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حجز 190 قنطارا من التبغ 
خالل �سنة 2019 بالوادي

اأ�ساتذة جامعة قا�سدي مرباح  بورقلــة 
ينا�سدون الوزير يف وقفة احتجاجية

نادي الق�ساة يندد 
با�ستدعاء اأحد اأع�سائه

تنديد ورف�ض ملا و�سف بقمع 
احلريات التي متار�سها اإدارة 
م�ست�سفى ب�سري بن نا�ســـر 

بالوادي �سد النقابات 

تاأييد الأحكام 
ال�سادرة يف حق 
�سعيد بوتفليقة 

والتوفيق وطرطاق

نــــــدوة  يف 
�سحفيــــــــة 

للدرك الوطني 
بالوليــــة

هيئة الدفاع عن حنون تعتزم الطعن يف احلكم بعد مغادرتها ال�سجنيف بيان حت�سلت "التحرير" على ن�سخة منه
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البرتولية  الأ�سغال  مبوؤ�س�سة  عامل   400
الكربى ينا�ســدون رئيـ�ض اجلمهوريــــــة

04

طالبوا باإدماجهم بعد طردهم وحرمانهم من اأجورهم منذ 9 اأ�سهر

جراد يفتح النار على حكومة بدوي ويعلن 
اجلمهوريـــــــــة لرئي�س  مقرتح  عن 

قانون مايل تكميلي 
لإلغـاء اأحكـــــــام 

جبائية جمحفة بحق 
عمال اجلنــــــوب

20

حادث مرور بالطريـــــق 
الرابط بني الــــــوادي 

وتقرت بيـن حافلـــــــــة 
و�سيارة نفعيــــــــة

ت�سامن �سوف 

عبيد ي�سيف ح�س�سا 
تدريبيـة للربنامــــــج 
امل�سطر للقاء ال�سلغوم 

�سباب بني ثور

لقاء  عن  "حقيقة" �سيغيب 
القبة ب�سبب الإ�سابـــة 

مديرية اخلدمات اجلامعية تعيد العتبار لأكرث 
من 500 غرفــــــــــة 

من�ساة جديدة بقـــدرة 
ا�ستيعاب تقدر بـ 2000 

�سرير للق�ساء على ظاهرة 
الكتظــــــــــــــــاظ 

وفاة طفلني يف حريق 
منزل بتيميمون

ت�سمم 39 تلميذا بعد 
تناولهم "املادلني" بباتنة

الــــــوادي

ريا�سة اجلنوب

ورقلة
�س 07

�س 13

�س 06

ال�سريبي  الإعفاء  على  • العمل 
لأ�سحاب املداخيل اأقل من 30 األف دج

..والدين  ه�س  املالـــــــــي  الو�سع   •
%  45 بلــــــــــغ  الداخلي  العمومـــــــــي 

بعدما التمـــ�ض 
الرباءة لعـدد 
من موقوفــــي 
احلراك ال�سعبي

�س 20

�س 20



�صورة وتعليق 
حـدث وال حـرج02 الأربعاء  12  فيفري  2020  م املوافق لـ 18 جمادى الثانية 1441 هـ   العدد  1925

ن�سب تذكاري للزعيم 
التاريخي ح�سني اآيت 

اأحمد ببلدية �سوامع قريبا

مال�سنة كالمية بني �سنني وجراد

من املرتقب أن يتم قريبا إسدال 
الستار وتدشني نصب تذكاري خمّلد 

للزعيم التارخيي واملجاهد حسني أيت 
أمحد، ببلدية صوامع شرق والية 

تيزي وزو. بالتحديد يف املكان املسمى 
إغالن. حيث أن املبادرة اليت تترأسها 

السلطات املحلية، جاءت كوقفة عرفان 
ملا قدمه الرمز البطل سواء إبان 

الثورة التحريرية املجيدة أو ما بعد 
االستقالل يف نضاله من أجل إرساء 

مبادئ الدميقراطية والعدالة االجتماعية 
واحلريات الفردية. وتأيت هذه اخلطوة 

أياما قالئل فقط عن تدشني النصب 
التذكاري املخلد لروح الشهيد ديدوش مبنطقة مسقط رأسه ببلدية أغريب. 
من جهة أخرى فبتدشني النصب التذكاري للراحل حسني أيت أمحد غضون 

األيام املقبلة. فإنه يبقى من الضروري على املجلس الوالئي لتيزي وزو،  
املسري برئاسة حزب اجلبهة القوى االشتراكية، االلتزام بوعوده  املتمثلة 

يف تنظيم ملتقى دويل حول أفكار واملشوار النضايل للراحل حسني أيت 
أمحد وفق ما صرح به رئيس اهليئة، خالل الدورة العادية املنعقدة يف 

سبتمرب 2019. 

قال علماء يف “حتذير لإلنسانية” إن حنو نصف مليون من األنواع 
احليوانية والنباتية املوجودة على األرض، اليت تواجه خطر 

االنقراض، ميكن أن يكون اختفاؤها كارثيا على البشرية.
وأوضح بيدرو كاردوسو، عامل األحياء يف املتحف الفنلندي للتاريخ 

الطبيعي، واملعد الرئيس للدراسة: “إن أزمة انقراض احلشرات 
احلالية تبعث على القلق العميق”.ويعد اختفاء احلشرات اليت تطري أو 
تقفز أو متشي على املاء، جزءا من حدث انقراض مجاعي، وهو سادس 
حدث خالل 500 مليون عام األخرية. ووقع آخر حدث قبل 66 مليون 
سنة، عندما قضت صخرة فضائية على الديناصورات الربية ومعظم 

أشكال احلياة األخرى.ويف حديثه مع AFP، قال كاردوسو: “النشاط 
البشري مسؤول عن مجيع حاالت اخنفاض وانقراض أعداد احلشرات 
تقريبا”.وتتمثل الدوافع الرئيسية يف تراجع املوائل وتدهورها، تليها 

امللوثات- وخاصة املبيدات احلشرية- واألنواع الغازية. كما أن االستغالل املفرط - أكثر من 2000 نوع من 
احلشرات جزء من النظام الغذائي البشري - وتغري املناخ له تأثري كبري.ويترتب على تراجع أعداد الفراشات 

واخلنافس والنمل والنحل والدبابري والذباب والصراصري، عواقب تتجاوز احتمال زواهلا.وأضاف كاردوسو: “إن 
العديد من أنواع احلشرات هي املزود احليوي للخدمات، اليت ال ميكن االستغناء عنها”ووجدت أحباث سابقة أن 
“خدمات النظام البيئي” تبلغ قيمتها 57 مليار دوالر أمريكي سنويا يف الواليات املتحدة وحدها.وعلى املستوى 

العاملي، تبلغ قيمة املحاصيل اليت تتطلب التلقيح ضد احلشرات، ما بني 235 و777 مليار دوالر أمريكي على 
األقل سنويا، وفقا للجنة علوم التنوع البيولوجي التابعة لألمم املتحدة واملعروفة باسم IPBES.وتعتمد العديد 

من احليوانات على احلشرات الوفرية للبقاء على قيد احلياة. كما يرتبط االخنفاض احلاد يف أعداد الطيور يف 
مجيع أحناء أوروبا والواليات املتحدة، على سبيل املثال، باهنيار أعداد احلشرات اليت أهلكها استخدام املبيدات 

احلشرية.

علماء يطلقون "حتذيرا �سارخا لالإن�سانية": 

اأوقفوا قتل احل�سرات!

أكد رئيس املجلس الشعيب الوطين، سليمان 
شنني، أن نواب املجلس ال ميكن أن ينخرطوا 
يف أي عمل يستهدف االستقرار يف اجلزائر.

وبعد انتهاء الوزير األول من عرض 
خمطط عمل احلكومة، أخذ شنني  الكلمة 

قائال:  “إن نواب املجلس ناقشوا وصادقوا 
على قانون املالية لسنة 2020 وال ميكنوا 
أن يكونوا سببا يف عدم االستقرار” وهو 
ردٌّ مباشر على كالم الوزير األول، الذي 

اعترب أن الضرائب الواردة يف قانون 
املالية 2020  اليت متس  أجور العاملني باجلنوب وبعض أصحاب املهن احلرة 

كان الغرض منها إثارة البلبلة على حد قوله.

ال�سفري الإيطايل يو�سح 

بخ�سو�ض ق�سية "الديك"
قال السفري اإليطايل يف تصريح لقناة “يب يب سي” 

الربيطانية، إن الفيديو املتداول العتقال الشرطة 

اجلزائرية ديكا بسبب إزعاجه دبلوماسية إيطالية 

غري دقيق. وأضاف أن القضية تعود بدايتها إىل 

2017، وأهنا تتعلق مبواطنة إيطالية تعيش يف حي 

األبيار يف أعايل العاصمة، وجرياهنا من اجلزائريني، 

وأن السفارة ليست طرفا يف هذه القضية. وقال 

باسكوايل فرياري إن السفارة ومن يعملون فيها من 

إيطاليني حيبون احليوانات، ويقدمون الرعاية لعدد 

كبري من القطط واألمساك والسالحف، كما أبدى 

تعاطفه مع الديك املوقوف من طرف الشرطة.

الوزارة الأوىل حتّذر اأ�سحاب احل�سابات 
التي تنتحل �سفة الوزير الأول

أعلن بيان ملصاحل الوزارة األوىل، امتالك الوزير األول  ثالثة حسابات يف 
مواقع التواصل االجتماعي، مؤكدة أن عبد العزيز جراد ال ميلك غريها، 

سواًء تعلق األمر بـ “فايس بوك” أو وسيلة تواصل اجتماعي أخرى. وشددت 
مصاحل الوزير األول  على احتفاظها باحلق يف اختاذ كل اإلجراءات القانونية، 
السيما املتابعات القضائية، ضد كل شخص متورط بارتكاب جنحة االستعمال 

الال شرعي لالسم و الوظيفة.وأرفق البيان للحسابات الرمسية للوزير األول 
عبد العزيز جراد وهي:

صفحة فايس بوك للهيئة الرمسية :
Premier Ministère-Algérie الوزارة األوىل اجلزائرية

pm.gov.dz@
حساب تويتر للهيئة الرمسية :

الوزارة األوىل
pm_gov_dz@

حساب تويتر الشخصي 
للوزير األول :

عبد العزيز جراد-
 Abdelaziz
DJERAD

dz_pm_djerad@

تو�سيح اأمن ولية اجلزائر حول 
ق�سية الديك

قد تدخلت وقامت بحجز ديك مواطن ب�سبب الإزعاج الذي لالأمن احل�سري الأبيار الثالث التابع لأمن ولية اجلزائر، التوا�سل الجتماعي الذي جاء فيه اأن قوات ال�سرطة التابعة تو�سيحا حول مقطع فيديو مت تداوله عرب بع�ض مواقع 
يحدثه للجريان..

ح خلية الت�سال والعالقات العامة لأمن  ولية اجلزائر، اأن املو�سوع يعود  اإىل �سنوات م�ست، اأي اإىل         وعليه، تو�سّ

�سهر مار�ض من 

ح خلية الت�سال والعالقات العامة لأمن ولية اجلزائر، اأن ق�سية احلال تعود اإىل �سهر مار�ض من �سنة 2017، حيث وقامت بحجز ديك مواطن ب�سبب الإزعاج الذي يحدثه..التوا�سل الجتماعي الذي جاء فيه، اأن قوات ال�سرطة التابعة لالأمن احل�سري الأبيار الثالث التابع لأمن ولية اجلزائر، قد تدخلت           تت�سّرف خلّية الت�سال والعالقات العامة باأمن ولية اجلزائر، بتقدمي تو�سيح حول مقطع فيديو متداول عرب بع�ض مواقع ون�سره، واأن ت�سريحاته مل تت�سم اأبدا بال�سحة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية املفرو�سة يف هذا ال�ساأن..امل�ستكى منه اأو حجز الطري حمل املو�سوع، وبعد التحري تبنّي اأن اأحد جريان �ساحب الطري هو من قام بت�سجيل مقطع الفيديو          ولهذا كل ما جاء يف حمتوى مقطع الفيديو من مزايدات ل اأ�سا�ض له من ال�سحة، بحيث اأن م�سالح الأمن مل تدخل اأبدا منزل الثالث بالأبيار من قبل اأحد اجلريان، مفاده قيام جاره برتبية ديك مبنزله، واأن هذا الأخري يحدث �سجة واإزعاج كبريين..  �سنة 2017، حيث مت تقدمي بالغ اإىل  م�سالح الأمن احل�سري  غري، ليتم على اإثر ذلك اإخطار وكيل اجلمهورية املخت�ض اإقليميا بق�سية احلال.الذي اأّكد اأن جارا له هو من قام بت�سجيل مقطع الفيديو ون�سره، و اأن ما اأدىل به يف مقطع الفيديو كان بق�سد املزاح والدعابة ل مل تدخل اأبدا منزل امل�ستكى منه اأو حجز الديك حمل ق�سية احلال. كما اأنه وبعد انت�سار مقطع الفيديو مت ا�ستدعاء �ساحب الديك          كما توؤكد خلية الت�سال والعالقات العامة اأن ما جاء يف حمتوى مقطع الفيديو ل اأ�سا�ض له من ال�سحة، بحيث اأن م�سالح الأمن اأنه �سيتكفل وي�سوي بالأمر.  يحدث �سجة واإزعاج كبريين، على اإثر ذلك تنقلت م�سالح الأمن اإىل منزل املعني بالأمر لال�ستف�سار عن ق�سية احلال الذي وعدهم مت اإخطار م�سالح الأمن احل�سري الثالث بالأبيار من قبل اأحد اجلريان، مفاده قيام جاره برتبية ديك مبنزله واأن هذا الأخري         عليه تو�سّ

احتجاجات سلمية ببلدية عني األربعاء بتموشنت، تنديدا باإلمهال الذي 
تعيشه املنطقة، واملطالبة بالتنمية و السكنات االجتماعية.
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ت�رصيح  يف  الوزير  اأو�ضح  و 
زي��ارت��ه  خ���ال  لل�ضحافة 
اأن  ال��والي��ة،  اإىل  التفقدية 
�ضتقوم  املائية  امل��وارد  "وزارة 
بتوزيع  خا�ص  برنامج  باإعداد 
لل�ضقي  املوجهة  املائية  املوارد 
الإنقاذ  اأفريل  �ضهر  الفاحي 
عدم  حالة  يف  الفاحي  املو�ضم 
ت�ضاقط االأمطار، خال �ضهري 
اأنه  مار�ص واأبريل"، م�ضريا اإىل 
الإعان  مبكرا  الوقت  زال  "ما 
املائية  املوارد  اأن  و  جفاف  حالة 
جتاوز  من  �ضتمكننا  املوجودة 

�ضنة 2020 بكل اأريحية".
و قال اأرزقي براقي اأنه "يجري 
الناجتة  املياه  ح�ضد  على  العمل 
امل�ضتعملة  املياه  معاجلة  عن 
ال�ضقي  يف  ال���ض��ت��غ��ال��ه��ا 
من�ضوب  رف��ع  و  ال��ف��اح��ي، 
ال�ضدود من خال نزع االأوحال، 

الوطنية  ال��وك��ال��ة  اأن  حيث 
اإن�ضاء �رصكة  لل�ضدود يف طور 
والتي  االأوحال،  لنزع  خمت�ضة 
بباخرتني  اإمكانياتها  �ضتتدعم 
النتائج  بعد  خا�ضة  خمت�ضتني 
هذا  يف  امل�ضجلة  االإيجابية 
رفع  من  مكنت  التي  املجال 
من  بال�ضدود  املياه  من�ضوب 
مرت  م��اي��ني   5 ن���زع  خ���ال 
مكعب من االأوحال من ال�ضدود 

املنت�رصة عرب الرتاب الوطني".
اإعطائه  اأثناء  الوزير  و�ضدد 
اإجناز  م�رصوع  انطاق  اإ�ضارة 
حمطة ملعاجلة امل�ضتعملة بفرندة 
على  العمل  "�رصورة  على 
تعميم ا�ضتغال االأوحال الناجتة 
امل�ضتعملة  املياه  معاجلة  عن 
و���رصورة  فاحية  الأغ��را���ص 
املائية  امل��وارد  مديريات  قيام 
بالتعاون مع مديريات امل�ضالح 
بحملة  الوطن،  عرب  الفاحية 
اأجل  من  للفاحني  حت�ضي�ضية 
لقيت  التي  التجربة  هذه  تعميم 

جناحا كبريا على م�ضتوى 500 
بوالية  احلناية  مبنطقة  هكتار 

تلم�ضان.
والية  اأن  اإىل  براقي  واأ���ض��ار 
اأولوية  �ضمن  "تقع  تيارت 
الوزارة بخ�ضو�ص دعم التزود 
باملياه ال�ضاحلة لل�رصب و حتقيق 

التزويد  وهو  الرئي�ضي،  الهدف 
على مدار 24 �ضاعة من خال 
ا�ضتعجايل  اأحدهما  برناجمني، 
رفع  يخ�ص  ق�ضري  مدى  وذو 
 13 عرب  باملياه  التزود  كميات 
مو�ضم  حلول  قبل  بلديات، 
ال�ضيف، منها الر�ضفة و مادنة 

و  مدري�ضة  و  كرم�ص  وع��ني 
فرندة  و   الرحمن  عبد  �ضيدي 
اخلدمة  حيز  بها  و�ضع  مت  التي 
بئر ارتوازية و ينتظر اأن ينتهي 
من  امل��ي��اه  جلب  م�����رصوع  بها 
رم�ضان  قبل  ال�رصقي  ال�ضط 

املقبل".

اأعلن وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي، بتيارت اأنه �سيتم اإعداد برنامج وطني خا�ض بتوزيع املياه املوجهة لل�سقي الفالحي، بناء على تقييم 
�سامل �سهر اأفريل املقبل يف حالة اإعالن مو�سم جفاف.

براقي يوؤكد جتاوز 2020 بكل اأريحية من حيث توفر املوارد املائية بعدما التم�ض الرباءة لعدد من 
موقويف احلراك ال�سعبي

نادي الق�ساة 
يندد با�ستدعاء 

اأحد اأع�سائه
ندد اأم�ص اأع�ضاء نادي 

ق�ضاة اجلزائر، باالإجراءات 
التي قامت بها املفت�ضية 

العامة لوزارة العدل 
واملتمثلة يف ا�ضتدعاء اأحد 

اأع�ضائه.
وعربرّ النادي، يف بيان له، 

عن ا�ضتنكاره ال�ضديد 
با�ضتدعاء املفت�ضية العامة 

لوزارة العدل، لوكيل 
جمهورية م�ضاعد مبحكمة 

�ضيدي اأحممد، بلهادي 
حممد، م�ضاء يوم اأم�ص 

االإول.
واأفاد النادي اأن زميلهم 
مل يقرتف اأي ذنب وال 

جرم، اإال ب�ضبب مرافقته 
التاريخية واملميزة ل�ضالح 
احلق العام التي التم�ص من 

خالها الرباءة لعدد من 
املوقوفني يف ق�ضية �ضغلت 

الراأي العام.
واعترب النادي اأن ماقامت 
به املفت�ضية العامة لوزارة 

العدل يهدد الق�ضاة النزهاء 
يف اأمنهم الد�ضتوري 

واملهني.
وكانت التم�ضت النيابة 

د حكم  مبحكمة �ضيدي حممرّ
الرباءة يف حق 19 متظاهرا، 

مت توقيفهم يف اجلمعة 48 
من احلراك ال�ضعبي، بتاريخ 
17 جانفي 2020، على اأن 

ينطق باحلكم يف 23 من 
فرباير اجلاري.

ويذكر اأن املعنيني، قد 
اأوقفوا يف اجلمعة 48 من 

احلراك ال�ضعبي، ومثلوا 
اأمام ق�ضم اجلنح بتاريخ 

19 جانفي املا�ضي، حيث 
توبعوا بن�ص املادة 79 

و100 من قانون العقوبات، 
بتهم اأهمها التحري�ص 

على التجمهر، يف حني 
اأُوِقف اآخر بحوزته الراية 
االأمازيغية و يتعلق االأمر 

بكل من جمال �ضامي، 
م�ضطفى عطوي، حكيم 

ميهوبي، بوغري�ضة ر�ضا، 
زهري قدام، يا�ضني بن 
م�ضعود، بال بر�ضان، 

لو�ضدي امقران، �ضعيد 
بلقايد، حممد العمري، 

كليلة عبد القادر، اأمني اآيت 
وعراب، عبد الغني بن 

غامن، فاروق من�ضوري، 
�ضالح عناين، ندير 

اأوغلي�ص و كمال مني�ص.
لوؤي ي

الثاثاء  م�ضريات  اأم�����ص  توا�ضلت 
عرفت  والتي  الطلبة  حراك  من  ال�51 
من خمتلف  مواطنني  م�ضاركة  كالعادة 
اجلزائري رفعوا خالها  املجتمع  �رصائح 
دولة  ببناء  املطالبة  املعتادة  ال�ضعارات 
وحرية  والدميقراطية  والعدالة  القانون 

التعبري، واإطاق �رصاح معتقلي الراأي.
امل�ضرية  اأم�ص  �ضارك  من  كل  وج��دد 
ال�ضلمية رقم 51 للطلبة اعتماد الطرق 
و�ضامة  اأم��ن  حتفظ  التي  ال�ضلمية 
ي�ضمحوا  لن  باأنهم  مفيدين  ال��ب��اد، 
اجلزائر  وا�ضتقرار  اأم��ن  مُيَ�صرّ  ب��اأن  اأب��دا 
�رصيبة  دفعوا  منهم  الكثري  اأن  ،خا�ضة 

يف  اجلزائر  تعي�ضه  ال��ذي  اال�ضتقرار 
اأمني  تواجد  الراهن.وو�ضط  الوقت 
العا�ضمة  يف  امل�ضرية  انطلقت  مكثف 
اأين  ال�ضهداء  ب�ضاحة  املعتاد  مكانها  من 
اأن  قبل  املواطنني  من  الع�رصات  جتمع 
اجتاه  املعتادة يف  م�ضريتهم  ينطلقوا يف 
املركزي و�ضارع موري�ص  الربيد  �ضاحة 
ح�ضني.اأين  ع�ضلة  �ضارع  عرب  اأودان 
من  جمموعة  واملواطنون  الطلبة  ردد 
"اجلزائر  اأبرزها  كانت  التي  ال�ضعارات 
حرة دميقراطية" و"اأطِلقوا �رصاح معتقلي 
وال  و"  �ضيئا"  يفعلوا  مل  الأنهم  ال��راأي 
كان  ال�ضخري".كما  الغاز  ال�ضتغال 

موؤخرا  احلدث  �ضنع  الذي  "ال�رصدوك" 
االجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  ع��رب 
اإ�ضارة  االأم�ص يف  حا�رصا يف م�ضريات 
اأثارت  التي  الق�ضايا  اأحد  اإىل  هزلية 
جعلت  درجة  اإىل  موؤخرا  كبرية  �ضجة 
يف  وقع  ما  حقيقة  تو�ضح  ال�ضلطات 
اإىل  يعود   املو�ضوع  اأن  ،حيث  الق�ضية 
�ضهر  اإىل  م�ضت،وبالتحديد  �ضنوات 
تقدمي  مت  حيث   ،2017 �ضنة  من  مار�ص 
باغ اإىل  م�ضالح االأمن احل�رصي الثالث 
باالأبيار من قبل اأحد اجلريان، مفاده قيام 
جاره برتبية ديك مبنزله، واأن هذا االأخري 

يحدث �ضجة واإزعاج كبريين.

 هذا يف الوقت الذي يوا�ضل فيه رئي�ص 
ا�ضتقبال  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
واالأح���زاب  ال�ضخ�ضيات  م��ن  امل��زي��د 
ال�ضيا�ضية من اأجل م�ضاورتهم يف م�ضاألة 
تعديل الد�ضتور ،حيث كان ا�ضتقبل  وفد 
جبهة امل�ضتقبل يقوده رئي�ص احلزب عبد 
العزيز بلعيد، باالإ�ضافة اإىل وفد اآخر عن 
حزب العدالة والتنمية برئا�ضة عبد الله 
يف  وذلك  ا�ضتقبلهم  من  اآخر  الله  جاب 
رئي�ص  يجريها  التي  امل�ضاورات  اإطار 
اجلمهورية حول الو�ضع العام يف الباد 

وم�رصوع تعديل الد�ضتور.
لوؤي ي

 "ل ل�ستغالل الغاز ال�سخري" تعود يف احتجاجات الثالثاء الـ51 من احلراك
طالبوا باإطالق �سراح معتقلي الراأي

االأمينة  �رصاح  اإطاق  االأول  اأم�ص  مت 
حنون  لويزة  العمال  حل��زب  العامة 
وتربئتها يف ق�ضية التاآمر على �ضلطة 
 3 ب�  اأدي��ن��ت  فيما  واجلي�ص،  ال��دول��ة 
�ضنوات عن تهمة عدم التبليغ منها 9 
اأ�ضهر نافذة ح�ضب ما اأفاد به حماميها.

جمل�ص  اأ�ضدر  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 
البليدة  يف  الع�ضكري  اال�ضتئناف 
نافذة  �ضجنا  �ضنة   15 بعقوبة  حكما 
اجلمهورية  رئي�ص  �ضقيق  من  لكل 
واملدير  بوتفيلقة،  ال�ضعيد  ال�ضابق 
واال�ضتعامات  االأمن  جلهاز  ال�ضابق 
املدعو  مدين  حممد  املتقاعد  الفريق 
توفيق ومن�ضق االأجهزة االأمنية اجلرنال 
ب�ضري. املدعو  طرطاق  عثمان  املتقاعد 
الع�ضكري  اجلمهورية  اأن وكيل  يذكر 
قد  بالبليدة  الع�ضكرية  املحكمة  لدى 
نافذة  �ضجنا  �ضنة   20 عقوبة  التم�ص 
يف حق كل ال�ضعيد بوتفليقة، توفيق، 
اأ�ضدر  حنون.كما  ولويزة  طرطاق 
حكما  الع�ضكري  اال�ضتئناف  قا�ضي 
غيابيا بال�ضجن 20 �ضنة يف حق اللواء 

املتقاعد خالد نزار و جنله لطفي نزار و 
بن حمدين فريد.وبذلك يكون جمل�ص 
اأيد االأحكام  اال�ضتئناف الع�ضكري قد 
يف  الثاثة  املتهمني  حق  يف  ال�ضادرة 
 25 بتاريخ  ال�ضادر  االبتدائي  احلكم 
خالد  ن��زار  .ويتابع   2019 �ضبتمرب 
مت  اأفعال  اأجل  من  حمدين  وبن  وجنله 
حتمل  ع�ضكرية  بناية  داخل  ارتكابها 
التاآمر  جناية  و�ضف  للقانون  طبقا 
اجلي�ص  ب�ضلطة  امل�ضا�ص  اأج��ل  م��ن 
وهي  ال��دول��ة،  �ضلطة  �ضد  والتاآمر 
عليها  واملعاقب  املن�ضو�ص  االأفعال 
قانون  من   284 باملادة  التوايل  على 
و   77 واملادتني  الع�ضكري  الق�ضاء 
78 من قانون العقوبات.وكانت قوات 
من  اخلام�ص  يف  اعتقلت  قد  االأم��ن 
ً من مدين وطرطاق  املا�ضي كارّ ماي 
بعد  بهم  واأحلقت  بوتفليقة،  وال�ضعيد 
عقد  اجتماع  خلفية  على  حنون،  اأيام 
اندالع  عقب  املا�ضي  مار�ص   27 يوم 
ملناق�ضة  ال�ضعبي،  احل��راك  مظاهرات 
انتقالية  رئا�ضية  هيئة  ت�ضكيل  مقرتح 

ا�ضتقالة  بعد  ال�ضلطة  اإليها  تنقل 
الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة، واإعان 
االأحكام  هذه  الطوارئ.وقوبلت  حالة 
من  خا�ضة  اجلزائر،  يف  كبري  بارتياح 

قبل نا�ضطي احلراك ال�ضعبي.
حزب  زعيمة  �ضكرت  جانبها  م��ن 
ت�رصيحات  يف  حنون  لويزة  العمال 
مبا�رصة  االإع��ام  لو�ضائل  بها  اأدل��ت 
وقف  من  كل  ال�ضجن  مغادرتها  بعد 
الدفاع  هيئة  خا�ضة  حمنتها  يف  معها 
التي قالت اأنها قامت بعمل جبار،حيث 
اأتوجه  اأن  "اأود  ال�ضدد  هذا  يف  قالت 
مل  التي  دفاعي  لهيئة  بال�ضكر  اأوال 
برباءتي،  مقتنعة  وكانت  عني  تتخلرّ 
مقتنعني  كانوا  الذين  كل  اأ�ضكر  كما 
من  بريئة  اأكون  اأن  اإال  ميكن  ال  باأنني 
من  كل  يل،اأ�ضكر  ُوجهت  التي  التهم 
دعموين ومل يتاأثروا باالإ�ضاعات. كما 
اأ�ضكر كل املواطنني واملواطنات الذين 
طالبوا  التي  العرائ�ص  على  وقعوا 
وات�ضلوا  باإطاق �رصاحي  من خالها 
متواجدة  واأنا  عائلتي  طريق  عن  بي 

"اأ�ضكر  قائلة  ال�ضجن".واأ�ضافت  يف 
قياديي ومنا�ضلي حزب العمال الذين 
عانوا  الأنهم  ال�ضعبة  الظروف  قاوموا 
التي  للجنة  اأي�ضا  بال�ضكر  جدا.اأتوجه 
اإطاق  على  العمل  اأجل  من  جتندت 
راأ�ضها  على  توجد  والتي  �رصاحي 
كما ال  بيطاط،  زهرة ظريف  املجاهدة 
لل�ضخ�ضيات  امل�رصف  املوقف  اأن�ضى 
ال�ضيا�ضية  واالأح�����زاب  الوطنية 
والن�ضطاء  واجلمعيات  والنقابات 
وتعتزم  عني".هذا  يتخلوا  مل  الذين 
العمال  الدفاع عن زعيمة حزب  هيئة 
،لويزة حنون الطعن يف احلكم ال�ضادر 
عن  التبليغ  عدم  تهمة  عن  �ضدها، 
جناية، معتربة يف نف�ص الوقت اأن هذا 
احلكم دليل على براءتها من التهمتني 
اخلطريتني "التاآمر على �ضلطة الدولة"، 
و"التاآمر على �ضلطة اجلي�ص" التي متت 
اإدانتها على اأ�ضا�ضها ب�15 �ضنة �ضجنا 
الع�ضكرية يف  املحكمة  قبل  نافذا من 

ال�25 �ضبتمرب املا�ضي.
لوؤي ي

تاأييد الأحكام ال�سادرة يف حق �سعيد بوتفليقة و التوفيق و طرطاق
  هيئة الدفاع عن حنون تعتزم الطعن يف احلكم بعد مغادرتها ال�سجن
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فدرالية موّزعي احلليب تطالب برفع هام�ض الربح 
اإىل 5 دنانري

حممد علي 
-----------------

ن��دوة  خ��ال  عوملي  اأو���ض��ح 
االحتاد  مبقر  نظمت  �ضحافية 
احلرفيني  و  للتجار  ال��ع��ام 
اإىل  فيها  تطرق  اجلزائريني، 
احلليب  »ت��وزي��ع  اإ�ضكالية 
ممثلني  مب�ضاركة  اجل��زائ��ر«  يف 
جمعية  و  التجارة  وزارة  عن 
بات  اأن��ه  امل�ضتهلك،  حماية 
هام�ص  رفع  ال�رصوري  »من 
ال��ذي بقي يف  امل���وزع  رب��ح 
للكي�ص  �ضنتيما   90 ح��دود  
و   ،2001 �ضنة  منذ  الواحد 
-ح�ضبه-  يتما�ضى  ال  ال��ذي 
التي  االأعباء  و  التكاليف  مع 
املتحدث  اأكد  كما  يتحملها«. 
كل  يف  ملبنات  توفر  عدم  اأن 
تكاليف  امل��وزع  يكبد  والي��ة 
اأن  اإىل  م�ضريا  اإ�ضافية،  نقل 
مطلب رفع هام�ص ربح املوزع 
املعنية  للجهات  رف��ع��ه  مت 
تر�ضي  ح��ل��ول  ان��ت��ظ��ار  يف 
من  مطالبا  االأط����راف،  ك��ل 
الرقابة  بت�ضديد  اأخ��رى  جهة 
و  املدعم  احلليب  ج��ودة  على 
احل�ض�ص املمنوحة لكل موزع 
ال�ضفافية  من  مزيد  الإ�ضفاء 
و  ال�ضعبة.  ه��ذه  ت�ضيري  يف 

تعوي�ص  اإىل  ع��ومل��ي  دع���ا 
التالفة،  املنتجات  املوزعني يف 
و دعمهم ب�ضاحنات جديدة مع 

ت�ضهيات يف دفع ثمنها.
تنظيم  مدير  ق��ال  جهته،  من 
الن�ضاطات  و  االأ����ض���واق 
التجارة،  ب���وزارة  التجارية 
ال���وزارة  اإن  م��ق��راين،  اأح��م��د 
االإج����راءات  جميع  ات��خ��ذت 
موزعي  بان�ضغاالت  للتكفل 
منها  تعلق  ما  خا�ضة  احلليب، 

الربح و ح�ض�ص  هام�ص  برفع 
للتوزيع،  املخ�ض�ضة  احلليب 
ال��وزارة  م�ضالح  »اإن  قائا 
بالتن�ضيق مع وزارة الفاحة و 
التنمية الريفية ب�ضدد �ضياغة 
التقرير النهائي للدرا�ضة التي 
احلليب«.  �ضعبة  تطوير  ت�ضمل 
مقراين  اأبرز  ال�ضدد،  هذا  يف 
اأي�ضا  ي�ضمل  التقرير  هذا  اأن 
من  االق��رتاح��ات،  م��ن  جملة 
االأزم��ة  اآلية  حتديد  �ضمنها 

لرفع هام�ص ربح املوزع، حيث 
املقرتحات  هذه  عر�ص  �ضيتم 
وزاري  جمل�ص  يف  ق��ري��ب��ا 
الف�ضل  و  لدرا�ضتها  م�ضرتك، 
فيها. و ك�ضف من جهة اأخرى 
عن وجود اختاالت يف توزيع 
على  احلليب  ب��ودرة  ح�ض�ص 
نا�ضطة  ملبنة   117 م�ضتوى 
على امل�ضتوى الوطني، ُيرتَقب 
احللول  اإيجاد  و  اأ�ضبابها  بحث 

املنا�ضبة.

طالب رئي�ض الفدرالية الوطنية ملوزعي احلليب فريد عوملي برفع هام�ض ربح املوزع اإىل 5 دنانري يف الكي�ض الواحد، نظرا لرتفاع 
بـ25 دج.  التكاليف و الأعباء التي يتحملونها، لكن مع املحافظة على ال�سعر املقنن لكي�ض احلليب 

نظرا لرتفاع التكاليف والأعباء

االإخال  �ضخ�ضا   1059 حاول 
مت  غالبيتهم  ال��ع��ام،  بالنظام 
احلراك  توقيفهم خال م�ضريات 
 22 يف  انطلق  ال��ذي  ال�ضعبي 
فيفري من ال�ضنة املا�ضية، و قد 
مت توقيف هوؤالء من قبل م�ضالح 
االأمن عرب 11 والية، بح�ضب ما 
اأكدته ح�ضيلة م�ضالح املفت�ضية 
و  الو�ضط،  ل�رصطة  اجلهوية 
مقدمة  يف  العا�ضمة  ج��اءت 
توقيف  فيها  مت  التي  الواليات 

اأكرب عدد من االأ�ضخا�ص. 
اجلهوية  املفت�ضية  �ضجلت 
ال�ضنة  خال  الو�ضط،  ل�رصطة 
الفارطة، اأكرث من 23 األف تدخل 
النظام،  حفظ  بعمليات  متعلق 
حيث مت توقيف 1059 �ضخ�ضا، 
ا�ضتهداف  ح��اول��وا  اأغلبهم 
عمليات  يف  ال�ضلمية  امل�ضريات 
من  وغريها  واعتداءات،  �رصقة 
التجاوزات االأخرى التي ت�ضببت 
ملفاتهم  اإحالة  و  توقيفهم  يف 
على العدالة، بعد متردهم باإحدى 
ع�رصة والية تابعة لاخت�ضا�ص 
على  املفت�ضية  لذات  االإقليمي 
البليدة،  العا�ضمة،  اجلزائر  غرار 
تيبازة، ال�ضلف، وواليات املدية، 
وزو،  تيزي  امل�ضيلة،  اجللفة، 
حيث  بومردا�ص،  وحتى  البويرة 
العا�ضمة  اجل��زائ��ر  ت�ضدرت 
ت�ضجيا  االأكرث  الواليات  قائمة 
قد  و  اجلرائم.  من  النوع  لهذا 
قد  ال�����رصط��ة  م�ضالح  ك��ان��ت 
اأجنبية،  رعية   223 اأوق��ف��ت 
م�ضريات  يف  امل�ضاركة  حاولوا 

 ،2019 خال  ال�ضعبي،  احلراك 
اإىل  منهم   24 ارج��اع  مت  حيث 
بانتمائهم  لا�ضتباه  بلدانهم، 
بتوجهاتها  معروفة  ملنظمات 
ي�ضمى  مبا  امل��وؤي��دة  ال�ضيا�ضية 
متت  فيما  ال��ع��رب��ي،  بالربيع 
اإنابات  البقية منهم وفق  متابعة 
كانت  جهتها،  م��ن  ق�ضائية. 
قد  وزو،  تيزي  اأم��ن  عنا�رص 
فرن�ضية،  نائبا  ذلك  قبل  اأوقفت 
ومت  احلراك  م�ضرية  يف  �ضاركت 
اأن  و�ضبق  بلدها،  اإىل  ترحيلها 
كانوا  اأجانب  رعايا  توقيف  مت 
يلتقطون ال�ضور مع فيديوهات 
تراخي�ص  على  احل�ضول  بدون 
وُمنع  املعنية،  ال�ضلطات  من 
امل�ضاركة  من  االأجانب  ال�ضياح 
اقتيادهم  مت  و  امل�ضريات،  يف 
فيها.  املقيمني  فنادقهم  اإىل 
املديرية  اتخذت  فقد  لاإ�ضارة 
العامة لاأمن الوطني، يف اإطار 
ال�ضعبية، جملة  امل�ضريات  تاأمني 
والن�ضاطات  االإج����راءات  من 
االأخرية  �ضجلت  حيث  امليدانية، 
األف   580 املنتهية  ال�ضنة  خال 
اأن املديرية قد  اأي  حاجز مراقبة، 
حاجز  األف   27 اأ�ضافت جمموع 
مقارنة ب�ضنة 2018، ف�ضا عن 
الدوريات  عدد  من  رفعت  اأنها 
الراجلة و الراكبة، حيث �ضجلت 
ذات امل�ضالح مليون و145 األف 
و400  ومليون  راجلة  دوري��ة 
نف�ص  خال  راكبة  دوي��رة  األف 

الفرتة.
ق/و

توقيف 1059 �سخ�سا حاولوا 
الإخالل بالنظام العام عرب 11 ولية

ينا�ضد 400 عامل باملوؤ�ض�ضة الوطنية لاأ�ضغال 
رئي�ص  ب��ي«  ت��ي  »ج��ي  ال��ك��ربى  البرتولية 
اجلمهورية، التدخل الإعادة اإدماجهم يف منا�ضب 
قرار  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  اأ�ضدرت  بعدما  عملهم 
»الطرد التع�ضفي« يف حقهم ومتابعات ق�ضائية 
�ضد عدد منهم، على خلفية دخولهم يف اإ�رصاب 
مفتوح دام 56 يوما للمطالبة بتح�ضني ظروفهم 
يعي�ضون  اأنهم  موؤكدين  واملهنية،  االجتماعية 
بعد  �ضعبة  جد  ونف�ضية  اجتماعية  ظروف  يف 

ف�ضلهم منذ ما يقارب ت�ضعة اأ�ضهر.
باملوؤ�ض�ضة  عامل   400 قرابة  يتوقع  يكن  مل 
تي  »جي  الكربى  البرتولية  لاأ�ضغال  الوطنية 
بي«، اأنهم �ضيجدون اأنف�ضهم اأمام �ضبح البطالة 
�ضهر  منذ  وحتديدا  اأ�ضهر،  ت�ضعة  عن  يربو  ملا 
جوان املا�ضي، بعدما قرروا الدخول يف اإ�رصاب 
مفتوح عن العمل من اأجل افتكاك حقوق مهنية 
اأمام  املوؤ�ض�ضة  عمال  م�ضلحة  يف  ت�ضب  بحتة 
عدم حترك اإدارة املوؤ�ض�ضة، للتكفل بان�ضغاالت 

 29 بتاريخ  املتجددة  القدمية  العمال  ومطالب 
اأفريل �ضنة 2019 اإىل غاية �ضهر جوان، رافعني 
على  عملهم  ظروف  لتح�ضني  مهنية  مطالب 
مطلب  غرار  على  الور�ضات  خمتلف  م�ضتوى 
اإعادة النظر يف مدة عقود العمل و متديدها من 
الزيادة يف  اإىل عام كامل، ومطلب  اأ�ضهر  �ضتة 
مطلبا  كذا  و  الرت�ضيم،  و  الرتقيات  و  االأج��ور 
التكوين و اخلدمات االجتماعية، باالإ�ضافة اإىل 
املعي�ضية على م�ضتوى قاعدة  حت�ضني ظروفهم 
احلياة التابعة للموؤ�ض�ضة. و اأ�ضار ممثلو العمال اأن 
العمال قرروا توقيف اإ�رصابهم املفتوح و العودة 
احل�ضن  ال�ضري  على  يوؤثروا  ال  حتى  العمل  اإىل 
للموؤ�ض�ضة، يف وقت دعا املدير العام للموؤ�ض�ضة 
العمال بتاريخ 13 جوان، اإىل �رصورة االلتحاق 
ال�رصكة  ال�ضيئة  للو�ضعية  اأن  كون  مبنا�ضبهم 
ب�ضبب اال�رصاب التي متثل م�ضدر رزق الأكرث 
من 12 األف عائلة. و ك�ضف هوؤالء املمثلون، اأنهم 
االأمني  من  كل  بح�ضور  اجتماعني  بعقد  قاموا 

العام للفدرالية الوطنية لعمال البرتول و الغاز 
و الكمياء و كذا االحتاد الوالئي لوالية ورقلة، 
ونائب مدير ال�رصكة ومدير املوارد الب�رصبة، اأين 
مت طرح ان�ضغاالت العمال و مطالبهم و العمل 
على اإيجاد حلول عملية، موؤكدين اأن املدير العام 
العمال  فيها  دعا  ماي   27 يوم  تعليمة  اأ�ضدر 
عقود  بت�ضوية  تعهد  كما  مبنا�ضبهم  لالتحاق 
العمال  واإع��ادة  امل�ضاريع،  مدة  ح�ضب  العمل 
عامل  اأي  متابعة  وعدم  عملهم  منا�ضب  اإىل 
ق�ضائية  متابعات  ب�ضدور  ليتفاجئوا  ق�ضائيا، 
اأثار  الذي  االأمر  وهو  العمال،  من  عدد  حق  يف 
العمال  و�ضط  الغ�ضب  و  اال�ضتياء  من  حالة   
منا�ضب  اإىل  العودة  يتنظرون  كانوا  الذين 
احلوار  باب  بفتح  ال�رصكة  اإدارة  وقيام  عملهم 
الإيجاد حلول لان�ضغاالت و املطالب العالقة. و 
اتخذت  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  اأن  العمال،  ممثلو  اأردف 
م�ضتوى  على  ق�ضائيا  عاما   53 متابعة  قرار 
اأن املدير العام للموؤ�ض�ضة  حمكمة ورقلة، رغم 
مربزين  ق�ضائيا،  عامل  اأي  متابعة  بعدم  د  تعهرّ
ورقلة  لوالية  الوالئي  لاحتاد  العام  االأمني  اأن 
را�ضل املدير العام للموؤ�ض�ضة مطالبا اإياه باإعادة 
اإدماج العمال يف منا�ضبهم، موؤكدا يف مرا�ضلته 
انه تفاجاأ ب�ضدور قرارات الطرد يف حق عمال 
النا�ص  اأحر�ص  كانوا  معهم،  اجتماع  يف  كان 
ا�ضتدعاء  عدم  كذالك  و  الو�ضع،  تهدئة  على 
لهم  تكن  مل  و  اأقدمية  لديهم  العمال  من  كثري 
�ضدد  و  االإ�رصاب،  على  بالتحري�ص  اأي عاقة 
هوؤالء املمثلون اأن العمال املف�ضولني عن العمل 
منذ ت�ضعة اأ�ضهر يعي�ضون يف ظروف اجتماعية 

و نف�ضية جد �ضعبة.
ق/و

طالبوا باإدماجهم بعد طردهم وحرمانهم من اأجورهم منذ 9 اأ�سهر

اجلمهورية رئي�ض  ينا�سدون  الكربى  البرتولية  الأ�سغال  مبوؤ�س�سة  عامل   400

اأغلبهم اأُوقفوا بالعا�سمة خالل م�سريات احلراك

ا�ضرتى الديوان املهني اجلزائري 
طن  األف   540 حوايل  للحبوب 
مناق�ضة  يف  الطحني  قمح  من 
رويرتز  وكالة  عاملية.واأوردت 
اقت�ضاديني،  متعاملني  عن  نقا 
من  اأك��رب  امل�ضرتاة  الكمية  اأن 
توافر  املتوقع  من  لكن  ذل��ك، 
وقت  يف  التفا�ضيل  من  مزيد 

الحق. 
اإىل  االأولية  التقديرات  ت�ضري  و 
اإىل   237.50 نطاق  يف  �ضعر 
�ضاما  للطن  دوالرا   237.75
تكاليف ال�ضحن، مع توقع مزيد 

من التفا�ضيل الحقا اأي�ضا.
نتائج  عن  اجلزائر  تك�ضف  ال  و 
و  تطرحها  التي  املناق�ضات 
على  ال�����رصاء  تقارير  تعتمد 

تقديرات املتعاملني.

القمح  �ضحن  اجلزائر  طلبت  و 
التوريد  دول  من  فرتتني  على 
اخلام�ص  و  االأول  بني  الرئي�ضية، 
من  و  ني�ضان  ابريل  من  ع�رص 
الثاثني  اإىل  ع�رص  ال�ضاد�ص 
من  ال�ضحن  حالة  ويف  منه. 
و  االأول  بني  اجلنوبية،  اأمريكا 
اخلام�ص ع�رص من مار�ص اآذار و 
من ال�ضاد�ص ع�رص اإىل احلادي و 

الثاثني منه.
كانت املناق�ضة ال�ضابقة للجزائر 
الثاين  كانون  22جانفي   يف 
وفقا للتقارير، و ا�ضرتى الديوان 
األف   400 ح��وايل  فيها  املهني 
طن من قمح الطحني، ب�ضعر يف 
حدود 245 دوالرا للطن �ضاما 

تكاليف ال�ضحن.
ق/و

اجلزائر ت�سرتي اأكرث من ن�سف 
مليون طن من قمح الطحني
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حممد علي 
-----------------

األقاها  كلمة  يف  �ضنني  وحيا 

عر�ص  جل�ضة  افتتاح  خ��ال 
خم��ط��ط ع��م��ل احل��ك��وم��ة 
�ضاهمت  التي  القوى  “كل 

املرحلة  لهذه  التاأ�ضي�ص  يف 
و  بادنا  تاريخ  من  اجلديدة 
و  والتجريح  النقد  حتملوا 
ال�ضعب و  راهنوا على وعي 
و  املحن  جت��اوز  على  قدرته 

التحديات”
املجل�ص  رئ��ي�����ص  وت���اب���ع 
من  “اإنه  الوطني:  ال�ضعبي 
االعرتاف  و  االإن�ضاف  باب 
اأخ�ص  ف��اإن��ن��ي  بالف�ضل، 
اجلي�ص  موؤ�ض�ضة  بالذكر 
كان  الذي  ال�ضعبي  الوطني 
تعاىل  الله  بعد  الف�ضل  له 
ر�ضم  يف  اجلزائري  ال�ضعب  ثم 
وتغليب  جديدة  جلزائر  �ضورة 

يف  والثقة  اجلمهورية  منطق 
ال�ضعب”.

املعار�ضة  نواب  �ضنني  دعا  و 
يف  ن�ضاطهم   جمدوا  الذين 
ال��ع��ودة  اإىل  ���ض��اب��ق  وق���ت 
الوطني  ال�ضعبي  للمجل�ص 
الطبيعي  مكانهم  باعتباره 

الذين زكاهم فيه ال�ضعب.
م�ضار  اأن  املتحدث  اأك��د  و 
احلوار هو اأ�ضا�ص احلكم الرا�ضد 
فيه  ينخرط  اأن  يجب  ال��ذي 
وجهات  تقريب  بغية  اجلميع  
النظر و وحدة الت�ضور يف كل 
التي تتعلق بالباد و  امل�ضائل، 

مب�ضتقبلها.

اإن  �سنني،  �سليمان  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  قال 
والأقل  والأقرب  الأ�سلم  الطريق  كانت  الرئا�سية  النتخابات 

التي عرفتها بالدنا. ال�سيا�سية  تكلفة يف معاجلة الأزمة 

�سنني يوؤكد:

الإطاق  �ضونلغاز  يح�رصرّ جممع   
�ضُي�ضنع  "ذكي"  كهربائي  عداد 
املقبل،  العام  من  اب��ت��داء  حمليا 
ح�ضبما اأفاد به الرئي�ص املدير العام 

للمجمع، �ضاهر بوخلرا�ص.
و اأو�ضح بوخلرا�ص يف ت�رصيحات 
افتتاح  هام�ص  على  �ضحفية 
الطبعة الثالثة ملعر�ص الكهرباء و 
الطاقات املتجددة بق�رص املعار�ص 
�ضونلغاز  اأن  العا�ضمة(،  )اجلزائر 
االأويل  النموذج  بت�ضنيع  قامت 
الوطنية  ال�رصكة  مع  بال�رصاكة 
"اإيني"  االلكرتونية  لل�ضناعات 
العداد  ت��زوي��د  �ضت�ضمن  التي 

الذكي بالبطاقة االأم.
النموذج  هذا  اختبار  حاليا  يتم  و 
اجلامعات  مع  بال�رصكة  االأويل 
قبل  املخت�ضة  البحث  وم��راك��ز 
اأ�ضابيع  بغ�ضون  م�ضابقة  اإطاق 
النا�ضئة  للموؤ�ض�ضات  موجهة 

الراغبة يف تطوير هذا العداد.
و للتاأكد من جناعته ميدانيا، �ضيتم 
امل�ضمم  الذكي  العداد  هذا  جتريب 
اأ�ضهر،  �ضتة  ملدة  وطنية  بكفاءات 
�ضمال  يف  اأحدهما  موقعني  يف 
ابتداء  الباد واالآخر يف اجلنوب.و 
من 2021، �ضت�رصع �ضونلغاز يف 
ح�ضب  وطنيا،  ا�ضتعماله  تعميم 

اأن  ك�ضف  الذي  بوخلرا�ص  ال�ضيد 
يف  �ضيتم  اجلديدة  العدادات  اإنتاج 
الأجهزة  الوطنية  ال�رصكة  م�ضنع 
القيا�ص و املراقبة "اأ.اأم.�ضي" التابع 
العلمة.و يف رده  للمجمع، مبنطقة 
على �ضوؤال حول تاأخر اإطاق هذا 
العام  الرئي�ص املدير  العداد، �رصح 
قائا: "الكثري من الدول جلاأت اإىل 
العداد  ا�ضترياد  وهو  ال�ضهل  احلل 
الطريق  اخرتنا  بينما نحن  الذكي، 
على  االع��ت��م��اد  ه��و  و  ال�ضعب 
تاأخرنا  �ضحيح  الوطني.  االإدماج 
لكن املنتج االآن موجود و �ضيكون 
العداد  اأن  ال�ضنع".يذكر  جزائريَّ 
مبتابعة  ي�ضمح  الذكي  الكهربائي 
بعد  عن  الكهربائي  اال�ضتهاك 
من خال ت�ضجيل و نقل البيانات 
اأبرز  من  اآين.و  ب�ضكل  املف�ضلة 
التام  تكيفه  ال��ع��داد  ه��ذا  م��زاي��ا 
الإنتاج  حملية  �ضبكة  وج��ود  مع 
الطاقات  طريق  عن  الكهرباء 
ا�ضتهاك  ينظم  حيث  املتجددة، 
)ال�ضبكة  امل�ضدرين  من  الطاقة 
املركزية  ال�ضبكة  و  املحلية 
تزويد  اإمكانية  مع  ل�ضونلغاز( 
لفائدة  املحلية  ال�ضبكة  فائ�ص 

ال�ضبكة املركزية.
ق/و

ر لإطالق عداد ذكي  �سونلغاز حت�سّ
جزائري ال�سنع

مدير الوقاية بوزارة ال�سحة فورار يوؤكد:

فككت الفرقة االأوىل للبحث والتدخل التابعة 
الأمن  الق�ضائية  لل�رصطة  الوالئية  للم�ضلحة 
التزوير  يف  اخت�ضت  �ضبكة  وه��ران،  والي��ة 
اإداري���ة  حم���ررات  يف  امل���زور  واال�ضتعمال 
ر�ضمية خا�ضة مبلفات طلب التاأ�ضرية، الن�ضب 
واالحتيال، احليازة على وثائق الغري بدون وجه 

حق، احليازة على معدات التزوير.
التابعة  والتدخل  للبحث  االأوىل  الفرقة  متكنت 
الأمن  الق�ضائية  لل�رصطة  الوالئية  للم�ضلحة 
�ضمنها  �ضبكة  تفكيك  من  وه���ران،  والي��ة 
املزور  واال�ضتعمال  التزوير  يف  تخت�ص  فتاة، 
مبلفات  خا�ضة  ر�ضمية  اإداري��ة  حم��ررات  يف 
احليازة  واالحتيال،  الن�ضب  التاأ�ضرية،  طلب 

الغري بدون وجه حق، احليازة على  على وثائق 
معدات التزوير.

ومتت عملية التوقيف بناء على حتريات معمقة 
اإجرامية  �ضبكة  وج��ود  عن  الفرقة  لعنا�رص 
التاأ�ضرية  طلب  ملفات  بتزوير  تقوم  منظمة، 
نحو الدول االأوربية، حيث اأ�ضفرت التحقيقات 
عن حتديد هوية اأفراد الع�ضابة، بعد ا�ضت�ضدار 
اجلمهورية  وكيل  عن  �ضادر  بالتفتي�ص  اإذن 
مدينة  بو�ضط  االأ���ض��ف��ار  وك���االت  الإح���دى 
مركزيتني  وحدتني  حجز  عن  اأ�ضفرت  وهران، 
تلفاز وفاأرة، ف�ضا  اآيل، و�ضا�ضة  اإعام  جلهاز 
ومكربي  النقود،  لعد  واآلة  �ضكانري،  اآلتي  عن 
طابعينت، وعدد  اأي�ضا  احلجم،  �ضوت �ضغريي 

املتعامات،  ملختلف  النقال  الهاتف  �رصائح  من 
مت  والتحريات،  للتحقيقات  وتوا�ضا  حيث، 
نوع  من  الوكالة،  ل�ضاحب  ملك  مركبة  حجز 
التفتي�ص،  لعملية  اإخ�ضاعها  مت  اأن  وبعد  بولو، 
مايل  ومبلغ  نقاالن،  هاتفان  بداخلها    بط  �ضُ
اأورو،  مائة  بخم�ص  قدر  ال�ضعبة  العملة  من 
املركبات،  ت�ضجيل  بطاقة  اإىل  باالإ�ضافة 
عن  ف�ضا  االأع��م��ال،  ملكتب  جت��اري  و�ضجل 
وطنية  تعريف  بطاقة  و  �ضفر،  جوازات  اأربع 
بيوميرتية، ورخ�ضتي �ضياقة، اأنه مت حترير �ضد 
على  مبوجبه  اأحيلوا  ق�ضائي  اإجراء  املتورطني 

العدالة.
ق/و

�سمت فتاة تورطت يف الن�سب والحتيال

تفكيك �سبكة تزوير ملفات طلب التاأ�سرية نحو الدول الأوربية

_فرع  الفل�ضطينة   للمراة  االحتادالعام  ينظم 
املوافق   للمراأة   العاملي  اليوم  اجلزائر_مبنا�ضبة 
08 مار�ص  معر�ضا للحرفيات و احلرفيني الإثراء 
اجلزائري  الفل�ضطيني  الرتاثي رّ  "روزانا"  البازار 

يوم 14 مار�ص 2020 يف �ضفارة دولة فل�ضطني.
رئي�ضة  تقول  التظاهرة  هذه  اأه��داف  بنب  من  و   
االحتاد العام للمراة الفل�ضطينية ال�ضيدة  " ن�رصين 
بدور  االرتقاء  و  امل�ضتدامة  التنمية  هو  مقداد"   
و  التنمية  عملية  يف  م�ضاهمتها  وزي��ادة  امل��راأة 
البلدين  بني  يجمع  ال��ذي  ال��رتاث  على  احلفاظ 

اجلزائر و فل�ضطني .
على  امل�ضوؤولة  ذات  اأكدت  ال�ضياق   ذات  و يف   
و  خطواتها  كل  ومتابعة  امل��راأة  دع��م  ���رصورة 

من  منتوجاتها   بعر�ص  امل�ضاركة   على  حتفيزها 
اأجل الو�ضول اإىل النجاح، وما تطمح اإليه خا�ضة 
احلقوق  كل  لها  امل��راأة  الن  الت�ضويق   جمال  يف 
بناء  فعال يف  دور  لها  و  املجتمع  والواجبات يف 
وربة  كاأم  بالبيت  املاكثة  امل��راأة  خا�ضة  املجتمع 
والفنية   اليدوية  احلرفة  ممار�ضة  احلق  لها  بيت 
التي  االأماكن  ويف   ، تنا�ضبها  التي  االأوقات  يف 
تختارها اأو حتى يف منزلها  كي  تربز من خال 
النها  املنجزة   باأعمالها  االأ�ضلية   هويتها  ذلك  

تعترب من اال�رصة املنتجة .
العام  االحتاد   ان   امل�ضوؤولة  ذات  اأي�ضا   بينت  و 
املراأة   مكانة  لتعزيز  ي�ضعى  الفل�ضطينية   للمراة 
يف  يرغنب  اللواتي  الن�ضاء،  لكل  فر�ص   ومنح 

التى  احلرفية  اعمالهن  خال  من  قدراتهن  ابراز 
تربز هويتهن وغريه من املنتوجات التقليدية   من 
اجل امل�ضاهمة يف رفع كفاءة املراأة، وزيادة الدخل 
االأ�رصي لدى العامات يف هذا املجال؛ باالإ�ضافة 
اإىل تنظيم عدد من املعار�ص لت�ضويق هذه احلرف 
واملنتجات اليدوية ومن اأجل احلفاظ على الرتاث 

الذي يجمع بني البلدين اجلزائر وفل�ضطني .
�ضكرها  عن  مقداد"  ن�رصين   " اأع��رب��ت  وكما 
ما  على  وحكومة  �ضعبا  للجزائر  وتقديرها 
يقدمونه ، من دعم وتاأييد، وتقدمي كافة اخلدمات 

والت�ضهيات للجالية الفل�ضطينية  يف اجلزائر.

ن�ضيمة ف�ضيل

مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة

الحتاد العام للمراة الفل�سطينية  ينظم معر�سا للحرف التقليدية باجلزائر  

عت "اأوريدو" اتفاقية اإطار ل�رصاكة اإ�ضرتاتيجية  وقرّ
مع جامعة �ضعد دحلب بالبليدة، موا�ضلة اللتزامها 

يف ترقية االبتكار واملقاوالتية يف اجلزائر.
 مت التوقيع على هذه ال�رصاكة من قبل نيكوالي 
بزينة  و  "اوريدو"  ل�رصكة  العام  املدير  بيكرز، 
وبح�ضور  دحلب  �ضعد  جامعة  عميد  حممد، 
خال  من  "اوريدو"  املحلية.وتهدف  ال�ضلطات 
اجلامعات  اأرقى  اإحدى  مع  املوقعة  االتفاقية  هذه 
واملهني،  والثقايف  العلمي  الطابع  ذات  اجلزائرية 
ال�ضابة  اجلزائرية  املواهب  ب��روز  ت�ضجيع  اإىل 
من  وذل��ك  املبتكرة،  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من 
موؤ�ض�ضاتهم  خلق  اإمكانية  مع  مرافقتهم  خال 

بيان  اأو�ضحه  ما  ح�ضب  النا�ضئة،  التكنولوجية 
�ضت�ضع  ال�رصاكة،  ه��ذه  ومبقت�ضى  املوؤ�ض�ضة 
حتت  التكنولوجيتني  وجتربتها  خربتها  "اوريدو" 
ت�رصف الطلبة من خال تنظيم دورات تدريبية 
حول التكنولوجيات احلديثة،ومداخات خلرباء يف 
جمال االأعمال وتكنولوجيات االإعام واالت�ضال، 
واقرتاح ترب�ضات لدى هياكلها املختلفة، والدعم 
التكنولوجي خال االأن�ضطة البيداغوجية، ف�ضا 

عن ن�ضاطات اأخرى.
للم�ضاريع  "اوريدو"  �ضتمنح  اأخ��رى،  جهة  من 
اإمكانية  الدرا�ضة،  نهاية  يف  ابتكارا  االأك��رث 
الولوج اإىل خمربها لابتكار ومرافقة يف حا�ضنة 

اإطاق  "اوريدو" للطلبة الذين لديهم طموح يف 
هذه  .وُتعد  النا�ضئة  التكنولوجية  موؤ�ض�ضاتهم 
ال�رصاكة واحدة من العمليات العديدة ل� "اوريدو" 
عامل  وجوارية  العاقات  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
خمتلف  غ��رار  على  املوؤ�ض�ضات،  مع  اجلامعة 
مرموقة  جامعات  مع  املربمة  ال�رصاكة  اتفاقيات 
اأخرى، كما توؤكد "اوريدو" على ريادتها من خال 
تثمني املهارات املحلية ومبرافقة امل�ضاريع املبتكرة 
ذات قيمة تكنولوجية عالية من اأجل امل�ضاهمة يف 

اإثراء الن�ضيج االقت�ضادي اجلزائري.

ق/و

ترقية روح املقاولتية لدى الطلبة

اأوريدو" تربم اتفاقية �سراكة مع جامعة البليدة

اأك���د م��دي��ر ال��وق��اي��ة ب���وزارة 
اأم�ص  ف��ورار،  جمال  ال�ضحة، 
ت�ضجيل  يتم  مل  اأن��ه  الثاثاء، 
كورونا  لفريو�ص  اأعرا�ص  اأية 
حتت  املقيمني  الطلبة  و�ضط 

احلجر ال�ضحي.
وقال فورار، اأن هناك  31 مواطنا 

جزائريا و 17 اأجنبيا، متواجدون 
مدة  اأن  وك�ضف  املر�ضى  بفندق 
يوم  �ضتنتهي  ال�ضحي  احلجر 
االإثنني املقبل واأن الرعايا ميكنهم 
اخلروج يف حال مل تظهر عليهم 

اأية اأعرا�ص.
ق/و

 مل ن�سجل اأية اأعرا�ض لفريو�ض كورونا 
و�سط املقيمني حتت احلجر ال�سحي

ي�ضتقبل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
عبد  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����ص 
جبهة  عن  وفدا  تبون،  املجيد 
برئا�ضة  والتنمية،  العدالة 
يف  الله،وذلك  جاب  الله  عبد 

مع  واحل��وار  امل�ضاورات  اإطار 
حول  ال�ضيا�ضية،  االأح���زاب 
ال��ب��اد،  ال��ع��ام يف  ال��و���ض��ع 

وم�رصوع تعديل الد�ضتور.
ق/و

رئي�ض اجلمهورية يلتقي عبد اهلل 
جاب اهلل

جرح  و  حتفهم  �ضخ�ضا   25 لقي 
حادث   1136 يف  اآخ��رون   1318
املمتدة  الفرتة  خال  �ضجل  مرور، 
اجلاري  فيفري   08 اإىل   02 بني  ما 
عرب خمتلف واليات الوطن، ح�ضب 
العامة  للمديرية  بيان  به  اأف��اد  ما 

للحماية املدنية.
اأثقل  اأن  ذات��ه  امل�ضدر  اأو�ضح  و 

�ضوق  والي��ة  �ضجلت يف  ح�ض�يلة 
و جرح  اأ�ضخا�ص   07 بوفاة  اهرا�ص 
اإث�ر ت�ضعة حوادث  اآخرين على   32
تدخلت  اأخ��رى،  جهة  من  مرورية. 
الإخماد  املدنية  احلماية  وح��دات 
711 حريقا، منها منزلية و�ضناعية 

وحرائق خمتلفة.
ق/و

وفاة 25 �سخ�سا و جرح 1318 
اآخرين يف حوادث املرور  خالل اأ�سبوع
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من�ساأة جديدة بقدرة ا�ستيعاب تقدر ب2000 �سرير 
للق�ساء على ظاهرة الكتظاظ بورقلة 

فا�سل بن  يو�سف 
------------------

علي  اجلامعية  اخل��دم��ات  مدير 
التحرير  جلريدة  ك�ضف  بلباح 
لوايل  االأخ��رية  الزيارة  بعد  انه 
على  وال��وق��وف  ورق��ل��ة  والي��ة 
قامة  باالإ جلناحني  الكارثية  احلالة 
عمر  ابو  �رصير   1000 اجلامعية 

مع  بالتن�ضيق  و  ال��ك��ايف  عبد 
اإعانات  بر�ضد  قاموا  م�ضاحله 
لهذين  االعتبار  الإع��ادة  مالية، 
و  طالب    500 قامة  الإ اجلناحني 
كبري  ب�ضكل  �ضت�ضاهم  ال��ت��ي 
و  ي���واء  االإ �ضغط  تخفيف  يف 
قامة. االإ ت�ضهده  الذي  االكتظاظ 
مديرية  اأن  متحدثنا  اأ�ضاف  و 
اط��ار  اجل��ام��ع��ي��ة، يف  اخل��دم��ات 

اجلامعي  للدخول  التح�ضريات 
قامة  باإ تدعمت   2020/2021
�رصير،   1000 ب�ضعة  جامعية 
جديد  جناح  ن�ضاء  اإ اإىل  باالإ�ضافة 
ب�ضعة  التلي"  �ضيخ  "بن  قامة  باالإ
 2000 بذلك  لي�ضل  �رصيرا   164
ال�ضتقبال  جاهزة  �ضتكون  �رصير 
اجلديدة  ة  املن�ضاأ وبهذه  الطلبة 
قد  اخل��دم��ات  مديرية  �ضتكون 

ظاهرة  على  الق�ضاء  من  متكنت 
نهائية. ب�ضفة  االكتظاظ 

املديرية  اأن  على  بلباح  �ضار  اأ و 
اجلامعية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ع��ام��ة 
تعليمات  و  بالغا  اهتماما  تويل 
اخلدمات  نوع  حت�ضني  اجل  من 
خا�ضة  املقيمني،  للطلبة  املقدمة 
نوع  و  النقل  و  يواء  باالإ تعلق  ما 

 . املقدمة  الوجبات 

بورقلة  اجلامعية  اخلدمات  مديرية  قامت  �سنوات،   10 من  لأكرث  ال�ستغالل  عدم  و  التخريب  و  الإهمال  طالها  بعدما 
وهي  �سرير،   1000 اجلامعية  بالإقامة  جلناحني  العتبار  لإعادة  معتربة  مبالغ  بر�سد  الولئية  امل�سالح  مع  بالتن�سيق 
جامعية  باإقامة  اجلماعية  اخلدمات  تدعمت  ال�سياق  نف�ض  يف  و  الغرف،  داخل  الكتظاظ  من  عانت  لطاملا  التي  الإقامة 

املقيمني. الطلبة  اإقامة  �ساأنها حت�سني  من  التي  و  �سرير   500 ا�ستيعاب  بقدرة  جديدة 

500 غرفة.  مديرية اخلدمات اجلامعية تعيد العتبار لأكرث من 

ال��ت��ج��زئ��ات  ���ض��ك��ان  ي��ع��اين      
ال��واق��ع��ة  الريفية11-12-50 
ب��ع��ني ���ض��ي��دي ع��ل��ي ب��والي��ة 
االأغ�����واط ،م���ن م�����ض��ك��ل ع��دم 
الطبيعي  بالغاز  �ضكناتهم  تزويد 
جعلهم  ال��ك��ه��رب��اء،وه��وم��ا  و 
على  احل�ضول  اأج��ل  من  يعانون 
غازالبوتان،خا�ضة  ق���ارورات 
املنطقة  اأن  و  ال�ضتاء  ف�ضل  يف 
ناهيك  �ضتاًء،  بربودتها  معروفة 
ع���ن ع����دم رب��ط��ه��م ب�����ض��ب��ك��ة 
الطرقات  تدهور  الكهرباء،وكذا 
التهيئة  ان��ع��دام  و  ال��داخ��ل��ي��ة 
م��ر  ال��ع��م��وم��ي��ة،االأ ن�����ارة  االإ و 
معاناتهم  م��ن  ���ض��اع��ف   ال���ذي 
ب��دى  اأ اليومية،وقد  ومتاعبهم 
ا�ضتياءهم  التجزئات  هذه  قاطنوا 
طرف  من  جتاهلهم  نتيجة  الكبري 

واأن  املحلية،خا�ضة  ال�ضلطات 
ب�ضبكة  احل���ي  رب���ط  م�����رصوع  
ال��غ��از مت��ت درا���ض��ت��ه م��ن ط��رف 
حتى  امل��ع��ن��ي��ة،ول��ك��ن  امل�����ض��ال��ح 
يف  ال��ب��ْدُء  يتم  مل  اللحظة،  ه��ذه 
ال�ضكان   تلقي  رغ��م  امل�����رصوع 
حت��دث��وا  ال��ذي��ن  ممثليهم  ح�ضب 
ملطالبهم  االإ�ضتجابة  وعود  لينا،   اإ
يف  املحلية  ال�ضلطات  قبل  م��ن 
ع��دة م��ن��ا���ض��ب��ات،و ل��ك��ن ب��دون 
هذه  �ضكان  يعلق  لذلك  ج��دوى 
تدخل  على   اآمالهم  التجزئات 
اأجل  من   ، االأغ��واط  والي��ة  وايل 
منذ  العالقة  مل�ضاكلهم   حل  اإيجاد 
يعي�ضون  نهم  اأ و  خا�ضة  �ضنوات، 
املناطق  برد  اأ من  تعترب  منطقة  يف 
الوطن.                                                          م�ضتوى  على 
دربو�رصيط لقا ا عبد

ن��ضانية  االإ جت�مي  ج�م�عية  نظمت 
بوالية  العط�ف  لبلدية  الثقافية 
و  ال�ضحة  وزارة  غرداي�ة،باإ�رصاف 
امل�ضت�ضفيات،و  اإ�ضاح  و  ال�ضكان 
اأحميدة  م�ضت�ضفى  مع  بالتن�ضيق 
الطبية  يام  االأ عجيلة،فعاليات  بن 
�ضعار"  حت��ت  ال��ت��ي  و  اجل��راح��ي��ة 
طبعتها  يف  ..عيوننا"  عيونكم 
الذي  الت�ضامني  لاأ�ضبوع   14
اىل  فيفري   06 بداية  مع  انطلق 
مت  ال�ضنة،حيث  هذه  منه   10 غاية 
جمانية  جراحية  عملية   240 اإجراء 
االجتماعية  الفئات  من  للمر�ضى 
بي�ص،وهذا  االأ املاء  بداء  امل�ضابني 
و  العامل  يف  حديثة  تقنية  باآخر 
مب�ضاركة  فاكو"،   " تقنية  ه��ي 
متخ�ض�ص  ج��زائ��ري  طبي  طاقم 
طاقم  و  العيون  جراحة  و  طب  يف 

والي��ات  خمتلف  م��ن  طبي  �ضبه 
اجلمعية  يف  منخرطني  ال��وط��ن، 
و  ن�ضاين  االإ الن�ضاط  يف  متطوعني 
فعاليات  اختتمت  قد  الت�ضامني.و 
الطبية  الت�ضامنية  ال��ت��ظ��اه��رة 
بامل�ضت�ضفى  ق��ي��م  اأ بحفل  ه��ذه 
ع��ل��ى �����رصف امل�������ض���ارك���ني يف 
فيها  مت  ي����ن  اأ ال��ط��ب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
التكرميات،  و  ال�ضهادات  تبادل 
من  لكل  اجلمعية  ت�ضكرات  و 
التظاهرة. ه��ذه  اإجن��اح  يف  �ضاهم 
هذه  خال  من  اجلمعية  تهدف  التي 
العمى  مكافحة  اإىل  الطبية  احلملة 
املجتمع  مبادئ  و  قيم  تر�ضيخ  و 
الت�ضامن  يف  امل�ضلم،  اجل��زائ��ري 
تعزيز  و  االجتماعي  التكافل  و 

االإ�ضام. يف  ن�ضاين  االإ البعد 
ع.ق

�سكان التجزئات بعني �سيدي علي �سمال 
الأغواط يطالبون بربطهم  ب�سبكتي 

الكهرباء والغاز          

بالتن�سيق مع م�ست�سفى الأغواط...

جمعية جتمي بغرداية جتري 240 
عملية جراحية لفائدة مر�سى العيون

���ض��ات��ذة  ن��ظ��م ال��ع�����رصات م��ن اأ
بوالية  م��رب��اح  قا�ضدي  جامعة 
م��ام  اأ احتجاجية،  وق��ف��ة  ورق��ل��ة 
ي�ضال  الإ  امل��دي��ري��ة           مقر 
التعليم  ل��وزي��ر  ان�����ض��غ��االت��ه��م 
حاملني  العلمياأ  البحث  و  العايل 
ال�ضعرات  و  الافتات  من  العديد 
ال�ضكن  اأزم��ة  بحل  تطالب  التي 
معهد  غلق  قرار  لغاء  اإ و  الوظيفي 
الرتبية  و  ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم 
تخ�ض�ضات  ف��ت��ح  و  ال��ب��دن��ي��ة، 
م�ضاكل  اىل  باالإ�ضافة  ج��دي��دة 
داء  اأ ت��ع��رق��ل  اأ���ض��ب��ح��ت  اأخ����رى 

وجه... اأح�ضن  يف  وظيفتهم 
ملختلف  امل��ح��ت��ج��ون  ���ض��ات��ذة  االأ
وق��ف��ت��ه��م  خ����ال  و  امل���ع���اه���د 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ن��ا���ض��دوا وزي���ر 
العلمي،  البحث  و  العايل  التعليم 

ب�������رصورة ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل و 
منذ  العالقة  امل�ضاكل  حلحلة 
بال�ضكن  ماتعلق  خا�ضة  �ضنني 
يف  �ضاتذة  االأ ا�ضبح  اين  الوظيفي 
تاأويهم،  م�ضاكن  عن  البحث  رحلة 
540وحدة  قرابة  بتوفري  مطالبني 
�رصورة  وكذلك  فردية  �ضكنية 
العلوم  ف��رع  ق�ضية  يف  النظر 
معهد  تخ�ض�ضات  و  ال�ضيا�ضية، 
و  البدنية  ن�ضطة  االأ تقنيات  علوم 
�رصورة  اىل  باالإ�ضافة  الريا�ضية؛ 
م�����رصوع  جت�ضيد  يف  اال�����رصاع 
يعرف  الذي  اجلامعي  امل�ضت�ضفى 
التجميد،  رفع  رغم  كبريا،  تاأخرا 
�ضيجعل  ال��ذي  م��ر  االأ وه��و  عنه 
ورقلة  بوالية  الطب  كلية  خريجي 

. امرهم  من  يف حرية 
فا�ضل بن  يو�ضف   

املوروث  على  احلفاظ  اإطار  يف 
 ، تقرت  مبدينة  املحلي  العمراين 
املجتمع  و  اجلهات  بع�ص  ت�ضعى 
امل����دين ب��ت��ق��رت ع��ل��ى غ���رار 
و  النا�ضطة،  اجلمعيات  بع�ص 
نقاذ  الإ تاجماعت"  منها"جمعية 
امل��وج��ودة  الها�ضمية  ال��زاوي��ة 
مدينة  و�ضط  م�ضتاوة   بق�رص 
املوروث  حلماية  ذلك  و  تقرت 
التاريخية  املعامل  و  العمراين 

املدينة. لذات 

اتخاذ  يف  اخلطوة  هذه  وتتمثل 
حد  لو�ضع  ال��ازم��ة  ال��ت��داب��ري 
خل��ط��ر ان��ه��ي��ار ب��ع�����ص اأج���زاء 
ه��ذا امل��وق��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي 
يف   ، امل���ارة  و  ال�ضكان  ي��ه��دد 
ترميم  عملية  اإط��اق  انتظار 
من  باإ�رصاف  االإعتبار  اإع��ادة  و 
يتعلق  ال��ث��ق��اف��ة...ك��م��ا  ق��ط��اع 
ملف  ب���اإع���داد  ي�����ض��ا  اأ م����ر  االأ
باالإ�ضافة   ، املعلم  هذا  ت�ضنيف 
حت�ضي�ضي  ل��ق��اء  تنظيم  اإىل 

القادرية  الزاوية  مع  بالتن�ضيق 
لفائدة  اإفريقيا  وعموم  باجلزائر 
املعنية،  ال�ضلطات  و  املواطنني 
االأهمية  على  اإطاعهم  بغية 
و  االج��ت��م��اع��ي��ة  و  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل�ضجل  املعلم  لهذا  الدينية 
االإ���ض��ايف  اجل��رد  قائمة  �ضمن 
اأدت  ق��د  ورق���ل���ة..و  ل��والي��ة 
لوقت  و  الها�ضمية  ال��زاوي��ة 
لاإ�ضعاع  كمركز  دورا  طويل 
يف  �ضيما  ال  والديني،  الثقايف 

ال�ضنة  و  الكرمي  القراآن  تعليم 
م�ضتاوة  بق�رص  املطهرة  النبوية 
ال��ع��ت��ي��ق ال���ذي ي��ع��ود ت��اري��خ 
األ  القرن  قبل  ما  اإىل  ت�ضييده 
تراث  �ضاأن  من  ميادي...و   15
اأح��د  ل  ت�ضكرّ ال��ت��ي  ال��ق�����ض��ور 
ال�ضحراوية  املعمارية  من��اط  االأ
ال��ق��دمي��ة ب��اجل��ن��وب ال�����رصق��ي 
ترقية  يف  امل�ضاهمة   ، للوطن 

للمنطقة. ال�ضياحية  الوجهة 
التجاين  ن-ق- 

ك�����ض��ف رئ��ي�����ص امل��ج��م��وع��ة 
بوالية  الوطني  للدرك  االقليمية 
تن�ضيطه  هام�ص  على  ورق��ل��ة 
اأن  مبقراملجموعة،  �ضحفية  لندوة 
 22304 بتنفيد  قامت  وحداته 
الطرقات  باأمن  خا�ضة  خدمات 
اإىل  م�ضريا   2019 �ضنة  خ��ال 
املدرو�ص  امليداين  التواجد  اإن 
�ضبكة  عرب  املجموعة  لوحدات 
املكان،  و  الزمان  يف  الطرقات 
يف  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ة  و 
التحيني  و  املروري  االأمن  ميدان 
متغريات  وف��ق  ل��ه��ا  ال����دوري 
خ��ري��ط��ة االإج������رام امل����روري 
مكنتهم  ب��ال��والي��ة،  ال�����ض��ائ��دة 

ن�ضبة  يف  انخفا�ص  حتقيق  من 
 09.24 بن�ضبة  امل��رور  ح��وادث 
عدد  يف  انخفا�ص  قابله  املائة، 
باملائة   10.93 بن�ضبة  الوفيات 

باملائة ب3.45  اجلرحى  وعدد 
املجموعة  رئ��ي�����ص  اأ���ض��اف  و 
نه  اأ الوطني،  للدرك  قليمية  االإ
ت�ضجيل  الفارطة  ال�ضنة  خال  مت 
عنه  ت�ضبرّب  م��رور  ح��ادث   157
اأكرث  وجرح  �ضخ�ضا   64 م�رصع 

...347 من 
احل���وادث  ه���ذه  تختلف  ح��ي��ث 
م��ن��ه��ا ان���ف���رادي ال��ت��ي ي��ع��ود 
االإره���اق  و  التعب  اىل  �ضببه 
طويلة،  مل�ضافات  ال�ضياقة  بعد 

الطرق   ع��رب  �ضجلت  اأخ���رى  و 
امل�����ض��ال��ك  و  امل�����ض��ن��ف��ة  غ���ري 

. . وية. ل�ضحرا ا
ام����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ح����وادث 
امل�����رور امل��ت��ع��ل��ق��ة مب��رك��ب��ات 
للم�ضافرين،  العمومي  النقل 
املجموعة  ذات  �ضجلت  ف��ق��د 
 10 الوطني  للدرك  االقليمية 
 11 وفاة  خلرّفت  مرورية  حوادث 

.643 وجرح  �ضخ�ضا 
املروري  الوعي  غر�ص  وبهدف 
و  ال��ط��ري��ق  م�ضتعملي  ل���دى 
التطبيق  ب��ج��دوى  ق��ن��اع��ه��م  اإ
ذات  �ضجلت  للقوانني،  التطوعي 
موجهة  حملة   1218 امل�ضالح 

ارتكز  اي��ن  الطرق  مل�ضتعملي 
ال��ت��واج��د  ال��وق��ائ��ي يف  ال��ع��م��ل 
التوعوي  الن�ضاط  ما  اأ امليداين؛ 
ال�رصكاء  خمتلف  مع  بالتن�ضيق 

املرورية ال�ضامة  ميدان  يف 
من  للحد  ال�ضياق  نف�ص  ويف 
مكافحة  و  ال��ط��رق��ات  اإره���اب 
و  ب��ال��ط��رق،  املت�ضل  اجل��ن��وح 
بقواعد  املتعلقة  املخالفات  رفع 
�ضجلت  امل���رور  ح��رك��ة  تنظيم 
 2019 �ضنة  خال  امل�ضالح  ذات 
حررت  و  جنحة   9644 من  اأكرث 
عن  ن��اه��ي��ك  خم��ال��ف��ة،   2676

. جزافية   غرامات   16306
فا�ضل بن  يو�ضف   

فيه  عر�ضت  �ضحفي  بيان  يف 
االأغ��واط  من  اجلزائر  ات�ضاالت 
جم��م��ل خ��دم��ات��ه��ا االإج��م��ال��ي��ة 
والتي  املنق�ضي،  للعام  ال�ضنوية 
خلية  م�����ض��وؤول  ح�ضب  ع��رف��ت 
حمزة  �ضتاذ  االأ واالت�ضال  االإعام 
قفزة  عرفت  املوؤ�ض�ضة  اأن  رابحي، 
املجهودات  بف�ضل  هذا  و  نوعية 
ذات  خ��دم��ات  لتقدمي  امل��ب��ذول��ة 
م�����ض��ت��وى ع����اٍل م��ن اجل����ودة و 
ال��ن��وع��ي��ة الإر���ض��اء ال��زب��ائ��ن و 
التى  التقنية  التطورات   مواكبة 
و  ال��ول��وج  ت�ضهيل  نها  �ضاأ م��ن 
ال�ضبكة  عرب  امل�ضامني  ا�ضتخدام 
باملناطق  خا�ضة  العنكبوتية، 

ق��دم��ت  اأ ذ  ال��ن��ائ��ي��ة.اإ و  امل��ع��زول��ة 
ات�����ض��االت اجل��زائ��ر ب��االأغ��واط 
يف  اال�ضتثمار  على   2019 �ضنة 
مكنت  والتي  الرابع،  اجليل  تقنية 
زب��ون��ا   9518 ا���ض��ت��ق��ط��اب  م��ن 
 IDOOM عر�ص  من  م�ضتفيدا 
 12 تثبيت  عرب  4G LTE،وذلك 
الوالية. اأنحاء  كل  على  هوائيا 
ال�ضبكة  تطوير  وبخ�ضو�ص 
ذات  واالن����رتن����ت  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
حديثة  بتقنية  ال��ع��ايل  ال��ت��دف��ق 
نه  اأ حمدثنا  اأ�ضار  التكنولوجيةاأ 
وتو�ضيا.  خم��ب��اأً   26 اإجن���از  مت 
و  زب��ون��ا    3935 ل�  اخلدمة  ه��ذه 
�ضبكة  يف  زب��ون��ا   4170 رب��ط 

اإجمايل  لي�ضل  الثابت،  الهاتف 
الوالية  ت��راب  عرب  الزبائن  عدد 
.كما  زبونا   45653 من  اأكرث  اإىل 
باإجناز  العملية  املديرية  قامت 
كوابل  م��ن  كلم   121 م��ن  اأك��رث 
ل���ي���اف ال��ب�����رصي��ة م��ن خ��ال  االأ
جتديد  فيها  مب��ا  م�����رصوع��ا،    29
العلمية  املديرية  ال�ضبكة.ومتكنت 
من  ال�ضياق  ذات  يف  لات�ضاالت 
اال�ضتثمارية  م�ضاريعها  مت��ام  اإ
حتديث  و  تو�ضيع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
من  اأكرث  مد  من  الهاتفية  ال�ضبكة 
حيث  الب�رصية  لياف  االأ من  كم   20
و  اقت�ضادية  موؤ�ض�ضة   18 ربط  مت 
الب�رصية  لياف  االأ ب�ضبكة  دارية  اإ

ل��ت��ح�����ض��ني خ��دم��ات��ه��ا امل��وج��ه��ة 
وك��االت  بينها  م��ن  ل��ل��م��واط��ن، 
قطاعي  ���ض�����ض��ات  وم��وؤ بنكية 
ال��ع��دال��ة.وت��ب��ق��ى  و  ال�����ض��ح��ة 
مواطنة  �رصكة  اجلزائر  ات�ضاالت 
يف  امل�ضاركة  على  حري�ضة  و 
قامت  فقد  ال��ت��ظ��اه��رات؛  جميع 
يف  امل�ضاهمة  و  االأع��ي��اد  باإحياء 
عيد  غ���رار  ع��ل��ى  االح��ت��ف��االت 
التربع  حملة  و  مار�ص   8 ة  امل��راأ
ال�ضحية  احلملة  جانب  بالدم،اىل 
عن  املبكر  للك�ضف  والوقائية 
يف  �ضاركت  كما  الثدي.  �رصطان 

. خمتلفة  وطنية  ملتقيات  عدة 
ع.ق

مرباح   قا�سدي  جامعة  اأ�ساتدة 
التعليم  وزير  ينا�سدون  بورقلة 

احتجاجية وقفة  يف  العايل 

م�ساٍع  حثيثة لإنقاذ املوروث العمراين املحلي مبدينة تقرت

 م�سالح الدر ك بورقلة تقدم 22304  خدمات خا�سة باأمن الطرقات خالل �سنة 2019 

ت�سجيل 157 حادث مرور خّلف م�سرع 64 �سخ�سا وجْرح اأكرث من 347

 ك�سفت عن عديد امل�ساريع ذات التدفق العايل لل�سنة املنق�سية 

ات�سالت اجلزائر بالأغواط حُت�سي اأكرث من 45 األف زبون 
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حجز 190 قنطارا من التبغ يف 43092 ق�سية
 خالل �سنة 2019 

بوطيب هنية / قدودة مبارك
------------------ 

الدرك  جمموعة  قائد  قدم  اأين   
بو�ضهلة  "حممد  املقدم  الوطني 
ال��وح��دة  ن�ضاطات  ح�ضيلة   "
ندوة  يف   ، الوالية  عرب  املنت�رصة 
توجيه  بعد  مبا�رصة  حيث  مبا�رصة 
ال��وق��وف  و  للح�ضور  التحية 
روح  على  ترحما  �ضمت  دقيقة 
عدة  بن  ابراهيم   " ال�ضهيد  الفقيد 
ح�ضيلة  املجموعة  قائد  تناول    "
خال  الن�ضاطات  لهذه  اإح�ضائية 
اللقاء  هذا  يندرج  و   2019 �ضنة 
الدرك  افتتاح  اطار  يف  االعامي 
حماربة  بغر�ص  املجتمع  على 
اجلرمية  حماربة  و  الل�ضو�ضية 
، و ذلك من خال تقدمي  للمنطقة 
التي  الن�ضاطات  من  جمموعة 
االقليمية  املجموعة  بها  قامت 
ال��وح��دات  ن�����ض��اط  بينها  م��ن 
خال  الوطني  للدرك  االقليمية 
هذه  ك��ان��ت  حيث   2019 �ضنة 
ميدان  اط��ار  يف  يف  الن�ضاطات 

الثاين  اجلانب  و  العمومي  االأمن 
اجل��ان��ب  و  ال��ط��رق��ات  م���ن  اأ ه��و 
الق�ضائية  ال�رصطة  هو  الثالث 
ال��ط��رق��ات  م���ن  اأ م��ي��دان  ويف   ،
و   %  76 تغطية  ن�ضبة  توجد 
تغطي  ف��رق��ة   23 ب��وج��ود  ذل��ك 
البلدات  با�ضتثناء  بلدية   30
هي  ف��رق  فيها  ت��وج��د  ال  ال��ت��ي 
تغزوت  و  العلندة  واد  و  العقلة 
ع��ون  ���ض��ي��دي  و  ورم���ا����ص  و 
�ضوف  القريب  ويف   ، طريفاوي 
العلندة  واد  يف  وح��دات  تفتح 
 83 الن�ضبة  لتكون  تغزوت  و 
عمليات  بخ�ضو�ص  و   ،  %
الطرقات  اأمن  ال�ضق  يف  املداهمة 
عدد  عملية،   182 هناك  كانت 
���ض��خ��ا���ص امل��وق��وف��ني خ��ال  االأ
�ضنة  خال  املداهمات  عمليات 
هناك  كان   2019 خال  و   2018
بخ�ضو�ص  اأما  و   ، موقوفا   41
بحماية  تقوم  اخلا�ضة  ال�رصطة 
حيث  البيئة  حماية  و  االح��داث 
اأي  مبكافحة  القيام  حتى  ن��ه  اأ
ذك��ر  و  حت�����ض��ي��ل  ي��ج��ب  ج���رم 

ذلك  �ضلبياتها  و  ايجابياتها 
بعد  خمطط  و���ض��ع  خ��ال  م��ن 
املا�ضة  اجلرائم  درا�ضة  و  حتليل 
 2018 ل�ضنة  اخلا�ضة  بالقوائم 
ل�ضنة  عمل  خمطط  هناك  اأن  كما 
عمل  توجيه  على  يرتكز   2019
اجلرائم  ه��ذه  ملجابهة  ال��وح��دات 
توقيت  تخ�ضي�ص  خ��ال  م��ن 
امكانيات  ت�ضخري  و  اأكرب  زمني 
و  م��ت��وف��رة  م��ادي��ة  و  ب�����رصي��ة 
خال  اإيجابية  نتائج  ت�ضجيل 
ن�ضاط  ك��ان  حيث   2019 �ضنة 
 ،  %  92.46 املقدمة  الوحدات 
اخلا�ضة  ال�رصطة  اطار  يف  هي  و 
حماية  و  االقت�ضادية  ال�رصطة  و 
احليوانية  ال�ضحة  و  البيئة 
العمومي  ال�����ض��ل��ك  ق��ان��ون  و 
�رصطة  و  ال��ع��م��ران  ���رصط��ة  و 
الغ�ص  قمع  و  امل�ضتهلك  حماية 
التنظيمات  ب��ني  امل�����ض��ا���ص  و 
اجلماعي  القانون  لها  اجلبائية  
ع��دد  وك���ان  اأخ����رى  ق��وان��ني  و 
خال  ق�ضية   22082 الق�ضايا 
 2019 �ضنة  ما  اأ و   2018 �ضنة 

ق�ضية   43092 هناك  فكانت 
اأكرث  اإىل  الن�ضاط  ن�ضبة  فاقت 

. %  92 من 
ال�����رصط��ة  ب��خ�����ض��و���ص  م���ا  اأ و 
غري  املتاجرة  يف  تتمثل  اخلا�ضة 
الكحولية  للم�رصوبات  ال�رصعية 
امل�رصوبات  كمية  لتكون  التبغ  و 
األف   292 من  اأك��رث  املحجوزة 
خال  االن��واع  جميع  من  وح��دة 
وح��دة  لتنخف�ص   2018 �ضنة 
 2019 �ضنة  خال  املحجوزات 
165 األف وحدة ومت   اإىل اأكرث من 
متورطني  �ضخ�ضا   19 توقيف 
بالن�ضبة  ما  اأ  ، العملية  هذه  يف 
فكانت  املحجوز  التبغ  لكمية 
اال�ضخا�ص  وعدد  قنطارا   190

. �ضخ�ضا   14 املوقوفني 
االح�ضائيات  من  العديد  و غريها 
التي  ن�����ض��اط��ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
االقليمية  املجموعة  بها  تقوم 
اأي�ضا  تطرقت  كما  ب��ال��والي��ة 
االأخ�رص  اخلط  اإح�ضائيات  اىل 
و�ضع  ال���ذي  امل��ج��اين   1055
كانت    ، املواطنني  ت�رصف  حتت 
ال�ضنة  خ���ال  االح�����ض��ائ��ي��ات 
يف  واردة  مكاملة   4385  2018
نق�ص  هناك  اأن  واملاحظ    2019
مكاملة   1925 اإىل  املكاملات  يف 
املواطن  اأن  ب�ضبب  ذلك  و  واردة 
مايجعله  الوعي  درجة  من  بلغ 
احلمات  خ��ال  م��ن  يتوا�ضل 
ال��ط��رق��ات  ع��رب  التح�ضي�ضية 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  عرب  اأو 
مبكاملات  يقوم  املواطن  لي�ضبح 

 . وعيه  لن�ضج  نظرا  بناءة 

2020 حيث مت من خاللها  دعوة  11 فيفري  بالوادي ندوة �سحفية يوم  عقدت املجموعة القليمية للدرك الوطني 
املحليني و اجلهويني.. املرا�سلني  و  التحرير واجلديد والذاعة اجلهوية  راأ�سها جريدتا  و�سائل الإعالم  على 

بالولية الوطني  للدرك  الإقليمية  للمجموعة  �سحفية  ندوة  يف 

ن��ق��اب��ات  تن�ضيقية  ن��ا���ض��دت 
لوالية  اال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة 
نا�رص  بن  املتخ�ض�ضة  ال��وادي 
ب�����ض��ري، ال�����ض��ل��ط��ات ال��والئ��ي��ة 
ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل ل��ل��ن��ظ��ر يف 

املرتدية. املهنية  ظروفهم 
"التحرير"  حت�ضلت  بيان  ويف 
املعنيون  ندد  منه،  ن�ضخة  على 
النقابيني  عمل  على  بالت�ضييق 
وحت��وي��ل��ه��م ت��ع�����ض��ف��ي��ا وق��م��ع 
املُر�ضل  البيان  وذك��ر  احلريات، 
للعمل  ال���والئ���ي  ل��ل��م��ف��ت�����ص 
ي�����ض��وده  ج���و  "يف  ب���ال���وادي 
ملا  واال���ض��ت��ن��ك��ار  ال��غ�����ض��ب 
النقابية  احل��ري��ات  له  تتعر�ص 
على  واعتداء  وقمع  ت�ضييق  من 
واال�ضتف�ضارات  احل�ضار  غرار 
النقابيني  للممثلني  الكتابية 
����ض���اء امل��ك��ات��ب ال��والئ��ي��ة  وروؤ
وال���ت���ح���وي���ات ال��ت��ع�����ض��ف��ي��ة 
باملوؤ�ض�ضة  النقابيني  للممثلني 
املتخ�ض�ضة  اال�ضت�ضفائية 
والطفل  ل��اأم  ب�ضري  نا�رص  بن 
التي  املربرة  غري  الوادي  لوالية 
�ضدنا،فاإن  دارة  االإ اأ�ضدرتها 
يفرق  مل  ال��ذي  الت�ضييق  ه��ذا 
الذي  الت�ضاركي  التحاور  بني 
وما  الدولة  قوانني  عليه  تن�ص 
يف  للعمال  كممثل  النقابة  بني 
دارة  االإ مع  الرتابطية  عاقتها 
اأعلنت  االأخ����رية  ه���ذه  جن��د  ذ  اإ
حربا  النقابية  احل��ري��ات  على 
ا�ضتف�ضارات  من  قا�ضية  دارية  اإ
العمل  على  وت�ضييق  وحتويات 
التي  احلريات  من  واحلد  النقابي 
ق��رت��ه��ا  واأ ال��ق��ان��ون  ب��ه��ا  �ضمح 

ونظمها". الدولة  منا�ضري 
"واأمام  البيان،  ذات  واأ���ض��اف 
م�ضا�ضها  يف  دارة  االإ ا�ضتمرار 
النقابية  واحلريات  باملكت�ضبات 
حق  يف  ل��ل��ت��ع�����ض��ف  ودع��م��ه��ا 
ويف  النقابي  العمل  مم��ار���ض��ة 
ظ���ل ه���ذه ال���ظ���روف اخل��ان��ق��ة 
النقابات  اجتمعت  ل��ي��م��ة  واالأ
بتاريخ:  للموؤ�ض�ضة  امل�ضتقلة 
ه��ذا  ح����ول   10/02/2020
امل��و���ض��وع وب��ع��د ن��ق��ا���ص ج��اد 
اإىل  االجتماع  خل�ص  وم�ضوؤول 
اأ�ضكال  لكل  والرف�ص  التنديد 
التي  النقابية  احل��ري��ات  قمع 
ممثلي  ���ض��د  دارة  االإ مت��ار���ض��ه��ا 
التنديد  ال�����رصع��ي��ني،  ال��ع��م��ال 
ب��اال���ض��ت��ف�����ض��ارات ال��ك��ت��اب��ي��ة 

ملمثلي  امل��ربرة  غري  والتنقات 
ال���ع���م���ال ورف�����ض��ه��ا ج��م��ل��ة 
وت��ف�����ض��ي��ا، ت��وج��ي��ه ر���ض��ال��ة 
حامي  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 
حرية  حلماية  بالتدخل  الد�ضتور 
تدعيما  ال��ن��ق��اب��ي��ة،  امل��م��ار���ض��ة 
واالتفاقيات  املعاهدات  ملختلف 
اإىل  عليها،  امل�ضادق  الدولية 
التم�ضك  على  التاأكيد  جانب 
خمتلف  يف  املرفوعة  باملطالب 
املوؤ�ض�ضة،  )هيكلة  البيانات 
املمثلني  وع��ودة  االن��ت��خ��اب��ات.. 
االأوىل  مهامه  اإىل  النقابيني 
حتت  الو�ضع  ق���رارات  ل��غ��اء  واإ
التقييم  ورف�������ص  ال��ت�����رصف 
ومردوديتهم  لنقابيني  املجحف 
على  العمل  وكذا  العمل..(،  يف 
االحتجاجي  برناجمنا  ت�ضعيد 
امل�ضتويات يف حالة عدم  اإىل كل 
ووا�ضحة  ملمو�ضة  حلول  وجود 
يف  القمع  ه��ذا  ملثل  ح��دا  ت�ضع 
القواعد  وحث  النقابية  احلريات 
القطاعات  ملختلف  العمالية 
الإجناح  واال�ضتعداد  التهيوؤ  على 
اأجل  من  االحتجاجي  الربنامج 
حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب��ن��ا امل�����رصوع��ة. 
الفعاليات  كل  دعوة  اإىل  اإ�ضافة 
ال�ضعب  ون���واب  ال�ضيا�ضية 
حتمل  اإىل  ال��ربمل��ان  غرفتي  يف 
ملا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م�ضوؤولياتهم 
مكا�ضب  يف  تراجع  من  يح�ضل 
وا�ضتمرار  العمال  ومكت�ضبات 
و�رصب  احلريات  على  الت�ضييق 
االجتماعية  الت�ضاركية  اأ�ض�ص 
رئي�ص  عليه  اأكد  ما  خرقت  والتي 
مع  باحلوار  اأمر  حيث  اجلمهورية 
اإيجاد  بهدف  املعتمدة  النقابات 
م�ضوؤولية  ب��روح  ودي��ة  حلول 
والنقابية  االجتماعية  للم�ضاكل 
البيان. ن�ص  بح�ضب  املطروحة". 

البيان  نف�ص  اأك��د  االأخ��ري،  ويف 
امل�ضتقلة  النقابات  بالقول:"فاإن 
الت�ضييق  من  دارة  االإ حتذر  اإذ 
واال���ض��ت��ف��زاز ���ض��د ال�����رصك��اء 
مطالبهم  وحتجيم  االجتماعيني 
ننا  فاإ وامل��ه��ن��ي��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ينجر  قد  ما  م�ضوؤولية  نحملهم 
التقدير  ���ض��وء  م��ن  ذل���ك  ع��ن 
يف  ال��دخ��ول  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي 
متوقف  وغ��ري  �ضامل  اإ����رصاب 
فوق  ثاره  اآ تكون  ت�ضيري  و�ضوء 

. " لتخيل ا
.ق ف�وزي 

يف بيان حت�سلت "التحرير" على ن�سخة منه

تنديد ورف�ض لقمع احلريات 
التي متار�سها الإدارة �سد نقابات 

م�ست�سفى ب�سري بن نا�سر
على   توؤكد  نا�سر  بن  ب�سري  م�ست�سفى  نقابات  • تن�سيقية 

التحويل التع�سفًي وقمع احلريات

يف  اجل���رمي���ة  م��ك��اف��ح��ة  اإط����ار  يف 
املتعلقة  ال�ضيما  احل�رصي،  النطاق 
ي���ام  ب��امل��خ��درات مت��ك��ن خ���ال االأ
االأم��ن  عنا�رص  املا�ضية  القليلة 
الوادي  والية  باأمن  الثاين  احل�رصي 
م��ن و���ض��ع ح��د ل��ن�����ض��اط م��روج 
و  الوادي  مدينة  بو�ضط  للمخدرات 
الكيف  من  غرام   80 من  اأزيد  حجز 

لج. ملعا ا
االأم��ن  عنا�رص  بها  ق��ام  العملية 
ا�ضتغال  عقب  ال��ث��اين  احل�����رصي 
�ضخ�ص  ب��وج��ود  تفيد  معلومات 
ينحدر  العمر  من  الرابع  العقد  يف 
برتويج  يقوم  الوالية،  عا�ضمة  من 

م�ضتوى  على  امل��خ��درات 
ليبا�رص  العائلي،  م�ضكنه 
عملية  امل�ضلحة  عنا�رص 
ج��م��ع امل���ع���ل���وم���ات ع��ن 
ال�ضبهة  حم��ل  ال�ضخ�ص 
ي����ن مت  وال���رت����ض���د ل���ه، اأ
متلب�ضا  زبائنه  اأحد  توقيف 
من  لكمية  اقتنائه  ث��ن��اء  اأ
امل����خ����درات. ا���ض��ت��م��رارا 
كافة  ا�ضتيفاء  بعد  و  للتحقيق 
ا�ضت�ضدار  مت  القانونية  االإج��راءات 
امل�ضتبه  للم�ضكن  بالتفتي�ص  اإذن 
من  قطعة   20 ح��ج��ز  مت  ي���ن  اأ ف��ي��ه 
 80.33 بلغ  اإجمايل  بوزن  املخدرات 
مايل  مبلغ  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  غ��رام 
مت��ام  اإ بعد   . ال��رتوي��ج  ع��ائ��دات  م��ن 
الازمة  القانونية  االإجراءات  كافة 
للمتورط  جزائي  ملف  اإع�����داد  مت 
الق�ضائية  اجل��ه��ات  م��ام  اأ وتقدميه 
لغر�ص  املخدرات  حيازة  ق�ضية  عن 

. لبيع ا
ق.م

الأمن يوقف مروج خمدرات ويحجز اأزيد 
من 80 غراما من الكيف املعالج

الوحدة  تدخلت 
ال����ث����ان����وي����ة 
خل�رص  قمودي 
م�������������ص يف  اأ
ال�ضاعة  ح��دود 
على   14:14
م�������ض���ت���وى 
 16 ط.و.ر 
ا�ضطدام  ث���ر  اإ
نوع  من  حافلة 
كو�ضرت  تويوتا 
على  ت�ضتغل 
خ����ط ورق���ل���ة 
ال��������������وادي 

الغزال  وراء  تقرت  طريق  ماروتي  نوع  من  ب�ضيارة 
متعددي  جريحني  خلف  احل���ادث   ال��زم��ل��ة،  الذهبي 

8ماي اإ�ضتعجاالت  اإىل  نقلوا  االإ�ضابات 
علي حممد 

نفعية و�سيارة  م�سافرين  نقل  حافلة  بني 

حادث مرور بالطريق الوطني 
رقم 16 الرابط بني الوادى 

وتقرت



08 اإلربعاء 12 فيفري 2020 م الموافق لـ 18 جمادى الثانية 1441هـ
العدد

 1925

الريفي  لل�سكن  اإعانة   500 توزيع  عملية  ت�سريع 
بتب�سة 

�سو�سه حممد الزين
----------------

جمعه،  لقاء  يف  الوايل  ك�ضف  و 
عن  مبمثلني  االأ���ض��ب��وع،  نهاية 
مكونات  و  مواطني  و  �ضباب 
ال�رصيعة  ببلدية  املدين  املجتمع 
توجيه  ع��ن  ال��والي��ة،  مقر  يف 
املخت�ضة،  للجهة  تعليماته 
الترّمحي�ص  و  الترّدقيق  ب�رصورة 
للمعطيات  وفقا  القائمة  يف 
باملنا�ضبة   - داع��ي��ا  ��رة،  امل��ت��وفرّ
يف  احل��وار  لغة  تغليب  اإىل   -
تبليغ  و  املطالب  رف��ع  طريقة 
بل  ال�ضرّ ��ي  وت��وخرّ االن�ضغاالت 
عن  االب��ت��ع��اد  و  ��ة  االإي��ج��اب��يرّ
العنف  رح و نبذ  الطرّ لبية يف  ال�ضرّ
امل�ضوؤول  اأكد  اأ�ضكاله.و  بجميع 
ح�ضة  لتخ�ضي�ص  �ضعيه  على 
الرتقوي  كن  ال�ضرّ من  معتربة 
طالبيه  لفائدة   “  LPA  « املدعم 
اإطار  يف   - ال�رصيعة  مدينة  من 
منه  ا�ضتفادت  الذي  الربنامج 
ع��اوة على  ��را،  م��وؤخرّ ال��والي��ة 
قرابة  ت��وزي��ع  عملية  ت�رصيع 
الريفي  لل�ضكن  اإع��ان��ة   500

متحورت  م�ضتحقيها.و  على 
�ضكان  من  املتدخلني  ان�ضغاالت 
انعدام  ح��ول  ال�رصيعة،  بلدية 
البلدية  م�ضوؤويل  بني  الترّوا�ضل 
�ضري  يف  ال��ب��طء  و  امل��واط��ن  و 
مطالبني  امل�ضاريع،  م��ن  ع��دد 
الترّح�ضني  م�ضاريع  بت�ضجيل 
بالبيئة  االهتمام  و  احل�رصي 
ريا�ضية  ف�����ض��اءات  توفري  و 
ت�ضجيل  و  �ضبابية  م��راف��ق  و 
بجميع  لل�ضكن  جديدة  م�ضاريع 

ح�ض�ص  من  ف��ع  ال��ررّ و  �ضيغه 
و  االأر���ض��ي��ة  التحا�ضي�ص 
برنامج  ملفات  معاجلة  ت�رصيع 
ات  مبقررّ الترّدعيم  و   “08  ��  15  “
االأمن احل�رصي و حماربة اجلرمية 
تفعيل  �رصورة  عن  حتدثوا  كما 
و  ال�ضناعيرّة  النرّ�ضاطات  منطقة 
الفاحة  معهد  م�رصوع  جت�ضيد 
التجارة  حماربة  و  البيطرة  و 
منا�ضب  ت��وف��ري  و  امل���وازي���ة 
ا�ضتثماري  مناخ  خلق  و  غل  ال�ضرّ

بجميع  الوايل  رحب  جاد.حيث 
بوجود م�ضاكل  ا  مقررّ ات،  التدخرّ
يف  بريوقراطيرّة  و  الترّ�ضيري  يف 
املواطن،  مطالب  مع  الترّعامل 
الترّكفل  يف  بنق�ص  اأق���ررّ  كما 
بالنرّظر  االن�ضغاالت،  بجميع 
للباد،  امل���ايل  ال��و���ض��ع  اإىل 
م�رصوع  ت�ضجيل  مترّ  باأنه  م�ضيفا 
الفاحي،  قي  لل�ضرّ حميط  الإقامة 
بالواقع  النرّهو�ص  �ضاأنه  من 

للبلدية. الفاحي 

ة اإ�سافية من التحا�سي�ض الجتماعية لفائدة  وعد وايل ولية تب�سة  »عطا اهلل مولتي«، بالّنظر يف اإمكانية تخ�سي�ض ح�سّ
�ساكنة بلدية »ال�ّسريعة«، مطمئنا باأّن جلنة ولئية �سّكلت للغر�ض، اأوكلت لها مهمة مراجعة القائمة الأخرية املت�سّمنة نحو 

الوطنية. ثم  املحلية  للبطاقّية  اإخ�ساعها  و  بالبلدية  الأر�سية  القطع  من  لال�ستفادة  مرت�ّسحني   1610

بال�سريعة  اإ�سافية  بتح�سي�سات  املق�سني  يعد  الوايل 

اأف����اد ب��ي��ان خ��ل��ي��ة االإع����ام 
للدرك  ال��والئ��ي��ة  باملجموعة 
م�ضاحلها  اأن  بتب�ضة  الوطني 
مداهمة  خلدمة  تنفيذا  واأثناء 
قيام   ث��ن��اء  اأ  ، اجل��رمي��ة   الأوك���ار 
االإقليمية  ال��ف��رق��ة  ع��ن��ا���رص 
مراقب��ة  نقط��ة  و�ضع  بقريقر 
الوالئي  الطريق  م�ضتوي  على 
بلديتي  بني  ال��راب��ط   01 رق��م 
ال�ضلع�ة  بلدية  و  بتب�ضة  قريقر 
عند  بال�ضبط   ) البواقي  اأم   (
قريقر  لبلدية  الغربية  اخلرج��ة 
م��زودة  �ضاحنة   ت��وق��ي��ف   مت 
للمراقبة  اإخ�ضاعها  بعد  بثاجة 
بنظام  ،جم��ه��زة  ال��روت��ي��ن��ي��ة 
حمملة    )FRIGO ( ال��ت��ربي��د 
)دج���اج(  البي�ضاء  ب��ال��ل��ح��وم 
 )800 ( للدجاج  االإجمايل  العدد 
1600كلغ   قدره  بوزن  دجاجة 
وزنها   الدجاج  اأح�ضاء  كذا  و 
غري  التربيد  ،جهاز  كلغ   100
رائح��ة  ان��ب��ع��اث  و  م��ف��ع��ل 
�ضائق   ، الثاج��ة  من  التعفن 
ب�ضحن  قاما  مرافقه  و  املركبة 

ه���ذه ال��ب�����ض��اع��ة م��ن م��ذب��ح 
البي�ضاء   ع��ني  مبدينة  خ��ا���ص 
اإىل  نقلها  ق�ضد  البواقي  اأم 
من  تب�ضة   / ال�رصيعة  مدينة 
بيع  حمات  على  توزيعها  اأجل 
ال�ضلع��ة  عر�ص  بعد   ، الدجاج 
اأجل  من  البيطري  الطبيب  على 
البي�ضاء  اللحوم  هذه  معاينة 
اأكد   الدجاج،   االأح�ضاء  وك��ذا 
�ضاحلة  وغ��ري  فا�ضدة  ن��ه��ا   ب��اأ
ب�ضبب  الب�رصي   لا�ضتهاك 
احل���رارة  درج���ة  يف  ارت���ف���اع 
 ، درج�����ات   10 ب: امل���ق���درة 
واإنبعاث  بالدجاج  ري�ص  وجود 
اإتخاذ  .بعد  منه  كريهة  رائحة 
ت�ضكيل  مت  القانونية  االجراءات 
كمية   وات��اف  حجز  و    ، جلنة 
)دجاج+اأح�ضاء  البي�ضاء  اللحوم 
طريق  عن  مت  االإتاف  الدجاج( 
م��ادة  ا�ضتعمال  م��ع  ال����ردم  
على  مت��ت  ال��ك��ل��ور،ال��ع��م��ل��ي��ة 
العمومية  املفرغة  م�ضتوى 

قريقر. لبلدية 
�ضو�ضه حممد الزين

حجز1600 كلغ حلوما و100 كلغ 
اأح�ساء بي�ساء  فا�سدة يف طريقها 

لل�سوق بتب�سة

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
الوالئية  للم�ضلحة  التابعة 
ل��ل�����رصط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب��اأم��ن 
اليومني  خ��ال  بجاية،  والي��ة 
على  القب�ص  م��ن  االأخ��ريي��ن 
يحرتفان  ق�ضائيا  م�ضبوقني 
ت��روي��ج امل��خ��درات ب��االأح��ي��اء 
العملية  بجاية،  مبدينة  ال�ضعبية 
اإىل  معلومات  ورود  بعد  جاءت 
قيام  مفادها  ال�رصطة  م�ضالح 
برتويج  م�ضبوهني  اأ�ضخا�ص 
مدينة  اأحياء  مبختلف  املخدرات 
امل�ضتبه  توقيف  والأجل  بجاية، 
حمكمة  خطة  و�ضع  مت  فيهم 
حتركات  تر�ضد  مت  اإثرها  على 
ترويج  واأماكن  فيهم  امل�ضتبه 
الوقت  اإختيار  وبعد  املخدرات، 

امل��ك��ان  م��داه��م��ة  مت  امل��ن��ا���ض��ب 
على  فيهما  م�ضتبه  وتوقيف 
الكاليتو�ص  ح��ي  م�����ض��ت��وى 
بحوزة  �ضبط  حيث  ببجاية، 
من  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  اأح���ده���م���ا 
على  معالج(  )كيف  املخدرات 
للبيع  مهياأة  عمودين  �ضكل 
ة ب��اإح��ك��ام داخ��ل  ك��ان��ت خم��ب��اأ
وزنها  يقدر  الداخلية  ماب�ضه 
باالإ�ضافة  غرامات،   10.8 ب� 
عليه  �ضكني  ا���ض��رتج��اع  اإىل 
و�رصيط  املخدرات  تقطيع  اآثار 
تغليف  يف  ي�ضتعمل  ال�ضيلوفان 
امل���خ���درات، وي��ت��ع��ل��ق االأم���ر 
و  �ضنة   39 احداهما  ب�ضقيقني  

ببجاية.  املقيمني  �ضنة،   28
كرمي . ت

القب�ض على م�سبوقني ق�سائيا 
يحرتفان ترويج املخدرات و�سط 

الأحياء ال�سعبية ببجاية

ل�رصطة  اجلهوي  املفت�ص  دع��ا 
ال�رصطة  وم��راق��ب  ال��و���ض��ط 
الدين  زي��ن  فريد  ال�ضيخ  ب��ن 
اإ�رصاك  �رصورة  اإىل  بالعا�ضمة، 
م�ضاريع  يف  الوطني  االأم���ن 
اإجن�����از خم��ط��ط��ات االأح���ي���اء 
اأج��ل  م��ن  اجل��دي��دة،  ال�ضكنية 
جوارية  اأمنية  تغطية  �ضمان 

للمواطنني.
خال  اجلهوي،  املفت�ص  واأو�ضح 
مديرية  مبقر  �ضحفية  ن���دوة 
االأم����ن ال��ع��م��وم��ي ب��اجل��زائ��ر 
ح�ضيلة  عن  للحديث  العا�ضمة 
لاإقليم،  ال�ضنوية  الن�ضاطات 
اجلديدة  العمرانية  امل�ضاريع  اأن 
لها  التخطيط  يتم  اأن  يجب 
االأم��ن  م�ضالح  مع  بال�رصاكة 
تغطية  �ضمان  بهدف  الوطني 

للمواطنني. جوارية  اأمنية 
عن  اإجابته  يف  امل�ضوؤول  واأكد 
يف  االأم��ن  غياب  ح��ول  ���ض��وؤال 
اجلديدة  ال�ضكنية  االأحياء  بع�ص 
الله  عبد  �ضيدي  مدينة  مثل 
)غ���رب ال��ع��ا���ض��م��ة( ك��واح��دة 
العمرانية  امل�ضاريع  اأب��رز  من 
"نق�ص"  اأن  اجل��زائ��ر،  ب��والي��ة 
هناك  احل�رصي  االأم��ن  مقرات 
املعايري  م��راع��اة  "عدم  �ضببه 
املخططات  ر�ضم  عند  االأمنية 
يف  لاأحياء".واأ�ضاف  االأوىل 
الوطني  االأمن  اأن  املنوال  ذات 
اإىل  الدعوة  يف  "ال�ضباق  كان 
لاأمن  خا�ضة  م�ضاحات  توفري 
�ضيدي  م��دي��ن��ة  يف  احل�����رصي 
االأهمية  اإىل  بالنظر  الله"  عبد 
اأولتها  ال��ت��ي  اال�ضرتاتيجية 

و  امل�����رصوع،  لهذا  ال�ضلطات 
االأمن  مقرات  و�ضع  اأن  اعترب 
احل�����رصي اأ���ض��ف��ل ال��ع��م��ارات 
و  االأم����ن  ل�������رصوط  "مناف 
ذاته،  ال�ضياق  يف  قال  االأمان".و 
"م�ضتعد"  الوطني  االأم��ن  اإن 
ل��ل��م�����ض��اه��م��ة ب��ت��ج��رب��ت��ه و 
لتدارك  بحوزته  التي  الو�ضائل 
م��ق��رات  يف  امل�ضجل  ال��ع��ج��ز 
االإ�ضهام  و  احل�����رصي،  االأم��ن 
لاأحياء  اجليد  التخطيط  يف 
اأ�ضاليب  مراعاة  مع  ال�ضكنية 
بني  امل�ضافات  واح��رتام  البناء 
حت��رك  لت�ضهيل  ال��ع��م��ارات، 
يف  والتحكم  االأم���ن  عنا�رص 
بني  امل�����ض��رتك��ة  ال��ف�����ض��اءات 
�ضبق  اأن���ه  امل��واط��ن��ني.ي��ذك��ر 
ك��رمي  ل��ل�����رصط��ة  اأول  لعميد 

امل�ضلحة  رئي�ص  عا�ضور،  بن 
الأمن  العامة  ل��اإدارة  الوالئية 
"يف  اأنه  اأن �رصح  والية اجلزائر، 
من  املنتهجة  ال�ضيا�ضة  اإط��ار 
لاأمن  العامة  املديرية  ط��رف 
الن�ضيج  تو�ضع  ملرافقة  الوطني 
�ضيتم  اجلزائر  بوالية  العمراين 
اخلدمة  حيز  دخول  و  فتح  قريبا 
على  جديدة  اأمنية  مقرات   4
االأحياء  من  العديد  م�ضتوى 
اجلديدة  ال�ضكنية  والتجمعات 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  ذلك  و 
خ�ض�ضت  التي  اجلزائر  والي��ة 
ف�����ض��اءات ت��ق��ع ب��ال��ط��واب��ق 
بتلك  ل��ل��ع��م��ارات  ال�ضفلية 
م�ضالح  اجن��از  ق�ضد  االأح��ي��اء 

وجوارية". عملياتية 
ق/�ص

�سرورة اإ�سراك الأمن الوطني يف م�ساريع خمططات الأحياء ال�سكنية 
اجلديدة بالعا�سمة 

االإع���ام  خلية  ب��ي��ان  ك�ضف 
للجمارك  اجلهوية  باملديرية 
املتعددة  الفرقة  اأن  تب�ضة  بوالية 
التابعة  بنقرين  للجمارك  املهام 
ببئر  اجلمارك  اأق�ضام  ملفت�ضية 
من  متكنت  تب�ضة،  والية  العاتر 
�ضيد  خرطو�ضة  حجز3500 
من  للتهريب،  موجهة  مملوءة 
ملم.العملية،  و16   12 عيار 
اجلهوية  املديرية  بيان  وح�ضب 
م�ضتوى  على  متت   ، للجمارك  
 16 ال��وط��ن��ي رق���م  ال��ط��ري��ق 
باجتاه  نقرين  مدينة  مب��خ��رج 

كانت  ح��ي��ث  ال����وادي،  والي���ة 
املقاعد  داخ��ل  باإحكام  خمباأة 
�ضياحية،  ل�����ض��ي��ارة  اخللفية 
 990 ب�  املالية  الغرامة  وقدرت 
تطبيقا  هذا  و  �ضنتيم،  مليوَن 
21- القانونية  امل��واد  الأحكام 
و  اجل��م��ارك  ق��ان��ون  م��ن   324
من   19 و   02،12،16 امل���واد 
 23 يف  امل��وؤرخ   05/06 االأم��ر 
مبكافحة  املتعلق   2005 اأوت 
للجهات  تقدميهم  ومت  التهريب. 

فيه. للف�ضل  الق�ضائية 
الزين حممد  �ضو�ضه 

 حجز 3500 خرطو�سة مملوءة 
وتغرمي املهربني بـ 990 مليونا 

بنقرين بتب�سة
ل��ق��ح��ت امل���دي���ري���ة امل��ح��ل��ي��ة 
بوالية  الفاحية  للم�ضالح 
بقر  راأ�����ص   5655 خن�ضلة، 
القاعية  احل��م��ى  داَئ���ْي  �ضد 
به  اأف���اد  م��ا  ح�ضب  وال��ك��ل��ب، 
التابع  املحلي  البيطري  املفت�ص 
الذي  اأو�ضن،  حممد  للمديرية 
 15 تاريخ  منذ  مت  اأن��ه  اأو�ضح 
انطاق  تاريخ   2019 دي�ضمرب 
راأ���ص   3566 تلقيح  احل��م��ل��ة 
القاعية،  احلمى  داء  �ضد  بقر 
الكلب. داء  اأخرى �ضد  و2089 

العملية  هذه  اأن  امل�ضدر  اأ�ضاف 
اإىل غاية  التي ال زالت م�ضتمرة 
ا�ضتفاد  القادم،  مار�ص  منت�ضف 
مربيا،   332 االآن  حد  اإىل  منها 
�ضد  التلقيح  اإعادة  يخ�ص  فيما 
مربيا  و170  القاعية،  احلمى 
الوطنية  احلملة  اإطار  يف  للبقر 
الكلب.  داء  �ضد  التلقيح  لعملية 
املخرب  اأن  اإىل  اأي�ضا  اأ���ض��ار  و 
يف  باخلروب  للبيطرة  اجلهوي 
بتزويد  قام  ق�ضنطينة،  والي��ة 
للم�ضالح  الوالئية  املديرية 

 6 ب  موؤخرا،  بخن�ضلة  الفاحية 
اآالف جرعة لقاح �ضد داء احلمى 
 5500 اإىل  ت�ضاف  القاعية، 
من  املتبقي  املخزون  متثل  جرعة 
م�ضريا  املا�ضية،  ال�ضنة  حملة 
الذي  اللقاحات  ع��دد  اأن  اإىل 
داء  �ضد  الوالية  منه  ا�ضتفادت 
اآالف.   10 اإىل  و�ضل  الكلب، 
بالوالية،  البيطري  املفت�ص  اأكد 
من  بيطريا   60 ت�ضخري  مت  اأن��ه 
الهدف،  لبلوغ  اخلا�ص  القطاع 
األف   15 من  اأزي��د  تلقيح  وهو 

احلمى  دائ��ي  �ضد  بقر  راأ����ص 
نهاية  "قبل  والكلب،  القاعية 
ال�ضنة  م��ن  االأول  ال��ث��اث��ي 

اجلارية".
بوالية  احليوانية  ال��رثوة  تقدر 
من  راأ�ص  األف  ب433  خن�ضلة 
73 األف راأ�ص  الغنم، و اأكرث من 
بقر،  راأ�ص  األف  و16  املاعز،  من 
اإح�ضائيات  يف  ورد  ما  ح�ضب 
يف  الفاحية  امل�ضالح  مديرية 

.2019 �ضنة  نهاية 
                                     ق/�ص

تلقيح 5600 راأ�ض بقـر بخن�سلــة
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فيما تويف 18 �سخ�سا جراء حوادث املرور....

ميغـاواط  3 بطـاقة  ال�سم�سيــة  الألـواح  اإنتـاج   

حممد علي 
------------------ 

اأن  مكامن  عبا�ص  اأو���ض��ح  و 
ال�ضم�ضية  ل����واح  االأ م�ضنع 
الثاث   ال�ضنوات  خ��ال  ق��ام 
اإنتاجه  قدرات  بتعزيز  االأخرية، 
م�ضاريع  جت�ضيد  خ��ال  م��ن 
حيث  املجال  ه��ذا  يف  متنوعة 
�ضم�ضية  األواح  اإنتاج  من  متكن 
بن�ضبة  ال��رتك��ي��ب  ط��ري��ق  ع��ن 
الوطني،  االإدم��اج  من  مرتفعة 
ي�ضعى  حيث  ميغاواط   3 بطاقة 
اإىل  بالنظر  ميغاواط   6 لبلوغ 
مع  اإجنازها  اجل��اري  امل�ضاريع 
جانب  اإىل  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
م�ضتوى  على  الطلب  اأهمية 

ل�ضوق. ا
اأن  امل�����ض��وؤول  ذات  ذك���ر  و 
قد  العمومية  موؤ�ض�ضته  ا 
املدينتني  جتهيز  يف  �ضاهمت 
�ضيدي  م��ن  لكل  اجل��دي��دت��ني 
و  العا�ضمة  باجلزائر  الله  عبد 
باللوحات  بعنابة  الري�ص  دراع 

عمليات  عن  ف�ضا  ال�ضم�ضية، 
الدفاع  وزارة  مع  لفائدة  اأخرى 
عمومية  جممعات  و  الوطني 
نفطال  و  �ضونطراك  غرار  على 

�ضونلغاز. و 
االألواح  اأن  اإىل  اأي�ضا  اأ�ضار  و 
اإنتاجها   يتم  التي  ال�ضم�ضية 
العمومية  االإنارة  يف  ت�ضتخدم 
تزويد  و  امل�ضخات  ت�ضغيل  و 

التنقيب  ور���ض��ات  بالطاقة 
تخزين  م���ربدات  ع��ن  ف�ضا 
اأجهزة  خمتلف  كذا  و  االأدوي��ة، 

وغريها. التكييف 
االإدماج  وحدة  يخ�ص  ما  يف  و 
املوؤ�ض�ضة  ل��ذات  ل��ك��رتوين  االإ
وطنيا  ق��ط��ب��ا  ت�ضكل  ال��ت��ي 
ك�ضف  االإلكرتونية  لل�ضناعة 
"حققت  اأنها  عن  امل�ضدر،  نف�ص 

يتعلق  ما  يف  الطموح  برناجمها 
االإلكرتونية  البطاقات  بت�ضنيع 
لفائدة  اال�ضتعماالت،  متنوعة 
العام و اخلا�ص بقدرة  القطاعني 
ال�ضنة،  يف  بطاقة  مليون   1
خمتلف  ت��رك��ي��ب  ج��ان��ب  اإىل 
االإلكرتونية  املنتجات  ن��واع  اأ
الب�رصية  ال�ضمعية  كاالأجهزة 
�ضنويا" منتج  األف   300 بطاقة 

 متكنت وحدة ت�سنيع و تركيب الألواح ال�سم�سية التابعة للموؤ�س�سة الوطنية لل�سناعات الإلكرتونية ب�سيدي بلعبا�ض، 
،2015 ح�سبما  منذ دخولها حيز اخلدمة يف  و ذلك  ميغاواط   3 بنحو  اإجمالية تقدر  �سم�سية بطاقة  األواح  اإنتاج  من 

علم لدى الرئي�ض املدير العام لذات املوؤ�س�سة.

ببلعبا�ض الإلكرتونية  لل�سناعات  الوطنية  ....حّملوا الإدارة �سوء الت�سيري وتراجع الإنتاجاملوؤ�س�سة 

انتاج  موؤ�ض�ضة  االأيام  هذه  تعي�ص 
�ضياما"  "�ضامبو  الفاحي  العتاد 
�ضفيح  على  بلعبا�ص  ب�ضيدي 
و  االحتجاجات  ب�ضبب  �ضاخن 
العمال،  ي�ضنها  التي  االإ�رصابات 
تدهور  على  منهم  اع��رتا���ض��ا 
و�ضعيتهم املهنية التي يتخبطون 
عدة،مطالبني  ل�ضنوات  فيها 
ب�رصورة تدخل  الو�ضاية من اأجل 
االختاالت  وت�ضوية  ان�ضافهم 
التي  املوؤ�ض�ضة،  هذه  يف  احلا�ضلة 
اأن�ضئت �ضنة 1976 و اإنقاذها من 
عمال  األح  ال��زوال.و  و  االفا�ص 
هذه املوؤ�ض�ضة على �رصورة ف�ص 
االأجنبي   الطرف  مع  ال�رصاكة 
و  املوؤ�ض�ضة  بتوحيد  طالبوا  حيث 
و  امل�ضلوبة،  املنتوجات  ا�ضرتجاع 
املكان  يف  املنا�ضب  الرجل  و�ضع 
،حيث  املوؤ�ض�ضة  لت�ضيري  املنا�ضب 
  " "�ضياما �رصكة  اأن  العمال  اأكد 
يف  افريقيا  الثانية  تعد  التي 
حافة  على  الزراعي  العتاد  انتاج 
الت�ضيري  �ضوء  ب�ضبب  االفاإ�ص 
االنتاجاأ  تراجع  يف  ت�ضبب  الذي 
مع  ال�����رصاك��ة  اأن  م��وؤك��دي��ن 
والربتغايل  الفلندي  ال�رصيكني 

جودة  على  الق�ضاء  يف  ت�ضببت 
القدم  منذ  املعروفة  املنتوجات 
االأرب����اح  ح��ج��م  م��ن  قل�ص  و 
ح�ضب  تنتجها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
اأي�ضا  اأ�ضارت  التي  ت�رصيحاتهم، 
االنتاج  يف  الكبري  النق�ص  اإىل 
يتعلق  فيما  املوؤ�ض�ضة  بور�ضات 

باحلا�ضدات
.فالو�ضع  الزراعية  االآالت  و 
للموؤ�ض�ضة  النقابي  الفرع  ح�ضب 
االأ�ضواإ  اإىل  ال�ضيء  من  ي�ضري 
ب���اإح���دى ك���ربى امل��وؤ���ض�����ض��ات 
كان  التي  بالوطن  االقت�ضادية 
بعث  ي��ت��م  اأن  امل��ف��رو���ص  م��ن 
ا�ضرتجاع  اأجل  من  فيها  الن�ضاط 
االأجنبي  ال�رصيك  لكن  و  هيبتها 
ن�ضاطها  من  واحلد  بك�رصها  قام 
قد  املوؤ�ض�ضة  هذه  عمال  كان  ،و 
عدة  مرات  يف  باالحتجاج  هددوا 
العالقة،و  م�ضاكلهم  ت�ضوَّ   مل  ان 
اآذان��ا  تلقى  مل  ن��داءات��ه��م  لكن 
على  لقمان  دار  بقيت  و  �ضاغية 
اىل  يتطلعون  زال��وا  حالها،وما 
اإنقاذ  اأج��ل  من  الو�ضاية  تدخل 

موؤ�ض�ضتهم من الزوال.
م.رم�ضاين

عمال موؤ�س�سة اإنتاج العتاد الفالحي 
ببلعبا�ض يطالبون بف�ض ال�سراكة 

مع الطرف الأجنبي

   متكنت يف 
ت  عا ل�ضا ا
االأخ�������رية 
ق���������وات 
ال�����رصط��ة 
دائرة  باأمن 
ال��غ��زوات 

من  تلم�ضان   والي��ة  الأم��ن  التابعة 
و  املخدرات  من  معتربة  كمية  حجز 
معلومات  اإثر  على   ، العقلية  املوؤثرات 
تفيد  ال�رصطة  م�ضالح  اإىل  وردت 
فيهما  م�ضتبه  �ضخ�ضني  ب��وج��ود 
واالأقرا�ص  املخدرات  برتويج  يقومان 
 ، احل�����رصي  ال��و���ض��ط  يف  املهلو�ضة 

حمكمة  عمل  خطة  و���ض��ع  مت  حيث 
ترتاوح  �ضخ�ضني  توقيف  عن  اأ�ضفرت 
 35 و  �ضنة   28 م��اب��ني  اأع��م��اره��م��ا 
من  كمية  بحوزتهما  و�ضبط   ، �ضنة  
 250.50 ب�  وزنها  يقدر  امل��خ��درات 
املهلو�ضة  االأقرا�ص  من  وكمية  غراما 
من  مهلو�ضا  ق��ر���ص   582 ب���  ت��ق��در 

ال�ضيد  اإخطار  بعد   ، ن��واع  االأ خمتلف 
اإجراءات  واإ�ضتكمال  اجلمهورية  وكيل 
ملف  اإج���راء  مت  القانونية،  التحقيق 
قدما  فيهما  امل�ضتبه  حق  يف  ق�ضائي 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  اأمام  مبوجبه 

الغزوات. حمكمة  لدى 
عمر بكاي 

حجز كمية من املخدرات والأقرا�ض املهلو�سة بالغزوات بتلم�سان

االإقليمية  املجموعة  اأح�ضت 
بتي�ضم�ضيلت  الوطني  للدرك 
  2019 ل�ضنة  �ضنوية  يف ح�ضيلة 
 42 ب   قدرت  بن�ضبة  انخفا�ضا 
املرور  ح��وادث  عدد  يف  باملائة 
كذا  و   ،  2018 ب�ضنة  مقارنة 
باملائة  يف عدد   33 انخفا�ص ب 
ال�ضياقة  رخ�ص  �ضحب  عمليات 
رخ�ضة   10028 �ضحب  مت  حيث 
مقابل   2019 �ضنة  خال  �ضياقة 
من  رخ�ضة   15749 �ضحب  

.2018 ل�ضنة   الفرتة  نف�ص 
قائد  عماد  قرواح  املقدم  اأكد  و 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
خال  بتي�ضم�ضيلت  الوطني 
مبقر  ع��ق��ده��ا  �ضحفية  ن���دوة 
خالها  من  مت  التي  املجموعة، 
ن�����ض��اط��ات  ح�ضيلة  ع��ر���ص 
اأن  بالوالية   الوحدات  خمتلف 
باإقليم  املرور  حوادث  اإنخفا�ص 
تكثيف  ايل  راج���ع  ال���والي���ة، 
املحاور  عرب  امليداين  التواجد 
كثافة  ت��ع��رف  ال��ت��ى  ال��ك��ربى 
الن�ضاط  تكثيف  كذا  و  مرورية 
فئات  جلميع  املوجه  التح�ضي�ضي 
بالتن�ضيق  الطريق،  م�ضتعملي 

ال��ذي  و  ال�����رصك��اء  جميع  م��ع 
و  ال��وق��ائ��ي  العمل  يف  ي��دخ��ل 
اأولويات  اأوىل  من  يبقى  الذي 
عن  و   ، الوطني  ال��درك  قيادة 
اأ���ض��ب��اب وق��وع ه��ذه احل��وادث 
ال��درك  جمموعة  قائد  اأو���ض��ح 
يبقى  الب�رصي  العن�رص  ب��اأن 
يف  املتمثل  الرئي�ضي  ال�ضبب 
املرور خا�ضة  قانون  احرتام  عدم 
على  زيادة  ال�رصعة  يف  االإفراط 
و  ال��ط��رق��ات  بع�ص  و�ضعية 
م�ضتوى  على  ال�ضوداء  النقاط 
الوالية،   باإقليم  الوطنية  الطرق 
اأح�ضت  احلوادث  لهذه  نتيجة  و 
 4610 الطرقات  اأم��ن  ف�ضيلة 
قانون  جنح  تخ�ص  تتدخات، 
1444تدخا يخ�ص  املرور وكذا 
خمالفات  و1910  النقل  تن�ضيق 
حترير  مت  فيما  امل��رور،   لقانون 

جزافية  خمالفة   15388
بال�رصطة  املتعلق  ال�ضق  يف  و 
قرواح  املقدم  ك�ضف  الق�ضائية 
ق�ضايا  ع��دد  يف  ارت��ف��اع  ع��ن 
اأن   ايل  م�ضريا   ، العام  االإج��رام 
وحداته عاجلت يف اإطار اجلنايات 
 21 االأ�ضخا�ص  �ضد  اجلنح  و 

 377 و  باجلنايات  تتعلق  ق�ضية 
مبجموع  باجلنح  تتعلق  ق�ضية 
اأما   ، ق�ضية   398 بلغ  ق�ضايا 
هذه  يف  املوقوفون  االأ�ضخا�ص 
 595 ب  عددهم  فقدر  الق�ضايا 
�ضخ�ضا   61 بينهم  من  �ضخ�ضا، 
املوؤقت  احلب�ص  ره��ن  اأودع���وا 
و  االإفراج   من  ا�ضتفادوا  و534 
للتاأكيد  ال��درك  قيادة  خل�ضت 
ن�ضب  يف  ملحوظ  ارتفاع  على 
اجلنايات  مواد  يف  العام  االإجرام 
2018 ؛  و اجلنح  ، مقارنة ب�ضنة 
املتاجرة  بق�ضايا  يتعلق  ما  يف  و 
وا�ضتهاك املخدرات  فقد �ُضجل 
ل�ضنة  اجل��رائ��م  ع��دد  يف  نق�ص 
املحجوزة  الكمية  اأن  اإال   2019
اأكرب من الكمية املحجوزة خال 
2018، فقد عاجلت وحدات  �ضنة 
اأين   ، ق�ضية   23 الوطني  الدرك 
 553 �ضنة كاملة  مت �ضبط طيلة 
و681  املعالج  الكيف  من  غراما 

مهلو�ضا...     قر�ضا 
 29 الق�ضايا  هذه  يف  تورط  و   
 07 املوؤقت  احلب�ص  اأودع  �ضخ�ضا 
املتحدث  اأ�ضاف  و   ، اأ�ضخا�ص 
مت  الظاهرة  ه��ذه  ملجابهة  باأنه 

للمراقبة  عمل  خمططات  و�ضع 
و  املحاور  جميع  على  امل�ضتمرة 
ا�ضتعمالها  املحتمل  االأم��اك��ن 
الن�ضاط  هذا  حمرتيف  طرف  من 
املجموعة  ذات  متكنت  ،ك��م��ا 
حجز  من  املذكورة  الفرتة  خال 
رخ�ضة  بدون  �ضاح  قطعة   35
تخ�ص  ق�ضايا   10 ومعاينة 
ت��زوي��ر امل��رك��ب��ات، م��ا زال��ت 
و  ب�ضاأنهم،  جارية  التحقيقات 
الوالئية  املجموعة  قائد  اختتم 
ال�ضحفية  ندوته  الوطني  للدرك 
ال�ضحفيني  اأ�ضئلة  على  بالرد 
املرور  بحوادث  ماتعلق  خا�ضة 
عن  التنقيب  ظاهرة  اأ�ضباب  و 
و م�رصوع  الوالية  باإقليم  الذهب 
الوطني  للدرك  وح��دات  اإجن��از 
حل�ضن  بنى   ، املعا�ضم  من  بكل 
�ضيدي   ، بوت�ضنت  �ضيدي   ،
اأمن  مقر  اإجناز  كذا  و   ، العنرتي 
،حيث  بونعامة  بربج  الطرقات 
هذه  اإجناز  اأن  قرواح  املقدم  اأفاد 
التغطية  ن�ضبة  �ضرتفع  الوحدات 
باملائة   96 اإىل  بالوالية،  االأمنية 

 2022 �ضنة  بداية 
حميد  زغارية   

الدرك ي�سحب اأكرث من 10 األف رخ�سة �سياقة  خالل 2019 بتي�سم�سيلت
والي��ة  اأم���ن  م�ضالح  نظمت 
و  حت�ضي�ضية  حملة  تلم�ضان 
املرورية،  ال�ضامة  توعوية حول 
الطريق  م�ضتعملي  ل��ف��ائ��دة 
النقل  حمطة  م�ضتوى  على 
بتلم�ضان  للم�ضافرين  ال��ربي 
االأجرة  �ضيارات  �ضواق  لفائدة 
 ، امل�ضافرين  نقل  ح��اف��ات  و 
من  جملة  تقدمي  خالها  من  مت 
حول  االر���ض��ادات  و  الن�ضائح 
و  ال�ضليمة  ال�ضياقة  ���رصوط 
مبا  كذلك  املرور  قوانني  احرتام 
كما   ، ال�ضوئية  االإ�ضارات  فيها 
و  احليطة  بتوخي  حت�ضي�ضهم  مت 

من  للحد  ال�ضياقة  اأثناء  احلذر 
لقيت  حيث   ، امل���رور  ح���وادث 
ا�ضتح�ضانا  و  جتاوبا  املبادرة  هذه 
من  املواطنني  طرف  من  كبريين 
دائ��رة  �رصطة  ب���ادرت  جهتهم 
بالتعاون  مماثلة  مببادرة  �ضبدو 
و  للمعاقني  احلياة  جمعية  مع 
اأين  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
توزيع مطويات و م�رصوبات  مت 
�ضائقي  لفائدة  خفيفة  وجبات  و 
احلافات  و  ال�ضياحية  املركبات 
ال��دراج��ات  و  ال�����ض��اح��ن��ات  و 

النارية.
عمر بكاي 

تنظيم حملة حت�سي�سية 
حول ال�سالمة املرورية  بتلم�سان 

مهول  حريق  اأم�����ص  اأول  �ضب 
الثاين  بالطابق  غرفتني  داخ��ل 
مب�ضكن وظيفي مبتو�ضطة »نقادي 
،و  تليات  ب��وادي   « اجل��ي��ايل 
م�ضالح  اإخطار  مت  ذلك  اإثر  على 
اإىل  تنقلت  التي  املدنية  احلماية 
ع��ني امل��ك��ان الإخ��م��اد احل��ري��ق و 

باقي  اإىل  االنت�ضار  خطر  اإيقاف 
احرتاق  يف  ت�ضبب  الذي  امل�ضكن 
اأفر�ضة  و  اأثاث  كذا  و  الغرفتني 
فتحت  جهتها  من  و  تلفاز،  و 
حتقيقات  الوطني  االأمن  م�ضالح 

احلريق. ماب�ضات  ملعرفة 
ق/غ

النريان تلتهم م�سكنا بوادي تليالت 
بوهران
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�سليماين يح�سد اعرتاف 
مدربه يف موناكو

فرن�سي،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ام�س الثالثاء، اأن بر�سلونة يفكر 
من  تبادلية،  �سفقة  ـــراء  اإج يف 
دا  نيمار  الربازيلي  اإعــادة  اأجــل 
�سيلفا، جنم باري�س �سان جريمان 
اإىل "كامب نو"، يف ال�سيف املقبل.
وكان نيمار قد رحل عن بر�سلونة 
ــان، يف  ــريم �ــســان ج اإىل  وانــ�ــســم 
�سيف 2017، بعد ت�سديد ال�سرط 

مليون   222 بلغ  الــذي  اجلــزائــي 
يورو.

 "le10sport" مــوقــع  وبح�سب 
ي�سعى  بر�سلونة  فــاإن  الفرن�سي، 
ينتقل  تبادلية  �سفقة  ــراء  لإج
على اإثرها اأنطوان جريزمان اإىل 
ا�ستعادة  مقابل  جــريمــان،  �سان 

نيمار.
حالة  يف  اأنه  اإىل  التقرير  واأ�سار 

الباري�سية  الإدارة  اقتناع  عدم 
ال�سفقة،  وعقد  جريزمان  با�سم 
الذي  الفرن�سي  النجم  بيع  �سيتم 
املا�سي،  ال�سيف  للبار�سا  انتقل 
الالزمة  الأمــوال  توفري  اأجل  من 

جللب نيمار.
ـــــان اإيــــريــــك اأبــــيــــدال،  وك
ال�سكرتري الفني لرب�سلونة، 

عن  موؤخرا  ك�سف  قد 

اإمكانية عودة نيمار اإىل بر�سلونة 
عقب انتهاء املو�سم اجلاري.

اأكد �ستيفان دي فري، مدافع اإنرت ميالن، 
ال�سويدي  مع  كلمة  اأي  يتبادل  مل  اأنــه 
ميالن،  مهاجم  اإبراهيموفيت�س،  زلتان 
خالل لقاء الديربي الأخري باجلولة 23 

من الدوري الإيطايل.
يف  لإنرت  الثالث  الهدف  فري  دي  و�سجل 
النرياتزوري  بفوز  انتهت  التي  املباراة 

بنتيجة )4-2(.
 AD" وقال دي فري يف حوار مع �سحيفة
SportWereld" الهولندية: "لقد �سجلت 
هديف الثاين يف الديربي وجاء يف اأجواء 
الهدف،  هذا  اأتذكر  دائًما  �ساأظل  رائعة، 
كانت حلظة مهمة يف مباراة مهمة حًقا".
واأ�ساف: "لقد واجهتني عاطفة فريدة، 
عر�سية كاندريفا كانت ممتازة، تقدمت 
راأيــت  التفت،  وعندما  الكرة  ــاه  اجت يف 
الهدف  منحني  لقد  ال�سباك،  يف  الكرة 

�سعورا رائعا".
دي  قال  اإبراهيموفيت�س،  زلتــان  وعن 
فري: "كانت اأول مباراة يل اأمام زلتان، 
قد  هــو  كــان  فينورد  اإىل  جئت  عندما 

غادر بالفعل".
عن  تتحدث  املهنية  "م�سريته  ووا�سل: 
نف�سها، لقد �سجل هدفا و�ساهم بتمريرة 
�سعبا،  �سيكون  اأنه  نعرف  وكنا  حا�سمة، 
مل  لكننا  له،  الحــرتام  من  الكثري  اأكن 
خالل  ــدة  واح كلمة  حتى  ول  نتحدث 

الديربي".
مدافع  قال  بالكالت�سيو،  املناف�سة  وعن 
تقاتل،  فرق  ثالثة  الآن  "نحن  الإنــرت: 
لت�سيو  �سد  رومــا  يف  الأحـــد  ــاراة  ــب وم
التي  املواجهات  تلك  من  واحدة  �ستكون 
نحن  فيها،  ي�سارك  اأن  لعــب  اأي  يحب 

مقتنعون بقوتنا". 

يعود البلجيكي اإيدين هازارد اإىل املالعب 
ب�سكل تام قبل مباراة �سيلتا فيجو املقررة 
نحو  بعد  ــاري،  اجل �سباط  فرباير/   16 يف 
املدرب  ف�سل  حيث  الغياب،  من  يوما   82
زين الدين زيدان عدم املخاطرة باإ�سراكه 
واأو�سا�سونا  �سو�سييداد  ريال  مواجهتي  يف 

اللتني كان يتوقع اأن تت�سما باخل�سونة.
ومن املنتظر اأن ي�سبح هازارد جاهزا قبل 
نهاية الأ�سبوع اجلاري الذي �سيتدرب فيه 
باملدينة  والثالثاء  الإثنني  يومي  منفردا 
الريا�سية اخلا�سة بريال مدريد، على اأن 
ين�سم لباقي زمالئه اعتبارا من الأربعاء 

مثلما فعل يف الأ�سبوعني املا�سيني.
وك�سف زيدان عن نواياه عقب الفوز على 
الفرتة الأخرية كان  اأن  اأو�سا�سونا مو�سحا 
بنف�س  ــازارد  ه يتدرب  اأن  فيها  �سروريا 
بلياقته  ــاء  ــق ــالرت ل املــجــمــوعــة  وتـــرية 

البدنية.
لهذا  "تو�سلنا  الفرن�سي:  املـــدرب  ــال  وق

الوقت  يكن  ومل  معا  الــقــرار 
ـــرى هـــذا  ـــس مــنــا�ــســبــا، �
يكون  ــوف  ــس � الأ�ـــســـبـــوع. 
ــبــوع  ــذا الأ�ــس ــه بــحــاجــة ل

يتمكن  اأن  ونتمنى  الطويل 
من امل�ساركة الأ�سبوع املقبل"، يف 

اإ�سارة للقاء �سيلتا فيجو.
 26 يف  لالإ�سابة  تعر�س  قد  هازارد  كان 

نتيجة  املا�سي  ثــان  نوفمرب/ت�سرين 
مونييه  توما�س  مواطنه  من  قوي  تدخل 

يف  جــريمــان  �سان  باري�س  مــبــاراة  اأثــنــاء 
دوري الأبطال.

كي  جراحي  لتدخل  الالعب  يخ�سع  ومل 
لكن  الأميــن،  الكاحل  يف  اإ�سابته  يعالج 
وقتا  ا�ستغرقت  لل�سفاء  متاثله  عملية 
اأ�سهر  ثالثة  اإىل  لي�سل  املتوقع  من  اأطول 
تعافيه  على  كثريا  زيزو  ويعول  تقريبا، 
�سريعا كي يلحق مبواجهة مان�س�سرت �سيتي 

الإجنليزي يف دوري الأبطال.

اأ�ساد التقني األبريتو زاكريوين 
قّدمها  التي  الفنية  ِبالعرو�س 
ــري  ــزائ ــب الــــدويل اجل ــالع ال
ـــن نـــا�ـــســـر، يف  ــل ب ــي ــاع ــم ــس اإ�
الإيطالية  اجلوارية  املواجهة 

بني الإنرت وامليالن.
املباراة  هذه  فّعاليات  واأُقيمت 
اجلولة  حِل�ساب  الأحــد،  م�ساء 
الــبــطــولــة  ــر  ــم ع مـــن   23 الـــــ 
الإنــرت  وح�سمها  الإيطالية. 

مِل�سلحته ِبنتيجة )4-2(.
اإن  زاكـــريوين  األبريتو  ــال  وق
ال�سوط  يف  ــالن  ــي امل �سيطرة 
اللعب،  جمــريــات  على  الأّول 
متو�سط  امتالكه  نتيجة  كانت 
اإ�سماعيل  طينة  مــن  مــيــدان 
�سّل  ا�ستطاع  الــذي  نا�سر،  بن 
تغذية  واأي�سا  الإنرت،  هجمات 
ِلفريقه  الأمامي  اخلط  لعبي 
يف  ِبالكرات  والأ�سود  الأحمر 

منطقة عمليات املناف�س.
ــط املـــيـــدان  ــس ــو� ــت ـــس م ـــا� وخ
اإ�سماعيل بن نا�سر كامل اأطوار 
مباراة فريقه امليالن واملُناف�س 
م�ساركة  اأّول  يف  الإنــرت،  نادي 
للدويل اجلزائري يف مثل هذا 
اجلوارية  املقابالت  من  النوع 

يت العاملي. ذات ال�سّ
يف  زاكــريوين  التقني  وتاأ�ّسف 
ت�سريحات اإعالمية له ن�سرتها 
ال�سحافة الإيطالية، الإثنني، 
امليالن  فريق  �سيطرة  ِلــكــون 
الثاين،  ال�سوط  يف  ت�ستمّر  مل 
ا�ست�سلم زمالء بن نا�سر  حيث 
تخّلفه  حّول  الذي  للمناف�س، 
ِبثنائية نظيفة اإىل فوز كبري 

ة )4-2(. ِبح�سّ
و�ــســبــق لــلــتــقــنــي األــبــريتــو 

قاد  اأن  �سنة(   66( ــريوين  زاك
ــــراز لقب  فــريــق املــيــالن ِلإح
مو�سم  الإيــطــالــيــة،  البطولة 
على  اأ�سرف  كما   .1998-1999
منتخب اليابان الذي نال كاأ�س 

اأمم اآ�سيا، ن�سخة قطر 2011.
�سبق  – الـــذي  ـــدرب  امل ويـــرى 
كبرية  فرق  تدريب  اأي�سا  له 
الإنــــرت  مــثــل  اإيـــطـــالـــيـــا  يف 
اأن   – ولزيــــو  وجــوفــانــتــو�ــس 
ل  نا�سر  بــن  اإ�سماعيل  تــاأّلــق 

نــادي  نتائج  ِلتح�سني  يكفي 
�سعف  ِب�سبب  ــي،  ــس اآ� مــيــالن 
الذين  ــه،  ــالئ زم بع�س  اأداء 
الفني  مــ�ــســتــواهــم  انــخــفــ�ــس 
ــردود  امل عك�س  ــت،  لف ِب�سكل 
كما  املا�سي.  املو�سم  يف  املُقّدم 
اأن  زاكــريوين  األبريتو  يعتقد 
ُم�سرم  لعــب  عن  التعويل 
مِبثابة  وجعله  �سنة،   38 ِبعمر 
ـــر  والأم الناب�س”،  “القلب 
ال�سويدي  ِبــاملــهــاجــم  يتعّلق 
زلتــــان اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس، 
ــدرب  امل يرتكبه  كبري  خــطــاأ 
“الرو�سونريي”  لـــ  احلــــايل 
كون  بيويل.  �ستيفانو  التقني 
ِباإمكانه  يعد  مل  الالعب  هذا 
الالزمة  الفنية  الإ�سافة  منح 
ـــام  اأّي فــعــل  مثلما  ِبــانــتــظــام، 

“�سبابه”.
هذه  بعد  ــالن  ــي امل ويتموقع 
 10 ــــ  ال املـــركـــز  يف  اخلــ�ــســارة 
قبل  ــة،  ــط ــق ن  32 ــد  ــي ــس ــر� ِب
�ستار  اإ�ــســدال  عــن  جولة   15
بينما  الإيــطــالــيــة.  البطولة 
ــة  ــح ـــــــرت لئ يـــتـــ�ـــســـّدر الإن

الرتتيب مِبجموع 54 نقطة.

يف ت�سريحات �سحفية لو�سائل الإعالم 
غزال  ر�سيد  اجلزائري  النجم  تاأ�سف 
عن  الإيــطــايل  فيورنتينا  نــادي  لعــب 

كونه مل ي�ساهم مع زمالئه يف التتويج 
بنهائيات كاأ�س امم اإفريقيا املا�سية .

حيث ك�سف ر�سيد غزال انه فرح كثريا 

اجلزائري  الوطني  املنتخب  بتتويج 
كان  انــه  ــد  اأك لكنه   ، املا�سي  بالكان 

قادرا على تقدمي الإ�سافة للخ�سر .
” بالتاأكيد  و�سرح ر�سيد غزال قائال 
اأنا �سعيد لأن اجلزائر توجت بالكان، 
اأقــول  القلب،  يف  غ�سة  هناك  لكن 
التواجد  اأنني كنت قادرا على  دائما 

هناك”.
حديثه  ــري  ــزائ اجل النجم  وتــابــع 
الناخب  قــرارات  اأحرتم  اأنا   ” قائال 
واأعترب   ، بلما�سي  جمال  الوطني 
قرار عدم اإ�ستدعائي امر منطقي و 

م�ستحق “.
ــايل  ــه احل ــادي ــع ن وعـــن جتــربــتــه م
 ” قــائــال  غـــزال  �ــســرح  فريونتينا 
را�سي  ول  و�سعي  عن  �سعيدا  ل�ست 
 ، الفريق  يف  يل  املمنوح  الوقت  عن 

خا�سة وانني ل ا�سارك كثريا ” .

الغمو�س، وفق ما  ت�سود حالة من 
اإيطالية،  اإعالم  و�سائل  به  اأفادت 
الإيطايل  املدرب  م�ستقبل  ب�ساأن 
الفني  املــديــر  �ــســاري  ماوري�سيو 
اخل�سارة  بعد  يوفنتو�س،  لنادي 
فريونا  هيال�س  ـــام  اأم املفاجئة 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
مناف�سات  �سمن  املا�سي،  ال�سبت 

الأ�سبوع الـ23 يف "الكالت�سيو".
اإيطاليا"،  "فوتبول  موقع  وك�سف 
تتخذ  قــد  يوفنتو�س  اإدارة  اأّن 
من�سبه،  من  �ساري  باإقالة  خطوة 
اأّن  �سيما  ل  النتائج،  �سوء  ب�سبب 
الإيطايل  ال�سابق  الفني  املدير 
يــزال  ل  األــيــغــري،  ما�سيميليانو 
"ال�سيدة  مـــع  بــعــقــد  مــرتــبــطــًا 

العجوز".
ولفت اإىل اأّن يوفنتو�س تخّلى عن 
هيال�س  اأمــام  املــبــاراة  يف  تقدمه 
يف  الثالث  اللقاء  وخ�سر  فريونا، 

الدوري الإيطايل باملو�سم احلايل، 
اإنرت  مناف�سه  اأمام  املجال  ليف�سح 

الرتتيب،  جدول  بت�سدر  ميالن 
"ديربي  يف  ـــد،  الأح فـــوزه،  بعد 

مقابل  اأهــداف  باأربعة  الغ�سب" 
هدفني.

الثاين  باملركز  يوفنتو�س  ــات  وب
 54 بر�سيد  الــرتتــيــب،  بــجــدول 
لت�سيو  يــوا�ــســل  فيما  نــقــطــة، 
بفارق  عنه  ويبتعد  مالحقته 
�سعوبة  ليزيد  وحــيــدة،  نقطة 
على  العجوز"  "ال�سيدة  حــفــاظ 
لقب الدوري الذي هيمن عليه يف 

ال�سنوات املا�سية.
املدرب  يوفنتو�س  اإدارة  وجلبت 
الفريق  لإعطاء  �ساري  ماوري�سيو 
يف  جــاذبــيــة  اأكـــر  لعب  طريقة 
اإىل  بالإ�سافة  الإيطايل،  الدوري 
بلقب  التتويج  حلم  خلف  ال�سعي 
تراجع  لكن  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
يفتحان  النتائج  و�ــســوء  الأداء 
الفني  املدير  اإقــالــة  اأمــام  املجال 

احلايل.

بر�سلونة ي�سحي بجريزمان مبكرا

دي فري: "م�سرية اإبراهيموفيت�ض تتحدث عن نف�سها"

هازارد على اأعتاب العودة بعد غياب طويل

زاكريوين:" بن نا�سر �سيطر على معركة الو�سط"

ر�سيد غزال : "�سعيد بتتويج اخل�سر بالكان لكنني 
ل�ست �سعيدا بغيابي"

بن رحمة: "حمرز وبوجناح م�سدر اإلهامي هل يعود األيغري لتدريب يوفنتـــو�ض ؟
وهذه اأهدايف امل�ستقبلية"

"الت�سامبيون�سيب"، بف�سل  ا�ستطاع النجم اجلزائري �سعيد بن رحمة خطف الأ�سواء يف دوري الدرجة الأوىل الإنكليزي 
التوا�سل  مواقع  يف  د�سمة  مادة  اأ�سحت  التي  ال�ساحرة،  ومراوغاته  بلم�ساته  اأو  بريتنفورد  فريقه  مع  احلا�سمة  اأهدافه 

الجتماعي.
فريقه  مع  امل�ستقبلية  اأهدافه  عن  فيها  حتدث  الربيطانية،  �سي"  بي  "بي  ل�سبكة  اإعالمية  بت�سريحات  رحمة  بن  واأدىل 
اأندية  من  العديد  باهتمام  ال�ساب  الالعب  يحظى  اإذ  املمتاز،  الإنكليزي  الــدوري  يف  باللعب  طموحه  وحول  بريتنفورد، 

املتقدمة. م�ستوياته  بف�سل  "الربميريليغ"، 
وقال بن رحمة بهذا اخل�سو�س: "يف الوقت احلايل اأركز على م�سواري مع فريقي بريتنفورد، وعندما ي�سل ال�سيف �سرى، 

واأظن اأنه ل ينق�سني اأي �سيء هنا، �سعيد واألعب واأ�سجل وفريقي يفوز، اإنه و�سع رائع يف الوقت احلايل".
وتابع الالعب ال�سابق لنادي ني�س الفرن�سي: "طموحي هو اأن األعب يف الدوري الإنكليزي املمتاز، هذا ما ميكنني قوله، واإن 

حدث هذا الأمر مع فريقي بريتنفورد �سيكون اأمراً رائعًا، اأو مع فريق اآخر ل اأعرف، الأمر �سابق لأوانه لكي نخو�س فيه".
واأكد �سعيد بن رحمة عزمه على �سلك طريقه مواطنه وجنم مان�س�سرت �سيتي ريا�س حمرز، مربزاً يف الوقت ذاته اإعجابه 
اإنهما  بوجناح،  لبغداد  بالن�سبة  احلال  نف�س  وهو  ورائع،  كبري  لعب  "حمرز  بوجناح:  بغداد  القطري،  ال�سد  بنجم  الكبري 

م�سدر اإلهامي".
وهذا  كباراً،  لعبني  اأقابل  هناك  اجلزائر،  منتخب  مع�سكرات  اأح�سر  عندما  جداً  �سعيداً  "اأكون  ال�ساب:  الالعب  وختم 

ي�ساعدين يف تطوير قدراتي والتقدم نحو الأمام، واأكيد اأنني هناك �ساأح�سل على فر�ستي كاملة".
ومن املنتظر اأن يكون �سعيد بن رحمة )24 عامًا( معنيًا مبع�سكر اأبطال اأفريقيا ال�سهر املقبل، وهو اأمر يبقى منطقيًا بالنظر 
اإىل امل�ستويات الكبرية التي يقدمها هذا املو�سم بت�سجيله )8( اأهداف و�سناعته )6(، ما يجعله ورقة رابحة جديدة يف يد 

املدير الفني للمنتخب اجلزائري، جمال بلما�سي.

جنح النجم اجلزائري اإ�سالم �سليماين، مهاجم نادي 
موناكو، يف قيادة فريقه اإىل قلب املعادلة وتعوي�س 
تاأّخره اأمام م�سيفه اأميان، حيث �سّجل هدًفا نظيًفا، 
لتنتهي املباراة بفوز موناكو بنتيجة هدفني مقابل 
الـــدوري  مــن  الـ)24(  الأ�ــســبــوع  يف  ـــد،  واح ــدف  ه

الفرن�سي لكرة القدم.
عن  غيابه  بعد  املناف�سة  اأجواء  اإىل  �سليماين  وعاد 
كما  الإ�سابة،  ب�سبب  اأ�سبوعني  من  لأكر  املالعب 
فرتة  خالل  الإمارة"  "نادي  مبغادرة  ا�سمه  ارتبط 
م�ساركته  وكانت  املا�سية،  ال�ستوية  النتقالت 
كان  حني  الـ)58(،  الدقيقة  يف  كبديل  املــرة  هذه 
عن  يبحث  مورينو  روبرت  الإ�سباين  الفني  املدير 
العودة يف النتيجة، لينجح و�سام بن يدر يف ت�سجيل 
ي�سيف  اأن  قبل   ،)85( الدقيقة  يف  الأول  الهدف 
الوقت  يف  الفوز  هدف  ال�سابق  �سيتي  لي�سرت  لعب 

بدل ال�سائع.
عن  مورينو  ــرّب  ع ال�سبت،  ــوم  ي ــاراة،  ــب امل وعقب 
�سعادته الكبرية بالفوز املحقق، وعما قدمه النجم 
عن  قــال  حيث  املواجهة،  هــذه  خــالل  اجلــزائــري 
رائــع،  لعــب  "اإنه  ال�سحايف:  املوؤمتر  يف  �سليماين 
لقد قلت ال�سيء نف�سه منذ اأول يوم يل هنا، لدينا 
لعبني  �ستة  اأو  خم�سة  بوجود  ي�سدق  ل  هجوم 
واأ�ساف:  للفريق".  جيد  اأمر  اإنه  يتناف�سون،  كبار 
"لقد فعل كّل ما بو�سعه. اأعطى التمريرة احلا�سمة 
ركلة  على  يح�سل  اأن  ميكن  كان  الأول.  الهدف  يف 
له".  بالن�سبة  جًدا  �سعيد  اأنا  ا.  اأي�سً و�سجل  جزاء 
�سليماين  ب�ساأن  الإجابة  الإ�سباين  املدرب  ورف�س 
الأخرية  م�ساركته  منذ  الفريق  مع  يلعب  مل  الذي 
كانون  يناير/   12 يف  جريمان  �سان  باري�س  ــام  اأم
الثنائي  عن  احلديث  جتاهل  كما  املا�سي،  الثاين 
الناجح �سليماين وبن يدر يف اخلط الأمامي بقوله: 
"بالن�سبة يل، اأهم �سيء هو التحدث عن الفريق".
اأمام  قدمه  مبا  �سعادته  �سليماين  اأبدى  جهته،  من 
الر�سمي  الفريق  ملوقع  ت�سريح  يف  قال  اإذ  اأميان، 
عن  "تويرت"،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
هو  ــم  الأه ولكن  بعودتي،  �سعيد  "اأنا  الفوز:  هــذا 
كان  الهدف؟  الثالث،  بالنقاط  والفوز  الفريق  اأداء 
براأ�سية جيدة، نعم اإنه �سالحي املف�سل والحتفال 

كان على طريقة )�سليم(".

الالعبني  اأف�سل  من  حمــرز   : لبــورتــي 
مهارة يف مان�س�سرت �سيتي

نـــادي  الــفــرنــ�ــســي يف  ـــع  ـــداف امل اثــنــى 
لبورتي  اإميريك  �سيتي  مان�سي�سرت 

ريا�س  اجلزائري  النجم  على  كثريا 
اف�سل  بني  من  اإعتربه  حيث  حمــرز 

الالعبني يف الفريق هذا املو�سم .
النجم  ان  ــي  ــورت لب ــك  ــري اإمي ـــد  واأك

ــري ريــا�ــس حمــرز يــقــدم هذا  ــزائ اجل

بدايته  بعد  ــذا  وه ــع  رائ مـــردود  املو�سم 
ال�سعبة مع الفريق يف اأول مو�سم له .

املواهب  اف�سل  بني  من  حمرز  ريا�س   ” قائال  لبورتي  و�سرح 

م�ستويات  يقدم  اإنهي   ، املو�سم  هذا  �سيتي  مان�سي�سرت  نادي  يف 
كبرية”.

وتابع النجم الفرن�سي حديثه قائال ” م�ستوى ريا�س حمرز مل 

اأكر  يعمل  ان  ي�ستطيع  اأنه  اأعلم  لأنني  املو�سم  هذا  يفاجئني 
ويقدم اأف�سل مما هو الآن” .

يف  اأ�سا�سية  ركيزة  حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  ا�سبح  وقد 

ت�سكيلة املدرب الإ�سباين بيب غوارديول يف الأ�سهر الأخرية.

قلق يف ريال مدريد 
ب�سبب عقد رامو�ض

رامو�س  �سريجيو  م�ستقبل  حول  اجلدل  �سيعود 
قريبًا  الإ�سباين  واملنتخب  مدريد  ريــال  قائد 
حدث  كما  الإ�سبانية،  ال�سحف  واجهات  لت�سدر 
قبل اأ�سهر عندما كان ال�سم الأكر تداوًل، ومت 

ربطه بالرحيل عن قلعة "�سانتياغو برينابيو".
اأن هناك  "�سبورت" الإ�سبانية،  وك�سفت �سحيفة 
م�سكلة داخل اأ�سوار ريال مدريد �ستطفو لل�سطح 
قريبًا، اإذ اإن عقد �سريجيو رامو�س ينتهي يوم 30 
اللحظات مل  2021، وحتى هذه  يونيو/ حزيران 
اأي عر�س لتجديده، وهو ما ي�سكل �سداعًا  يتلق 
بــدوري  تتويجًا  ــر  الأك النادي  عند  حقيقيًا 

اأبطال اأوروبا.
واأو�سحت ال�سحيفة، اأن هناك بع�س 
"املرينغي"  اإدارة  جتعل  الــعــوامــل 
بخطوات  قيامها  قبل  كثرياً  تفكر 
لتجديد عقد املدافع ال�سر�س، منها 
ال�سن،  يف  رامو�س  �سريجيو  تقدم 
وبلوغه الـ35 عند نهاية عقده، وهو 
مراجعة  على  الفريق  اإدارة  اأجرب  ما 
ح�ساباتها قبل تقدمي العر�س املايل، 
الالعب  نيل  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
مليون   12 قدره  �سخم  لراتب 
يورو �سنويًا، يعترب م�سكلة 

اأخرى.
اإعالمية  و�سائل  وكانت 
حتدثت  قــد  اإ�سبانية 
عن  املا�سي  ال�سيف  يف 
تــلــقــي قــائــد الــنــادي 
من  مغٍر  لعر�س  امللكي، 
ناد �سيني مل يتم ذكره 
جعله  مــا  وهــو  ا�ــســمــه، 
يــقــدم طــلــب الــرحــيــل، 
برييز  فلورنتينو  اأن  اإل 
ــد  ــدري ــس ريــــال م ــ� ــي رئ

رف�س ذلك.
رامــو�ــس  �سريجيو  وعـــرّب 
ــرة عــن رغبته  اأكـــر مــن م
م�سواره  موا�سلة  يف  الكبرية 
نهاية  حتى  مــدريــد  ريـــال  مــع 
حيث  ـــة،  ـــروي ـــك ال ــه  ــريت ــس ــ� م
اللعب  يبقى  حلمه  ــاأن  ب �سرح 
يعلن  حتى  الأبي�س  بالقمي�س 
حال  ويف  الــقــدم،  كــرة  اعتزاله 
فاإنه  النادي  مغادرة  قرر 
�سيخرج من الباب الكبري 

مثلما يفعل الأ�ساطري.

ه�سا�سة دفاع بر�سلونة.. 
الفريق الأ�سواأ منذ 17 عامًا

الكاملة  بالعالمة  اخلروج  يف  بر�سلونة  نادي  جنح 
حقق  عندما  وذلــك  فيامارين"،  "بينتو  ملعب  من 
اأ�سبال كيكي �سيتني الفوز على ريال بيتي�س بثالثة 
الأ�سبوع  مناف�سات  �سمن  هدفني،  مقابل  ــداف  اأه

الـ)23( من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
على  ال�سوء  الإ�سبانية  "ماركا"  �سحيفة  و�سّلطت 
وياأتي  احلايل،  املو�سم  انطالق  منذ  بر�سلونة  اأرقام 
هذا بعدما توا�سلت امل�ساكل الدفاعية حني ا�ستقبل 
دقيقة   26 اأول  يف  الأندل�سي  الفريق  اأمام  هدفني 
عدد  جمموع  بذلك  ولي�سل  اللقاء،  انطالق  منذ 
�ستيغن  تري  الأملاين  احلار�س  تلقاها  التي  الأهداف 

اإىل 28 هدفًا بالدوري حلد الآن.
واأ�سافت اأن اخلط الدفاعي لفريق بر�سلونة يعترب 
وبال�سبط  عامًا،   17 اآخر  يف  الإطــالق  على  الأ�سواأ 
قبل مو�سم 2003-2002، حني اهتزت �سباك النادي 
الكتالوين بـ30 هدفًا، يف اأول 23 جولة من "الليغا"، 
لالأهداف  ا�ستقباًل  الأندية  اأ�سواأ  البار�سا  يعد  كما 
ــدى  اإح على  املناف�سة  ــة  ــع الأرب الــفــرق  بــني  مــن 
البطاقات املوؤهلة اإىل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا، 
خلف ريال مدريد )14 هدفًا( واأتلتيكو مدريد )15 

هدًفا( وخيتايف )20 هدًفا(.
مع  �سواء  الدفاعية،  اله�سا�سة  من  بر�سلونة  ويعاين 
احلايل  اأو  فالفريدي  اإرن�سيتو  ال�سابق  الفني  املدير 
 11 �ستيغن  تري  مرمى  ا�ستقبل  حيث  �سيتني،  كيكي 
يف  خارجه،  هدفًا  و17  نو"  "كامب  مبعقل  هدفًا 

حافظ  فيما  فقط،  الإ�سباين  ــدوري  ال م�سابقة 
"جدار برلني" على نظافة �سباكه يف 6 منا�سبات 

فقط.
لهذه  ــل  ح اإيـــجـــاد  �سيتني  عــلــى  و�سيتعني 
نابويل  مواجهتي  موعد  اقرتاب  مع  املع�سلة، 
"الكال�سيكو"،  يف  مدريد  وريــال  الأبطال  يف 

�سبعة  تلقى  قد  الكتالوين  الفريق  اأن  العلم  مع 
مب�سابقتي  مــبــاريــات   7 اآخـــر  يف  اأهـــداف 

الدوري وكاأ�س امللك.

ميندي مهدد بالغياب 
عن الكال�سيكو

ذكر تقرير �سحفي اإ�سباين، اأن الفرن�سي فريلند ميندي 

عن  بالغياب  ُمــهــدد  مــدريــد،  لــريــال  الأيــ�ــســر  الظهري 

مواجهة الكال�سيكو �سد الغرمي التقليدي بر�سلونة، 

اأول مار�س/اآذار املقبل، �سمن مناف�سات اجلولة 
الليجا. من   26

ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وبح�سب   

الإ�سبانية، فاإن ميندي ميلك يف ر�سيده 
4 بطاقات �سفراء، وقد يغيب عن لقاء 

الكال�سيكو.
يتبقى  الكال�سيكو،  مواجهة  وقبل 

الليجا  يف  مباراتني  مدريد  لريال 
وليفانتي،  فيجو  �سيلتا  �سد 

ــب عــلــى  ــوج ــت ــي ــس ولــــذلــــك �
على  ــول  ــس ــ� احل الــفــرنــ�ــســي 
يف  اخلام�سة  ال�سفراء  البطاقة 
املباراة الأوىل ويغيب عن الثانية، ليتاأكد 

ح�سوره �سد بر�سلونة.

عن  لــالإيــقــاف  ميندي  ــاب  غ املــو�ــســم،  وهــذا 

مواجهة فالن�سيا يف معقل اخلفافي�س "املي�ستايا"، التي 

تلقيه  ب�سبب  ملثله،  بهدف  الإيجابي  بالتعادل  انتهت 
بطاقتني �سفراوين �سد اإ�سبانيول.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي
دائرة الوادي
بلدية الوادي

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات

اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.
مبقت�سى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433هـ املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل �سيما املادة 18 منه، لقد مت هذا اليوم ت�سليم 
و�سل اإ�سهار لتاأ�سي�ض اجلمعية املحلية امل�سماة: جمعية الأنوار اخلريية. املقيمة: بحي الأ�سنام- الوادي رئي�ض اجلمعية: ديدي بلخري بن الطاهر تاريخ ومكان 

الزدياد: 1985/08/16 بالوادي عنوان الرئي�ض: حي الأ�سنام- بلدية الوادي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
                                       م�ستخرج من قائمة �سروط لبيع عقار باملزاد العلني                                                                                                                       

                                                املادة 748 من ق ا املدنية و الإدارية
نحــــن الأ�ستاذ / ميـــ�ســـة اإ�سمـــــــاعيـل املحــــ�سر الق�سائي لدى مـحكمة وجمل�ض ق�ساء الوادي و الكائن مكتبنـا بحي الرمـال بالـوادي وبناءا على 
ال�سند التنفيـــذي املتمثــل فـي : حكم مــــمهــور بال�سيغــة التنفيذية رقم 1096/2019 بتاريخ: 10/10/2019  ال�سادر عن : حمكمة الوادي 
00750/19  الـذي م�سمونـه :  يف ال�سكل:  00155/19 رقـم الفهر�ض:  ق�سـم : �ســـوؤون الأ�ســــــرة بتاريخ :16/04/2019 رقــم اجلـدول : 
قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة . يف املو�سوع: 1/ افراغ احلكم التمهيدي ال�سادر بتاريخ: 2017/12/20 حتت رقم 17/1529 وفهر�ض 
17/1924 عن ق�سم �سوؤون  الأ�سرة ملحكمـــــة احلال بامل�سادقـــــة على اخلربة املنجزة من طرف اخلبري قروي جمـال الدين واملودعة لدى كتابة �سبط 
املحكمة بتاريـــــــخ 2018/06/14 حتت رقم 18/114 و بح�سبها قبول اخلربة التي قام بها اخلبري و�سرف الأطراف لبيع العقــــــار باملزاد العلني 
2/ مع حتميل كل الأطراف امل�ساريف الق�سائية مبا فيها م�ساريف اخلربة . بالإ�ســــــافة اإلــــى �ســروط البيع املدونة يف القائمة املتواجدة بكتابة 
�سبط حمكمة الوادي ومكتب املح�سر الق�سائي والـــــتي ميكن الإطالع عليها لدى كتابة ال�سبط ومبكتب املح�سر الق�سائي املذكورين و علقنا نــــــ�سخـة 

من هذا الإعالن بلوحة اإعالنات حمكمة الوادي مثلما هو مـــــوؤ�سر اأ�ســــــفله . 
                                                                             املح�سـر الق�سائي

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي  مكتب الأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل 
  حـي الرمـال ـ الوادي ولية الوادي

   الهاتف: 0.32.24.70.89 .

مساحة اشهاريةمساحة اشهارية

الذي  فائزي  جموعي  ينا�سد 
�سنة   40 العمر  من  يتجاوز 
اجلزائر  ربوع  يف  املح�سنني 
وادي  من  مواطنيه  وبالأخ�ض 
ل  فهو  م�سابه،  يف  دعمه  �سوف 
يزال يوجه نداءاته عرب خمتلف 
التوا�سل  ومواقع  الإعالم  و�سائل 
يجد  اأن  اأمل  على  الجتماعي 
كل  بتون�ض  بعالجه  يتكفل  من 
دينار  ماليني   8 مببلغ  اأ�سهر   03
املر�ض  اأرقه  الذي  وهو  تون�سي 

واخلوف من عدم توفري املبلغ كل مرة يقرتب فيه موعده، فائزي جموعي من ولية وادي �سوف، متزوج ، ميكن اعتباره 
عاطل عن العمل حاليا فالعمل الوحيد الذي اأمتهنه بعد ترك مقاعد مدار�ض تعليم القراآن يف امل�سجد، فهو �سابر على 
حمنته وامل�ساعدات التي يتلقاها هي التي ت�سمح له بالعي�ض ليومنا هذا، حالته يرثى لها فال دخل له وهو بحاجة دائمة 
ملبلغ 08 ماليني دينار تون�سي حتى يوقف انت�سار املر�ض واليوم هناك انتفاخ على م�ستوى الرجل وكذا ظهرت م�ساكل 

على م�ستوى القلب .
العالج بالق�سطرة بتون�ض  فائزي جموعي م�ساب مبر�ض نادر وهو النمو الع�سوائي لل�سرايني على م�ستوى الرجل الي�سرى 
مما ت�سبب يف انتفاخها، واأحيانا جتعله عاجزا عن ال�سري، كما و�سع جموعي اأنه قام بزيارة عدة خمت�سني يف اأمرا�ض 
القلب وال�سرايني يف القطاعني العام واخلا�ض، لكنهم اأكدوا له اأن اجلراحة ل تنفع حالته املر�سية، فهو بحاجة للعالج 
من خالل ق�سطرة يف ال�سرايني املغذية للورم، كما اأخربنا املتحدث اأنه ي�سطر لل�سفر اإىل البلد ال�سقيق تون�ض حوال 
05 مرات �سنويا، ليتم حقنه باإبرة الأ�سعة التدخيلية، وهي عبارة عن اإبر خا�سة تقوم بحرق ال�سرايني الع�سوائية التي 

ت�سببت يف ذلك الورم، وهو ما يكلفه مبالغ مالية كبرية يعجز عن توفريها لول املح�سنني.
نداء اإن�ساين ينتظر التفاتكم

لذا اأين اأنتم يا اأهل اخلري؟ اأين اأنتم يا جمعيات اخلري؟ وباخل�سو�ض اأين اأنتم يا اأ�سحاب املال ممن قد يكلفه وي�سدد 
مبلغ 08 ماليني دينار تون�سي كل 03 اأ�سهر ؟ حتى ل يتاأخر يف عالجه ول يتفاقم املر�ض عليه فهو مهدد بقطع قدميه 
يف حال عجزه عن تلقي العالج، فهو يتوجه للمح�سنني على اأمل اأن يجد اآذان �ساغية تزيل عبئه وت�ساهم يف عالجه ، 
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واهلل ل ي�سيع اأجر املح�سنني .

ينا�سد املح�سنني ورجال املال م�ساعدته

جموعي بحاجة لق�سطرة ورم برجله كل 03 اأ�سهر بتون�ض 
عالجه ثمن  توفري  عدم  من  خوفا  دائم  �سغط  من  ••يعاين 
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غيابه   �ساليل  املــدافــع  وا�ــســل 
ــة  ــب ــواك م مــــن  ــن  ــك ــم ــت ي ومل 
لفريقه  اليومية  التدريبات 
فريقه  ــا  ــراه اأج الــتــي  الــنــادي 
تاأهبا للقاء جولة الأ�سبوع اأمام 
يوم  �ستجرى  التي  اجلبل  حي 
كانت  بعدما   ، املقبل  ال�سبت 
الأ�سبوع   بداية  مقررة  عودته 
التام  تعافيه  عــدم  ب�سبب   ،
لل�سفاء حيث �سرع بالآلم منذ 

بداية العمل ، مما اأجرب طبيب 
عطلته  متــديــد  اإىل  الــفــريــق 
العالج  موا�سلة  ق�سد  املرا�سية 
عك�س   . الإ�سابة  مو�سع  على 
التي  الأخـــرى  للعنا�سر  متاما 
بدالية  منذ  التدريبات  تواكب 

الأ�سبوع دون اأي اإ�سكال يذكر .
  

بوقره يريد إحداث 
تغييرات عن الهجوم 

الطاقم  يجري  اأن  املرتقب   من 
املدرب  بقيادة  للفريق  الفّني 
تغيرياته  ــق  احل عبد  بــوقــره 
املقبل  اللقاء  يف  الت�سكيلة  عن 
اخلط  م�ستوى  على  خ�سو�سا   ،
وجود  ب�سبب  للفريق  الأمامي 
بداعي  جاهزون  غري  لعبون 
ال�سديد  ــــاق  والإره الإ�ــســابــة 
حيث   ، ــه  ــن م ــون  ــان ــع ي ــــذي  ال

من  لعنا�سر  الفر�سة  �ستعطى 
كر�سي البدلء واأخرى من فئة 
الأوا�سط بعدما مت �سمها مطلع 
الأول  للتعداد  الثانية  املرحلة 

يف الفريق .

طامة عماد يعد 
بالتسجيل في شباك 

حي الجبل 

ــني  ــب ــالع ال ـــل  ك اأن  �ــســحــيــح 
بع�س  اأن  اإل   ، للقاء  جاهزين 
معنوية  بروح  ظهرت  العنا�سر 
طامة  الالعب  �سورة  يف  اأف�سل 
رائعة  معنوية  خانة  يف  عماد 
ــات  ــاري ــب امل يف  ــه  ــق ــاأل ت ــد  ــع ب  ،
ك�سب  يف  وم�ساهمته  الأخــرية 
بالت�سجيل  الإيجابية  النقاط 
ناهيك   ، املناف�سني  �سباك  يف 
ـــان يف  ـــــردوده الــــذي ك عــلــى م
اأطــوار  طيلة  املطلوب  امل�ستوى 
ملوا�سلة  يــوؤهــلــه  ممــا   ، الــلــقــاء 
يف  املناف�سني  �سباك  وهز  التاألق 
املواعيد القادمة من البطولة .   
اأحمد اأمني

مل يــواكــب الــالعــب املــتــاألــق يف 
حقيقه  ثور  بني  �سباب  �سفوف 
ــة الــتــدريــبــيــة  ــس ــ� اأحـــمـــد احل
فريقه  اأجــراهــا  التي  ــرية  الأخ
الأ�سبوع  جولة  للقاء  ا�ستعدادا 
املناف�س  نـــزول  �ست�سهد  الــتــي 
اجلنوب  على  �سيفا  القبة  رائد 
مدينة  وبــالــ�ــســبــط  الــ�ــســرقــي 
الكبرية  الآلم  ب�سبب   ، ورقلة 
ــي مل  ــت ــه ال ــت ــاب ــس اإ� يف مــو�ــســع 
حتى  نهائي  ب�سكل  منها  يتعافى 
مغادرة  على  اأجــربه  مما   ، الآن 
دون  �سيغيب  وبالتايل  احل�سة 
وقد   ، القادمة  املباراة  عن  �سك 
ــر رفـــقـــاوؤه بــالــتــوقــف عن  ــاأث ت
ــون  ــدرك ــم ي ــه ــات لأن ــب ــدري ــت ال
يتعلق  عندما  خ�سو�سا  قدراته 
�سعبة  فـــرق  مبــواجــهــة  الأمــــر 

املنال . 

عاصم يؤجل التحاقه 
بسبب ظروف عائلية 

يــ�ــســارك  مل   ، دائــــم  �ــســيــاق  يف 
هيثم  ــد  ــم اأح عــا�ــســم  ــب  ــالع ال

التدريبية  احل�س�س  ــاوؤه  ــق رف
للقاء  تاأهبا  اأجراها فريقه  التي 
ب�سبب   ، البطولة  مــن  ــادم  ــق ال
على  اأجــربتــه  عائلية  ــروف  ظ
 ، منها  ال�ستفادة  وعدم  الغياب 
التي  املجموعة  يكون  لن  وعليه 
�ستواجه املناف�س اجلديد ، فيما 
الأخرى  العنا�سر  بقية  توا�سل 
حتى  ــرية  ــب ك بــجــديــة  عملها 

تكون جاهزة للقاء .

الهيئة المسيرة تبرمج 
تكريمات جديدة 

م�سادرنا  قبل  من  خرب  و�سلنا 
املوثوقة اأن الهيئة امل�سرفة على 
�ستوا�سل  النادي    �سوؤون  ت�سيري 
ريا�سية  ــوه  ــوج ل تــكــرميــاتــهــا 
رائد  لقاء  انطالق  قبل  قدمية 
كرمت  بعدما   ، اجلديدة  القبة 

ــني يف  ــي ــس ــا� ــري ــد مـــن ال ــدي ــع ال
 ، البطولة  من  �سابقة  مواعيد 
اإما بت�سريفهم  ردا على جميلهم 
لألـــوان  حملهم  اأو  للمدينة 
�سابقة  مــنــا�ــســبــات  يف  الـــنـــادي 
�سجل  يف  ب�سماتهم  وتـــركـــوا 

النادي الذهبي .

نحو رسم استقبال كبير 
لألنصار 

م�سادرنا  قبل  من  خرب  و�سلنا 
بني  �سباب  اإدارة  اأن  بها  املوثوق 
الروح  على  املحافظة  تريد  ثور 
لقاء  خالل  واملعنوية  الريا�سية 
ــل  ـــذا داخ ــوع وه ــب ــس جــولــة الأ�
على  دليل   ، وخــارجــه  املــيــدان 
التح�سري  يف  انطلقت  اأنها  ذلك 
منت�سف  منذ  وال�ــســتــعــدادات 
ل�ستقبال  اجلــــاري  ــوع  ــب ــس الأ�
وتهيئة  فريقها  مناف�س  اأن�سار 
اللقاء  ملتابعة  الظروف  كل  لهم 
ختام  حتى  فريقهم  ومـــوؤازرة 

اللقاء .
اأحمد اأمني  

احتــاد  نــــادي  اأزمـــــات  اأن  ــدو  ــب ي
املو�سم  هذا  املتالحقة  العا�سمة 
ف�سولها،  اآخر  لكتابة  طريقها  يف 
النادي  اإدارة  جمل�س  اتخاذ  بعد 
ال�سركة  ــم  ــه ــس اأ� بــبــيــع  ـــــراًرا  ق
العمومية  للموؤ�س�سة  الريا�سية، 

لت�سيري املوانئ.
ـــار الـــنـــادي الــعــا�ــســمــي يف  ـــس واأ�
الر�سمي  حــ�ــســابــه  عــرب  ــان  ــي ب
اأع�ساء  اأن  اإىل  في�سبوك،  على 
اليوم  عــقــدوا،  الإدارة  جمل�س 
نظرائهم  مع  اجتماعا  الثالثاء، 
لت�سيري  احلكومية  املوؤ�س�سة  من 

كافة  عــلــى  ــوا  ــق ــف وات ـــئ،  ـــوان امل
تفا�سيل ال�سفقة.

رئي�س  اأن  العا�سمي  النادي  واأكد 
عبد  اجلــزائــريــة،  اجلمهورية 
�سخ�سيا  تــدخــل  تــبــون،  املجيد 
للفريق،  املالية  الأزمـــة  لإنــهــاء 
ومنح تعليماته مل�سوؤويل املوؤ�س�سة 
الــنــادي،  اأ�ــســهــم  على  للح�سول 

واإنهاء كافة اأعبائه املالية.
اإدارة  تعقد  اأن  املــرتــقــب  ومــن 
هــذا  �سحفية  ــــدوة  ن الحتـــــاد 
تفا�سيل  بقية  لك�سف  امل�ساء، 

ال�سفقة.

نادي تقرت 

طبيب الفريق ميدد العطلة املر�سية لالعب �ساليل
 الذي مل يتعافى 

�سباب بني ثور

حقيقة �سيغيب عن لقاء القبة ب�سبب الإ�سابة 

الرئي�ض تبون ينهي اأزمة احتاد العا�سمة

للقاء  امل�سطر  عمله  يف  تغيري  على  فتحي  عبيد  ــدرب  امل عمل 
بداية  العيد  �سلغوم  اأمــل  مباراة  برجمة  بذلك  م�ستغال  املقبل 
للقاء املرتقب  املقبل ورفع من عدد احل�س�س املربجمة  الأ�سبوع 
�سعيا  امل�سطر،  للربنامج  تدريبية  ح�س�س  اأربع  باإ�سافة  وذلك  
منه يف التخل�س من بع�س الأخطاء املتكررة ، خ�سو�سا منها التي 
الديار  خارج  لعبت  التي  اللقاءات  يف  ارتكابها  العنا�سر  عاودت 
ر�سيده  بها  يدعم  نقاط  من  ال�ستفادة  عدم  يف  ال�سبب  وكانت 

وتقربه من فرق كوكبة املقدمة للمجموعة الو�سطى  . 

عبيد يريد انتفاضة العبيه أمام الشلغوم 

لهدف  الهجومي  العمل  على  تركيزه  وبعد   ، مت�سل  �سياق  يف 
كانت  التي  ال�سلبي  العمل  هذا  من  والتخل�س  الأخطاء  ت�سحيح 
الذي  الأخري  اللقاء  من  اإيجابية  بنتيجة  العودة  عدم  يف  �سببا 
جمع فريقه بالرائد �سباب اأولد جالل ،اللقاء الذي �سهد خ�سارة 
فريقه بهدف مقابل �سفر ،  ينتظر املدرب فتحي عبيد انتفا�سة 
البي�ساء،  عني  اإحتاد  اأمام  �سجلوها  التي  الثالثية  بعد  مهاجميه 
والتي كانت قد �سبقتها ثالثية يف �سباك �سبيبة جيجل يف حمطة 

افتتاح املرحلة الثانية من البطولة .  

من المنتظر أن يجري تغييرات عن التشكيلة 

عدم  نتيجة  الأمــل  لقاء  عن  �ستغيبون  الالعبون  بع�س  اأن  مبا 
تعافيهم من الإ�سابة واأخرى مرهقة مل�ساعفة جهودها يف امليدان 
الأوا�سط  فئة  من  لعنا�سر  الدعوة  عبيد  ــدرب  امل وجها  فقد   ،
حل�سور اللقاء وال�ستنجاد بها عند احلاجة ، خ�سو�سا اأن البع�س 
فئة  ومــع  �سابقة  ر�سمية   مباريات  يف  امل�ساركة  لها  �سبق  منها 

الأكابر للنادي. 
اأحمد اأمني

ت�سامن �سوف 

عبيد ي�سيف ح�س�سا تدريبية 
للربنامج امل�سطر للقاء ال�سلغوم 

جنم بن عكنون 

مانع دون خطاأ مع فريقه جنم بن عكنون 
ويعد بالكثري هذا املو�سم  

من  ــرف  ــس اأ� مــانــع  ـــدرب  امل يعد 
يف  وفقوا  الذين  املدربني  بني 
الق�سم  بطولة  يف  م�سوارهم 
الو�سط  جمموعة  هــواة  الثاين 
الإيجابية  النتائج  خالل  من   ،
التي �سجلها منذ توليه العار�سة 
بن  جنـــم   ، لــفــريــقــه  الــفــنــيــة 
يـــوجـــد يف  ــث  ــي ، ح ــون  ــن ــك ع
دون  مباريات  �سبعة  ر�سيده 
الفريق من  ، بعدما متكن  خطاأ 
كاملة  مباريات  اأربعة  يف  الفوز 
خارج  من  بها  عــاد  التي  منها   ،
الفريق  وتعادل  هــذا   ، الديار 
يف ثالثة منا�سبات ، كان اأخرها 
ال�سلبي  التعادل  بنقطة  العودة 
من جنوب البالد وبال�سبط من 
فر�س  حيث   ، تــقــرت  مدينة 
م�سيفه  على  ال�سلبي  التعادل 

نادي تقرت ، وهي النتيجة التي جاءت لتوؤكد اأن الأخري له من اخلربة 
الثاين  الق�سم  م�سف  اإىل  بالفريق  وينتقل  العزق  يوا�سل  جتعله  التي 
اأربع جولت من املرحلة  املو�سم القادم ، لالإ�سارة فاإن النجم وبعد مرور 
30 نقطة  الثاين اأي اجلولة التا�سعة ع�سر يحتل املرتبة الثالثة بر�سيد 
الذي  بوفاريك  وداد  املذكورة  للمجموعة  ال�سدارة  �ساحب  عن  بعيدا   ،
 ، الثانية  املرتبة  ، فيما يوجد يف ر�سيد �ساحب  اأربعون نقطة  بحوزته 
اأن النجم يف رواق  ، وهو ما يوؤكد  34 نقطة كاملة  �سباب بني ثور ، عدد 
اإىل غاية  البطولة  املنفرد يف  العزف  جيد ومرتبة حمفزة جّدا ملوا�سلة 

ال�سعود للق�سم الثاين الذي يعد هدف اجلميع يف بن عكنون هذا العام .
اأحمد اأمني 
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اأ�سرى فل�سطينيون

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

املمثل  هي  الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  ان 
يف  الفل�ضطيني  لل�ضعب  والوحيد  ال�رصعي 
جميع اماكن تواجده وهي البيت الفل�ضطيني 
الفل�ضطينية  ال��دول��ة  مبثابة  وه��ي  اجلامع 
الت  ما  �ضوء  ويف  بالدولة  حزبا  ولي�ضت 
القرن  موؤامرة  �ضفقة  واإعان  االمور  اليه 
اع��ادة  يتم  ان  املهم  م��ن  ب��ات  االمريكية 
الفل�ضطينية  التحرير  منظمة  ايل  االعتبار 
لتتوافق  اطرها  بناء  واإع��ادة  وموؤ�ض�ضاتها 
الت�ضفية  م�ضاريع  مواجهة  متطلبات  مع 
امل�ضوؤولية  املنظمة  تتحمل  وان  االمريكية 
وبناء  الوهمية  امل�ضاريع  تلك  مواجهة  يف 
التوا�ضل  حتقيق  على  القادرة  املوؤ�ض�ضات 
تفعيل  اعادة  خال  من  الدويل  املجتمع  مع 
االإع��ام  ودائ��رة  ال�ضيا�ضية  ال��دائ��رة  دور 
املوحد التابع للمنظمة والعمل على ت�ضكيل 
ودبلوما�ضيني  حمامني  من  دويل  فريق  اكرب 
للدفاع  دوليني  ومتخ�ض�ضني  واإعاميني 
وفقا  امل�رصوعة  الفل�ضطينية  احلقوق  عن 

للقوانني الدولية وقرارات االمم املتحدة .
مهم  الفل�ضطيني  والهدف  املوقف  وحدة  ان 
مبوقف  واخل���روج  ال��ق��رن  �ضفقة  ملواجهة 
الوا�ضع  التاأييد  وح�ضد  موحد  فل�ضطيني 
للق�ضية الفل�ضطينية من خمتلف دول العامل 
رف�ضا ل�ضفقة القرن يف املحافل والعوا�ضم 
الدعم  ايل جت�ضيد  وال�ضعى  الكربى  الدولية 
االكتفاء  وعدم  الفل�ضطيني  لل�ضعب  العملي 

ال�ضامتة  واملواقف  واخلطب  البيانات  يف 
افعال  ايل  املواقف  هذه  ترجمة  و���رصورة 
الفل�ضطينية  الدولة  معامل  تر�ضخ  عملية 
االعرتاف  جت�ضيد  ايل  العاملي  الدعم  وحتول 
يف  واأننا  امل�ضتقلة،  الفل�ضطينية  بالدولة 
التاأكيد  ���رصورة  ايل  بحاجة  املرحلة  هذه 
الفل�ضطينية  بالثوابت  التم�ضك  على 
وك�ضف  احل���روب  على  النقاط  وو���ض��ع 
فا  الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية  خمطط 
التاريخية  احلقوق  يف  للم�ضاومة  جم��ال 
بالقد�ص  يعرتف  ومن  القد�ص،  يف  والدينية 
احلق  وي�ضادر  االحتال  لدولة  عا�ضمة 
عا�ضمة  يف  الفل�ضطيني  لل�ضعب  االزيل 
امل�ضلمني  من  املايني  حق  وي�ضادر  دولته 
اال�ضامية  مقد�ضاتهم  يف  وامل�ضيحيني 
التمييز  ن��ظ��ام  وي��ك��ر���ص  وامل�����ض��ي��ح��ي��ة، 
ال  واال�ضتيطان  االحتال  ويدعم  العن�رصي 

يحق له احلديث عن ال�ضام .
وح�ضد  احل�ضم  تتطلب  احلالية  املرحلة  ان 
القد�ص  اجل  من  واالإمكانيات  اجلهود  كل 
واالن��ف��ك��اك  وال��ب��ن��اء  التحرير  وم��ع��رك��ة 
الدولة  موؤ�ض�ضات  واإقامة  االحتال  عن 
ال��وح��دة  تعميق  واأه��م��ي��ة  الفل�ضطينية 
وتطوير  االنق�ضام  واإن��ه��اء  الفل�ضطينية 
اف�ضال  �ضبيل  يف  ال�ضعبية  املقاومة  ا�ضكال 
�ضد  امل��وؤام��رات  وخمتلف  القرن  �ضفقة 
العادلة،  وق�ضيته  الفل�ضطيني  �ضعبنا 
�ضفقة  ل��ع��زل  االجت��اه��ات  بكل  والعمل 
ال�ضاحتني  على  االمريكية  القرن  وموؤامرة 
مزبلة  على  تكون  حتى  والدولية  االإقليمية 

الواقع  علي  اثار  اأي  لها  يوجد  وال  التاريخ 
ال�ضعبي  باملوقف  اال   يتم  ان  ميكن  ال  وهذا 
الوطنية  قيادته  حول  امللتف  الفل�ضطيني 

. العادلة  ال�رصعية واملتم�ضك يف حقوقه 
ب�ضكل  العمل  تطلب  احلالية  املرحلة  اإن 
للق�ضية  االع��ت��ب��ار  الإع�����ادة  ج��م��اع��ي 
التحرير  منظمة  خ��ال  من  الفل�ضطينية 
العربية  االأمة  ق�ضية  باعتبارها  الفل�ضطينية 
�ضفقة  لعزل  العمل  وموا�ضلة  املركزية 
الطريق  وقطع  عربيًا  نتنياهو   – ترامب 
الفل�ضطينية  الق�ضية  ت�ضفية  خمطط  على 
الدويل  ال�ضعبي  الر�ضمي  احل�ضد  واإع��ادة 
ووا�ضح  �ضامل  مبوقف  للخروج  والعربي 
ورف�ص  م��وح��دة  وعربية  دول��ي��ة  وروؤي���ة 
مرجعية  واعتبارها  معها  والتعامل  ال�ضفقة 
يف  مفاو�ضات  اي��ة  مرجعيات  اح��دى  او 
حالة  اهمية  لتعميق  اي�ضا  والعمل  امل�ضتقبل 
�ضفقة  ي�ضمى  ما  لرف�ص  الوطني  الوفاق 
الفل�ضطينية  اخل��ط��وات  وتوحيد  ال��ق��رن 
حالة  تعزيز  باجتاه  والدفع  عليها  الرد  يف 
القيادة  .ان  االنق�ضام  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 
�ضيوا�ضلون  فل�ضطني  و�ضعب  الفل�ضطينية 
االمم  ويف  اال���ض��ع��دة  ك��اف��ة  على  العمل 
ت�ضع  حتى  الدولية  املحافل  وكل  املتحدة 
و�ضتعمل  العامل  يف  احتال  الأط��ول  ح��دا 
وعا�ضمتها  الفل�ضطينية  الدولة  اقامة  علي 
تفعيل  االن  ال�رصوري  من  وبات  القد�ص 
يف  الفل�ضطيني  املركزي  املجل�ص  ق��رارات 
�ضعبنا  والتنكر حلقوق  التطرف  هذا  مواجهة 

امل�ضري. وتقرير  احلرية  يف  الفل�ضطيني 

منظمة التحرير الفل�سطينية يف مواجهة �سفقة القرن

�سحيفة : ملفا الوفد الأمني امل�سري يف غزة ُبحثا على وقع تهديدات 
الحتالل وبغياب ال�سنوار !

يلوح بحرب وا�سعة على غزة بدعم اأمريكياأخبار فل�سطني

 مداهمات واعتقالت يف ال�سفة تطال عددا
من املواطنني

اع��ت��ق��ل��ت ق�����وات االح���ت���ال 
اأم�ص  �ضباح  "اال�رصائيلي"، 
من  عدد   ،11/2/2020 الثاثاء 
متفرقة  مناطق  يف  امل��واط��ن��ني 

بال�ضفة املحتلة.
من  عدد  بني  اندلعت  مواجهات 

خال  االحتال  وجنود  ال�ضبان 
نفذها  ال��ت��ي  امل��داه��م��ة  ح��م��ات 
جي�ص االحتال داخل املنازل قبيل 

اعتقال املواطنني.
من  طه،  اإياد  حممد  منهم:  وعرف 
و  الله،  رام  �ضمال  اجللزون  خميم 

اإ�ضام عامر من كفر قليل جنوب 
نابل�ص، والفتى حممد علي حممود 
رائد  اإ�ضماعيل  والفتى  طقاطقة، 
بيت  من  وكليهما  طقاطقة،  اأحمد 

فجار جنوب بيت حلم.

الذي  امل�رصي  االمني  الوفد  بحث 
غادر قطاع غزة بعد زيارة ا�ضتمرت 
 ، اأ�ضا�ضني  ملفني  فقط  واحد  ليوم 
القطاع،  يف  االأخري  الت�ضعيد  وهما 
واحلدود بني قطاع غزة وجمهورية 
وفقا  امل�����ض��ادر  م�����رص.وق��ال��ت 
انه  اللبنانية  "االخبار"  ل�ضحيفة 
م�ضادر  نقلت  االأول،  امللف  وخال 
ما  حول  متحور  النقا�ص  اأن  مطلعة 
وكيفية  التهدئة  تفاهمات  اإليه  اآلت 
املتبادل،  الهدوء  حالة  اإىل  العودة 
تاأمني  ال��ث��اين  امللف  ت��ن��اول  فيما 

احلدود امل�ضرتكة ومتابعة االإجراءات 
الفل�ضطيني،  الطرف  لدى  االأمنية 
وقت  بعد  جاءت  الزيارة  اأن  علمًا 
االح��ت��ال  ت��ه��دي��دات  م��ن  ق�ضري 
غزة  لقطاع  �ضاحقة  �رصبة  بتوجيه 
اللبنانية،  االخبار  �ضحيفة  .وقالت 
يحيى  اأن  املقاومة،  يف  م�ضادر  من 
يف  حما�ص  حركة  قائد  ال�ضنوار 
جراء  الوفد  لقاء  عن  اعتذر   ، غزة، 
للمقاومة،  امل�ضتمرة  االحتياطات 
غدر  اأيرّ  من  �ضامن  "ال  اأنه  خا�ضة 
االمني  الوفد  مع  اإ�رصائيلي".اللقاء 
امل�رصي ُعقد داخل مكتب ال�ضنوار، 
ومثرّل احلركة فيه قادٌة اآخرون منهم 
روحي  ال�ضيا�ضي،  مكتبها  ع�ضو 
اإىل  منتدب  اأنه  املفرت�ص  م�ضتهى، 
القاهرة، لكنه عاد منذ مدة اإىل غزة 
العاقة  ا�ضطراب  عن  احلديث  مع 

امل�رصية - »احلم�ضاوية«.
عرب  نتنياهو،  نقل  امل�ضادر،  وفق 
التقوا  اإ�رصائيليني  اأمنيني  م�ضوؤولني 
الوفد امل�رصي اأول من اأم�ص يف تل 
حمذراً  الهدوء،  بعودة  طلبًا  اأبيب، 
اإىل  كبرية  �رصبة  »�ضيوجه  اأنه  من 

حما�ص بغطاء دويل واأمريكي«.
على  »حما�ص«  ردت  املقابل،  يف 
ت�ضعى  »ال  اإن��ه��ا  بالقول  ال��وف��د 
»ال�ضغط  ل��ك��ن  للت�ضعيد«، 
يون،  الغزرّ يعي�ضه  الذي  االقت�ضادي 
التهدئة  تفاهمات  تنفيذ  وع��دم 
يف  اأك��رث  ال�ضغط  اإىل  �ضيدفعان 

املنطقة احلدودية«.
هناك  يكون  »لن  اأنه  الر�ضالة  ويف 
مماطلة  هناك  دام  ما  جماين  ه��دوء 
وتاأخري وت�ضييق«، مع حتذير من اأن 
»ارتكاب اأيرّ حماقة من االحتال اأو 
قيادات  بحق  اغتيال  تنفيذ عمليات 
كبرية،  ح��رب��ًا  �ضيفجر  امل��ق��اوم��ة 

دولة  يف  كبرياً  تاأثريها  �ضيكون 
الوفد  وقيادتها«.وناق�ص  االحتال 
احلدودية  املناطق  الثاين  امللف  يف 
ج��ن��وب ال��ق��ط��اع، ون��اق�����ض��وا مع 
الفل�ضطينيني  االأمنيني  امل�ضوؤولني 
املنطقة  ل�ضبط  فنية  ق�ضايا 
الت�ضلرّل  عمليات  ومنع  احلدودية 
والعك�ص. �ضيناء  اإىل  القطاع  من 
»تطوير  ح��ول  نقا�ص  ج��رى  كما 
معرب  عرب  وال�ضفر  التجاري  العمل 
�ضبيل  يف  وُعقدت  ال��ربي«،  رفح 
»االأمن  م�ضوؤويل  مع  لقاءات  ذلك 
معرب  واإدارة  الفل�ضطيني  الوطني« 

رفح.

الأ�سري املقد�سي "ال�سرير": 
عالء الدين احمد ر�سا البازيان 

كمال" "اأبو 
تاريخ املياد:- 27/6/1958،

ال�ضعدية  حارة  يف   -: االإقامة  مكان 
يف البلدة القدمية بالقد�ص

من  م��ت��زوج  االجتماعية:-  احل��ال��ة 
النت�ضة  ن�رصين  الفا�ضلة  ال�ضيدة 
وهن  ابنتني  االأب��ن��اء  من  ول��ه  واأب 
العلمي:-  ومنار..املوؤهل  انت�ضار 
بالدرا�ضة  جمتهدا  طفولته  منذ  كان 
حتى  البكرية  باملدر�ضة  والتحقت 
ومن  االبتدائي  ال�ضاد�ص  ال�ضف 
حيث  اال�ضامية  االيتام  دار  اىل  ثم 

�ضارع  االبراهيمية يف  الكلية  اىل  ذلك  وبعد  واحدة،  �ضنة  فيها  ق�ضي 
الدرا�ضة  ترك  وبعدها  االع��دادي،  الثالث  ال�ضف  حتى  الدين  �ضاح 
وعمل ميكانيكيًا مدة 6 ا�ضهر والحقًا عمل مع والدة الذي كان متعهد 
ال�ضجن، رغم  التوجيهية وهو يف  ال�ضهادة  دهان )طرا�ضة("ح�ضل على 
فقدان الب�رص ولكن وبفعل املنا�ضدات �ضمحت �رصطة ال�ضجن باإدخال 

اآلة بريل وذلك كي يتمكن من الدرا�ضة ولكنها �ضادرتها بعد ذلك...
العائلة الكرمية:- تتكون عائلته الفا�ضلة من ولده احلاج " اأحمد البازيان 
اإدارة  حينها  ورف�ضت   2009 عام  �ضبتمرب   27 بتاريخ  توفى  "والذي 
�ضجن " جلبوع " ال�ضماح له بوداعه وامل�ضاركة يف ت�ضييع جثمانه اإىل 
مثواه االأخري واالأ�ضري عاء فقد اأمه بعد اأقل من عام من رحيل وامة وله 

من االإخوة / عمر - عاء – عثمان- ر�ضي..
احلكم:-  ع�ضقان  االعتقال:-  مكان   ،20/4/1986 االعتقال:-  تاريخ 
بال�ضجن املوؤبدة التهمة املوجه اإليه:- ت�ضكيل وتنظيم جمموعات فدائية 

وع�ضكرية �ضد الكيان ال�ضهيوين
وتتبلور  جديدة  مفاهيم  لديرّه  تتكون  بداأت   1975 العام  يف  اعتقاله: 
عنده روؤية جديدة عن الفكر الوطني الثوري، فان�ضم يف العام 1977 
 25 البازيان  الدين ر�ضا  االأ�ضري عاء  فتح، ق�ضى  اإىل �ضفوف حركة 
عامًا يف ال�ضجن، على ثاث مراحل، فقد اعُتِقل عاء للمرة االأوىل يف 
20/4/1979ومت اإطاق �رصاحه يف 20/4/1981 لعدم توفر االأدلة �ضده، 
واعتقل يف املرة الثانية بتاريخ 4/12/1981 وقد حكمت عليه املحكمة 
"االإ�رصائيلية" بال�ضجن ملدة ع�رصين عامًا، واأطلق �رصاحه �ضمن عملية 
اإليه.  هة  باأيرّ تهمة موجرّ 1985، وحينها مل يعرتف  تبادل لاأ�رصى، عام 
بال�ضجن  عليه  وُحِكم   20/6/1986 عام  واعتقله  االحتال  جي�ص  وعاد 
مدى احلياة بتهمة ت�ضكيل وتنظيم جمموعات فدائية تعمل �ضد جي�ص 
يف  "�ضاليط"  االحرار  وفاء  �ضفقة  �ضمن  عنه  االأفراج  ومت  االحتال، 
باملوؤبد  وحكم   2014  /18/6 بتاريخ  اعتقاله  واعيد   2011 اأكتوبر   11
والتهمم املوجه اليه كانت هي امل�ضاركة يف مهرجان ليوم املراأة العاملي، 
تهمة  اإىل  باالإ�ضافة  مدر�ضي،  احتفال  وم�ضاركته يف  االأم،  لعيد  واآخر 
االأ�ضري  يتلقى  اإذ  الفل�ضطينية"  "ال�ضلطة  معادية  جهة  من  راتبًا  تلقيه 
خم�ض�ضاته ال�ضهرية عربها وح�ضيلة اعتقاله بلغت اأكرث من 31 عامًا 
يف �ضجون االحتال ال�ضهيوين.. فقدان الب�رص يف العام 1979 حاول 
املقد�ضيرّني  العماء  اأحد  تفجري  النابل�ضي  كمال  ورفيقه  عاء  االأ�ضري 
كاتهم،  والذي كان يتابع ن�ضاطات الفدائيني، وُيطِلع االحتال على حتررّ
نا�ضفة  لل�ضجن والتعذيب والقتل، فو�ضعوا له عبوة  �ص بع�ضهم  وعررّ
َ �ضديقه كمال  داخل ال�ضيارة ولكن القنبلة انفجرت بهما، حينها تويفرّ
النابل�ضي، اأما هو فقد اأ�ضيب بجروح خطرية يف ج�ضده وعينيه. بعد ذلك 
�ص  تعررّ وهناك  امل�ضكوبية،  �ضجن  اإىل  وقادته  االحتال  قوات  اعتقلته 
البازيان اإىل اأق�ضى اأنواع التعذيب، حيث ا�ضتغلرّوا جراحه، و�ضاوموه على 
مقابل معاجلة عينيه، ولكنه رف�ص  التفجري  مب�ضوؤوليته عن  اأْن يعرتف 
م�ضت�ضفى  يف  يعمل  "اإ�رصائيلي"  بروفي�ضور  �ضهادة  ويف  االع��رتاف، 
هدا�ضا /عني كارم، الذي اأبلغ عائلة البازيان اأنرّه خال التحقيق معه اأخاط 
اجلنود عينيه، بعد اأْن كان هناك اأمل االإب�ضار بها، وكما قال لعائلته اإنرّ 
وبعد  امل�ضت�ضفى.  يف  نائم  وهو  الباردة  املياه  عليه  يلقون  كانوا  اجلنود 
رة من التعذيب تردرّت اأو�ضاع البازيان ال�ضحية، وا�ضطر  عمليات متكررّ
ل خطراً على حياته  اأْن بات ي�ضكرّ االأطباء اإىل ا�ضتئ�ضال الطحال ، بعد 
اإ�ضابة راأ�ضه  �ٌص اللتقاط كثرٍي من االأمرا�ص، باالإ�ضافة اىل  وهو معررّ

�ص له.. ب�ضظايا االنفجار الذي تعررّ
من  يعاين  بازيان  عاء  البازيان:الأ�ضري  عاء  لاأ�ضري  املر�ضية  احلالة 
والروماتيزم  الب�رص  فقدان  من  يعاين  فهو  مزرية  �ضحية  اأو�ضاع 
واآالما حادة يف �ضاقيه واآالما يف املعدة وقد مت ا�ضتئ�ضال طحاله خال 
العك�ص يتعمد  فرتة اعتقاله وال يتلقى العاج الازم الإنقاذ حياته بل 
اأ�ضحاب  اأنا�ضد  مقايل  �ضطور  على  من  باإهماله.  العن�رصي  االحتال 
منظمة  وخا�ضة  الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  وكافة  احلية  ال�ضمائر 
حياة  الإنقاذ  العاجل  بالتدخل  با حدود  اأطباء  العاملية ومنظمة  ال�ضحة 
طرف  وتركيب  له،  قرنية  زراعة  يف  باالإ�رصاع  البازيان  عاء  االأ�ضري 
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ال�ضجون...

ف��ت��ح��ت اآل���ي���ات االح���ت���ال 
ام�ص  ���ض��ب��اح  االإ���رصائ��ي��ل��ي 
ر�ضا�ضاتها  ن���ريان  ال��ث��اث��اء، 
املواقع  مرا�ضد  اأحد  الثقيلة جتاه 

خانيون�ص. �رصق  الفل�ضطينية 
"اآليات  ب���اأنَّ  مرا�ضلنا  واأف���اد 
فتحت  االإ�رصائيلي  االح��ت��ال 
جتاه  الثقيلة  اأ�ضلحتها  ن��ريان 
�رصق  امل��ق��اوم��ة  مرا�ضد  اأح��د 
اأي  عن  يبلغ  اأن  دون  خانيون�ص 
اإ�ضابات يف �ضفوف املقاومني".

الحتالل 
الإ�سرائيلي 

ي�ستهدف مر�سدًا 
للمقاومة �سرق 

خانيون�ض
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 اأردوغان يهدد �سوريا بدفع ثمن باهظ للغاية، 
والأخرية ترد! 

قراءة / حممد علي
------------------ 

"احلكومة  اإن  اأردوغ�����ان،  وق���ال 
باهظا،  ثمنا  �ضتدفع  ال�����ض��وري��ة 
ت���راك  االأ اجل��ن��ود  ع��ل��ى  لهجومها 
�ضوريا"،  غ��رب  �ضمايل  دل��ب  اإ يف 
وكالة  ونقلت  ت��ع��ب��ريه.  ح��د  على 
القول،  اأردوغ��ان  عن  نا�ضول"  "االأ
تراك:  االأ اجلنود  على  الهجوم  حول 
ال�ضوري  اجلانب  على  بالرد  "قمنا 
باملثل  بالرد  وقمنا  درجة"،  باأق�ضى 
بل  بذلك،  نكتفي  ول��ن  دل��ب،  اإ يف 
مزاعمه.  ح�ضب  الرد"،  �ضنوا�ضل 
اأردوغ��ان  الرتكي  الرئي�ص  وتابع 
التي  اخلطوات  )االأربعاء(  "�ضاأعلن 
اإدلب(".  )بخ�ضو�ص  �ضنتخذها 
ال�ضورية،  اخلارجية  وزارة  وطالبت 
دويل  ب��ت��ح��رك  ���ض��اب��ق   وق���ت  يف 
لقوات  تركيا  ن�رص  "زيادة  حيال 
حمافظة  وري��ف  دل��ب  اإ حمافظة  يف 
انتهاك  ذل��ك  ان  م��وؤك��دة  حلب"، 
نباء  االأ وكالة  ونقلت  ل�ضيادتها. 
عن  "�ضانا"،  الر�ضمية  ال�ضورية 
اخلارجية،  وزارة  يف  ر�ضمي  م�ضدر 
ن�رص  يف  ت�ضتمر  "تركيا  اإن  قوله 
وريفها  اإدلب  يف  قواتها  من  املزيد 
املناطق  وا�ضتهداف  حلب  وري��ف 
النقاط  وبع�ص  بال�ضكان  املاأهولة 

املجتمع  وط��ال��ب��ت  الع�ضكرية". 
الواجبة  املواقف  ب�"اتخاذ  ال��دويل، 
للنظام  ال��ع��دواين  ال�ضلوك  للجم 

الرتكي".
توؤكد  "�ضوريا  اأن  امل�ضدر،  واأ�ضاف 
تواجد  الأي  القاطع  الرف�ص  جمددا 
ال�ضورية  االأرا���ض��ي  على  تركي 
للقانون  �ضافرا  انتهاكا  ي�ضكل  الذي 
على  ���ض��ارخ��ا  واع���ت���داء  ال���دويل 
مع  ويتناق�ص  ال�ضورية  ال�ضيادة 
�ضوت�ضي  وتفاهمات  �ضتانا  اآ بيانات 
الت�ضعيد  خف�ص  منطقة  بخ�ضو�ص 
اإ�رصار  يوؤكد  الذي  االأمر  اإدلب،  يف 
اأي  احرتام  عدم  على  اأردوغان  نظام 
كنظام  الت�رصف  وموا�ضلة  تعهدات 

القانون". عن  خارج 
الوقت  "يف  نه  اأ اإىل  امل�ضدر،  �ضار  واأ
باملجتمع  �ضوريا  فيه  تهيب  ال��ذي 
للجم  الواجبة  املواقف  اتخاذ  الدويل 
الرتكي  للنظام  العدواين  ال�ضلوك 
ودع��م��ه ال��احم��دود ل��اإره��اب يف 
جمددا  توؤكد  نها  فاإ وليبيا،  �ضوريا 
يف  تنجح  لن  االع��ت��داءات  ه��ذه  اأن 
االإرهابية  التنظيمات  اإحياء  اإع��ادة 
ال�ضوري  اجلي�ص  قوات  و�ضت�ضتمر 
التنظيمات  هذه  فلول  مطاردة  يف 
كامل  ب�ضكل  عليها  الق�ضاء  حتى 
االأرا�ضي  على  ال�ضيطرة  وا�ضتعادة 

كافة". ال�ضورية 
ال��ك��رم��ل��ني: ب��وت��ني واأردوغ������ان 
�ضوريا يف  الو�ضع  هاتفيا  �ضيبحثان 
ف����اد ال��ن��اط��ق ب��ا���ض��م ال��رئ��ا���ض��ة  اأ
باأن  بي�ضكوف،  دميرتي  الرو�ضية، 
ونظريه  ب��وت��ني،  ف��ادمي��ري  الرئي�ص 
ال��رتك��ي، رج��ب ط��ي��ب اأردوغ����ان، 
���ض��ي��ب��ح��ث��ان ه��ات��ف��ي��ا ال��و���ض��ع يف 
جهته،  من  الثاثاء.  اليوم  �ضوريا، 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال 
الثاثاء،  اليوم  اأوغلو،  ت�ضاوو�ص 
مكاملة  �ضيجريان  الرئي�ضني  اإن 
مدينة  يف  ال��و���ض��ع  ح��ول  هاتفية 
و�ضائل  ونقلت  ال�ضورية.  دل��ب  اإ
اأوغلو  ت�ضاوو�ص  عن  تركية  اإعام 
مكاملة  �ضيجري  رئي�ضنا  "اإن  قوله، 
حول  الرو�ضي  نظريه  م��ع  هاتفية 
يجب  نه  اأ م�ضيفا  اإدلب"،  يف  الو�ضع 
ب�ضفتهما  ي���ران،  واإ رو�ضيا  على 
يف  ال�ضلمية  للت�ضوية  ال�ضامنتني 
القوات  تقدم  يوقفا  اأن  �ضوريا، 
الناطق  وك��ان  دل��ب.  اإ يف  ال�ضورية 
دميرتي  الرو�ضية،  الرئا�ضة  با�ضم 
�ضابق  وق��ت  يف  نفى  بي�ضكوف، 
خطط  وج��ود  ال��ث��اث��اء  ال��ي��وم  م��ن 
واأردوغ���ان،  بوتني  بني  لقاء  لعقد 
ت�ضهده  الذي  الت�ضعيد  خلفية  على 
ن��ه  اأ غ��ري  ال�ضورية،  دل���ب  اإ مدينة 
بني  لقاء  عقد  اإمكانية  اإىل  �ضار  اأ
ال�رصورة. اقت�ضت  ما  ذا  اإ الرئي�ضني 

يف  يجري  مما  موقفها  تعلن  واأمريكا 
ال�ضورية اإدلب 

اأن  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  اع��ت��ربت 
على  ال�����ض��وري  اجلي�ص  "هجمات 
دل��ب  اإ منطقة  يف  الرتكية  القوات 
دعمها  موؤكدة  احلدود"،  كل  تتجاوز 
وقالت  الناتو.   يف  حليفتها  لرتكيا، 
لدى  الدائمة  االأمريكية  املندوبة 
هات�ض�ضون،  بيلي  ك��اي  ال��ن��ات��و، 
بها  دل��ت  اأ �ضحفية  ت�رصيحات  يف 

موافقني  "ل�ضنا  ال��ث��اث��اء:  ال��ي��وم 
تتخذها  التي  االإج��راءات  كل  على 
نعتقد  لكننا  ���ض��وري��ا،  يف  تركيا 
�ضوريا  قبل  من  الهجمات  هذه  اأن 
كل  تتجاوز  رو�ضيا  من  املدعومة 
هات�ض�ضون:  واأ���ض��اف��ت  احلدود". 
على  ح��زم  بكل  م�ضممون  "نحن 
ال��و���ض��ع،  ه���ذا  يف  ت��رك��ي��ا  دع���م 
الدعم  وقف  رو�ضيا  من  و�ضنطلب 
للم�ضي  اإمكانية  ي��ج��اد  الإ لاأ�ضد 
�ضوريا".  يف  �ضام  اتفاق  نحو  قدما 
يف  ال�ضوري  اجلي�ص  تقدم  واأدى 
يف  للم�ضلحني  معقل  اآخ��ر  دل���ب،  اإ
للتوتر  ملمو�ص  ت�ضاعد  اإىل  الباد، 
ال�ضلطات  تتهم  التي  تركيا،  مع 
ب�ضار  الرئي�ص،  بقيادة  ال�ضورية 
م�ضتمرة  هجمات  ب�ضن  ���ض��د،  االأ
ت�����راك يف  ع��ل��ى ال��ع�����ض��ك��ري��ني االأ
�ضوت�ضي  ات��ف��اق  وخ���رق  املنطقة 
وزارة  واأعلنت  هناك.  الهدنة  حول 
عن  االثنني،  اأم�ص  الرتكية،  الدفاع 
 5 واإ���ض��اب��ة  جنودها  م��ن   5 مقتل 
مكثف  مدفعي  "ق�ضف  يف  اآخرين 
على  ال�ضورية"  احلكومة  قبل  من 
يف  الرتكي  للجي�ص  مراقبة  نقطة 
ال�ضمايل  دل��ب  اإ بريف  تفتناز  بلدة 
ال��وزارة  ذك��رت  والحقا،  ال�رصقي. 
جوابية  عملية  �ضنت  قواتها  اأن 
 115 ا�ضتهداف  خالها  مت  وا�ضعة 
ال�ضورية  احلكومية  للقوات  موقعا 
وقبل  عنا�رصها.  من   101 و"حتييد" 
فرباير،   3 ي��وم  تركيا  ف��ادت  اأ ذل��ك 
ج��راء  ع�ضكرييها  م��ن   8 مب��ق��ت��ل 
احلكومية،  القوات  قبل  من  ق�ضف 
ا���ض��ت��ه��دف اإح���دى ن��ق��اط امل��راق��ب��ة 
قائلة  املنطقة،  يف   12 ال� الرتكية 
نتيجته  مت  جوابيا  هجوما  �ضنت  نها  اإ
ع�ضكريا   35 اإىل   30 من  "حتييد" 

. �ضوريا

للغاية" لهجومها على  باهظ  "ثمن  بدفع  ال�سورية  الثالثاء، احلكومة  اأم�ض  اردوغان،  الرتكي رجب طيب  الرئي�ض  هدد 
تعبريه.  ح�سب  الأتراك،  اجلنود 

العائلة  يف  جديد  مهم  عائلي  حدث 
عنه  ك�ضفت  الربيطانية،  امللكية 
م��وؤخ��را،  حملية  �ضحفية  ت��ق��اري��ر 
ملكة  حفيد  بنف�ضه  يعلنه  اأن  قبل 
وزوجته  فيليب�ص  بيرت  بريطانيا 
حفيد  فيليب�ص  واأعلن  اأومت.   الكندية 
انف�ضالهما،  واأومت  ليزابيث،  اإ امللكة 
ن��ه��م��ا ���رصع��ا ب��ال��ف��ع��ل يف  وق���اال اإ
 12 اإجراءات الطاق، بعد زواج دام 
فيليب�ص  با�ضم  متحدث  وقال  عاما. 
اأ�ضهر  بعد  اتخذ  القرار  اإن  واأومت، 
امللكة  بلغا  اأ نهما  واإ النقا�ضات،  من 
وقالت  امل��ا���ض��ي.  ال��ع��ام  والعائلة 
اإن  الربيطانية  "�ضن"  �ضحيفة 
 8 بني  من  االأك��رب  احلفيد  فيليب�ص، 

ال�ضديد  باحلزن  �ضعر  للملكة،  اأحفاد 
عاما(   41 ( اأومت  زوجته  رغبة  ب�ضبب 

االنف�ضال. يف 
ع��ام  يف  واأومت  فيليب�ص  وت���زوج 
�ضافانا  هما  ابنتني  واأجنبا   ،2008
�ضنوات(،   7 ( ي�ضا  واإ �ضنوات(   9 (
يتقا�ضما  �ضوف  نهما  اإ بيانهما  وقال 
ق�رص  ورف�ص  الطفلتني.  ح�ضانة 
خرب  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  ب��اك��ن��غ��ه��ام 
لة  "م�ضاأ االأمر  اإن  قائا  االنف�ضال، 
بيان  اأ���ض��اف  فيما  �ضخ�ضية"، 
واأومت  فيليب�ص  "عائلتي  اأن  املتحدث 
يدعمان  لكنهما  لاإعان،  حزينتان 
رعاية  يف  بامل�ضاركة  قرارهما  بقوة 
ابن  عاما(   42 ( وفيليب�ص  الطفلتني". 

ليزابيث،  اإ امللكة  ابنة  اآن  االأم��رية 
والية  ترتيب  يف   15 الرقم  ويحمل 
عام  اأومت  بزوجته  والتقى  العر�ص، 
الكربى  اجل��ائ��زة  �ضباق  يف   2003
يعمل  ك���ان  ح��ي��ث  م��ون��رتي��ال  يف 
وليامز"  دبليو  م  اإ "بي  فريق  م��ع 
 ،"1 "فورموال  �ضباقات  يف  املناف�ص 
دبليو".  م  اإ "بي  مع  تعمل  وكانت 
وند�ضور  ق�رص  يف  االثنان  وت��زوج 
من  العديد  �ضهد  الذي  لندن  قرب 
االأمري  زواج  منها  امللكية  الزيجات 
االأمريكية  من  امللكة  حفيد  ه��اري 
لقبا  فيليب�ص  يحمل  وال  ميغان.  
عن  ب��ع��ي��دا  للبقاء  ومي��ي��ل  ملكيا 
�ضخما  حفا  نظم  لكنه  االأ�ضواء، 

باكنغهام  ق�رص  م��ام  اأ ال�ضارع  يف 
ل��اح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د م��ي��اد امل��ل��ك��ة 

.2016 عام  يف  الت�ضعني 
 93 ( امللكة  اأن  "�ضن"  وذك���رت 
النباأ  ب�ضبب  ب�ضدة  �ضتحزن  عاما( 
�ضل�ضلة  خلفية  على  ت��ي  ي��اأ ال��ذي 
املالكة،  للعائلة  االنتكا�ضات  من 
يف  الق�رص  وميغان  هاري  اأدخل  فقد 
اأعلنا  عندما  املا�ضي  ال�ضهر  اأزم��ة 
واجباتهما  تقلي�ص  يريدان  نهما  اأ
اتفاق  اإىل  ذل��ك  واأدى  الر�ضمية. 
امللكي  دورهما  من  تقاعدهما  على 
يف  الوقت  من  املزيد  ق�ضاء  اأجل  من 

املتحدة. والواليات  كندا 
ق/د

اأ�ضيب  و  اأ ُقتل  ممن  ليبية  اأُ�رص  جلاأت 
يف  املقاطعة  حمكمة  اإىل  قرباوؤهم،  اأ
ق�ضائية  دع��وى  لرفع  وا�ضنطن، 
خليفة  الليبي  املتقاعد  اللواء  �ضد 
ارتكاب  بتهمة  م���ارات  واالإ حفرت 

حقوق  وان��ت��ه��اك  ح��رب  ج��رائ��م 
ن�ضان.  الإ ا

واأ�����ض����در م��ك��ت��ب امل��ح��ام��اة 
Transnational Bus -“
 ”ness Attorneys Group
ليبية،  ع��ائ��ات   6 با�ضم  بيانًا 
ي�ضلطون  ع��ني  امل��َدرّ اإن  فيه،  ق��ال 
اخلطرية  االنتهاكات  على  ال�ضوء 
القتل  وعمليات  ن�ضان  االإ حلقوق 
فيها  ت���ورط  ال��ت��ي  وال��ت��ع��ذي��ب 
اأن  ال��ب��ي��ان  ذك��ر  ك��م��ا  امل��ت��ه��م��ون. 
بتعوي�ص  تطالب  الليبية  ���رص  االأ
دوالر  مليار  اإىل  قيمته  ت�ضل  مايل 
املكتب  بيان  يف  وج��اء  م��ري��ك��ي.  اأ

يف  و�ضارك  �ضجع  “حفرت  اأي�ضا: 
التعذيب،  يف  وبالتحديد  اجلرائم 
��ل ج��رائ��م ح��رب،  وه���و م��ا ي�����ض��ِكرّ
يعد  ن�����ض��اين  ال��ااإ ال�ضلوك  وه��ذا 
الرابعة  جنيف  التفاقية  انتهاكا 
واالإع���ان  املتحدة  االأمم  وميثاق 
ود�ضاتري  ن�ضان  االإ حلقوق  العاملي 
فيما  م���ا  اأ املتحدة”.  ال���والي���ات 
البيان  ذكر  فقد  االم��ارات،  يخ�ص 
دع��وى  رفعت  الليبية  ���رص  االأ اأن 
حفرت  لدعمها  �ضدها،  ق�ضائية 
�رصيكة  واعتربتها  وال�ضاح،  باملال 
ليبيا. يف  املرتكبة  احلرب  جرائم  يف 

انتهاكات  يومي  ب�ضكل  وتتوا�ضل 

ملوؤمتر  حتٍد  يف  للهدنة  حفرت  قوات 
يناير/  19 يف  عقد  ال��ذي  ب��رل��ني، 
مب�ضاركة  املا�ضي،  الثاين  كانون 
قليمية  اإ منظمات  و4  دول��ة   12
بيانه  بنود  �ضمن  ودع��ا،  ودولية، 
ب��وق��ف  االل���ت���زام  اإىل  اخل��ت��ام��ي، 
امل�ضار  اإىل  والعودة  النار،  اإطاق 
وت�ضن  النزاع.  ملعاجلة  ال�ضيا�ضي 
بريل/ني�ضان  اأ  4 منذ  حفرت،  قوات 
على  لل�ضيطرة  هجوما  املا�ضي، 
احلكومة  تنازع  حيث  العا�ضمة، 
البلد  يف  وال�ضلطة  ال�رصعية  على 

بالنفط. الغني 
ق/د

طالق يف العائلة امللكية الربيطانية... و"حزن" يعم ق�سر باكنغهام

عائالت ليبية تقا�سي حفرت والإمارات

ولد  حممد  املوريتاين  الرئي�ص  جدد 
موريتانيا  حر�ص  الغزواين  ال�ضيخ 
لتعزيز  اجل��ه��ود  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى 
اجلمهورية  مع  العاقات  وتطوير 
ذلك  ج��اء  ي���ران.   اإ يف  االإ�ضامية 
ولد  بها  بعث  تهنئة  برقية  خ��ال 
يراين  االإ الرئي�ص  لنظريه  الغزواين 
احتفال  مبنا�ضبة  روح���اين  ح�ضن 
ولد  وهناأ  الوطني.  بعيدها  ب��اده 
نظريه  املنا�ضبة  ب��ذات  ال��غ��زواين 

التحايا  خاله  من  وزف  ي��راين،  االإ
لهم  متمنيا  ي����راين،  االإ لل�ضعب 
واأكد  وال��رخ��اء.  التقدم  من  مزيدا 
عاقات  تطوير  اأن  الغزواين  ولد 
م�ضالح  خلدمة  �ضبيا  ياأتي  التعاون 
وختم  ال�ضقيقني.  البلدين  �ضعبي 
اأ�ضمى  بتقدمي  برقيته  الغزواين  ولد 
ي��راين  االإ للرئي�ص  التقدير  ي��ات  اآ

روحاين. ح�ضن 
ق/د

فيديو  ال�ضيني  التلفزيون  ن�رص 
جني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ص  يظهر 
يف  م�ضت�ضفى  ي��زور  وه��و  بينغ، 
ويخ�ضع  وجهه،  على  بقناع  بكني 
يظهر  كما  ط��ب��ي��ة.   لفحو�ضات 
م�ضت�ضفى  يزور  وهو  �ضي،  الفيديو 
بفريو�ص  للم�ضابني  اآخ��ر  خا�ضا 
مع  احل��دي��ث  وي��ت��ب��ادل  "كورونا" 
ال�ضينية  ال�ضلطات  اعلنت  االأطباء. 
كورونا  فريو�ص  وفيات  ح�ضيلة  ان 
بعد  وذلك  وفاة  حالة  الف  جتاوزت 
وثمانية  مئة  م��ن  اك��رث  ت��ويف  ان 
والع�رصين  االربع  خال  ا�ضخا�ص 

ال�ضلطات  وقالت   . املا�ضية  �ضاعة 
بوؤرة  هوبي  مقاطعة  يف  ال�ضحية 
فريو�ص  ان  الباد  و�ضط  يف  الوباء 
و�ضتة  ال��ف  بحياة  اودي  ك��ورون��ا 
ال�ضني.  يف  االن  حتى  �ضخ�ضا  ع�رص 
ارتفاع  اىل  امل�ضوؤولون  وا�ضار  هذا 
اثنني  من  اكرث  اإىل  اال�ضابات  عدد 
�ضخ�ص،  و�ضتمئة  ل��ف��ًا  اأ وارب��ع��ني 
الفني  ا���ض��اب��ة  ع��ن  االع���ان  ب��ع��د 
خال  ا�ضايف  �ضخ�ص  وخم�ضمئة 

املا�ضية. ال�ضاعات 
ق.د

ارتفاع  عن  االإعان  مع 
فريو�ص  �ضحايا  اأع��داد 
امل�ضتجد  "كورونا" 
ب�رصعة  ينت�رص  ال���ذي 
ال�ضني  داخ���ل  ك��ب��رية 
وخ����ارج����ه����ا، ت�����زداد 
حتول  م��ن  التحذيرات 
يجتاح  وباء  اإىل  املر�ص 
دول العامل.  و اأكد مدير 

تيدرو�ص  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
الفريو�ص  اأن  غيربي�ضو�ص،  اأدهانوم 
للعامل.  جدا"  خطريا  "تهديدا  ي�ضكل 
افتتاح  ل��دى  غيربي�ضو�ص  وذك��ر 
حول  العاملية  ال�ضحة  منظمة  موؤمتر 
باملئة   99 "وجود  جنيف:  يف  املر�ص 
حالة  �ضيبقي  ال�ضني  يف  احلاالت  من 
لكن  البلد،  لهذا  كبرية  ط��وارئ 
جدا  خطريا  تهديدا  ي�ضكل  ذل��ك 
ال�ضياق  ويف  العامل".  دول  ل�ضائر 
الربوفي�ضورغابرييل  ق��ال  ذات��ه، 
ال�ضحة  طب  ق�ضم  رئي�ص  ليونغ 
يف  كونغ،  هونغ  جامعة  يف  العامة 
"غارديان"  ل�ضحيفة  ت�رصيحات 
يهدد  ال��ف��ريو���ص  اإن  الربيطانية، 
العامل.  �ضكان  من  باملئة   60 نحو 
ح�رص  الذي  الربوفي�ضور  واأو�ضح 
"معظم  اأن  ال�ضحة،  منظمة  اجتماع 
�ضخ�ص  كل  اأن  يعتقدون  اخل��رباء 
الفريو�ص  نقل  يف  �ضي�ضتمر  م�ضاب 
 60 اآخ��ر.  �ضخ�ص   2.5 ح��وايل  اإىل 
كبري  عدد  العامل  �ضكان  من  باملائة 
نحو  يقوم  اأن  ويرتقب  للغاية". 
�ضائل  ب��ا���ض��ت��ع��را���ص  ع���امل   400
ي��وم��ني،  خ��اي  ال��وب��اء،  مكافحة 

العدوى  �ضاليب  اأ اإىل  و�ضيتطرقون 
مدير  وق��ال  املحتملة.  والعاجات 
يهم  ما  "اأكرث  للم�ضاركني:  املنظمة 
نقاذ  واإ الوباء  )انت�ضار(  وق��ف  هو 
اأن  ميكن  ما  هذا  بدعمكم،  االأرواح. 
غيربي�ضو�ص  ودعا  �ضويا".  به  نقوم 
"الت�ضامن"  اإظهار  اإىل  الدول  كل 
متلكها،  التي  البيانات  م�ضاركة  عرب 
خا�ص  ب�ضكل  �ضحيح  "هذا  وقال: 
بالعينات  م���ر  االأ يتعلق  حينما 
ومن  للفريو�ص.  اجليني  والت�ضل�ضل 
الوباء".  هذا  على  االنت�ضار  اأج��ل 
اأن  اأمله يف  واأعرب غيربي�ضو�ص عن 
"خارطة  اإىل  االجتماع  هذا  يتو�ضل 
"ميكن  التي  البحوث  ب�ضاأن  طريق" 
اأن  امل��ان��ح��ة  واجل��ه��ات  للباحثني 
من  اأكرث  واأ�ضيب  عليها".  يعتمدوا 
الفريو�ص  بهذا  �ضخ�ص   42600
عن  يقل  ال  ما  وت��ويف  ال�ضني،  يف 

منهم.  1016
الفريو�ص  قتل  ال�����ض��ني،  وخ���ارج 
والثاين  الفلبني  يف  االأول  �ضخ�ضني 
اإ�ضابة  تاأكيد  ومت  كونغ،  هونغ  يف 
حواىل  يف  �ضخ�ص   400 من  اأك��رث 

دولة.  30
ق/د

موريتانيا توؤكد حر�سها على تعزيز 
العالقات مع اإيران 

رئي�ض ال�سني يف امل�ست�سفى وال�سبب 
'كورونا'!

حتذيرات مرعبة.. كورونا يهدد 60 
باملئة من �سكان العامل



16ثقافي
العدد
1925 اإلربعاء 12 فيفري 2020 م الموافق لـ 18 جمادى الثانية 1441هـ

ما فائدة الألقاب اإن مل تكن حافزا للموا�سلة ؟

اأ . خل�سر . بن يو�سف
------------------ 

اأ�سبت  كيف  و  ــن  اأي التحرير:من 
مب�س احلروف؟

كان  ب��ل  م�ضا  يكن  مل  احلقيقة  يف 
عندما   ١١ �ضن  يف  كنت  متنف�ضا. 
بت بحالة  بداأت مطالعة الروايات. فاأُ�ضِ
من حب التعبري و التقاط الِعرب و احِلكم، 
عليه  عيناي  وقعت  ما  كل  �ضطور  بني 

او الم�ضته اأناملي.

الكاتبة  حتكي  ملاذا  و  التحرير:ملن 
و  قلبها  ابت�سامات  و  قلمها  اأنــني 

نب�س ذاتها ؟ 
هي عبارة عن جتارب اأو مواقف مل�ضتني 
خالها  من  اأردت،  حميطي  مل�ضت  اأو 
التي  والتجارب  احلاالت  بع�ص  و�ضف 
اأغلب  يعي�ضها  باالأحرى  اأو  بها  مير  قد 
مبراحل  لكن  و  مت�ضابهة،  بطرق  االأفراد 
خمتلفة لرت�ضم ب�ضمة على وجه ال�ضعيد 

و تزرع اأما يف نف�ص من به اأمل.

تقف  مبدع  اأي  التحرير:بداية، 

،ومــن  اأول  املــوهــبــة  خلفية  على 
ثمة احلوافز ونطاق تاأثره بغريه، 

كيف كانت بدايتك...؟
 

بعدما  املطالعة  م��ع  ك��ان��ت  بدايتي 
اأ�ضبحت املطالعة �ضغفا ، فقد اأ�ضبحت، 
حتى  جفن  يل  يغفو  ال  كتابا  بداأت  اإذا 
بداخلي  حركت  الهواية  هذه  اأختمه، 
يجول  مبا  البوح  و  التعبري  عن  الرغبة 

بخاطري.

اإ�سداراك  عن  حدثينا  التحرير:   
وهل اأنت را�سية عنه؟

االأمل  اأهمية  بقدر  يكن  مل  اإ�ضداري 
كلما  ي��غ��م��راين  ال��ل��ذي��ن  ال��ف��رح��ة  و 
لكن  و  ك��را���ض��ت��ي.  ت�ضفح  اأع���دت 
الغري  مع  جتربتي  مب�ضاركة  الفرحة 
اخلوف  بني  خمتلطا  �ضعورا  اأعطتني 
كلمة  ب�ضدى  الفخر  و  امل�ضوؤولية  من 
خا�ص  �ضعور  هو   ..  . ال�ضغرية  الكاتبة 
جمال  اي  اأو  للكتابة  حمب  لكل  اأمتناه 

اآخر.

ــات  ــوع ــس ــو� الـــتـــحـــريـــر:مـــاهـــي م
ــــدارك الــفــنــي   ــــس ومـــرتـــكـــزات اإ�

واجلمايل  ؟ 

التي   العبارات  بع�ص  يف  يتمثل  التفنرّ 
اجلمال   و   . اإب��داع��ي  ن�ضج  من  كانت 
بني  يوجد  الذي  االأمل  مدى  يف  يتمثل 
نزلت  كلما  الرواية  ففي  اأمل.   و  جرح 
اأو  ب�ضمة  تر�ضم  مل  اإن  جتف  لن  دمعة 
الزرع  ينبت  كما  ب�ضدري  اأما  ُتنبتت 

بعد املطر.

 ،2019 �سيال  يف  نــلــت  الــتــحــريــر: 
كيف  املــعــر�ــس  يف  كــاتــبــة  اأ�ــســغــر 
يف  ت�ساركني  واأنـــت  �سعورك  ــان  ك
التي  الإيجابيات  وماهي  املعر�س، 

خرجت بها من م�ساركتك؟ 

اأي  اأتلق  مل  لاأ�ضف  ولكن  اللقب  نلت 
تكن  مل  اإن  االألقاب  فائدة  ما   ... اهتمام 
لله،  احلمد  طبعا  ؟  للموا�ضلة  حافزا 
اال�ضتفادة  هو  االإيجابي  ال�ضيء  ولكن 
اأنواع  من  كثري  مع  التعامل  جتربة  من 

اء اأوالهدام. النقد ... البنرّ

لل�ساأن  ومتتبعة  التحرير:كقارئة 
ي�سدر  مــا  تقّيمني   كيف  ـــي  الأدب

حاليا ؟
اأن  �سك  ،ل  با�ستمرار  تن�سرين 
 ، لكتاباتك  واأ�سداَء  ردوداً  هناك 

كيف تتلقني ذلك ؟

الأنها  الفنية  االأعمال  بكل  فخورة  اأنا 
تاأثريها  �ضدى  اأو  حجمها  �ضغر  مهما 
الكثري من  اأنها حتمل بني طياتها  ..البد 

العرب. 
كبريا  يكن  مل  كتابي  ل�ضدى  بالن�ضبة 
بحجة �ضغر �ضني و افتقاري للتجارب. 
بوجود  فخورة  اإين  لله،  احلمد  لكن  و 
و  الغاف  على  اإ�ضمي  حتمل  رواي��ة 
طيات  ب��ني  ع��ام��ا   ١٤ اب��ن��ة  جم��ه��ود 
 .. ما  يوما  فخورة  �ضاأكون  �ضفحاتها.. 

بجراأتي و اإ�رصاري.

ب�سماٍت  لهم  اأن  تَرْين  التحرير:من 
على كتاباتك... ؟

ولكن   ... حم��رج  �ضوؤال  ه��ذا  احلقيقة 
كان  االإلهام  م�ضدر  اأن  القول  ميكنني 
ينام بجواري و الكل هم من اأهل الدار.

ــاريــعــك  الـــتـــحـــريـــر:مـــاهـــي مــ�ــس
امل�ستقبلية؟ 

اأن  اأريد  لكن  و  الكتابة  موا�ضلة  اأريد  
ع يف جمال الكتابة. ان اأتو�ضع و اأُنوِّ

ــّراء  ــق الــتــحــريــر:كــلــمــة اأخــــرية ل
اجلريدة ؟

الفر�ضة  هذه  على  اأ�ضكَركم  اأن  اأري��د 
اأي�ضا  اأمل.  بداية  تكون  اأن  اأمتنى  التي 
كان  من  لكل  اجلزيل  بال�ضكر  اأتقدم 
واأمتنى  حوله.  من  حياة  ي�ضئ  م�ضباحا 

لكم حتقيق اأحامكم.

الثانية ع�سرة.  �سن  كتابة اخلواطر يف  مع  كانت  بدايتها  اأفكارها،  م�ساركة  اأحبت  لطاملا  16 عاما  اأنفال قالم من ولية اجللفة، 
16 جنحت باإ�سدار اأول رواية يل حتت عنوان: اأمل يف جنان الظالم و يف �سن 

"التحرير": اأنفال قالم يف حوار لـ : 

ال�ضعبي  الرتاث  �ضاعر  تويف 
ال���وه���راين، م��ك��ي ن��ون��ة، 
�ضنة   88 ن��اه��ز  ع��م��ر  ع��ن 
لزمه  اأ ع�ضال  مر�ص  بعد 
من  علم  ح�ضبما  الفرا�ص، 

الفني. الو�ضط 
ال��ذي  الفقيد،  ت��ويف  ق��د  و 
الفنية  ال�ضاحة  يف  ا�ضتهر 
كاأحد  ل��وه��ران،  الثقافية  و 
حمليا  البارزة  الفنية  الوجوه 
اأو  امللحون  ال�ضعر  جمال  يف 
الفلكلور  ���ض��ع��راء  ك��اأح��د 
بامل�ضت�ضفى  ال���وه���راين، 
كان  ي��ن  اأ ل��وه��ران  اجلامعي 

فرتة. منذ  للعاج  يخ�ضع 
ال�ضاعر  تغنرّى  و  كتب  و 
خ��ال  ال���راح���ل،  ال�ضعبي 
و  "الرثية"  الفنية  م�ضريته 
ب��ال��رتاث  بالعطاء،  املليئة 

ال�ضخ�ضيات  وعن  الوهراين 
ع��اوة  للمنطقة  ال��ث��وري��ة 
فريق  حمافل  و  تاريخ  على 
م��ول��ودي��ة وه����ران ل��ك��رة 
الفقيد  ك��ان  ال��ذي  ال��ق��دم، 

به. التعلق  �ضديد 
قد  ال��راح��ل  الفنان  ك��ان  و 
الق�ضائد،  من  العديد  كتب 
��ده��ا م��ط��رب��و  ال���ت���ي ج�����ضرّ
على  ال��وه��ران��ي��ة  االأغ��ن��ي��ة 
و  �ضنات  بن  ه��واري  غ��رار 
الراحل  الفنان  و  امل��ازوزي 

فتحي. �ضيخ 
ال��رثى  الفقيد  �ضيوارى  و 
مبقربة  الظهر،  �ضاة  بعد 
ح�ضبما  ال��ب��ي�����ض��اء،  ع��ني 

امل�ضدر. ذات  من  ا�ضتفيد 
ق/ث

على  اأم�ص  ال�ضتار  ���ض��ِدل  اأُ
االأوىل  الطبعة  فعاليات 
لل�ضعر  ال��وط��ن��ي��ة  ي��ام  ل��اأ
تيوت"   " ببلدية  ال�ضعبي 
نظمتها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ع��ام��ة، 
الثقافية  االأج��ي��ال  جمعية" 
ال�ضباين"،  ال��ت��م��ي��ي��ز  و 
جمعية  م���ع  ��ن�����ض��ي��ق  ب��ال��ترّ
ببلدية  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��رم��ال 
مب�ضاركة  ،و  ال�ضفراء  العني 
�ضعراء  م��ن  مم��ي��زة  كوكبة 

. والية   13 من  امللحون 

��ع��راء  ال�����ضرّ احت����ف  ق���د  و 
مبجموعة  احلا�رص،  اجلمهور 
امللحون  ق�ضائد  م��ن  مميزة 
ترثي  و  الوطن  د  مُتجرّ التي 
بدوية  اأخ��رى  و  ال�ضهداء، 

اخليمة  و  بالفر�ص  تتغنى 
مترّ  ك��م��ا  ال��وال��دي��ن،  ح��ب  و 
الثقافية  التظاهرة  هذه  خال 
خيمة  و�ضط  موائد  تنظيم 
ال�ضعراء  ال�ضتقبال  عماقة، 
ال�ضياحية  التيوت"  ببلدية" 
ف��ر���ض��ة  ك���ان���ت  ح��ي��ث   ،
ثرية  االأ بالكنوز  للتعريف، 
من  البلدية  بها  تزخر  التي 
منقو�ضة  �ضخور  و  ق�ضور 
قد  واح����ات..و  و  نخيل  و 
اللقاء  يف  احلا�رصون  طالب 
هذه  مثل  اإع���ادة  ب�����رصورة 
تو�ضيع  و  الثقافية  املبادرات 
امل���ه���رج���ان ح��ت��ى ي��ك��ون 

. مغاربيا 
ق/ث

وفاة �ساعر الرتاث ال�سعبي 
الوهراين مكي نونة

ق�سائد تتغنى بالَفر�ض و اخليمة

اختتام اأيام ال�سعر ال�سعبي ببلدية 
»تيوت« النعامة

بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  اأكدت 
بي�ص  االأ امل��اء  بلدية  من  دودة 
"�رصورة  على  تب�ضة(  )والي��ة 
و  ثرية  االأ املواقع  خمتلف  تثمني 

الزوار". اأمام  فتحها 
زيارة  من  الثاين  اليوم  خال  و 
تقودها  التي  التفقد  و  العمل 
اأو�ضحت  احلدودية  الوالية  لهذه 
ثار  لاآ زيارتها  ل��دى  ال��وزي��رة 
الرومانية  املع�رصة  من  املتبقية 
بي�ص،  االأ املاء  ببلدية  "برزقال" 
ال�ضلطات  على  "يتعني  ن��ه  ب��اأ
على  ال��ق��ائ��م��ني  و  امل��ح��ل��ي��ة 
والي��ة  ك��ل  يف  الثقافة  ق��ط��اع 
العناية  و  االهتمام  باجلمهورية، 
و  ثرية  االأ املواقع  مبختلف  اأكرث 
اإ�ضافة  بها  التعريف  على  العمل 
وحتى  املواطنني  اأمام  فتحها  اإىل 
�ضناعة  خلق  ب��ه��دف  ال�ضياح 

�ضياحية". و  ثقافية 
تلقتها  التي  ال�رصوح  وح�ضب 
هذا  حول  املكان  بعني  الوزيرة 
م�ضاحة  ع��ل��ى  امل��رتب��ع  امل��وق��ع 

"منطقة  فاإن  هكتار،   1،6 تفوق 
خال  معروفة  كانت  ب��رزق��ال 
بغرا�ضة  ال��ن��وم��ي��دي��ة  ال��ف��رتة 
اإجن��از  ليتم  ال��زي��ت��ون،  ���ض��ج��ار  اأ
م��ع�����رصة ب��ه��ا خ���ال ال��ف��رتة 
تقوم  كانت  حيث  الرومانية؛ 
و   15 بني  ترتاوح  كمية  بع�رص 
الزيتون  زيت  من  لرت  األف   20
اإىل  ت�ضديره  يتم  كان  و  يوميا  

. " نذاك  اآ روما 
ت�ضجيل  مت   2007 �ضنة  يف  و 
ث��ري  االأ للموقع  جزئي  انهيار 
الرابط  الطريق  على  املتواجد 
املقاطعة  و  الوالية  عا�ضمة  بني 
التابع  و  العاتر  لبئر  داري��ة  االإ
و  بي�ص،  االأ املاء  لبلدية  قليميا  اإ
املحلي  الديوان  طرف  من  امل�ضري 
الثقافية  املمتلكات  لت�ضيري 
اأحجار  ت�ضاقطت  حيث  املحمية 
ح�ضب  املع�رصة،  ق��وا���ص  اأ اأح��د 

ال�رصوح. ذات 
وزيرة  اأعطت  ال�ضدد  هذا  يف  و 
لل�ضلطات  تعليمات  الثقافة 

االأحجار  تركيب  باإعادة  املحلية 
لل�ضور  وف��ق��ا  ت��دع��ي��م��ه��ا  و 
"�رصورة  مع  للمكان،  التاريخية 
االأ�ضلي  ال�ضكل  على  املحافظة 
كما  االأثري"،  امل��وق��ع  ل��ه��ذا 
زيتون  �ضجريات  بغر�ص  اأو�ضت 
"برزقال"  م��ع�����رصة  مب��ح��ي��ط 
ال��روح  بعث  و  اإحيائها  الإع��ادة 
بوابها  اأ فتح  اإىل  اإ�ضافة  فيها، 

عليها. للتعرف  الزوار  اأمام 
الثقافة  وزيرة  كانت  ذلك  قبل  و 
و  عا�ص  الذي  املنزل  زارت  قد 
بن  م��ال��ك  املفكر  فيه  ت��رع��رع 
الذي  و  تب�ضة  مدينة  و�ضط  نبي 
تهيئة  و  ترميم  لعمليتي  خ�ضع 
املعماري  للطابع  وفقا  ا�ضعتني  و 
عليهما  اأ�رصفت  عليه  كان  الذي 

الوالية. م�ضالح 
املنزل  اأرج��اء  جابت  اأن  بعد  و 
ال�ضفلي  طابقني،  من  املتكون 
للمفكر  خم�ض�ضا  ك��ان  م��ن��ه 
اخل��ا���ص،  مكتبه  ي�ضم  ح��ي��ث 
العلوي  الطابق  يتكون  فيما 

و  م��ط��ب��خ  و  غ���رف  ث���اث  م��ن 
ب�رصورة  الوزيرة  اأو�ضت  حمام 
لفات  مبوؤ جتهيزه  يف  "االإ�رصاع 
باال�ضتعانة  املفكر  اأر�ضيف  و 
الأ�ضدقائه  احلية  بال�ضهادات 
متحفا  ليكون  عائلته،  ف��راد  اأ و 
و  املثقفني  م���ام  اأ ب��واب��ه  اأ يفتح 
.  " بني  بن  مالك  بفكر  املهتمني 

اليوم  خ��ال  ن��ه  اأ بالذكر  جدير 
تب�ضة،  لوالية  زيارتها  من  االأول 
"�رصورة  على  دودة  بن  اأك��دت 
التجميد  رفع  االأولوية يف  اإعطاء 
للواليات  الثقافية  امل�ضاريع  عن 
بعث  اأج��ل  من  ثقافيا  املهم�ضة 
الواليات"،  لهذه  ثقافية  روح 
مل�ضوؤويل  تعليمات  اأعطت  كما 
علم  يف  للبحث  الوطني  املركز 
بلدية  "اإعان  اأج��ل  من  ث��ار  االآ
منطقة  تب�ضة(،  )جنوب  نقرين 
االأثري  للبحث  مرخ�ضة  ثرية  اأ
يف  الباحثني  و  املخت�ضني  لفائدة 

. ثار"  االآ علم 
ق/ث

بن دودة  توؤكد: 

�سرورة تثمني خمتلف املواقع الأثرية و فتحها اأمام الزوار



رأي العدد17
اإلربعاء 12 فيفري 2020 م الموافق لـ 18 جمادى الثانية 1441هـ1925

الإ�سرائيلي الكيان  يف  ال�سعف  عنا�سر  العنكبوت"..  "بيت  يف  ثقوب 
تبدو الأدبيات ال�سيا�سية العربية اخلا�سة بـ"اإ�سرائيل" اأكرث مياًل للرتكيز على موؤ�سرات القوة يف هذا الكيان ال�سيا�سي ال�ساذ، وطبقًا لقاعدة "اأعرف عدوك" تبدو اأهمية معرفة الثقوب 
يف جدران هذا الكيان ال�سيا�سي، الذي جلب لهذه املنطقة اأعتى موجات عدم ال�ستقرار منذ قرابة القرن، اأمرًا �سروريًا، ون�سعى يف هذا املقال اإىل جمرد الإ�سارة لأهم هذه الثقوب لعلها 
تكون �سمن التفكري العربي يف و�سع خططه ال�سرتاتيجية ملواجهة خمططات "اإ�سرائيل" امل�ستقبلية. ومن املوؤكد اأن هذه الثقوب التي �سن�ستعر�سها تباعًا توؤثر على بع�سها البع�ض، فبع�سها 

يو�سع الفتق الناجم عن هذه الثقوب، وبع�سه قد ي�سيقه طبقا لنمط التفاعل بني اجلانبني.
اأ.د. وليد عبد احلي بقلم: 

----------------------
جتعل  قد  التكنولوجيا  "م�ساعية"   :7
نتاج  اإ على  قادرة  ال�سغرية  التنظيمات 

تقليدية:  غري  اأو  متطورة  �سلحة  اأ
اأن  اإىل  الباحثني  من  كثري  نبه  طويلة  فرتة  منذ 
وتوافر  التقنية  واملعرفة  التكنولوجيا  "م�ضاعية" 
اإىل  تنتهي  قد  ل��ك��رتوين  االإ التوا�ضل  و�ضائل 
بقدرات  الت�ضلح  على  �ضيا�ضية  تنظيمات  قدرة 
�ضيجعل  اأم��ر  وه��و  تقليدية.  غ��ري  ع�ضكرية 
وتخ�ضى  كبري،  �ضك  مو�ضع  يف  التوازن  مفهوم 
املنطقة  اإىل  الظاهرة  ه��ذه  متتد  اأن  "اإ�رصائيل" 

م�ضتقبًا. اأو�ضطية  ال�رصق 
ال�سرق  يف  النووي   الحتكار  اإنهاء   :8

الو�سط:
احتكارها  اإبقاء  يف  عارمة  رغبة  "اإ�رصائيل"  تبدي 
االأو�ضط،  ال�رصق  يف  النووية  االأ�ضلحة  مللكية 
مرحلة  يف  الدويل  التوافق  من  هواج�ص  ولديها 
ال�ضاح  م��ن  املنطقة  ه��ذه  اإخ��اء  على  الحقة 
قلق.  نقطة  ي�ضكل  االأمرين  من  وكل  النووي، 
)يف  م�رص  من  اأو  ي��ران  اإ من  اخل��وف  االأول  ففي 
�ضيرّما  ال  العربية  الدول  من  اأو غريها  فرتة الحقة( 
كوريا  مثل  خارجية  جهات  تعاون  احتمال  مع 
والثاين  كهذا،  اأو�ضطي  �رصق  توجه  مع  ال�ضمالية 
اإىل  معينة  ظ��روف  �ضمن  ل�ضغوط  يقود  قد 
النووي  ال�ضاح  من  املنطقة  اإخاء  على  العمل 

"اإ�رصائيل". على  �ضلبًا  يوؤثر  مما 
العوملة  انــعــكــا�ــســات  ــن  م اخلـــوف   :9
ــة الــعــلــمــانــيــة عــلــى الــهــويــة  ــزع ــن وال

�سرائيلي:  الإ للمجتمع  اليهودية 
االأ�ضطورة  اأ�ضا�ص  على  اليهودية  الدولة  تاأ�ض�ضت 
يف  الديني  البعد  جعل  ذلك  على  وترتب  الدينية، 
لكن  مهمًا،  ركنًا  ال�ضهيوين  الفكري  البناء 
فعل  ردات  يوِجد  بداأ  العلمانية  النزعة  تنامي 
املوؤ�ض�ضة  تعتربها  املجتمع  م��ن  قطاعات  يف 
املجتمع  على  �ضلبية  ت��اأث��ريات  الع�ضكرية 
يف  خ�ضو�ضًا  االإ�رصائيلية،  الع�ضكرية  واملوؤ�ض�ضة 
التحوالت  مع  للتفاعل  اال�ضرتاتيجي  التخطيط 
يناير،  الثاين/  كانون  ففي  والعلمية.  الدولية 
االإ�رصائيلي  الدفاع  جي�ص  اأرك��ان  رئي�ص  اأعلن 
 15 عمرها  وحدة  �ضُيزيل  اأنه  اأيزنكوت  غادي 
االإدارة  وهي  اليهودي"،  ل�"الوعي  مكر�ضة  عامًا 
داخ��ل  الدينية  اخل��دم��ات  تقدمي  ع��ن  امل�ضوؤولة 
اأثار  وقد  احلاخامات.  عليها  وي�رصف  �ضفوفها 
انتقادات  دوري  ب�ضكل  اليهودية  التوعية  فرع 
لدفعه  �ضواء  حد  على  وخارجه  اجلي�ص  داخل  من 
وي�ضعر  ودينية.  وميينية  اأيديولوجية  اأجندة  اإىل 
اأن  من  بالقلق  العلمانيني  االإ�رصائيليني  بع�ص 
ت�ضاوؤل  اإىل  توؤدي  قد  اجلي�ص،  يف  املتدينني  كرثة 
اأو  "�ضابطهم  يطيعوه:  اأن  يجب  من  عن  اجلنود 
جملة  اأجرتها  مف�ضلة  درا�ضة  وكانت  الله"؟!. 
بحلول  اأنه  اأظهرت  معارات�ضوت،  الدفاع  وزارة 

ال�ضباط  ط��اب  ن�ضبة  ارتفعت   ،2008 �ضنة 
من   %  26 اإىل  اأ�ضعاف  ع�رصة  الوطنيني  الدينيني 
العلمانيني  تقلق  زيادة  وهي   ،1990 �ضنة   2.5%

. منهم
الطبقية التباينات   :10

 ،Gini جيني  ملقيا�ص  طبقًا  "اإ�رصائيل"  حتتل 
عدالة  وم�ضتوى  الطبقية  الفروق  يقي�ص  الذي 
مبقيا�ص  دولة   176 بني   104 املرتبة  الرثوة،  توزيع 
االإ�رصائيلية  املراكز  الأرق��ام  نقطة.وطبقًا   42.8
يف  الدخل  يتوزع  ايه،  اآي  وال�ضي  الدويل  والبنك 

التايل: النحو  على  "اإ�رصائيل" 
االأغنياء(  االأوىل من  )الفئة  العليا  العليا  الطبقة   .1
من   %  27.7 ت�ضيطر على  ال�ضكان(،  من   %   10 (

الدخل.
االأغنياء(  من  الثانية  )الفئة  العليا  العليا  الطبقة   .2
من   %  44.2 على  ت�ضيطر  ال�ضكان(،  من   %  20 (

الدخل.
من  االأوىل  )الفئة  ال�ضفلى  ال�ضفلى  الطبقة   .3
 %  1.9 لهم  ال�ضكان(،  من   %  10 )اأدنى  الفقراء( 

الدخل. من 
من  الثانية  )الفئة  ال�ضفلى  ال�ضفلى  الطبقة   .4
 %  5.20 لهم  ال�ضكان(،  من   20% )اأدنى  الفقراء( 

الدخل. من 
لهم  ال�ضكان(،  من   %  60 ( الو�ضطى  الطبقة   .5

الدخل. من   %  50.6
املرتبة  يف  الغربية  للدول  قيا�ضًا  “اإ�رصائيل”  وتقع 
توزيع  �ضوء  يف  املتحدة  الواليات  بعد  الثانية 
الطبقية  الفروق  هذه  اأن  اإىل  االإ�ضارة  مع  الدخل، 
يعني  ما  وهو   ،2009 منذ  “اإ�رصائيل”  يف  تتزايد 
يف  االأهم  تعد  التي  الو�ضطى  الطبقة  يف  التاآكل 
علم  درا�ضات  لكل  طبقًا  االجتماعي  التوازن 

ال�ضيا�ضي. االجتماع 
ينقر�ض منوذج  وهو  احتالل  دولة   :11
احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  الكمية  املوؤ�رصات  تظهر 
اأجنبية  قوى  من  املحتلة  املناطق  اأن  الثانية  العاملية 
النحو  على  متوا�ضل  ب�ضكل  تراجعت  العامل  يف 

التايل:
ل�ضنة                         عدد املناطق ا

77                                  1959
15                              1979
10                              1999
8                               2020

العاملي  لاجتاه  مفارقة  “اإ�رصائيل”  اأن  يعني  ذلك 
ظاهرة  من  التدريجي  التحلل  نحو  مييل  ال��ذي 

قدمية. ظاهرة  هي  التي  لاآخرين  االحتال 
املجتمع  يف  الف�ساد  ن�سب  تزايد   :12

ئيلي ا �سر لإ ا
يف  الف�ضاد  معدالت  يف  التذبذب  من  الرغم  على 
اإىل  ما  بقدر  مييل  العام  االجتاه  فاإن  "اإ�رصائيل"، 
معدل  تزايد  فقد  االأخ��رية.  الفرتة  خال  التزايد 
 3 بحوايل   2011-2019 الفرتة  خال  الف�ضاد 
قيا�ضًا  متاأخرة  مرتبة  يف  "اإ�رصائيل"  وتقع  نقاط، 
حتتل  فهي  ال�ضناعية؛  الغربية  ال��دول  لبقية 

 34 واملرتبة  �ضناعية،  دولة   35 بني   24 املرتبة 
تزايد  اجلانب  هذا  يف  واملاحظ  دولة.   180 بني 
قوائم  يف  االإ�رصائيليني  امل�ضوؤولني  كبار  ظهور 
واأع�ضاء  وزراء،  وروؤ���ض��اء  )رئي�ص،  الف�ضاد 
اأن  عن  ناهيك  وع�ضكريون،…اإلخ(،  كني�ضت، 
الدميوقراطي  املعهد  اأجراه  عام  راأي  ا�ضتطاع  اآخر 
 82 حوايل  اأن  اإىل  ي�ضري   ،2019 �ضنة  االإ�رصائيلي 
الف�ضاد  اأن  يظنون  االإ�رصائيلي  املجتمع  من   %

االإ�رصائيلية. االإدارات  يف  منت�رص 
من  الكارزمية  القيادات  غياب   :13

�سرائيلي الإ املجتمع 
وعدم  واحدة،  �ضنة  يف  االنتخابات  تكرار  يك�ضف 
القائد  دور  اأن  على  حكومة  ت�ضكيل  على  القدرة 
يعد  مل  "اإ�رصائيل"  يف  اجلموع  حوله  تلتف  الذي 
)وايزمان،  الكارزمية  التاريخية  فالقيادات  قائمًا، 
تعد  مل  �ضارون…(  اأو  برييز،  اأو  جوريون،  بن  اأو 
الدرا�ضات  بع�ص  وترى  اإياها.  بالقوة  حا�رصة 
للقيادات  ال��ت��دري��ج��ي  امل��ي��ل  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة 
ال�ضعبوية  ال�ضيا�ضات  نحو  احلالية  االإ�رصائيلية 
بيئة  يف  ال�ضيا�ضية  احل��ري��ات  م�ضتوى  يهدد 

االإ�رصائيلي. املجتمع 
احل�سري التكد�ض   :14

بني  االأعلى  ال��دول  �ضمن  من  "اإ�رصائيل"  تعد 
ت�ضل  حيث  ال�ضكانية،  الكثافة  يف  العامل  دول 
املربع  الكيلومرت  يف  ف��رد   416 اإىل  ن�ضبتها 
ال�ضكانية  الكثافة  يف   30 املرتبة  وحتتل  الواحد، 
تال  ل��ون  اآ الربوفي�ضور  وي��رى  العامل.  دول  بني 
طريقها  يف  "اإ�رصائيل"  اأن  اأبيب  تل  جامعة  من 
احلياة،  نوعية  ولتدهور  واجتماعية،  بيئية  لكارثة 
حد  اإىل  ت�ضل  التي  ال�ضكانية  الكثافة  ب�ضبب 
"اإ�رصائيل"  �ضكان  من   %  92.3 اإن  ذ  اإ االختناق؛ 
اأن  االإ�رصائيليون  القادة  ويرى  املدن.  يف  يعي�ضون 
الأن  احل�رصي،  التكد�ص  من  اأمنية  خماطر  هناك 
ال�ضكان  من  االأكرب  الب�رصية  الكتلة  يجعل  ذلك 

للتهديد. عر�ضة 
العن�سر  خ�سائر  جتاه  احل�سا�سية   :15

احلربي املعارك  يف  الب�سري 
خ�ضائرها  جتاه  االإ�رصائيلية  الفعل  ردود  ت�ضري 
خ�ضائر  مواجهة  على  قدرتها  عدم  اإىل  الب�رصية 
�ضترين  اليعازر  ج��رنال  امليجور  وي�ضري  عالية، 
"اإ�رصائيل"  دوافع  اأحد  اأن  اإىل   Alazar Stern
م��رتدد  ب�ضكل  ال��ل��ه  ح��زب  م��ع  احل��رب  الإدارة 
اإن  واأ���ض��اف  الب�رصية،  اخل�ضائر  من  اخل��وف  هو 
ملفتًا  اأمراً  كان  الب�رصية  اخل�ضائر  من  احل�ضا�ضية 
ال��وزراء  رئي�ص  واأك��د   .2006 حرب  يف  للنظر 
يف  ذلك  على  اأوملرت  اإيهود  ال�ضابق  االإ�رصائيلي 
اأو�ضلو،  عملية  يف  القرار  �ضانعو  وكان  املا�ضي، 
اأي�ضًا مبثل هذه  اإ�ضحق رابني، مدفوعني  وخ�ضو�ضًا 
االإ�رصائيلي.  املجتمع  فيها  ي�ضاركهم  التي  امل�ضاعر 
اإىل  دعت  التي  االأربعة  االأمهات  حركة  وكانت 
اأحد  لبنان  جنوب  من  اجلانب  اأحادي  االن�ضحاب 
اأيار/  يف  احلكومة  قرار  اإىل  اأدت  التي  العوامل 
نتائج  القلق  هذا  ويف�رص  باالن�ضحاب.   2000 مايو 

الدميوقراطي  املعهد  اأجراها  اإ�رصائيلية  درا�ضات 
اإذ   ،2018 نوفمرب  الثاين/  ت�رصين  يف  االإ�رصائيلي 
يوافقون  االإ�رصائيليني  من   %  90 اأن  اإىل  ت�ضري 
ذلك  يف  كان  اإذا  الفل�ضطينيني  املدنيني  قتل  على 

االإ�رصائيلي. للجندي  تاأمني 
الذهنية  الــ�ــســورة  مــن  القلق   :16

العربي الذهن  يف  لليهودي 
فاإن  العربي،  العام  ال��راأي  ال�ضتطاعات  طبقًا 
 84 من  تزايدت  ب�"اإ�رصائيل"  االعرتاف  معار�ضة 
اأن  كما   ،2018 �ضنة   %  87 اإىل   2011 �ضنة   %
هذه  طيلة  م�ضتمر  تزايد  اإىل  ي�ضري  العام  االجتاه 
الر�ضمية  التوجهات  من  الرغم  وعلى  الفرتة. 
يرى  يزال  ما  االإ�رصائيلي  الطرف  فاإن  العربية، 
تنظر  العربي  املجتمع  من  للغاية  عالية  ن�ضبة  اأن 
االأمن  على  االأخطر  هي  اأنها  على  ل�"اإ�رصائيل" 

لعربي. ا
لفل�سطني: الدينية  املكانة   :17

ات�ضاع  على  العامل  يف  امل��وؤ���رصات  اأغلب  ت��دل 
الفرتة  خال  العامل  يف  الدينية  احلركات  قاعدة 
الع�رصين.  القرن  من  ال�ضبعينيات  عقد  منذ 
ت�ضري  ال�ضيا�ضي  االجتماع  علم  درا�ضات  اأن  كما 
اأكرث  تكون  الديني  البعد  ذات  النزاعات  اأن  اإىل 
لت�ضوية.  ال��و���ض��ول  يف  �ضعوبة  واأك���رث  ح��دة 
يف  الت�ضادم  عنا�رص  ال��درا���ض��ات  اأح��د  وحت��دد 
ثاثة  يف  الدينية  الزاوية  من  الفل�ضطينية  احلالة 
االإ�ضام  بني  وال�ضام  احلرب  قانون  تباين  اأبعاد: 
اأي  االإ�ضامي حلق  الدين  قابلية  وعدم  واليهودية، 
لها  دينية  مراكز  اأو  م�ضاجد  على  ال�ضيادة  جهة يف 
املكانة  ومركزية  االإ�ضامي،  الدين  يف  قدا�ضتها 
اأن  االإ�رصائيليون  اخلرباء  ويرى  للقد�ص.  الدينية 
الدينية  احلركات  تنامي  من  جتعل  العقبات  هذه 
العرب  قبول  على  اأكرث خطورة  املنظور  املدى  يف 

احلايل. بالو�ضع  وامل�ضلمني 
ال�سيا�سي ال�ستقرار  م�ستوى   :18

اال�ضتقرار  م�ضتوى  اأن  الدولية  املقايي�ص  تتبع  يدل 
فطبقًا  �ضالبًا،  زال  ما  "اإ�رصائيل"  يف  ال�ضيا�ضي 
الذي  ال�ضيا�ضي  لا�ضتقرار  كوفمان  ملقيا�ص 
“اإ�رصائيل”  ف��اإن   ،2.5– اإىل   +2.5 بني  ي��رتاوح 
العاملي  الرتتيب  يف  واحتلت   ،-0.88 �ضجلت 
اآخر  مقيا�ص  دولة، ويف   195 بني  من   161 املرتبة 
يف  اأما  دول��ة.   163 بني  من   146 املرتبة  احتلت 
املرتبة  "اإ�رصائيل"  احتلت  فقد  املدنية،  احلريات 
ع�رصة،  من   5.88 مبعدل  دولة   167 بني  من   101
نقاط   4 "اإ�رصائيل"  �ضجلت  فقد  املدين  العنف  اأما 
االأعلى  متثل   7 )حيث  درجات   7 من  مقيا�ص  على 

املدين(. العنف  يف 
: �سة خلال ا

"بيت  يف  اأن  اإىل  ال�ضابقة  امل��وؤ���رصات  ت�ضري 
ي�ضتغلها،  من  تنتظر  كثرية  ثقوب  العنكبوت" 
ا�ضرتاتيجية  روؤية  بلورة  يف  اإدراجها  من  بدرّ  وال 
ال�ضاذ. الكيان  هذا  مع  ال�رصاع  اإطار  يف  متكاملة 

.انتهى.. .

اجلزء الخري
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 ماذا يفعل القلق يف  القهوة اخل�سراء ما بني الفوائد وال�سرار 
اأج�سامنا وكيف تتطور 

نوباته؟ 

ْلق من اأف�ضل االأماكن التي  الهواء الطَّ
يتعلَّم الطفل فيها اللعب واحلذر من 

املخاطر، كما يتعلم الطفل 
خال اللعب خارج املنزل 
بع�َص املهارات اجل�ضدية 

التي ال يكون با�ضتطاعته 
اكت�ضابها من اللعب داخل 
املنزل، باالإ�ضافة اإىل بناء 

ال�ضداقات، والتعرف 
على عدد من االأ�ضدقاء 

املجاورين له.
وعلى الرغم من بع�ص 
الفوائد التي تندرج 

خلف فكرة لعب 
االأطفال يف 

ال�ضارع، فاإن 
املو�ضوع 

ا يرتتب  اأي�ضً
عليه 

العديد من 
املخاطر 
التي 

تتبادر اإىل ذهن االأهل ب�ضورة اأ�رصع من 
كلِّ االإيجابيات، وبالتايل يزداد اخلوف جتاه 
اأبنائهم. ومن فوائد وخماطر لعب االأطفال 

يف ال�ضارع، الذي يقع بني قبول االأهل 
ورف�ضهم.

فوائد لعب االأطفال خارج املنزل
- اكت�ضاب الطفل مهارات ج�ضدية قوية، 

كالرك�ص والوثب والقفز، وال�رصعة يف 
احلركة اجل�ضدية، واللياقة البدنية.

- تعلُّم بع�ص املهارات اليومية، مثل 
ا دفع  رمي الكرة وركلها والتقاطها، اأي�ضً

االأرجوحة وحمل االأحجار الثقيلة.
- التعرف على عدد اأكرب من االأ�ضدقاء 

واملعارف من املنطقة، واملكان الذي يكون 
ا للعب االأطفال. �ضً دائًما خم�ضَّ

- الريا�ضة واحلركة وحرق املزيد من 
ال�ضعرات احلرارية؛ الأن م�ضاحة اللعب 

اأكرب واأكرث حرية للطفل.
ز لدى الطفل  - اللعب خارج املنزل يحفِّ

فكرَة درء املخاطر، والتغلب على العقبات 
الب�ضيطة التي من املمكن اأن تواجَه الطفل.
- ت�ضغيل كل احلوا�ص لدى الطفل من اأهم 
املميزات التي يكت�ضبها الطفل من اللعب 

خارج املنزل.
- كرثة التعر�ص للهواء الطلق واالأتربة 

الطبيعية والتغريات اجلوية ي�ضاعف قوة 
املناعة لدى الطفل.

خماطر لعب االأطفال خارج املنزل
- اخلوف من التعر�ص حلوادث ال�ضري 

واالإ�ضابات التي قد ي�ضاب بها الطفل 
اأثناء �ضقوطه.

- التعر�ص للغرباء وحماولتهم ال�رصقة، 
�ص االأطفال لاأذى واخلطر من ِقَبِل  اأو تعرُّ

جمهولني.
- م�ضاحبة اأ�ضدقاء ال�ضوء دون علم 

الطفل اأنهم غري جيدين وال ميكن اللعب 
معهم.

ل األعاب �ضاقة قد جتعل الطفل  - حتمُّ
اأكرث اإنهاًكا وتعًبا، ومن املمكن اأن توؤدي 
لاإ�ضابة ببع�ص الكدمات والر�ضو�ص.
- من املمكن اأن تكون البيئة التي يلعب 

ثًة، مما يجعله دائم االإ�ضابة  الطفل فيها ملوَّ
باالأمرا�ص.

ا  - االإ�ضابة ب�رصبات ال�ضم�ص، خ�ضو�ضً
اإن كان الطفل يحبُّ اللعب يف فرتة 

�ضاعات النهار االأوىل.

 منر جميعنا بحاالت من القلق 
والفزع نتيجة للتعر�ص 

ل�ضغوط احلياة، ولكن عندما 
ي�ضبح القلق مفرطا ويبداأ يف 
التاأثري على االأن�ضطة اليومية 

وت�ضبح نوبات الهلع اأكرث حدة 
للدرجة التى جتعلك خائًفا من 

القيام باأى ن�ضاط ، فعليك اتخاذ 
خطوات واإجراءات متكنك من 

ا�ضتعادة حياتك ب�ضكل طبيعي، 
 the" وفقا لتقرير ن�رصه  موقع

."healthy
واأكد التقرير، اأنه يجب فهم ما 

ت�ضعر به ومعرفة االأعرا�ص 
اخلا�ضة بالقلق وا�ضطراب الهلع، 
فدائما االأ�ضخا�ص ي�ضعرون باأنهم 

يعانون من اأزمة �ضحية دون 
معرفة ال�ضبب ورائها،  ووفًقا 

للمعهد الوطني لل�ضحة العقلية، 
والذي اأو�ضح اأن ا�ضطرابات 
القلق اأكرث االأمرا�ص العقلية 

�ضيوًعا يف الواليات املتحدة ، 
حيث ت�ضيب 40 مليون بالغ  18 

باملائة من ال�ضكان، ويو�ضح 
جويل �ضرييل نائب مدير ق�ضم 

اخلدمات واأبحاث التدخل يف 
املعهد الوطني لل�ضحة العقلية 

، اأن  اأعرا�ص ا�ضطراب القلق 
تتفاوت حول احلالة املزاجية  

واالأعرا�ص املعرفية واجل�ضدية.
واأ�ضار التقرير اإىل  اأن االأعرا�ص 

اخلا�ضة بالقلق كثرية وتظهر 
علي اجل�ضم واأع�ضائه ، وتبداأ  

بال�ضعور بعدم الراحة اأو �ضعوبة 
الرتكيز والتوتر الع�ضلي 

والتعب وم�ضاكل النوم واالأرق 
وال�ضداع وزيادة �رصبات القلب،  

وقد ت�ضتمر هذه االأعرا�ص لعدة 
اأ�ضهر، وقد تختفي اوتظهر 

ب�ضكل مفاجئ دون �ضابق اإنذار 
وهنا يجب الذهاب للطبيب.
واأ�ضاف التقرير، اأن بع�ص 

االأ�ضخا�ص يتعر�ضون للقلق 
نتيجة لاأثار اجلانبية لتناول 

بع�ص االأدوية، ويف هذه احلالة 
يجب الذهاب للطبيب والتعرف 

علي االأ�ضباب، فنجد اأن 
مر�ضي ال�ضكر وفرط ن�ضاط 
الغدة الدرقية واال�ضطرابات 

الهرمونية وم�ضاكل املناعة 
الذاتية والتهابات االأذن الداخلية،  
هم االأكرث عر�ضة للقلق ونوبات 

الهلع، نتيجة لاأدوية املتناوله.
ووفًقا جلمعية القلق واالكتئاب 

االأمريكية، التي اأ�ضارت اإيل 
اأن القلق  رد فعل بيولوجي 

طبيعي يقوم اجل�ضم به الأخبارنا 
باأنه يعاين من �ضيء ما،  فنجد 

اأن بع�ص االأ�ضخا�ص الذين 
يتعر�ضون له يرغبون يف الغثيان 

وارتفاع نب�ص القلب، والدوخة، 
والتعب واالرهاق واالأرق،  وهذا 

يزيد فر�ص االإ�ضابة بالنوبات 
القلبية، اأو ال�ضكتات الدماغية، 

وهذا يزيد من فر�ص تعر�ص  
حياة ال�ضخ�ص امل�ضاب بالوفاة، 

ولتجنب هذا يجب الذهاب 
للطبيب لتناول بع�ص االأدوية 

التي تق�ضي علي هذا االأمر.

 اأقاويل كثرية عن القهوة اخل�رصاء، 
فهناك بع�ص الدرا�ضات التي توؤكد 

اأن تناولها مفيد لل�ضحة، ودرا�ضات 
اأخري توؤكد اأنها م�رصة، وخال هذا 

التقرير �ضنتعرف علي اأبرز فوائد 
واأ�رصار القهوة اخل�رصاء علي �ضحة 

healt -"  جلجل�ضم، وذلك وفقا ملوقع
."line

اأثبتت العديد من الدرا�ضات الطبية 
احلديثة، دور القهوة اخل�رصاء يف 
التخل�ص من الوزن الزائد، فهي 

حتتوي علي  اأحما�ص الكلوروجينيك 
وم�ضادة لاأك�ضدة واالألياف، التي 

لها دور كبري يف عملية فقدان الوزن، 
وتناولك لها يقلل من تراكم الدهون 
يف اجل�ضم، فتناولك للقهوة اخل�رصاء 
يقلل من رغبتك يف تناول الطعام، 
ويزيد من �ضعورك بال�ضبع لفرتات 

طويلة، ولذا فهي خيارا جيدا يف 
عملية اإنقا�ص الوزن وحرق الدهون.

القهوة اخل�رصاء
واأكد التقرير، اأن تناول القهوة 

اخل�رصاء له دور كبري يف تنظيم ن�ضبة 
الكول�ضرتول يف الدم، واحلد من 

ارتفاع ن�ضبته، حيث اأنها حتتوي علي 
بع�ص اخل�ضائ�ص واملواد التي تعمل 
علي تنظيم ن�ضبة الكول�ضرتول يف 
الدم ب�ضكل ملحوظ، ولذا اإذا كنت 

مري�ص بارتفاع الكول�ضرتول يف 
الدم فعليك تناول كوبا من القهوة 

اخل�رصاء.
واأ�ضارت الدرا�ضات الطبية علي 
اأهمية تناول القهوة اخل�رصاء يف 

تنظيم ن�ضبة ال�ضكر بالدم، فهي تقلل 
من تراكم الدهون باجل�ضم وبالتايل 

تعمل علي مقاومة االأن�ضولني وهذا 
يخف�ص فعالية ال�ضكر باجل�ضم، 

وبالتايل تقلل من فر�ص ارتفاع 
ن�ضبته بالدم.

واأكدت الدرا�ضات الطبية، اأن تناول 
كوبا من القهوة اخل�رصاء يوميا يقلل 
من فر�ص االإ�ضابة بالتهابات اجل�ضم، 
كااللتهابات املفا�ضل والعظام، ولذا 
عليك تناولها يوميا، واأ�ضار التقرير 

اأن تناول القهوة اخل�رصاء ت�ضاعد 
ب�ضكل كبري يف تقليل فر�ص ظهور 

التجاعيد وعامات تقدم العمر، الأنها 
م�ضادة لل�ضيخوخة نظرا الحتواء 

القهوة اخل�رصاء علي ن�ضبة عالية من 
م�ضادات االأك�ضدة التي لها دور كبري 

يف احل�ضول علي ب�رصة ن�رصة.
ومن اأكرث فوائد تناول القهوة 

اخل�رصاء، اأنها تقلل فر�ص االإ�ضابة 
مبر�ص ال�رصطان، الأنها حتتوي علي 
ن�ضبة عالية من م�ضادات االأك�ضدة 

التي من دورها احلد من انت�ضار 
اخلايا اخلبيثة باجل�ضم، كما اأن تناولها 

يوميا يقلل من فر�ص االإ�ضابة 
باأمرا�ص القلب وال�ضكر، ولذا عليك 

تناولها با�ضتمرار للح�ضول علي 
�ضحة جيدة.

 كما اأثبتت الدرا�ضات الطبية اأن 
القهوة اخل�رصاء لها العديد من 

اخل�ضائ�ص الطبية التي ت�ضاعد يف 

حت�ضني املزاج  وتقليل فر�ص االإ�ضابة 
باالكتئاب اأو القلق  اأو التوتر، واأي�ضا 

تناول القهوة اخل�رصاء لها دور كبري 
يف احل�ضول علي ال�ضحة النف�ضية 

اجليدة، تقلل فر�ص التعر�ص للتقلبات 
املزاجية.

وقدم التقرير العديد من االأ�رصار 
الناجتة عن تناول القهوة اخل�رصاء 

بكرثة، ومنها التعر�ص لتهيج �ضديد 
يف املعدة واأمل ال ي�ضتطيع التوقف 

عنه وقد يزداد االأمر حتي ي�ضل 
لاإ�ضابة بقرحة املعدة، ولذا يجب 
التقليل من تناولها جتنبا لاإ�ضابة 

بتهيج املعدة.  
اأثبتت العديد من الدرا�ضات الطبية، 

اأن االإ�رصاف يف تناول القهوة اخل�رصاء 
يت�ضبب يف ارتفاع نب�ضات القلب، 
وذلك نتيجة الأنها غنية بالكافيني، 

وهذا العن�رص يعد من العنا�رص 
الغذائية التي تت�ضبب يف االإ�ضابة 

بزيادة نب�ضات القلب.
وي�ضبح االأرق �ضديقك، فيعاين 

الكثري من االأ�ضخا�ص الذين يتناولون 
القهوة اخل�رصاء بكرثة يعانون 

ب�ضعوبة يف النوم واالأرق، ولذا 
عليك عدم االإكثار من تناول القهوة 

اخل�رصاء ب�ضكل كبري.

خماطر وفوائد لعب الأولد خارج املنزل مجتمــــع
ن�سيحة ذهبية لت�سجيع الطفل 

على القراءة
     ميكن لالأم اأن تنمي مهارات طفلها يف الأن�سطة 
التي قد يكون لديه �سغف بها كاملو�سيقى والر�سم 
والريا�سة ؛ لأن هذا ي�ساعده على زيادة قدراته 

الإبداعية ، ومن الأ�سياء التي حتفز 
الطفل اأكر على املذاكرة اإقامة الأم 
والأب عالقة ودية مع اأبنائهم 

اأثناء مذاكرتهم ، اأو دمج 
الألعاب قدر 
الإمكان يف 
الدرا�سة .
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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  ــالم  اإلع

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  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  دون حتريض  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
1قائل العبارة: » البحر من ورائكم والعدو أمامكم
2أعطى رأيا خبريا o إعادة تدوير املواد الطبيعية

3البلد الوحيد يف العامل الذي ال يضع امسه على طوابع 
الربيد o حرف نفي.

4نصف قارب o نصف أرسل
5مسرحية سياسية قدمها دريد حلام

6هوادة o نصف ناشط
 o 7مدينة أسبانية يف أفريقيا حماطة بأراض مغربية

يقترب كثريا يف القيمة أو العدد
8خلف )بالعامية( o مناسبة تعود بشكل مستمر o نصف 

راجع
9رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي

10مدينة ترفيهية امريكية كبرية منها نسخة يف فرنسا

أفقــــــــــــــــــي

 o 1قارن يف احلجم لريى مدى التطابق
سقوط

2جعل اآلخر شريكا o نظام نقل 
الرسائل

 o 3مشاركة يف األفكار حول موضوع ما
ما بعده.

4جمموع احتياجات املكتب من الورق 
واألقالم وغري ذلك

5نصف مركز o وضع الشيء يف الركن 
ومبعىن اعتمد عليه

6كريه الرائحة o متشاهبات
7طيب الطعم وارائحة o عاصمة اروبية 

)معكوسة(
 o محام خبار حديث o 8نصف يرجو

نصف تايل.
9املرأة اليت ال زوج هلا أو الرجل الذي ال 

زوجة له o خالون من النجاسة
10فاكهة كاخلوخ o زناد )مبعثرة(.

عمــــــــــــــودي 
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ال�سم املفقود ملعرفة اجلواب . عليكم بت�سطيب الكلمات
ماهو النهر الذي قيل عنة اأن من غا�ض يف مياهه ل ينال ال�سيف منه 
مطعنا،وكانوا ي�ستدلون على ذلك باأن البطل اآخيل غط�ض فيه اإل 

كعبه،الذي جرح فيه ب�سربة �سيف ومات ب�سبب ذلك اجلرح  ؟
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الكلمات
)ال�ستائم هي-حجج الذين هم-على خطاء()ل�سيء-يجعلنا-

كبارا بهذا-القدر �سوى-اآلمنا-الكبرية(-مي�سي-الهراء-اإ�سبانيا-
قطة-جرول-مر�س-ج�سور-مروان-هابيل-زهاء-�سعدان.
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التعريف : �سرب يف الأر�س 
له مرج اإىل مكان معهود 

الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

 5    4    3    2   1

مو�سع كانت تو�سع 
خيمة الر�سول

)�س(اأثناء احلج

ولية جزائرية
لقبت باري�س

ال�سغرى 

والدة

اأنت بالإجنليزية 

اأرتفع

اأبو الب�سرية

�سجن

بلد اآ�سيوي

ملع 

القواعد 

املاءالذي يجري
بني الأ�سجار

يح�سي

نبات كان 
الأقدمون يرمزون 

به اإىل الن�سر 

مت�سابهان 
ب�سائع

رمز جربي
للتمني)م(

اأر�سد

ا�سم كان يطلق
على يوم الأحد

يعوم 
�سر البقاعظلم وجور

عند اهلل 

ال�سعر الذي 
ينبت يف ال�سدر 

يعتاد

ا�سم اأحد موؤ�ّس�سي
مدينة غرداية 

بحر 

هّداف
مونديال 1970

�سورة قراآنية 

عمر

من الأزهار 

مت�سابهان 

من بنات 
الر�سول)�س(

القهوة 

مل�ست 

حرف جواب

ولية جزائرية
ت�سمى  كانت 

بوماريا  

اأكثـر الأنبياء
ذكرا يف القراآن

الكرمي   



قانون مايل تكميلي لإلغاء اأحكام جبائية جمحفة بحق العاملني باجلنوب
جراد يفتح النار على حكومة بدوي و يعلن عن مقرتح لرئي�س اجلمهورية

لــــوؤي .ي
----------------------

عن  جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأعلن 
الهدف  يكون  تكميلي  مالية  لقانون  مقرتح 
منه �سحب بع�س ال�سرائب الواردة يف قانون 
العاملني  ـــور  اأج مت�س  الــتــي   2020 املالية 
باجلنوب و بع�س اأ�سحاب املهن احلرة و التي 
البلبلة"  اإثارة  ا�ستحداثها  من  الغر�س  "كان 

ح�سب قوله.
ــداد  لإع احلكومة  توجه  عن  ــراد  ج ــد  اأك و 
م�سروع قانون مالية تكميلي ل2020 بهدف 
بها  جــاء  جمحفة"  جبائية  "اأحكام  اإلــغــاء 
اإىل  اإ�سارة  يف  اجلارية  لل�سنة  املالية  قانون 

حكومة بدوي ال�سابقة.
ملخطط  عر�سه  خالل  الأول،  الوزير  قال  و 
ال�سعبي  املجل�س  نــواب  اأمــام  احلكومة  عمل 
اجلمهورية  رئي�س  على  الوطني،"اقرتحت 
ق�سد  تكميلي  مالية  قانون  م�سروع  حت�سري 
قانون  عن  الناجمة  الخــتــاللت  معاجلة 

املالية ل�سنة 2020".
"اإلغاء  التكميلي  امل�سروع  خالل  من  �سيتم  و 
الأحكام اجلبائية املجحفة يف حق الأجراء 
املهن  اأ�سحاب  بع�س  و  باجلنوب  العاملني 
حد  على  منها،  الغر�س  كان  التي  و  احلرة" 

قول جراد، " اإثارة البلبلة".
الذي  احلكومة،  عمل  مطط  عر�س  مت  و 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  لتنفيذ  يهدف 
تراأ�سها  علنية  جل�سة  خــالل  تعهداته،  و 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  �سنني،  �سليمان 

الوطني، بح�سور اأع�ساء احلكومة.
و اأكد الوزير الأول اأنه �سيتم حت�سني القدرة 

ال�سرائية للمواطن.
و قال  اإن رفع الأجر الوطني الأدنى �سيكون 
الجتماعيني.  ال�سركاء  مع  الت�ساور  بعد 
على  عــازمــة  احلكومة  اأن  ــراد  ج اأ�ــســاف  و 
ــي و  ــاع ــم ــت احلـــفـــاظ عــلــى الــ�ــســمــان الج

القت�سادي وتعزيزه.

تعليمة  وّجــه  اأنــه  الأول  الــوزيــر  ــار   ــس اأ� و 
ــى الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة ملــحــاربــة  ــل ع

البريوقراطية.
ــى دعــــم الأ�ــســخــا�ــس ذوي  ــل ــا اأكــــد ع ــم ك
ــاة  ــي احل يف  اإدمـــاجـــهـــم  و  الحـــتـــيـــاجـــات 
ترقية  العمومية  ال�سلطات  العملية،وعلى 
حماية  كـــذا  و  املــراهــقــني  ــة،و  ــول ــف ــط ال

الأ�سخا�س امل�سنني.
تعمل  احلكومة  اأن  الأول  الوزير  ك�سف  و 
على جت�سيد الإعفاء ال�سريبي على اأ�سحاب 
وطني  نظام  و�سع  مــع  ال�سعيف،  الــدخــل 

لالإح�ساء القت�سادي و الجتماعي.
ــاء  ــف الإع عــلــى  الــعــمــل  �سيتم  ـــه  اإن قـــال  و 
 30 من  اأقــل  املداخيل  لأ�سحاب  ال�سريبي 

األف دج.
على  تعمل  حكومته  اأن  جـــراد،  ــاف  ــس اأّ� و 
اإلغاء  و  املمنوحة  املــزايــا  بع�س  مراجعة 

الر�سوم على اأ�سحاب املداخيل املحدودة.
�ستبا�سر  احلكومة  اأن  املتحدث،  ذات  وعد  و 
و  املــايل،  و  البنكي  للقطاع  عميقا  اإ�سالحا 
وع�سرنته،  عمله  حترير  خــالل  من  ذلــك 
يف  تدخل  التي  و  البور�سة،  دور  تفعيل  مع 

�سل�سلة تدابري لطماأنة امل�ستثمرين.
�سيتم  اأنـــــه  ــف  ــس ــ� ك اأخــــــرى  جــهــة  مـــن 
تدابري  و�سع  مع  فنية  بكالوريا  ا�ستحداث 
الإنــتــاج  يف  ال�ستثمار  لفائدة  حتفيزية 

ال�سينماتوغرايف.
ملخطط  عــر�ــســه  خـــالل  و  الأول  الــوزيــر 
ـــان، اأكــد  ـــربمل ــاء ال ــس ــ� ــة عــلــى اأع ــوم ــك احل
بــــروز  ـــى   ـــل ع ــهــر  ــتــ�ــس �ــس حــكــومــتــه  اأن 
من  حقيقيًة  وطنيًة  ال�سينماتوغرافية، 
لفائدة  حتفيزية  ــري  ــداب ت و�ــســع  خـــالل 

ال�ستثمار يف الإنتاج ال�سينماتوغرايف.
ا�ستغالل  و  الأفــالم  توزيع  اإىل  بالإ�سافة 
متلف  يف  التكوين  كذا  و  ال�سينما  قاعات 
ا�ستحداث  �سيما  ول  ال�سينمائية  املــهــن 

بكالوريا فنية.

مرافقة  تعزيز  �سيتم  اأنه  اأي�سا  جراد  اأكد  و 
من  الثقافية  املقاولتية  و  الفني  الإبـــداع 
خالل تثمني مهنة الفنان، و جميع الفاعلني 
مركزهم  و  دورهـــم  ترقية  و  الثقافة  يف 
الجتماعي و كذا �سمان الدفاع عن حقوق 
املـــجـــاورة، و حمــاربــة  ــوق  ــق املــوؤلــف و احل

قر�سنة الأعمال الفنية.
يف  للثقافة  هامة  مكانة  احلكومة  تويل  كما 
يف  املدر�سة  بذلك  ي�سع  و  املدر�سي،  الو�سط 

خ�سم تطوير الأن�سطة الفنية والثقافية.
تعي�س  اجلزائر  اأن   الأول  الوزير  �سرح   و 

و�سعا اقت�ساديا �سعبا.

"واجبي و ح�سا�سية الظرف  اأن  و قال جراد 
الو�سع  اإْطالعكم على حقيقة  يحتم علينا، 

القت�سادي واملايل".                             
مرتبط  و  ه�س  املــايل  الو�سع  اأن  ــاف  ــس واأ�
الدين  اأن  م�سريا  للنفط،  العاملي  بال�سوق 

العمومي الداخلي بلغ 45٪.
جيل  لأن  الياأ�س،  عدم  اإىل  جــراد  دعا  كما 

اليوم قادر على جتاوز الأزمة.
قال  احلكومة،  عمل  ملخطط  عر�سه  يف  و 
من  البالد  اإخــراج  �سيتم  اأنه  الأول،  الوزير 
ال�سعبة  القت�سادية  و  ال�سيا�سية  املرحلة 

نحو مرحلة جديدة.

دج األف   30 من  اأقل  املداخيــــــــــــل  لأ�سحاب  ال�سريبي  الإعفــــــــــــاء  على  العمل   •
%  45 بلغ  الداخلـــــــــــي  العمومــــــــــي  ْين  والـــــــــدَّ  .. هـــــــــ�ض  املايل  الو�سع   •

15 دج   1925   •  الثمــن  •  العــــدد  ال�سابعــــة   12  فيفــري  2020 م  املوافـــــق لـ  18  جمادى الثانيـة  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الإربعاء 

20 وهران 17ق�سنطينة 14ورقلة 21الوادي 19اجلزائر  15حالـة الطقـس

الفجر 06:00  الظهر 12:47   الع�شر 15:47   املغرب 18:12  الع�شاء 19:29مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

بوقادوم  يوؤكد: 
املخّول  هو  الليبي  "ال�سعب 
الوحيد لختيار من مُيّثله"

وفاة طفلني يف حريق منزل 
بتيميمون

ت�سمم 39 تلميذا بعد تناولهم 
"املادلني" بباتنة

جدد وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم، التاأكيد على 
ميثله”،  من  لختيار  الوحيد  “املخول  هو  الليبي  ال�سعب  اأن 
ليبيا  يف  ال�سرعية  للحكومة  انزعاج”  “اأي  ت�سجيل  نافيا 
يف  الوزير  قال  حفرت.و  خليفة  بامل�سري  الأخــري  لقائه  من 
ت�سريح لل�سحافة على هام�س جل�سة علنية باملجل�س ال�سعبي 
احلكومة،  عمل  مطط  ومناق�سة  لعر�س  خ�س�ست  الوطني 
اإن “المور �سارت كما ينبغي خالل زيارتي الأخرية اإىل ليبيا 
من  طرف  اأي  بني  نفرق  ل  م�سكل.نحن  اأي  هناك  يكن  مل  و 
نفى  ميثله”.و  من  يختار  الذي  هو  الليبي  ال�سعب  و  الليبيني 
بوقادوم ت�سجيل “اأي انزعاج” للحكومة ال�سرعية يف ليبيا من 
لقائه موؤخرا بامل�سري خليفة حفرت، م�سيفا بالقول اأنه التقى 
“مل تطرح  بوزير اخلارجية الليبي، حممد الطاهر �سيالة، و 
اجلزائر  “موقف  اأن  ال�سياق  ذات  يف  اأو�سح  امل�ساألة”.و  هذه 
طرابل�س  يف  فقط  لي�س  و  ليبيا،  يف  الأ�سقاء  جتــاه  وا�سح 

وبنغازي وذلك بوجود العديد من ممثلي ال�سعب الليبي”.
ق/و

اإيداع �سائق حافلة احلب�س املوؤقت ب�سوق اهرا�س 
اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة �سوق اهرا�س بايداع �سائق احلافلة التي ت�سببت يف جمزرة 
مرورية الأ�سبوع املا�سي يف بلدية امل�سروحة ومقتل 10 من ركابها احلب�س املوؤقت. ووجهت 

ل�سائق احلافلة التي تعمل على خط �سوق اأهرا�س وعنابة تهمتْي القتل و اجلرح اخلطاإ.
ق/و

العائلي  مبنزلهما  حريق  انــدلع  اإثــر  حتفهما  طفالن  لقي 
يف  جاء  و  اأدرار.  ولية  يف  تيميمون  ببلدية  م�سكنا   30 بحي 
م�ساحلها  تدخلت  اأنه  اأدرار،  لولية  املدنية  احلماية  بيان 
لإخماد احلريق الذي �سب مبنزل بحي 30 م�سكنا، حيث متكن 
اأ�سخا�س   05 واإ�سعاف  اإنقاذ  كذا  و  احلريق  اإخماد  من  الأعوان 
طفلني  وفــاة  ذاتها  امل�سالح  �سجلت  و  هذا  بحروق.  اأ�سيبوا 

اأحدهما يبلغ من العمر 18 �سهرا و الآخر 07 �سنوات.
ق/و

املجاهدين  حــي  مبتو�سطة  يدر�سون  تلميذا،   39 تعر�س 
ت�سمم  اإىل  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــس  باتنة  ــة  ولي بريكة  بــدائــرة 
غذائي. و مت نقل التالميذ اإىل امل�ست�سفى بعد تناولهم  مادة 
مل�ست�سفى  ال�سرعة  جناح  على  نقلهم  مت  حيث  “املادلني”، 
اأن  اإىل  الأولية  التقارير  اأ�سارت  و  بريكة.  بو�سياف  حممد 
الرعاية  حتت  يتواجدون  حيث  م�ستقرة،  التالميذ  حالة 
الطبية بامل�ست�سفى.                                                                                       ق/و
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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