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مثول 20 متهمًا يف ق�صية "عمر بن عمر" 
مبحكمــــــــة �صيدي اأحممــــــــــد

توقيف اأني�س رحماين الرئي�س 
املدير العــــــام ملجمع النهــار

االتهامات "باطلة" 
وال اأ�صا�س لها من 

ال�صحــــــة

تاأجيل حماكمة �صالل 
واأويحيى يف ق�صيـــــة 
تركيب ال�صيارات اإىل 

فيفـــري  26

العامة  النيابة 
احلكم  ت�شتاأنف 
يف ق�شية �شمري 

بن العربي

مدير م�شت�شفى ب�شري بن نا�شر 
بالوادي يرد:

تاأجيل حماكمة عائلة الهامل اىل الأربعاء القادم
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ال�صيادلة يثمنـون املر�صــــــوم 
اجلديد حول املوؤثـرات العقليـــة

05

�شي�شمن ت�شديد الرقابة على الأدوية امل�شتوردة واجلني�شة

الوزير الأول يرد على ان�شغـــــــالت النواب اليــــــوم

مطالـب برملانيــة بالعدالــة يف توزيــع 
الرثوة وتعزيز اآليات املراقبة واملحا�صبة 

03

اأع�صـــــاء "البيوي" 
يخرجون بتو�صيـــــــات 
للنهو�س بقطاع الفالحة

نادي تقرت 

رحلة البحث عن ال�صعود 
تنطلق من الفوز بنقاط 
لقاء حي اجلبــــــــــل 

ت�شامن �شوف 

الالعبون يوؤكدون على 
اإ�صرارهم بك�صب نقاط 
اأمل �صلغوم العيــــــــد

انطـــــالق ملتقى عن 
التفجيـــــرات النووية 

باجلامعة بح�صور وزيرين

حجز اأكرث من 5 قناطري 
خمدرات يف النعامة

مبيناء وهران

منع اإدخال 11 طنا من 
االأجهزة االلكرتومنزلية 

قادمة من ال�صني 

الــــــوادي

ريا�شة اجلنوب

اأدرار
�س 07

�س 13

�س 06

االأوروبي االحتاد  مع  اتفاق  اإبرام  منذ  دوالر  ماليري   10 خ�صر  الوطني  • االقت�صاد 
دج مليار    5.777 املا�صيـــــــــة  ال�صنــــة  بلغ  االجمالــــــي  اجلبائـــــي  • التح�صيل 

الت�صييـــــــر    نفقات  % من   64 �صوى  تغط  مل  العاديـــــــة  اجلباية  • مداخيــــــــــل 

�س 20

�س 20
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اأمن بومردا�س يوقف 
ع�صريني قتل جدته مبطرقة

برملاين يق�صف وزير ال�صحة 

متكنت الشرطة القضائية ببين عمران يف والية 
بومرداس، من إلقاء القبض على شاب  تورط يف 

قتل  جدته.وحسب بيان األمن، فإن اجلاين البالغ من 
العمر 29 سنة يدعى “ز.ر”،  قام بفعلته الشنيعة بعد 

التخطيط املسبق لكافة أطوار جرميته قصد سرقة 
مبالغ مالية حتوزها املرحومة يف بيتهأ ين استعمل 

مطرقة الرتكاب جرميته يف حق جدته العجوز  البالغة 
من العمر 84 سنة اليت كانت تقطن مبفردها.

كشف خرباء أمن اإلنترنت عن خلل جديد صادم ميكن أن يعّرض املاليني من هواتف “أندرويد” للهجوم اإللكتروين اخلبيث.
وال يرتبط التحذير اجلديد بضرورة حتديث اهلواتف لدرء اخلطر، بتطبيقات معينة، ولكنه يتعلق خبلل اكتشفه فريق 

األمان يف Insinuator، يسمح لقراصنة اإلنترنت بنشر برامج خبيثة خطرية من هاتف إىل آخر، باستخدام اتصال 
 Android 8.0و Android 9.0 Pie بلوتوث”.وتشمل األجهزة األكثر عرضة هلذا اهلجوم اجلديد، تلك اليت تشغل“

Oreo، مع وضع غوغل تصنيفا “مهما” على اهلواتف املحمولة، اليت تستخدم الربنامج هذا. وبالنظر إىل هذه اإلصدارات 
من احلساب، اليت متثل %36.7 من مجيع اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، اليت تعمل بنظام “أندرويد”، فهذه األجهزة 
عرضة بشكل كبري خللل “بلوتوث”.وحلسن احلظ، يواجه أولئك الذي ميلكون هواتف تشغل نظام “أندرويد 10”، عواقب 
أقل حدة، حيث أن أسوأ ما قد حيدث يف نظام التشغيل األحدث، هو تعطل “بلوتوث”. وال ينبغي أن يعّرض ذلك بياناتك 

قد تكون مزعجة للغاية.وتبني أن غوغل تدرك اهلجوم اجلديد، من خالل نشرة للخطر، على الرغم من أهنا 
األمان األخرية اليت تشري إىل أن اخللل “ميكن استغالله باستخدام ناقل مصنوع 

خصيصا لتنفيذ تعليمات برجمية عشوائية، يف سياق عملية مميزة”.وأزالت الشركة 
األمريكية اخللل، ولكن من الضروري اآلن أن يتأكد أصحاب “أندرويد”، الذين 
يستخدمون إصدارات Oreo 8.0 وPie 9.0 أو 10.0 ، من حتديث هواتفهم.

ويقول الباحثون الذين اكتشفوا هذه الثغرة األمنية، إنه مبجرد إصابة اخللل 
اهلاتف الذكي، ميكن أن يؤدي ذلك إىل سرقة البيانات الشخصية وميكن أن 

يستخدم لنشر الربامج اخلبيثة عرب األجهزة األخرى.
ويأيت هذا التهديد األخري بعد أيام فقط، من اكتشاف جمموعة أخرى من 

تطبيقات “أندرويد”، اليت قد تعرض اهلواتف للخطر.

خلل خبيث "يهدد" ماليني هواتف "اأندرويد"!

قام برملاين بقصف وزير الصحة 
على خلفية تصرحياته بعدم 

القدرة على جلب أدوية السرطان 
حيث زلزل من حتته قبة الربملان، 
قائال إنه من غري املعقول أن يقوم 

وزير صحة مبثل هذه التصرحيات، 
اليت تقوم بإفشاهلم و التأثري نفسيا 

عليهم، وكأّنك تبث اليأس فيهم... 
وتابع قائال.... »أنت ـ بعيد الشرـ 

لوكان مترض سوف يتكفلون بك 
ويقومون بنقلك لفرنسا للعالج«.

مري ي�صجع الفو�صى

استغرب إطار يف األمن بوالية عنابة من تدخل أحد 
رؤساء البلديات الذي توّسط لبائع فوضوي أغلق 

الطريق من أجل استرجاع وثائقه وعند االستفسار عن 
سر هذا التصرف من املري، كشفت مصادر إعالمية أن 

سيادته مصاب بفوبيا االحتجاجات ويتفادى أي قرار 
من شأنه غلق الطريق رافعا شعار »هنيين وهننيك«.

هالك طفل بعد �صقوطه من م�صعد 
كهربائي لعمارة بالعا�صمة

لقي طفل حتفه أمس  األربعاء، بعد سقوطه من مصعد كهربائي 
من الطابق اخلامس عشر لعمارة يف حي زرهوين خمتار، بباب 

الزوار، يف العاصمة.
وحسب املعلومات املتوفرة تعود تفاصيل احلادثة، لتأخر املصعد يف 

التحرك، مما دفع والد الضحية لفتح الباب ملعرفة اخللل، ليفلت 
منه ابنه ويسقط من املصعد، مما أدى إىل وفاته.والطفل الضحية 

يبلغ من العمر 10 سنوات، وهو مصاب بالتريزوميا.

الرومية" بتيبازة  "قرب 
يف و�صع كارثي

يتوا�صل اهرتاء اأجزاء و مكونات عديدة من الرتاث الثقايف يف 
عن الو�صع الذي يتواجد فيه »قرب الرومية« باأعايل املدينة ال�صاحلية اجلزائر، فيما تظل ال�صلطات عاجزة عن حمايتها، و حتدثت اأطراف 

كل اأ�صبوع و خالل العطل، كما اأن منظمة الـ »يون�صكو« �صنفته تراثا لتيبازة، و الذي يعود اإىل احلقبة النوميدية، رغم اإقبال ال�صياح عليه 
عامليا و ملكا لالإن�صانية منذ �صنة 1982.

بعدما استعملوا كل الطرق من أجل االستجابة ملطالبهم، بطالو 
بوعامر يف وقفة احتجاجية أمام حمكمة ورقلة .
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مطالب برملانية بالعدالة يف توزيع الرثوة و تعزيز اآليات املراقبة واملحا�صبة   

لوؤي ي
--------------------

و �ستكون جل�سة اليوم اخلمي�س 
رد  اإىل  لال�ستماع  خم�س�سة 
الوزير االأول على االن�سغاالت 
اأيام  طيلة  النواب  طرحها  التي 
على  الت�سويت  ثم  املناق�سة، 

خمطط عمل احلكومة.
علنية  جل�سة  اأ�سغال  خالل  و 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
احلكومة  اأع�����س��اء  بح�سور 
خمطط  ملناق�سة  ُخ�س�ست 
عمل احلكومة ، �سددت النائب 
�سليحة خمراف على �رضورة " 
اهتمام احلكومة بتعزيز اأ�سلوب 
كافة  يف   " الت�ساور  و  احل��وار 
تهم  التي  امل�ساريع  و  الق�سايا 

احلياة اليومية للمواطن.
النائب  دع��ا  االإط��ار  ه��ذا  ويف 
اىل  العايل  عبد  ال��ق��ادر  عبد 
اإع��ادة   " على  العمل  ���رضورة 
طريق  ع��ن  للمواطن  الثقة 
�رضيح  واقعي  بخطاب  احلوار 
عجي�سة  النائب  راف��ع  كما   ،"
يو�سف ل�رضورة اإيالء احلكومة 
باحتجاجات  للتكفل  اأهمية   "
 " اعتماد  و   " القطاعات  بع�س 
اأ�سلوب احلوار ال�رضيح يف حل 

م�ساكل " هذه القطاعات.
اأو�سحت  ال�سياق  نف�س  يف  و 
 " اأهمية  رتيبة  عياد  النائبة 
انتهاج اأ�سلوب احلوار و االبتعاد 
عن االق�ساء " يف جت�سيد كافة 

امل�ساريع ذات ال�سالح العام.
بلعبا�س  بلعبا�س  النائب  دعا  و 
اعتماد " العدل يف توزيع الرثوة 
" فيما طالب زميله النائب عبد 
القادر عبد الالوي اىل �رضورة 

 " البالد  طاقات  كافة  جتنيد   "
من  املنتظرة  االأه��داف  لتحقيق 

خمطط عمل احلكومة.
املجل�س  ن���واب  راف����ع   ك��م��ا 
ال�سعبي الوطني من اأجل تعزيز 
من  للمواطن  ال�رضائية  القدرة 
�سمان  و  عملية  اآليات  خالل 
خا�سة  الن�سغاالته  اال�ستجابة 

ال�سكن و الت�سغيل.
اإيالء  اأهمية  على  النواب  واأكد 
العناية الالزمة لتح�سني القدرة 
احلفاظ  و  للمواطن  ال�رضائية 
تدهور  ظل  يف  خا�سة  عليها، 
مع   ، اجل��زائ��ري  الدينار  قيمة 
بان�سغاالت  الفعلي  التكفل 
اأ�سا�سا  املتعلقة  امل��واط��ن��ني 

بال�سكن و الت�سغيل.
النائب  ال�سدد،قال  هذا  يف  و 
)التجمع  نا�سي  م�سطفى 
الوطني الدميقراطي( اأن حت�سني 
"�سي�سمح  ال�رضائية  ال��ق��درة 
من  الكثري  عن  الغنب"  برفع 
مع �سمان  اجلزائرية،  العائالت 
مل�ستحقيه،م�سريا  الدعم  حتويل 

�رضورة  اإىل  اأخ��رى،  جهة  من 
م��راج��ع��ة م��ن��ظ��وم��ة اإن�����س��اء 
املوؤ�س�سات ال�سغرية و النا�سئة 
و  متويلها  على  احل��ر���س  م��ع 

مرافقتها.
عامر  ع��م��ر  ال��ن��ائ��ب  اك���د  و 
على  الوطني(  التحرير  )جبهة 
الدعم  �سيا�سة  مراجعة  اأهمية 
ال�رضائية  القدرة  حت�سني  مع 
ح�سول  اإج���راءات  ت�سهيل  و 
مبختلف  ال�سكن  على  املواطن 

�سيغه.
النائب  جهته  م��ن  نا�سد  و 
الوطني  )التجمع  مقدم  طيب 
تعديل  اأج��ل  من  الدميقراطي( 
و  الف�ساد  مكافحة  ق��وان��ني 
االإدارة  ت�سيري  اأمن��اط  اإ�سالح 
احلوار  مبداإ  تعزيز  و  العمومية 

و الت�ساور.
كما األح على اإ�سالح املنظومة 
تو�سيع  و  املالية  و  البنكية 
ال�سيما  الرقمنة  ا�ستعمال 
ال�رضائب،  حت�سيل  جمال  يف 
موؤ�س�سات  فتح  ع��ن  ف�سال 

خريجي  ل��ت��وظ��ي��ف  منتجة 
اجلامعات.

�سعبان  النائب  رافع  جانبه،  من 
ال��واع��ر )االأح�����رار( م��ن اأج��ل 
مراجعة القانون املتعلق مبطابقة 
اإجنازها، م�سريا  اإمتام  البنايات و 
التي  البنايات  م��ن  ع��ددا  اأن 
)تاريخ   2008 بعد  �سيدت 
�سدور القانون( ما زالت تنظر 

الت�سوية عرب بلديات الوطن.
النائبة بدرة فرخي  كما طالبت 
مكاتب  ب��اإن�����س��اء  )االح�����رار( 
ال�رضف و مراجعة قانون النقد 
و القر�س ، مت�سائلة عن كيفية 
اإعفاء  من  املنجر  املال  تعوي�س 
ال�رضيبة على الدخل املتو�سط 
عدد  منه  "�سي�ستفيد  الذي  و 

قليل من العمال" ح�سبها.
املجل�س  نواب  دعا  جانبهم  من 
�رضورة  اىل  الوطني  ال�سعبي 
تعزيز اآليات �سمان ال�سفافية و 

موا�سلة مكافحة الف�ساد".
النائب نزيه بن  اأ�سار  ان  و بعد 
رم�سان اأن هذا املخطط " يحمل 

نوايا طيبة "، �سدد على �رضورة 
و  البريوقراطية  مكافحة   "
و  العدالة  ا�ستقاللية  تعزيز 
مراقبة �سري ال�ساأن العام ". كما 
 " يف  االإ�رضاع  ب�رضورة  طالب 
حت�سني القدرة ال�رضائية و ترقية 

املنظومة ال�سحية".
بدوره اأكد النائب اأحمد �سدوق 
موا�سلة   " �����رضورة  ع��ل��ى 
والتزوير  الف�ساد  مكافحة 
و  ال�سفافية  ب�"  االلتزام  و   "
على  الق�ساء  بهدف   " ال�سدق 
مع   ،" ال�سابقة  االختالالت   "
����رضورة " اإع��ط��اء اأول��وي��ة " 
ال�سيا�سي من خالل  لالإ�سالح 
مع  بالتوافق"  د�ستور  "تعديل 
 " ثم  ال�سيا�سية،  القوى  كافة 
 " االأ�سا�سية  القوانني  مراجعة 

للبالد .
و بعد اأن و�سف النائب " ن�رض 
املخطط  هذا  حمدادو�س  الدين 
ب� :" اجليد " �سدد على �رضورة 
الف�ساد  مكافحة  موا�سلة   "
الذهنيات  "تغيري  و   " باإخال�س 
اآليات  تعزيز  و  االأ�ساليب  و 

الرقابة و املحا�سبة "
كما �سدد النائب عمر حم�سا�س 
توظيف   " ������رضورة  ع��ل��ى 
الوكاالت  لكافة   " احلكومة 
اخلا�سة  ال�سناديق  و  ال�سحية 
االأم��را���س  خمتلف  ملكافحة 
داء   "- ح�سبه  مقدمتها  يف  و 

ال�رضطان".
اما اآخرون انتقدوا خمطط عمل 
احلكومة كونه يفتقر اإىل اآليات 
التنفيذ،  اآجال  وحتديد  املراقبة 
ت�سافر  ����رضورة  اإىل  داع��ني 

جميع اجلهود لتج�سيده.

دعا نواب املجل�س ال�صعبي الوطني اإىل "العدل يف توزيع الرثوة" مع �صمان حتويل الدعم مل�صتحقيه و بينما انتقد اآخرون خمطط عمل احلكومة كونه 
يفتقر اإىل اآليات املراقبة و حتديد اآجال التنفيذ، طالب ممثلو ال�صعب ب�صرورة اإ�صالح النظام اجلبائي و االأجراءات املنظمة لال�صتثمار ف�صال عن ع�صرنة 

املنظومة البنكية مع تفعيل الرقمنة.

الوزير االأول يرد على ان�صغاالت النواب اليوم  التح�صيل اجلبائي االإجمايل بلغ 
ال�صنة املا�صية 5.777  مليار دج

مداخيل اجلباية 
العادية مل 

تغطِّ �صوى 64 
باملائة من نفقات 

الت�صيري   
ك�سف خمطط عمل احلكومة 
الذي مت عر�سه على املجل�س 
بلوغ  ال��وط��ن��ي  ال�سعبي 
مت  التي  البرتولية  اجلباية 
املا�سية  ال�سنة  حت�سيلها 
حني  يف  دج  مليار    2.667
�سمح حت�سيل اجلباية العادية 

بجمع 3.110 مليار دج.
اجلبائي  التح�سيل  بلغ  و 
املنق�سية  لل�سنة  االجمايل 
كان  و  دج.  مليار    5.777
قد   2019 لعام  املالية  قانون 
قدرها  عادية  جباية  توقع 
3.041،42 مليار دج و جباية 
برتولية ب 2.714،47  مليار 
عمل  خمطط  اأ�سار  و  دج. 
املداخيل  اأن  اإىل  احلكومة 
العادية  اجلباية  من  املح�سلة 
نفقات  تغطِّ  مل   ،2019 يف 
الت�سيري اال بن�سبة 64 باملائة .

مداخيل  باملقابل،انخف�ست 
ب�سكل  البرتولية  اجلباية 
ال�سنوات  خالل  حم�سو�س 
ت��راج��ع   ب�سبب  االأخ�����رية 
النفط. و ذكر  برميل  اأ�سعار 
ان  احلكومة  عمل  خمطط 
تقدر  كانت  املداخيل  ه��ذه 
دج  مليار    4.054،349 ب 
التقرير  ح�سب  و   .2012 يف 
ملنظمة  االأخ���ري  ال�سهري 
للنفط  امل�����س��درة  ال��ب��ل��دان 
)اوبك( ، فاإن ال�سعر املتو�سط 
)�سحارى  اجلزائري  للخام 
بالند(  قد خ�رض حوايل �سبعة 
 ،  2019 يف   دوالرات   )7(
لي�ستقر عند  49ر64 دوالرا 
44ر71  مقابل   ( للربميل 
ب�سبب  و   )2018 يف  دوالرا 
على  الطلب  وت��رية  تباطئ 
البرتول  يف االأ�سواق العاملية  
للنزاع  بدوره  يرجع  الذي  و 
ال��ت��ج��اري ب��ني ال�����س��ني و 
ذكر  كما  املتحدة.  الواليات 
تقرير االوبك اأن اإنتاج اجلزائر 
023ر1  بلغ   2019 �سنة 
اي  يوميا  برميل  مليون 
برميل   17.000 ب  برتاجع 
االن��ت��اج  مبتو�سط  مقارنة 
ل�سنة 2018 )040ر1 مليون 
برميل يوميا(.و بلغ متو�سط 
الدينار  �رضف  �سعر  معدل 
مقارنة بالدوالر  119،2 دج 
�سبتمرب  نهاية   يف  /دوالر 

.2019

لوؤي ي

العدالة  ح��زب  رئي�س  اأم�����س  ك�سف 
والتنمية، عبد الله جاب الله، عن فحوى 
دعاه  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س  مع  لقائه 
اىل �رضورة تغيري املنظومة الد�ستورية و 
القانونية التي مكنت لال�ستبداد و الف�ساد، 
ال�سيا�سي لكل  العزل  و �رضورة ممار�سة 
اإ�ساعة  الف�ساد وعمل على  من �ساهم يف 

الظلم و اال�ستبداد.
و اأفاد احلزب يف بيان له اأن عبد الله جاب 
الله، عربرّ عن اإميان جبهة العدالة والتنمية 
اخليار  هو  ال�سيد  احل��وار  ب��اأن  الرا�سخ 
مواجهة  يف  الناجع  ال�سبيل  و  املف�سل 
االآم��ن  اخل��روج  و  احلا�سل  اال�سطفاف 
من االأزمة احلالية، و حتقيق االإ�سالحات 
حتمي  التي  املختلفة  ال�رضوط  و  الالزمة 
اإرادة ال�سعب و ت�سونها و حتفظ له حقه 
يف ال�سلطة و الرثوة و يف العدل و احلرية..
"�سعوبة  احل���زب  رئي�س  اع��ت��رب  كما 
اقت�ساديا  للبالد  العامة  االأو���س��اع 
واجتماعيا و م�ستجدات ال�ساحة الوطنية 
ال  ليبيا  يف  يحدث  ما  خا�سة  الدولية،  و 

تعطيل  يف  الوقت  من  مبزيد  ي�سمحان 
البدء يف حتقيق مطالب ال�سعب امل�رضوعة 
ال�سلمية  ثورته  خالل  من  عنها  املعرب 
م�سددا   ،"2019 فيفري   22 منذ  املباركة 
على "�رضورة و�سع د�ستور توافقي يقيم 
دولة 01 نوفمرب54 ويحقق اأمل االأمة يف 
البعد  جت�سيد  جتيد  دولة  لبناء  التاأ�سي�س 
لها  واالجتماعي  الت�ساركي  الدميقراطي 
خالل  من  وذلك  االإ�سالم،  مبادئ  �سمن 
وملزم  حقيقي  وتوافقي  ت�ساوري  م�سار 
يتنازع  ال  �رضعية  جلنة  ترعاه  للجميع، 
يف  يطعنون  ال  و  �رضعيتها  يف  النا�س 

اأهليتها".
"تغيري  ���رضورة  على  الله  جاب  اأك��د  و 
التي  القانونية  و  الد�ستورية  املنظومة 
�رضورة  و  الف�ساد،  و  لال�ستبداد  مكنت 
�ساهم  من  لكل  ال�سيا�سي  العزل  ممار�سة 
و  الظلم  اإ�ساعة  على  عمل  و  الف�ساد  يف 
لذوي  امل�سوؤوليات  اإ�سناد  و  اال�ستبداد، 
ال�سلوكية"،  و  العملية  و  العلمية  االأهلية 
ال�سعب  تغييب  �سيا�سة  عن  و"االبتعاد 

بطرق  متريره  و  د�ستوري  تعديل  اأي  يف 
عليه  حمكوم  االإج��راء  هذا  الأن  اأخ��رى، 
لل�سهداء  الوفاء  يج�سد  ال  اأنه  اإذ  بالف�سل 
اأمل االأمة يف د�ستور يكر�س  و ال يحقق 
يجعل  و  ال�سلطة،  يف  الكاملة  اأحقيتها 
االأول  امل�ستفيد  و  ال�رضعية  م�سدر  منها 

و االأكرب منه".
كما �سدد جاب الله على �رضورة تر�سيخ 
ا�ستقالل الق�ساء و الناأي به عن املناكفات 
مت�سرّ  توظيف  �سبهة  كل  وعن  ال�سيا�سية 
اإىل  ودعا  ا�ستقالليته،  و  م�سداقيته  من 
و  ال�سلطة  بني  الثقة  زرع  �رضوط  توفري 
الفا�سدين  كل  عزل  و  حتييد  و  ال�سعب، 
عرفتها  التي  االأزم���ة  يف  وامل�ساهمني 
املعتقلني  جميع  �رضاح  اإطالق  و  البالد، 

ب�سبب اآرائهم و م�ساندتهم اأو م�ساركتهم 
فتح  مع  ال�سلمية،  ال�سعبية  الثورة  يف 
و�سائل االإعالم املختلفة اأمام اجلميع دون 

متييز و ال مفا�سلة.
الت�سييق  عدم  اإىل  املتحدث  ذات  دعا  و 
على �سباب احلراك و النا�سطني ال�سيا�سيني 
و �رضورة اإخالء �سبيلهم. وحماية احلراك 
اإ�سعافه و  الوطني املبارك من حماوالت 
جترميه، و اعتباره فر�سة تاريخية لدخول 
اجلزائر عهد احلريات الفردية و اجلماعية، 
و مواكبة االأنظمة املتقدمة يف العامل، مع 
الف�ساد  مكافحة  يف  اال�ستمرار  �رضورة 
الطائلة  االأم��وال  ا�سرتجاع  و  ه��وادة  بال 
التي منحتها البنوك و مت نهبها و تبذيرها.
لوؤي ي

جاب اهلل مع العزل ال�صيا�صي لكل من �صاهم 
يف الف�صاد

ك�صف عن فحوى لقائه برئي�س اجلمهورية
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االقت�صاد الوطني خ�صر 10 ماليري دوالر منذ اإبرام 
اتفاق مع االحتاد االأوروبي

لوؤي ي
-----------------

اأن  اقت�ساديون  خ��رباء  اأك��د  و 
�سالح  يف  يكن  مل  االتفاق  هذا 
اإىل  داعني  الوطني،  االقت�ساد 
االإج���راءات  مراجعة  ���رضورة 
التي  اجل��ب��ائ��ي��ة  و  اجل��م��رك��ي��ة 
ي�ستفيد منها االحتاد االأوروبي. 
اخلبري  اأف��اد  اجلانب  ه��ذا  يف  و 
�رضاي  املالك  عبد  االقت�سادي 
الوطنية  لالإذاعة  ت�رضيح  يف 
اجلزائري،  االقت�ساد  خ�سائر  اأن 
مع  ال�رضاكة  اتفاق  اإب��رام  منذ 
ب�10  قدرت  االأوروب��ي  االحتاد 
ماليري دوالر مما ي�ستدعي اإعادة 
الذي  العقد  هذا  بنود  النظر يف 
و�سفه باملجحف. و اأ�ساف نف�س 
مع  ال�رضاكة  عقد  اأن  املتحدث 
يف  اإبرامه  مت  االأوروب��ي  االحتاد 
بالدنا  فيه  كانت  �سعب  وقت 
اقت�سادية و  تعاين من م�ساكل 

اأمنية. و اأمام تغري هذه املعطيات 
يجب اإعادة النظر يف التحفيزات 
اجلمركية.وعن ما يجب مراجعته 
بني  ال�رضاكة  اتفاق  بنود  يف 
اجل��زائ��ر و االحت��اد االأوروب���ي، 
فريد  االقت�سادي  اخلبري  اأو�سح 
اأن  اجلزائر  على  اأن  يحيى  بن 

باالن�سمام  لها  ال�سماح  تفر�س 
و  للتجارة  العاملية  املنظمة  اإىل 
هيكلة  الإع��ادة  �رضوطها  ت�سع 
جهة،  من  الوطني  االقت�ساد 
مبني  متوازن  ا�ستثمار  خلق  و 
و  عمل  منا�سب  خلق  على 
اأن  ذك��ر  الت�سدير.و  ت�سجيع 

و  ال�سيا�سي  و  االأمني  ال�سياق 
االقت�سادي للجزائر تغري جذريا 
اتفاق  اإم�ساء  بفرتة  مقارنة 
االأوروبي  االحتاد  مع  ال�رضاكة 
على  االآن  ق���ادرة  يجعلها  م��ا 
اإىل  الو�سول  و  منطقها  فر�س 

اتفاق مربح للطرفني.

ك�صفت وزارة التجارة يف االأيام القليلة املا�صية عن ا�صتعداد اجلزائر لتقييم اتفاق ال�صراكة الذي يربطها مع االحتاد االأوروبي و 
16 �صنة. الذي مرت عليه 

خمت�صون ي�صتعجلون مراجعته

�سيتم  اإنه  االت�سال،  وزير  قال 
وطني  جمل�س  ا���س��ت��ح��داث 
املكتوبة  ال�سحافة  الأخالقيات 

قبل نهاية ال�سنة.
يو�سف  زيغود  بقبة  �رضح  و 
بالعا�سمة، اأنه �سينبثق عن هذا 

املجل�س عدة �سلطات.
– ال�سلطات  ه��ذه  بني  من  و 
ي�سيف الوزير- �سلطة خا�سة 
املحرتف،  ال�سحفي  ببطاقة 
مبراقبة  خمت�سة  �سلطة  و 
خا�سة  اأخ���رى  و  ال�سحب، 

باالإ�سهار.

و اأ�ساف بلحيمر “�سنن�سق مع 
للق�ساء  الفاعلة،  القطاعات 
يف  املغلوطة  االأخ��ب��ار  على 

مواقع التوا�سل االجتماعي”.
و قال ” ظاهرة االأخبار املغلوطة 
معقدة، و ي�سعب حلها حتى يف 

الواليات املتحدة االأمريكية”.
“�سنق�سي  بلحيمر  اأ�ساف  و 
ال�ساحة  يف  االحكتار  على 
ت�سقيف  �سيتم  و  االعالمية، 
ال�سيطرة يف ال�ساحة االإعالمية 

ب� 40%”.
ق/و

ا�صتحداث جمل�س وطني الأخالقيات 
ال�صحافة املكتوبة قبل نهاية ال�صنة

التجارة كمال رزيق  اأعادت ت�رضيحات وزير 
احلمراء  اللحوم  ا�سترياد  اإىل  العودة  ح��ول 
تغطية  ح��ول  اجل��دل  املجمدة،  و  الطازجة 
املقبل،   املادة خالل رم�سان  هذه  احلاجيات من 
ومربي  ال�سعبة  مهنيي  تاأكيد  مع  م���وازاًة 

املوا�سي قدرتهم على متوين ال�سوق املحلية.
ال�سترياد  العودة  التجارة  وزير  تاأكيد  كر�سرّ 
احلكومة  �سيا�سة  يف  واال�ستمرار  اللحوم 
املنتهجة منذ العام املا�سي، بخ�سو�س توريد 
اللحوم احلمراء الطازجة و املجمدة، ورفع ن�سب 
الر�سوم اجلمركية بن�سبة ترتاوح بني 80 و100 
اأغ�سب  الذي  االأمر  الن�ساط، و هو  باملائة عن 
اأكدوا  الذين  املوا�سي  و مربي  ال�سعبة  مهنيي 
املادة  بهذه  املحلية  ال�سوق  قدرتهم على متوين 

عدم  يعني  ما  هو  و  رم�سان،  �سهر  خ��الل 
يف  التجارة  وزارة  �سيا�سة  على  موافقتهم 
ت�سيري هذا القطاع. يف ال�سياق، قال رزيق يف 
من�سور له عرب �سفحته يف فاي�سبوك »�سمعت 
اليوم كثريين يوؤكدون اأن لنا القدرة على متوين 
�سعيد  اأنا  و  احلمراء،  باللحوم  الوطنية  ال�سوق 
بذلك، الأنني بالقناة االأوىل قلت �سوف ن�ستورد 
ا�ستطاعتنا االإيفاء بحاجياتنا من  يف حال عدم 
م�سيفا  املجمدة«،  اللحوم  بدل  املحلي،  اللحم 
اتفاق  الإبرام  اجلمعيات  هذه  اأدعو  �سوف  »لذا 
باللحوم  ال�سوق  بتغطية  مبوجبه  تتعهد  معنا، 
�سوف  و  للكلغ،  دينار   800 وب�سعر  احلمراء 
اأم  القدرة  لها  حقا  هل  اجلزائري  لل�سعب  نبني 
اأمام الكامريات«. و تابع  اأنه جمرد ا�ستعرا�س 

لكم دعوة ر�سمية  توجه  »�سوف  قائال  الوزير 
اأيام،  خالل  بالوزارة  ذلك  على  اتفاق  الإب��رام 
القنوات  على  منقوال  االتفاق  هذا  يكون  و 
“اجلزائر  بقوله:  من�سوره  ليختم  التلفزيونية«، 
بالوعود  لي�س  و  بامللمو�س  توؤمن  اجلديدة 
اإىل  دعوة  توجه  رزيق  قرر  و  التلفزيونية”. 
وزارة  مقر  اإىل  للح�سور  املوا�سي  مربي 
اتفاق  الإب���رام  املقبل  الثالثاء  ي��وم  التجارة 
بتموين  التجارة  وزارة  مع  مبوجبه  يتعهدون 
احلمراء  باللحوم  رم�سان  �سهر  يف  ال�سوق 
ب�سعر 800 دينار، مقابل حماية وزارة التجارة 
اللحوم  اأنواع  اأي نوع من  لهم و منع ا�سترياد 

احلمراء من اخلارج مبا فيها املجمدة”.
ق/و

بعد تاأكيد رزيق العودة ال�صترياد اللحوم الطازجة واملجمدة

نحو اإبرام اتفاقية بني وزارة التجارة ومهنيي �صعبة اللحوم

الناطق  االت�سال  وزير  ك�سف 
عمار  للحكومة  ال��ر���س��م��ي 
ل  اأورّ تنظيم  �سيتم  بلحيمراأنه 
ور�سة حول املواقع االإلكرتونية 
املقبل.و او�سح  20 فيقري  يوم 
اأنه  للحكومة  الر�سمي  الناطق 
الور�سات  من  �سل�سلة  �ستكون 
االت�سال  منظومة  ملراجعة 
االأكادمييني  و  اخل��رباء  مب�ساركة 
القطاع  يف  الفاعلني  خمتلف  و 
العلنية   اجلل�سة  هام�س  .وعلى 
خ�س�ست  ال��ت��ي  و  ب��ال��ربمل��ان 
احلكومة  عمل  خمطط  ملناق�سة 
قال وزير االإت�سال اأن “الور�سة 
املدر�سة  �ستحت�سنها  االأوىل 
العليا لل�سحافة يوم 20 فيفري 
بلحيمر:  اأ���س��اف  اجلاري”.و 
مب�ساركة   ” �ستكون  الور�سة 

الفاعلني  و  االأكادمييني  اخلرباء و 
م�سمون  ملناق�سة  القطاع  يف 
باملواقع  متعلق  قانون  م�رضوع 
على  عر�سه  قبل  االإلكرتونية 
اجلهات  قبل  م��ن  امل�����س��ادق��ة 

املخت�سة”.
“اإعادة  اإىل  الوزير  اأ�سار  كما 
القوانني،  من  ع��دد  يف  النظر 
االإ�سهار”. قانون  غ��رار  على 
وزير  ق��ال  ال�سياق  ذات  ويف 
الوطني  “املجل�س  اأن  االت�سال 
�سلطة  �سيعو�س  لل�سحافة 
و  املكتوبة  ال�سحافة  �سبط 
البطاقة  اعتماد  مهمة  �سيتوىل 
يراقب  و  لل�سحفي  املهنية 
عملية توزيع االإ�سهار و ي�سهر 

على احرتام اأخالقيات املهنة”.
ق/و

تنظيم اأّول ور�صة حول املواقع 
االإلكرتونية يوم 20 فيفري

دعا الإ�صراك ممثلي املر�صى و ال�صركاء االجتماعيني

ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  اأمر 
عبد  امل�ست�سفيات،  اإ�سالح  و 
ال��رح��م��ان ب��ن ب��وزي��د، م��دراء 
العامني  امل����دراء  و  ال�سحة 
اجلامعية  اال�ست�سفائية  للمراكز 
اجلنوب  و  ال�����رضق  ل��والي��ات 
التدابري  كل  باأخذ  ال�رضقي، 
�ساأنها  من  التي  امل��ب��ادرات  و 
على  املواطنني  ح�سول  حت�سني 
النوعية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
و  امل��دين  املجتمع  اإ����رضاك  مع 
ال�رضكاء  و  امل��ر���س��ى  ممثلي 

االجتماعيني.
�سدر  ل��ل��وزارة،  بيان  يف  ج��اء 
وزير  بني  جمع  اجتماع  عقب 
والي��ات  اإط���ارات  و  القطاع 
ال�رضقي  واجل��ن��وب  ال�����رضق 
اإطار  يف  يندرج  ال��وزارة،  مبقر 
لربنامج  امل�سطرة  االه���داف 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
الت�سخي�س  عملية  بعد  تبون، 
قطاع  لو�سعية  بها  قام  التي 
ال�سحة، اأن ال�سيد بن بوزيد قدم 
اعتمادا  التو�سيات  من  العديد 
اال�ستعجايل  املخطط  على 
النتائج  حتقيق  اىل  يهدف  الذي 
التي  و  الق�سري،  امل��دى  على 
»حت�سني  على  اأ�سا�سا  تقوم 

التكفل باملر�سى على م�ستوى 
اجلراحية  الطبية  اال�ستعجاالت 
النظافة  ����رضوط  ت��وف��ري  و 
اال�ستقبال  ح�سن  و���س��م��ان 
بني  وم��ن  اجل��ي��د«.  التوجيه  و 
وزير  قدمها  التي  التو�سيات 
القطاع، ي�سيف البيان، �رضورة 
للموؤ�س�سات  االعتبار  »اع��ادة 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
على  ال�سغط  من  للتخفيف 
اجلامعية«  اال�ست�سفائية  املراكز 
التكفل  »حت�����س��ني  ك��ذل��ك  و 
باإيجاد  ذل��ك  و  احلامل  ب��امل��راأة 
حلول مل�سكل اكتظاظ م�سالح 
و  التوليد«  و  الن�ساء  اأمرا�س 
اي�سا »حت�سني �رضوط وظروف 
بالتطبيق  امل��ر���س��ى  حت��وي��ل 
اخلا�سة  للتعليمة  ال�����س��ارم 

بتحويل املر�سى«.
بوزيد  بن  ال�سيد  اأو�سى  كما 
ب�����رضورة »حت�����س��ني ظ��روف 
ال�سبه  و  الطبية  للفرق  العمل 
على  مهامهم  الأداء  الطبية 
اأح�سن وجه« و »حت�سني التكفل 
يخ�س  فيما  ال�رضطان  مبر�سى 
ت�سهيل  و  ال��ع��الج  ت��ط��وي��ر 

احل�سول على االأدوية«.
ق/و

بن بوزيد ياأمر مديري ال�صحة 
بتح�صني اخلدمات املقدمة

يرتقب اأن تعرف اأ�سعار اللحوم البي�ساء ا�ستقرارا 
خالل �سهر رم�سان، بعدما حقق الديوان الوطني 
لتغذية االأنعام وتربية الدواجن فائ�سا يف منتوج 
 3 من   اأكرث  اإىل  و�سل  حيث  البي�ساء،  اللحوم 
اإعادة  الوطني  الديوان  يعتزم  بينما  ماليني طن، 

هيكلة ال�سوق و تنظيمها يف الفرتة املقبلة.
تربية  و  االأنعام  لتغذية  الوطني  الديوان  اأبرم 
متعدد  الوطني  املجل�س  مع  اتفاقية  الدواجن 
و  املربني  مرافقة  بهدف  الدواجن،  ل�سعبة  املهن 

اإعادة تنظيم وهيكلة ال�سوق و خف�س االأ�سعارو 
حتقيق ا�ستقرارها يف املعدل الذي ي�ساعد املربي 
و املواطن على حد �سواء، و هذا على مدار العام 
مبا فيه �سهر رم�سان املقبل الذي �ست�سهد خالله 
ملحوظا.   ا�ستقرارا  البي�ساء  اللحوم  اأ�سعار 
للديوان  العام  املدير  الرئي�س  ك�سف  جهته،  من 
الدواجن »حممد  االأنعام وتربية  لتغذية  الوطني 
بطراوي« عن فائ�س يف منتوج اللحوم البي�ساء، 
 70 نحو  حتتاج  الوطنية  ال�سوق  اأن  اإىل  م�سريا 

حاليا  فيها  يتوفر  بينما  الدجاج،  من  طن  مليون 
مليون طن يف   43 بزيادة  اأي  مليون طن،   113
انخفا�س  اإىل  بال�رضورة  �سيوؤدي  ال�سوق، وهذا 
 120 اإىل  و�سلت  اأن  لها  �سبق  التي  االأ�سعار 
دينارا للكيلوغرام الواحد، وهو ما ي�سبب خ�سارة 
كبرية للمنتج االأ�سلي الذي يتكبد نحو 60 دج 
اإىل  م�سريا  الدجاج،  من  الواحد  الكيلوغرام  يف 
�سعبة  مواد  ت�سدير  يف  فعليا  ال�رضوع  مت  اأنه 
الدواجن اإىل كل من ليبيا و موريتانيا و بع�س 
االآن  جارية  ات�ساالت  عن  ف�سال  اخلليج،  دول 
الفائ�س  لت�سدير  االإفريقية  ال��دول  بع�س  مع 
اأج��ل حتقيق ال��ت��وازن يف  م��ن ال��دواج��ن، م��ن 
�سي�رضع يف  الديوان  اأن  موؤكدا  املحلية،  ال�سوق 
اال�ستثمار يف جمال االأعالف باجلنوب اجلزائري، 
اإىل  ال�سعبة  هذه  ا�سترياد  فاتورة  �سيقل�س  ما 

حدود 28 مليون دوالر �سنويا.
املنتوج  اأن  بطراوي«  »حممد  اأكد  ال�سياق،  يف 
الطبيب  ب�سهادة  ال�سحية  للمعايري  يخ�سع 
عليها  ي�سيطر  ال�سوق  من  و80%   البيطري، 
برثوة   ، م��ربرّ األ��ف   192 ت�سمل  و  اخل��وا���س، 
 5،2 و  غنم،  راأ�س  مليون   28 ب�  تقدر  حيوانية 

مليني راأ�س بقرة، و املاليني من روؤو�س الدجاج.
ق/و

بعد حتقيق فائ�س يف االإنتاج قّدر بـ3 ماليني طن

توقعات با�صتقرار اأ�صعار اللحوم البي�صاء خالل �صهر رم�صان
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اجلامعات تتعاقد مع �صركات اأمن خا�صة بعد ارتفاع 
االعتداءات باحلرم اجلامعي

حممد علي 
-----------------

غياب  عن  جم��ددا  احلديث  عاد 
اجلامعي  احل���رم  داخ���ل  االأم���ن 
ت�سجل  التي  احل��وادث  ب�سبب 
البداية كانت مع  على م�ستواه، 
مقتل الطالبة بجامعة اأم البواقي 
و  �ساب،  ده�سها من طرف  بعد 
و�سل االأمر اإىل حماولة اعتداء 
ه��واري  بجامعة  طالبة  على 
االأ�سبوع  الزوار  بباب  بومدين 
املا�سي مما ا�ستدعى اإجراء عملية 
جراحية لها. حوادث و انزالقات 
جعلت  اجلامعي،  باحلرم  خطرية 
ناقو�س  تدق  اجلامعية  االأ���رضة 
منا�سبة  م��ن  اأك��رث  يف  اخلطر 
غري  املا�سية،  ال�سنوات  يف 
تعد  مل  اليوم  يحدث  ال��ذي  اأن 
اهتمام، كيف ال وهي  اأي  ُتعريه 
عقد  اأج��ل  من  ت�سابقت  التي 
ملتقيات  و  لقاءات  و  ن��دوات 
تعديل  مو�سوع  اإىل  للتطرق 
الطلبة  يعاين  فيما  الد�ستور، 
الطالبات ب�سكل  ب�سكل عام و 
متكررة  اعتداءات  من  خا�س 
فقدت  التي  اجلامعات  داخ��ل 
الذي  الت�سيب  اأم��ام  حرمتها، 

و  كليات  من  باختالفها  يطالها 
معاهد و جامعات ب�سبب غياب 
اأرجع  البع�س  اأن  االأمن، و رغم 
ال�سبب اإىل العدد القليل الأعوان 
الرئي�سية  املداخل  اأم��ام  االم��ن 
اتهم  البع�س  فاإن  للجامعات، 
اأكرث  يف  االأمن  اأع��وان  مبا�رضة 
االعتداء  و  بالتحر�س  مرة  من 
الطلبة، اىل جانب تخليهم  على 

االأم��ن  �سمان  يف  دوره��م  عن 
بالدخول  اأجنبي  الأي  بال�سماح 

دون التحقق من هويته.
االأم���ن... غياب  ع��ن  احل��دي��ث   
املعدات  بغياب  البع�س  ربطه 
كامريات  م��ن  االإم��ك��ان��ات  و 
االأم��ن،  اأع���وان  وع��دد  مراقبة 
طريق  عن  التوظيف  جانب  اإىل 
غري  فمن  واملح�سوبية،  املحاباة 

معقول اأن يتم توظيف عون ذي 
النقطة  هي  و  عدلية،  �سوابق 
من  البع�س  عليها  ��ز  ركرّ التي 
ال�سوابق  �سهادة  ا�سرتاط  خالل 
االقامات  يف  للتوظيف  العدلية 
و قد مت ال�رضوع يف العمل بها، 
فيه  �سارعت  ال��ذي  الوقت  يف 
التعاقد  اإىل  املوؤ�س�سات  بع�س 

مع �رضكات اأمنية خا�سة.

بدء  و  االإقامات  م�صتوى  على  اأمن  اأعوان  لتوظيف  العدلية  ال�صوابق  �صحيفة  اجلامعية  املوؤ�ص�صات  بع�س  ا�صرتطت  الذي  الوقت  يف 
داخل  ال�صرقة  حاالت  و  لالعتداءات  املتكرر  الت�صجيل  اأمام  خا�صة،  اأمن  �صركات  مع  التعاقد  اإىل  منها  العديد  جلاأت  بها،  العمل 

باختالفها. اجلامعية  باملوؤ�ص�صات  و  االقامات، 

�صي�صمن ت�صديد الرقابة على االأدوية امل�صتوردة و اجلني�صةفيما ا�صرتطت بع�س املوؤ�ص�صات �صحيفة ال�صوابق العدلية لتوظيف اأعوان االأمن

اإثر  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
)والية  البابور  بجبال  مت�سيط  و  بحث  عملية 
�سطيف(، من ك�سف وتدمري خمباأين للجماعات 
مواد  و  ال�سنع  تقليديتي  قنبلتني  و  االإرهابية 
تدخل يف �سناعة املتفجرات، ح�سب ما اأفاده بيان 

الوطني.و  الدفاع  لوزارة 
امل�سدر  ذات  اأو���س��ح 
مكافحة  اإط��ار  "يف  اأن��ه 
و  ك�سفت  االره������اب، 
للجي�س  م��ف��رزة  دم��رت 
الوطني ال�سعبي، يوم 11 
عملية  اإثر   2020 فيفري 
مبنطقة  مت�سيط  و  بحث 
مترجاجوت بجبال البابور، 
�سطيف/ن.ع.5،  والي��ة 
للجماعات   )02( خمباأين 
قنبلتني  و  االإره��اب��ي��ة 
و  ال�سنع  تقليديتي   )02(
اإطار  املتفجرات."و يف  مواد تدخل يف �سناعة 
حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة م�سرتكة 
للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح 
النعامة/ن.ع.2،  ال�سفراء، والية  بعني  اجلمارك، 

كمية  �سبطت  و  خمدرات  جتار   )07( "�سبعة 
 )05( املعالج تقدر بخم�سة  الكيف  �سخمة من 
كذا  و  كيلوغرامات   )08( ثمانية  و  قناطري 
حرا�س  �سبط  حني  يف  مركبات،   )05( خم�س 
احلدود 72 كيلوغراما من نف�س املادة بتلم�سان/

للجي�س  مفرزة  متكنت  اأخرى،  جهة  ن.ع.2".من 
ال�سعبي بتمرنا�ست/ن.ع.6 من �سبط  الوطني 
"12مولدا كهربائيا و �ست )06( مطارق �سغط 
و جهازي )02( ك�سف عن املعادن، فيما �سبطت 
مفرزة اأخرى بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك باإن 
اأمنا�س/ن.ع.4، مركبة )01( رباعية الدفع حمملة 
ب�1980 كامريا مراقبة و200  هاتف حممول".و 
يف �سياق اآخر، اأحبط حر�س ال�سواحل و عنا�رض 
�رضعية  غري  هجرة  "حماوالت  الوطني  الدرك 
تقليدية  ل�29 �سخ�سا، كانوا على منت قوارب 

ال�سنع بكل من وهران و القالة".
ق/و

تدمري خمباأين للجماعات االإرهابية بجبال البابور ب�صطيف

املدير  بتوقيف  الوطني  الدرك  م�سالح  قامت 
العام ملجمع النهار اأني�س رحماين، واقتياده ايل 

مركز باب اجلديد لتحقيق معه.
رحماين  اأني�س  فاإن  املتداولة  االأخبار  وح�سب 

و  النفوذ  ا�ستغالل  منها،  تهم  بعدة  متهم 
،وكذلك  م��ربرة  غري  مزايا  على  احل�سول 
تكوين اأر�سدة مالية باخلارج، وخمالفة حركه 

روؤوؤ�س االأموال من واإىل اخلارج.            ق.و

توقيف اأني�س رحماين الرئي�س املدير العام 
ملجمع النهار

املن�سوون  ال�سيادلة  اأم�س  ناق�س 
اخلوا�س  ال�سيادلة  نقابة  لواء  حتت 
التنفيذي  املر�سوم  م�سمون  مبيلة 
م�سار  بتنظيم  واخلا�س   19/379
خ�سائ�س  لها  التي  االأدوية  بيع  و 
كموؤثرات عقلية، و الذي �سدر يف 
خالل  وذلك   ،2019 جويلية  �سهر 
يوم درا�سي بفندق الب�ساط االأحمر 
مبيلة، ن�سطه ع�سو املجل�س الوطني 

للنقابة.
امل�ستجدات  املجل�س  ع�سو  �رضح 
و  التنفيذي  املر�سوم  بها  جاء  التي 
م�سار  على  الرقابة  ت�سديد  اأهمها: 
اأوامل�سنعة  امل�ستوردة منها  االأدوية 
ملجموع  امل�سوؤولية  حتميل  حمليا، 
املتعاملني يف �سل�سلة م�سار الدواء 
الو�سيط،  و  م�سنع  م�ستورد،  من 

و  ال�سيديل  و  باجلملة  ال��ب��ائ��ع 
مفت�سيات  ا�ستحداث  و  الطبيب، 
مديرية  م�ستوى  على  للرقابة 
القيام  مهامها  من  التي  ال�سحة 
�سهري  مع جرد  للرقابة،  بدوريات 
باملوؤثرات  املتعلقة  االأدوية  ملختلف 
العقلية و تقدميه ملديرية ال�سحة، و 
اإجناز و�سفة طبية يف ثالث ن�سخ 
باألوان خمتلفة لتحديد امل�سوؤوليات 
التنفيذ يف  املر�سوم �سيدخل حيز   .
ال�سيادلة  و  اأفريل،  �سهر  بداية 
قائمة  اإ�سدار  بتعجيل  يطالبون 
االأدوية امل�سنفة كموؤثرات عقلية و 
الر�سمية حماية  اجلريدة  ن�رضها يف 
لهم من امل�ساكل التي كثريا ما اأدت 

اإىل �سجن بع�س ال�سيادلة.
ق/و

ال�صيادلة يثمنون املر�صوم اجلديد 
حول املوؤثرات العقلية

ق�سية  يف  متهما   20 االآن،  مثل 
عمر”،  ب��ن  “عمر  تخ�س  ف�ساد 

مبحكمة �سيدي احممد بالعا�سمة.
لنب  اإخ��وة   3 املتهمني  بني  من  و 
وهم  عموميون،  موظفون  و  عمر، 

متهمون بتبديد اأموال عمومية.
باالإ�سافة اإىل تهم خمالفة الت�رضيع 
و  بال�رضف  اخل��ا���س  التنظيم  و 
تبيي�س االأموال، و كذلك اال�ستفادة 
و  م�ستحقة،  غري  امتيازات  من 
قا�سي  اأم��ام  االآن  املتهمون  ُثل  ميمَ
بالغرفة  الثالث  بالطابق  التحقيق، 
ملف  و  املحكمة،  ل��ذات  اخلام�سة 

عمر بن عمر ، تابع ملف ال�سناعات 
الغذائية.و باالإ�سافة اإىل 20 متهما 
حمكمة  اإىل  تقدميهم  مت  ال��ذي��ن 
وزراء   3 هناك  اأحم��م��د،  �سيدي 
و  الق�سية،  يف  متهمني  �سابقني 
ال�سابق  بالوزير االأول  يتعلق االأمر 
االأول  الوزير  و  اأويحيى،  اأحمد 
املالك �سالل، و وزير  االأ�سبق عبد 
بلعي�سى،  ر�سيد  االأ�سبق  الفالحة 
الوزراء ال�سابقون الثالثة، هم االآن 
لذلك  العا�سمة،  ق�ساء  مبجل�س 

ر جلبهم للمحكمة. تعذرّ
ق/و

مثول 20 متهمًا يف ق�صية "عمر بن 
عمر" مبحكمة �صيدي اأحممد

و  ال�سناعة  وزارة  اأك���دت 
يف  تتدخل  ال  باأنها  املناجم 
ع��الق��ات  ت�سيري  و  حت��دي��د 
املتعاملني  ب��ني  ال�����رضاك��ة 
يف  النا�سطني  االقت�ساديني 
الفروع  و  القطاعات  خمتلف 
ال�سناعية.و اأ�سار بيان لوزارة 
ال�سناعة؛ الوزارة  اأن مهامها، 
تتمثل  القانون  يحددها  التي 
ال�سيا�سة  ت�سطري  يف  اأ�سا�سا 
ال�سناعية و املنجمية، تنفيذها، 
على  ال�سهر  و  متابعتها 
تطوير  ي�سمن  مبا  تطبيقها 
ال�سناعي  الن�سيج  تقوية  و 
على  تعمل  كما  ال��وط��ن��ي. 
اال�ستثمار  ترقية  و  ت�سجيع 

املنتج من خالل حت�سني حميط 
االأعمال  مناخ  و  اال�ستثمار 
و  عادلة  مناف�سة  ي�سمن  مبا 
املتعاملني  جميع  بني  م�رضوعة 
حيث  م��ن  ���س��واء  متييز  دون 
القطاع  اأو  القانوين  ال�سكل 
فيه  تن�سط  الذي  االقت�سادي 
البيان  جاء  ال�رضكات.و  هذه 
تلقتها  مرا�سالت  على  ردا 
يف  اإقحامها  غر�سها  ال��وزارة 
و  مهامها  من  لي�ست  ق�سايا 
خ�سو�سا  �سالحياتها،  من  ال 
ال�رضيك  باختيار  يتعلق  فيما 
بني  النزاعات  و  اخلالفات  و 

ال�رضكاء.
ق/و

وزارة ال�صناعة تطلب عدم اإقحامها 
يف نزاعات بني املتعاملني االقت�صاديني

للحكومة  اجتماع  اأول  �سينعقد 
الثالثاء  و  االإثنني  يومي  الوالة،  مع 
الطرفني  لقاء بني  اأول  القادمني، يف 
اأجريت  التي  االأخ��رية  احلركة  بعد 

ت�رضيحات   يف  �سلكهم.و،  يف 
الر�سمي  الناطق  و  االت�سال  لوزير 
اأم�س  بلحيمر،  احلكومة عمار  با�سم 
االأربعاء باملجل�س الوطني ال�سعبي، 

ك�سف اأن اأول لقاء للحكومة بالوالة 
يومي  املقبل،  االأ�سبوع  �سيكون 

االإثنني و الثالثاء القادمني.
ق/و

اأول لقاء للحكومة بالوالة �صيكون االأ�صبوع املقبل
راي�س  مراد  بئر  مبحكمة  العامة  النيابة  ا�ستاأنفت 
احلكم ال�سادر يف ق�سية النا�سط ال�سيا�سي �سمري 
الغاين  عبد  املحامي  اأك��ده  ح�سبما  العربي،  بن 
 3 يوم  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  اأ�سدرت  بادي.و 

العربي  بن  �سمري  ب��رباءة  يق�سي  حكما  فيفري 
توزيع  و  الوطنية  بالوحدة  امل�سا�س  تهمتي  من 
من�سورات من �ساأنها امل�سا�س بامل�سلحة الوطنية.
ق/و

النيابة العامة ت�صتاأنف احلكم يف ق�صية �صمري بن العربي
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العمل على تطوير ال�صياحة ال�صحراوية باإليزي 

فا�صل بن  يو�صف 
------------------

�ساتذة  اأ م��ن  متدخلون  اأك��د  و 
اللقاء  هذا  يف  باحثني  و  جامعيني 
العلوم  معهد  احت�سنه  ال��ذي 
باملركز  التجارية  و  االقت�سادية 
ي��ل��ي��زي ����رضورة  اجل��ام��ع��ي ب��اإ
ال�سحراوية  ال�سياحة  تطوير 
اأن  باإمكانه  قطاعا  باعتبارها 
تنمية  ي�سمن  و  ال��رثوة  يوفر 
م�ستدامة. و  متنوعة  اقت�سادية 

رئي�س  اأك��د  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  و 
عبد  حامد  بن  �ستاذ  االأ امللتقى 
اإىل  يهدف  اللقاء  هذا  اأن  الغني 
العلمني  و  النظري  االإطار  حتديد 
ال�سحراوية،  ال�سياحة  ملفهوم 
لت�سويق  الناجعة  ال�����رضوط  و 
ال�سحراوي  ال�سياحي  املنتج 
و  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  و  اجل��زائ��ر،  يف 
النهو�س  اأج��ل  م��ن  مقرتحات 
ب��ال�����س��ي��اح��ة ال�����س��ح��راوي��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة  و  ع���ام���ة،  اجل���زائ���ر 
اخل�سو�س. وجه  على  الطا�سيلي 
بالرتقية  املكلف  قدم  ب��دوره  و 

ال�سياحة  ب���وزارة  ال�سياحية 
ملوك  التقليدية  ال�سناعة  و 
اخلطوط  ح��ول  ملخ�سا  نبيل، 
تنمية  ال�سرتاتيجية  العري�سة 
مربزا  ال�سحراوية،  ال�سياحة 
ه��م��ي��ة ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع  اأ
واع���دة  ف����اق  اآ م��ن  يحمله  مل��ا 

الوطني. لالقت�ساد 
���س��ت��اذ  االأ ت��ط��رق  جهته  م��ن  و 
 )3 اجلزائر  )جامعة  يحي  جعفري 
ال�سياحة  اأهمية  اإىل  مداخلته  يف 
التنمية  يف  كقاطرة  ال�سحراوية 
دور  و  اجل��زائ��ر،  يف  ال�سياحية 

مت��وي��ل  يف  امل�����رضيف  ال��ق��ط��اع 
املنتج  لرتقية  لية  كاآ ال�سياحة 

ال�سحراوي. ال�سياحي 
���س��ت��اذ  االأ ت��ط��رق  جانبه  م��ن  و 
اجللفة(  )جامعة  خمتار  حميدة 
االأك���ادمي���ي���ة  م�����س��اه��م��ت��ه  يف 
تعرت�س  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  اإىل 
�سيما  ال  ال�سحراوية،  ال�سياحة 

احلدودية. املناطق  يف 
و اأثرى امل�ساركون يف هذا امللتقى 
�سبل  اإ�سكالية  يعالج  ال��ذي 
ال�سحراوية  ال�سياحة  تطوير 
اق��ت�����س��ادي��ة  تنمية  اأج���ل  م��ن 

املحاور  م��ن  جملة  م�ستدامة، 
و  الثقايف  "الرتاث  �سمنها  من 
بواليات  ال�سياحة  قطاع  واق��ع 
و  االإع����الم  "دور  و  اجلنوب" 
ت�سويق  يف  احلديثة  التقنيات 
 ،" ال�سحراوي  ال�سياحي  املنتج 
ال�سياحة  ال�سناعة  و"جتارب 

. ال�سحراوية" 
اللقاء  هذا  هام�س  على  جرى  و 
بني  ���رضاك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
جممع  و  يليزي  باإ اجلامعي  املركز 
اخل��وا���س  الأح���د  ت��اب��ع  �سياحة 
ت��ت�����س��م��ن ����رضاك���ة اأك��ادمي��ي��ة 
 " ال���دويل  مت��ر  امل��وؤ ل��ل��والي��ة يف 
ا�ستثمار  و  ف���اق  ...اآ ال�سياحة 
باجلزائر  تنظيمه  املزمع   " بديل 

املقبل. اأفريل  �سهر  العا�سمة 
جرت  الذي  امللتقى  هذا  نظم  و 
معهد  الطا�سيلي  بقاعة  اأ�سغاله 
والتجارية  االقت�سادية  العلوم 
ي��ل��ي��زي  ب��امل��رك��ز اجل��ام��ع��ي ب��اإ
تنمية  خم���رب  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و  احلديثة  االأعمال  اقت�ساديات 
الطا�سيلي. مبنطقة  دائها  اأ حت�سني 

تطوير  اأهمية  باإيليزي  نظم  التطوير"،  و�صبل  االآفاق   ، الواقع   .. ال�صحراوية  "ال�صياحة  حول  ملتقى  يف  م�صاركون  اأبرز 
م�صتدامة. اقت�صادية  تنمية  ل�صمان  ال�صحراوية  ال�صياحة 

م�صتدامة اقت�صادية  تنمية  ل�صمان 

وطنيا  ملتقى  اأدرار  جامعة  تنظم 
يف  ال��ن��ووي��ة  التفجريات  ح��ول 
وتاأثرياتها  اجلزائرية  ال�سحراء 
يتوقع  و  والبيئية،  ال�سحية 
كل  امللتقى  افتتاح  يح�رض  اأن 
وذوي  امل��ج��اه��دي��ن  وزي���ر  م��ن 
و  الت�سامن  ووزي���رة  احل��ق��وق، 
ويعقد  ة،  امل���راأ ق�سايا  ����رضة  االأ
امل��ل��ت��ق��ى مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ذك��رى 
النووية  للتفجريات  ال�سنوية 
ت�سادف  التي  برقان  الفرن�سية 
���س��ن��ة،   ك���ل  م���ن  ف��ي��ف��ري   13
اإىل  بالدرا�سة  امللتقى  ويتطرق 

املحور  يت�سمن  حم��اور  اأربعة 
اجل��رائ��م،  م��اه��ي��ة  م��ن��ه��ا،  االأول 
حولها،  االأفعال  ردود   ، والثاين 
اجلرائم  ث��ريات  ت��اأ ع��ن  والثالث 
والنف�سية  ال�سحية  ال��ن��ووي��ة 
فاق  اآ عن  والرابع  واالإيكولوجية، 
الفرن�سية  النووية  اجلرائم  ملف 
يتم  والذي  اجلزائرية؛  بال�سحراء 
بالتف�سيل  خالله  من   التطرق 
واإ�سكالية  القانوين،  اجلانب  اإىل 
حتديد  وكذا  امل�ساءلة،  و  ال�سحة 
االأ������رضار امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة 
اإىل  امللتقى  ويهدف  والتعوي�س، 

النووية  فرن�سا  بجرائم  التعريف 
خطورتها  ب���راز  واإ و  ب��اجل��رائ��ر، 
جميع  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 
�سهادات  ت�سجيل  و  املجاالت، 
الت�سامن  و  وتوثيقها،  ال�سحايا 
وم�ساعدتهم  ال�����س��ح��اي��ا  م��ع 
وتوجيه  حقوقهم،  ال���س��رتج��اع 
لالهتمام  والباحثني  الدار�سني 
جامعة  وكانت  التفجريات،  مبلف 
ي��ام  االأ خ��الل  اأعلنت  ق��د  اأدرار 
كتابا  اأ�سدرت  نها  اأ ال�سابقة، 
ع��ن ال��ت��ف��ج��ريات ال��ن��ووي��ة يف 
يف  �سارك  اجلزائرية  ال�سحراء 

�ساتذة  االأ من  جمموعة  ليفه  تاأ
�سيتم  ال��وط��ن،  ج��ام��ع��ات  م��ن 
وكانت  هذا،  باملنا�سبة،   عر�سه 
ياما  اأ نظمت  قد  اأدرار  جامعة 
يام  االأ خالل  وملتقيات  درا�سية 
وطني  ملتقى  بينها  من  ال�سابقة 
واالأربعاء  الثالثاء  يومي  عقد 
���س��ب��وع اجل����اري ح��ول  م��ن االأ
ق�سم  نظمه  العام،  امل��ال  حماية 
لكلية  التابع  االإ�سالمية  العلوم 
واالجتماعية  ن�سانية  االإ العلوم 
االإ�سالمية.                                                          والعلوم 
عبدالرحمن بلوايف 

ملتقى عن التفجريات النووية بجامعة اأدرار بح�صور وزيرين

العربي  بهلول  اأدرار  وايل  عقد 
الوالية  راأ�س  على  تن�سيبه  بعد 
مع  االج��ت��م��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
من  وغريهم  التنفيذيني  امل��دراء 
بعملية  ع��الق��ة  لديهم  ال��ذي��ن 
بغر�س   ، ب��ال��والي��ة  التنمية 
التي  امل�ساريع  على  التعرف 
التي  وت��ل��ك  االجن���از  ط��ور  يف 
ومل  ال��والي��ة  منها  ا���س��ت��ف��ادت 
لت�سخي�س  االآن،  حد  اإىل  تنطلق 
للتغلب  وح�����رضه��ا  النقائ�س 
احتياجات  معرفة  ثم  ومن  عليها 
للنهو�س  امل�ستقبلية  ال��والي��ة 
جم��االت  ج��م��ي��ع  يف  ب��ال��والي��ة 
االأولوية  ح�سب  وذلك  التنمية 
خدمة  �سالح  يف  ت�سب  التي 
ما  وه���ذا  وامل���واط���ن،  ال��وط��ن 
يتفاءلون  املواطنني  اأغلب  جعل 
الوالية  ���س  راأ على  بتن�سيبه 
ينتاب  ي��زال  ال  ن��ه  اأ اإال  خ��ريا، 

اأن  م��ن  خ��وٌف  منهم،  البع�س 
م��ام��ه  اأ العراقيل  ال���وايل  يجد 
لهم  ه���مرّ   ال  ال��ذي��ن  ط��رف  م��ن 
التي  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  اإال 
مل  و  اعتبار،  كل  فوق  يجعلونها 
املكثفة  اجتماعاته  ال��وايل  متنع 
الن�ساطات  بع�س  ح�سور  من 
والتي  ال��والي��ة  يف  تعقد  التي 
على  ���رضاف��ه  اإ بينها  م��ن  ك��ان 
الذي  الدرا�سي  اليوم  انطالق 
للنقابة  اأدرار  مكتب  نظمه 
اخلوا�س،  لل�سيادلة  الوطنية 
����رضاف���ه ع��ل��ى اف��ت��ت��اح  وك���ذا اإ
ع�رضة  الثامنة  الوطنية  الندوة 
�سيدي  ال�سيخ  وف��اة  ل��ذك��رى 
الثقافة  بق�رض  بلكبري  حممد 
املنتدب  الوزير  رفقة  تيليالن، 
رئي�س  مبعية  ال�سحراوية  للبيئة 
الوالئي                                                                             املجل�س 
عبدالرحمن بلوايف    

االقت�سادية  ال��ف��رق��ة  ح��ج��زت 
لل�رضطة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ال��ي��ة 
ب�سكرة   والية  باأمن  الق�سائية 
وردت  م��ع��ل��وم��ات  ث���ر  اإ ع��ل��ى 
�سخ�س  ا���س��ت��غ��الل  ،م��ف��اده��ا  
مرخ�س  غ��ري  كمذبح  مل�سكنه 
تاجر  ل��دى  ال��ل��ح��وم  وت��خ��زي��ن 
بيع  حم���ل  ���س��اح��ب  م���ع���روف 
ب�سكرة  مدينة  و�سط  اللحوم 
التن�سيق  تتطلب  الذي  ،الو�سع 
اإذن  وا�ست�سدار  النيابة  م��ع 
تنقلت  اث��ره  على   ، بالتفتي�س 
حيث  للمكان  ال�رضطة  ق��وات 
قنطارا   57.19 حوايل  على  عرث 
واحلمراء  البي�ساء  اللحوم  من 
�رضوط  م��ن   تنعدم  واالأح�ساء 
للبيع   موجها  احلفظ  و  ال�سحة 
وبعر�س  الب�رضي   واال�ستهالك 
املتمثلة  امل��ح��ج��وزة  ال��ك��م��ي��ة 
حمراء  حل��وم  مقطع.  دج��اج  يف 
جممد  ،حل��م  نقانق  دج��اج،  كبد 
جممد  مفروم  ،حلم  غنم  ،اأرج��ل 
البيط��ري  جممدعل��ى  وغ��ري 

ب�سكرة  لبلدية  التابع  املخت�س 
ع��دم  تبني  الفالحة  ومديرية 
الب�رضي  لال�ستهالك  �سالحيتها 
ال�سحة  ���رضوط  م��ن  وت��ن��ع��دم 
�ساحب  بتوقيف  و   ، احلفظ  و 
 42 العمر  من  البالغ  امل�سكن 
تبني  م��ع��ه،  التحقيق  و  �سنة 
و  االعتماد  على   يحوز  ال  ن��ه  اأ
للممار�سة  التجاري  ال�سجل 
جاء  ما  ،بح�سب  الن�ساط  ه��ذا 
االت�س���ال  خلي��ة  ب��ي��ان   يف 
العام����ة  ال��ع��الق��������������ات  و 
له  لينجز  ب�سكرة  والي��ة  الأم��ن 
تقدميه  انتظار  يف  جزائي  مل�ف 
مت  الفا�سدة  اللحوم  اما  للعدالة، 
 . العمومية  املفرغة  يف  اإتالفها 
م�سالح  �سهر  اإطار  يف  هذا  جاء 
العامة  ال�سحة  على  ال�رضطة 
اأبدت  التي  املواطنني،  و�سالمة 
جتار  ت�رضفات  من  كبريا  �ستياًء  اإ
و   اال�ستهالكية  امل��واد  خمتلف 

      . االأخرية  املدة  خا�سة   يف 
حريز         حممد    

باملراكز  يعرف  ما  مواطنو  نا�سد 
تغموت،  )ت��ي��ف��وق��ني،  ي��ف��ي��ة  ال��ررّ
ن���دالق،  اأزرن����ن، ت��غ��ه��وه��ات، اإ
ه��ق��ار،  االأ بعا�سمة  تاهيفت( 
للوقوف  املحلية   ال�سلطات 
للتاأخر  نظرا  ان�سغاالتهم  على 
املناطق  تعرفه  ال��ذي  التنموي 
لعا�سمة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ح��اذي��ة 
فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  ال��والي��ة، 
حركية  املدينة  اأح��ي��اء  خمتلف 
العمرانية  التهيئة  م�ساريع  يف 
رة  املتكررّ مطالبهم  با�ستثناء 
من  رد  اأي  ت��ل��ق��ى  اأن  دون 

املحلية. لطات  ال�سرّ
اجلمعيات  من  جمموعة  ورفعت 
ال��ت��ي من  امل��ط��ال��ب  م��ن  ع���ددا 
املعي�سي  النرّمط  ن  حت�سرّ اأن  نها  �ساأ
قاطن  مواطن   5000 من  الأزيد 
من  لنا  دوا  اأكرّ حيث  القرى،  بهذه 
للو�سعية  املتزايد  قلقهم  خالله 
ظل  يف  تالزمهم،  اأ�سبحت  التي 

يفية،  الررّ كنات  ال�سرّ توزيع  عدم 
على  اخل��ي��م  ت��وزي��ع  ح��ت��ى  وال 
بناء  وال  الربد،  من  تقيهم  عاة  الررّ
واملطاعم  ق�����س��ام  واالأ امل��دار���س 
حتى  وال  للمعلمني  وال�سكنات 

. ء با لكهر ا
املواطنون  طالب  ال�سدد،  هذا  يف 
الرابط  الطريق  تعبيد  ب�رضورة 
وقرية  ه��ق��ار  االأ عا�سمة  ب��ني 
حالة  يف  اأ�سبح  ال��ذي  ن��دالق،  اإ
العزلة  ف��ك  اأج��ل  م��ن  كارثية، 
التنقل  م��ن  امل��واط��ن��ني  ومت��ك��ني 
احلاالت  يف  خا�سة  �سهولة  بكل 
ي�����س��ال  امل�����س��ت��ع��ج��ل��ة، وك���ذا اإ
تعرف  التي  للمناطق  الكهرباء 
زيادة  وك��ذا  امل��ادة،  هذه  انعدام 
جلميع  ال��ري��ف��ي  ال��ب��ن��اء  ح�سة 
كنات  ال�سرّ ترميم  وح�سة  القرى، 
التغطية  جمال  وتو�سيع  ة،  اله�سرّ
والبث  النقال  الهاتف  ل�سبكات 

القرى. جلميع  االإذاعي 

دوا  ���س��درّ ال�����س��ي��اق،  ن��ف�����س  يف 
متو�سطة  اإجن��از  ���رضورة  على 
�����رضاع  ب��ق��ري��ة ت��اه��ي��ف��ت، واالإ
ال�����رضف  م�����رضوع  جت�سيد  يف 
على  حربا  بقي  ال��ذي  ال�سحي 
يف  الدرا�سة  نهاية  رغ��م  ورق 
وق��ت ���س��اب��ق، وت��زوي��د ال��ب��دو 
وتوفري  �سم�سية،  لواح  باأ الرحل 
م�ستوى  على  العمومية  نارة  االإ
وك��ذا  ال�سكانية،  التجمعات 
وجتهيزها  الرعوية  ب��ار  االآ حفر 
من  ال��رع��اة  م�ساعدة  اأج��ل  من 
واأن  خ��ا���س��ة  ب��ال��رع��ي  ال��ق��ي��ام 

رعوية. تعترب  املناطق 
على  ال�سكان  د  كرّ اأ جهتهم،  من 
�����رضورة ف��ت��ح ق��اع��ة ال��ع��الج 
 10 ي��ق��ارب م��ن  مل��ا  امل��غ��ل��ق��ة 
قريتي  م�ستوى  على  �سنوات 
وتوفري  وتيفوقني،  تاغهوهت 
لنقل  حت�سبا  ���س��ع��اف  اإ �سيارة 
وفْتح  احلرجة،  واحلاالت  املر�سى 

توفري  اأج��ل  م��ن  لل�سباب  دار 
هذه  كون  املناطق،  بناء  الأ الرتفيه 
ف�ساءات  على  تتوفر  ال  املناطق 

. فيه للرت
املواطنون  عربرّ  اآخر،  �سياق  ويف 
يف  النظر  يتم  اأن  يف  اأملهم  عن 
االعتبار  بعني  واأخذها  مطالبهم، 
املحلية،  ال�سلطات  ط��رف  م��ن 
من  تنموية  م�ساريع  وبرجمة 
اليومية  احلياة  حت�سني  نها  �ساأ
مطالبهم  واأن  خا�سة  للمواطن، 
ال��ت��ن��م��وي،  ال�����س��ق  يف  ت�����س��ب 
لتج�سيده  الدولة  ت�سعى  والذي 
تراب  من  �سرب  كل  يف  للمواطن 

لوطن. ا
ه��ذه  حت��ظ��ى  اأن  غ��اي��ة  واإىل 
ال�سلطات  من  بالتفاتة  املطالب 
املراكز  �سكان  يبقى  املحلية، 
ومعاناة  ترقب  حالة  يف  الريفية 

اآخر. اإ�سعار  اإىل 
ق/ج

اأدرار يعقد العديد وايل 
احتياجات  لت�صخي�س  االجتماعات  من   

التنموية الوالية 

اإتالف 57  قنطارا من  اللحوم بب�صكرة 

نظرا للتاأخر التنموي بها 

املواطنون بتمرنا�صت يطالبون ال�صلطات املعنية بااللتفات الن�صغاالتهم 
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ن�ساء  اإ التو�سيات،  ب��رز  اأ وم��ن 
م�ستوى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  جل��ن��ة 
ال�سالحيات،  وا�سعة  ال��والي��ة 
ه��ل��ة  ب��اإم��ك��ان��ي��ات ب�����رضي��ة م��وؤ
ملف  ع��ل��ى  احلقيقي  ل��ل��وق��وف 
ال��ع��ق��ار ال��ف��الح��ي واإط����الق 
ع��م��ل��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ع��اج��ل��ة 
ل��ل��م�����س��ح ال���ع���ق���اري ل��ف��ائ��دة 
ه��ذا  ع��ل��ى  للق�ساء  ال��ف��الح��ني 
اأرا�سينا  على  احلا�سل  الت�سوه 
متكني  يف  ���رضاع  واالإ الزراعية، 
ال��ف��الح احل��ق��ي��ق��ي م��ن وث��ائ��ق 
لربامج  للتوجه  وت�سجعه  حتميه 
ال���دول���ة ك��ق��رو���س ال��ت��ح��دي، 
خلق  ج��ان��ب  اإىل  م��ي��ن��ات،  وال��ت��اأ
لال�ستثمار  امل��وح��د  ال�����س��ب��اك 
وا�سعة  وب�سالحيات  الفالحي 
واإعادة  القرار  اتخاذ  عملية  يف 
بجامعة  التمور  ملعمل  االعتبار 
باملغري  التمور  معمل  وكذلك 
والتحرك  و�سعيتهما،  وت�سوية 
فيهما  اال�ستثمار  الإعادة  اجلدي 
حتريك  يف  دور  م��ن  لهما  مل��ا 
البطالة  على  والق�ساء  التنمية 
ن�ساء  اإ عن  ناهيك  املنطقة،  يف 
بني  يف  احلبوب  لتجميع  خمزن 
الفالح  على  للتخفيف  ق�سه 
لعا�سمة  التنقل  على  اأجرب  الذي 
لواليات  ح�ساده  بيع  اأو  الوالية 
جم����اوره وت��ف��ع��ي��ل االت��ف��اق��ي��ة 
توزر  ووالية  واليتنا  بني  املربمة 
ال��ت��ب��ادل  جم��ال  يف  التون�سية 
واإخراجها  والفالحي  التجاري 
والتنفيذ  العمل  اإىل  النظري  من 
على  �سي�ساعد  وه��ذا  الفعلي، 
منتوجاتنا  يف  الفائ�س  ت�سويق 
التي  الراهن  الوقت  يف  وخا�سة 

غالء  تون�س  ال�سقيقة  فيه  ت�سهد 
الفالحي. نتاج  االإ يف  وندرة 

���رضورة  على  الرتكيز  مت  كما 
م�ستوى  على  تعاونيات  ن�ساء  اإ
الفالح  من  للتقرب  دائ��رة  كل 
عملية  ت��ف��ر���س  ل��ي��ات  اآ ب�سن 
يف  النا�سطني  كل  على  التهيكل 
الطاقات  وتدعيم  الفالحي  املجال 
ال�سم�سية  كالطاقة  البديلة 
التعاونيات  يف  املنخرط  للفالح 
جلب  ال��ف��الح  �سيجنب  وذل���ك 
بعيدة  م�سافات  من  الكهرباء 
ن��ت��اج  االإ ع��وام��ل  يف  والتحكم 
عن  التوقف  خالل  من  الزراعي 
حمليا  نتاجها  واإ البذور  ا�سترياد 
ن��ت��اج،  االإ تكلفة  من  للتخفيف 
امل�ستثمرين  ت�سجيع  جانب  اإىل 
ع��ل��ى ال��ت��وج��ه ل��ل�����س��ن��اع��ات 
من  متكينهم  وت�سهيل  الغذائية، 
ي�ستكي  الذي  ال�سناعي  العقار 
وخا�سة  امل�ستثمرين  غالبية  منه 

واليتنا.  يف 
واأك���د االأع�����س��اء امل�����س��ارك��ون 
ال��راب��ع��ة  ال��ع��ادي��ة  ال����دورة  يف 
توفري  ���رضورة  على  للمجل�س، 
للنفايات  ال��ب��دي��ل��ة  ���س��م��دة  االأ
ا�ستعمالها  يتم  التي  احليوانية 
على  وم�رض  ع�سوائي  ب�سكل 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل���واط���ن م��ن خ��الل  

وتدوير  لتحويل  م�سانع  ن�ساء  اإ
تقدم  بحيث  احليوانات  ف�سالت 
معاجلة  كاأ�سمدة  اأكيا�س  يف  جافة 
لتخزين  ت��ربي��د  غ��رف  وت��وف��ري 
الفالحني  ���رضاف  اإ حتت  الفائ�س 
حق  حلماية   لها،  الدولة  ومراقبة 
�سعر  يف  معا  والفالح  املواطن 
ال  وح��ت��ى  وتناف�سي  منا�سب 
البطاطا   تخزين  عملية  تتحول 
باالأ�سعار  للتالعب  جم��ال  اإىل 
املواطن  ح�ساب  على  واالغتناء 

والفالح.
الرعوية  املناطق  يخ�س  فيما  ما  اأ
ن��ه اأ���س��ب��ح م��ن ال�����رضوري  ف��اإ
و���س��ع م��ع��امل ل��ت��ح��دي��د ه��ذه 
دة  مهدرّ اأ�سبحت  التي  املناطق 
خ�سو�سا  الفالحي  بالتو�سع 
ي��ن  اأ االأخ�����رية  ال�����س��ن��وات  يف 
بني  م��ا  م�ساكل  ع��دة  �سجلت 
اال�ست�سالح  واأ�سحاب  املربني 
والدرا�سة  التو�سيات  ح�سب 
الدرا�سات  مكتب  من  املفرو�سة 
ت��اأخ��ري  اإىل  اأدى    BNIDER
اال�ستثمار  ق���رارات  ا���س��ت��الم 
على  ف��رع  بفتح  نطلب  وعليه 
اال�ستعانة  اأو  الوالية،  م�ستوى 

موؤهلة.  اأخرى  مبكاتب 
املجل�س  اأع�����س��اء  ت�ساءل  كما 
م�رضوع  عن  الوالئي  ال�سعبي 

الحتياج  وذل���ك  اجل���اف  امل��ي��ن��اء 
الراهن  ال��وق��ت  يف  ل��ه  ال��والي��ة 
التي  الت�سدير  حركية  لت�سهيل 

الوالية.  عرفتها 
رئي�س  اأك��د  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
امل��ج��ل�����س ال�����س��ع��ب��ي ال��والئ��ي 
بن  ري��ا���س  ���س��ت��اذ  االأ ب��ال��وادي 
يف  تعترب  الوادي  والية  اأن  على 
ن�سان  االإ لتحدي  منوذجا  الفالحة 
منتج  اأول  اليوم  وغدت  للطبيعة 
وتنتج  بل  اجلزائر،  يف  للبطاطا 
الوطن  والي��ات  تنتجه  ما  رب��ع 
التحدي  يتوقف  ومل  جمتمعة، 
نتاج  الإ قطبا  اأ�سبحت  بل  هنا، 
ال��زي��ت��ون وحم��ا���س��ي��ل اأخ���رى 
كل  غ��ذاء  �سلة  ت�سبح  وتكاد 

ئر. اجلزا
"التحرير"  ل�  واأ�ساف يف ت�رضيح 
واالإح�����س��ائ��ي��ات  االأرق�����ام  اأن 
الو�سية  للهيئات  ترفع  التي 
وال���������وزارات م���ن ح��ج��م م��ا 
من  امل��ع��ط��اءة  والي��ت��ن��ا  تنتجه 
ظاهره  يف  زراع��ي��ه  حما�سيل 
ن�سئت  اأ التي  املحيطات  اأن  يبني 
ال��ق��وان��ني  اإط����ار  يف  ووزع����ت 
واأن  منتجة  كلها  والت�رضيعات 
�ساحلة  املنتهجة  ال�سيا�سة  هذه 
لنقف  وهنا  فعاليتها،  ثبتت  واأ
اإىل  م�سريا  ب�سدق،  نف�سنا  اأ مع 
الهائل  ال��ك��م  م��ن  ب��ال��رغ��م  ن��ه  اأ
التي  والت�رضيعات  القوانني  من 
اإال  القطاع  هذا  وتهيكل  تنظم 
مر  اأول  م�سوؤول  يوجد  ال  ان��ه 
هذا  مع  تعامل  الوالية،  هذه  على 
وكذلك  الالزمة  باالأهمية  امللف 
للمهمة  املنتخبني  دور  غياب 
اإىل  اأدى  ما  وهذا  بهم.  املنوطة 
امللف  هذا  يف  والتعقيد  الرتاكم 
عن  والبحث  ال��وادي  والي��ة  يف 

وفوري. ا�ستعجايل  حل 

الرابعة  العادية  الدورة  التو�صيات، خالل  من  بجملة  بالوادي،  الوالئي  ال�صعبي  املجل�س  اأع�صاء  االأول،  اأم�س  خرج، 
�صلة غـذاء اجلزائر،  "اإذ تعترب  الوالية  اأهمية كربى يف  ملا يحتويه من  الفالحة  تناولت ملف قطاع  للمجل�س والتي 

خلية  ن�صاط  تقرير  عر�س  وكذا  التحويلية  الغذائية  وال�صناعات  بالوالية  الت�صغيل  قطاع  حول  مداخالت  اإىل  اإ�صافة 
املدر�صية. بالنتائج  النهو�س 

للمجل�س الرابعة  العادية  الدورة  خالل 

خالل  الوادي  والية  اأمن  �سجل 
مراقبة  جم��ال  يف   2019 �سنة 
امل��ه��ن امل��ن��ظ��م��ة وامل��خ��ال��ف��ات 
املخالفات،  م��ن   85 التجارية 
الفتح  واإع��ادة  غلق  ق��رار  و66 
ح�سيلة  ح�سب  جتارية،  ملحالت 
ملختلف  العملياتية  الن�ساطات 
الوالية. باأمن  ال�رضطية  امل�سالح 
العمران  �رضطة  جم��ال  يف  م��ا  اأ
 31 �سجل  فتم  البيئة  وحماية 
و215  بالبيئة،  متعلقة  خمالفة 
كما  بالعمران،  متعلقة  خمالفة 
خالل  الوادي  والية  اأمن  �سجل 
مكاملة   2262 الفارطة  ال�سنة 
 ،1548 االأخ�������رض  اخل���ط  ع��رب 
تقدمي  لطلب  مكاملة   1477 منها 

و162  والنجدة،  امل�ساعدة  يد 
واحل��وادث،  اجلرائم  عن  لتبليغ 
مت  كما  اأخ���رى.  مكاملة  و623 
مرورية  جنحة   842 ت�سجيل 
�سمن  العمومي  االأمن  جمال  يف 
امل��رور،  حركة  وتنظيم  مراقبة 
مروري  ح��ادث   334 وت�سجيل 

وفاة.  و18  جرحى   403 خلف 
ال��وادي  والي��ة  اأم��ن  نظم  وق��د 
ندوة  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية 
ح�سيلة  ل��ع��ر���س  ���س��ح��ف��ي��ة 
ملختلف  العملياتية  الن�ساطات 
الوالية  باأمن  ال�رضطية  امل�سالح 

.2019 �سنة  خالل  امل�سجلة 
ق .م

املوؤ�س�سة  مدير  اأم�س،  اأو�سح، 
ب�سري  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 
لقائه  يف  ب��ال��وادي،  نا�رض  ب��ن 
ما  خلفية  على  "التحرير"،  مع 
حالة  بخ�سو�س  ت��داول��ه  يتم 
املوؤ�س�سة،  تعرفها  التي  الغليان 
املوقعة  للعري�سة  واملن�سوب 
املوؤ�س�سة،  نقابات  تن�سيقية  من 
�سا�س  اأ ال  "باطلة"  اتهامات  نها  اأ

ال�سحة. من  لها 
وذك�����ر ال��ع��ي��د ذي����ب م��دي��ر 
اجلدلة،  بحي  الواقع  امل�ست�سفى 
ق��رار  ��ري  ت��غ��يرّ ب��خ�����س��و���س  اأن 
ت��ك��ل��ي��ف امل��ك��ت��ب االن��ت��خ��اب��ي 
االأع�����س��اء  امل��ت�����س��اوي��ة  للجنة 
باملوؤ�س�سة  ���س��الك  االأ ملختلف 
بع�س  م��ن  التحفظ  "بعد  ج��اء 
نه  الأ اللجنة  رئي�س  عن  النقابات 
اخل��دم��ات  جلنة  رئي�س  ي�سغل 
وع�سو  باملوؤ�س�سة  االجتماعية 
وذل��ك  النقابية  املكاتب  ب��اأح��د 
ال�سفافية  اإ���س��ف��اء  اأج���ل  م��ن 
نف�س  ���س��ار  واأ واال�ستقاللية"، 
"املمار�سني  اأن  امل��ت��ح��دث، 
بلجنة  يطالبون  النف�سانيني 
بهم  خا�سة  االأع�ساء  مت�ساوية 
بها  امل��ع��م��ول  ال��ق��وان��ني  ول��ك��ن 
ع�رضة  ع��دد  وج��ود  على  تن�س 
عددهم  بينما  مم��ار���س��ني   )10 (
هو  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على 
ذات  واأ���س��اف   ،")5 ( خم�سة 
ماو�سفه  بخ�سو�س  امل�سوؤول، 
"لي�س  ال��ع��م��ال  ع���زوف  اإدع���اء 

اللجان  ت�سكيل  مت  نه  الأ �سحيحا 
جلنة  ماعدا  االأ�سالك  جميع  يف 
احل�سور  ن�سبة  الأن  القابالت 
وهذا   )0% ( باملائة  �سفر  كانت 
ع��دم  اأو  ال��الم��ب��االة  ب�����س��ب��ب 
طرف  من  باملرت�سحني  االقتناع  
البيان  اأن  اأو�سح  كما  العمال"، 
طرف  من  اجلريدة  يف  ال�سادر 
عمل  "يعترب  النقابات  تن�سيقية 
االنتخابات  لنتائج  ا�ستباقي 
ح�سدوا  من  هم  لالأ�سف  ولكن 
املدير  �سار  واأ اللجان"،  مقاعد  
�سادق  من  "كل  اأن  ذيب،  العيد 
ع��ن ال��ب��ي��ان امل���زع���وم ���س��ارك 
اأو  كمرت�سح  االن��ت��خ��اب��ات  يف 
عن  باالإم�ساء  وق��ام  م�سوت 

احل�سور". 
مدير  حت��دث  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ممار�س  "توجيه  عن  املوؤ�س�سة 
لتقريب  م�سلحة  لكل  نف�ساين 
املري�س"،  من  النف�ساين  املمار�س 
الفح�س  مكتب  "وفر  م�سيًفا، 
ا�ستثنائية  حالة  وجود  حالة  يف 
وك��ذا  اخل�سو�سية"،  تتطلب 
على  ت��ك��ون  ال��ع��الج  "متابعة 
العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
هو  ك��م��ا  اجل���واري���ة  ل��ل�����س��ح��ة 
يوجد  نه  اأ العلم  "مع  به"،  معمول 
عمله  ميار�س  االأطباء  من  البع�س 
عادي  ب�سكل  و  وجه  اأح�سن  على 

تعبريه. حد  على  جًدا"، 
.ع منل�ي 

بالعمران  متعلقة  خمالفة  و215  بالبيئة  متعلقة  خمالفة    31

ت�صجيل 334 حادث مروري خلف 18 
وفاة يف 2019

مدير املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية املتخ�ص�صة ب�صري بن نا�صر بالوادي 
يو�صح لـ "التحرير":

اتهامات "باطلة" وال اأ�صا�س لها 
من ال�صحة

للعالقات  املديرية  نيابة  اأنهت 
بجامعة  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة 
مع  التوا�سل  عمليات  ال��وادي، 
االأوروبية  والهيئات  اجلامعات 
ايرا�سمو�س،  ب��رام��ج  اإط��ار  يف 

 60 من  اأكرث  مرا�سلة  متت  حيث 
ع�رض  ووافقت  اأوروبية  جامعة 
ا�سبانيا،  تركيا،  من  جامعات 
وفرن�سا  بولونيا،  �رضبيا،  ايطاليا، 
مل�ساريع  اجل��ام��ع��ة  ���س��م  ع��ل��ى 

���س��ات��ذة  ح��رك��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة واالأ
ملا  وفقا  براجمها،  يف  واملوظفني 
ياأتي  جامعة،  ذات  موقع  اأورده 
جامعات  اىل05  اإ���س��اف��ة  ه��ذا 
ال�سابقة  لل�سنوات  متعاقدة 
جامعة   15 اإىل  ال��ع��دد  لريتفع 
طرف  من  امل�ساريع  تاأكيد  بعد 

االأوروبية.  الهيئة 
امل�ساركة  متت  اأخ��رى،  جهة  من 
املهارات  لتنمية  م�رضوعني  يف 
الدولية  العالقات  حول  االأول 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف 
جامعة  ����رضاف  اإ حت��ت  ب��اجل��زائ��ر 
من  والعديد  با�سبانيا،  كاديك�س 
واالأوروبية،  اجلزائرية  اجلامعات 
وال���ث���اين ح���ول امل�����س��احل��ة يف 

ال��ن��زاع��ات ب��ال�����رضق االأو���س��ط 
من  جامعة  مع  اإفريقيا  و�سمال 
اجلامعات  من  والعديد  النم�سا 
اإ�سافة  والعربية  االأوروب��ي��ة 
املفعول  ال�ساري  امل�رضوع  اإىل 
العايل  التعليم  يف  احلوكمة  حول 

امل�سدر. نف�س  ح�سب  باجلزائر، 
جامعة  اأن  ����س���ارة،  االإ جت���در 
ال�سنتني  خالل  ا�ستفادت  الوادي 
من  ال��ع��دي��د  م��ن  ال�����س��اب��ق��ت��ني 
ينتظر  ح��ي��ث  احل��رك��ي��ة  ب��رام��ج 
طلبة  ال�سنة  ه��ذه  يتنقل  اأن 
وبع�س  وروم��ان��ي��ا  �رضبيا  اإىل 
رومانيا  اإىل  واملوظفني  �ساتذة  االأ
امل�سدر.  ذات  ي�سيف  واليونان، 
ق .م

ا�صتفادت خالل ال�صنتني ال�صابقتني من عديد الربامج

جامعة الوادي تكثف ن�صاطها �صمن برامج ايرا�صمو�س
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عري�صة  يرفعون  امل�صيلة  يف  �صرور  بن  بلدية  �صكان 
لب مطا

ب مغي�س
----------------

فقد  البلدية  من  م�سادر  ح�سب 
اله�سة  ال�سكنات  عدد  و�سل 
من  اأك��رث  اإىل  الق�سديرية  و 
يف�رض  ما  هو  و  م�سكن،   500
خمتلف  على  الطلبات  ك��رثة 
حقيقة  يرتجم  و  ال�سكن،  �سيغ 
ال�سعب  االجتماعي  الو�سع 
من  باملائة   30 يعي�س  بلدية  يف 
املا�سية  تربية  على  �سكانها 
اأغلبهم  و  البقية  يتطلع  بينما 
املاء  توفري  اإىل  الفالحني  من 
اأجل  من  الريفية،  والكهرباء 
باملائة   80 ح��وايل  ا�ستغالل 
غري  الفالحية  االأرا���س��ي  من 

 . مل�ستغلة ا
يف  املواطنني  اأولويات  من  و   
التهيئة  امل��ط��روح��ة،  املطالب 
�سبكات  جت��دي��د  و  احل�����رضي��ة 
تعود  التي  ال�سحي  ال�رضف 
املا�سي،  القرن  �سبعينيات  اإىل 
جت�سيد  ال�����س��ك��ان  ينتظر  و 

من  امل��دي��ن��ة  حماية  م�����رضوع 
االأحياء  تهدد  التي  الفي�سانات 
ف�سل  خ���الل  م���رة  ك���ل  يف 
الربط  بخ�سو�س  و  االأمطار، 
فاإن  ال�سحي  ال�رضف  ب�سبكة 
غري  ال�سكنات  م��ن  ال��ك��ث��ري 
ال�����رضف  ب�سبكة  م��رب��وط��ة 
العديد  تبقى  حني  يف  ال�سحي، 
بتزويدها  تطالب  املناطق  من 
املويلحة  كمنطقة  بالكهرباء، 

و  الرميلة  و  ال�سارق  و  متيم  و 
 . عن�سلة

اإىل  ال�سكان  بع�س  اأ���س��ار  و 
غري  الغاز  من  ا�ستفادو  اأنهم 
الكهرباء  غياب  م�سكل  اأن 
االأمر  هو  و  مطروحا،  زال  ما 
�سكاوى  يرفعون  جعلهم  الذي 
للنظر  ال�سلطات  اإىل  عديدة 
مل  ن��ه��م  اأ غ��ري  ان�سغالهم  يف 
االآن.  حلد  ا�ستجابة  اأية  يتلقوا 

بن  �سكان  يلح  اأخرى  جهة  من 
املجاورة  البلديات  و  ���رضور 
ملوؤ�س�سة  تابعة  وكالة  فتح  على 
لتتكفل  ال��غ��از  و  ال��ك��ه��رب��اء 
تركيب  و  الت�سديد  بعمليات 
و  الغاز  و  الكهرباء  ع��دادات 
تنقل  ب��دل  االأع��ط��اب  اإ�سالح 
على  بو�سعادة،  اإىل  املواطنني 
يابا.   اإ و  ذهابا  كلم   100 م�سافة 

يعي�س يف بلدية بن �صرور بامل�صيلة اأكرث من 600 عائلة فقرية و معوزة، تنتظر التكفل بتوفري فر�س ال�صغل و ال�صكن لها، 
و تتوزع  تلك العائالت عرب البلدية يف جتمعات رئي�صية اأهمها التجمع احل�صري بن �صرور مركز، و اأربعة جتمعات ريفية هي 
عني غزال وعني بيت، بن عي�صى وعني احلجر، باالإ�صافة اإىل جتمعات ثانوية و بع�س امل�صاتي، كمنطقة املنكب و الرميلة 

وعني ال�صارق و عن�صلة.

ان�صغاالتهم اأهم  العي�س  ومقومات  ال�صكن  توفري 

ال�رضطة  فرقة  عنا�رض  متكنت 
اأوقا�س  دائرة  الأمن  الق�سائية 
بجاية  والي���ة  الأم���ن  التابعة 
خ���الل االأ���س��ب��وع امل��ن�����رضم، 
اأ���رضار  جلماعة  حد  و�سع  من 
ق�سائيا  م�����س��ب��وق  ي��ق��وده��م 
املحالت  ���رضق��ة  يف  خمت�سة 
 03 ت��ت��ك��ون م��ن  ال��ت��ج��اري��ة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
منحدرين  �سنة،   34 و   21 بني 
تفا�سيل  داخلية،  والي��ة  م��ن 
ت�سجيل  بعد  ج��اءت  العملية 
تعر�س  بخ�سو�س  �سكوى 
لل�رضقة  )خمبزة(  جت��اري  حمل 
ل��ي��ال، م���ن ط���رف جم��ه��ول��ني 
على  الفاعلون  ا�ستوىل  اأي��ن 
بالفرار  والذوا  النقود  �سندوق 
تنقل  بعد  جمهولة،  وجهة  نحو 
عنا�رض ال�رضطة اإىل عني املكان 
مت  الالزمة.  باالإجراءات  والقيام 
الق�سية  يف  معمق  حتقيق  فتح 
على  التحقيقات  اأ�سفرت  اأين 

ومكان  الفاعلني  هوية  حتديد 
املكان  مداهمة  لتتم  تواجدهم، 
مدينة  ب��و���س��ط  وت��وق��ي��ف��ه��م 
باأن  اأثبتت  التحريات  اأوقا�س، 
م�سبوق  الرئي�سي  ال��ف��اع��ل 
م�سالح  لدى  ومعروف  ق�سائيا 
مماثلة،  ق�سايا  بعدة  ال�رضطة 
علمت  ال�����س��اأن   ه���ذا  يف  و 
اإجناز ملف  "التحرير"اأنه   قد مت 
فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائي 
جمعية  تكوين  ق�سية  الأج��ل 
جلنح  االإع����داد  الأج���ل  اأ����رضار 
من  بال�رضقة  متبوع  وجنايات، 
باإ�ستح�سار  جتاري  حمل  داخل 
م��رك��ب��ة، م���ع ت���واف���ر ظ��رف 
وكيل  اأمام  تقدميهم  ومت  الليل، 
بجاية  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
جل�سة  وبعد  اإقليميا  املخت�س 
�سدهم  �سدر  الفوري  املثول 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عام  عقوبة 

  . دج   20.000 قدرها  مالية 
كرمي . ت

توقيف جماعة اأ�صرار خمت�صة
 يف �صرقة املحالت التجارية باأوقا�س 

ببجاية 

املجموعة  وح��دات  اأف��راد  متكن 
الوطني  ل��ل��درك  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
طنا   4  0 حجز  م��ن  ب�سطيف 
ال�سميد  مادة  من  4120كلغ(  (
ال�سالحية  املنتهي  الفا�سد 
وه���ذا ب��ع��د ق��ي��ام��ه��م مب��راق��ب��ة 
،ليتبنيرّ  للبيع  املعرو�سة  ال�سلع 
املعرو�سة  ال�سميد  كمية  اأن 
 29 ) امل�����س��م��ى)خ.ح(  حم��ل  يف 
خالل  م��ن  مغ�سو�سة  �سنة( 
وذل��ك  ال��زب��ائ��ن  على  حتايله 
حتدد  التي  البطاقات  بنزعه 
ال�سالحية  ونهاية  بداية  تاريخ 
حيث  االأكيا�س،  على  املوجودة 
الوطني  ال��درك  ق��وات  قامت 
املوجودة  ال�سلع  كافة  بحجزت 
قانون  يف  خمالفات  له  وحررت 

الغ�س. وقمع  امل�ستهلك  حماية 
من  الدرك  وحدات  متكنت  كما 

م�سربا  ج��زرا  480كلغ  حجز 
الفرقة  اأف��راد  قيام  اأثناء  هذا  و 
�رضطة  بخدمة  اإقليميا  املخت�سة 
انتباههم  ل��ف��ت  ي���ن  اأ امل����رور 
بها  مغطاة  �سغرية  �ساحنة 
معباأة  بال�ستيكية  08براميل 
برميل  ،ك��ل  م�سربة  بخ�رض 
اجل  من  60كلغ  على  يحتوي 
ال��ب��ي��ع ل��غ��ر���س اال���س��ت��ه��الك 
عند  ت��ب��نيرّ  )���س��الط��ة(،ح��ي��ث 
التتوفر  انها  ال�سلعة   معاينة 
النظافة،  ���رضوط  اأدن��ى  على 
29�سنة  ) امل�سمى)ب.اأ اأن  كما 
جتاري  �سجل  اأي  على  اليحوز 
مبمار�سة  له  ت�سمح  وثيقة  اأي  اأو 
اقتياد   مت  حيث  الن�ساط،  ه��ذا 
ملوا�سلة  الفرقة  مقر  اإىل  املعني 

. لتحقيق ا
قي�سي الدين  فخر  اأ�سامة 

حجز 4 اأطنان من مادة ال�صميد 
الفا�صد ب�صطيف

ت�سن م�سالح اأمن والية �سطيف 
الوالئية  امل�سلحة  يف  ممثلة 
منذ  والتنظيم  العامة  لل�رضطة 
قاعات  على  وا�سعة  حملة  اأيام 
ال�سي�سة  بيع  وحمالت  ال�ساي 
مدينة  بكرثة عرب  انت�رضت  التي 
ال�سي�سة  اأ�سبحت  �سطيف،اإذ 
فر�ست  التي  املو�سة  من  نوعا 
تقت�رض  مل  حيث  موؤخرا  نف�سها 
امتد  بل  فح�سب،  ال�سباب  على 
االإدمان عليها  حتى على بع�س 
ملدمنيها  تقدم  كونها  الفتيات، 

اال�ستمتاع. من  فرتة  اأطول 
وقد مت اإ�سدار قرار غلق ملدة 30 
املحالت،حيث  هذه  بحق  يوما 
عبد  ال�����رضط��ة  حم��اف��ظ  اأك���د 
اأن  "للتحرير"  عي�ساين  الوهاب 
قانوين  بن�س  يتعلق  ال  االأم��ر 

االأم��ن  م�سالح  تنظيمي؛  اأو 
ب�سدد  ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ة  اأو 
اإج���راءات  ه��ي  واإمن���ا  جت�سيده، 
مبوجب  تفعيلها  مت  روتينية 
رئي�س  عن  �سادرة  تعليمات 
حممد  اأول  عميد  الوالية  اأمن 
،تق�سي  زغ��ادن��ي��ة  ���س��ال��ح 
ومتابعة  م��راق��ب��ة  ب�����رضورة 
تتعلق  وك��ب��رية  �سغرية  ك��ل 
خا�سة  التجارية،  باالأن�سطة 
عنها  ي��رتت��ب  ق��د  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
على  حمتملة  اأ�رضار  اأو  خماطر 
اأن  امل�ستهلك،موؤكدا  �سحة 
م�ستوى  على  ال�سي�سة  تناول 
كاملقاهي،  جت��اري��ة  ف�����س��اءات 
ن�ساطا  ذات����ه  ح��د  يف  ُي��ع��دُّ 
التجاري  ال�سجل  عن  دخيال 
،حيث  املقاهي  لتلك  املخ�س�س 

االأمن  م�سالح  م�سوؤولية  من 
جتاري  ن�ساط  كل  و�سدرّ  كبح 
بطريقة  امتهانه  يتم  م��رب��ح 
الناطق  ،واأ�ساف  �رضعية  غري 
�سطيف  ل�����رضط��ة  ال��ر���س��م��ي 
باملر�ساد  االأم��ن  م�سالح  اأن 
ي�رضب  جتارية  اأن�سطة  الأي��ة 
احلائط خمتلف  اأ�سحابها عر�س 
والت�رضيعات  والنظم  القوانني 
ذلك  يف  غايتهم  تكون  والتي 
ح�ساب  على  االأم���وال  ك�سب 
الذي  املواطن،  و�سالمة  �سحة 
خمتلف  تفح�س  عليه  يتعنيرّ 
ال  عليه  ُتعر�س  التي  امل���واد 
ال�سالحية  انتهاء  تاريخ  �سيما 
الرتدد  عدم  اإىل  املواطن  ،داعيا 
ال�رضطة  واإخ��ط��ار  التبليغ  يف 

مماثلة. م�سينة  ممار�سات  باأية 

ال�سي�سة  اأن  االأط��ب��اء  وي��وؤك��د 
مثل  االإدم��ان  مواد  من  كغريها 
على  حتتوي  وال�سمة  ال�سجائر 
مكوناتها  اأن  خطرية،كما  مواد 
م��ك��ون��ات  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  ال 
يقل  ال  ما  بها  اأن  ال�سجائر،حيث 
تاأتي  ة،  �سامرّ م��ادة   4000 عن 
وغاز  النيكوتني  مقدمتها  يف 
والقطران  الكربون  اأك�سيد 
وامل���ع���ادن ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل����واد 
اأن  ،خا�سة  وامل�رضطنة  امل�سعة 
تعمرية  اأن  ت��اأك��د  ال��درا���س��ات 
تعادل  ال�سي�سة  م��ن  واح���دة 
على  ال�سجائر،  م��ن  علبتني 
البع�س  ل��ه  ي��روج  م��ا  عك�س 
من  �رضرا  اأٌقل  ال�سي�سة  اأن  من 

التدخني.
قي�سي. الدين  فخر  اأ�سامة 

�صن حملة وا�صعة �صد قاعات ال�صاي وال�صي�صة ب�صطيف

للحماية  االإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
فرق  اأن  تب�سة  بوالية  املدنية 
ال�سحي  واأالإج����الء  ال��ت��دخ��ل 
التابعة  ب��ال��وح��دةال��ث��ان��وي��ة 
الزياتني  باب  املدنية  للحماية 
�ساعة  يف  قامت  تب�سة،  مبدينة 
اأم�����س،  �سبيحة   م��ن  مبكرة 
من  متكونة  عائلة  اإن��ق��اذ  من 
بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  اأف��راد   5
�سنة.العائلة،  و58   8 �سنوات 

اختناق  ببداية  اأفرادها  اأ�سيب 
الكربون،  اأك�سيد  اأح��ادي  بغاز 
وتعر�سوا  موقد،  من  املنبعث 
ب�سقتهم  التنف�س  يف  ل�سيق 
م�ستوى  على  بعمارة  الواقعة 
حيث  تب�سة،  مبدينة  الزهور  حي 
قبل  املكان،  اإ�سعافهم يف عني  مت 
اجلرف  ا�ستعجاالت  اإىل  حتويلهم 

العالج. ال�ستكمال  بتب�سة 
الزين  حممد  �سو�سة 

 اإنقاذ عائلة من 5 اأفراد من املوت 
بالغاز  بتب�صة

ع���ادت جم���ددا ظ��اه��رة ن��درة  
من  امل��دع��م  االك��ي��ا���س  حليب 
ال��واج��ه��ة  اىل  ال��دول��ة  ق��ب��ل 
مما   ، بجاية  ب��والي��ة  املحلية 
�سيناريو  ت��ك��رار  يعيد  ق��د 
والطابورات  الطويل  االنتظار 
يف  املواطن  منها  عانى  التي 
ال  مما  و   ، املا�سية  ال�سنوات 
تظهر  ب��داأت  الندرة  اأن  �سك 
احلليب  اختفاء  ب�سبب  ا  جليرّ
املحالت،  خمتلف  و  املتاجر  من 
املادة  هذه  ق  ت�سورّ كانت  التي 
حياة  يف  واالأ�سا�سية  احليوية 
االأطفال  خا�سة  و   ، العائالت 
اليه  ما�سة  بحاجة  هم  الذين  

ت�سببت  التي  النقطة  لعل  و   ،
يف هذه الندرة هو قرار اجلهات 
اإرفاق  بعدم  القا�سي  و  املعنية 
البقر  بحليب  املدعم  احلليب 
جيب  تكاليفه  يثقل  ال���ذي 
اأن  ،حيث  الب�سيط  امل��واط��ن 
املدعم  احلليب  من  اأكيا�س   4
ال��واح��د   للكي�س  25دج  ب��� 
لكي�س  دج   80 اليه  ي�ساف 
التكلفة  يجعل  مما  البقر  حليب  
من  ب��دل  180دج   اىل  ت�سل 
يعاين  كان  اأمر  وهو  دج   100
يف  املحدود  الدخل  ذات  منه 
خ�سم  ويف   ، االأخرية  ال�سنوات 
املواطن  ياأمل  املع�سلة  ه��ذه 

الدولة  له  توفر  ان  الب�سيط، 
ي�سري  ب��ث��م��ن  احل��ل��ي��ب  م���ادة 
ح��اج��ات  ي�سد  ان  ي�ستطيع 
ظل  يف  وه��ذا  عائلته؛  اف��راد 
اأ�سعار  ت�سهده  ال��ذي  الغالء 
تزامنا  و  اال�ستهالكية  امل��واد 

اجلديدة  احلكومة  وع��ود  م��ع 
جديد  من  الثقة  زرع��ت  التي 
بتح�سني  املواطنني  قلوب  يف 
حتقيق  و  ال�����رضائ��ي��ة  ال��ق��درة 

االجتماعية.    الرفاهية 
كرمي . ت

ندرة حليب االأكيا�س  يف الواجهة واملواطن يف حرية من اأمره ببجاية 

 61( �سخ�س  �سقوط  ت�سبب 
الرحمان  م�سجد  علو  من  �سنة(  
ببلدية  خل�رض  معزوزي  بقرية 
يف  ميلة(  )غرب  النجاء  وادي 
م�سلحة  اإىل  اإدخاله  فور  وفاته 
املتعددة  بالعيادة  اال�ستعجاالت 

املحلية،  اجلماعة  بذات  اخلدمات 
م�سالح  م��ن  علم  م��ا  ح�سب 

بالوالية. املدنية  احلماية 
اأن  امل�����س��در  ذات  اأو���س��ح  و 
الوحدة  الأجله  تدخلت  احل��ادث 
لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية 

�سجلت  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اء  وادي 
���س��ق��وط رج����ل ك����ان ي��ق��وم 
علو  من  امل�سجد  فوق  باأ�سغال 

اأمتار. يقارب10 
نقله  مت  ال�سحية   اأن  اأ�ساف  و 
جروح  وله  للوعي  فاقد  هو  و 

امل�سالح  ،اإىل  الظهر  اأ�سفل 
فور  تويف  حيث  اال�ستعجالية 
فتحت  جهتها  اإليها.من  اإدخاله 
املخت�سة  االأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
اأ�سباب  لتحديد  حتقيقا  اإقليميا 
احلادث بدقة.                  ق/ث

�صقوط مميت ل�صخ�س من علّو م�صجد بوادي النجاء يف ميلة
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لبلدية  الن�صاطات  منطقة  تهيئة  من  االنتهاء 
ب�صعيدة  يوب 

حممد علي 
------------------ 

اجلديد  املوقع  هذا  �سي�ساهم  و 
اأر�سية  قطعة   35 ي�سم  الذي 
ا�ستثمارية  م�ساريع  جت�سيد  يف 
يف  اإيجابية  انعكا�سات  لها 
و  املحلي  االقت�ساد  تطوير 
منا�سب  م��ن  امل��ئ��ات  ت��وف��ري 
ملا  وف��ق��ا  اجل���دي���دة،  ال�����س��غ��ل 
�سعيد  الوالية  وايل  اأو�سحه 
ملختلف  معاينته  خالل  �سعيود، 
ب��دائ��رة  التنموية  امل�����س��اري��ع 

يوب.
هذا  تهيئة  اأ�سغال  ت�سمل  و 
يرتبع  الذي  اال�ستثماري  املوقع 
اإجناز  هكتارات   8 م�ساحة  على 
للمياه  الباطنية  ال�سبكات 
ال�رضف  ق��ن��وات  و  ال�����رضوب 
العمومية  ن��ارة  االإ و  ال�سحي 
خزان  اإىل  اإ�سافة  مائي،  نقب  و 
مدير  اأو�سحه  ملا  وفقا  مائي 
خالد  بلخري  العمومية  االأ�سغال 

الوليد. بن 
تهيئة  اأ�سغال  انطلقت  قد  و 
التي  اجل��دي��دة  املنطقة  ه��ذه 
االأ�سغال  مديرية  عليها  ت�رضف 
�سهر  منت�سف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
حددت  حيث  املا�سي.  دي�سمرب 
وفقا  اأ�سهر  ب��اأرب��ع��ة  اآج��ال��ه��ا 

امل�سدر. لنف�س 
مايل  غ��الف  تخ�سي�س  مت  و 
من  دج  م��ل��ي��ون   14 ق����دره 

ال�سمان  و  الت�سامن  �سندوق 
اأ�سري  كما  املحلية  للجماعات 

ليه. اإ
ا�ستغالل  يتم  اأن  املرتقب  من  و 
م�ساريع  اإجن��از  يف  املوقع  هذا 
وحدة  غ��رار  على  ا�ستثمارية 
اأخرى  و  اجلافة  الفواكه  الإنتاج 
املراقبة  و  االأنعام  اأغذية  الإنتاج 
جتميع  و  لل�سيارات  التقنية 
هذه  بف�سل  �سيتم  احلليب.و 
 1.000 زهاء  توفري  امل�ساريع 
لفائدة  جديد  �سغل  من�سب 
ملدير  وفقا  يوب  دائ��رة  �سباب 
خليفة  امل��ن��اج��م  و  ال�سناعة 

. عي�سى

م�رضوع  مبعاينة  ال��وايل  قام  و 
للتجمعني  اخلارجية  التهيئة 
مبنطقتي  اجلديدين  ال�سكنيني 
عبد  و  ي��وب(  )بلدية  ب��رب��ور 
ثابت(،  دوي  )بلدية  ال��ه��ادي 
ربطهما  اأ�سغال  جتري  اللذين 
للمياه  الباطنية  بال�سبكات 
و  ال�سحي  ال�رضف  و  ال�رضوب 
االإنارة  و�سع  اإىل  اإ�سافة  الغاز 

الد. بتقنية  العمومية 
اإجمايل  مبلغ  تخ�سي�س  مت  و 
مليون   246 م��ن  اأزي���د  ق��دره 
و  الت�سامن  �سندوق  من  دج 
املحلية  للجماعات  ال�سمان 
حيث  التجمعني  ذات  لتهيئة 

االأ�سغال  تقدم  ن�سبتا  بلغت 
باملئة.  40 و   30 بهما 

املوقعني  ذات  �سي�ستفيد  و 
 366 ي�سمان  اللذين  ال�سكنيني 
ملعبني  اإجناز  عملية  من  عائلة 
باأر�سية  القدم  لكرة  جواريني 
ملا  وفقا  ا�سطناعيا  مع�سو�سبة 

الوالية. وايل  ذكره 
نف�س  ع��اي��ن  ي��وب  ببلدية  و 
ح�سة  اإجن��از  اأ�سغال  امل�سوؤول 
الرتقوي  ب�سيغة  م�سكن  مائة 
ن�سبة  بلغت  التي  و  امل��دع��م، 
�سدد  حيث  باملئة.   15 تقدمها 
من  االإجناز  ور�سة  تدعيم  على 
اآجاله. ا�ستالم امل�رضوع يف  اأجل 

اجلارية،  لل�صنة  الثاين  الثالثي  بداية  )�صعيدة(  يوب  ببلدية  الن�صاطات  منطقة  تهيئة  م�صروع  من  االنتهاء  يرتقب 
ح�صبما علم من وايل الوالية.

2020 لـ  خالل الثالثي الثاين 

توقيف �صخ�س  داخل حافلة و بحوزته كمية من امل�صروبات الكحولية 
بتلم�صان 

�سهادات  حاملو   اأم�����س  خ��رج 
املاج�ستري و الدكتوراه  يف والية 
�سمتهم  ع��ن  بلعبا�س  �سيدي 
اأمام  احتجاجية  وقفة  نظموا  و 
الوزارة  مطالبني  اجلامعة  رئا�سة 
�سغل  منا�سب  يف  بادماجهم 
يف  ق�سوها  �سنوات  بعد  ق��ارة 
موؤقتة،حيث  مبنا�سب  التدري�س 
املبا�رض  بالتن�سيب  هوؤالء  طالب 
التدرج،  بعد  ما  �سهادات  حلاملي 
من  املعت�سمون   ا�ستغرب   و 
دائمة  �سغل  منا�سب  فتح  عدم  
اجلياليل  جامعة  م�ستوى   على 
النق�س  من  بالرغم   ، الياب�س 
ت��ع��اين منه يف  ال��ذي  ال��ف��ادح  
املنا�سب   وحتى   . املوؤطرين  عدد 
تتعدى  ال  التي  �سنويا  املفتوحة  
من�سبا اأو من�سبني  ُت�سعرّ ب�ساأنها  

تعجيزية  �رضوطا  اجلامعة  اإدارة 
بغر�س  منها   املتقدمني  ام��ام 
 . منها  امل�ساركة  من  حرمانهم 
ففي ذات ال�سدد طرح  املحتجون 
التي  احلرفية  املطابقة  م�سكلة  
درا�سة  عند  االإدارة   اإليها  تلجاأ 
للم�ساركة   املتقدمة   امللفات  
املفتوحة  التوظيف  م�سابقات  يف 
وتطرق  اجلامعة  م�ستوى  على 
اىل  املاج�ستري   وحاملو  الدكاترة 
العديد  رف�س   ا�سكالية  عر�س 
من  امللفات  كون   التخ�س�س ال 
 .. املن�سب  يتوافق  مع تخ�س�س 
و يف ذات ال�سياق، علمنا اأن ادارة 
ا�ستقبلت  الياب�س  جياليل  جامعة 
اأن  لهم  اأك��دت  التي  املحتجني 
التوظيف من �سالحيات الوزارة 
.                              م.رم�ساين

حاملو املاج�صتري و الدكتوراه 
يحتجون  اأمام جامعة  ببلعبا�س

االأخ��رية  ال�ساعات  يف  متكنت 
احل�رضي  لالأمن  ال�رضطة  قوات 
والي��ة  الأم��ن  ال��ت��اب��ع  ال�سابع 
من  كمية  حجز  من  تلم�سان 
حيث  الكحولية،  امل�رضوبات 
ال��ق�����س��ي��ة اىل  ت��ع��ود وق��ائ��ع 
امل�سافرين  لنقل  حافلة  تفتي�س 

و  املراقبة  حاجز  م�ستوى  على 
تلم�سان  مدينة  مبدخل  التفتي�س 
م�ستبها  �سخ�سا  اأنرّ  ،ت��ب��ني 
كي�سا  معه  يحمل  ك��ان  فيه 
امل�رضوبات  م��ن  جمموعة  ب��ه 
فيها  املتاجرة  لغر�س  الكحولية 
قدرت  قانونية،   رخ�سة  بدون 

 05 �سعة  بال�ستيكيني  ب�دلوين 
زجاجية  قارورات  و07  لرتات، 
االأمر  يتعلق  ن��واع،  االأ خمتلفة 
العمر  من  يبلغ  �س/  ن  باملدعو/ 
فيه  امل�ستبه  حتويل  مت  �سنة،   28
اىل  الكحولية  امل�رضوبات  و 
ال�سابع  احل�رضي  االأم��ن  مقر 

اإج��راءات  ا�ستكمال  بعد  و   ،
اإجناز  مت   ، القانونية  التحقيق 
حق  يف  الق�سائي  االإجراء  ملف 
اأمام  مبوجبه  قدم  فيه،  امل�ستبه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

            . ن تلم�سا
                              بكاي ع

اجلنوبية  ال�ساحية  موالو  يعاين 
من  بلعبا�س  �سيدي  ل��والي��ة 
حياتهم  حولت  عديدة  م�ساكل 
ما  خ�����س��و���س��ا  ج��ح��ي��م،  اإىل 
العادل  غ��ري  بالتوزيع  تعلق 
املو�سم  ب��داي��ة  منذ  ل��الأع��الف 
نظموا  قد  ه��وؤالء  ك��ان  ،حيث 
تعاونية  اأمام  احتجاجية  وقفة 
الكائن  اجلافة  والبقول  احلبوب 
جنوب  مزاورو   ببلدية  مقرها 
وايل  مطالبني  بلعبا�س،  �سيدي 
حلل  العاجل  بالتدخل  الوالية 
،كما  اأرقتهم  التي  املع�سلة  هذه 
احلركة  بت�سعيد  املحتجون  هدد 
ا�ستمرار  حال  يف  االحتجاجية 

الو�سع.
ملدة  الفئة  هذه  معاناة  ت�ستمر 

ع��دم  ب��ع��د  اأ���س��ه��ر   03 ف��اق��ت 
الفرتة  ح�سة   على  احل�سول 
روؤو�س  تزايد  نتيجة   املذكورة 
التي  اجلنوبية  باجلهة  املا�سية 
من  االأع��ظ��م  ال�����س��واد  يعتمد 
املا�سية  تربية  على  �سكانها 
،لكن  ب��ق��ار  االأ وحتى  وامل��اع��ز 
ت���ده���ور ال����ظ����روف اأخ��ل��ط 
جلهم  وجعل  املوالني  ح�سابات 
،حيث  ح��م��ل  مب��ا  اجل��م��ل  ي��رتك 
نحو  ك��ان  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
اأعربوا  قد  باجلهة  موال  األفي 
واأبدوا  الو�سع  اإزاء  قلقهم  عن 
تال�سي  م��ن  الكبري  تخوفهم 
و�سط  حيوانات  هكذا  تربية 
اإنها  عنها  يقال  ما  اأقل  ظروف 
بعد  ،ال�سيما  للغاية  م��زري��ة 

التي  االأع��الف  اأ�سعار  ارتفاع 
الواحد  القنطار  �سعر  و�سل 
،يذكر  دج   3500 نحو  منها 
للوالية  اجلنوبية  ال�ساحية  اأن 
�سنوات  م��ن��ذ  ج��ف��اف��ا  ت��ع��رف 
اإىل  املا�سية  مربو  ا�سطر  ما 
للكالإ  مناطق  عن  دوما  البحث 
اجلهة  يف  م�����س��اح��ات  وك���راء 
العلف  اإىل  اللجوء  اأو  ال�سمالية 
خ�سو�سا  كاهلهم  اأرهق  الذي 
عليهم  اخل��ن��اق  ت�سييق  بعد 
ال�سهوب  حمافظة  ط��رف  من 
حولت  التي  املافيا،  وتكالب 
ل�ساحلها  ال��ه��ك��ت��ارات  اآالف 
با�ستثناء  رقيب  اأو  ح�سيب  دون 
والتي  املنجزة  املحا�رض  بع�س 
املافيا  هذه  لردع  كافية  تعد  مل 

اإج���راءات  ات��خ��اذ  يتطلب  ،م��ا 
خ�سو�سا  �رضامة  اأكرث  عقابية 
الفو�سوية  البناءات  عودة  بعد 
اجل��ائ��ر،  الع�سوائي  واحل���رث 
ال�سغار  املوالني  حرية  و�سط 
الوطني  الديوان  فاإن  ،لالإ�سارة 
واأن  �سبق  ن��ع��ام   االأ لتغذية  
احل�س�س  عن  م�سوؤوليته  اأخلى 
دوري��ا  يوزعها  التي  القليلة 
اأرج��ع  حيث  ال��ف��الح��ني   على 
حم��دودي��ة  اإىل   ذل���ك  �سبب 
تعاونية  له  متنحها  التي  احل�سة 
التي   ، اجلافة  والبقول  احلبوب 
تغطية  ع��ن  ب��دوره��ا  ت��ع��ج��ز 
لكرثتهم   املوالني  طلبات   جميع 

. احل�سة  هذه  بقلة  مقارنة 
م.رم�ساين

 موالو  جنوب الوالية يطالبون برفع ح�ص�س االأعالف ببلعبا�س 

ندد  �سكان دوار اأوالد بالحة بوالية 
من  يعي�سونه  مبا  بلعبا�س  �سيدي 
على  �سلبا  اأث��رت  مزرية  اأو�ساع 
املنطقة،  هذه  يف  اليومية  حياتهم 
���رضوري��ات  فيها  ت��ن��ع��دم  ال��ت��ي 
غياب  غ��رار  على  الكرمي  العي�س 
�ساأنها  من  التي  العمومية  املرافق 
االإنارة  خا�سة  و  عنهم  الغنب  رفع 
يوميا  هاج�سا  ت�سكل  التي  الريفية 
يعي�سون يف  ا  ظلوا  اأن  ،بعد  لديهم 
التغطية  غياب  عن  ،ف�سال  الظالم 
اإليها  تفتقر  التي  الالزمة  ال�سحية 
منطقتهم ،اإذ ال تتوفر اإال على مركز 
اأدنى اخلدمات ال�سحية  اإال  ال يقدم 

املناطق  نحو  للتنقل  ي�سطرهم  ،مما 
الذي  االأمر  وهو  املجاورة،  االأخرى 
كانوا  اإ�سافية  م�ساريف  يكلفهم 
يف غنى عنها ،هذا اإىل جانب غياب 
من  العديد  حرم  ما  النقل،  و�سائل 
الدرا�سة  مزاولة  من  القرية  تالميذ 
امل�ساكل  ،وهي  الظروف  اأح�سن  يف 
تدهور  اإليها  ال�سكان  اأ�ساف  التي 
يعي�سون  الذي  الو�سط  يف  التهيئة 
ال�سياق  ه��ذا  يف  مطالبني   ، فيه 
ب�رضورة حترك الو�ساية النت�سالهم 
وقت  اأق��رب  يف  الغنب  مظاهر  من 

ممكن .
م.رم�ساين  

�صكان دوار بالحة  ببلعبا�س 
يطالبون بتح�صني ظروف العي�س 

ق�سايا  يف  معمق  حتقيق  فتح  مت 
الواقعة  حل��الف  ببلدية  الف�ساد 
من  ال�رضقية  ال�سمالية  اجلهة  اىل 
التحقيق  غليزان؛  والية  عا�سمة 
االقت�سادية  الفرقة  با�رضته  
ف�ساد  حاالت  يف  الوطني  للدرك 
�سفقات  اإب��رام  منها  م�سبوهة 
م�سبوهة و اجناز م�ساريع وهمية 
االأم��ر  يتعلق  و  ال���ورق،  على 
منه  ا�ستفادت  ج���واري  مبلعب 
العهدة  خ��الل  البلدية  م�سالح 

قد  و   2014/2017 املا�سية 
�سمل التحقيق يف مرحلته االأوىل 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
ال�سابقني.  املنتخبني  من  وع��دد 
من  العديد  اإن  بالذكر  اجل��دي��ر 
بلديات حلالف م�ستها التحقيقات 
منذ بدء احلراك واإىل غاية اليوم... 
عا�سمة  بلدية  مري  اآخرها  كان  و 
الوالية غليزان الذي اأودع احلب�س 
نائبه  رفقة  التحقيق  ذمة  على 
و03 مقاولني.                      ق م

حتقيق اأمني يف �صوؤون ت�صيري بلدية 
حلالف بغليزان 

تنظيم  اجل��اري  االأ�سبوع  بحر  مت 
املرور  ح��وادث  حول  اإعالمي  يوم 
هاج�سا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  و 
ح��ق��ي��ق��ي��ا  يف االآون�����ة االأخ����رية 
و  الوالية  وايل  ح�رضه  االإعالمي 
املدين  املجتمع  فعاليات  خمتلف 
املقدمة  امل��داخ��الت  تناولت  قد  و 
الوطنية  ال�سيا�سة  املنا�سبة  بذات 
الطرقية،  لل�سالمة  املنتهجة 
عن  الناجمة  االإ�سابات  من  للحد 
اإ���رضاك  و���رضورة  ال�سري  ح��وادث 
ذات  الفعاليات  و  امل��دين  املجتمع 
هذه  يف  ياقة  ال�سرّ مبدار�س   ال�سلة 
يا�سات ناهيك عن تكثيف اإنتاج  ال�سرّ
من  امل�ستمرة  الترّوعية  و  الوعي 

اأخطار الطريق و التقيرّد باالإ�سارات 
املروريرّة ل�سمان ال�سالمة.

الفعاليات  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
معار�س  تخلرّلتها  الترّح�سي�سية 
ح �سورا و  اأن تو�سرّ اأقيمت لغر�س 
المة  ن�رضيرّات و مطويرّات حول ال�سرّ
مقاربات  و  اإح�سائيات  و  املروريرّة 
امل�سالح االأمنيرّة مبختلف ت�سكيالتها 
حول عدد حوادث املرور يف الوالية 
حول  اأخرى  و  منها،  احلدرّ  كيفيرّة  و 
يف  امل�ستعمل  اللرّوج�ستي  العتاد 
على  ف�سال  ��رق��ي��ة  ال��طرّ امل��راق��ب��ة 
االإ�سعافات  تقدمي  لطرق  عرو�س 
ح��وادث  يف  للم�سابني  ��ة  االأول��يرّ
ري .                         ع بوتليتا�س ال�سرّ

يوم اإعالمي حول حوادث املرور 
بتلم�صان 
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بلما�صي: "�صعيد بان�صمام 
وادو للطاقم الفني للخ�صر"

املدير  �ــشــاري،  ماوري�شيو  �شدد 
اأن  لــيــوفــنــتــو�ــس، عــلــى  الــفــنــي 
بكاأ�س  املقبلة  مــيــان  مــواجــهــة 
ــيــا، �ــشــتــكــون مــعــقــدة، يف  اإيــطــال
قدمه  الــذي  املميز  العر�س  ظل 
الرو�شونريي يف الديربي الأخري 

اأمام اإنرت.
على  �شيًفا  يوفنتو�س  ويــحــل 
اليوم  �شريو،  �شان  مبلعب  ميان، 
نهائي  ن�شف  ذهاب  يف  اخلمي�س، 

كاأ�س اإيطاليا.
ال�شحفي:  املوؤمتر  يف  �شاري  وقال 
"اأمر طبيعي اأن يكون عملي دائًما 
قــيــد املــراقــبــة والــتــقــيــيــم، لقد 
عانينا يف �شهر فرباير/ �شباط يف 
وا�شح  اأمر  بها،  لعبنا  م�شابقة  كل 

اأننا ناأتي من مباراة �شيئة".
يف  كثرًيا  حت�شن  "ميان  واأ�شاف: 
عائدون  اإنهم  ــرية،  الأخ الفرتة 
ــن مــبــاراة جــيــدة قــدمــوهــا يف  م
�شتكون  معهم  مباراتنا  الديربي، 

معقدة".

يــوفــنــتــو�ــس،  يف  "هنا  ـــع:  ـــاب وت
جميع  على  جيد  ب�شكل  نعمل 
يتدرب  الفريق  هــذا  الأ�شعدة، 
وتطبيق،  بكثافة  جيد،  ب�شكل 

م�شتوى التدريب مرتفع للغاية".
قدم  "بيانيت�س  �شاري:  ووا�شل 
بــدايــة  يف  ا�شتثنائيا  م�شتوى 
املو�شم واأنا على ثقة باأنه �شيكون 

كري�شتيانو  جمــدًدا.  لنا  حا�شًما 
جيدة  ــة  ــال ح يف  اأنـــه  ــــربين  اأخ
�شنقيم  ونحن  احلــايل،  بالوقت 

حالته مباراة تلو الأخرى".
كيليني  جورجيو  حالة  ــول  وح
يف  للم�شاركة  ــه  ــودت ع ــد  ــوع وم
تعايف  "طريق  قــال:  املــبــاريــات، 
جــيــد،  بــ�ــشــكــل  يــ�ــشــري  كيليني 
من  املـــزيـــد  اإىل  ــة  ــاج ــح ب اإنــــه 
�شباح  حدث  مثلما  الختبارات 

اليوم يف املران".
مــران  خ�ش�س  قــد  �ــشــاري  وكـــان 
اأجرى  بعدما  كيليني  اإىل  اليوم 
اأمــام  دقيقة   20 مدرتها  مناورة 

فريق �شباب البيانكونريي.
وختم ماوري�شيو: "رامزي يتطور 
واإميــانــه  الــبــدين  امل�شتوى  على 
عليه  �ــشــهــًا  يــكــن  مل  بنف�شه، 
الــتــاأقــلــم، نــظــًرا لأنـــه قـــادم من 
اإ�شابات  ومن  الإجنليزي  الدوري 

�شيئة".

فيليب  الـــربازيـــلـــي  يــ�ــشــعــر  ل 
ميونخ  بــايــرن  لعــب  كوتينيو، 
على  بالندم  بر�شلونة،  من  املعار 
عام  مطلع  ليفربول  عن  رحيله 

.2018
 وخـــال تــ�ــشــريــحــات اأبــرزتــهــا 
"كيكر" الأملانية، حتدث  �شحيفة 
قائًا:  ليفربول  عــن  كوتينيو 
اإليه  و�شل  مما  منده�ًشا  "ل�شت 
مبا  للغاية  �شعيد  ــا  واأن الفريق، 
ُكرث  اأ�شدقاء  لدي  لأين  حققه، 

هناك". 

رحيله،  على  نادًما  كان  اإذا  وعما 
فقد  للوراء،  اأنظر  ل  "اأنا  اأجــاب: 
رحلة  ولدي  اآخر،  طريًقا  �شلكت 
وهذا  الراهن،  الوقت  يف  خمتلفة 

ما يف الأمر".

عــاًمــا  الـ27  �ــشــاحــب  وتــطــرق   
ــع الــنــادي الــبــافــاري،  ملــوقــفــه م
فــرتة  مــنــذ  هــنــا  "ل�شت  قــائــًا: 

طويلة، لذا ي�شتغرق الأمر بع�س 
الثقافة  على  لاعتياد  الــوقــت 

اجلديدة".
زميله  دور  كــوتــيــنــيــو  وثــّمــن   

تياجو  بـــايـــرن،  يف  الإ�ــشــبــاين 
�شاعدين  "لقد  بقوله:  األكانتارا، 
لعب  ــرد  جم لي�س  فهو  كــثــرًيا، 
ا..  اأي�شَ عظيم  �شخ�س  بل  رائع، 

هنا،  �شعيدة  اأ�شرتي  باتت  والآن 
واأنا كذلك". 

و�شنع  اأهداف   6 كوتينيو  و�شجل 
يف  م�شاركاته  ــدار  م على  مثلها، 
بداأ  اإذ  املو�شم،  هذا  البوند�شليجا 
 21 اأ�شل  من  مباراة   12 يف  اأ�شا�شًيا 

خا�شها فريقه، حتى الآن.
على  الــربازيــلــي  النجم  واأثــنــى   
عــمــل مـــدربـــه الأملــــــاين، هــانــز 
يقدم  "الفريق  ــًا:  ــائ ق فليك، 
يبذل  لأنــه  بف�شله،  جيًدا  اأداًء 
ق�شارى جهده معنا، رغم اأنه من 
ال�شعب تدريب فريق مثل بايرن 

ميونخ". 

و�ــــشــــّبــــه الـــبـــونـــد�ـــشـــلـــيـــجـــا 
الناحية  مــن  بــالــربميــريلــيــج 
"لي�س  البدنية والن�شق، مو�شحا: 
نظًرا  هنا،  للتفكري  جمال  هناك 
و�شعوبته،  اللعب  اإيقاع  ل�شرعة 

مثلما يحدث يف اإجنلرتا".

ـــــاب الـــنـــجـــم اجلــــزائــــري  غ
امليادين  عــن  عــطــال،  يو�شف 
بعد  الأخــــرية،  املــبــاريــات  يف 
تعّر�شه لإ�شابة خطرية على 
ا�شطرته  الــركــبــة،  م�شتوى 
لابتعاد عن اللعب لعدة اأ�شهر، 
اهتمام  يبعد  مل  ذلك  اأّن  غري 
الأندية بخدماته، رغبة منها 
يف ال�شتفادة من اإحدى اأف�شل 
ــب الــ�ــشــاعــدة بــقــوة يف  ــواه امل

الدوري الفرن�شي.
ور�شد موقع "اإت�س اإي تي �شي"، 
توتنهام  جماهري  فعل  ردود 
حول  الإنكليزي،  هوت�شبريز 
ــع الـــدويل  ــرة الــتــعــاقــد م ــك ف
ارتبط  لطاملا  الذي  اجلزائري، 
من  بطلب  بــنــاديــهــم،  ا�ــشــمــه 
للجدل،  املثري  الفني  املــديــر 
توليه  منذ  مورينيو،  جوزيه 

اجلهاز الفني للفريق.
جماهري  تــفــاعــل  يــكــن  ومل 
اأ�شماء الاعبني  "ال�شبريز" مع 

الذين ارتبط ا�شمهم بالفريق، 
وبني  ديـــاز  روبـــن  غـــرار  على 
اآرونــز،  ماك�س  وحتى  �شيلوال 
مع  اجلماهري  حلما�س  مماثا 
مطالبتهم  كثفوا  اإذ  عــطــال، 
عـــــرب مـــــواقـــــع الـــتـــوا�ـــشـــل 
�شفقة  لإنــهــاء  الجتماعي، 

يلعب  الــذي  اجلزائري  النجم 
يف �شفوف نادي ني�س الفرن�شي 

حاليًا.
على  �ــشــانــدرو  امل�شّجع  وعــّلــق 
مبوقع  راأيه  واأعطى  ال�شفقة 
التوا�شل الجتماعي "تويرت"، 
عطال..  يو�شف  "�شم  فكتب: 

من  الآن  ا�ــشــرتوه  مــوافــق،  ــا  اأن
ثمنه"،  كــان  مهما  ف�شلكم، 
اأدينغا:  اأغوك  امل�شجع  واأ�شاف 

مذهل". لعب  "عطال 
التي  الفنية  القيمة  اأن  ويبدو 
بلغها عطال، خا�شة بعد اأدائه 
الكبري برفقة ناديه واملنتخب 
قيمته  رفعت  قد  اجلزائري، 
ب�شكل  النــتــقــالت  �ــشــوق  يف 
املناف�شة  تكون  ولــن  مــذهــل، 

ــى عـــطـــال يف  ــل �ــشــعــبــة ع
اإىل  انتقاله  تر�شيم  حــال 
�شيناف�س  حيث  توتنهام، 
�شريج  الــعــاجــي،  ـــدويل  ال
ــر  ــه اأوريــــيــــه، الـــــذي اأظ
مــ�ــشــتــوى مــتــذبــذبــا هــذا 
اأخطائه،  ر  لتكُرّ املو�شم 
فــ�ــشــلــه  اإىل  اإ�ــــشــــافــــة 
ـــة  ـــاف ـــش الإ� ـــدمي  ـــق ت يف 
تنتظرها  التي  الهجومية 

منه اجلماهري.

اجلزائرية  الأ�ــشــول  �شاحب  يوا�شل 
ليون،  نادي  يف  املحرتف  �شرقي،  ريان 
الكرة  جماهري  و�شط  احلــدث  �شنع 
موهبته  بف�شل  الفرن�شي  والإعــام 
بامل�شاركة  له  �شمحت  التي  الكبرية 
مع الفريق الأول لناديه رغم �شغر 

�شنه.
حلد  �ــشــرقــي  ريــــان  يــفــ�ــشــل  ومل 
بني  الــدويل،  م�شتقبله  يف  اللحظة 
ال�شحراء"  "حماربي  منتخب  متثيل 
اأو ال�شتمرار مع منتخب "الديوك" الذي 
رغم  ال�شنية،  فئاته  عرب  حاليًا  مُيثله 
الحتــاد  عمل  ــاأن  ب توحي  املــوؤ�ــشــرات  اأن 
بهذه  للظفر  الــقــدم  لــكــرة  ــري  ــزائ اجل

املوهبة �شيكون �شعبًا و�شاقًا جداً.
 16 العمر  من  البالغ  الاعب  اأن  ويبدو 
الدويل  م�شتقبله  اإىل  بــدوره  ملح  عامًا، 
التوا�شل  مبوقع  اخلا�س  ح�شابه  عرب 
بتفاعله  وهذا  "اإن�شتغرام"،  الجتماعي 
مع اإحدى ال�شور اخلا�شة مبباراة فريقه 
�شان  باري�س  �شد  ـــد،  الأح ــوم  ي لــيــون، 

جريمان.
ــال �ــشــورة من  وكــانــت الــبــدايــة مــن خ
الر�شمي  احل�شاب  ن�شرها  التي  املــبــاراة 
التوا�شل  موقع  على  الفرن�شي  للدوري 

رفقة  �شرقي  ريــان  وجتمع  "تويرت"، 
مبابي،  كيليان  "الديوك"  منتخب  جنم 
القدم  كــرة  "م�شتقبل  عليها  ومكتوب 
ن�شرها  التي  ال�شورة  وهي  الفرن�شية"، 

مبابي كذلك عرب ح�شابه.
وقام ريان �شرقي بدوره مب�شاركة تفاعل 
كيليان مبابي مع تلك ال�شورة، وهو رمبا 
ال�شاب  الــاعــب  هــذا  طــمــوح  يــوؤكــد  مــا 
م�شتقبلي  ناري  هجومي  ثنائي  بت�شكيل 
�شن  �شغر  مــع  خا�شة  فرن�شا،  ملنتخب 
مبابي وتوقع اأن يكون النجم رقم واحد 
م�شتقبًا،  العاملية  القدم  كرة  �شاحة  يف 
ليونيل  الأ�شطورتني  اعتزال  مع  خا�شة 

مي�شي وكري�شتيانو رونالدو.
اجلزائري  الكرة  احتاد  واجه  ما  ودائمًا 
باعبي  الظفر  يف  كــبــرية  �شعوبات 
يف  حدث  مثلما  ليون،  نــادي  اأكادميية 
ونبيل  بنزمية  كــرمي  مع  �شابق  وقــت 
فقري، وما هو يحدث كذلك مع لعب 
واملهاجم  عــوار  ح�شام  ال�شاب  الو�شط 
رئي�س  ب�شبب  وذلــك  غــويــري،  اأمــني 
الــذي  ـــس  اأول� مي�شال  ــون  ج الفريق 
جنومه  ــال  اإر�ــش الــدائــم  هدفه  يبقى 
ال�شتفادة  اأجل  من  فرن�شا  ملنتخبات 
ــًا وتــ�ــشــويــقــهــم لأنـــديـــة اأكـــرب  ــي ــال م

م�شتقبًا.

ــدو اأنـــه مل  ــال اأكـــد الــظــاهــرة رون
عن  الرحيل  يف  اأبــًدا  يرغب  يكن 
انتهى  حــني  بر�شلونة،  �شفوف 

عقده عام 1997.
اإنرت  �شفوف  اإىل  رونالدو  وان�شم 
ميان عقب رحيله عن بر�شلونة، 
بعد  اأخرى  مرة  اإ�شبانيا  اإىل  وعاد 
الغرمي  بوابة  عرب  لكن  �شنوات   5

التقليدي ريال مدريد.
ـــال رونـــالـــدو، خـــال حـــواره  وق
على  "كنت   :"DAZN" ل�شبكة 
ــى متــديــد  ــل ــع ع ــي ــوق ــت و�ـــشـــك ال
نهاية  بعد  بر�شلونة  مع  عقدي 
املو�شم، حيث ذهبت اإىل عطلة يف 

الربازيل".
اأيام،   5 بعد  بي  "ات�شلوا  واأ�شاف: 
ــن ميـــددوا  لــيــخــربوين بــاأنــهــم ل
عقدي، مل تكن رغبتي اأبًدا حيث 
كنت اأريد البقاء، واإذا مل ُيقدرين 
اأ�شتحقها،  التي  بالطريقة  النادي 

فالقرار لي�س قراري".
ريــال  اإىل  "ان�شممت  وتـــابـــع: 

اللعب  فقط  اأردت  لأنني  مدريد 
هناك، حيث كان حلمي هو اللعب 
الأيام  من  يوم  يف  امللكي  بقمي�س 

وقاتلت بقوة من اأجل ذلك".

كان  كارلو�س  "روبرتو  واأو�ــشــح: 
ـــان دائــًمــا  مــعــي يف املــنــتــخــب، وك
مدريد،  ريــال  عن  معي  يتحدث 
يل،  جيًدا  انطباًعا  ذلــك  ــرك  وت

روؤية  اأردت  �شنوات،  ب�شع  وبعد 
ناد  ذلك بعيني، ويف احلقيقة هو 

اأكرب مما كان يقول يل".
ــال  ري يف  هــنــاك  "كان  واأردف: 
ا  واأي�شً كبرية،  توقعات  مدريد 
كنا  ــا  ــن لأن ال�شغط  ــن  م الــكــثــري 
العامل،  يف  الاعبني  اأف�شل  منلك 
جعل  ميكنني  اأنه  فكرة  واأحببت 

امللكي فريق اأكرب".
من  الكثري  هناك  "كانت  ووا�شل: 
ويف  للجاكتيكو�س،  التوقعات 
وكنا  جيًدا،  ا  عر�شً قدمنا  النهاية 
جمموعة رابحة غريت الطريقة 
التعامل بها مع الأعمال  التي يتم 

التجارية يف عامل كرة القدم".

جمموعتنا  ظهور  "منذ  واختتم: 
املزيد  حتقيق  يف  فريق  كل  ــداأ  ب
الأندية  باعت  حيث  الأموال،  من 
وكان  اأف�شل،  بطريقة  الاعبني 
تغيرًيا كبرًيا خلق حقبة جديدة 

لكرة القدم".

�صاري: "مواجهة ميالن معقدة.. ومراقبتي اأمر طبيعي"

كوتينيو:"ل�صت نادًما على مغادرة ليفربول"

 جماهري توتنهام تطالب عرب مواقع التوا�صل ب�صم يو�صف عطال

املوهبة �صرقي يرّد على مبابي وي�صدم اجلماهري اجلزائرية

رونالدو: "الرحيل عن بر�صلونة لي�س قراري.. 
وريال مدريد كان حلمي"

 املغربي وادو م�صاعدًا لبلما�صي
 يف كتيبة "حماربي ال�صحراء"

اأكد الحتاد اجلزائري لكرة القدم ان�شمام جنم الكرة املغربية ال�شابق، عبد ال�شام وادو، اإىل اجلهاز 
الفني ملنتخب "حماربي ال�شحراء" الذي يقوده املدرب املحلي جمال بلما�شي.

"فاف" عرب موقعه الإلكرتوين، فاإن وادو �شيكون حا�شراً يف  وح�شب بيان ن�شره الحتاد اجلزائري 
ال�شهر  من  اآذار  مار�س/   31 اإىل   23 من  املمتدة  الفرتة  يف  اجلزائري  املنتخب  �شيجريه  الذي  املع�شكر 

املقبل، حت�شرياً خلو�س مواجهتني �شمن ت�شفيات اأمم اأفريقيا 2021 بالكامريون.
ت�شمح  التي  وهي   ،)UEFA PRO( �شهادة  على  للح�شول  ي�شتعد  الذي  وادو  اأن  ذاته  البيان  واأ�شاف 
وافق  طلب  بعد  ال�شحراء"،  "حماربي  كادر  اإىل  ان�شم  العايل،  امل�شتوى  على  م�شتقبًا  بالتدريب  له 
عليه رئي�س الحتاد اجلزائري لكرة القدم خري الدين زط�شي، وجاء على اأثر م�شاورات مع جمال 

بلما�شي.
هذه  بنيل  له  �شمحت  التي  الأ�شباب  من  وهي  وادو،  ال�شام  وعبد  بلما�شي  قوية  �شداقة  وجتمع 
الفر�شة، بعد اأن لعبا معًا يف نادي فالن�شيان الفرن�شي )2009 اإىل 2010(، كما عمل حتت اإ�شرافه يف 

نادي خلويا القطري )الدحيل حاليًا(.
واأدىل عبد ال�شام وادو بت�شريح ملوقع الحتاد اجلزائري عرب فيه عن �شعادته بنيل هذه الفر�شة، 
اأن  اأود  ال�شبب  اأفريقيا، ولهذا  اإىل منتخب اجلزائر بطل  للغاية بعد الن�شمام  �شعيد  "اأنا  قال فيه: 
اهتماهما  على  زط�شي  الدين  خري  الكرة  احتاد  رئي�س  وكذلك  بلما�شي  جمال  الفني  املدير  اأ�شكر 

ومنحي هذه الفر�شة".
الإن�شانية،  الناحية  من  كبرية  قيمة  اأظهر  امليدان،  على  �شجاعًا  كان  مثلما  املنتخب  "هذا  واأ�شاف: 

اأقّدر هذه الفر�شة التي اأتيحت يل، واأنا مت�شوق كثرياً لان�شمام اإىل هذه املجموعة الرائعة".

ق�شية  عن  بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب  حتدث 
ال�شابق  الــدويل  والاعب  املغربي  التقني  التحاق 

للخ�شر. الفني  وادو” بالطاقم  ال�شام  “عبد 
“بلما�شي” قال يف ت�شريح خ�س به املوقع الر�شمي 

للفاف �شهرة اليوم الثاثاء.
ال�شام  عبد  املغربي  التحاق  عن  اأُعلمكم  ان  “اأود 
�شهر  من  بداية  كمرتب�س  الفني  بطاقمنا  وادو 
على  للح�شول  تكوينه  ُيكمل  ان  على  القادم  مار�س 

.”PRO شهادة يويفا�
املغربي  الـــدويل  الــاعــب  فخر  بكل  “ن�شتقبل 
كبريا  لعبا  كــان  الفني،  طاقمنا  �شمن  ال�شابق 

وميلك �شرية ذاتية ثرية”.
بداياتي  يف  ودربته  فالن�شيان  يف  معي  لعب  “وادو 
اإرادة كبرية كما  مع فريق خلويا، هو �شخ�س لديه 
على  باحل�شول  له  �شمحا  �شديد  بان�شباط  يتميز 

العديد من ال�شهادات التدريبية”.
اأُعجب  جعلتني  من  هي  الآخــرية  العوامل  “هذه 
ان  جدا  املنطقي  فمن  ولذلك  وادو  ال�شام  بعبد 

يكون هذا ال�شخ�س املثايل �شمن طاقمنا الفني”.
عبد  منا  يجد  ان  افريقيا:”اأمتنى  بطل  وختم 
م�شواره  يف  بعيدا  للذهاب  الدعم  كل  وادو  ال�شام 

التدريبي”.

ر�شميا.. جماين يعلن اإعتزاله 
اللعب دوليا

الأربعاء،  ام�س  جمــاين،  كــارل  اجلزائري  الــدويل  اأعلن 

اإعتزاله اللعب دوليا، بعد م�شوار طويل رفقة اخل�شر.
ح�شابه  عــرب  جمـــاين،  كـــارل  ون�شر 

اإعتزاله  ر�شالة  “ان�شتغرام”،  على 
فخرا  “كان  قال:  اأين  دوليا،  اللعب 
الوطني  املنتخب  قمي�س  حمل  يل 

قائد  ــون  اأك واأن  منا�شبة،   62 يف 
لاأفناك”.

ما  “اأعرف  ـــاف:  ـــش واأ�
هــــذا  يل  قـــــدمـــــه 

واأ�شكر  املنتخب، 
كــــل الــ�ــشــعــب 

ـــري  ـــزائ اجل
دعمه  على 
املــ�ــشــتــمــر 
ل  يل، 
ـــــــد مــا  اأج
اأقــــولــــه، 

كـــنـــتـــم 
ف�شل  ــار اأ ــش ــ� اأن

العامل”.يف 
ـــد وتــابــع  ـــائ ـــق ال

كل  “اأ�شكر  للخ�شر:  ال�شابق 
على  املــنــتــخــب  يف  زمـــائـــي 

�شويا،  ق�شيناها  التي  الأوقــات 
لقب  اإحرازكم  ع�شيما  اأمرا  كان 

بطل اإفريقيا”.
عــامــا(:   34( جمـــاين  كـــارل  وخــتــم 

“اأمتنى لكم التوفيق م�شتقبا، اجعلونا 

نحلم من جديد، وملا ل انطاقا من كاأ�س العامل”.

�صواريز �صيعود لرب�صلونة 
اأ�صرع من املتوقع

ــوم  ــي ــر �ــشــحــفــي كـــتـــالـــوين، ال ــري ــق ــف ت ــش ــ� ك
اإ�شابة  بخ�شو�س  جديدة  تطورات  الأربــعــاء، 
الأوروجواياين لوي�س �شواريز، مهاجم بر�شلونة.
غ�شروف  يف  لإ�شابة  تعر�س  قد  �شواريز  وكان 
لعملية  وخ�شع  املا�شي،  ال�شهر  اليمنى،  الركبة 

جراحية، وقال ناديه اإنه �شيغيب ملدة 4 �شهور.
اأن  ــرت  ذك ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  لكن 
الاعب قد يعود، يف وقت اأقرب مما كان متوقعا، 

حيث ي�شري تعافيه ب�شكل جيد.
فيمكنه  املعدل،  بهذا  ا�شتمر  اإذا  اأنــه  واأو�شحت 
اأبريل/ني�شان  منت�شف  يف  اأخرى  مرة  يلعب  اأن 
دوري  نهائي  ربع  باإياب  يلحق  قد  حيث  املقبل، 

الأبطال، يف حال تاأهل البار�شا لهذا الدور.
اأ�شبوع، ر�شالة تفاوؤل  ُيذكر اأن �شواريز ن�شر قبل 
"اأوا�شل  فيها:  قال  "تويرت"،  على  ح�شابه  عرب 

امل�شي قدًما مع املزيد من القوة".
بعد  الهجومي  امل�شتوى  على  بر�شلونة  ويعاين 

اإ�شابة  ــدد  وجت �شواريز،  اإ�شابة 
ل�شم  وي�شعى  دميبلي،  عثمان 
ــام  الأي خــال  جــديــدا  مهاجما 

القليلة املقبلة.

كلوب يخطط لتعزيز مثلث 
الرعب ب�صفقة اأملانية

مورينيو ي�صعل �صراًعا �صيفًيا 
مع المبارد

ي�شتهدف يورجن كلوب مدرب ليفربول، اأحد جنوم 
يف  الهجومية  فريقه  قوة  لتعزيز  الأملاين،  الدوري 

املو�شم املقبل.
كلوب  اإنَّ  الأملانية،  بيلد"  "�شبورت  �شحيفة  وقالت 
يرغب يف جلب تيمو فرينر، مهاجم ليبزيج، اإىل 

ملعب اأنفيلد. 
الريدز  هجوم  قوة  لتعزيز  الأملاين  املدرب  ويطمح 
�شاح،  حممد  الثاثي  وجود  رغم  مواطنه،  ب�شم 

و�شاديو ماين، وروبرتو فريمينو.
موؤخًرا  ليبزيج  مع  عقده  الأملاين،  الدويل  د  وجدَّ  
حتى عام 2023، وهناك تقارير ت�شري اإىل ت�شمنه 

�شرًطا جزائًيا مل ُيك�شف بعد عن قيمته.
ــب هـــداف  ــق ــى قــنــ�ــس ل ــل ويــتــنــافــ�ــس فــرينــر ع
 20 الآن  حتى  �شجل  اإذ  املو�شم،  هذا  البوند�شليجا 
مهاجم  ليفاندوف�شكي،  روبرت  عن  متاأخًرا  هدًفا، 

بايرن ميونخ، املت�شدر بفارق هدفني.
بالدوري  موؤخًرا  اإعجابه  اأبــدى  فرينر  اأن  ُيذكر 
الإجنليزي، فاحًتا الباب اأمام اإمكانية خو�شه جتربة 

خارجية هناك يف امل�شتقبل القريب.

عرب  ت�شيل�شي،  خمططات  لإف�شاد  توتنهام  يتطلع 
وفقا  الــربميــريلــيــج،  مدافعي  اأف�شل  اأحـــد  �شم 

لتقرير �شحفي اإجنليزي.
اأن  ــرت  ذك قــد  �شابقة،  �شحفية  تقارير  وكــانــت   
تفعيل  يف  يرغب  لمبارد،  فرانك  البلوز،  مــدرب 
بند يف عقد املدافع الهولندي ناثان اأكي، مع ناديه 
يف  ت�شيل�شي  اأحقية  على  ين�س  بورمنوث،  احلايل 
قيمته  بعر�س  التقدم  خال  من  وذلك  ا�شتعادته، 

ا�شرتليني. مليون   40
 ،2017 يف  لبورمنوث  اأكــي  ت�شلي�شي  وبــاع   
�شفوف  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  اإىل  ليتحول 

الفريق، حتت قيادة املدرب اإيدي هاوي.
اإك�شربي�س"  "ديلي  �شحيفة  وقــالــت   

ــدرب  م اإن  ـــاء،  ـــع الأرب امــ�ــس  الــربيــطــانــيــة، 
اأكي  ب�شم  اأي�شا  مهتم  مورينيو،  جوزيه  توتنهام، 
املدافع  م�شتقبل  غمو�س  ظل  يف  املقبل،  ال�شيف 
مع  عقده  ينتهي  الذي  فريتونخن،  يان  البلجيكي، 

توتنهام بنهاية املو�شم احلايل.
نيوكا�شل  اإىل  روز  داين  ـــارة  لإع اإ�ــشــافــة  وهــذا 
ال�شتوية  ــالت  ــق ــت الن فــرتة  خــال  يــونــايــتــد، 

الأخرية.
خ�شو�شا  لل�شبريز،  منا�شبا  خيارا  اأكي  ي�شكل  وقد   

اأنه ميكنه اللعب اأي�شا يف مركز الظهري الأي�شر.
يف  قيمته  وتقدر  عاما،   24 العمر  من  اأكــي  ويبلغ   

ال�شوق بـ40 مليون اإ�شرتليني.
120 مليون   وبح�شب ال�شحيفة، قد ينفق مورينيو 
اإ�شرتليني، ال�شيف املقبل، على �شم لعبني جدد، 
حيث ي�شع �شمن خياراته اأي�شا قلب دفاع بنفيكا، 

روبن دياز، وظهري لي�شرت �شيتي، بن ت�شيلويل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية الوادي
دائرة جامعة
بلدية جامعة

مكتب ال�صوؤون االجتماعية واجلمعيات
رقم: 01/ 2020

و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�س جمعية حملية
مبقت�صى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 21 �صفر 1433هـ املوافق لـ 12 جانفي  2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم  27 جانفي 2020 ت�صليم و�صل 
ت�صجيل  الت�صريح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية امل�صماة: جمعية حي االأمري عبد القادر- جامعة. املقيمة بـ : حي االأمري عبد القادر- جامعة رئي�س اجلمعية: �صهيل 

دبه/ عبد القادر تاريخ ومكان االزدياد: 1975/06/12 بـ: جامعة العنوان: حي االأمري عبد القادر – جامعة

مساحة اشهاريةمساحة اشهارية

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

اإعالن باإعداد �صهادة احليازة
-طبقا للمر�صوم التنفيذي رقم: 254/91 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد 
البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن  وت�صليمها  احليازة  �صهادة  اإعداد  لكيفيات 
املولود)ة( حممد  بن  املالك  عبد  لوبريي  ال�صيد)ة(:  اأن  يعلن  املقرن  لبلدية 
العائبي  ال�صهيد  �صارع  ال�صاكن)ة(بـ:   1993/03/07 بتاريخ:  احلمادين  بـ: 
ت�صليمه  البلدية طالبا  ملفا مب�صالح  اأودع  قد  املقرن   بلدية  علي- احلمادين- 
�صهادة احليازة للعقار الواقع بـ: احلمادين ال�صرقية- بلدية املقرن العقار عبارة 
من  كالتايل:  حدوده  والذي  م2   337.43 م�صاحته:  والذي  عائلي  �صكن  عن 
ال�صمال: لوبريي حممد ال�صالح. من اجلنوب: لوبريي حممد بن حممد ال�صالح. 
من ال�صرق: ورثة لوبريي حممد ال�صالح. من الغرب: �صارع ثم ن�صرات الب�صري 
حترير  على  واعرتا�صات  مطلب  له  �صخ�س  كل  ال�صالح.فعلى  حممد  ون�صرات 
اأق�صاها  مدة  يف  املقرن  بلدية  التعمري  مل�صلحة  كتابة  يقدمها  اأن  ال�صهادة  هذه 

�صهرين من تاريخ ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف الوطنية.

الذي  فائزي  جموعي  ينا�صد 
�صنة   40 العمر  من  يتجاوز 
اجلزائر  ربوع  يف  املح�صنني 
وادي  من  مواطنيه  وباالأخ�س 
ال  فهو  م�صابه،  يف  دعمه  �صوف 
يزال يوجه نداءاته عرب خمتلف 
التوا�صل  ومواقع  االإعالم  و�صائل 
يجد  اأن  اأمل  على  االجتماعي 
كل  بتون�س  بعالجه  يتكفل  من 
دينار  ماليني   8 مببلغ  اأ�صهر   03
املر�س  اأرقه  الذي  وهو  تون�صي 

واخلوف من عدم توفري املبلغ كل مرة يقرتب فيه موعده، فائزي جموعي من والية وادي �صوف، متزوج ، ميكن اعتباره 
عاطل عن العمل حاليا فالعمل الوحيد الذي اأمتهنه بعد ترك مقاعد مدار�س تعليم القراآن يف امل�صجد، فهو �صابر على 
حمنته وامل�صاعدات التي يتلقاها هي التي ت�صمح له بالعي�س ليومنا هذا، حالته يرثى لها فال دخل له وهو بحاجة دائمة 
ملبلغ 08 ماليني دينار تون�صي حتى يوقف انت�صار املر�س واليوم هناك انتفاخ على م�صتوى الرجل وكذا ظهرت م�صاكل 

على م�صتوى القلب .
العالج بالق�صطرة بتون�س  فائزي جموعي م�صاب مبر�س نادر وهو النمو الع�صوائي لل�صرايني على م�صتوى الرجل الي�صرى 
مما ت�صبب يف انتفاخها، واأحيانا جتعله عاجزا عن ال�صري، كما و�صع جموعي اأنه قام بزيارة عدة خمت�صني يف اأمرا�س 
القلب وال�صرايني يف القطاعني العام واخلا�س، لكنهم اأكدوا له اأن اجلراحة ال تنفع حالته املر�صية، فهو بحاجة للعالج 
من خالل ق�صطرة يف ال�صرايني املغذية للورم، كما اأخربنا املتحدث اأنه ي�صطر لل�صفر اإىل البلد ال�صقيق تون�س حوال 
05 مرات �صنويا، ليتم حقنه باإبرة االأ�صعة التدخيلية، وهي عبارة عن اإبر خا�صة تقوم بحرق ال�صرايني الع�صوائية التي 

ت�صببت يف ذلك الورم، وهو ما يكلفه مبالغ مالية كبرية يعجز عن توفريها لوال املح�صنني.
نداء اإن�صاين ينتظر التفاتكم

لذا اأين اأنتم يا اأهل اخلري؟ اأين اأنتم يا جمعيات اخلري؟ وباخل�صو�س اأين اأنتم يا اأ�صحاب املال ممن قد يكلفه وي�صدد 
مبلغ 08 ماليني دينار تون�صي كل 03 اأ�صهر ؟ حتى ال يتاأخر يف عالجه وال يتفاقم املر�س عليه فهو مهدد بقطع قدميه 
يف حال عجزه عن تلقي العالج، فهو يتوجه للمح�صنني على اأمل اأن يجد اآذان �صاغية تزيل عبئه وت�صاهم يف عالجه ، 
من يريد امل�صاعدة رقم الهاتف 99 86 77 0666 اأو امل�صاهمة املبا�صرة عرب احل�صاب اجلاري 589909 املفتاح 34 

واهلل ال ي�صيع اأجر املح�صنني .

ينا�صد املح�صنني ورجال املال م�صاعدته

جموعي بحاجة لق�صطرة ورم برجله كل 03 اأ�صهر بتون�س 
عالجه ثمن  توفري  عدم  من  خوفا  دائم  �صغط  من  ••يعاين 

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

اإعالن باإعداد �صهادة احليازة
-طبقا للمر�صوم التنفيذي رقم: 254/91 املوؤرخ يف: 1991/07/27 املحدد 
البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن  وت�صليمها  احليازة  �صهادة  اإعداد  لكيفيات 
لبلدية املقرن يعلن اأن ال�صيد)ة(: لوبريي حممد ال�صالح بن حممد  املولود)ة(
1990/08/01 ال�صاكن)ة(بـ: �صارع ال�صهيد العائبي  بـ: احلمادين بتاريخ:  
ت�صليمه  البلدية طالبا  ملفا مب�صالح  اأودع  قد  املقرن   بلدية  علي- احلمادين- 
العقار  املقرن  بلدية  ال�صرقية-  احلمادين  بـ:  الواقع  للعقار  احليازة  �صهادة 
عبارة عن جزء من اأر�س حماطة  والذي م�صاحته: 292.16م2 والذي حدوده 
كالتايل: من ال�صمال: لوبريي حممد ال�صالح. من اجلنوب: لوبريي عبد املالك 
. من ال�صرق: ورثة لوبريي حممد ال�صالح. من الغرب: �صارع ثم ن�صرات حممد  
هذه  حترير  على  واعرتا�صات  مطلب  له  �صخ�س  كل  .فعلى  الب�صري  ون�صرات 
ال�صهادة اأن يقدمها كتابة مل�صلحة التعمري بلدية املقرن يف مدة اأق�صاها �صهرين 

من تاريخ ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف الوطنية .

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

اإعالن باإعداد �صهادة احليازة
املحدد   1991/07/27 يف:  املوؤرخ   254/91 رقم:  التنفيذي  للمر�صوم  -طبقا 
البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  فاإن  وت�صليمها  احليازة  �صهادة  اإعداد  لكيفيات 
املولود)ة( حممد   بن  ال�صالح  حممد  لوبريي  ال�صيد)ة(:  اأن  يعلن  املقرن  لبلدية 
بـ: احلمادين بتاريخ:  1990/08/01 ال�صاكن)ة(بـ: �صارع ال�صهيد العائبي علي- 
احلمادين- بلدية املقرن  قد اأودع ملفا مب�صالح البلدية طالبا ت�صليمه �صهادة احليازة 
للعقار الواقع بـ: احلمادين ال�صرقية- بلدية املقرن العقار عبارة عن 02 م�صتودعات 
و�صكن عائلي ط ا + 1   والذي م�صاحته: 303.87م2 والذي حدوده كالتايل: من 
ال�صمال: �صارع ثم ن�صرات الطيب و�صارع. من اجلنوب: لوبريي حممد ال�صالح  . من 

ال�صرق: ورثة لوبريي حممد ال�صالح. من الغرب: �صارع ثم ن�صرات حممد.  
اأن يقدمها كتابة  فعلى كل �صخ�س له مطلب واعرتا�صات على حترير هذه ال�صهادة 
اأق�صاها �صهرين من تاريخ ن�صر هذا االإعالن  التعمري بلدية املقرن يف مدة  مل�صلحة 

يف ال�صحف الوطنية.

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

اإعالن باإعداد �صهادة احليازة
املحدد   1991/07/27 يف:  املوؤرخ   254/91 رقم:  التنفيذي  للمر�صوم  -طبقا 
لكيفيات اإعداد �صهادة احليازة وت�صليمها فاإن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية 
املولود)ة(بـ:    . ابراهيم  بن  ال�صيد)ة(: حمي حممد عبد اجلبار  اأن  يعلن  املقرن 

املقرن بتاريخ:  1993/05/16 ال�صاكن)ة(بـ: احلمادين - بلدية املقرن 
بـ:  الواقع  للعقار  احليازة  �صهادة  ت�صليمه  طالبا  البلدية  مب�صالح  ملفا  اأودع  قد 
احلمادين - بلدية املقرن العقار عبارة عن اأر�س حماطة  والذي م�صاحته: 300.60 
طريق  اجلنوب:  من   . ا�صماعيل  قزي  ال�صمال:  من  كالتايل:  حدوده  والذي  م2 

معبد  . من ال�صرق: حمي ابراهيم  من الغرب: �صارع.  
اأن يقدمها كتابة  فعلى كل �صخ�س له مطلب واعرتا�صات على حترير هذه ال�صهادة 
اأق�صاها �صهرين من تاريخ ن�صر هذا االإعالن  التعمري بلدية املقرن يف مدة  مل�صلحة 

يف ال�صحف الوطنية.
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ي�شعى  نادي تقرت لأجل ك�شب 
اأكرب عدد من النقاط للمباريات 
ــة الــتــي  ــول ــط ــب املــقــبــلــة مـــن ال
�شيجريها الفريق مبيدانه وكذا 
املباراة  وتعد   ، قواعده  خــارج 
اأمام حي اجلبل النقطة  الأوىل 
بخطى  ــري  ــش ــ� وال ــاق  ــط ــان ل
املقدمة   جمموعة  نحو  ثابتة  
الثاث  بالنقاط  الفوز  حالة  يف 
الفريق  فيها  �شيحافظ  الــتــي 
على فارق النقاط الذي يف�شله 

البقاء  ومنها  املقدمة   بكوكبة 
الثاين  للق�شم  ال�شعود  �شباق  يف 
وهو   ، اجلميع  هدف  يعد  الذي 
يدركه  الـــذي  املميز  العن�شر 
بوقره  بقيادة  الفّني  الطاقم 
ــدا لأنــهــم ل  ــي والــاعــبــون ج
�شعود  فر�شة  ت�شييع  يريدون 
من  فـــرق  �شبعة  اإىل  �ــشــت  ــن  م

املجموعة . 

بوقره يراهن على ورقة 

الهجوم في اللقاءات 
المتبقية من البطولة 

وقفة  بوقره  ــدرب  امل خ�ش�س  
العامل  اأن  لهم  واأكد  لعبيه  مع 
الوحيد والإيجابي الذي �شيمكن 
�شباق  يف  الــبــقــاء  ــن  م الــفــريــق 
هو  الأعلى  الق�شم  نحو  ال�شعود 
الت�شبث والإ�شرار على موا�شلة  
كل  يف  الــهــجــوم  ورقــــة  ــب  ــع ل
مرحلة  من  املتبقية  اللقاءات 

العودة التي �شتكون �شعبة املنال 
بالن�شبة جلميع الفرق ، م�شريا 
تعطى  التي  الن�شائح  اإتباع  اإىل 
الأخطاء  لتفادي  التدريبات  يف 

املرتكبة يف امليدان . 

أبناء تقرت يشدون 
الرحال نحو العاصمة 

سهرة اليوم 

للفريق  الفّني  الطاقم  برمج 
التنقل نحو العا�شمة وبال�شبط 
اليوم   �شهرة  اجلــبــل  حــي  نحو 
غدا  يــوم  �شبيحة  مــن  ــدل  ب  ،
ــررا من  ــق اجلــمــعــة كــمــا كـــان م
الطاقم  خ�شو�شا  اجلميع  قبل 
الإرهاق  لتفادي  وذلك   ، الفّني 
يكون  اأن  املنتظر  اللقاء  اأثناء 
الأر�ــس  اأ�شحاب  لرغبة  �شعبا 
املجهود  بعد   ، اأي�شا  الــفــوز  يف 
الكبري الذي بذله الاعبون يف 
ا�شتعدادا  التدريبية  احل�ش�س 
خ�شو�شا   ، ال�شبت  جولة  للقاء 
من  ا�شتكوا  قد  ال�شبان  بع�س  اأن 

قبل من هذا العامل . 
اأحمد اأمني 

يجري  اأم�شية اليوم ، �شباب بني 
اخلام�شة  املحطة   مباراة   ، ثور 
بطولة  من  العودة  مرحلة  من 
املجموعة  هــواة  الثاين  الق�شم 
ــى  مبــيــدانــه املــلــعــب  ــط ــش ــو� ال
اأمام  بورقلة  فرباير   24 البلدي 
 ، اجلديد  املناف�س  القبة  رائــد 
ن�شوة  ل�شتعادة  فر�شة  وهــي 
ــد الــتــعــرث  ــع ـــارات ب النـــتـــ�ـــش
وخ�شارة لقاء الرائد يف املحطة 
ال�شابقة ، وداد بوفاريك ، �شيما 
منها  �شي�شتفيد  بنود   عّدة  واأن 
الذي  اجلمهور  دعم  منها  نذكر 
�شاهم يف كل النتائج الإيجابية 
التي �شجلها الفريق داخل الديار 
وخارجها ، ناهيك على العوامل 
الاعبني  رغبة  منها  الأخــرى 
الثانية  املرتبة  على  للمحافظة 
البطولة  من  جولة  اآخــر  حتى 
بينه  الفارق  ت�شاعف  بعدما   ،
وداد  للبطولة  احلــايل  والرائد 

بوفاريك اإىل 6 نقاط كاملة .  

غيابات عديدة عن لقاء 
القبة 

غــزلن  ت�شكيلة  ت�شتفيد   مل 
من  القبة  لقاء  خال  ال�شحراء 
خدمات خم�شة عنا�شر اأ�شا�شية 
يتقدمهم   ، خمتلفة  لأ�ــشــبــاب 

الاعب املخ�شرم املتاألق حقيقة 
واحلـــار�ـــس بــراهــيــمــي بــداعــي 
�شيغيب  حــني  يف   ، الإ�ــشــابــة 
وبن  وعا�شم  ماموين  الثاثي 
اأجربته  �شو�شة لأ�شباب عائلية 
على عدم اللتحاق بالتدريبات 
وعليه   ، القبة  للقاء  لتح�شري 
�شتكون الفر�شة متاحة لعنا�شر 
هذه  خال  البدلء  كر�شي  من 

املواجهة القوية جّدا . 

سيدي يخلف متفائل 
بالفوز على القبة ويثق 

في العبيه 

�شيغيب  الت�شكيلة  اأن  بالفعل  
الأ�شا�شية  العنا�شر  بع�س  عنها 
املدرب  اأن  اإل   ، وزنها  لها  والتي 
يف  ثقته  اأبـــدى  يخلف  �شيدي 
يف  معهم  احلديث  خال  �شبانه 
واللقاء  تدريبية  ح�شة  ــر  اأخ
التطبيقي الذي اأنهى به فريقه 
 ، الأم�شية  للقاء  حت�شرياته 
بطلب  وقفته  يختم  اأن  قبل 
احلر�س على الرتكيز خ�شو�شا 
عمليات  منطقة  مقربة  اأمـــام 

املناف�س لت�شجيل الأهداف .

ميموني :" كسب 
النقاط الثالث ضروري 

حتى نسعد أنصارنا " 

ــب الــ�ــشــاب املــتــاألــق  ــاع عـــزز ال
�ــشــبــاب  الــــنــــادي  �ــشــفــوف  يف 
به  قــام  ــذي  ال العمل  ثــور  بني 
ع�شية  للقاء  ا�شتعدادا  فريقه 
باأن  واأ�شاف   ، القبة  اأمام  اليوم  
امل�شوؤولية  بروح  ي�شعر  اجلميع 
جديد  فــوز  لت�شجيل  الكاملة 
 ": قائا   رد  كما  الديار،  داخل 
بتنفيذ  قمنا   اأننا  هلل  احلمد 
بروح  التدريبية  احل�ش�س  كل 
املطلوب  امل�شتوى  يف  معنوية 
وقد  �شاهم الأن�شار وح�شورهم 
ـــم لــلــعــمــل الـــيـــومـــي  يف  ـــدائ ال
ــــواء املــمــيــزة الــتــي جرت  الأج
عليها ا�شتعداداتنا للقاء  ع�شية 
اليوم  ، نعم اأننا �شنواجه فريق 
ويح�شن  تقاليده  لــه  حمــرتم 
التي  اللقاءات   يف  حتى  احلــوار 
لكن   ، ملعبه  ــارج  خ �شيجريها 
هذا ل يقلل من رغبتنا يف الفوز 
اإبــقــاء كل  لأنــنــا عــازمــون على 
�شنلعبها  التي  للقاءات  النقاط 
ن�شعد  حــتــى  جــمــهــورنــا  اأمــــام 
نطلب  كــمــا   ، الــثــاين  للق�شم 
ح�شورهم  يكون  لأن  الأن�شار 
يف  ي�شاهموا  حتى  كالعادة  قوي 

الفوز بالنقاط  الثاث ".
اأحمد اأمني    

اإدارة نادي �شبيبة القبائل، الثقة يف  جددت 
خال  مال،  �شريف  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 
اليوم  امل�شاهمني،  لاأع�شاء  طــارئ  اجتماع 

الثاثاء، مبقر النادي.
من  كــل  ح�شره  الـــذي  الجــتــمــاع  وخل�س 
اأزلف،  مليك  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شيوخ،  وخليفة  كــانــا،  ر�شيد  والأعــ�ــشــاء، 
الثقة  جتديد  اإىل  الرحمن،  عبد  بن  ون�شيم 

ب�شريف مال حتى نهاية املو�شم.
برنامج  و�شع  على  ال�شبيبة  م�شريو  واتفق 

واخلـــروج  املقبلة،  الأيـــام  يف  فــعــال،  عمل 
م�شالح  مــع  يتما�شى  مبــا  مهمة  بــقــرارات 
الإجــراءات  كافة  اتخاذ  اإىل  اإ�شافة  النادي، 
�شد  البع�س"  "جتاوزات  حــيــال  ــة،  ــازم ال

الفريق. 
اأن�شار  مــن  العديد  اأن  اإىل  ــارة  ــش الإ� جتــدر 
النادي القبائلي، با�شروا حتركاتهم يف الفرتة 
مال،  الرئي�س  من  الثقة  ل�شحب  املا�شية، 
وطالبوا ال�شلطات املحلية بجلب �شخ�س قادر 

على اإعادة ال�شبيبة اإىل �شابق عهده.

نادي تقرت 

رحلة البحث عن ال�صعود تنطلق من الفوز بنقاط لقاء حي اجلبل 

�صباب بني ثور  

غزالن ال�صحراء يف اأمت اال�صتعداد للقاء رائد القبة والفوز �صعار الالعبني 

فريق �صبيبة القبائل يجدد الثقة يف مالل

مدرب بلوزداد يرف�س ال�شتهانة 
باحتاد ب�شكرة

دومــا  فــرانــك  يثق 
ــــــــدرب �ـــشـــبـــاب  م
قدرة  يف  بــلــوزداد، 
فــــريــــقــــه عــلــى 
تخطي عقبة احتاد 
ــوم  ــي ــرة، ال ــك ــش ــ� ب
اإطار  يف  اخلمي�س، 
كاأ�س  نهائي  ثمن 

اجلزائر. 
وقـــال دومـــا خال 
ال�شحفي  ــر  ــوؤمت امل
للمباراة  التقدميي 

امل�شتويات،  جميع  على  �شعبة  �شتكون  ب�شكرة  احتاد  "مواجهة 
فالأمر يتعلق مبباراة كاأ�س".

�شبيبة  الو�شيف  اأمــام  جيدة  مباراة  قدم  ب�شكرة  "احتاد  وتابع 
القبائل، لذلك يجب عدم ال�شتهانة به، نعلم اأن اأر�شية امليدان 
�شعبة للغاية لكنها لن تكون عائقا اأمام عودتنا بتاأ�شرية التاأهل".
كيف  �شرنى  املباراة،  �شري  خال  خططنا  نغري  ما  "غالًبا  واأمت 
حتقيق  اأجــل  من  اأ�شلوبه  مع  �شنتاأقلم  �شدنا،  اخل�شم  �شيلعب 

النت�شار".
ق.ر

الذي  تطبيقي  لقاء  مبثابة  كانت  التي  اخلتامية  احل�شة  تابع 
وا�شتعداداتهم  تاأهبهم  �شوف  لت�شامن  الفّني  الطاقم  به  ختم 
للقاء بعد غدا ال�شبت اأمام اأمل �شلغوم العيد عدد معترب من اأن�شار 
لأجل  بتك�شبت  اأوت   20 البلدي  للملعب  جــاءوا  الذين  النادي 
بامل�شوؤولية  الأ�شا�شية  منها  خ�شو�شا  الت�شكيلة  عنا�شر  حت�شي�س 
اأكرث ومنها العمل على ك�شب نقاط اللقاء كاملة ، وحتى يحافظ 
وقد   ، مبلعبه  �شيجريها  التي  اللقاءات  يف  هيبته  على  الفريق 
جاهزون  يف  اأنهم  على  الألوان  ع�شاق  موفق  املتاألق  رفقاء  طماأن 
باللقاء  والفوز  امليدان  يف  جهودهم  مل�شاعفة  ال�شتعداد  اأمت  ويف 

الذي �شيجريه مبيدانه .

نمر يعاني من اإلصابة وسيغيب عن لقاء 
الشلغوم 

الاعب  ال�شويف  الت�شامن  تعداد  عن  اجلديد  العن�شر  وا�شل 
الإ�شابة  من  ي�شكو  زال  ل  حيث  املكروه  من  معاناته  منر  هواري 
دخوله  بعد  مبا�شرة  البي�شاء  عني  اإحتــاد  لقاء  يف  تلقاها  التي 
اأر�شية امليدان وم�شاركته يف اأول لقاء ، وعليه فغيابه وارد جّدا 
على لقاء ال�شبت املقبل اأمام ال�شلغوم ، �شيما واأن املدرب عبيد ل 
التي  اإ�شابتهم  تفاقم  لتفادي  امل�شابني  بالاعبني  املغامرة  يريد 
اللقاءات الأخرى  اإىل عدم ال�شتفادة من خدماته يف باق  توؤدي 

املتبقية من عمر البطولة .

برمجة لقاء الشلغوم يوم السبت في مصلحة 
األنصار 

يوم  العيد  �شلغوم  اأمــل  لقاء  برجمة  اأبهج  فقد  مغاير  �شياق  يف 
�شيمكنهم  لأنه   ، تواجدهم  لأهمية  كثريا  النادي  اأن�شار  ال�شبت 
من احل�شور ومتابعة املباراة من على املدرجات ، عك�س برجمته 
اأنه يوم  ما دام   ، لرتباطهم بالعمل يف موؤ�ش�شاتهم  يوم اخلمي�س 
راحة ملوؤازرة ال�شبان وم�شاعدتهم على الإطاحة باملناف�س ومنها 
ك�شب   النقاط الثاث املهمة جّدا بعدما خدمت اإفرازات اجلولة 
يف  ال�شابعة  املرتبة  يف  بالبقاء  الرتتيب  �شلم  يف  النادي  املا�شية 

�شلم الرتتيب العام للبطولة .
اأحمد اأمني 

ت�صامن �صوف 

الالعبون يوؤكدون على اإ�صرارهم 
بك�صب نقاط اأمل �صلغوم العيد 
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم :  �صري  القدوة
------------------------

عن  االمريكية  القرن  خطة  ك�سفت  لقد 
التي  امل��وؤام��رات  وطبيعة  ال�����رضاع  حجم 
واالأم��ة  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  حت��اك 
واملبادئ  القيم  ا�ستهداف  اجل  من  العربية 
انتاج  لتعيد  جديدة  اليات  وو�سع  الرا�سخة 
االمن  ح�ساب  على  اال�رضائيلي  االحتالل 
امل�سرتكة  العربية  وامل�سالح  العربي  القومي 
فان  املقايي�س  وبكل  التاريخية،  والعالقات 
فح�سب  فل�سطني  ت�ستهدف  مل  املوؤامرات 
�سك  بدون  يثبت  االن  ما مت ك�سفه حلتى  بل 
وما  العربية  ال��دول  كل  هو  امل�ستهدف  ان 
الدول  التوا�سل مع  يدور هو خلق حالة من 
وتلك  االحتالل  دولة  بني  والتطبيع  العربية 
واملايل  ال�سيا�سي  االبتزاز  وفر�س  الدول 
االمريكي  النفوذ  وا�ستغالل  التطبيع  مقابل 
املفرو�سة  العقوبات  رف��ع  يف  ال���دويل 
لتلك  ال�سيا�سية  التهديدات  وممار�سة 
االحتالل  بدولة  االع��رتاف  مقابل  ال��دول 
جديد  واقع  وفر�س  معها  عالقات  واإقامة 
وحمايتها  االحتالل  دولة  امن  على  للحفاظ 
لل�سعب  الوطنية  والهوية  ال�سمود  و�رضب 
والقيم  العربية  والعالقات  الفل�سطيني 
عرب  عنه  الك�سف  مت  ما  �سوء  يف  امل�سرتكة 

االمريكية. القرن  موؤامرة 
غريب  وواق���ع  مذهلة  حقائق  ام���ام  ان��ن��ا 

النهو�س  ت�ستلزم  �رض�سة  وم��وؤام��رات 
�رضورة  اىل  وت�ستدعى  ال�سامل  العربي 
املخاطر  ملناق�سة هذه  قمة عربية طارئة  عقد 
�سوء  يف  اجلديدة  املعطيات  هذه  وتدار�س 
و���رضورة  القائمة  االو�ساع  اليه  الت  ما 
واحلفاظ  القومي  العربي  االم��ن  حماية 
اجلبهة  وحت�سني  املجتمعي  الن�سيج  على 
من  العربي  املوقف  وحماية  العربية  القومية 
االخرتاق االمريكي بحجة احلماية واالبتزاز 
االحتالل  لدعم  الدويل  القانون  وا�ستغالل 

اال�رضائيلي من قبل االدارة االمريكية .
االمريكية  االبتزاز  �سيا�سة  ا�ستمرار  ان 
بد  وال  مرفو�س  ام��ر  للعامل  الوهم  وبيع 
وو�سع  اخلطرية  ال�سيا�سات  لهذه  الت�سدي 
هو  ال�سيا�سات  هذه  عن  البديل  وان  لها  حد 
حماية  على  والعمل  الدويل  القانون  تطبيق 
يف  العربية  واحلقوق  الفل�سطيني  ال�سعب 
فل�سطني واإدانة االرهاب وجرائم القتل التي 
بدال  اال�رضائيلي  االحتالل  دول��ة  متار�سها 
جرائمها  على  والت�سرت  احلماية  توفري  من 
وي�سعى  بحقوقه  يطالب  ل�سعب  وقمعها 
االب��ت��زاز  �سيا�سة  ووق���ف  حريته  لنيل 
على  خطورة  ت�سكل  باتت  التي  االمريكية 

. الدويل  ال�سلم واملجتمع 
املعروفة  املقرتحة  االأم��ريك��ي��ة  اخلطة  اإنرّ 
العديد  على  حتتوي  القرن  �سفقة  با�سم 
الدويل  للقانون  ال�سارخة  االنتهاكات  من 
االإن�ساين  الدويل  للقانون  انتهاكات  فيها  مبا 

الدويل  اجلنائي  والقانون  االإن�سان  وحقوق 
اإ���س��اف��ة اإىل  وال��ق��ان��ون ال��ع��ريف ال���دويل 
بالق�سية  ال�سلة  ذات  املتحدة  االأمم  قرارات 
تهدف  اخلطة  هذه  باأن  ويت�سح  الفل�سطينية 
الدويل  القانون  اأحكام  خمالفة  خالل  من 
منظومة  تدمري  اإىل  الدولية  وال�رضعية 
على  القائمة  الدول  ومنظومة  املتحدة  االأمم 
خمالفات  وت�رضيع  الدويل  القانون  احرتام 
عن  ال�سادرة  القرارات  ومنظومة  القانون 

اأع�ساء االأمم املتحدة .
ال�سعب  على  احلرب  تعلن  ترامب  ادارة  ان 
الق�سية  على  احلرب  وتعلن  الفل�سطيني 
فتك�سف  لالحتالل  وتنحاز  الفل�سطينية، 
راعيًة  لي�ست  فهي  احلقيقي  وجهها  عن 
لل�سالم وهي لي�ست موؤهلة باأن ترعى �سالم 
الوهم،  على  راهن  فقد  عليها  راهن  ومن 
للق�سية  العادل  واحلل  ال�سالم  طريق  وان 
دوليا  عليه  ومتفق  معروف  الفل�سطينية 
الدولية ذات  ال�رضعية  وم�ستند اىل قرارات 
املرجعيات  تلك  ا�ستبدال  ميكن  وال  ال�سلة 
التي  ت��رام��ب  ادارة  مبرجعية  وال��ق��رارات 
االحتاللية  امل�ستوطنني  حكومة  مع  حتالفت 
وجترد  الدويل  القانون  تنتهك  خطتها  واإن 
التاريخية  حقوقه  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
وتعيد  امل�سوؤوم  بلفور  لوعد  توا�سل  وهى 
لالحتالل  الفل�سطينية  االر����س  م��ن��ح 

اال�رضائيلي.

�صفقة القرن واالبتزاز االأمريكي وانتهاك القانون

على وقع التهديدات ..ات�صاالت الوفد االأمني امل�صري لعودة الهدوء
 مل تنته وحما�س ت�صرتط

اتفاق على عودة الهدوء تدريجيًا اأخبار فل�صطني

اعتقاالت تطال 7 مواطنني بال�صفة واالحتالل ي�صدد اجراءاته 
الع�صكرية 

�سباح  االح��ت��الل،  جنود  اعتقل 
مواطنني   7 االأرب���ع���اء،  ام�����س 
جي�س  �سدد  فيما  ال�سفة،  من 
الع�سكرية  اإجراءاته  من  االحتالل 

غرب رام الله.
فقد  املحلية،  امل�����س��ادر  ووف���ق 
�سابني  االحتالل  قوات  اعتقلت 
خالل  مركبة،  على  وا�ستولت 
وبلدة  ال��ط��رية  ح��ي  اقتحامها 

بيتونيا غرب رام الله.
قوات  اإن  ذاتها،  امل�سادر  وق��ال 
هيثم  ال�ساب  اعتقلت  االحتالل 
عاما(،   19( زاي��د  حممود  �سقر 
من  عاما(   16( حممد  و�سقيقه 

منزلهما يف حي الطرية.
االحتالل  جنود  اأن  واأ���س��اف��ت 

زيد  فخر  املواطن  منزل  داهموا 
بيتونيا  من  عاما(   51( �سعر  اأبو 
واقتحموا  مبحتوياته،  وعبثوا 

منجرته وا�ستولوا على مركبته.
قوات  اأغلقت  ذاته،  ال�سعيد  على 
الدلب،  وادي  طريق  االح��ت��الل 
وكفر  اب��زي��ع،  دي��ر  بلدات  ق��رب 
وق��ام  ال��ل��ه،  رام  �سمال  نعمة 
النبي  بوابة  عند  حاجز  بن�سب 
مرورية  باأزمة  ت�سبب  ما  �سالح، 
اآالف  ح��رك��ة  اأع��اق��ت  خ��ان��ق��ة، 
�سمال  من  القادمني  املواطنني 
وحمافظتي  ال��ل��ه  رام  وغ���رب 

وقلقيلية. �سلفيت 
اأغلقت  فقد  عيان،  �سهود  ووفق 
ق����وات االح���ت���الل ب��ب��واب��ت��ني 

على  من�سوبتني  ح��دي��دي��ت��ني 
غرب  �سالح  النبي  قرية  مداخل 
عابود  بوابة  واأغلقوا  الله،  رام 

ا. اأي�سً
اإن قوات  وقالت امل�سادر املحلية، 
بهاء  الفتى  اعتقلت،  االحتالل 
جوابرة،  لوؤي  واملواطن  جوابرة، 
بعد ان داهمت منزيل ذويهما يف 

خميم العروب �سمال اخلليل.
االحتالل  ق��وات  اإىل  واأ���س��ارت 
�سمال  كاحل  بيت  بلدة  اقتحمت 
منزل  حميط  وداه��م��ت  اخلليل، 
املهدد  العطاونة  حممود  االأ�سري 
جنود  ن�سب  ذل��ك،  بالهدم.اإىل 
على  ع�سكرية  حواجز  االحتالل 
مداخل بلدات وخميمات حمافظة 

مركبات  بتفتي�س  وقامت  اخلليل 
هوياتهم  يف  والتدقيق  املواطنني 

ال�سخ�سية.
اعتقلت  املا�سية،  الليلة  وخالل 
جماهد  ال�ساب  االحتالل  ق��وات 
حاجز  ع��ل��ى  ال��ع��ز  اأب���و  اأح��م��د 
ع�سكري ن�سبته عند مدخل بلدة 

الزبابدة جنوب جنني.
واع��ت��ق��ل��ت ���رضط��ة االح��ت��الل 
من  �سباعنة  م�سطفى  ال�ساب 
داخل  وج��وده  اأثناء  قباطية  بلدة 
اأرا�سي عام 1948، فيما اعتقلت 
املواطن يامن عبيد القدومي )38 
�رضق  قدوم  كفر  بلدة  من  عاما( 
من  ع��دد  اقتحام  بعد  قلقيلية، 

منازل املواطنني.

ام�س   مطلعة  م�����س��ادر  اأك���دت 
ان   ،  12/2/2020 االرب���ع���اء 
املباحثات التي اأجراها الوفد االأمني 
قيادة  مع  غزة  قطاع  يف  امل�رضي 
و�سط  بعد،  تنته  مل  حما�س،  حركة 
 ، ب�رضورة   حم�ساوية  مطالبات 
من  عليها  ما  بتنفيذ  اإ�رضائيل  قيام 
تفاهمات  يف  وردت  ال��ت��زام��ات 

التهدئة، قبل العودة للهدوء.
خالل  اأك���دت  املطلعة  امل�����س��ادر 
"القد�س  ل�سحيفة  ت�رضيحات 
العربي"  انه من املقرر اأن ت�ستقبل 
من  قياديا  وف��دا  قريبا  ال��ق��اه��رة 
الرامية  امل�ساعي  �سمن  احلركة، 
للعودة اإىل حالة الهدوء التي كانت 
قائمة حتى قبل ثالثة اأ�سابيع.وكان 

قطاع  غادر  امل�رضي  االمني  الوفد 
غزة بعد �ساعات من الزيارة، حيث 
التي  قادة حركة حما�س  الوفد  ابلغ 
طلب  باأنه  غزة،  قطاع  يف  التقاها 
تنفيذ  "االإ�رضائيلي"  اجلانب  من 
امل�ساعي  �سمن  التهدئة،  التزامات 
الرامية ملنع ت�ساعد التوتر امليداين 
احلا�سل، كما طلب من قيادة حركة 
عاجل،  ب�سكل  العمل  حما�س 
احلارقة"،  "البالونات  اإطالق  ملنع 
ال�ساروخية  القذائف  منع  وكذلك 
على  واالآخر  احلني  بني  تطلق  التي 
غزة. قطاع  مع  احلدودية  املناطق 
وفقا  امل�����رضي  اجل��ان��ب  حت��رك��ات 
لكن  ب��ع��د،  تنته  مل  للم�سدر، 
تخللها توافق على العودة للهدوء، 

�ست�سهد  املقبلة  االأيام  اأن  اإىل  الفتا 
ويتوقع  االت�ساالت،  من  �سل�سلة 
للقاهرة،  يتوجه وفد من حما�س  اأن 
الوفد  يعود  اأن  ي�ستبعد  ال  كما 
االأمني امل�رضي من جديد اإىل غزة 
حركة  حتفظ  و�سط  و"اإ�رضائيل"، 

الزيارة.كان  تفا�سيل  على  حما�س 
املوؤقت  االحتالل  حكومة  رئي�س 
اأم�س  م�ساء  هدد  نتنياهو  بنيامني 
ب�رضبة  حما�س  حركة  ال��ث��الث��اء 
وذلك  قبل  من  تتوقعها  مل  قا�سية 

"االإ�رضائيلية". قبل االنتخابات 

حممد اأحمد حممود ال�صباغ
خليل  ال�����س��ي��د  حم��م��ود  ول���د 
قرية  يف  1918م  �سنة  ال�سباغ 
»هريه  تدعى  م�رض  ري��ف  من 
من  �ساحية  االآن  وهي   ، رزنة« 
�سواحي بندر الزقازيق مبحافظة 
بهرية  منزله  وكان   ، ال�رضقية 
واحد  ج��دار  يف  م�سرتكا  رزن��ه 
بطل  ع��راب��ي  اأح��م��د  منزل  م��ع 

العرابية. الثورة 
القطن  جت��ار  م��ن  وال���ده  ك��ان 
ب�سمعة  يتمتع  وكان  امل�سدرين 

احلزب  الوفد  حزب  ووجهاء  التجار  مع  ح�سنة  وعالقات  طيبة 
عبد  منهم  اأ�سدقائه  اأبرز  من  وكان   ، الوقت  ذلك  يف  ال�سعبي 

العزيز ر�سوان با�سا .
كان والده يعتز به وي�سادقه منذ حداثة و ي�سطحبه يف جمال�سه 
ال  مرتفا  مدلال  �سبابه  �سدر  يف  فكان   ، ال�سخ�سيات  كبار  مع 
ي�سغل باله ما تكابده االأ�رض من تعب احلياة والكدرّ للح�سول على 

متطلبات احلياة .
العزيز  اإحدى زياراته لعبد  اأن �سحبه والده يف  وحدث ذات يوم 
الذي  التلميذ  العجب من هذا  اأكرب  فلما تعرف عليه تعجب  با�سا، 
على  و�سمم  البكالوريا،  ب�سهادة  طالب  لكنه  جًدا،  �سغرًيا  يراه 
اأن ياأخذه معه اإىل �سديقه املرحوم بهي الدين بركات با�سا وزير 
وجهة  من   � العجيبة  الظاهرة  هذه  على  ليطلعه  حينئذ  املعارف 
با�سا  العزيز  عبد  رغبة  تلبية  اإال  ووالده  اأمامه  يكن  ومل   - نظره 

بعر�سه على وزير املعارف .
مبنحه جمانية كاملة  املعارف  بقرار من وزير  املقابلة  بعد  وفوجئ 
اإمتام  على  اأو�سك  كان  اأنه  رغم  الثانوية،  الزقازيق  مبدر�سة  دائمة 

بالزقازيق. الثانوية  بها.واأثناء درا�سته  الدرا�سة 
التقى ب�سديق م�سطفى م�سهور الذي كان معه يف نف�س ال�سنة 

، ثم انتقل اإىل القاهرة مع اأ�رضته .
اأ�س�س  لذلك   ، اجلميع  حوله  يلتف  اأقرانه  بني  مميزا  �سبابه  كان يف 
 ،) رزنة  هريه   ( قريته  يف  ريا�سيرّ  ناٍد  الثانوي  يف  طالب  وهو 
البطل  هذا  با�سم  تيمنا  عرابي  اأحمد  نادي  ا�سم  عليه  واأطلق 
الوقت  ذل��ك  يف  النادي  ه��ذا  ن�ساط  وك��ان   ، العظيم  امل�رضي 
على  فريقه  بفوز  ا�ستهر  وفيها   ، القدم  كرة  لعبة  يف  حم�سورا 
فرق القرى املجاورة مثل بني عامر وبنايو�س وكفر احلمام، وكان 
انت�سار  يقراأون  وهم  ال�سعادة  كل  ي�سعدون  رزنة  هرية  اأهايل 
بجريدة  الفرق  هذه  من  كل  على  رزنة  بهرية  عرابي  اأحمد  فريق 
وكاأنهم  ويبدون  فرح،  اأميا  بنا،  ويفرحون  لنا  فيه�سون  االأه��رام 

حققوا بنا اأعز االأماين واالأجماد..
مع  اإال  للعزلة  حمًبا  ال�سباغ  حممود  كان  ذلك  من  وبالرغم 
النادي  اأو رفاقه يف  اأ�سدقائه يف امل�سجد،  اأو  الدرا�سة،  اأقرانه يف 

اأ�س�سه وهو طالب بالثانوية . الريا�سي الذي 
اندلعت  باالأ�سلحة:عندما  الفل�سطينيني  واإمداد  ال�سباغ  حممود 
االإخ��وان  فيها  �سارك   1937 ع��ام  بفل�سطني  العربية  الثورة 
من  جمعه  ت�سنى  الذي  بال�سالح  بعثوا  ثم  لها  التربعات  بجمع 
االنتداب  حتت  فل�سطني  على  اليهود  تدفق  ا�ستمرار  ومع  م�رض. 
كان  الآخ��ر  حني  وم��ن   ، العربية،  املقاومة  اندلعت  الربيطاين 
ال�ستار..  عبد  املعز  عبد  ال�سيخ   : ومنهم   ، هناك  مبعوث  لالإخوان 
ال�سباغ...وقد  حممود  �سابق...  ال�سيد  ال�سيخ  رم�سان...  �سعيد 
بني  ات�سال  �سابط  ال�سباغ  حممود  اخلا�س  النظام  قيادة  عيرّنْت 
هيئة االإخوان امل�سلمني والهيئة العربية العليا يف �سئون الت�سليح، 
التي  الوثيقة  ال�سلة  اإىل  ا�ستناًدا  يتم  الواجب  بهذا  القيام  وكان 
هذا  يف  احل�سيني  القادر  عبد  ال�سهيد  وبني  ال�سباغ  بني  قامت 
كلية  خريجي  من  فكالهما  متقاربة،  ثقافتهما  كانت  املجال.لقد 
العلوم، فقد تخرج عبد القادر احل�سيني من هذه الكلية يف اجلامعة 
االأول،  فوؤاد  جامعة  يف  منها  ال�سباغ  حممود  وتخرج  االأمريكية 
فر�سة  لهما  هياأ  مما  الزيتون،  حلمية  يف  متجاوًرا  �سكنهما  وكان 
العمل املي�رض ليال ونهاًرا.كان البطل ال�سهيد عبد القادر احل�سيني 
وقد   ،1948 �سنة  املحاربة  الفل�سطينية  للقوات  العام  القائد  هو 
1946 م�سغواًل ب�رضاء االأ�سلحة الالزمة لهذه  بداأ واجبه منذ عام 
عبد  احلاج  ومنهم  الفل�سطينيني  الرجال  خال�سة  يعاونه  املعركة 

الفتاح التميمي امل�سئول عن متويل �رضاء االأ�سلحة.
لقد قام االإخوان امل�سلمون بواجبهم يف حتقيق رغبة الفل�سطينيني 
القادر  عبد  ال�سهيد  اإىل  بنف�سي  �سلمت  وق��د  الت�سليح،  يف 
على  واملتفجرات  ال�سالح  من  حاجاتهم  كل  ورجاله  احل�سيني 
ال�سيارة  ق�سية  يف  فل�سطني  مفتي  �سماحة  به  �سهد  الذي  النحو 
يدخل  اأن  احل�سيني  القادر  عبد  لل�سهيد  �سمح  الذي  االأمر  اجليب، 
العزيز،  الدفاع عن وطنهم  جنوده، يف  ليقود  فل�سطني  اأر�س  اإىل 
بعد اأن �سعر اأن لديه من ال�سالح ما يكفي خلو�س معاركه، وكان 

ذلك يف اأواخر �سنة 1947م.”



رو�سيا  اإن  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
االإرهابية،  اجلماعات  فقط  ت�ستهدفان  و�سوريا 
رجب  الرتكي  الرئي�س  ت�رضيحات  على  ردا  وذلك 
ودم�سق  مو�سكو  فيها  اتهم  التي  اأردوغ��ان  طيب 

املدنيني.  با�ستهداف 
امل�ستجدة  والتحديات  التهديدات  ق�سم  رئي�س  وقال 
تارابرين:  فالدميري  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  يف 
نه  اأ فيه،  لب�س  ال  وب�سكل  مرة  من  اأكرث  "�رضحنا 
تهاجم  ال�سورية  امل�سلحة  القوات  وال  رو�سيا  ال 
ح�رضيا  موجهة  الهجمات  كل  املدنيني.  ال�سكان 
يقاتلون  الذين  اأولئك  االإرهابية،  اجلماعات  �سد 
اأجرى  ال�سياق  نف�س  ويف  ال�رضعية".  ال�سلطات 
رجب  والرتكي  بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�سان 
االأرب��ع��اء،  اليوم  هاتفيا  ات�ساال  اأردوغ���ان  طيب 
خالل  الرئي�سان  واتفق  اإدلب.  يف  الو�سع  فيه  بحثا 
خالل  من  اإ�سافية  ات�ساالت  اإجراء  على  االت�سال، 
اأهمية  على  اأكدا  كما  للبلدين،  املعنية  ال��وزارات 
الرتكية  الرو�سية  لالتفاقات  الكامل  التنفيذ 

بتاريخ  املوقعة  �سوت�سي  مذكرة  ذلك  يف  مبا  احلالية، 
رجب  الرتكي  الرئي�س  واعلن   .2018 �سبتمرب   17
بعاد  اإ على  عازمة  تركيا  ان  اليوم  اردوغ��ان  طيب 
املراقبة  مواقع  خلف  ال�سورية  احلكومة  ق��وات 
وا�ساف   . �سباط/فرباير  بنهاية  اإدلب  يف  الرتكية 
الرتكي:  الربملان  اع�ساء  امام  له  كلمة  يف  اأردوغان 
الو�سائل  ا�ستخدام  ذلك  يف  مبا  يلزم  ما  كل  "�سنفعل 
امل�سلحة  اجلماعات  ان  اىل  م�سريا  واجلوية"،  الربية 
احلكومة  ق��وات  الإخ��راج  حتت�سد  برتكيا  املرتبطة 

اإدلب. من  ال�سورية 
تركي  جندي  اأي  اأ�سيب  ذا  اإ بانه  اردوغ��ان  وهدد 
احلكومة  ق��وات  انقرة  ف�ست�رضب  دل��ب  اإ يف  اآخ��ر 
احلربي  الطريان  بان  متوعدا  مكان،  اأي  يف  ال�سورية 
ي�ساء،  كما  اإدلب  فوق  االآن  بعد  يحلق  لن  ال�سوري 
املبادرة  تركت  ذا  اإ نه  باأ اأردوغان  وزعم  قوله.  ح�سب 
ترتاح  فلن  لها  الداعمة  والدول  ال�سورية  للدولة 
داخل  تركيا  به  تقوم  ال  كفاح  اأي  بان  مدعيا  تركيا، 
وا�ساف  حدودها.  داخل  الحقا  به  �ستقوم  �سوريا 

اأردوغ����������ان: 
بحثنا  "
ت������ط������ورات 
االأو������س�����اع 
دل��������ب  اإ يف 
م���ع ال��رئ��ي�����س 
ال����رو�����س����ي، 
وت���ط���رق���ن���ا 
ع����ل����ى وج����ه 
اإىل  اخل�سو�س 
التي  االأ���رضار 
"النظام  اأحلقها 
 " ي ر ل�سو ا
رو�سيا  وحتى 
 " تنا ا بقو

تعبريه. ح�سب 
ق.د
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“املونيتور” االمريكي  موقع  بح�صب 

ال�صعودية تدفع 30 األف دوالر �صهريًا ال�صالح 
عالقاتها بالكونغر�س  

قراءة / حممد علي
------------------ 

اأن  ت��ق��ري��ره  يف  امل��ون��ي��ت��ور  وذك���ر 
وا�سنطن  يف  ال�سعودية  ال�سفارة 
يف  وي��ل��ي��ام��ز  مبجموعة  ا�ستعانت 
“تقدمي  يف  مل�ساعدتها  وا���س��ن��ط��ن 
قامة  الإ ال�سبل  اأف�سل  ب�ساأن  امل�سورة، 
الكونغر�س  اأع�����س��اء  م��ع  ع��الق��ات 
يف  امل�����س��ج��ل��ني  م���ن  وموظفيه”. 
ال�سغط  ملمار�سة  ال�رضكة  و�سف 
ال�رضكة  موؤ�س�س  ييد  التاأ وح�سد 
م�ساعداً  كان  الذي  ويليامز،  مايكل 
ب��ان  اإ الت�رضيعية  لل�سوؤون  خا�سًا 
وجنيفر  كلينتون،  بيل  الرئي�س  عهد 
ال�سابقة  امل�����س��اع��دة  ���س��ت��ي��وارت، 
جون�سون،  بريني�س  ي��دي  اإ للنائبني 
وه���و ن��ائ��ب دمي��ق��راط��ي ع��ن والي��ة 
ميك�س،  وغ��ري��غ��وري  ت��ك�����س��ا���س، 
وه���و ن��ائ��ب دمي��ق��راط��ي ع��ن والي��ة 
بعالقاتها  ت��ع��رف  ال��ت��ي  ن��ي��وي��ورك، 
يف  ال�سود  النواب  “كتلة  مع  املميزة 
الذي  العقد  وين�س  الكونغر�س”. 
اأ�سبح  والذي   ، واحداً عامًا  مدته  تبلغ 

اأكتوبر/ت�رضين  من  االأول  يف  �ساريًا 
ُيك�سف  مل  ولكن   ،2019 عام  االأول 
اأن  على  املا�سي،  االأ�سبوع  اإال  عنه 
ل��ف  اأ  30 ويليامز  جمموعة  تتلقى 

امل�سورة. مقابل  �سهريًا  دوالر 
هذه  اأن  اإىل  االأمريكي  املوقع  وي�سري 
امل�سجلة  العا�رضة  ال�سغط  �رضكة  هي 
ال�سعودية  ال�سفارة  ل�سالح  للعمل 
وقال  الريا�س،  يف  اخلارجية  ووزارة 
نه  اإ  Al Monitor ملوقع  ويليامز 
ولن  فقط  لل�سفارة  امل�سورة  �سيقدم 
يف  العقد  هذا  وياأتي  ييدها.  لتاأ يح�سد 
ال�سعودية  فيه  تزال  ال  الذي  الوقت 
الكونغر�س  م��ن  لهجوم  تتعر�س 
يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  حملتها  ب�����س��ب��ب 
املعار�س  ال�سحفي  وقتلها  اليمن 
الدميقراطيني.  من  وخا�سة  خا�سقجي، 
ع�رضات  �سنويًا  ال��ري��ا���س  وتنفق 
حوايل  على  الدوالرات،  من  املاليني 
�سمنهم  م��ن  اأج��ن��ب��ي،  وك��ي��ل   100
البارزة  ال�سخ�سيات  من  جمموعة 
يوجد  ال  ولكن  اجلمهوري،  احلزب  يف 

واحد. �سابق  دميقراطي  نائب 

الهجوم  يف  الدميقراطيون  وا�ستمر 
���س��ه��ر  االأ يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ع��ل��ى 
جهود  �سمن  م��ن  وك���ان  االأخ����رية، 
احل��زب��ني اجل��م��ه��وري وال��دمي��ق��راط��ي 
بيع  حل��ظ��ر  امل���ب���ذول���ة  امل�����س��اع��ي 
للتحالف  م��ري��ك��ي��ة  االأ ���س��ل��ح��ة  االأ
اليمن،  يف  ال�سعودية  تقوده  ال��ذي 
دون��ال��د  الرئي�س  ا�ستخدم  وال���ذي 
وملعاقبة  �سده،  النق�س  حق  ترامب 
يف  املتواطئني  ال�سعوديني  امل�سوؤولني 
يف  ف�سل  ما  وهو  خا�سقجي،  مقتل 
اعتربه  اأن  بعد  االأول  دي�سمرب/كانون 
يف  اأحمر  خط  ق�سية  اجلمهوريون 
امل�����داوالت ح���ول م�����رضوع ق��ان��ون 

ال�سنوي. الدفاع 
املديرة  ويت�سن،  ليا  ���س��ارة  وت��رى 
وال�سيا�سات  للبحوث  داري����ة  االإ
ي��روج  ال���ذي  كوين�سي  معهد  يف 
“من  ن���ه  اأ ال�سلمية،  لل�سيا�سات 
لل�سعودية  بالن�سبة  ج��داً  املنطقي 
بالنظر  دع��م��ه��م،  ق��اع��دة  ت��ن��وي��ع 
من  لهم  ال�سديدة  املعار�سة  اإىل 
يدركون  رمبا  نهم  اأ اأعتقد  الكونغر�س. 

اال�ستثمار  اإىل  فقط  بحاجة  ن��ه��م  اأ
على  احلفاظ  يف  قلياًل  اأكرب  ب�سورة 
الواليات  ا�ستعداد   ، تاريخيًا كان،  ما 

اأفعالهم”. عن  الطرف  لغ�س  املتحدة 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��ن��ائ��ب ت��وم 
دميقراطي  نائب  وهو  مالينوف�سكي، 
دعم  ال��ذي  جري�سي،  نيو  والي��ة  عن 
ال�سعودية  على  عقوبات  فر�س  لغة 
 Al Monitor ملوقع  احل��زب��ني،  من 
يتبع  رئي�س  “هذا  الوقت:  ذل��ك  يف 
ال�سعودية  فيها  تاأتي  خارجية  �سيا�سة 
البيت  اإىل  ي��ع��ود  كله  وه��ذا  اأواًل. 
اجلمهوريون  يحارب  ولن  بي�س،  االأ
هذه  على  رئي�سهم  املطاف  نهاية  يف 
ويت�سون  ���س��ارة  اأن  اإال  لة”.  امل�ساأ
للعالقات  احلزبية  الطبيعة  اأك��دت 
قالت:  ذ  اإ ال�سعودية،  مع  االأمريكية 
ع  وقمَرّ من  هو  اأوباما  الرئي�س  كان  “لقد 
ال�سعودية  مع  اأ�سلحة  �سفقة  اأكرب 
الرئي�س  كان  وقد  ترامب.  فاقه  حتى 
وان�سم  ال�سعودية  دعم  من  هو  اأوباما 
يف  الكارثية  ال�سعودية  ح��رب  اإىل 

ليمن”. ا

الدميقراطيني  امل�صاعدين  من  باثنني  ال�صعودية  ا�صتعانة  عن  فيه  ك�صف  تقريرًا  “املونيتور” االمريكي،  موقع  ن�صر 
الريا�س  قتل  بينها  من  عدة،  ق�صايا  ب�صبب  ت�صررت  التي  االأمريكي،  بالكونغر�س  عالقاتها  اإ�صالح  يف  الإعانتها  ال�صابقني، 

 .2018 عام  تركيا  يف  اإ�صطنبول  مبدينة  بلده  قن�صلية  يف  خا�صقجي  جمال  البارز  ال�صعودي  لل�صحفي 

ات��ف��ق��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة 
بدخول  ال�سماح  على  والتون�سية، 
املن�ساأ  ذات  والب�سائع  ال�سلع  بع�س 
عرب  ليبيا  اإىل  تون�س  من  االأجنبي 
بعد  وذلك  امل�سرتكة  الربية  املنافذ 

دخولها. حظر  من  �سنتني 
اجتماعا  خ��الل  االت��ف��اق  ه��ذا  وج��اء 
بتون�س  الثالثاء  اأم�س  م�ساء  عقد 

بوزارة  امل�سوؤولني  من  عدد  و�سم 
وم�سلحة  وال�سناعة  االقت�ساد 
مع  ال���وف���اق  ب��ح��ك��وم��ة  اجل���م���ارك 
ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ن  ن��ظ��رائ��ه��م 
االإعالمي  املكتب  وذك��ر  بتون�س. 
على  اأك���دا  اجل��ان��ب��ان  ان  ب��ال��وزارة 
ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات وح��ل��ح��ل��ة 
ان�سياب  تعيق  قد  التي  املعوقات 

يف  البلدين  بني  والب�سائع  ال�سلع 
امل�سرتك.  التجاري  التعاون  اإط��ار 
ال�سماح  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
ذات  والب�سائع  ال�سلع  ب��دخ��ول 
املنافذ  عرب  ليبيا  اىل  االأجنبي  املن�ساأ 

تون�س. مع  امل�سرتكة  الربية 
ا�ستثناء  مت  انه  امل�سدر  ذات  وبني 
منها  قته  موؤ لفرتة  ال�سلع  بع�س 

واملحركات  ان��واع��ه  بجميع  التبغ 
والفواكه  امل�ستعملة  الغيار  وقطع 
اجلاهزة  واملالب�س  واجلافة  الطازجة 
وياأتي  الحق.  معاجلتها  يتم  ان  على 
رفع هذا احلظر بعد فرتة من االيقاف 

�سنتني. عن  تزيد  ال�سلع  لهذه 
ق.د

امل�سرتكة،  العمليات  قيادة  اعلنت 
ابطال  عملية  انطالق  عن  االربعاء، 
واملناطق  االن��ب��ار  لتطهري  ال��ع��راق 
العراقية  احل���دود  يف  بها  املحيطة 
"داع�س"،  من  االردنية   - -ال�سورية 
 F_16 طائرات  ان  اىل  نوهت  فيما 
بارتفاعات  �ستحلق  اخ��رى  ن��واع  واأ

العملية. ملتطلبات  وفًقا  منخف�سة 
الفريق  العمليات  قائد  نائب  وق��ال 
االأم��ري  عبد  ال��رك��ن  خا�سة  ق��وات 
"بتوجيه  انه  بيان  يف  يارالله  ر�سيد 

القائد  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  من 
���رضاف  وب��اأ امل�سلحة  للقوات  العام 
ان  وبعد  امل�سرتكة،  العمليات  قيادة 
اأهدافها  الن�رض  ارادة  عمليات  حققت 
 2019 الثمانية يف عام  خالل مراحلها 
عمليات  ال��ل��ه  ب��رك��ة  على  تنطلق 
فجر  االوىل  املرحلة   / العراق  اأبطال 
قيادة  وب��ا���س��رتاك  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم 
بغداد  عمليات  وقيادة  الربية  القوات 
والقطعات  احل���دود  ح��ر���س  وق��ي��ادة 
"هذه  ان  وا���س��اف  بها".  امللحقة 

وتطهري  لتفتي�س  ت��ه��دف  العملية 
املحيطة  واملناطق  االنبار  حمافظة 
 - -ال�سورية  العراقية  احلدود  يف  بها 
قيادة  مع  الفا�سلة  واحلدود  االردنية 
وعمليات  االو�سط  الفرات  عمليات 
االرهاب  بقايا  على  للق�ساء  بغداد 
من  اال�ستقرار  وتعزيز  االأمن  وفر�س 

حماور". خم�س  خالل 
حر�س  قيادة   : االأول  "املحور  ان  واكد 
االن��ب��ار،  عمليات  وق��ي��ادة  احل���دود 
عمليات  ق��ي��ادة  ال��ث��اين:  وامل��ح��ور 

قيادة  ال��ث��ال��ث:  وامل��ح��ور   ، ن��ب��ار  االأ
الرابع:  واملحور  اجل��زي��رة،  عمليات 
االأو���س��ط،  ال��ف��رات  عمليات  ق��ي��ادة 
عمليات  ق��ي��ادة  اخل��ام�����س:  وامل��ح��ور 
القوة  م��ن  كامل  �سناد  وباأ ب��غ��داد، 
اجلي�س  وط���ريان  ال��ع��راق��ي��ة  اجل��وي��ة 
الدفاع  ق��ي��ادة  ت�سرتك  م��رة  والأول 
ال�سواريخ  بطاريات  بفتح  اجل��وي 
حلماية  العمليات  منطقة  يف  املتطورة 

العراقية". االجواء 
ق.د

بعد عامني من االإيقاف..

تون�س تعيد ال�صماح مبرور الب�صائع االأجنبية اإىل ليبيا

انطالق عملية جديدة �صد االإرهابيني يف العراق من 5 حماور

اخلارجية  وزارة  يف  م�سدر  ف���اد  اأ
ال�سادرة  الت�رضيحات  باأن  ال�سورية 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  ال��رئ��ي�����س  ع��ن 
�سوريا  حكومة  بخ�سو�س  اأردوغان 
وممجوجة"،  وفارغة  "جوفاء  وجي�سها 
منف�سل  "�سخ�س  عن  اإال  ت�سدر  وال 

الواقع". عن 
ت�رضيحات  اأن  امل�����س��در  واأ���س��اف 
بعد  ت��ي  ت��اأ الرتكي"  النظام  "راأ�س 
التي  االإره��اب��ي��ة  تنظيماته  "انهيار 
حتت  وي��درب��ه��ا،  وي�سلحها  يدعمها 
ال�سوري،  العربي  اجلي�س  �رضبات 
داة  ك��اأ ودوره  م��ره  اأ انك�ساف  وبعد 
اإن  امل�سدر،  وقال  الدويل".  لالإرهاب 
اجلي�س  جنود  ب�رضب  اأردوغان  تهديد 
�رضبات  تلقى  اأن  "بعد  جاء  ال�سوري 
والإرهابييه  جهة،  من  جلي�سه  موجعة 

على  امل�سدر  و�سدد  اأخرى".  جهة  من 
"واجباتها  يف  م�ستمرة  �سوريا  اأن 
مكافحة  يف  والد�ستورية  الوطنية 
كامل  على  االإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
اأهلنا  وتخلي�س  ال�سورية  اجلغرافيا 
معابر  فتح  ذل��ك  يف  مبا  نريانها،  من 
النظام  "راأ�س  متهما  اآمنة"،  ن�سانية  اإ
كدروع  املدنيني  با�ستخدام  الرتكي" 

. ية ب�رض
تواجد  اأي  اأن  اإىل  امل�سدر  ���س��ار  واأ
االأرا���س��ي  على  ال��رتك��ي��ة  ل��ل��ق��وات 
م�رضوع  غري  "تواجد  هو  ال�سورية 
الدويل"،  للقانون  فا�سح  وخ���رق 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  نقرة  اأ حممال 

التواجد. هذا  تداعيات 
ق.د

امل�رضية  م���ن  االأ ق��وات  ك�سفت 
ح�سن  اللواء  مقتل  تفا�سيل  عن 
القليوبية  مباحث  مدير  ن��اج��ي، 
ال�����س��اب��ق، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح��زب 
�سقوط  ث��ر  اإ امل�رضي"،  "احلرية 
احل��زب  مقر  الفتتاح  ب��ه  م�سعد 

ال�سوي�س. مبحافظة  اجلديد 
امل�سعد  اأن  التحريات  واأظهرت 
قرابة  منذ  فني  عطل  فيه  ك��ان 
امل��واط��ن��ني  واأن  ي����ام،  اأ ال��ع�����رضة 
ال��زائ��ري��ن  م��ن  ال��ع��م��ارة  ورواد 
العمارة  �سلم  ي�ستخدمون  كانوا 

امل�سعد  لتعطل  والنزول  لل�سعود 
. ئي با لكهر ا

ح�سب  �سالح  ك�سف  جهته،  من 
امل�رضي،  احلرية  حزب  رئي�س  الله، 
الذي  امل�سعد  يف  تواجده  عدم  عن 
ال��ل��واء  وف��اة  اإىل  واأدى  �سقط، 
اأح��م��د  واإ���س��اب��ة  ن��اج��ي،  ح�سن 
خالل  للحزب،  العام  االأمني  مهنى، 
مقر  الفتتاح  لل�سوي�س  زيارتهما 
الله،  ح�سب  �سار  واأ هناك.  احلزب 
برنامج  يف  هاتفية  مداخلة  خالل 
قناة  على  م�سوؤوليتي"  "على 

قد  كان  ن��ه  اأ اإىل  البلد"،  "�سدى 
�سقوط  قبل  احلزب  مقر  اإىل  �سعد 
�سقوطه  اإىل  م�سريا  امل�سعد، 
فيه  وكان  مبا�رضة،  �سعوده  عقب 
رئي�س  نائب  ناجي  ح�سن  اللواء 

تويف. الذي  امل�رضي  احلرية  حزب 
الدور  من  �سقط  امل�سعد  اأن  وذكر 
العقار  اأن  من  بالرغم  ال�ساد�س، 
عن  حاليا  البحث  وج��ار  حديث. 
وجود  م�ستبعدا  �سقوطه،  اأ�سباب 

جنائية. �سبهة 
ق.د

بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  ك�سفت 
ع���ن ا���س��ت��خ��دام اال���س��ت��خ��ب��ارات 
مدى  على  مل��ان��ي��ة  واالأ م��ري��ك��ي��ة  االأ
ل�رضكة  تابعة  جت��ه��ي��زات  ���س��ن��وات 
بت�سفري  متخ�س�سة  �سوي�رضية 
اأكرث  على  للتج�س�س  االت�ساالت، 

وحليف.  عدو  بلد  مئة  من 
ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  يف  وج�����اء 
اأجرته  مطول  حتقيق  بعد  االأمريكية، 
"زد  االأملاين  التلفزيون  مع  بالتعاون 
والتلفزيون  ذاعة  االإ وحمطة  اإف"  دي 
وكالة  اأن  اإف"،  اإر  "اإ�س  ال�سوي�رضية 
االأمريكية  املركزية  اال�ستخبارات 
���رضك��ة   1970 ع���ام  يف  ا���س��رتت 
اإطار  يف  جي"  اإيه  "كريبتو  الت�سفري 
جهاز  م��ع  للغاية"  �رضية  "�رضاكة 
دي"  اإن  "بي  االأملاين  اال�ستخبارات 
دول  يف  لة  م�سجرّ �رضكات  طريق  عن 
وكانت  اآمنة.  �رضيبية  مالذات  تعد 
تربرّعت  قد  جي"  اإيه  "كريبتو  �رضكة 
على  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 
الت�سفري  جتهيزات  بيع  قطاع  عر�س 
جتهيزات  ب��اع��ت  وق���د  امل��ح��م��ول��ة، 
 120 من  الأك��رث  ال��دوالرات  مباليني 

. ا بلد
التي  التجهيزات  ت�سفري  على  واأبقي 
ما  اأ بيعت اإىل حلفاء الواليات املتحدة، 
االأمريكيون  العمالء  فكان  عداها  ما 
وعمدت  ت�سفريها.  فك  على  قادرين 
)االأمريكية  اال�ستخبارات  وكالتا 
بتجهيزات  "التالعب  اإىل  ملانية(  واالأ
التي  ال��رم��وز  ف��ك  بغية  ال�����رضك��ة 
ت�ستخدمها  )الزبائن(  البلدان  كانت 
رة".  امل�سفرّ ر���س��ائ��ل��ه��ا  ت��وج��ي��ه  يف 
مراقبة  من  الطريقة  بهذه  ومتكنتا 
ال�سفارة  يف  الرهائن  احتجاز  اأزم��ة 
ال��ع��ام  يف  ط��ه��ران  يف  م��ري��ك��ي��ة  االأ
مبعلومات  بريطانيا  وتزويد   ،1979
حرب  ب��ان  اإ االأرجنتيني  اجلي�س  عن 
حمالت  ومتابعة  )امللوين/فوكالند(، 

الالتينية،  م��ري��ك��ا  اأ يف  االغ��ت��ي��ال 
بو�ست.  وا�سنطن  �سحيفة  وف��ق 
لوكالة  ل��ي��ة  االآ ه��ذه  ت��اح��ت  اأ ك��م��ا 
االأمريكية  املركزية  اال�ستخبارات 
يف  ليبيا  ط  ت��وررّ على  دليل  امتالك 
 1986 العام  يف  ا�ستهدف  اع��ت��داء 
اأ�سفر  الغربية  برلني  يف  ليليا  ملهى 

اأمريكيني. جنديني  مقتل  عن 
باتت   1970 ال��ع��ام  م��ن  واع��ت��ب��ارا 
القومي  االأمن  ووكالة  اإيه"  اآي  "�سي 
�رضكة  عمليات  كل  عمليا  "تراقبان 
ال��ق��رارات  وت��ت��خ��ذان  "كريبتو"، 
والتكنولوجيا  بالتوظيف  املتعلقة 
وا�ستهداف  باخلوارزميات  والتالعب 
لكن  ال�سحيفة.  وف��ق  امل�سرتين"، 
على  التج�س�س  يتح  مل  ال��ربن��ام��ج 
املتحدة،  للواليات  رئي�سيني  خ�سوم 
ال�����س��وف��ي��ات��ي  االحت����اد  ���س��ي��م��ا  وال 
مع  ت��ع��ام��ل��ه��م��ا  ل��ع��دم  وال�����س��ني، 
اآي  "�سي  اأكدت  "كريبتو". من جهتها 
التحقيق  بهذا  علم"  "على  نها  اأ اإيه" 
ر�سمي  تعليق  باأي  االإدالء  دون  من 
ال�رضكة  واعتربت  عملياتها.  حول 
اإنرتنا�سونال"  "كريبتو  ال�سويدية 
جي"  ي��ه  اإ "كريبتو  ا���س��رتت  ال��ت��ي 
القلق"،  "يثري  ال�سحيفة  حتقيق  اأن 
وكالة  مع  راب��ط  "اأي  وج��ود  نافية 
االأمريكية  املركزية  اال�ستخبارات 

االأملاين". اال�ستخبارات  وجهاز 
ب��ل��غ��ت ال�����س��ل��ط��ات  وال���ث���الث���اء اأ
بر�س"  "فران�س  وكالة  ال�سوي�رضية 
االأمر  حول  "ا�ستق�ساء"  بداأت  نها  باأ
وع��لرّ��ق��ت  امل��ا���س��ي.  ي��ن��اي��ر   15 يف 
امل��ا���س��ي  دي�����س��م��رب  يف  ���س��وي�����رضا 
قد  كانت  لال�سترياد  عامة  رخ�سة 
ورثتا  اللتني  لل�رضكتني  منحتها 
بانتظار  وذل��ك  جي"  ي��ه  اإ "كريبتو 

الالزمة. االإي�ساحات  تقدمي 
ق.د

ما هو الرد ال�صوري على تهديدات 
اأردوغان االأخرية؟

مقتل اللواء ح�صن ناجي نائب رئي�س حزب احلرية يف م�صر

تقرير: اأملانيا واأمريكا جت�ص�صتا على 
اأكرث من مئة بلد 

اخلارجية الرو�صية ترد على اتهامات اأردوغان ب�صاأن اأدلب 
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ال�صينمائية خن�صلة  الأيام  ثورية  وطنية  10اأفالم 

علي  حممد 
------------------ 

اأن  امل�����س��وؤول،  ذات  اأو����س���ح  و 
التي  اجلزائرية  الثورية  "االأفالم 
علي  الثقافة  ب��دار  عر�سها  �سيتم 
خن�سلة  ي����ام  اأ خ���الل  ���س��واي��ح��ي، 
االحتفاالت  مبنا�سبة  ال�سينمائية 
�سعار  حتت  ال�سهيد  ليوم  املخلدة 
عيون  يف  ال��ت��ح��ري��ري��ة  "الثورة 
بني  تتنوع  اجلزائرية"  ال�سينما 
غ��رار  ع��ل��ى  احل��دي��ث��ة  و  ال��ق��دمي��ة 
و  و"االأفيون  اجلزائر"  "معركة 
ال�رضق"  نحو  "و"دورية  الع�سا 
و  لطفي"  "العقيد  و  و"لومبيز" 

بولعيد." بن  "م�سطفى 
"�ستتم  نه  باأ املتحدث  ذات  اأ�ساف  و 
خمتلف  جمهور  لفائدة  اأفالم  برجمة 
�سيا�سة  اإطار  يف  الوالية،  بلديات 
ال�سينما  بوا�سطة  اجلوارية  الثقافة 
"البداية  اأن  اإىل  م�سريا  املتنقلة"، 
"زبانة"  فيلم  عر�س  مع  �ستكون 

ليليه  فيفرياأ   19 يوم  طامزة  ببلدية 
قاي�س  ببلدية  "البئر"  فيلم  عر�س 
ال�سهر  نف�س  من   20 يوم  اأم�سية 
الفيلم  ع��ر���س  ب��رجم��ة  ج��ان��ب  اإىل 
ببلدية  احلياة"  اإىل  "ج�رض  الق�سري 
فيفري  من   21 يوم  اأم�سية  �س�سار 

."
الثقافة  دار  ب���اأن  ق��وي��در  اأك���د  و 
املنظمة  اجل��ه��ة  ���س��واي��ح��ي،  ع��ل��ي 
الوطني  املركز  مب�ساهمة  للتظاهرة 

ال��ب�����رضي،  وال�سمعي  لل�سينما 
ونقاد  خمت�سني  مب�ساركة  �سطرت 
وحم��ا���رضات  "ندوات  م��ع��روف��ني 
نتاج  االإ حول  موا�سيعها  �ستتمحور 
وواق��ع  اجل��زائ��ر  يف  ال�سينمائي 
اال�ستقالل،  بعد  اجلزائرية  ال�سينما 
املفتوح  النقا�س  ظل  يف  ورهاناتها 
م�سدر  املجال  هذا  جعل  حول  وطنيا 
االقت�ساد  مقومات  اأحد  و  ا�ستثمار 
ور�سات  اإىل  باالإ�سافة  اجلزائري، 

كتابة  ���س��ا���س��ي��ات  اأ يف  تكوينية 
ال�سينمائي  الت�سوير  و  ال�سيناريو 

التمثيلي". داء  االأ و 
"اجلمهور  باأن  امل�سوؤول  وك�سف ذات 
فعاليات  خالل  موعد  على  �سيكون 
خن�سلة  ي����ام  الأ االأوىل  ال��ط��ب��ع��ة 
و  خمرجني  مالقاة  مع  ال�سينمائية 
و  نقاد  و  �سيناريو  كتاب  و  ممثلني 
املجال،  هذا  يف  فاعلني  و  دار�سني 
را�سدي  اأح��م��د  امل��خ��رج  يتقدمهم 
و  باملنا�سبة  حما�رضة  �سيلقي  الذي 
�سوقي  و  عي�سى  بن  اأحمد  املمثلون 
وجوه  عدة  و  عالوة  وح�سان  بوزيد 
ال�سعيدين  على  معروفة  �سينمائية 

والدويل".       الوطني 
ي��ام  اأ تظاهرة  اغتنام  �سيتم  كما 
ابن  لتكرمي  ال�سينمائية  خن�سلة 
عمر  ال�سينمائي  املخرج  ال��والي��ة 
يف  مب�ساهماته  ل��ه  عرفانا  ح��ك��ار، 
متت  م��ا  ح�سب  ال�سينما،  م��ي��دان 

ليه. اإ �سارة  االإ

18 و22 فيفري  املمتدة بني  الفرتة  ال�صينمائية يف  الطبعة االأوىل الأيام خن�صلة  اأفالم وطنية ثورية �صمن فعاليات   10 �صيتم عر�س   
الثقافية. للتظاهرة  املنظمة  اجلهة  �صوايحي  علي  الثقافة  دار  مدير  قويدر  الدين  نور  من  ا�صتفيد  ح�صبما  اجلاري، 

االأوىل الطبعة  �صمن 

املناف�سة  من  اي��ام  ت�سعة  بعد   
التي  امل�رضحية  ال��ع��رو���س  ب��ني 
ق��دم��ت م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 
فعاليات  يف  للم�ساركة  اجلزائر 
للم�رضح  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان 
�سهرة  ���س��ه��دت   م��ازي��غ��ي،  االأ
فيفري   11 الثالثاء  اأم�س   اأول 
ح��ف��ل االخ��ت��ت��ام ال��ر���س��م��ي يف 
بح�سور  و  احتفالية،  فنية  اجواء 
����رضة  االأ و   الر�سمية  اجل��ه��ات 
ال�سهرة  ف�����س��ول  االإع��الم��ي��ة. 
لوجوه  التكرميات  بني  توزعت 
ت��وزي��ع  و  م�����رضح��ي��ة  و  ف��ن��ي��ة 
املتناف�سة،  الفرق  على  اجلوائز 
ن�سطتها  مو�سيقية  �سهرة  و 
حمافظ  ال�سيد  مو�سيقىة.  فرقة 
�سوهايل”  “�سليم  امل��ه��رج��ان 
املهرجان  باأهمية  كلمته  يف  ه  نورّ
من  هاما  بعدا  “يعك�س  كونه 

االأمازيغية”، �سخ�سيتنا 
م��ت ال��دك��ت��ورة ك��ادري  وق��د ق��درّ
التحكيم  جلنة  م��ق��ررة  ���س��ع��اد  
بناًء  التو�سيات  من  جمموعة 
ال��ل��ج��ن��ة من  مل�����س��ت��ه  م��ا  ع��ل��ى 
فاحرتاما  العرو�س؛  يف  نقائ�س 
واإع��ط��اء  م��ازي��غ��ي  االأ للم�رضح 
للمهرجان  البد  لرتقيته  فر�سة 
يف  تكوينية  ور�سات  يفتح  اأن 
به  املهتمني  مل�ساعدة  امل�����رضح 
م�ستقبال،  ج��ادة  اأع��م��ال  لتقدمي 
الطبعات  ،يف  التناف�س  ق��رار  واإ
م�رضحي  ن�س  على  ال��ق��ادم��ة، 
ج��زائ��ري ك��ون اأغ��ل��ب االع��م��ال 
ن�سو�سها  يف  ه��ي  امل�����س��ارك��ة 
فعال  مايعك�س  وه��ذا  اقتبا�س. 
يف  تتمثل  حقيقية   م�سكلة 
الن�س  كتابة  يف  خمت�سني  غياب 

. اجلزائر  يف  امل�رضحي 
تكرميية  ���س��ه��ادات  ت��ق��دمي  بعد 
كانت  ال��ت��ي  التحكيم  للجنة 
املناف�سة  ي���ام  اأ طيلة  ح��ا���رضة 
ال�سيد  ط���رف  م��ن  ل��ل��ع��رو���س 
�سوهايل  �سليم  املهرجان  حمافظ 
على  اعالمية  وج��وه  تكرمي  مت   ،
الرابعة  ال�رضوق و قناة  غرار قناة 
و  االمازيغية  باللغة  الناطقة 
املهرجان،  ملحافظة  االعالم  خلية 
الوفود  كل  �سمل  اأي�سا  التكرمي 
والتي  املهرجان  يف  امل�ساركة 
اجلزائر  ربوع  خمتلف  من  قدمت 
قبو  اأ بجاية،  وزو،  تيزي   ، باتنة،   :
العا�سمة،  اجل��زائ��ر  ال��ب��وي��رة،   ،
رمبا  والتي   … ورقلة   ، ل��ي��زي  اإ

اأكرث �ستكون  كانت 
االختتام  �سهرة  يف  حمطة  اآخ��ر 
اجلميع  كان  والتي   ، للمهرجان 

كانت  ال�سرب،  بفارغ  ينتظرها 
بجوائز  الفائزين  عن  االإع��الن 
يف  �سكلت  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان 
ب��ع�����س��ه��ا ���س��دم��ة ح��ت��ى ل��دى 
اجل��م��ه��ور احل���ا����رض وامل��ت��اب��ع 
ل��ل��ع��رو���س. اجل���وائ���ز ت��وزع��ت 
اأح�سن  ج��ائ��زة  ع��ادت  كمايلي: 
منا�سفة  عادت  اأول،  ن�سائي  داء  اأ
يو�سف  بن  ن�سرية  املممثلتني  بني 
دزاير  ميا  م�رضحية  يف  دورها  عن 
ثافريو�ست  الثقافية  للجمعية 
عن  طالبي  زليخة  و  ال��ب��وي��رة 
تينهينان  مب�����رضح��ي��ة  دوره����ا 
البواقي.  ام  اجل��ه��وي  للم�رضح 
داء  اأ اأح�سن  جائزة  كانت  حني  يف 
مالك  املمثل  ن�سيب  من  رجايل 
“انق  فالق عن دوره يف م�رضحية 
اجلهوي  للم�رضح   ” �سبعة  وي�س 
اأح�سن  جائزة  وعادت  وزو.  تيزي 
بني  منا�سفة  ن�سائي  ثانوي  داء  اأ
عن  �سمية   ي��ون��اب  املممثلتني 
تينهينان  م�رضحية  يف  دوره���ا 
و  البواقي  ام  اجلهوي  للم�رضح 
دوره��ا  عن  جبارة  اي��ت  ح�سيبة 
للتعاونية  ى  �سفاو  م�رضحية 
م��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة ث��اغ��رم��ا اق��ب��و.. اأ
كان  رج��ايل  ثانوي  دور  اأح�سن 
دوره  عن  �سيبة  �سالح  للممثل 
و�ست”  ذق  “�سن  م�رضحية  يف 
للف�ساء  الثقافية  للتعاونية 
عاد  اإخراج  اأح�سن   . باتنة  االأزرق 
م�رضحية  عن  ما�سيني�سا   للمخرج 
للم�رضح  ال�سابع”  “الطابق 
اأح�سن   . وزو  ت��ي��زي  اجل��ه��وي 
ميا�س   للكاتب  كان  م�رضحي  ن�س 
م�رضحية  يف  امل�رضحي  ن�سه  عن 
اأح�سن  ما  اأ  .، و�ست”  ذق  “�سن 
اىل  ع���ادت   فقد  �سينوغرافيا 
الثقافية  للتعاونية  حمزة  بوبكر 
ب��داع  اإ واأح�سن  “ثاغرمااقبو”. 
عبد  ن�سيب  من  كان  مو�سيقي 

خمري العظيم 
للم�رضح  تنهينان  م�رضحية  عن   
اأح�سن  جائزة  البواقي.  ام  اجلهوي 
للجمعية  عادت  متكامل  عر�س 
ثاقربو�ست  اث����ران  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
العمل  م�رضحيتها  عن  البويرة،  
خالل  م��ن  متكامال  فعال  ك��ان 
امل�ساركة  القبائلية  ال��وج��وه 
"�سمرية  التون�سية  وامل��خ��رج��ة 
جلنة  منحت  ح��ني  يف  م�سيخ". 
ثاال  لفرقة  جائزتها  التحكيم 
الزاوية  عني  الدرامية  للفنون 
“نك   : م�رضحيتها  عن  تيزيوزو، 

ت�ساث”. نغ 
ق/ث

مرة  الأول  بباري�س  اجلزائر  ت�سارك 
الدورة  اأ�سغال  يف   2015 �سنة  منذ 
الدولية  احلكومية  للجنة  ال13 
اليوني�سكو،  اتفاقية  تنفيذ  ملتابعة 
اأ�سكال  تنوع  تعزيز  و  "حماية  حول 
به  ف��اد  اأ ح�سبما  الثقايف"،  التعبري 
نتاج  باالإ املكلفة  الدولة  لكتابة  بيان 

لثقايف. ا
التي  اجل��زائ��ر  اأن  البيان  واأو���س��ح 
"�ست�سارك  الثقافة،  وزارة  �ستمثلها 
تاريخ   ،2015 �سنة  منذ  مرة  الأول 
يف  االت��ف��اق��ي��ة،  ع��ل��ى  م�سادقتها 
للجنة  ال13  ال�����دورة  ���س��غ��ال  اأ
تنظيمها  املزمع  الدولية  احلكومية 
مبقر  اجلاري  فيفري   14 اإىل   11 من 

بباري�س". اليوني�سكو 
البعثة  اأن  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  و 
دورة  يف  ���س��ت�����س��ارك  اجل��زائ��ري��ة 
"اإعادة  م�����رضوع  ح��ول  اإع��الم��ي��ة 
و  الثقافية"  بال�سيا�سات  التفكري 

ملتابعة   " االلكرتونية،  املن�سات 
حتليل  بهدف  الثقافية  ال�سيا�سات 
املحرز  التقدم  و  احلالية  التوجهات 
حت��دي��د  و  االت��ف��اق��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
جم��ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة  امل��م��ار���س��ات 

الثقافية". ال�سيا�سات 
اللجنة  ���س��غ��ال  اأ �ستتمحور  كما 
"عر�س  ع��ل��ى  ال13  دورت��ه��ا  يف 
الذي   2020-2021 العمل  خمطط 
تعزيز  و  ال�سيا�سات  متابعة  ي�سم 
لتنفيذ  الن�ساطات  كذا  و  القدرات 
الثقايف". للتنوع  الدويل  ال�سندوق 
على  املنا�سبة  بذات  �سي�سادق  كما 
هذا  طرف  من  جديدة  م�ساريع  متويل 
خمرجات  �ستدر�س  و  ال�سندوق، 
املجتمع  ملنظمات  الثاين  املنتدى 
مع  تقاطعها  اح��ت��م��ال  و  امل���دين، 
ب�سوؤون  املتعقلة   1980 تو�سيات 

لفنان". ا
ال13  اللجنة  ���س��غ��ال  اأ و�ستعرف 

تاأثري  "تقييم  اأي�سا 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��م��ي��ة 
اىل  ال��ول��وج  ع��ل��ى 
بداعية  االإ امل�سامني 
امل�ساريع  ون��ت��ائ��ج 
من  املمولة  االأوىل 
ط���رف ال�����س��ن��دوق 
ال�����دويل ل��ل��ت��ن��وع 

لثقايف". ا
اىل  اإ�سافة  الطبعة  هذه  �ستعرف  و 
�رضيكا  بلدا   16 م�ساركة  اجلزائر 
اثيوبيا  و  بوركينافا�سو  بينهم  من 

ندوني�سيا. اإ و  البريو  و  مايل  و 
تقريرها  بخ�سو�س  ن��ه  اأ يذكر  و 
ال����دوري ال��رب��اع��ي ال���ذي اأع���ده 
قيادة  حتت  اخلرباء  من  فريق  وحرره 
ات�سال  مركز  دادة،  �سليم  ال�سيد 
التفاقية  اجل��زائ��ر  يف  اليوني�سكو 
من�سب  حاليا  ي�سغل  والذي   ،2005
ن��ت��اج  ك��ات��ب ال��دول��ة امل��ك��ل��ف ب��االإ

كافة  �سخرت  "اجلزائر  فاإن  الثقايف، 
مب�ساعدة  ال�رضورية  االإمكانيات 
االمنائي  للتعاون  ال�سويدية  الوكالة 
قبل  االأول  تقريرها  لتقدمي  الدويل 

."2020 بريل  اأ نهاية 
ع�سوا  دول��ة   145 �سادقت  قد  و 
ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ي��ون��ي�����س��ك��و  يف 
وتعزيز  حماية  حول  اليوني�سكواأ 
لعام  الثقايف  التعبري  اأ�سكال  تنوع 
اأن  اإىل  ���س��ارة  االإ جت��در  و   .  2005
�سنة  ليها   اإ ان�سم  االأوروبي،  االحتاد 

.2006
ق/ث

اختتام فعاليات املهرجان الوطني 
للم�صرح االأمازيغي يف طبعته

 احلادية ع�صرة

اجلزائر ت�صارك يف الدورة ال13 للجنة احلكومية الدولية لليوني�صكو

وجمعيات  ومنتجون  خمرجون  دعا 
العا�سمة  باجلزائر  �سينما  ون��وادي 
قاعات  ال�سرتجاع  الثقافة  وزارة 
اأجل  من  ال��والي��ات،  عرب  ال�سينما 
و  ف���الم  االأ ت��وزي��ع  يف  ا�ستغاللها 
وغريها  الور�سات  و  العرو�س  قامة  اإ

الفعاليات. من 
"جل�سات  يف  املهنيون  هوؤالء  اعترب  و 
العا�سمة،  باجلزائر  لل�سينما"  وطنية 
من  ال�سينما  قاعات  ا�سرتجاع  اأن 
تلك  ترميم  و  اخلوا�س  و  البلديات 
االأ�سا�س"  "حجر  هو  للقطاع،  التابعة 
اجلزائرية.و  ال�سينما  بعث  اإعادة  يف 
م�����س��ريو  االإط�����ار  ه���ذا  يف  ���س��دد 
اأن  على  �سينما،  نوادي  و  جمعيات 
منه  تعاين  ال��ذي  الرئي�س  امل�سكل 
الف�ساءات  "غياب"  هو  االأخرية  هذه 
ق��ام��ة ال��ع��رو���س وال��ور���س��ات و  الإ

تطرق  وغريها.و  املهرجانات  تنظيم 
تعاين  اأخ��رى  مل�ساكل  اأي�سا  ه��وؤالء 
غرار  على  نواديهم  و  جمعياتهم  منها 
ك�سعوبة  البريوقراطية"،  "العراقيل 
االأفالم  لعر�س  رخ�س  على  احل�سول 
املايل"  الدعم  و"قلة  الواليات  عرب 
اأي�سا وزارة  دعوا  قد  و  الوزارة.  من 
الرتبية  وزارة  مع  للعمل  الثقافة 
ال�سينمائية  الثقافة  غر�س  اأجل  من 
اأك��د  ال�����س��ب��اب.و  و  االأط��ف��ال  ل��دى 
خمرجون  و  منتجون  جهتهم  م��ن 
ال�سينما  قاعات  ا�ستعادة  اأن  على 
توزيع  مل�سكل  الرئي�س"  "احلل  هو 
االأ�سعف"  "احللقة  هو  الذي  االأفالم، 
اجلزائري. ال�سينمائي  ن��ت��اج  االإ يف 
تاما"  "غيابا  هناك  اأن  هوؤالء  واعترب 
نتاج  االإ �سل�سلة  يف  التوزيع  حللقة 
اإىل  يبقى  الذي  اجلزائري  ال�سينمائي 

املحلي.  للم�ساهد  معروف  غري  اليوم 
امل�ساكل  ملختلف  اأي�سا  تطرقوا  وقد 
غرار  على  نتاج  االإ هذا  تواجه  التي 
يف  ال�سباب  املنتجني  دعم  "غياب" 
رفع  و"عدم  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��والي��ات 
ال�����رضائ��ب واالإع���ف���اء م��ن ر���س��وم 
ال�سينمائية  التجهيزات  ا�سترياد" 
و  منح  يف  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ك��ذا  و 
م��ا  واأ الت�سوير.  رخ�س  ا�ستغالل 
خ�سو�سا  تاأ�سفوا  فقد  التقنيون 
ينظم  قانوين"  اإطار  وجود  "عدم  ل� 
قد  اجلل�سات  هذه  كانت  ن�ساطاتهم.و 
املخرجني  من  العديد  غياب  عرفت 
ال�سيناريو  ك��ت��اب  و  املنتجني  و 
ال�سينما  ن��وادي  و  جمعيات  وك��ذا 
ن�ساطهم  و  نتاجهم  باإ امل��ع��روف��ني 
و  الدولية.  و  املحلية  ال�ساحة  يف 
-التي  اجلل�سات  ه��ذه  على  ���رضف  اأ

ي���ام  اأ ث��الث��ة  م���دار  ع��ل��ى  نظمتها 
القطاع  وزي���رة  ال��ث��ق��اف��ة-  وزارة 
تراأ�سها  بينما  دودة  ب��ن  مليكة 
بال�سناعة  املكلف  ال��دول��ة  كاتب 
يو�سف  ب�سري  ال�سينماتوغرافية 
من  ع��دد  ح�سور  و�سط  �سحايري 
�سحايري  كان  و  احلكومة.  اأع�ساء 
على  اجلل�سات  ه��ذه  خ��الل  اأك��د  قد 
امل�ساكل  حلل  �سيا�سية"  "اإرادة  وجود 
اجلزائرية،  ال�سينما  تعي�سها  التي 
للدولة  كتابة  تاأ�سي�س  خ��الل  من 
ل�سينماتوغرافية،  بال�سناعة  مكلفة 
�ستعمل  االأخ���رية  ه��ذه  اأن  م�سيفا 
"احللول  الإيجاد  ال�سينما  مهنيي  مع 
امل�ساكل  ه��ذه  ملختلف  املنا�سبة" 
حد  على  القاعات،  راأ�سها  وعلى 

قوله.
ق/ث

مهنيون يدعون وزارة الثقافة ال�صرتجاع قاعات ال�صينما
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وخدعة خطة  القرن  �صفقة 

بات من املوؤكد اأن هناك حماولة للت�صريع يف ا�صياء كثرية للو�صول اإىل " نظام عاملي جديد " كانت ارها�صاته متجذرة يف تاريخ ال�صراع قد يكون الكيان ال�صهيوين حموره 
او واجهته او احد جتلياته ! �صاأحاول ان ا�صتعر�س هذا النظام ثم فح�صه مع الرتكيز على عوامل ال�صعف الداخلية فيه واخلارجية ثم ما يجب على احلكومات من وقاية 

وما على اجلمهور من احتياطات ! 
مو�صى  عزوق  بقلم/ 

----------------------
من�سور  كتابة  قبل  �سيئة!  رمبا  عادة  األفت 
اأحاول جمع كل ماارتبط به وبخ�سو�س 
ما�سمي زورا وبهتانا  "#�سفقة القرن !") 
ترامب يتحدث عن خطة لل�سالم ! ومل اقف 
عن اول من اطلق هذا امل�سطلح ! وحتى ما 
نطق به ال�سي�سي من قبل رمبا يتحدث عن 
ومبقابل  االط��راف  متعددة  فعلية  �سفقة 

فتجوز ان ت�سمى قرنا او بقرن ! (
  وجدت نف�سي امام موؤمتر #االزهر الذي 
رئي�س  ويح�رضه   (  !" التجديد   " عنوانه 
يتجدد  قرنا ومل  فيها  جامعة عربية مكث 
! و�سيخ االزهر الي�سار اىل  وهو م�رضي 
يخالف  مامل  احلياة  مدى  املن�سب  يف  انه 
االزهر  ان  ي�سار  وال   ! الله  بامر  احلاكم 
 ،)..! الفاطمية  اال�سماعيلية  الدولة  بنته 
التجديد"   " مو�سوعه  ان  �ستالحظ 
املبعوث  وت�رضيح   - اخلتامي  البيان  لكن 
 ": منه  ملا طلب  جاء �رضيحا   - ال�سعودي 
 "! اال�سالمي  والتطرف  االرهاب  حماربة 
بو�سوح  لنقل  الفكر   " مناهج  بتجفيف 
اال�سالمي الثوري !" وهو مطلب امريكي 
بهذه  تنفيذه  يتوقع  احد  يكن  مل  �سابق   !
ال�سفقة   " مع  يلتقي  هنا  ..وهو  ال�رضعة 

ال�سفعة "! 
االنت�سار  ال�سديد  #كورونا  الوباء  ان  ثم 
وحتديدا من ال�سني على كل التف�سريات 
االقت�سادية....قبل  و  ال�سيا�سية  الدينية 
ال�سحية .. كلها جتتمع لت�سكيل : » العامل 

اجلديد « بعد " ال�رضق االأو�سط اجلديد "! 
�سيخ  كلمة  اتابع  كنت  ذلك  خ�سم  يف 
اأراد  التي  "؟  لله  احلاكمية   " حول  االزهر 
" دح�س مفهومها اجللي !" الذي ا�ستغلته 
على  فر�سه  وارادت  املتطرفة  اجلماعات 

امل�سلمني ؟: 
االآي��ات  من  ادعائهم  على  ال��رد  وب��دل   -
�سورة  من   ( والداللة  الن�س  الوا�سحة 

املائدة 44؛45؛47( 
حزم  بابن  ثم   " العقلي   " باال�ستدالل  قام 
الظاهري واأخريا باآيات يعلم اجلميع انها ال 

تتحدث عن نظام احلكم " ال�سيا�سي " !
 ........

خ�سو�سا  ه��درا  اجلهد  ي�سيع  ال  وك��ي 
الرئي�س  ان  وتثبت  تتواىل  االأح��داث  وان 
بعد  حقيقية  ورطة  يف  فعال  االأمريكي 
االعتداء على �سيادة دولتنب واغتيال امام 
الرد االيراين وهو  مطار بغداد مع جتاهل 
فقام   ! االأمريكي  الربملان  ي�سدقه  مامل 
الرئي�س بافتعال حادثة عدم امل�سافحة يف 

 ! قوي  االحتاد  ان  وتلقني  االحتاد   خطاب 
من  وكاأنه  مدعوم  فنزويل  اح�سار  مع 
االحتاد وماهو من االحتاد ، وجلب �سابط 
اجليا�سة  العواطف  لتزين  اجلبهة  يف  كان 
االوىل  ال�سيدة  من  احلرية  و�سام  بتعليق 
التي ظهرت ممتع�سة جدا جدا وت�سطنع 
اخراج  مع   ، ال�رضطان   لطبيب  االبت�سامة 
م�سهورة  اعالمية  قنوات  من  هوليودي 
ملا راأت  اأنني مل اكتب هذه احلروف  ...فلو 
كانت  ولو  وان�رض  �ساأكتب  لهذا   ! النور 

 :)..1-2(

اأوال :اجلذور 
وجب  ال�سوفياتي  االحت��اد  �سقوط  بعد 
الرتويج لبعبع جديد فوقع االختيار على " 
العرب وامل�سلمني " لعدة ا�سباب �سيا�سية 
على  يتغذى  واجتماعية  واقت�سادية 
الذي   ! " النظام االمربيايل  التهويل منها 
غري  الداخل  حتفيز  على  ا�سا�سا  يعي�س 
املهتم ا�سال بال�سيا�سة والذي قد ال يعرف 
فعال " ترامب " ! بان هناك خطر داهم دائم 
؟ وهذا التن�سيط للمخ الالمبايل لتحريك 
يف  �سخمة  ام��وال  �سخ  لقبول  جمتمع 
االإقت�سادي  املحور  وهو  ال�سالح  ت�سنيع 

االهم ) وهي ذي الدورة الالزمة !( 
قبل  ال�سابقة  لالحداث  خاطفة  ومبراجعة 

املنامة  موؤمتر  اوال  نتذكر  االإع��الن  ه��ذا 
 " وبداية  وال�سي�سي  ترامب  لقاءات  ثم 
بحروفها  للكلمات   " العلنية  الت�رضيبات 
كانت  م�سبقة  تعبئة  ان  يدرك  واملتتبع   ،
االأج��واء  كل  وتهيئة  لتح�سري  موجودة 

لذلك ! 
لالحداث  ت�سل�سل  هناك  ان  واالأك��ي��د 
اىل  تعود  يقني  بكل  واجلذور  وتراكمات 
الرتكة  لتق�سيم  وبيكو"!  �سايك�س   " جرم 
وتوطني ماال يجوز توطينه يف ماال يجوز 
لهم �رضعا وال عقال ولكنهم مغت�سبون !  
وال�سياق اال�سوء  بعد اال�ستطان " التربير 
ال�سلحية  اخلطة  ديفيد  كام  يف  املذل"    "
خفي  ط��رف  من  ال�سادات!  ابدها  التي 
عالنية ! وحتدث مبا البجوز ! رغم تزامن 
اإيران التي  ذلك مع الثورة اال�سالمية يف 
 ! العراق  مع  ح��دودي  ���رضاع  يف  تدخل 
بنما  ، ثم غزو  ال�رضقية   اوربا  ثم �سقوط 
 ، معا  والكويت  العراق  حتطيم  جاء  ثم   ،
اثيوبيا وال�سومال ..تامني لل�ساطئ االخر 
ح�سار  مع   " االفريقي  القرن   " للنفط 
...نك�سة  واليمن  االردن  وافقار  ال�سودان 
الدميقراطية يف اجلزائر ...�سبت يف تهديد 
ليبيا مع خطوة ال�سالم يف حفلة مدريد ؟ 
ثم من متامه ا�ستخدام يوغ�سالفيا واحراج 

تربوية  ..هجمة  اوربا  لرتكيع  �سديد  لها 
 ( املناهج  لتغيري  وال�سعودية  م�رض  على 
كان  تكراره   الحظت  لو  جدا  مهم  وهذا 
التدري�س  من  اجلهاد  اآي��ات  نزع  بفر�س 
وكل  اال�سالمية  الرتبية  الغاء  حماولة  ثم 
يف  حماولة  كانت  بل  ال�رضيعة  درو���س 
اجلزائر لغلق اجلامعة اال�سالمية ثم حتيدها 
من  والقانون  ال�رضيعة  متخرجي  ورف�س 
تويل اي من�سب ، لتاأتي الحقا عدمية بن 
غربيط وزير الرتبية لتعومي امل�سح الثالثي 
! واأخريا ولي�س اآخرا موؤمتر التجديد باالزهر 

ال�رضيف !( 
ت�ستمر لعبة ال�سطرجن بزيادة تفتيت املفتت 
وحتكم خمابراتي عاملي ا�سا�سه املناو�سات 
بني االخوة اال�سقاء » هولوهم ال تخلوهم 

رماد « 
• ا�ستعمار اقت�سادي جديد ولي�س تطبيع 

�سيا�سي فقط  
...لكن  العرب  • ج�سم غريب مزروع يف 
التبعية  مت��رر  ان  �سعف  ح��ال  يف  ميكن 
فامريكا   ، العاملية  ال�سهيونية  املطلقة 
ال�سهيوين  الكيان  لتفوق  ا�سيل  �سامن 
 " حتى  التطبيع  وفر�س  �سيء  كل  يف 

الثقايف "
وهذا وللحديث بقية ...

اأردوغــان يتــاجــر بالثــورة اجلزائريــة 
اأتعامل مع اأردوغان كما اأتعامل مع اأّي رئي�س يف العامل لي�س اأف�صل منهم وال اأقّل منهم �صاأنه يف ذلك �صاأن �صالطني ال�ّصعودية واآيات اإيران وحكام فرن�صا. ومكانة 
اأّي منهم قد تعلو وقد تنخف�س بنوعية عالقته باجلزائر اأي هل اأحلق اأ�صرارا باجلزائر اأم ال؟ وكّل يتحّدث من منطلق جمتمعه وم�صاحله.ا�صتنكرت اجلزائر على 
اأردوغان نقله حلديث دار بينه وبني الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون وهو يخاطب املاكرو ماكرون ب�صاأن �صهداء اجلزائر الذي اأبادتهم فرن�صا املحتلة فقامت 

ح �صوء اأدب اأردوغان وا�صتغالله للّتاريخ اجلزائري يف ق�صية ثنائية ولذلك كانت هذه االأ�صطر: وزارة اخلارجية بن�صر بيان يو�صّ
اأّوال فيما يتعّلق بالّتاجر اأردوغان:

وعرب  م��ق��االت  ة  وع���درّ يل  �سبق     .1
من  لكلرّ  زلت  وما  اأثنيت  اأن  �سفحتي 
م�ساعدة  يف  بعيد  اأو  قريب  من  �ساهم 
به  ويوؤمن  ا�ستطاع  مبا  اجلزائرية  الثورة 
والتون�سيني  امل�رضيني  اإخواننا  ومنهم 
وغريهم  والعراقيني  وال�سوريني  واملغاربة 
�سوا  تعررّ الذين  الفرن�سيني  وكذا  كثري. 
واخلطف  وال�سجن  والقتل  للتعذيب 
دين  اجلالرّ اأيدي  على  والت�سييق  واالإعدام 
اجلزائر  واأح�سنت  الفرن�سيني  فاحني  ال�سرّ
الثورة  جت��اه  بف�سائلهم  اع��رتف��ت  ح��ني 
بع�س  على  اأ�سماءهم  واأطلقت  اجلزائرية 
املوؤ�س�سات وال�سوارع. واأثنيت على بع�س 
�سوا لل�سجن الأجل  يهود اجلزائر الذين تعررّ
ن�رضة الثورة اجلزائرية ونقل يف كتابه كلرّ 
�سغرية وكبرية عن التعذيب واالإهانة التي 
اإخوانه  اأيدي  على  جزائريون  لها  �س  تعررّ
املحتلة  فرن�سا  على  وا�ستنكر  الفرن�سيني 
من  للجزائريني وحرمانهم  اإهانتها  املجرمة 
على  اجلزائريني  و�ساعد  العربية  لغتهم 

القراءة والكتابة وهم حتت التعذيب.
2.اإذن ال�سكر مو�سول لكل من �ساهم يف 
ن�رضة الثورة اجلزائرية عربيا كان اأو فرن�سيا 
اأو غربيا اأو غريه لكن عتابنا الأردوغان يف 
الأطماعه  اجلزائرية  الثورة  ا�ستغلرّ  كونه 

ما  وهذا  ال�سيا�سية  واأغرا�سه  ال�سخ�سية 
"يقف؟  اأن  الميكن قبوله ولو زعم �ساحبه 

!" مع اجلزائر و"ين�رضها؟ !".
عادلة  ق�سايا  يف  الغري  مع  3.التعاطف 
كلرّ  على  نثني  ونظل  مقبولة  حممودة 
عرب  من  اجلزائرية  الثورة  مع  يقف  من 
اأردوغان  لكن  وغربيني وعجم  وفرن�سيني 
ا�ستغلرّ امللف الأطماعه ال�سخ�سية وماآربه 
بعيدا  لكن  ي�ساء  ما  ليفعل  ال�سيا�سية. 
و�سهدائنا  وتاريخنا  ثورتنا  ا�ستغالل  عن 

الأغرا�سه.
ثورتنا  ي�ستغلرّ  من  اإىل  بحاجة  4.ل�سنا 
واأطماعه  الأغرا�سه  و�سهدائنا  وتاريخنا 
م�ساكله  ت�سفية  اأراد  ومن  ال�سيا�سية. 
مع غريه فليقم بت�سفيتها خارج ا�ستغالل 
وتاريخها.  و�سهدائها  اجلزائرية  الثورة 
وهي  للتقادم  التخ�سع  فرن�سا  وجرائم 
ي�ستغلرّ  اأن  اأحدا  والنريد  كبرية.  عظيمة 
الوقت  نف�س  ويف  الأط��م��اع��ه.  تاريخنا 
الترّاجر  ا�ستغالل  ومازلنا  ا�ستنكرنا 
الأغرا�سه  اجل��زائ��ر  ل�سهداء  اأردوغ����ان 
وم�ستغال  التو�سعية  واأطماعه  ال�سيا�سية 
ح�ساباته  لت�سفية  اجلزائر  وتاريخ  اجلزائر 

مع حلفائه واأ�سدقائه باالأم�س.
5.وهذه القاعدة يف التعامل تبقى قائمة مع 
ودون  وفرن�سا.  وتركيا  واإيران  عودية  ال�سرّ

با�ستغالل  االأم��ر  يتعلرّق  وحني  ا�ستثناء 
�سيا�سية  الأغ��را���س  اجل��زائ��ري��ة  ال��ث��ورة 
وت�سفية ح�سابات فيما بينهم وبني غريهم.
6.�سبق الأردوغان اأن ارتكب نف�س احلماقة 
مادفع  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س  مع 
على  ماجاء  تكذيب  اإىل  تون�س  رئا�سة 
ل�سان اأردوغان حني زعم اأنرّ تون�س �سمحت 

له بت�سهيالت ع�سكرية لقتل اللرّيبيني.
هذا  د  يتعمرّ اأردوغ���ان  اأنرّ  ا  ج��درّ 7.وا�سح 
خطاأ  ولي�س  نف�سه  يف  لغاية  االأ�سلوب 
قراأت  كما  �سيا�سي  زلرّة  وال  دبلوما�سيا 
اأ�ساتذة جامعيني جزائريني الأنرّ اخلطاأ  ة  لعدرّ

ر. اليتكررّ
اجلزائر  مبوقف  يتعّلق  فيما  ثانيا 

جتاه اأردوغان وجتاه فرن�صا:
يف  اجلزائر  تخاذل  ومازلنا  8.ا�ستنكرنا 
الفرن�سي  اال�ستدمار  جرائم  مع  تعاملها 
وال  كلل  دون  اجلرائم  عن  ث  نتحدرّ ونظلرّ 

ملل.
اجلزائر  حقرّ  من  اخلارجية  رئا�سة  9.بيان 

الذي الينازعها فيه اأحد.
مع  اأق��ف  باجلزائر  االأم��ر  يتعلرّق  10.حني 
واإي��ران  تركيا  �سدرّ  ودول��ت��ي  جمتمعي 

د وال تراجع. عودية وفرن�سا دون تردرّ وال�سرّ
وزارة  اإىل  ال�سديد  باللرّوم  االآن  ه  11.اأتوجرّ

البيان  اأ�سدرت  التي  اجلزائرية  اخلارجية 
ا�ستعمالها  على  ة  و�سدرّ ة  بقورّ واأعاتبها 
التتنا�سب  لطيفة  رقيقة  م�سطلحات 
لتحقيق  للملف  اأردوغ����ان  وا�ستغالل 
وال  جهة  من  ال�سخ�سية  واأطماعه  ماآربه 
تتنا�سب مع خطورة املو�سوع املتمثل يف 
اجلزائر  �سدرّ  الفرن�سي  اال�ستدمار  جرائم 

واجلزائريني.
عبارة:  اجلزائرية  اخلارجية  12.ا�ستعملت 
املعقدة  امل�سائل  اأن  على  اجلزائر  ت�سدد   "
املتعلقة بالذاكرة الوطنية التي لها قد�سية 
خا�سة عند ال�سعب اجلزائري، هي م�سائل 
اجلزائر  مابني  اأقول:  وعليه  ح�سا�سة".  جداً 
وفرن�سا جرائم �سدرّ االإن�سانية واإبادة �سعب 
باأكمله با�سم الدين والعرق واجلن�س ورمي 
اأحياء  وردمهم  الطائرات  من  اجلزائريني 
ونه�س  اأحياء  وهم  فيهم  النار  واإ�سعال 
بة  املدررّ الكالب  عرب  اجلزائرية  االأج�ساد 
ممار�سة  على  بة  املدررّ الكالب  واإط��الق 
اجلن�س �سدرّ اجلزائريني واجلزائريات ونهب 
والنرّ�ساء  الرجال  اأعرا�س  وانتهاك  ثروات 
وقتل  م�ساجد  ون�سف  العربية  للرّغة  ومنع 
عرب  والت�سلية  بنايات  وتدمري  باملجان 
واإع��دام  واجلزائريات  اجلزائريني  تعذيب 
النهب  من   132 طيلة  النرّهار  و�سح  يف 

وال�سطو واالعتداء اجلن�سي.

هذه  ت�سمي  اأن  اجلزائر  على  العار  13.من 
عادية  م�سائل  وكاأنرّها   "! "م�سائل؟  اجلرائم 
حول  اختلفا  �سخ�سني  بني  فيها  خمتلف 

نقطتني.
وال   "! "م�سائل؟  ولي�ست  جرائم  14.هذه 
حقرّ  يف  اجل��رم  وم��ن  الزمن  عرب  تتقادم 
اأن  ال�سهداء  واأ�سيادنا  واجلزائريني  اجلزائر 

يطلق عليها "م�سائل؟ !".
يف  اجلزائرية  اخلارجية  وزارة  15.اأ�سابت 
اأن  اأراد  الذي  اأردوغ��ان  التاجر  على  ها  ردرّ
اأطماعه  لتحقيق  وثورتنا  ب�سهدائنا  يتاجر 
كبري  وب�سكل  اأخطاأت  لكنرّها  ال�سيا�سية 
جرائم  على  اأطلقت  حني  التربير  يقبل  وال 

اال�ستدمار الفرن�سي ا�سم  "م�سائل؟ !".
اال�ستدمار  الاأل��وم  واأعيدها:  16.قلتها 
متجيد  "قانون  اأق���ررّ  ال���ذي  الفرن�سي 
اأ�ستنكر  واأظلرّ  األوم  لكن   "! اال�ستدمار؟ 
اإرادته  �سحب مبح�س  الذي  اجلزائري  على 
وما  الفرن�سي"  اال�ستدمار  جترمي  "قانون 
�سجينا  االأ�سطر  هذه  كتابة  لغاية  زال 
يفرج  فمتى  ع��ن��ه...  االإف���راج  ينتظر 

عنه؟.

بقلم /معمر حبـار
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 درا�صة: ال�صباب طوال  ه�صا�صـة العـظام اأعـرا�س واأ�صـباب خمتلفـة 
القامة اأقل عر�صة للخرف 

يف مرحلة ال�صيخوخة 

قواعد يجب تعليمها لطفلك
1. قول كلمة »من ف�سلك« اأو »لو 
�سمحت« عند الطلب: 

هذه من البديهيات على 
الطفل تعلمها عندما 

يطلب �سيئًا من غريه. 
واأنت بدورك عليك 

التعامل بها معه كي 
يعتاد قولها.

2. قول كلمة 
»�سكراً«: وهذه اأي�سًا 

ثاين قاعدة اأ�سا�سية، 
فعلى الطفل قول 
�سكراً عندما 

يقدم له 
االآخرون 

�سيئًا، مهما 
كان حجمه 
اأو قيمته.

 .3

اال�ستئذان: ليعلم الطفل اأن عليه 
اال�ستئذان قبل دخول غرفة غريه واإن 

كانت غرفة اإخوته، وكذلك اال�ستئذان 
عند الرغبة للخروج واللعب خارج 

املنزل، اأو مغادرة طاولة الطعام عند 
االنتهاء من تناول الوجبة.

4. احرتام االأكرب �سنًا: تعلم االحرتام 
يبداأ من اأن يتعلم طفلك احرتام االأكرب 

منه، فال يقاطع حديث الكبار، بل 
ينتظر اإىل اأن تكون هنالك وقفة يف 
احلوار ليتدخل. كذلك تعاملك معه 

باحرتام �سري�سخ هذه القاعدة.
5. علمي طفلك اأن يعامل غريه 

بالطريقة التي يحب اأن ُيعامل بها، 
فاإذا كان ي�ستكي من اأن زمالءه 

باملدر�سة ال ي�سمحون له باالن�سمام 
للعب معه، هو نف�س ال�سعور الذي 

مينحه الأخيه عندما ال ي�سمح له 
م�ساركته اللعب.

6. مراعاة م�ساعر غريه: ال ي�سحك 
وي�سخر من بكاء غريه وتقبل اأن كل 

فرد يختلف بردود اأفعاله وم�ساعره.
7. اأن يكون اإيجابيًا: فال يتحدث 

ب�سلبية عن االآخرين واأن ينظر للجهة 
االإيجابية عند حدوث عراقيل.

8. اآداب املائدة: تعلم اآداب املائدة 
مهم جداً يف املنزل، فعند اخلروج 

لتناول الطعام يف املطاعم اأو عند 
تلبية الدعوات، �سيعرف الطفل كيف 

يجل�س ويت�رضف. اجللو�س بهدوء، 
غلق الفم عند امل�سغ وعدم التحدث 

بوجود الطعام يف الفم.
9. االعتذار: عندما يعلم الطفل اأنه 

خمطئ فعليه اأن يتعلم االعتذار 
واالعرتاف بخطئه.

10. امل�ساعدة: تقدمي امل�ساعدة 
الأ�سدقائه و�سوؤال اأفراد اأ�رضته اإن 

كانوا بحاجة للم�ساعدة، كاإعداد 
طاولة الطعام اأو ترتيب املنزل من 

القواعد املهمة باأ�سلوب التعامل 
املحرتم.

11. الرتتيب عند االنتهاء: �سواء 
كانت غرفة الطفل ال�سخ�سية اأو 

مكان يلعب به، عليه اأن يتعلم ترتيبه 
عند االنتهاء وتركه ب�سورة اأف�سل مما 

كان عليها.

 تو�سلت درا�سة طبية 
اأجريت فى كلية الطب 

جامعة "نيويورك" اأن 
ال�سباب الذين يتمتعون 
بطول القامة فى مرحلة 

ال�سباب قد يكون لديهم 
خطرا اأقل من اخلرف فى 

ال�سيخوخة. مرحلة 
واأكد الباحثون اأنه من 
ال�رضورى اإيجاد طرق 

لتحديد االأفراد املعر�سني 
خلطر االإ�سابة باخلرف، كما 
ميكن اأن ت�ساعد االأ�سخا�س 

على اتخاذ تدابري وقائية 
اأو التخطيط لرعايتهم يف 

امل�ستقبل.
وقالت الدكتورة ترييز 
�سارا هورجنجن اأ�ستاذ 
م�ساعد فى ق�سم الطب 

االجتماعى فى ق�سم 
ال�سحة العامة بجامعة 

كوبنهاجن بالدامنارك "لقد 
اأردنا اأن نرى ما اإذا كان 

ارتفاع اجل�سم عند ال�سباب 
مرتبًطا بت�سخي�س اخلرف، 

بينما ن�ستك�سف ما اإذا 
كانت نتائج اختبارات 

الذكاء، امل�ستوى التعليمى، 
والعوامل البيئية والوراثية 

االأ�سا�سية امل�سرتكة بني 
االأخوة تف�رض العالقة"، 

وللقيام بذلك، حللت 
يورجن�سن وزمالوؤها 

بيانات عن 666 األفا و333 
رجاًل دمناركًيا ولدوا بني 

عامي 1939 و1959 مبن 
فيهم 70 األفا و608 اأ�سقاء، 

و7 اآالف و388 تواأما 
من ال�سجالت الوطنية 

الدمناركية. 
واأو�سحت الدكتورة مرييت 

اأو�سلر االأ�ستاذ يف مركز 
البحوث ال�رضيرية والوقاية 

التابع جلامعة )كوبنهاجن( 
»اأن القوة الرئي�سية 

لدرا�ستنا هي اأنها تتكيف 
مع الدور املحتمل للتعليم 

والذكاء يف خطر اخلرف 
لدى ال�سبان، وكالهما 

قد يبني احتياطًيا اإدراكًيا 
ويجعل هذه املجموعة اأقل 
عر�سة لالإ�سابة باخلرف«، 
م�سيفة ي�سري »االحتياطي 
املعريف« اإىل قدرة الدماغ 

على االرجتال وحل 
امل�سكالت التى تظهر فى 

احلياة اليومية.
ولفتت اإىل اأن اأحد القيود 
املهمة للدرا�سة هو عدم 

اليقني فيما اإذا كانت هذه 
النتائج قابلة للتعميم على 

الن�ساء، الأن الدرا�سات 
ال�سابقة حول االختالفات 
املحتملة بني اجلن�سني فى 

العالقة بني الطول واخلرف 
غري حا�سمة فى الغالب.

 ه�سا�سة العظام من االأمرا�س 
اخلطرية التي يتعر�س لالإ�سابة بها 

البع�س، وهو يعني �سعف �سديد 
يف العظام وجعلها ه�سة و�سهلة 

التاآكل، وهذا هو ال�سبب يف �سعور 
االأ�سخا�س امل�سابني باأمل �سديد عند 

القيام باأي جمهود اأو عند امل�سي 
واحلركة.

كما اأو�سح التقرير عرب موقع 
"webmed" اأن االإ�سابة به�سا�سة 

العظام تت�سبب يف التعر�س ال�سخ�س 
امل�ساب اإيل ال�سعور باأمل �سديد عند 

القيام باأعمال ب�سيطة  كاالنحناء 
اإىل االأمام،  اأو  عند حمل اأي �سيء 

خفيف، كما اأن ه�سا�سة العظام 
تعد من االأمرا�س التي تزيد فر�س 
االإ�سابة والتعر�س لك�رض العظام.

واأكدت العديد من الدرا�سات 
الطبية، اأن االإ�سابة به�سا�سة العظام 

تكون ب�سبب نق�س بع�س املعادن 
والفيتامينات باجل�سم، كالتعر�س 
لنق�س الكال�سيوم، وفيتامني »د«، 

ولذا يجب متابعة هذه العنا�رض للحد 
من االإ�سابة به�سا�سة العظام.

واأثبت التقرير، اأن ه�سا�سة العظام 
من االأمرا�س التي تطلب عالج 

فوري حتد من التعر�س للم�ساعفات 
اخلا�سة باملر�س، كزيادة التعر�س 

لالإ�سابة بك�سور يف العظام وخا�سة 
العمود الفقري، واحلو�س والقدمني، 

ولذا يجب العالج ب�سكل �رضيع.
اأعرا�س ه�سا�سة العظام

 وقدم التقرير اأبرز واأهم اعرا�س 
ه�سا�سة العظام، ومنها:

-اآالم �سديد يف الظهر وهذا االأمر 
يعرقل امل�سي.

-يتعر�س االأ�سخا�س امل�سابون 

به�سا�سة العظام، بفقدان الوزن الغري 
مربر.

-التعر�س لك�سور يف العظام ب�سكل 
ملحوظ فعند التعر�س لالإ�سابة 

به�سا�سة العظام يزداد فر�س االإ�سابة 
بالك�سور.

اأ�سباب ه�سا�سة العظام
 كما اأو�سح التقرير، اأن هناك العديد 

من اأ�سباب االإ�سابة به�سا�سة العظام، 
وتكون مرتبطة ب�سكل كبري يف  

بحجم وكثافة العظام، ومن االأ�سباب 
التايل:

-نق�س يف ن�سبة الكال�سيوم يت�سبب 
يف االإ�سابة به�سا�سة العظام.

-نق�س ن�سبة الف�سفور يزيد من 
فر�س االإ�سابة اأي�سا به�سا�سة 

العظام.
-نق�س ن�سبة فيتامني "د" اأي�سا 

يت�سبب يف ه�سا�سة العظام.
-التقدم يف العمر يعد من اأبرز 

االأ�سباب املوؤدية لالإ�سابة به�سا�سة 
العظام، الأن كلما تقدم ال�سخ�س يف 
العمر يزداد فر�س االإ�سابة، واأي�سا 
الن�ساء بعد انقطاع الدورة ال�سهرية 

يزداد فر�س اإ�سابتهم بهذا االأمر.
-واأي�سا التاريخ الوراثي لالإ�سابة 

به�سا�سة العظام تعد من اأبرز 

االأ�سباب، فاإذا كان هناك تاريخ عائلي 
لالإ�سابة به�سا�سة العظام فاأنت اأكرث 

عر�سه لهذا االأمر.
-التدخني له دور كبري يف �سعف 

العظام وزيادة فر�س تعر�سها 
لالإ�سابة به�سا�سة العظام.

-االإ�سابة با�سطرابات يف هرمونات 
الغدة الدرقية تعد من اأبرز االأ�سباب 

املوؤدية لالإ�سابة به�سا�سة العظام.
-اأثبتت العديد من الدرا�سات الطبية 

احلديثة، اأن االإ�سابة باالكتئاب تعد 
من اأ�سباب االإ�سابة به�سا�سة العظام.

عالج ه�سا�سة العظام
 وقدم التقرير العديد من الن�سائح 

التي ت�ساهم يف حت�سني وعالج 
ه�سا�سة العظام، وذلك يتم عن طريق 
ممار�سة الريا�سة ب�سكل يومي الأنها 

ت�ساعد يف حت�سني جودة العظام واحلد 
من تعر�سها لله�سا�سة، كما اأنه يجب 

تناول االأطعمة الغنية بالكال�سيوم 
والف�سفور وفيتامني "د"، تعد من 
االأمور الهامة يف عالج ه�سا�سة 

العظام ب�سكل ملحوظ، ولذا عليك 
تناول احلبوب الغنية بهذه العنا�رض 

الغذائية الهامة، واأي�سا هناك عالجات 
هرمونية ت�ساعد يف تقوية �سحة 

العظام ب�سكل ملحوظ.

اآداب تعامل االأطفال مع االآخرين مجتمــــع
ن�صيحة ذهبية لت�صجيع الطفل 

على القراءة
    ت�صتطيع االأمهات واالآباء اأن تقارن نتائج اأبنائها 
يف االختبارات بالنتائج ال�صابقة له ، حتى ت�صجعه 
على املذاكرة بداًل من مقارنة درجاته يف 
االختبارات مبقارنة درجات زمالئه 
، حتى ال ي�صعر باالإحباط ، 
وينفر من 
املذاكرة 
اأكرث.
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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.
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 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�شر والإ�شهار

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 �شرفنا الإعامي

كلمة ال�شر
1جتمعات للفرح o تصد وذود )عن احلق مثال(

2ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر واملوبقات o للتمين
3االسم األول ملخرج أفالم الرعب األمريكي o كرم

4مرحتل بني البالد
5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام

6تغيب يف التفكري والتركيز
7يدفئ يف الشتاء o عمله هو الكتابة

8يف حالة استحياء مما صدر منها o شكله دائري وقد 
توصف به الشمس

9مغامر يف اللعب بالنقود o غىن وثراء
10يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

أفقــــــــــــــــــي

1عكس مهجي o – شديد الظلمة
 o 2خضار من مقبالت الطعام

حرف جر o ثلثا قوم
3تستخدم يف االستحمام o طني 

مشوي
 o 4نقود مقابل عمل أو خدمة

سيدة مهنتها نقل املعىن من لغة 
إىل أخرى

5حبر كبري o سروال واسع
6عني الكامريا

7آلة ايقاع موسيقية o أداة نصب 
o نصف يتيم

8نشف o جرس )مبعثرة(
9من أمجل األزهار o مكونات 

األرض
10آلة موسيقية وترية o مدينة 

عربية على شط العرب

عمــــــــــــــودي 

اال�صم املفقود 
ا�صم خمرج جزائري حاز على جائزة"كان"عن فيلمه"وقائع �صنني اجلمر"�صنة1975؟

ملعرفة اجلواب . عليكم بت�صطيب الكلمات 
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روي�شد-�شيد علي كويرات-فريدة �شابوجني-

نورية-�شيد اأحمد اأقومي-فتيحة بريار-كلثوم-
حممد توري-وردية-يحيى بن مربوك.
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من الأ�شنان)م(

عا�شمه اآ�شيوية

زهو وفخر)م(

ثلثا كان 

منا�س 

التدريب 

داأب 

لعب برازيلي)م (
�شقم 

عك�س بارد 

من القوا�شم)م(

راهن 

توقري )م(

طني مبلل 

�شجرت 

مت�شابهان 
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يح�شي

عك�س اأقبل 

جماز )م(

�شغرية البقرة)م(

جوابا  ا�شتمر 

خراب 

من اجلواهر  



اجلزائر تبداأ تقييم خمزونها من املحروقات غري 
التقليدية بال�صحراء

عرقاب قال اإنه �شيتم قبل ذلك الت�شاور مع ممثلي املجتمع املدين و اخلرباء  

لــــوؤي .ي
----------------------

حممد  الطاقة  وزير  ام�س  ك�شف  و 
لل�شحافة  تــ�ــشــريــح  يف  ــاب  ــرق ع
عمل  خمطط  عر�س  هام�س  على 
رئي�س  برنامج  لتنفيذ  احلكومة 
اأمام  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  نـــواب 
يف  ــر  ــزائ اجل ـــزون  خم "تقييم  اأن 
التقليدية  غري  املحروقات  جمال 
مطولة  و  معمقة  درا�ــشــة  يتطلب 
املتعلقة  الإجــراءات  اأي�شا  تت�شمن 
يف  للتحكم  الطـــــارات  بــتــكــويــن 
املعمول  احلديثة  التكنولوجيات 
الوزير  اأو�شح  املجال".و  هذا  يف  بها 
مع  الت�شاور  ذلك  قبل  "�شيتم  اأنــه 
اخلــرباء  و  ــدين  امل املجتمع  ممثلي 
على الكيفية املثلى ل�شتعمال هذه 
التي  احلــديــثــة،  التكنولوجيات 
و  لاإن�شان  ق�شوى  حماية  ت�شمن 
حتتل  اجلزائر  اأن  البيئة".يذكر 
من  الـــعـــامل  يف  الــثــالــثــة  ــة  ــب ــرت امل
الغاز  جمال  يف  الحتياطات  حيث 
الطاقة  ـــر  وزي كـــان  الــ�ــشــخــري.و 
جهود  مــن  الــتــكــثــيــف  اأن  كــ�ــشــف 
الغاز  عــن  البحث  و  ال�شتك�شاف 
ــدة مع  ــدي ــرتول بــحــقــول ج ــب ال و 

التحويلية  بال�شناعات  الهتمام 
قـــدرات  مـــن  الـــرفـــع  ــب  ــان ج اإىل 
�شنويا  طن  مليون   27 من  التكرير، 
،هي   2024 اآفاق  طن  مليون   35 اإىل 
عمل  ملخطط  ــارزة  ــب ال ــــداف  الأه
.و  ــة  ــاق ــط ال ـــال  جم يف  ــة  ــوم ــك احل
اإذاعي،  ت�شريح  يف  عرقاب  اأو�شح 
ا�شرتجاع  هي  وزارتــه  اأولويات  اأن 
التقليدية  الطاقات  من  املــخــزون 

الوطني  للطلب  ال�شتجابة  ل�شمان 
التنوع  ا�شرتاتيجيات  تبّني  كذا  و 

الطاقوي.

كما  اأفاد الوزير انه و بهدف �شمان 
الطاقات  نحو  الطاقوي  النتقال 
املــتــجــددة مــن املــرتــقــب انــتــاج 15 
2035 و ذلك  اآفاق  األف ميغاواط يف 
الطاقة  على  الطلب  تدعيم  بهدف 

ما  ا�شتعمال  جتنب  و  الكهربائية 
من  مكعب  مرت  مليار   240 يقارب 
الغاز الطبيعي.من جهة اأخرى نوه 
اجلديد  بالقانون  عرقاب  حممد 
يعطي-ح�شبه-  الذي  للمحروقات 
و  �شوناطراك  ملجمع  كبريا  دعما 
عن  البحث  و  التنقيب  لربنامج 

الطاقات .

اأعلنت وزارة الطاقة عن تقييم ملخزونات اجلزائر من املحروقات غري التقليدية مبا فيها الغاز ال�صخري مع تكوين 
االإطارات و العمال، للتحكم يف التكنولوجيات احلديثة اخلا�صة بهذه املوارد غري االحفورية .
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اجلزائر حتت�صن امللتقى 
الدويل لدعم امل�صاحلة 

الليبية ال�صهر املقبل

حجز اأكرث من 5 قناطري 
خمدرات يف النعامة

منع اإدخال 11 طنا من االأجهزة االلكرتومنزلية قادمة من ال�صني مبيناء وهران

تورطوا يف خ�صائر للخزينة بـ 6 مليارات دوالر 

حماكمة �صالل و اأويحيى يف ق�صية تركيب ال�صيارات تتاأجل اىل الـ26 من فيفري

اأجل  من  "التحالف  الطابية  املنظمة  تعتزم 
رعاية  ــت  وحت الوطني"،  الــطــابــي  التجديد 
املجل�س الإ�شامي الأعلى، اإىل عقد امللتقى دويل 
ي�شعى لدعم امل�شاحلة الليبية، حتت عنوان "اأثر 
الإ�شام يف وحدة الغرب الإ�شامي و دور الزوايا 
ليبيا"  يف  ال�شام  اإحال  يف  الأعيان  و  العلماء  و 

باجلزائر العا�شمة ال�شهر املقبل.
و من املقرر اأن يبحث امللتقى كل امل�شارات املمكنة 
�شبل  اإيجاد  و  الليبي  الو�شع  حللحلة  واملتاحة 
حلقن الدماء و اإر�شاء ال�شلم و امل�شاحلة الوطنية، 
من  الأعــيــان،  و  العلماء  و  الــزوايــا  دور  بتفعيل 
الدينية  الدبلوما�شية  تفعيل  يف  امل�شاهمة  خال 
و ال�شعبية، كذا �شياغة ميثاق �شرف جامع ي�شلح 

بني الأ�شقاء الليبيني.
�شيوخ  و  العلماء  من  عدد  امللتقى  ي�شت�شيف  كما 
احلدودية،  القبائل  و  التوارق  اأعيان  و  الزوايا 
يف  متخ�ش�شني  اأ�شاتذة  و  خرباء  اىل  بالإ�شافة 
�شاكلة  على  اإقليمية  وهيئات  املغاربي  ال�شاأن 
علماء  منتدى  رئي�س  و  ال�شاحل  علماء  رابطة 

افريقيا و جمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني.
و  اجلامعة  بــدور  الرتقاء  اىل  امللتقى  يهدف  و 
ينقلهم  بحيث  الــواقــع،  من  تقريبهم  و  الطلبة 
و  العملي  امليدان  يف  التطبيق  اىل  التنظري  من 

امل�شاهمة يف اإيجاد احللول لاأزمة الليبية.
ق/و

ك�شفت و دمرت 
مفرزة للجي�س 
الــــــوطــــــنــــــي 
يوم  ال�شعبي، 
ــري  ــف ــي ف  11
اإثـــــر   2020
بحث  عملية 

البابور،  بجبال  مترجاجوت  مبنطقة  مت�شيط  و 
الإرهابية  للجماعات  خمباأين  �شطيف،  ــة  ولي
يف  تدخل  ــواد  م و  ال�شنع  تقليديتي  قنبلتني   و 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�شبما  املتفجرات،  �شناعة 
الدفاع الوطني.و اأوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�س 
اجلمارك،  م�شالح  مع  بالتن�شيق  ال�شعبي  الوطني 
جتار  �شبعة  الــنــعــامــة،  وليـــة  الــ�ــشــفــراء،  بعني 
خمدرات و �شبطت كمية �شخمة من الكيف املعالج 
و  كيلوغرامات  ثمانية  و  قناطري  بخم�شة   ُتقدر 
كذا خم�س مركبات، يف حني �شبط حرا�س احلدود  

بتلم�شان. املادة  نف�س  من  كيلوغراما   72
ق/و

باحلدود  الــرقــابــة  م�شالح  منعت 
مـــوؤخـــرا مبــيــنــاء وهــــران اإدخــــال 
الأجــهــزة  مــن  طنا   11 مــن  �شحنة 
ال�شني،  من  قادمة  الإلكرتومنزلية 
اجلهوي  املديرية  ك�شفته  ح�شبما 

للتجارة بوهران.
و منعت م�شالح املراقبة اإدخال هذه 
اأجهزة  من  تت�شكل  التي  احلمولة 
 4 بقيمة  مكاو،  و  ال�شعر  تن�شيف 
ح�شب  املطابقة،  لعدم  دج  مايني 
منع  اأن  اأبـــرز  الـــذي  املــ�ــشــدر،  ذات 
عقب  مت  الب�شاعة  هــذه  اإدخــــال 
عينات  وجتربة  التحاليل  اإجـــراء 

التجارب  خمرب  م�شتوى  على  منها 
بق�شنطينة.

وهــران  مبيناء  اإدخـــال  منعت  كما 
املنكهات  مــن  طنا   46 مــن  حمولة 
�شوي�شرا  مــن  م�شتوردة  الغذائية 
بقيمة 13 مليون دج من قبل م�شالح 
خمالفة  ب�شبب  باحلدود  املراقبة 
مرتبطة بازدواجية الو�شم للوثائق 

التجارية،.
و كانت نف�س امل�شالح قد منعت يوم 
وهران  مبيناء  املا�شي  جانفي   29
من  اأطــنــان   5.6 مــن  �شحنة  اإدخـــال 
بطانيات الأطفال و ملحقات بقيمة 

ال�شني  من  قادمة  دج  مليون   2.6
ب�شبب خمالفة تتعلق بالو�شم اأي�شا، 
اأي�شا  مت  قد  امل�شدر.و  نف�س  ح�شب 
بنف�س امليناء منع اإدخال 8.5 اأطنان 
 9.6 بقيمة  الطباعة  اأدوات  مــن 
مليون دج م�شتوردة من ال�شني لعدم 
بعد  ما  خدمة  و  ال�شمان  احــرتام 
البيع و الو�شم و دليل ال�شتخدامات.
ــتــوى املــيــنــاء اجلـــاف  وعـــلـــى مــ�ــش
الرقابة  م�شالح  منعت  بال�شانية، 
باحلدود خال �شهر جانفي  اإدخال 
 5.4 بقيمة  العد�شات  من  اأطنان   5
ماينب دج قادمة من ايطاليا ب�شبب 

خمالفة تتعلق بالو�شم.
الـــغـــزوات )تــلــمــ�ــشــان(،  و مبــيــنــاء 
يف  باحلدود  الرقابة  م�شالح  منعت 
من  �شحنة  اإدخال  املا�شي  جانفي   9
الريا�شية  الأحذية  من  اأطنان   5.7
مليون   13 بقيمة  فيتنام  من  قادمة 
م�شدر  عــامــة  غــيــاب  ب�شبب  دج 
اأن  يذكر  امل�شدر.   ذات  وفق  املنتج، 
لوهران  للتجارة  اجلهوية  املديرية 
 ، م�شتغامن   ، ــران  وه ــات  ولي ت�شم 
و  متو�شنت  ــني  ،ع بلعبا�س  �شيدي 

تلم�شان.
ق/و

ــر  ــزائ اأجــــل جمــلــ�ــس قــ�ــشــاء اجل
رمــوز  حماكمة  الأربــعــاء  اأمــ�ــس 
تركيب  ق�شية  يف  ال�شابق  النظام 
اخلفي  الــتــمــويــل  و  ــيــارات  الــ�ــش
للحملة النتخابية.و قرر قا�شي 
اجلل�شة تاأجيل جل�شة ال�شتئناف 
ال�شابق  النظام  ــوز  رم ملحاكمة 
اإىل  ال�شيارات  تركيب  ق�شية  يف 
اجلــاري.و  فيفري  �شهر  من  الـ26 
ـــذي تقدم  ال الــطــلــب  ذلـــك بــعــد 
لتاأ�ش�س  نظرا   هــذا  الــدفــاع.  به 
حق  يف  الق�شية  يف  جدد  حمامني 

كل من الوزير الأول ال�شابق عبد 
بالإ�شافة  جنله  و  �شال  املالك 
احمد  ال�شابق  الأول  الوزير  اإىل 
حممد  الأعمال  رجل  و  اأويحيى 
العيفة  املحامي  ــان  ك ــري.و  ــاي ب
الأول  ــر  ــوزي ال �شقيق  اأويــحــيــى 
اأكد  قد  اأويحيى  اأحمد   ، ال�شابق 
�شبقت  �شحفية  ت�شريحات  يف 
�شيطلب  اأنــــه   اجلل�شة  ــة  ــداي ب
حماكمة  ا�شتئناف  جل�شة  تاأجيل 
متهمي ق�شيتي تركيب ال�شيارات 
للحملة  اخلـــفـــي  ــل  ــوي ــم ــت ال و 

ال�شابق  للرئي�س  النتخابية 
موؤكدا  بوتفليقة.  العزيز  عبد 
اإىل  يعود  التاأجيل  طلب  �شبب  اأن 
�شرورة جمع اأكرب قدر ممكن من 
املعلومات واملعطيات حول امللف.و 
جمل�س  اإىل  و�شل  التفا�شيل  يف 
ق�شاء اجلزائر من �شجن احلرا�س 
ال�شاحنة  مــن  على  بالعا�شمة 
كل  ال�شجناء  لنقل  املخ�ش�شة 
ال�شابقني  الأولــني  الوزيرين  من 
ــد اأويــحــيــى و عــبــد املــالــك  ــم اأح
و  ال�شناعة  وزيــــري  و  ــال،  ــش �
يو�شفي  يو�شف  ال�شابقني  املناجم 
 4 اإىل  حمجوب.بالإ�شافة  وبدة 
حداد  علي  هم  و  اأعــمــال  ــال  رج
و  بايري  حممد  و  معزوز  واأحمد 
قا�شي  ا�شطر  عرباوي.و  ح�شان 
اإثر  املحاكمة،  بداية  يف  اجلل�شة 
دخول املتهمني، اإىل رفع اجلل�شة 
التي  الــقــاعــة  تنظيم  اأجـــل  مــن 
الف�شوليني  و  باملواطنني  اكتظت 
و عائات املتهمني و املحامني، كما 
الدفاع  هيئة  من  القا�شي  طلب 

تاأتي  اأع�شائها.و  عــدد  تقلي�س 
ال�شتئناف  ــر  اإث املحاكمة  هــذه 
اجلمهورية  نيابة  رفعته  الــذي 
يف  املتهمني  دفـــاع  هيئة  كــذا  و 
احلكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي 
املا�شي،  دي�شمرب   10 يوم  اأحممد 
الوزير  باإدانة  فيه  ق�شت  التي  و 
بـ  بو�شوارب  ال�شام  عبد  ال�شابق 
مليون  و2   نافذا  حب�شا  �شنة   20
دج غرامة مالية نافذة مع اإ�شدار 
و  �شده.  ــدويل  ال بالقب�س  ــرا  اأم
اإدانة الوزير الأول ال�شابق اأحمد 
اأويحيى بـ 15 �شنة حب�شا نافذا و2  
مليون دج غرامة مالية نافذة، مع 
م�شادرة كل ممتلكاتهما املحجوزة 
اإدانــة  كــذا  و  تكميلية،  كعقوبة 
عبد  �شال  الأ�شبق  الأول  الوزير 
املالك و معاقبته بـ 12 �شنة حب�شا 
مالية  غرامة  دج  مليون  و1  نافذا 
النقل  وزير  بــراأت  نافذة.بينما 
عبد  ال�شابق  العمومية  والأ�شغال 
التمويل  تهمة  من  زعان  الغني 
ال�شيا�شية.اأما  لاأحزاب  اخلفي 

رجال  حق  يف  ال�شادرة  الأحكام 
املحكمة  عاقبت  فقد  الأعــمــال، 
بـ7 �شنوات �شجنًا نافذاً علي حداد 
6 �شنوات �شجنًا  و عرباوي ح�شان 
�شنوات   7 معزوز  اأحمد  و  نافذاً، 
عن  �شنوات.اأما   3 بايري  حممد  و 
احلكم  ف�شدر  املتهمني،  بقية 
بومردا�س  وليـــة  وايل  ب�شجن 
بـ5  زرهــــوين  ميينة  ال�شابقة 
و7   3 وبني  نافذاً،  حب�شًا  �شنوات 
بنوك  يف  م�شوؤولني  �شد  �شنوات 
و  ال�شناعة  ووزارة  حكومية 
بعدة  املتهمون  يحاكم  و  املناجم. 
مب�شانع  ترتبط  ف�شاد  ق�شايا 
الأجنبية  الــ�ــشــيــارات  تــركــيــب 

والتمويل اخلفي حلملة الرئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شابق 
ال�شيا�شية،  لاأحزاب  و  الأخرية 
املال  تبذير  و  الأمــوال  تبيي�س  و 
م�شبوهة  �شفقات  اإبــرام  و  العام، 
غري  امتيازات  على  احل�شول  و 
اخل�شائر  حجم  م�شروعة.وفاق 
التي كبدها رموز نظام بوتفليقة 
 6 من  اأكــرث  اإدانتهم  متت  الذين 
اأظهرته  ما  وفق  دولر  مليارات 
عنها  ك�شفت  ــي  ــت ال الأرقــــــام، 
من  اأ�شبوع  بعد  العامة  النيابة 
يف  علنية  حماكمة  اأول  جل�شات 

تاريخ اجلزائر امل�شتقلة.
لوؤي ي

اجلزائر تطرح مناق�شة ل�شراء 35 
األف طن من الذرة 

الــدواجــن  وتــربــيــة  للتغذية  العمومية  املوؤ�ش�شة  طــرحــت  
 35 حوايل  ل�شراء  دولية  مناق�شة   ، الأربعاء  باجلزائر،اأم�س  
األف طن من الذرة، ح�شب ما اأفادت به وكالة رويرتز لاأنباء.و 
 13 اخلمي�س  العرو�س،اليوم   لتقدمي  النهائي  املوعد  �شيكون 

فيفري،  و ميكن توريد الذرة من منا�شئ خيارية.
ق/و
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