساء  حزبه.واختتمت، 
يف  اأمريكي  لرئي�س  حماكمة  ثالث 
اأن  بعد  املتحدة،  ال���لي��ات  تاريخ 
جمل�س  يف  الت�س�يت  نتائج  انتهت 
مذنب  غري  ترامب  اأن  اإىل  ال�سي�خ 
وعرقلة  ال�سلطة  ا�ستخدام  باإ�ساءة 
وجههما  تهمتان  وهما  الك�نغر�س، 

دي�سمرب/كان�ن  يف  الن�اب  جمل�س 
وكان  ترامب.  اإىل  املا�سي  الأول 
الذي  ال�حيد  رومني ه� اجلمه�ري 
مادة  ب�ساأن  الرئي�س  لإدان��ة  �س�ت 
)اإ�ساءة  امل�ساءلة  من  الأوىل  التهام 
والن�سمام  ال�سلطة(،  ا�ستخدام 
جمل�س  يف  الدميقراطيني  جميع  اإىل 
مقابل  �س�ًتا   52 باأغلبية  ال�سي�خ 
رومني  �س�ت  بينما  �س�ًتا.   48
ترامب  اتهام  �سد  اجلمه�ريني  مع 
بلغ  حيث  الك�نغر�س،  بعرقلة 
اإجمايل الأ�س�ات 53 م�ؤيًدا لرباءته 
وكان  مذنب.  اأنه  يرون   47 مقابل 
حكم الرباءة مبثابة الف�سل الأخري من 
اأ�سهر،   4 ا�ستمرت  التي  املحاكمة، 
الت�ترات  ا�ستعال  اإىل  اأدت  التي 
احلزبية التي كانت تندلع ط�ال فرة 
التي  الت�ترات  وهي  ترامب،  اإدارة 
خطاب  ترامب  اإلقاء  اأثناء  ا�ستعلت 
الحتاد ُرغم اأن الأخري تفادى التطرق 

اإىل ق�سية عزله خال حديثه.
عملية  نهاية  الي�م  ت�س�يت  وميثل 
فيما  ر�سمي،  ب�سكل  ترامب  اإقالة 

ومنتقديه  ترامب  اأن  امل���ؤك��د  من 
املعركة  �سي�ا�سل�ن  الدميقراطيني 
زيادة  مع  تزامنا  العزل  ق�سية  عرب 
النتخابات  حمات  اأج���اء  ح��رارة 
النهائي  التاأثري  و�سيظل  الرئا�سية. 
ن�فمرب/ حتى  ا  غام�سً ترامب  لعزل 
عندما  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��اين  ت�����رشي��ن 
اإذا  ما  ح�ل  راأيهم  للناخبني  يك�ن 
حماكمته  متت  ال��ذي  الرئي�س  ك��ان 
اأم  ثانية  ولية  فرة  على  �سيح�سل 

ل.
وبداأت م�ساءلة ترامب يف �سبتمرب/

جمل�س  رئي�س  اأعلنت  عندما  اأيل�ل 
الن�اب نان�سي بيل��سي، فتح ق�سية 
�سك�ى  اأعقاب  ترامب، يف  م�ساءلة 
اأن  اأبلغ  جر�س  طارق  من  جمه�لة 
انتخابية  م�ساعدة  طلب  ت��رام��ب 
ف�ل�دميري  الأوك��راين  الرئي�س  من 
يف  هاتفية  مكاملة  يف  زيلين�سكي 
ي�لي�/مت�ز 2019. وك�سف التحقيق 
ال��ن���اب يف  اأج���راه جمل�س  ال��ذي 
اأ�سهًرا،  دام  جهد  عن  ذلك  اأعقاب 
وحماميه  ت��رام��ب  �سغط  حيث 

على  ج�لياين  رودي  ال�سخ�سي 
مع  حتقيقات  عن  لاإعان  اأوكرانيا 
)نائب  ال�سيا�سيني  ترامب  خ�س�م 
ج�  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
لانتخابات  املحتمل  املر�سح  بايدن، 
ق��رار  بجانب  املقبلة(.  الرئا�سية 
دولر  ملي�ن   400 بحجب  ترامب 
الأمريكية  الأمنية  امل�ساعدات  من 
كييف  ا�ستجابة  لعدم  لأوكرانيا، 
و�س�ت  الأمريكي.  الرئي�س  لطلب 
الرئي�س  عزل  على  الن�اب  جمل�س 
دي�سمرب/ يف  اتهامه  مادتي  على 
جميع  م��ن  ب��دع��م  الأول،  ك��ان���ن 
ويف  اثنني.   با�ستثناء  الدميقراطيني 
جمل�س ال�سي�خ، عرف الدميقراطي�ن 
�سالح  يف  تك�ن  لن  الأ�س�ات  اأن 
اإقالة الرئي�س، لذلك ركزوا جه�دهم 
حماكمة  اأج��ل  من  ال�سغط  على 
ت�سمل �سهادات ال�سه�د )وه� ما مل 
يحدث(، وا�ستدعاء وثائق قام البيت 
يف  التحقيق  اأثناء  بحظرها  الأبي�س 

ق�سية جمل�س الن�اب.
قراءة / حممد علي

نغيا  اأ ملانية  الأ امل�ست�سارة  قالت  اأ
حك�متها  يف  م�����س���ؤوًل  م��ريك��ل 
ف�سيحة  عقب  امل��ح��اف��ظ،  وحزبها 
بني  م�سب�ق  غري  حتالف  عن  جنمت 
املناطق،  يف  املعتدل  اليمني  من  ن�اب 

الق�مي.  اليمني  من  واآخرين 
هريتي  كري�ستيان  مريكل  قالت  واأ
اخلام�س  يف  ت�ير،  عرب  هّنا  بعدما 
الأعمال  رج��ل  �سباط-فرباير،  من 
ت���م��ا���س ك��ي��م��ريي�����س ب���ف����زه يف 
ولي��ة  يف  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 

ت���ري��ن��غ��ن، وال��ت��ي اأج��ري��ت 
الأرب���ع���اء امل��ا���س��ي. وف��از 
النتخابات  يف  كيمريي�س 
ب��ف�����س��ل حت��ال��ف اأ����س����ات 
الحت�������اد ال���دمي���ق���راط���ي-
امل�����س��ي��ح��ي، ال����ذي ت��ق���ده 
اليميني  واحل���زب  م��ريك��ل، 
"البديل  ف،  املتطرِّ الق�مي 
الذي  الأمر  ملانيا"،  اأ اأجل  من 
ال�سارع  يف  وا�سعًا  جدًل  ثار  اأ
الحتاد،  اأو�ساط  الأملاين، ويف 
وال��ي�����س��ار ب�����س��ك��ل ع���ام. 
رجل  انتخاب  بعد  ث��ري  اأ ذ  اإ واجل��دل، 
الأوىل  بالدرجة  فال�سبب  الأعمال، 
ُينتخب  م�س�ؤول  ّول  اأ نه  اأ اإىل  يع�د 
ما  منذ  املتطرف  اليمني  من  بدعم 
وكان  الأوىل،  العاملية  احل��رب  قبل 
البع�َس  انتخابه  ر  يذكَّ اأن  املت�قع  من 

النازية". �سباح  ب�"اأ
ا�ستقال  ف��ق��ط،  واح���د  ي���م  وب��ع��د 
ودعا  الفائت،  اخلمي�س  كيمرييت�س 
املقاطعة  يف  جديدة  انتخابات  اإىل 

" اإزالة  ملانيا بهدف  اأ ال�اقعة يف �رشق 
ملانيا".  لأ البديل  حزب  دعم  و�سمة 
�ستيفن  مريكل،  با�سم  املتحدث  وقال 
قالة  اإ خرب  م�ؤكداً  بيان  يف  �سايربت، 
الي�م  امل�ست�سارة  "اقرحت  هريين: 
وزير  ف�سل  الفدرايل  الرئي�س  على 
وكان  هريتي".  كري�ستيان  الدولة 
يف  دولة  وزير  من�سب  ي�سغل  هريتي 
ومف��سًا  والطاقة،  القت�ساد  وزارة 
الباد،  �رشق  وليات  يف  للحك�مة 
ال�سيا�سة  بتن�سيق  مكلفًا  وك��ان 
ما  التي  املناطق  تلك  لدعم  الفدرالية 
مقارنة  اقت�ساديًا  تاأخراً  تعاين  زالت 

الباد. بغرب 
ت�ير  على  هريتي  كري�ستيان  وقال 
حمادثة  خال  امل�ست�سارة  "اأعلمتني 
اأوا���س��ل  اأن  ميكنني  ل  ن��ه  اأ معها 
وبطلب  للحك�مة.  كمف��س  مهامي 
مهامي"،  من  ا�ستقالتي  قدمت  منها 
لعدة  للنقد  تعر�سه  بعد  هذا  وياأتي 

يام. اأ
ق/د

هل �ستوؤثر حماكمة ترامب على انتخابات 2020

ال�سعب ال�سعودي يرفع �سوته بوجه قرارات ابن �سلمان امل�ست�سارة االأملانية تقيل وزيرا يف حكومتها لهذا ال�سبب.. 

املاحة  حلركة  مراقب�ن  ك�سف 
طائرات   3 اأن  الدولية،  اجل�ية 
م���ارات،  الإ م��ن  اأقلعت  �سحن 
م�ساء  ليبيا،  �رشقي  اإىل  متجهة 
اإجمايل  لي�سل  املا�سي،  اجلمعة 
اأقل  يف   40 اإىل  الطائرات  عدد 

�سهر.  من 
م�ث�قني  مراقبني  عدة  واأو�سح 
الت�ا�سل  مب�اقع  ح�ساباتهم  على 
م�����ارات  الإ اأن  الج��ت��م��اع��ي، 
تاريخي  بني  الفرة  يف  اأر�سلت 
37 طائرة   ،2020 12 و26 يناير 
يراوح  حني  يف  ليبيا،  اإىل  �سحن 
 2 بني  الي�مية  ال��رح��ات  ع��دد 
 3 ر�سد  مت  ن��ه  اأ واأ�ساف�ا  و3. 
مطار  من  اأقلعت  �سحن  طائرات 
م�ساء  ال��ع�����س��ك��ري،  ب���ظ��ب��ي  اأ
�رشقي  ن��ح���  اجت��ه��ت  اجل��م��ع��ة، 
الل�اء  ملي�سيات  معقل  ليبيا، 
بح�سب  حفر،  خليفة  املتقاعد 
نا�س�ل".  "الأ وكالة  اأوردته  ما 
ط��ائ��رات  ع��دد  يرتفع  وب��ذل��ك 
اإىل  املر�سلة  الإماراتية  ال�سحن 
منذ  طائرة،   40 اإىل  حفر،  ق�ات 
يف  النار،  اإط��اق  وقف  �رشيان 
ال�سهر  واأواخر  املا�سي.  يناير   12
�سحيفة  ك�����س��ف��ت  امل��ا���س��ي، 
املعنية  اأوناين"  نتلجن�س  "اإ
حجم  اأن  ال�ستخبارات،  ب�س�ؤون 
د  زوَّ التي  الع�سكرية  املعدات 

حممد  اأب�ظبي،  عهد  ويل  بها 
 3 بلغت  حفر،  اجلرنال  زايد،  بن 
ومنذ  ي�مًا.   14 خال  طن  اآلف 
كثري  ر�سد  مت  ال��ت��اري��خ،  ذل��ك 
ج�اً  الإماراتية  التعزيزات  من 
يف  امل�رشية،  احل��دود  على  وب��راً 
دولية  اإعام  و�سائل  ت�سري  حني 
طائرات  تك�ن  اأن  احتمال  اإىل 
لة  حممَّ م��ارات��ي��ة  الإ ال�����س��ح��ن 
وعنا�رش  ع�سكرية،  بتعزيزات 

حفر. لق�ات  دعمًا  مرتزقة 
بريل  اأ  4 منذ  ق�ات حفر،  وت�سن 
لل�سيطرة  ه��ج���م��ًا  امل��ا���س��ي، 
احلك�مة  مقر  طرابل�س  على 
كانت  جه�داً  اأجه�س  ال�رشعية؛ 
متر  م�ؤ لعقد  املتحدة  الأمم  تبذلها 
ويتكرر  الليبيني.  ب��ني  ح���ار 
طرابل�س  ال��ع��ا���س��م��ة  ق�����س��ف 
"معيتيقة"  الرئي�س  ومطارها 
وقف  على  حفر  م�افقة  رغ��م 
تركية- مب��ب��ادرة  ن��ار،  لإط��اق 

رو�سية.
املت�ا�سل  حفر  هج�م  ميثل  كما 
دويل  مل�ؤمتر  حتديًا  طرابل�س  على 
يناير   19 يف  برلني،  ا�ست�سافته 
�سدد  دولية،  مب�ساركة  املا�سي، 
التزام  ال�رشوري  من  اأن  على 
اإىل  والع�دة  النار،  اإطاق  وقف 
النزاع. ملعاجلة  ال�سيا�سي  امل�سار 
ق/د

لدعم  االمارات  اأر�سلتها  طائرة   40
حفرت يف اأقل من �سهر 

العهد  ويل  يتخذها  التي  ال��ق��رارات  اث��ارت 
ال�سع�دي.   ال�سعب  غ�سب  �سلمان  بن  حممد 
املقاهي  وج�د  ال�سع�دي�ن  امل�اطن�ن  ورف�س 
بني  بالغناء  فيها  ي�سمح  ال��ت��ي  وامل��ط��اع��م 
م�اقع  على  و�سم  وانت�رش  ال�سكنية،  الأحياِء 
ابنتي؟  اأرب��ي  كيف  عن�ان  حتت  الت�ا�سل 
ال�سديد  تذمرهم  عن  امل�سارك�ن  فيه  اأعرب 
تربية  على  واثرها  احلانات  هذه  انت�سار  من 
يف  القت�سادية  الأو�ساِع  تردي  ومن  بناء،  الأ
وعد  التي  ال�ساحات  تطبيِق  وعدم  اململكة، 

�سلمان. بن  بها 
الغ�سب  احت�اء  بني  وما   ،2030 ية  روؤ مابني 
العهد  ويل  ف�سل  امل��ال��ك��ة،  العائلة  داخ��ل 
ال�ساأن  دارة  اإ يف  �سلمان  بن  حممد  ال�سع�دي 
بها. وعد  التي  ال�ساحات  وتطبيق  الداخلي 
با�سدار  ال�سماح  منها  عدة  ق��رارات  فبعد   
بها  ي�سمح  التي  واملطاعم  للمقاهي  تراخي�س 
ال�سع�دي�ن  و�سفه  كما  او  والرق�س  بالغناء 
ال�سع�دي  ال�سعب  ب��داأ  الرذيلة،  مبمار�سة 
املراكز  ه��ذه  وج���د  من  والغ�سب  بالتذمر 
م�اطن  وج��ه  حيث  ال��ب��ي���ت.  م��ن  ب��ال��ق��رب 
للمعنيني،  ا�ستغاثة  فيدي�  مقطع  يف  �سع�دي 

منزله  ج�ار  اإىل  مرق�س  افتتاح  من  فيها  �سكا 
املكرمة. مكة  منطقة  يف 

وال��ق��رارات  �سلمان  ب��ن  اإ ا�ساحات  ف�سل 
بل  هنا،  تت�قف  مل  يتخذها،  التي  للجدل  املثرية 
تده�ر  اىل  ادت  عدة  درا�سات  وبح�سب  انها 
وانعك�ست  باململكة.  القت�سادية  الو�ساع 
مقارنة  ال�رشائية  امل�اطنني  قدرات  على  �سلبا 
الأ�سعار  يف  وارتفاعا  امل�ظفني،  رواتب  مع 
للخدمات  احل��ك���م��ي  ال��دع��م  يف  وتقل�سا 
اأزمة  تفاقم  جانب  اإىل  �سا�سية  الأ وال�سلع 

والبطالة. الفقر  معدلت  وارتفاع  ال�سكن 
القرار  �سنع  عملية  فان  مراقبني  وبح�سب 
�سخ�س  قبل  من  حاليا  حمتكرة  ال�سع�دي 
تعزيز  والهدف  �سلمان،  بن  حممد  ه�  واحد، 
اخ��رون  ي��رى  فيما  فقط.  الداخلية  مكانته 
على  �سابقا  ه���  �سنها  ال��ت��ي  احلملة  ب��ان 
الف�ساد  مظاهر  على  للتغطية  جاءت  الف�ساد 
اخلارجية  �س�رته  ولتلميع  فيها.  املت�رط 
ومنظمات  المريكية  املتحدة  ال�ليات  امام 
ح��ق���ق��� الن�����س��ان ع��ل��ى ح�����س��اب ال��داخ��ل 

ل�سع�دي. ا
ق/د
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باقة من الق�سائد ال�سعرية يف "اأما�سي الزيبان 
االأدبية"بب�سكرة

حممد علي 
------------------ 

ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  يف  ل��ق��ى  اأ و 
قاعة  احت�سنتها  التي  الثقافية 
للمطالعة  الرئي�سة  املكتبة 
ع�سامي  حم��م��د  ال��ع��م���م��ي��ة 
ال�سعر  فح�ل  ال�لية،  بعا�سمة 
غ��رار  على  الف�سيح  ال��ع��رب��ي 
ال��درورة  ابراهيم  علي  ال�ساعر 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  من 
و  ت�ن�س  من  الع�ين  زليخة  و 
بينهم  من  اجل��زائ��ر،  من  اآخ��ري��ن 
مقاطع  العجريي،  الزهر  حممد 

و  الف�سحى  باللغة  �سعرية 
الغزل  م�ا�سيع  تناولت  العامية 
لها  �سفق  الغربة  و  ال�طن  و 

ط�يا. اجلمه�ر 
ابراهيم  علي  ال�ساعر  وا�ستهل 
بق�سيدة  م�����س��ي��ة  الأ ال����درورة 
فيها  ع��رب  الغراء"  الدو�سن   "
تعلقه  مدى  عن  معربة  بكلمات 
غرب  كلم   50 ( الدو�سن  مبدينة 
كرم  و  واحاتها  وجمال  ب�سكرة( 
مبزيج  اجلمه�ر  اأمتع  كما  اأهلها. 
الف�سيحة  ال�سعرية  ن�اع  الأ من 
"رباعيات  لقى  اأ حيث  البدوية  و 
فيها  و���س��ف  ال�سفاف"  على 

واآلم  وال�فاء  املحبة   م�ساعر 
لفراق. ا

الت�ن�سية  ال�ساعرة  �ساركت  كما 
بق�سيدتني  ال��ع���ين  زول��ي��خ��ة 
بعن�ان  الف�سيح  ال�سعر  م��ن 
و"اآدم"  الع�سق"  ف�سيف�ساء   "
و  احلب  معاين  الأوىل  يف  نقلت 
اأحا�سي�س  بني  فيها  مزجت  احلنني 
�س�رت  فيما  النكران،  و  الغربة 
الأ�رشة  واقع  من  جزءا  الثانية  يف 
ن�سانية  الإ العاقات  و  العربية 

العربي. املجتمع  يف 
الأزه��ر  حممد  ال�ساعر  وق��دم 
ق�سيدة  ب�سكرة  من  العجريي 
لم�س  "قادة"  بعن�ان  وجدانية 
الكلمات  اإح�سا�س  بلغة  فيها 
نقل  اجل��م��ه���ر،  وع��ق���ل  قل�ب 
عن  والبعد  الهجرة  اآلم  فيها 
ق�سيدة  يف  عرب  فيما  الأح��ب��ة، 
اأخ������رى ت���ن���اول���ت ال��ق�����س��ي��ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ن م�����س��اع��ر 
يعي�س  ال��ذي  العربي  ن�سان  الإ
وعك�ست  بع�اطفه  تفا�سيلها 
تعلقه  ح��م��ا���س��ي��ة  ب��ك��ل��م��ات 
وجدانه. يف  تاأ�سلها  و  بن�رشتها 

"ب�سمة  جمعية  رئي�س  ح�سب  و 
الله،  خلف  ط��ارق  الثقافية،   "
دبية"  الأ الزيبان  "اأما�سي  ف��اإن 
الأدبي  للتفاعل  ب�تقة  �ستك�ن 
و  ال�����س��ع��راء  ب��ني  ال��ف��ك��ري  و 
اأ�سقائهم  و  اجلزائريني  املثقفني 
بداع  الإ لربط  حلقات  و  العرب 
ال�����س��ع��ري،  ن���ت���اج  الإ يف  و   
الأم�سيات  هذه  اأن  اإىل  م�سريا 
ال�سياحة  ت�سجيع  نها  �ساأ م��ن 
لرقية  ب���اب  اأ فتح  و  الثقافية 

املحلية. الثقافية  املمار�سة 
دبية"  الأ الزيبان  "اأما�سي  وتنظم 
مطلع  دوريا  طابعا  �ستاأخذ  التي 
املكتبة  بني  بالتن�سيق  �سهر،  كل 
العم�مية  للمطالعة  الرئي�سة 
حم��م��د ع�����س��ام��ي وج��م��ع��ي��ة 
الثقافة  ودار  الثقافية  "ب�سمة" 
بب�سكرة،  ح�ح�  ر�سا  اأح��م��د 
من  �سعراء  ا�ست�سافة  و�سيتم 
يقدم�ن  ال�طن  وخ��ارج  داخ��ل 
للجمه�ر  ال�سعرية  بداعاتهم  اإ
هذه  من  ن�سخة  كل  يف  الزيباين 

الثقافية. التظاهرة 

"اأما�سي الزيبان االأدبية" يف طبعتها االأوىل بباقة من الق�سائد ال�سعرية ل�سعراء من اجلزائر  افتتحت التظاهرة الثقافية 
و اآخرين من دول عربية.

االأوىل  يف طبعتها 

ندل�سي  الأ الطابع  مطرب  اأحيا 
ع��ب��ا���س ري���غ���ي، ب��اجل��زائ��ر 
على  م��سيقيا  حفا  العا�سمة، 
در�س�ين،  ال�سيخ  معلمه  �رشف 
اأح���د الأع���م���دة امل��ك���ن��ني يف 
خال  م��ن  امل��ال���ف،  م��سيقى 
ال��ن���ع  يف  ك���ك��ت��ي��ل  داء  اأ

. لق�سنطيني ا
الغفري  اجل��م��ه���ر  ا�ستمتع  و 
لأوب�����را اجل���زائ���ر ال��ع��ا���س��م��ة 
�ساعتني  مدار  على  بال�ستماع، 
ال��زم��ن،  م��ن  �ساعة  ن�سف  و 
امل��ال���ف،  اأغ��اين  م��ن  ملجم�عة 
الذي  ريغي  عبا�س  برباعة  داها  اأ
تعبريه،  حد  على  "كتلميذ"،  اأتى 
ال�سيخ   ملعلمه،  "�سكرا"  ليق�ل 
"كل  لّقنه  الذي  در�س�ين  قدور 

�سيء".
البيداغ�جي  و  املعلم  كّ�ن  قد  و 
امل����ه����ب ال�����س��ي��خ  ق���دور 
من  يتمكن  مل  الذي  در�س�ين، 

"لأ�سباب  الفني  احلفل  ح�س�ر 
من  اأج��ي��ال  اأرب��ع��ة   " �سحية"، 
على  ع��ازف��ني  ب��ني  الفنانني" 

ملحنني. و  امل��سيقية  الآلت 
بهذا  ري��غ��ي  ال�سيد  ���رشح  و 
ال�سيخ  ت��ك��رمي  اأن  ال�����س��دد، 
اىل  يهدف  العا�سمة  باجلزائر 
يعني  الذي  احلدث  هذا  "اإعطاء 
الطابع  يتجاوز  بعدا  يل"  الكثري 
هنا  نا  اأ "بف�سله  م�سيفا  املحلي 
ال�سهرة  هذه  يف  امامكم  الي�م 
ط�ال  حققته  ما  بكل  له  اأدين  و 

الفني". م�س�اري 
بنح�  مرف�قا  الفنان  ك��ان  و 
من  ب���ارع���ني  ف��ن��ان��ني  ع�����رشة 
على  كريدرة  بن  �سمري  بينهم 
�رشفة  بن  حكيم  و  الكمان  لة  اآ
"ن�بة  داء  اأ يف  القان�ن،  لة  اآ على 
الع�سية"،  كبري-�سم�س  رم��ل 
من  تلقيته  "الذي  الول  الدر�س 

ريغي. ي�سيف  معلمي"، 

ال�سهرة  ب��رن��ام��ج  ت�سمن  و 
م��سيقية  قطعة  ع�رشة  خم�س 
و  الع�سية"  "�سم�س  �سيما  ل 
"بعاد  و  الع�سية"  �سه�ب  "على 
نعا�سي  بيك   حرمت  و  الديار" 
فراق  من   " و  الع�سل"  "ل�ن  و 
و  الطالب"  "�سيد  و  غزايل"  

. " ق�سنطينة "
لتي  لآ العذبة  نغام  الأ انت�رشت  و 
النغمات  و  ال��ن��اي  و  الكمان 
من  املنبعثة  الكثيفة  امل��سيقية 
اليقاعية  ال�ترية  و  الع�د  لة  اأ
ف�ساء  ع��رب  "النقرات"،  ل��ة  لآ
م��سيقى  مامح  لر�سم  القاعة 

ملال�ف. ا
كل  �سلم  احل��ف��ل،  خ��ت��ام  يف  و 
اأوبرا  مدير  و  ريغي  عبا�س  من 
الدين  ن�ر  العا�سمة،  اجلزائر 
عائلة  فراد  اأ و  لقرباء  �سع�دي، 
جائزة  در�س�ين  ق��دور  ال�سيخ 
ق��را���س  اأ جم��م���ع��ة  و  ���رشف��ي��ة 

ك��ذا  و  للمطرب  م�سغ�طة 
حتت  ال��رم��زي��ة   الهدايا  بع�س 
احل�س�ر. زغاريد  و  ت�سفيقات 

عبا�س  اهتم   ،1984 م�اليد  من 
�سبابه  ري��ع��ان  م��ن��ذ  ري��غ��ي 
ن�عها  يف  ندل�سية  الأ بامل��سيقى 
املدر�سة  متثله  ال��ذي  امل��ال���ف 
الن�عني  جانب  اىل  الق�سنطينية، 
و  العا�سمة  باجلزائر  "ال�سنعة" 

بتلم�سان. "الغرناطي" 
"بالزاوية  ق�ساها  فرة   بعد  و 
"العقيقة  جمعية  و  الرحمانية" 
من  ت�سبع  ي��ن  اأ العي�ساوية" 
املال�ف  اختار  ال�س�يف،  الن�ع 
ن�عه  بعد  فيما  اأ�سبح  ال��ذي 

. ملف�سل ا
ان��خ��رط   ،2002 �سنة  يف  و  
معهد  ت��ام��ي��ذ   " جمعية  يف 
قيادة  حتت  كان  الذي  املال�ف" 
الذي  در���س���ين  ق��دور  ال�سيخ 
تلميذه  �سخ�س  يف  ي��رى  ك��ان 
الرائعة  الأ�س�ات  "اأحد   ريغي 
تلقينه  يف  بداأ  و  امل�ستقبل"  يف 

يقاع. الإ يف  التحكم 
على  ري��غ��ي  ع��ب��ا���س  ي��ح���ز  و 
و  ال�س�ق  يف  لب�مات  اأ اأربعة 
2010( و " زادين  هي "جمروح" )
"اما  و   )2012 ( غرام"  ه���اك 
كذا  و   )2016 ( لأحباب"  �سبة 
خا�سة  اأي�سا  و  باي"  "�سالح  
ح�ل  م�سغ�طة  اأقرا�س  اأربعة 
يف   " الق�سنطينية  الأغ��ن��ي��ة  
عن�ان  حتت  ن���اع��ه��ا،  اأ خمتلف 

ق�سنطينة". ل�ان  "اأ
ق/ث

عبا�ض ريغي يحّيي حفال مو�سيقيا على �سرف عميد املالوف ال�سيخ قدور در�سوين

بالفن  ومهتم�ن  م�رشحي�ن  دعا 
���رشورة  اإىل  ب��ب��ات��ن��ة  ال��راب��ع 
اجلمعيات  و  التعاونيات  تك�ين 
ال�طني  امل�ست�ى  على  الن�سطة 
ال��ن��اط��ق  امل�������رشح  جم���ال  يف 

زيغية. ما لأ با
ن��دوة  يف  امل��ت��دخ��ل���ن  ب����رز  واأ
باتنة  مب�����رشح  ق��ي��م��ت  اأ فكرية 
كف�ساء  "امل�رشح  ح�ل  اجله�ي 
�سمن  ذل���ك  و  للت�ا�سل"، 
الثقايف  امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ط��ن��ي ل��ل��م�����رشح ال��ن��اط��ق 
 11 ال  طبعته  يف  بالأمازيغية 
الفرة  ال�سنة يف  الذي ينظم هذه 
اأن  11 فرباير اجلاري،  3 اىل  من 
التعاونيات  و  اجلمعيات  ه��ذه 
الهتمام  اإىل  ما�سة  "حاجة  يف 
ل�سيما   ، التك�ين  خ��ال  من 
على  يت�فر  منها  الكثري  واأن 
نتائج  وحققت  بداعية  اإ طاقات 
من  �س�اء  امليدان  يف  ملم��سة 

الإخراج". اأو  التمثيل  حيث 
الفنان  باملنا�سبة  اأو���س��ح  و 
اأن  ج���ب���ارة  ع��ل��ي  امل�����رشح��ي 
امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��ايف ال���ط��ن��ي 
بالأمازيغية  الناطق  للم�رشح 
مدينة  �سن�يا  حتت�سنه  ال��ذي 
ملعرفة  �سانحة  "فر�سة   ، باتنة 
اجلمعيات  و  التعاونيات  ه��ذه 
على  ق���رب  ع��ن  الإط�����اع  و 
���س��ه��ام��ات��ه��ا يف  ب��داع��ات��ه��ا واإ اإ
من  الرغم  على  امل�رشح،  جمال 
لغالبيتها". املنعدمة  الإمكانات 
�رشورة  اإىل  املتحدث  تطرق  و 
دع��م ه��ذه ال��ف��رق امل�����رشح��ي��ةاأ 
من  ان��ط��اق��ا  م���ك���ان���ات  ب���الإ
م�ساعدتها  غاية  اإىل  التك�ين 
التعريف  و  عرو�سها  ت�زيع  يف 
�سندوق  خال  من  وطنيا  بها 
ب���داع ال��ت��اب��ع ل���زارة  دع��م الإ
بها  التكفل  وك���ذا  ال��ث��ق��اف��ة، 
اجله�ية  امل�����س��ارح  ط��رف  م��ن 
يف  امل�ساركة  يف  مل�ساعدتها 
ال��ت��ظ��اه��رات وامل��ه��رج��ان��ات 

. حية مل�رش ا
املخرج  ا�ستعر�س  جهته  م��ن 
القادر  عبد  امل�رشحي  والفنان 
ع���زوز م��ن ولي���ة مت��رنا���س��ت، 
امل�رشحية  الفرق  بع�س  جتربة 
ومنها  اجل��ن���ب  ولي���ات  م��ن 
من  الركح"  "�رشخة  جمعية 
مت��رنا���س��ت ال��ت��ي غ��اب��ت ه��ذه 
قلة  ب�سبب  املهرجان  عن  ال�سنة 
نها  اأ رغ��م  امل��ادي��ة،  الإمكانات 
منذ  امل�ساركني  بني  من  كانت 

فيها  وقدمت  التظاهرة  انطاق 
اجلمه�ر  ب�سهادة  مميزة  عرو�سا 

. املجال  يف  املخت�سني  و 
حاجة  عن  الفنان  ه��ذا  وحت��دث 
ال��ت��ع��اون��ي��ات واجل��م��ع��ي��ات 
امل�����رشح  م��ي��دان  يف  الن�سطة 
ال��ن��اط��ق  و  ع���ام���ة  ب�����س��ف��ة 
اإىل  خ�س��سا  م��ازي��غ��ي��ة،  ب��الأ
املناطق  يف  ل�سيما  التك�ين 
م�سارح  ب��ه��ا  ت���ج��د  ل  ال��ت��ي 

. جه�ية 
حمافظ  ال�سياق  هذا  يف  واأك��د 
امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��ايف ال���ط��ن��ي 
بالأمازيغية  الناطق  للم�رشح 
م�رشوعا  اأن  ���س��ه��ايل  �سليم 
وطني  تك�يني  ترب�س  ح���ل 
التعاونيات  و  اجلمعيات  لفائدة 
الفن�ن  اأب  جمال  يف  الن�سطة 
املهرجان  حمافظة  قدمته  ق��د 
ما�سية  �سن�ات  يف  لل��ساية 
ال�سنة؛  ه��ذه  ت��ق��دمي��ه  واأع��ي��د 

الفرق. هذه  تاأطري  اإىل  يهدف 
وي��ت�����س��م��ن ه����ذا امل�������رشوع 
منها  ور���س��ات  ع���دة  تنظيم 
امل�رشحية  والكتابة  الإخ���راج 
التمثيل  وكذا  وال�سين�غرافيا 
لتقريب  ور���س��ة  ج��ان��ب  اإىل 
م��ازي��غ��ي��ة  الأ اللغة  م��ت��غ��ريات 
وم��ن��ه��ا ال��ت��ارق��ي��ة وال�����س��اوي��ة 
يك�ن  اأن  على  وغريها  واملزابية 
ه���ذا ال��ت��ك���ي��ن ع��ل��ى م��راح��ل 

. املتحدث  ذكره  ما  ح�سب 
وت��خ��ل��ل ه���ذه ال���ن���دوة ال��ت��ي 
ومهتمني  مثقفني  ا�ستقطبت 
املتابعني  بع�س  وحتى  بامل�رشح 
م���ن اجل���م���ه����ر ل��ل��ع��رو���س 
امل�رشح  م�سرية  ع��ن  احل��دي��ث��ة 
ال�ستقال،  وبعد  قبل  باجلزائر 
ت�اجه  التي  الع�رش  وحتديات 
و  ال�سينما  ومنها  الرابع  الفن 
الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل 
ال�سعاب  بع�س  اإىل  بالإ�سافة 
والت�زيع  نتاج  الإ تعرقل  التي 
قلة  ظل  يف  امل�رشح،  جمال  يف 
وحتى  ل��ل��ف��رق  امل���ادي  ال��دع��م 

. ككل  الثقافية  التظاهرات 
م�رشحية  فرقة   16 وتتناف�س 
ال���ط��ن  ولي���ات  خمتلف  م��ن 
على  جه�ية،  م�سارح   4 منها 
ال�طني  الثقايف  املهرجان  ج�ائز 
بالأمازيغية  الناطق  للم�رشح 
انطلق  الذي   11 ، ال  طبعته  يف 
اجلاري  فيفري  من  الثالث  م�ساء 

الثاثاء.  غدا  و�سيختتم 
ق/ث

دعوة لتكوين التعاونيات 
واجلمعيات الن�سطة يف جمال امل�سرح 

الناطق باالأمازيغية بباتنة 
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راقيــة مو�سيقيــة  تقــاليد  ار�ســاء  اأجـل  من 
عنوان:  حتت  مبداخلة  ن�شاطه  يوا�شل  ال�شاباط  اجنان  منتدى 

وال�سناعة  لل�سياحة  املحلي  الديوان  مع  وبالتن�سيق   2020/02/08 ال�سبت:  يوم  ويف  احرتافية  بكل  ال�ساباط  اجنان  منتدى  يف  االأدبية  اجلل�سات  تتوا�سل  قوية  واإرادة  �سلبة  بعزمية 
التقليدية- �سوف وبالفندق القدمي ترانزات كان لعامل الطرب والفن و�سال مع الفنان املتاألق "عبد الرحمان غزال" وذلك مبداخلة حتمل عنوان: من اأجل ار�ساء تقاليد مو�سيقية راقية 

اأمام جمع من االأ�ساتذة والفنانني واملثقفني واالأدباء ينتابهم ال�سوق لهذا الف�ساء.
با�سي بله  جنيب 

----------------------
ولقد اأ�رشف على تن�سيط فعاليات املنتدى 
، م�ستها كلمته  با�سي  بله  الأ�ستاذ جنيب 
غزال  الرحمان  عبد  القدير  بالفنان  مرحبا 
ر�سيده  ومثمنا  الدع�ة  تلبية  له  �ساكرا 
الري يف م�س�اره الفني الط�يل والعري�س 
يف جمال الغناء والطرب الأ�سيل بالكلمة 
 ، املميز  والأداء  امل��سيقى  و�سحر  الراقية 
عرفان  وحتية  اجلزيل  بال�سكر  مت�جها  ثم 
الأ�ساتذة احل�س�ر مرتادي  واجال لل�سادة 
املنتدى الأوفياء والذين بهم ترتقي جل�سات 
ويطيب  الفكر  وي�ستنري  والأدب��اء  الثقافة 
اأهمية  اإىل  ال�قت  نف�س  يف  ومعرجا  اللقاء 
طرح هذا امل��س�ع احل�سا�س الذي يام�س 
اجليا�سة  الع�اطف  ويدغدغ  الروح  مفاتيح 
وال�سحر واجلمال  اخليال  والبحار يف عامل 
الفن  باأن  اأفاط�ن  القدمي اعترب  ، واإنه منذ 
ه� اأحد املحركات الأ�سا�سية الدافعة للتقدم 
عملية  ودفع  الأحا�سي�س  وت�حيد  الب�رشي 
ما  وعادة   ، العام  بالذوق  والرتقاء  التميز 
ال�سع�ر  ت�حيد  يف  امل��سيقى  ت�ستخدم 
على  وتعمل  املتطرفة  الأفكار  وحماربة 
املعاين  فيها  وتبعث  الروح  اأ�ستات  مللمة 
اأن  كما  واجلمال،  واخل��ري  للحب  ال�سامية 
وترفع  اأدرانها  من  الروح  تنقي  امل��سيقى 
وتبعث  النف�س  وتبهج  �سفافيتها  م�ست�ى 
احل�ا�س  تدريب  مع  اإيجابية  طاقة  فيها 
ال�حدة  على  الإن�سان  يف  الله  خلقها  التي 
املختلفة  امل�ساعر  جمم�عة  بني  والتناغم 
وفاة  ذك��رى  ومبنا�سبة  وعليه   ، للح�ا�س 
فنانينا  من  عدد  يحر�س  كلث�م  اأم  ال�سيدة 
اأجل  من  املنا�سبات  هذه  ا�ستغال  على 
واكت�ساف  امل��سيقية  مهاراتهم  تط�ير 
الأ�سب�ع  هذا  فخال  ال�ساعدة،  امل�اهب 
�ستنظم حفلة م��سيقية لأداء اأغاين ك�كب 
و�سيك�ن  )ال���ادي(  الثقافة  بدار  ال�رشق 
الفنان عبد الرحمان غزال من اأبرز املحتفني 
بذكرى �سيدة الطرب العربي ، ثم مبا�رشة 
الفنان  املنتدى  �سيف  اإىل  الكلمة  اأحيلت 
عن   عرب  بداية  الذي  غزال  الرحمان  عبد 
للقائمني  اجلزيل  و�سكره  �سعادته  عظيم 
على هذا الف�ساء الثقايف والبداعي منتدى 
التقدير  الذي يكن له كل  ال�ساباط  اجنان 
النجاحات  من  املزيد  له  متنمنيا  والحرام 
الر�سالة  ال�عي واإ�سال  والت�فيق يف ن�رش 
ال�سحيحة والهادفة للفن ور�سالته النبيلة 
من اأجل �سقل الذات وحت�سني الذوق العام 
وتهذيب  الأرواح  وعاج  املزاج  وتعديل 
النف�س ، حيث ا�ستهل الفنان عبد   الرحمان 

غزال مداخلته مبايلي 

الهادفة  االأغنية  م�ساهمة  •مدى 
يف �ستى املجاالت:

ا�ستهل الفنان عبد الرحمان غزال مداخلته 
والأغنية  للم��سيقى  بالن�سبة  اإنه  قائا: 
العام  الت�س�ر  ومن  جتربتي  من  وانطاقا 
التاريخ  عرب  والهادفة  الراقية  الأغنية  اأن 
على  وزيادة  كبريا  ح�س�را  ولقت  اأثبتت 
يف  �ساهمت  لقد  ال��ع��ام   ال��ذوق  تهذيب 
ث�رات املقاومات ال�سعبية وال�طنية    ويف 
اأ�سياء كثرية اأخرى ومتن�عة وكان لها الأثر 
املجتمع  يف  تاأثريها  زاد  جماهرييا  الكبري 

منقطعة  وبحما�سة  ب�سمتها   وتركت 
 ، واجلماعات  الأف��راد  اأو�ساط  يف  النظري 
ال�ساح  رفع�ا  جماهدين  هنالك  ومثلما 
وا�ست�سهدوا  باأنف�سهم  و�سح�ا  اجلبال  يف 
مثقفني  هناك  فباملقابل   ال�طن  �سبيل  يف 
الفني  امليدان  وفنانني �سح�ا و�سقط�ا يف 
والبداعي ، وعليه انطاقا من هاته النقطة 
فعند حديثنا عن الأغنية ب�سكل خا�س وما 
ت�ساهم  الأغنية  فاإن  �سخ�سيا  ا�ستنتجته 
العام  الذوق  تلقيط  يف  جدا  كبري  ب�سكل 
ومن  للم��سيقة  بالن�سبة  احل��ال  ه�  كما 
باأنه  جند  الراهن  ال��سع  يف  جتاربنا  خال 
ي�جد �سباب يف خمتلف الأعمار والأط�ار 
الثان�ي  اأو  املت��سط  يف  �س�اء  التعليمية 
باأي  متت  ل  وم��سيقى  لأغاين  ي�سنع�ن 
الغنائي  م�روثنا  اإىل  الأ�سكال  من  �سكل 
اإىل  انت�ساب  ه�  بل  الأ�سيل  والثقايف 
كل  بعيدة  دخيلة  اأجنبية  وثقافات  عادات 
يف  واإن��ه  وتاريخنا،  مق�ماتنا  عن  البعد  
جيلنا نحن منذ زمن قريب تربينا وتع�دنا 
الأ�سيلة  العربية  ال�رشقية  الأغاين  �سماع 
ال�س�فية  املحلية  الأغ��اين  على  وكذلك 
الكبري  الفنان  اأمثال  من  واملعربة  العريقة 
عبد الله مناعي وغريه من الفنانني املحليني 
والتي حتت�ي على كثري من احلكم والأمثال 
ال�سادرة من واقع و�سلب املجتمع ال�س�يف 

.

الذوق  تاأثر  وعوامل  اأ�سباب  •اأهم 
العام:

واأ�ساف الفنان عبد الرحمان غزال ومن هنا 
ب�سفة  تاأثر  العام  الذوق  ملاذا  �س�ؤال  نطرح 
من  التق�سري  عن  ن��اجت  ه�  فهل   ، كبرية 
امل��سيقي،  من  وتق�سري  ذاته  بحد  الفنان 
اأم  اأن هناك م�جة اأخرى طغت على م�سار 
الأغنية الهادفة والراقية وحاولت اأن تنق�س 
من �ساأنها اأو متح�ها متاما من ال�ساحة الفنية 
على  يجب  فماذا  ال�سكالية  تكمل  فهنا   ،
الفنان فعله وعمله ليعيد لاأغنية الأ�سيلة 
املا�سي،  يف  كانت  كما  وقيمتها  مكانتها 
والتي  ال�سخ�سية  جتربتي  وح�سب  وعليه 
هذا  يف  معي  ومن  عاما   25 عمرها  قرب 
احياء  على  بالعمل  ننطلق  ف‘ننا  املجال 
الكلمة الهادفة ومن اللحن اجلميل انطاقا 
اإىل  و�س�ل  ال�حدد  املن�س�د  الهدف  اإىل 

املتمثلة  ال�سغار  والأطفال  ال�سباب  اأغنية 
اأ�سا�س  على  للطفل  امل�جهة  الأغنية  يف 
اأنها مازلت حلد الآن على امل�ست�ى املحلي 
اأو  ال�اقع  اأر�س  وال�طني غريم�ج�دة يف 
تكاد منعدمة اأ�سا ، بعك�س على امل�ست�ى 
خا�سة   ف�سائية  قن�ات  ت�جد  العربي 
ملح�ظ،  ب�سكل  الأطفال  واأنا�سيد  باأغاين 
بهذا  يهتم�ا  مل  اجلزائر  يف  الفنانني  لأن 
ب�سكل جدي  الطف�لية  الأغاين  من  الن�ع 

وعملي .

والفنان  امللتزمة  االأغنية  •مفهوم 
امللتزم:

والهادفة  املعربة  الأغنية  بخ�س��س  اأما 
الأغنية  ت�سمية  على  اختاف  فهنالك 
للفنان  بالن�سبة  احل��ال  وكذلك  امللتزمة 
هذا  ماه�  امل��ط��روح  فال�س�ؤال   ، امللتزم 
اأو  وطنية  اأغاين  الفنان  غنى  فاإذا  اللتزام 
هذا  نق�ل  فقط  ث�رية  اأو  ودينة  اجتماعية 
فنان ملتزم، اأو اأن اللتزام يكمن يف ت�فري 
الكلمة اجلميلة واملهذبة والراقية واملحرمة 
والعاطفية  الثقافية  امل��ج��الت  ك��ل  يف 
وغريها  بدون ا�ستثناء، وهذا الراأي الأخري 
الذي  ه�  غزال  الرحمان  عبد  الفنان  يق�ل 
الأغنية  حتديد  يف  به  واأقتنع  اإليه  اأميل 
الأ�سا�س  هي  الكلمة  لأن  امللتزم  والفنان 
يف تاأثريها على امل�ستمع واملتلقي و�رشب 
ال�رشق  ك�كب  كلث�م  اأم  بال�سيدة  مثا 
الكلمات  وروعة  وق�ة  عفة  على  واأثنى 
يف اأغانيها  واحرنامها للذوق العام ومدى 
العامل  يف  عري�سة  جماهري  يف  تاأثريها 
دليل  خري  واإن  الإ�سامي،  وحتى  العربي 
باأن اأغانيها مازلت حلد ال�ساعة تلقى رواجا 
كبريا و�سدى طيبا لدى ال�سع�ب العربية 
اأم  ال�سيدة  ل�فاة   45 الذكرى  ومبنا�سبة   ،
باأنه  الرحمان غزال  الفنان عبد  كلث�م ذكر 
حممد  الثقافة  ب��دار  �ساهرا  حفا  �سيقام 
اخلمي�س  ي�م  بال�ادي  العم�دي  الأم��ني 
الكبرية  الفنانة  هاته  لذكرى  تخليدا  القادم 
معنى  ب��اأمت  ملتزمة  فنانة  تعترب  والتي 
الثاثينات  �سن�ات  يف  حققته  ملا  الكلمة 
اأغاين  غنت  كذلك  ولأنها  وال�سبعينات 
وكذلك  وطنية  وحما�سية   وث�رية  دينية 
فاإنها  وعليه  وطاهرة،  عفيفة  غزلية  اأغاين 
تعترب ذاكرة فنية عربية ، واإن الذي ل يعرف 

قراءة ال�سعر فاإنه يتعلمه من خال ق�سائد 
اأم كلث�م الرائعة ، فمثا اإذا اأراد �سخ�س اأن 
يجد  فاإنه  كتاب  من  الأطال  ق�سيدة  يقراأ 
�سماعه  بينما  حفظها  يف  كبرية  �سع�بة 
لها يف اأغنية اأم كلث�م تك�ن �سهلة احلفظ 
اجلميل  واللحن  الأداء  لروعة  نظرا  والفهم 
رباعيات  لق�سيدة  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
التي  الق�سائد  اأجمل  التي تعترب من  اخليام 
ال�ساعر  طرف  من  العربية  للغة  ترجمت 

الكبري اأحمد رامي .

على  واأهميتها  ال�سوفية  •االأغنية 
ال�سعيد املحلي والوطني :     

باأن  غزال  الرحمان  عبد  الأ�ستاذ  اأ�ساف 
الفنان يجب ان ينطلق من م�روثه ال�سعبي 
درر  على  ويحت�ي  جدا  مهما  يعترب  الذي 
هادفة  لك�نها  جدا  ثمينة  واأ�سياء  وج�اهر 
ولها قيمتها ومل متت بعد، وبقيت حية منذ 
�سدى  لها  وم��ازال  �سنة  خم�س�ن  قرابة 
كحكم  ويرددونها  النا�س  عند  واهتمام 
وما  ال�س�فية  لاأغنية  وبالن�سبة   ، واأمثال 
�سمعني   " برناجمي  فيها من خال  قدمت 
واطربني" باإذاعة اجلزائر من ال�ادي فهناك 
عن  حتدث�ا  واأغلبهم  الكثري  قدم�ا  فنانني 
الأغنية ال�س�فية وباخل�س��س على حتديث 
ال�س�فية  لاأغنية  جديد  �سيء  واإ�سافة 
وم�روثنا  اأ�سالتها  على  وباملحافظة 
ال�سعبي، وعليه ت�جد اأغاين �س�فية قدمت 
وهي  �س�فية  كلها  جديدة  بكلمات  جديدة 
ذلك مثل  مناذج على  ، وهنالك  جميلة جدا 
الذي قدم جمم�عة  الأ�ستاذ فريد خمل�يف 
كبرية من الأغاين ال�س�فية احلديثة والذي 
له  اأدي���ت  ب��اأن  ال�����رشف  معه  يل  ح�سل 
واأي�سا  جدا  اجلميلة  الأعمال  من  جمم�عة 
وقدم  اأ�ساف  الذي  ح�سيفة  املطرب خل�رش 
ومثلة  ال�س�فية  لاأغنية  جميلة  اأ�سياء 
الفنان  نن�سى  ول  الت�مي  ادري�س  الفنان 
الت�مي  اأحمد  املرح�م  املحب�ب  ال�سعبي 
اأ�سياء مل تربز يف  الغبار على  الذي نف�س 
الأغنية ال�س�فية والتي لقيت �سدى كبري 
هاته  رغم  ولكن  خا�سة،  ال�س�افة  عند 
مني  و�سع�ر  اح�سا�س  فهناك  املحاولت 
ب�ج�د ن�ع من التق�سري يف حقها ومازالت 
فاإن  ال�سديد  ولاأ�سف  الكثري  منا  حمتاجة 
له  كان  ال�س�فية  املحلية  الأغنية  مهرجان 

بعث وح�سانة لاأغنية ال�س�فية واملحافظة 
عليها ، وعندما ت�قف هذا املهرجان ت�قفت 
معه عدة اأ�سياء منها انفتاح الأغنية ال�س�فية 
وبا�ستثناء  وال�طن  ال�لية  خ��ارج  على 
حمب�ب  وحممد  مناعي  الله  عبد  الفنان 
خارج  اإىل  يخرج�ن  اأحيانا  الذين  وبع�س 
ال�طن وال�لية ويقدم�ن الأغنية ال�س�فية 
التلفزي�نية  القن�ات  وحتى  حفاتهم  يف 
املهرجان  لكن   ، م��ا  ح��د  اإىل  ال�طنية 
�سدى  اأح��دث  ال�س�فية  لاأغنية  املحلي 
و�سلط  ال�س�فية  بالأغنية  للتعريف  كبريا 
اجل�انب  كل  من  ويدر�سها  عليها  ال�س�ء 
للمهرجان  الحتكيم  جلنة  فاإن  وللتذكري   ،
على  ا�سرطت  ال�س�فية  لاأغنية  املحلي 
كل امل�ساركني القيام باأعمال  جديدة وهذا 
حت�سلنا  خالها  ومن  اإيجابي  �سيء  يعترب 
اجلديدة   ال�س�فية  الأغنيات  ع�رشات  على 
راقية وهي م�ج�دة يف  ال�قت  نف�س  ويف 
واأعطت  اأحيانا  بثها  ويتم  املحلية  الإذاع��ة 
الغنائي  لاإنتاج  ق�ي  ودفع  طيبة  اإ�سافة 
لأنه  املهرجان  هذا  يع�د  اأن  نتمنى  وعليه 
لأ�سباب  كان  ت�قفه  باأن  ق�لهم  حد  على 
مادية تق�سفية ...اإلخ حتى يك�ن يف اجلزائر 
واعطائه  بالفنان  اأك��رب  اهتماما  اجلديدة 
القيمة واملكانة احلقيقية يف الف�ساء الثقايف 

والطربي والفني ب�سفة عامة .

ال�سادة  واإ�سافات  •مناق�سة 
احل�سور:

لاأ�ساتذة  النقا�س  باب  فتح  الأخ��ري  ويف 
الأغنية  جناح  عدم  �س�ؤال  وعن  احل�س�ر 
عبد  الفنان  اأج��اب  ال���ادي  يف  الطف�لية 
ه�  النتاج  م�سكلة  ب��اأن  غ��زال  الرحمان 
العائق الكبري نظرا لعدم ت�فري المكانيات 
املادية واملالية وكذلك عدم وج�د �رشكات 
)ن�رش  املخرج  القليل جدا مثل  انتاج ماعدا 
اأغنية  باأن  الأ�ساتذة  اأحد  وتدخل  حمب�ب( 
الطفل ملن يبحث عنها يجدها ب�سكل خا�س 
وعلى  اأنا�سيد  �سكل  على  املدار�س  يف 
املربني  اأح��د  تدخل  كما   ، راق��ي  م�ست�ى 
الربية  وزارة  اأر�سلت  ال�سابق  يف  لأن��ه 
يف  اإعان  فن�رشت  املنفرد  للعزف  من�س�ر 
اأحد فهناك عزوف  فيه  ي�سارك  فلم  ال�لية 
اأحد  اأكد  اآخر  تدخل  ويف   ، الفن  عن  كبري 
احلفات  دخ���ل  ���رشورة  على  الأ�ساتذة 
الغنائية وال�سهرات الفنية مقابل ثمن مايل 
ول تك�ن جمانية ول� مببلغ رمزي لأن هناك 
تكاليف وتدريب  وبروفات وم�نتاج  ...اإلخ 
املجانية  احلفات  لأن  قيمة  لها  وت�سبح 
لتعطى لها اأهمية بينما هناك راأي خمالف 
ي�ؤكد على جمانية الدخ�ل لهاته ال�سهرات 
اأكرب من  الفنية واملهرجانات ل�سمان عدد 
اأين  �س�ؤال  وح�ل  وامل�سجعني،  اجلماهري 
اأو  كفنان  نف�سه  غزال  الرحمان  عبد  يجد 
كم�ظف يف اإدارة ال�رشائب فكان اجل�اب 
ب�ا�سطة  املال  ت�فري  ال�رشوري  من  اأنه 
ا�ستمرارية  على  للمحافظة  ال�ظيف 
البداعي  م�س�اره  لي�ستكمل  الفنان 
والطربي ، وبعد عدة اإ�سافات ومناق�سات 
تقاليد  ار�ساء  �رشورة  على  اجلميع  يتفق 
على  باملحافظة  راقية  وغنائية  م��سيقية 
تط�يره  على  والعمل  الغنائي  امل���روث 

لتحقيق الأهداف النبيلة للفن. 
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واأهمها  الباكر عديدة  ال�سباح  امل�سي فى  فوائد   
مزاجك  حت�سني 

 5 اأ�سباب جتعل الفجل 
اأ�سا�سيا على �سفرتك.. منها 

�سحة العظام واالأ�سنان 

اأكدت الأبحاث احلديثة اأن    
�ساعات الن�م التى يتمكن 

الأطفال من احل�س�ل عليها 
حتدد ب�سكل كبري مدى 

تعر�سهم لاكتئاب والقلق 
وال�سل�ك الدافع و�سعف 
الأداء الإدراكى، وفقا ملا 
ن�رش فى امل�قع الطبى 

."health news"
وفى درا�سة اأجراها باحث�ن 

من جامعة »وارويك«، 
فى ال�ليات املتحدة، 

ُن�رشت م�ؤخًرا 
فى جملة 

»الطب النف�سى 
اجلزيئى«، مت 
حتليل حالت 

11 األف طفل 
تراوحت 

اأعمارهم 
بني 9 

و11 
عاًما 

من جمم�عة بيانات التنمية املعرفية للمراهقني 
، ملعرفة العاقة بني مدة الن�م والدماغ .
واأظهرت الدرا�سة، التى اأجريت من قبل 
الباحثني »جيان فنغ فنج« والربوفي�س�ر 
»اإدم�ند رولز« والدكت�ر »وى ت�سنج«، 

وزماوؤه من ق�سم عل�م الكمبي�تر فى جامعة 
»وارويك« وجامعة »ف�دان«، ارتباط تدابري 
الكتئاب والقلق وال�سل�ك الدافع و�سعف 
الأداء املعرفى لدى الأطفال مع مدة الن�م 

اأق�رش، وكذلك ارتباط م�ساكل الكتئاب مع 
مدة الن�م الق�سرية بعد عام واحد.

وجرى العث�ر على اأن انخفا�س حجم الدماغ 
من املناطق مثل الق�رشة الأمامية املدارية ، 

 ، )precuneus(الق�رشة الأمامية والزمانية
والتلفيف ف�ق احلرج يرتبط مع مدة الن�م 

اأق�رش.
ويعلق الربوفي�س�ر »جيان فنج فنج«، من ق�سم 

عل�م الكمبي�تر فى جامعة وارويك بالق�ل 
»كمية الن�م امل��سى بها لاأطفال من عمر 

6 اإىل 12 عاًما تراوح من 9 اإىل 12 �ساعة .. 
ومع ذلك ، فاإن ا�سطرابات الن�م �سائعة بني 
الأطفال واملراهقني ح�ل العامل ب�سبب الطلب 

املتزايد على وقتهم من املدر�سة، وزيادة 

ا�ستخدام وقت ال�سا�سة ، والأن�سطة الريا�سية 
والجتماعية«.

واأظهر درا�سة �سابقة اأن نح� %60 من 
املراهقني فى ال�ليات املتحدة يتلق�ن اأقل من 

8 �ساعات من الن�م فى ليال املدار�س.
وقال الربوفي�س�ر جيان فنج فنج : »لقد 

اأظهرت النتائج التي ت��سلنا اإليها اأن النتيجة 
الإجمالية مل�ساكل ال�سل�ك عند الأطفال الذين 

تقل اأعمارهم عن 7 �ساعات كانت اأعلى بن�سبة 
53 ٪ يف املت��سط وكانت النتيجة الإجمالية 

املعرفية اأقل بن�سبة 7.8 ٪ يف املت��سط مقارنة 
بالأطفال الذين تراوح اأعمارهم بني 9 و 11 

�ساعة من ي�سلط ال�س�ء على اأهمية الن�م 
الكايف يف كل من الإدراك وال�سحة العقلية 

عند الأطفال«.
كما علق الربوفي�س�ر اإدم�ند رولز من ق�سم 

عل�م احلا�س�ب بجامعة وارويك : »هذه 
جمعيات مهمة مت حتديدها بني مدة الن�م 

عند الأطفال ، وهيكل املخ ، وتدابري ال�سحة 
املعرفية والعقلية ، ولكن هناك حاجة اإىل مزيد 

من البحث لكت�ساف الأ�سباب الكامنة وراء 
هذه العاقات«.

 الفجل من اخل�رشاوات الغنية 
بالف�ائد ال�سحية، وغالبا ل 

يتم الهتمام بتناوله من قبل 
العديد من الأ�سخا�س، رغم 

اأنه يحت�ى على الفيتامينات 
A وC وK، وكذلك املعادن 

مثل الكال�سي�م وحم�س 
الف�ليك واملغني�سي�م 

والف��سف�ر والب�تا�سي�م، فى 
هذا التقرير نقدم 5 اأ�سباب 
لإ�سافة الفجل يف نظامك 

الغذائي الي�مي، وفقا مل�قع 
.femina

ف�ائد الفجل فى نظامك 
الغذائى الي�مي:

 - يح�سن �سحة العظام 
والأ�سنان

لأنه يحت�ى على الكال�سي�م، 
يعترب الفجل و�سيلة رائعة 

للحفاظ على �سحة عظامك 
واأ�سنانك، حيث اإن تناول 

واحدة فقط من هذه اخل�سار 
ميكن اأن مينحك %15 من 

احتياجك الي�مي امل��سى به 
من الكال�سي�م، وي�ساعد على 

منع ت�س��س الأ�سنان وه�سا�سة 
العظام والتهاب املفا�سل.
 - �سحة اجلهاز اله�سمي

ح�ايل %50 من الفجل 
يحت�ي على الألياف، لذا فاإن 
ت�سمينها كجزء من وجبتك 
ي�سمن جمم�عة من الف�ائد 

اله�سمية، بدًءا من تنظيم 
حركة الأمعاء وزيادة الأي�س 

اأو التمثيل الغذائى، نظًرا لأنه 
غني بالكرب�هيدرات املعقدة، 

ا ت�سعر  فاإنه يجعلك اأي�سً
بال�سبع لفرة اأط�ل.

- �سحة العني
 A الفجل غني بفيتامني

والل�تني، وهما عن�رشان 
اأ�سا�سيان ل�سحة العني، حيث 

حتافظ على الروؤية اجليدة 
وميكن اأن متنع الأمرا�س ذات 

ال�سلة مثل اإعتام عد�سة 
العني، اجلل�ك�ما ، ال�سم�ر 

البقعي وما اإىل ذلك.
- �سحة القلب والدم

ب�سبب احت�ائه على كمية 
كبرية من فيتامني K، الفجل  

م�سدر غنى للتغذية للقلب 
والدم، ت�ستفيد منه خايا 

الدم احلمراء ب�سكل كبري، مما 
ي�سمن احلفاظ على م�ست�يات 

الهيم�جل�بني على النح� 
الأمثل. 

- �سحة اجلنني
الفجل ه� امل�سدر املثايل 

حلم�س الف�ليك اأو فيتامني 
B9 للن�ساء احل�امل، الائي 

يحتجن لهما لأنف�سهن وكذلك 
لتط�ر اجلنني، هذا ي�سمن 

ال�سحة اخلل�ية املنا�سبة ومينع 
ت�س�ه اجلنني.

 هل ت�ساءلت ي�ًما ما الذي يحفز 
كثريا من النا�س ملمار�سة ريا�سة 

امل�سي ي�ميا فى ال�سباح الباكر؟، رمبا 
ب�سبب ف�ائد امل�سي املذهلة خا�سة 

وقت ال�سباح، وتظهر الأبحاث 
اأن التمارين يف اأي وقت من الي�م 

مفيدة لكن فى ال�سباح الباكر تك�ن 
اإيقاعات القلب و�سخها اأف�سل 

وت�فر لعقلك وج�سمك بع�س املزايا 
الإ�سافية، فى ال�سط�ر التالية 

نتعرف على اأبرز ف�ائد امل�سي فى 
 .femina ال�سباح الباكر، وفقا مل�قع

 ف�ائد امل�سي فى ال�سباح الباكر:
- مينع الإ�سابة باأمر�س منط احلياة

اأظهرت الدرا�سات اأن امل�سي 
ال�سباحي مفيد للغاية فى منع اأو 

تقليل اأعرا�س اأمرا�س منط احلياة مثل 
ال�سكري والغدة الدرقية وارتفاع 

�سغط الدم.
 مزيج من هذه الأمرا�س مع 

م�ست�يات عالية من الده�ن الثاثية 
وانخفا�س م�ست�يات الك�لي�سرول 

اجليد ي�ؤدي اإىل متازمة التمثيل 
الغذائي الذي يجعلك عر�سة ملر�س 

القلب.
- تنظيم  م�ست�يات ال�سكر 

اإذا كنت تعاين من مر�س ال�سكر 
فيمكنك التحكم يف م�ست�يات 
ال�سكر املرتفعة لديك من خال 
امل�سي ملدة 30 دقيقة كل �سباح.

 امل�سي ي�ساعد اخلايا على ال�ستفادة 
من اجلل�ك�ز يف جمرى الدم ب�سكل 

ا التحكم يف  اأكر كفاءة، ميكن اأي�سً
مر�س ال�سكري عن طريق تقليل 
وزن ال�سخ�س بن�سبة %10على 
الأقل ، وهنا تعد عمليات امل�سي 

�سباًحا التي تعمل بحرق ال�سعرات 

احلرارية م�ساعدة كبرية.
 - اإذابة الده�ن يف اجل�سم

اأظهرت الدرا�سات اأن امل�سي 
ال�سباحي فعال للغاية عندما يتعلق 

الأمر بحرق الده�ن، حيث يحرق 
امل�سي %60 من ال�سعرات احلرارية 

من الده�ن، على الرغم من اأن 
التمارين عالية الكثافة قد متنحك 

نتائج اأف�سل لفقدان الده�ن ب�سكل 
عام، اإل اأن امل�سي يف ال�سباح ميكن 

اأن ي�ساعدك على حت�سني �سكل 
ج�سمك من خال رفع معدل 

�رشبات القلب.
 - امل�سى فى ال�سباح يح�سن ال�سحة 

النف�سية
امل�سي يف ال�سباح يجعلك ت�سعر 

بال�سعادة وي�سع  نغمة اإيجابية 
لبقية الي�م، وهناك عدد من الطرق 

التي ي�ؤدي بها امل�سي ال�سباحي اإىل 
حت�سني �سحتك العقلية. وبالن�سبة 

للمبتدئني يطلق امل�سى ال�رشيع 
هرم�ن الإندورفني – الذى ي�سعرك 

بال�سعادة ومينحك دفعة مزاجية.
وقد اأظهرت الدرا�سات اأن امل�سي 

ال�رشيع ملدة ن�سف �ساعة اإىل �ساعة 
له تاأثري اإيجابي كبري على اأولئك 

الذين يعان�ن من الكتئاب. وميكن 

ا على حماية  اأن ي�ساعد امل�سي اأي�سً
ذاكرتك وحت�سني مهاراتك املعرفية، 
اندفاع الأك�سجني والدم اإىل عقلك 
عند امل�سي يجعل دماغك يف حالة 

تاأهب ويح�سن وظائف املخ. 
 - يق�ى �سحة القلب 

وفًقا جلمعية القلب الأمريكية 
فيمكنك تقليل خطر الإ�سابة 

باأمرا�س القلب وال�سكتة الدماغية 
عن طريق امل�سي ال�رشيع ملدة 30 

دقيقة ي�مًيا، هذا كل ما يتطلبه 
الأمر خلف�س �سغط الدم وتقليل 

م�ست�يات الده�ن الثاثية 
والك�لي�سرول ال�سار. هذا التمرين 

لن�سف �ساعة من ال�سباح اأربع اأو 
خم�س مرات يف الأ�سب�ع ميكن اأن 

ا،  مينعك من ال�سكتات الدماغية اأي�سً
وفًقا لتقرير �سادر عن جامعة �ساوث 

كارولينا.
 - امل�سي يح�سن �سكل اجل�سم

ي�ساعد ال�سباح بانتظام على حت�سني 
�سحتك و�سكل ج�سمك، ويق�ل 

اخلرباء اإن الذهاب للم�سي يف 
ال�سباح بانتظام قد يجعلك تعي�س 

لفرة اأط�ل ملدة عام ويح�سن الدورة 
الدم�ية واإمدادات الأك�سجني يف 

اجل�سم وي�ؤدي اإىل حت�سني مناعتك.

 انتبهي.. قلة النوم ت�سر بال�سحة العقلية 
لالأطفال  مجتمــــع

ن�سيحة ذهبية لت�سجيع الطفل 
على القراءة

    ميكن لالأم اأن تعد الغذاء 
املنا�سب للطفل الذي 
ي�ساعده على اأن 

يذاكر بذهن 
�سايف .
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية 
التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على 
املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  

والرأي املخالف.
بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  اإلعــالم 

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

كلمة ال�سر
1آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة o خوف مرضي

2عاصمة فزنويال o للنفي
3أجادل يف البيع والشراء o عمل جيب القيام به

4معتِد o جهاز لغزل النسيج
5جزيرة مصرية يف البحر األمحر

6حتول الشيء من مادة طرية إىل ألياف
7حرف للداللة على املعىن o تاجر الفراء

8عشبة طبية توصف للقحة
9ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع

10جمموعة عربات مرتبطة الستعماالت االنقل o مؤسسة 
صحافية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1يستعان به على ركوب الفرس
حجر البناء

2جمموعة مناطق مزروعة يف 
الصحراء o للنداء

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

هاصر
4ثالثة ارباع وارف o من أوراق 

اللعب )الكوتشينة(
 o 5تسدان ونستغين عن اآلخرين

حرفان من نور
6خض

7اشكال وامناط مرسومة o هدم 
بشدة

8حرفان من صاغ o نبات يشبه 
الفجل

9بلد املليون شهيد o ثعبان شديد 
السمية

10حضارة ما بني النهرين o بنت 
الرسول األكرم

عمــــــــــــــودي 

اال�سم املفقود 
ما ال�سيءالذي هو لك،لكن النا�ض ي�ستعملونه اأكرث منك ؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات 
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اإن�ساء مذابح يف واليات اجلنــوب فور ا�سترياد 
اللحـــــوم من اأربع دول جماورة

وزارتا التجارة والفالحة، تعلنان عن اإجراءات جديدة، للتخل�ص من ا�سترياد املجمدة

لــــوؤي .ي
----------------------

ك�سفت كلٌّ  من وزارة التجارة والفالحة 
عن اإجراءات جديدة ل�سترياد اللحوم 
واملوا�سي فيما �سيكون لوليات اجلنوب 
لهذا  خا�سة  مذابح  اإن�ساء  يف  ن�سيب، 

الغر�ص.
اأن  رزيــق،  كمال  التجارة،  وزيــر  وقــال 
ا�سترياد  يف  “التفكري  ب�سدد  الــوزارة 
�سواء  اجلوار  دول  من  والأبقار  املوا�سي 

موريتانيا ومايل والنيجر وت�ساد”.  
لالإذاعة  له  ت�سريح  يف  رزيق،  واأو�سح 
�سيتم  واملوا�سي  الأبقار  اأن  الوطنية، 
اجلانب  مراعاة  مع  باجلنوب  “ذبحها 
ال�سحي وذلك لتموين وليات اجلنوب 

وال�سمال باللحوم”.
�سيتم  ـــه  اأن الــتــجــارة  ـــر  وزي واأ�ـــســـاف 
من  اأف�سل  املوا�سي،  با�سترياد  “ال�سماح  
ا�سترياد اللحوم املجمدة التي ل نعرف 

م�سدرها جيدا”.
�ستتم  الــعــمــلــيــة  اأن  ـــر  ـــوزي ال ــــال  وق
درا�سة  الفالحة،  وزارة  مع  بالتن�سيق 
ــح يف وليـــات  ــذاب ــاء م اإمــكــانــيــة اإنــ�ــس
ومترنا�ست  اأدرار  غــرار  على  اجلنوب 

وتندوف.
القليلة  الأيام  خالل  �سيتم  اأنه  واأعلن 
الــقــادمــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مـــع  كل 
على  قدرتها  لدرا�سة  املتعلقة  عب  ال�سُّ
متوين ال�سوق الوطنية باللحوم باأ�سعار 

معقولة.
جمموعة  اتخاذ  عن  رزيــق  ك�سف  كما 
التي  ال�ستعجالية  الإجـــــراءات  مــن 
املناطق  لتموين  الأول  للوزير  لت  اأُر�سِ
بال�سماح  "طالبنا  حيث  ال�سحراوية 

ال�سجل  مبنحها  العمومية  للموؤ�س�سات 
بعد  باجلملة  بالبيع  اخلا�ص  التجاري 
حماربة  ــل  اأج مــن  ذلــك  مينع  كــان  اأن 

التهريب اإىل جانب ت�سجيع املقاي�سة".
باملوازاة، قال وزير الفالحة والتنمية 
اأن  اأم�ص،  عوماري،  �سريف  الريفية، 
يتم  اأن  على  حاليا  “تعمل  ــــوزارة  ال
م�ستقبال،  حــيــة  ــوم  ــح ــل ال ــرياد  ــت ــس ا�

وال�ستغناء عن ا�ستريادها حلوما”.
كل  “لها  ــر  ــزائ اجل اأن  ــاري  ــوم ع ـــد  واأك
ــي تــ�ــســبــح مـــن بني  ــك الإمـــكـــانـــيـــات ل
“ا�ستقبلنا  واأ�ساف  لللحوم”،  امل�سدرين 
منتجني من اأمريكا، كان يرى يف ال�سوق 

اجلزائرية �سوقا ا�ستهالكية فقط”.
الإ�ستثمار  منه  “طلبت  قائال  اأ�ساف  و 
مبثابة  و�سنكون  اجلزائر،  يف  مبا�سرة 
بلدان  نحو  خا�سة  للت�سدير  قاعدة 

القارة ال�سمراء”.
واأ�سار عوماري قي نف�ص ال�سياق “ندعو 
اأ�سحاب  يكونوا  اأن  اللحوم  م�ستوردي 
يف  اللحوم  اإنتاج  جمال  يف  ال�ستثمارات 

اجلزائر”.
الــدولــة  اأن  لـــهـــوؤلء  عـــومـــاري  واأكــــد 

.“ الأولوية  لهم  وتكون  “�ستدعمهم 

ال�سحراوية املناطق  لتموين  باجلملة  للبيع  التجاري  ال�سجل  العمومية  املوؤ�س�سات  • منح 
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طرطاق يرف�ض املثول 
اأمام جمل�ض اال�ستئناف 

الع�سكري يف البليدة

وكيل اجلمهورية يلتم�ض 
الرباءة للموقوفيــــــن 

يف اجلمعة 48

احتجاج البطالني اأمام مقر 
والية ورقلــــــة

هزة اأر�سية بالبليدة

انقــــــالب  يف  جريحا   27
ة باأربع واليات جنوبيةحافلــــــة بغليزان خا�سّ

احلكومة متدد قرار تخفي�ض ال�سرائب بـ50 باملائة على العمال وال�سركات 

جاب اهلل يوؤكد: 

له" �سامل  لتعديل  ونتطلع  كثرية  علل  به  الد�ستور  من  االأول  "الباب 

وقفــة ت�سامنيـــــة مع حنون قرب املحكمـــة الع�سكريـــــــة

و�سع حد  لقاب�ض بريد الختال�سه مبلغ 1.5 مليار �سنتيم باأم البواقي

ــــــداأت اأمــ�ــص  ب
حمــــــاكــــــمــــــة 
رئي�ص  �سقيق 
اجلـــمـــهـــوريـــة 
الأ�سبق ال�سعيد 
ــة،  ــق ــل ــي ــف ــوت ب
ال�سابق  واملدير 
جلـــهـــاز الأمــــن 
ت  ما �ستعال ل ا و
ــــــق  ــــــري ــــــف ال
حممد  املتقاعد 

املتقاعد  ــرنال  اجل الأمنية  الأجــهــزة  ومن�سق  مدين 
لويزة  العمال  حلزب  العامة  والأمينة  طرطاق  عثمان 

حنون، اأمام جمل�ص ال�ستئناف الع�سكري يف البليدة.
ورف�ص املن�سق ال�سابق املن�سق ال�سابق لالأجهزة الأمنية 
ب�سري طرطاق املثول اأمام هيئة املحكمة رغم ح�سوره، 
وهو نف�ص ال�سلوك الذي قام به يف اجلل�سة التي جرت 
الثالثة  املتهمون  ح�سر  بينما  املا�سي،  دي�سمرب  نهاية 

الآخرون.
ال�سباحية  اجلل�سة  فــاإن  اعالمية  معلومات  وح�سب 
الأمـــن  جلــهــاز  الــ�ــســابــق  للمدير  ال�ــســتــمــاع  �ــســهــدت 
املتقاعد حممد مدين، يف حني  الفريق  والإ�ستعالمات 

ينتظر الإ�ستماع للمتهمني الآخرين بعده 
الأمني  بينهم   من  ال�سهود  ح�سور  اجلل�سة  �سهدت  كما 
العام الأ�سبق للرئا�سة حبة العقبي، وم�ست�سار الرئي�ص 
رئي�ص  اإىل  بالإ�سافة  بوغازي  علي  حممد  ال�سابق 

املجل�ص الد�ستوري �سابقا الطيب بلعيز .
ق/و

اأحممد �سباح  العامة مبحكمة �سيدي  النيابة  التم�ست 
اإلقاء  مت  مــوقــوف  غــري  متهما   16 لـــ  ـــرباءة  ال اأمــ�ــص 
تزامنا  العا�سمة  و�سط  جانفي   17 يوم  عليهم  القب�ص 
تهمة  لهم  ووجهت  ال�سعبي،  للحراك   48 اجلمعة  مع 

التحري�ص على التجمهر.
كل  ا�ستوقفت  مرافعة  يف  اجلمهورية  وكيل  وطالب 
وتربئة  القانون  بتطبيق  القاعة،  يف  املــوجــوديــن 
املتهمني جت�سيدا ملبداأ ا�ستقاللية الق�ساء.واأعلن قا�سي 

اجلل�سة اأن النطق باحلكم �سيكون يوم 23 فيفري.
ق/و

اأم�ص  ورقــلــة،  مــن  البطالني  ال�سباب  ع�سرات  نظم 
ب�سيا�سة  تنديدا  الولية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
قبل  مــن  حقهم  يف  املمار�سة  والإقــ�ــســاء  التهمي�ص 
تدعو  و�سعارات  لفتات  املحتجون  ورفــع  ال�سركات. 
لفتح حتقيق م�ستعجل حول اآليات التوظيف املعتمدة 
مبافيا  و�سفوها  التي  الولية،  يف  ال�سركات  قبل  من 
“نريد  رفعت:  التي  ال�سعارات  ــرز  اأب الت�سغيل.ومن 
تن�سيبا للبطال بدون ال�سروط التعجيزية لل�سركات” 
يف  الت�سغيل  مافيا  وحما�سبة  ك�سف  “نريد  و�سعار 

ورقلة.. البطال لي�ص فاأر جتارب”.
ق/ج

درجة،   2.9 ب�سدة  اأر�سية  هزة   ، الأحد  اأم�ص  �سجلت 
على �سلم ري�سرت بولية البليدة .

وح�سب  مركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية 
واجليوفيزياء ،فاإن  الهزة الأر�سية، �سجلت يف حدود 
على  مركزها  10:15،وحدد  الربع  و  العا�سرة  ال�ساعة 
بعد ثالثة  كيلومرتات جنوب غرب ال�سريعة  بولية 

البليدة .
ق/ج

حالة  يف  منهما  اثنان  بــجــروح،  �سخ�سيا   27 اأ�سيب 
خطرية، يف حادث مرور وقع، اأم�ص اإثر اإنقالب حافلة 
على  الواقعة  احلطاطبة  مبنطقة  امل�سافرين  لنقل 

م�ستوى واد رهيو التابعة لولية غليزان.
ق/و

ــوزارة  ب لل�سرائب  الــعــام  املــديــر  را�ــســل 
و  الكربى  املوؤ�س�سات  م�سوؤولية  املالية 
لتخاذ  لل�سرائب   الــولئــيــني  ـــدراء  امل
و�سعية  لت�سوية  الالزمة   الإجـــراءات 
اأربــع  يف  النا�سطة  واملوؤ�س�سات  العمال 
ت�ستفيد  كانت  والتي  جنوبية،  وليات 
50 باملائة من �سرائب على  من تخفي�ص 

الدخل.
املدير  بها  بعث  التي  املرا�سلة  وح�سب 
العام لل�سرائب بوزارة املالية فاإنه وبناُء 

على  التعليمات الواردة من مكتب الوزير 
ـــراءات  الإج هــذه  اتخاذ  �سيتم  الأول، 
ال�سركات  و  العمال  و�سعية  لت�سوية 

النا�سطة بهذه الوليات.
مرا�سلته  يف  لل�سرائب  العام  املدير  وقال 
  2000 املالية ل�سنة  6 من قانون  املادة  اأن 
على  ال�سرائب  تخفي�سات   تن�ص    التي 
النا�سطة  الــ�ــســركــات  و  الــعــمــال  دخــل 
من  كــلٌّ  وهــي  جنوبية،  ــات  ولي بــاأربــع 
�سيتم  ومترنا�ست  اأدرار  تندوف  اإليزي 

يف  الو�سعية  هــذه  وت�سوية  متديدها 
ل�سنة  التكميلي  املالية  قــانــون  ـــار  اإط

.2020
اأن  على  لل�سرائب  الــعــام  املــديــر  واأكـــد 
بهذا  املعنية  ال�سركات  و  العمال  و�سعية 
رجعي  بــاأثــر  ت�سويتها  �سيتم  ــرار،  ــق ال

ابتداًء من فاحت �سهر جانفي 2020.
عن  الربملان  نواب  من  جمموعة  وكانت 
وليات اجلنوب،  قد  را�سلت  يف 3 فيفري 
املا�سي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، 

على  ال�سريبة  تخفي�ص  بخ�سو�ص 
الدخل الإجمايل.

وطالب النواب يف ر�سالتهم الوزير الأول، 
بتجديد متديد قرار تخفي�ص 50 باملائة 
اأو  الإجمايل  الدخل  على  ال�سريبة  من 
لفائدة  ال�سركات  اأربــاح  على  ال�سريبة 
اأدرار،  العاملني بوليات اجلنوب الكبري 
ــت، وهــو  ــس ــرنا� ــدوف، اإلــيــزي ومت ــن ــي ت
قانون  �سمن  اإلــغــاوؤه  مت  الــذي  المتياز 

املالية ل�سنة 2020.                                ق/ج

والتنمية،  العدالة  جبهة  رئي�ص  اأكــد 
“ت�سكيلته  اأن  على  اهلل،  جاب  اهلل  عبد 
�سامل  تعديل  اإىل  تتطلع  ال�سيا�سية 
نــدوة  يف  اهلل  ــاب  ج للد�ستور”.وقال 
والواقع  الفل�سطينية  الق�سية   ” حول 
منا�سلي  و  اإطــــارات  اأمـــام  اجلزائري” 
�ــســامــال  ــال  ــدي ــع ت “ننتظر  ـــه:  ـــزب ح
التي  الديباجة  مــن  بــدايــة  للد�ستور 
اإىل  مالحظات  ع�سر  بخ�سو�سها  �سجلنا 
التي  املاآخذ  رغم  اأبوابه  من  باب  اآخــر 

املكلفة  اللجنة  بخ�سو�ص  �سجلناها 
تيار  من  كانت  التي  م�سروعه  باإعداد 

واحد”.
واأ�ساف رئي�ص جبهة العدالة والتنمية 
الأول  الباب   ” قائال:  ال�سياق  نف�ص  يف 
فقط من الد�ستور به علل كثرية وجب 
الوقوف اأمامها”.وعن احلوار الذي �سرع 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  فيه 
و  الــعــدالــة  جبهة  رئي�ص  اأكـــد  تــبــون، 
“مع  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  بــاأن  التنمية 

حوار �سيد و�سامل مبعنى ما يتفق عليه 
حرفيا”،  ينفذ  اأن  بد  ل  و  املتحاورون 
من  الكثري  حقق  “احلراك  اأن  م�سيفا 
الأمــــور الإيــجــابــيــة اأهــمــهــا الإطــاحــة 
اأخرى  جهة  وال�ستبداد”.من  بالف�ساد 
و ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية، قال جاب 
حول  العربية  الــدول  مواقف  اإن  اهلل، 
تكن  “مل  الــقــرن(  )�سفقة  بـــ  �سمي  مــا 
العربية  ال�سعوب  تطلعات  م�ستوى  يف 
با�ستثناء اجلزائر التي كان موقفها على 

ل�سان خارجيتها من اأح�سن املواقف”.
ق/و

ون�سطاء  العمال  حزب  يف  منا�سلون  نظم 
مدينة  يف  ت�سامنية  وقفة  �سيا�سيون 
املحكمة  مــن  مــقــربــة  عــلــى  ــدة،  ــي ــل ــب ال
�سراح  ــالق  ــاإط ب للمطالبة  الع�سكرية 
لويزة  العمال  ــزب  حل العامة  الأمــيــنــة 

حنون.
ــزاب  اأح يف  قــيــادات  الوقفة  يف  و�ــســارك 

حقوق  ورابــطــة  الدميقراطي  البديل 
ولفتات  حلنون  �سورا  ورفعوا  الإن�سان 
باعتبارها  �سراحها  ــالق  ــاإط ب تطالب 

�سجينة �سيا�سية.
جانب  اإىل  حنون  حماكمة  اأم�ص  وبــداأت 
املتقاعد  والفريق  بوتفليقة  ال�سعيد 
ب�سري  املتقاعد  ــرنال  واجل مدين  حممد 

ـــاق، اأمـــــام جمــلــ�ــص ال�ــســتــئــنــاف  ـــرط ط
الع�سكري.

نافذة  �سجنا  �سنة   15 بـ  حنون  واأدينت 
يف �سهر �سبتمرب املا�سي من قبل املحكمة 
الع�سكرية يف البليدة بتهمتي  التاآمر من 
التاآمر  و  اجلي�ص،  ب�سلطة  امل�سا�ص  اأجــل 

�سد �سلطة الدولة.                                  ق/و

م�سكيانة  ـــرة  دائ اأمـــن  م�سالح  متكنت 
لل�سرطة  الولئية  امل�سلحة  مع  بالتن�سق 
العلمية  ال�سرطة  فــرقــة  و  الق�سائية 
من  �سرقة،  جرمية  خيوط  لغز  فك  من 
فيها   .واملــتــورط  م�سكيانة  بريد  مكتب 
 1.5 اختل�ص  الــذي  ذاتــه  الربيد  قاب�ص 
مليار �سنتيم على مراحل وا�سعا �سيناريو 
عملية  اإىل  املكتب  تعر�ص  مفاده  وهمي 
تعود  .فيما  جمهولني  طــرف  من  �سرقة 
الت�سال  خلية  بح�سب  الق�سية  وقائع 
البواقي  اأم  العامة باأمن ولية  والعالقات 

ال�ساعة  على   2020.02.04 تــاريــخ  اإىل 
07:15 �سباحا، اأين تلقت م�سالح ال�سرطة 
مكتب  بريد  قاب�ص  من  بالغا  مب�سكيانة 
هذا  تعر�ص  مــفــاده  م�سكيانة،  مدينة 
جمهولني  قبل  مــن  ال�سرقة  اإىل  املكتب 
وال�ستيالء على مبلغ مايل يفوق امللياري 
م�سالح  بــا�ــســرت  الــفــور  على   ، �سنتيم 
ال�سرطة مب�سكيانة حتقيقاتها وحترياتها 
ال�سرطة  بفرقة  بال�ستعانة  املعمقة 
لل�سرطة  الولئية  بامل�سلحة  العلمية 
جمع  ــن  م متكنت  ــي  ــت وال الــقــ�ــســائــيــة، 

العــرتاف  اإىل  باملبلغ  اأدت  قاطعة  اأدلــة 
باجلرم الذي اقرتفه واملتمثل يف ق�سية 
 500 و  مليار   بـ  قدر  مايل  ملبلغ  اختال�سه 
 5 ملــدة  مراحل  عــدة  على  �سنتيم  مليون 
�سنوات ، التحقيقات بينت اأي�سا املتهم قام 
بهذا الفعل )التبليغ عن جرمية وهمية(، 
اأجل التغطية عن هذه الثغرة املالية  من 
الأمنية  امل�سالح  اأن  البيان  .وي�سيف 
 89 متكنت من ا�سرتجاع مبلغ مايل قدره 
مليون �سنتيم من م�سكن املتهم ، بالإ�سافة 
اإىل املالب�ص واملعدات التي ا�ستعملها اأثناء 

اإبــعــاد  اأجـــل  الــربيــد مــن  دخــولــه ملكتب 
�سوداء  )�سرتة  يف  واملتمثلة  عنه  ال�سبهة 
اللون  اأ�سود  و�ساح  جينز،  �سروال   ، اللون 
ريا�سي  حذاء  وجهه،  لتغطية  ا�ستعمله 
ملف  اإجناز  �سغري(وبعد  يدوي  م�سباح   ،
جزائي �سده عن ق�سية » اختال�ص اأموال 
وهمية  جرمية  عن  والتبليغ  عمومية 
نيابة  اأمام  ُقدم  وجودها«...  بعدم  يعلم 
التي  الأ�سبوع،  نهاية  م�سكيانة،  حمكمة 

اأمرت باإيدعه احلب�ص املوؤقت.
ق/و



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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