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طرابل�س تثني 
على جهود اجلزائر لتحقيق 

اال�ستقرار يف ليبيا

ارتباك وفو�سى يف مطار 
هواري بومدين بعد اإ�سراب 

م�ستخدمي املالحة اجلوية

فيما مت حجز 28 قنطارا من اللحوم غري �ساحلة لال�ستهالك بالأغواط

ال�سراج قال لبوقادوم ان احلديث عن ال�سالم دون وقف 
الأعمال العدائية اأمر غري جمد

الإدارة قابلت احتجاجهم باإلغاء عالقة العمل مع 20 
م�ستخدما

ردا على تخطيط الوزارة ا�ستريادها من دول اجلوار

عماري يوؤكد:  �سنق�سي على التبعية يف �سعبة احلليب

املـوالون يهددون برفع 
اأ�سعار اللحوم يف رم�سان
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م�سرع �سائق �سيارة اإ�سعاف مبوؤ�س�سة 
بورقلة  مرور  حادث  يف   Ensp

مقتل ع�سكري متقاعد والزوجة 
يف قف�س االتهام باأم البواقي 

0620

م�ساعدة الفئات اله�سة 
واملحتاجة وتنظيم قوافـل 

خريية لفائدة البدو 
الرحل من اأولوياتنا

رئي�سة جمعية "اليد املمدودة " اخلريية توؤكد:

درو�س حت�سي�سية حول 
اال�ستعمال ال�سيئ

 االأنرتنت باأمن الوالية  

بن نا�سر رائع لكن 
يتوجب ان يتوقف عن 

عادته ال�سيئة!

الـــوادي

ب�سكرة

الريا�سة
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�ص 11

التالحم العائلي .. م�سدر فخر 
واعــتــزاز املـ�سـعـديـيـن

06مدينة م�سعد بوالية اجللفة

حج  دفرت  اآالف    5
جديد للجزائريني

�ص 20

هذه اأ�سعار ال�سيارات امل�ستوردة االأقل من ثالث �سنوات
03فر�ص على م�سانع الرتكيب جلب الأموال مل�ساريعهم دون ال�ستفادة من قرو�ص



امل�ستفيدون من التجزئات 
العقارية بالروي�سات 

بورقلة  يف وقفة احتجاجية 
حلل م�سكل النزاع 
واالأرا�سي املنهوبة 

والدعم املايل 

�صورة وتعليق

جتري الشرطة يف هونغ كونغ عمليات حبث وحتّر للقبض على عصابة 
من  تعاين  منطقة  يف  املراحيض  ورق  رزم  من  املئات  سرقت  مسلحة، 
نقص يف كثري من السلع نتيجة تفشي فريوس »كورونا«.وأفادت الشرطة 
املحلية، بأن ثالثة رجال احتجزوا سائق شاحنة يف وقت مبكر االثنني 
خارج متجر يف مونغ كوك، وهي منطقة عمالية، وهلا تاريخ مرتبط 
الصحافة  وكالة  »ترياد«.ونقلت  باسم  املعروفة  الصينية  باملافيا 
الفرنسية عن متحدث باسم الشرطة قوله، إن »ثالثة رجال حيملون 
السكاكني هددوا عامل توصيل وسلبوه رزما من ورق املراحيض تساوي 

ألف دوالر هونغ كونغي«، وهو ما يعادل 130 دوالرا أمريكيا.
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حـدث وال حـرج
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�سطو م�سّلح على كميات هامة من 
»ورق املراحي�س«! ب�سبب كورونا

�رشفة،بتعوي�ض  يو�سف  العا�سمة،  وايل  اأمر 
الفالحني الذين ت�رشرت اأرا�سيهم من الطرقات 

املن�ساأة حديثا.
اأحد  ل�سكوى  ا�ستماعه  خالل  �رشفة،  قال  و 
بعث  �سيعيد  اإن��ه  خ��رة،  مقطع  يف  الفالحني، 
نتيجة  املت�رشرين  بتعوي�ض  املتعلق  املر�سوم 

تو�سيع الطرقات.

وفاة ر�سيع يف حريق م�سكن بال�سلف
أدى حريق شب اليوم بإحدى املنازل 

ببلدية األبيض جماجة يف والية 
الشلف إىل وفاة رضيع حسبما أفادت به 

وكالة األنباء اجلزائرية.
وأوضح املكلف باإلعالم بذات املصاحل، 

مالزم أول حممد مساعدية، أن هذا 
احلادث الذي وقع ببقعة أهل الشاوي 

ببلدية األبيض جماجة، أسفر عن وفاة 
رضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، باإلضافة 

إىل خسائر مادية.
وتدخلت وحدات احلماية املدنية إلمخاد 

هذا احلريق و السيطرة عليه، فيما مت إجالء الضحية إىل مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى أوالد 
حممد.

عمدت الفنانة اللبنانية، 
نانسي عجرم، إىل التظاهر 

أهنا سقطت أرضا على خشبة 
املسرح، على سبيل املزاح، 

مع طفل متسابق يف برنامج 
املسابقات الغنائية لألطفال 
“ذا فويس كيدز”. طالبت 
نانسي من املتسابق الطفل، 

هشام، أن تلعب معه مصارعة، 
و بالفعل توجهت حنو خشبة 

املسرح و بدأ اللعب، إال إهنا 
سقطت أرضا على سبيل املزاح، 

لتخرب هشام أنه الفائز. و 
اختار الطفل اليمين هشام أن 

ينضم إىل فريق نانسي عجرم، 
وذلك يف احللقة السادسة و 

األخرية من مرحلة “الصوت 
وبس”.

نانسي 
عجرم ” 

تسقط أرضا” 
على مسرح 
” ذا فويس 

كيدز”

خمرجة جزائرية تعر�س فيلما يف “اإ�سرائيل”
“احلديث عن األشجار” للمخرج صهيب جاسم الباري.مبارك و فيلم “املومياء” املصري من اخراج للمخرج شادي عبد السالم ومبشاركة نادية لطفي ، أما الفيلم التونسي “arab blues” رحيانة، و الفيلم السوداين الذي يرغنب فيه، احلديث حبرية يف كل املواضيع … التدخني.ومن من بني األفالم العربية املعروضة يف املهرجان   الفيلم املغريب “صوفيا” من إخراج مرمي بن تدور أحداث الفيلم املمنوع من العرض يف اجلزائر  والذي صور يف اليونان حول قصص نساء يلتقني يف محام خاص، ميكنهن من عيش حياهتن لساعات بالشكل الناس يف الدول العربية و القضايا اليت هتمهم و خلق جسر ثقايف من أجل تشجيع التطبيع، وهو ما ترفض اجلزائر حكومة و شعبا و يعاقب عليه القانون.و املحتلة.و كشفت وسائل إعالم تتبع االحتالل اإلسرائيلي أن املهرجان سيشهد عرض أفالم من عدة دول عربية لتسليط األضواء على احلضارة و الثقافة و من املنتظر أن ُيعرض فيلم “مازلت أختبئ كي أدخن” للمخرجة اجلزائرية رحيانة يف  مهرجان “سينما الشرق األوسط” الذي يقام األسبوع املقبل يف القدس 

وايل العا�سمة ياأمر بتعوي�س الفالحني 
املت�سررين من تو�سيع الطرقات
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هذه اأ�سعار ال�سيارات امل�ستوردة االأقل من ثالث �سنوات

لوؤي ي
--------------------

ال�سيارات  �سعر  اأن  الوزير،  وقال 
امل�سدرة  البلدان  يف  امل�ستعملة 
لي�ض  اإ�سبانيا   اأمل��ان��ي��ا،  فرن�سا، 

منخف�سا مقارنة باجلديدة.
واأو�سح الوزير، اأن جلنة ثالثية من 
وزارات ال�سناعة، املالية والتجارة، 
يو�سح  من�سور  ب��اإع��داد  �ستقوم 

اآليات ا�سترادها.
ما  "كل  اأن  ال�سناعة  وزير  واأ�سار 
تنظيمي  اليوم هو خلق منط  يهمنا 
لأن��ه  امل��رك��ب،  ت�سير  يف  جديد 

اأ�سبح ي�سر بطريقة روتينية".
املناجم  و  ال�سناعة  وزي��ر  وق��ال  
تريد  التي  ال�سيارات  عالمات  ،اأن 
لن  اجلزائر  يف  الفعلي  الت�سنيع 
نفر�ض عليها اأي �رشيك". و اأ�ساف 
"من يريد الت�سنيع الفعلي فلياأتي 

بالأموال فقط".
اأّن  علي،  اآي��ت  فرحات  اأك��د  كما 
“الإعفاءات من ال�رشيبة اجلمركية 

كانت وراء ت�سخيم الفواتر”.
اأن  ال�����س��ن��اع��ة،  وزي����ر  وق����ال 
“الإعفاءات من ال�رشيبة اجلمركية 
امل�سنعني،  ل�سالح  كانت  التي 
للعملة  الأول  املمول  مبثابة  كانت 

ال�سعبة يف ال�سوق ال�سوداء”.

اأن  علي  اآي���ت  ف��رح��ات  واأ���س��ار 
عدم  من  ت��اأك��دوا  ملا  “امل�سنعني 
دفعهم لل�رشائب اجلمركية توجهوا 
بطريقة  الفواتر  ت�سخيم  اإىل 

عادية”.
 ” اأن  علي،  اآيت  فرحات  وك�سف 
ي�ستغل  اأ�سبح  ال�سناعي  العقار 

ك�سمان ملنح القرو�ض”.
واعترب وزير ال�سناعة، يف ت�رشيح 
العقار  “منح  اأن  املجاهد،  مبنتدى 
�سي�ستخدم  اأ�سبح  ال�سناعي 
لإن�ساء  القرو�ض  ملنح  كو�سيلة 

امل�سانع”.

“هذا  اأن  علي  اآي��ت  فرحات  وق��ال 
باتخاذ  ت�سحيحه  يجب  خ��ط��اأ 

الإجراءات الالزمة”.
واعرتف وزير ال�سناعة اأن “العديد 
من العقارات ال�سناعية مت توزيعها 
باملعريفة”، موؤكدا يف ال�سياق ذاته 
الظاهرة  هذه  من  احلد  “�سيتم  اأنه 

وتقلي�سها”.
دفرت  لفر�ض  “التوجه  عن  و�رشح 
يف  التحايل  �سيمنع  جديد  �رشوط 

ملف منح العقار ال�سناعي”.
فرحات  ال�سناعة  وزي��ر  وق��ال 
اجلي�ض  طلب  ،اإن  براهم  علي  اآيت 

مركب  ت�سير  ال�سعبي  الوطني 
احلجار فلن اأعار�ض طلبه"

ت�سير  اأن   ، ال�سياق  ذات  واأكد يف 
يف  لي�ض  احل��ايل  احل��ج��ار  مركب 

امل�ستوى املطلوب.
واعترب وزير ال�سناعة واملناجم، اأن 
منها  تعاين  التي  احلالية  “امل�ساكل 
هي  العمومية  املوؤ�س�سات  معظم 
�سنت  �رشيفة  غر  مناف�سة  نتيجة 

�سدهم”.
وقال فرحات اآيت علي اأن “م�سكل 
كانت  وغرها  اأون��ي��ام  موؤ�س�سة 
�سحية مناف�سة غر �رشيفة �سنت 

ا�ستفاد  اإعفاءات  ب�سبب  �سدها، 
منها غرها”.

اأن  ال�سناعة  وزي���ر  واأ����س���ار  
اأنه  مرة  كل  ويف  كان  “امل�سكل 
يتم تقدمي الأموال لغر اأ�سحابها”. 
م�سيفا اأن “العديد من املوؤ�س�سات 
خلق  بهدف  اأ�س�ست  قد  العمومية 
لتحقيق  ولي�ض  العمل  منا�سب 

الأرباح”.
�سناعة  ملف  يف  ال��وزي��ر  وتابع 
قائال  الكهرومنزلية  الأج��ه��زة 
ت�سنع   كانت  اأونيام  “موؤ�س�سة 
 108 من  اأزيد  هناك  كان  حني  يف 
يف  خمت�سة  �سناعية  موؤ�س�سات 

الرتكيب “.
من  ال�سناعة  وزي��ر  وا�ستغرب 
وجود �رشكات �ساغلة يف �سناعة 
لكنها  الكهرومنزلية،  الأج��ه��زة 
من  مكونة  فيال  “يف  ت�ستغل 

طابقني وفقط”.
“اأن  علي  اآي��ت  فرحات  واأو�سح 
وفئة  ي�سنع  ممن  قليلة  فئة  هناك 
قليلة من لديها ن�سبة اإدماج وتعترب 
الباقي  اأم��ا  ج��دا،  حمت�سمة  ن�سبة 

فكلها تركيب”.
واأ�سار يف ذات ال�سياق، اأنه “�سيتم 
�سيدفع  واجلميع  المتيازات  اإلغاء 

ال�رشائب قريبا”.

قال وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي براهم، يف منتدى يومية املجاهد، اأن �سعر ال�سيارات االأقل من ثالث �سنوات، التي �سمحت احلكومة 
با�ستريادها، �سيكون مقاربا  ل�سعر ال�سيارات اجلديدة.

ُفِر�س على م�سانع الرتكيب جْلب االأموال مل�ساريعهم دون اال�ستفادة من قرو�س االإدارة قابلت احتجاجهم 
باإلغاء عالقة العمل مع 20 

م�ستخدما

ارتباك وفو�سى 
يف مطار هواري 

بومدين 
بعد اإ�سراب 
م�ستخدمي 

املالحة التجارية
ت�سبب اأم�ض اإ�رشاب 

م�ستخدمي املالحة التجارية 
يف يومه الثاين،  حالة من 

الرتباك والفو�سى يف 
اأو�ساط امل�سافرين، نتيجة 

تاأخر اإقالع رحالتهم املربجمة 
انطالقا من مطار اجلزائر 

الدويل هواري بومدين.
وكان تكتل م�ستخدمي 
املالحة التجارية ل�رشكة 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

قد قرر الإعالن عن حركة 
احتجاجية ملدة ثالث �ساعات 
للمطالبة بتنفيذ ما مت التفاق 

عنه مع الإدارة، بخ�سو�ض 
اجلانب املهني والجتماعي 

للعمال، غر اأن الإدارة 
قابلت احلركة الحتجاجية ب�" 

تع�سف" من خالل اتخاذها 
قرارا باإلغاء عالقة العمل مع 

20 م�ستخدما، وهو ما اأدى 
اإىل تاأزم الو�سع والإعالن 

عن اإ�رشاب مفتوح.
ويطالب م�ستخدمو املالحة 

التجارية ، ح�سب رئي�ض 
التكتل بو�ستة فريد، بتح�سني 
ظروف العمل وتطوير ت�سير 
املوارد الب�رشية والتجهيزات، 

ي�ساف لها مطلب اإعادة 
اإدماج امل�ستخدمني الذين مت 

توقيفهم عن العمل.
ويرى امل�سوؤول النقابي اأن 
ا�ستخدام املوارد الب�رشية 

ملوظفي الطران ب�سعة 
�ساعية ل تتطابق مع املعاير 

الدولية يوؤثر على اأمن 
و�سالمة الرحالت، اإىل جانب 

عدم توفر الظروف املالئمة 
يف مقر العمل.

ون�رشت اجلوية اجلزائرية 
بيانا اأكدت فيه اأن ال�رشاب 

الذي قامت به النقابة الوطنية 
مل�سيفي الطران غر �رشعي، 
م�سددة على اأن الحتجاجات 
تتعلق بالدرجة الأوىل باأجور 

امل�سيفني مطالبني الأخرة 
بزيادات يف الرواتب.

واأكدت اجلوية اجلزائرية 
ا�ستحالة الت�سامح مع العمال 
املوقفني  عملهم دون احرتام 
الإجراءات القانونية املرافقة 

لالإ�رشاب خا�سة واأن 
هوؤلء تعاملوا مع الزبائن 

وامل�ستخدمني كرهينة، 
ي�سيف البيان.

لوؤي ي

ا�ستد ال�رشاع ، بني وزير التجارة كمال رزيق 
التجارة  وزارة  تهديد  عقب  املا�سية،  ومربي 
ل�سبط  اجل��وار  دول  من  املا�سية  با�ستراد 
القادم،يف  رم�سان  �سهر  خ��الل  الأ���س��واق 

الوقت الذي هدد فيه املرّبون برفع الأ�سعار.
اجلزائري،  التجارة  وزير  ت�رشيحات  جتِد  ومل 
نحو  اجلزائر  بتوجه  املتعلقة  رزي��ق،  كمال 
وت�ساد  موريتانيا  م��ن  املا�سية  ا�ستراد 
خالل  الأ���س��واق  لتموين  النيجر،  وحتى 
اللحوم  ا�ستراد  من  ب��دل  رم�سان،  �سهر 
الفدرالية  رئي�ض  املجمدة.ومت�سك  احلمراء 
ع��زاوي  جياليل  املا�سية،  ملربي  اجلزائرية 
يتم  ما  كفاية  فيها  يوؤكد  والتي  بت�رشيحاته، 
الأ�سواق،  يف  موا�ض  من  حلوم  من  �سخه 
من  املوا�سي  ل�ستراد  اجلزائر  حاجة  وعدم 
منا�سبة  من  اأكرث  يف  اأكد  اجلوار،حيث  دول 
حيوانية،ي�سد  ثروة  من  اجلزائر  متلكه  ما  اأن 
احتياجات املواطنني من اللحوم احلمراء.وذلك 
قد  جارة  دول  ال�ستراد من  اإىل  اللجوء  بدَل 
املحلية  املا�سية  من  راأ���ض  مليون   28 تهدد 

ا�سترادها،  املنتظر  املا�سية  بالأمرا�ض.وحول 
املا�سية،  الفدرالية اجلزائرية ملربي  اأكد رئي�ض 
متلك  "اجلزائر  اأن  �سحفية  ت�رشيحات  يف 
العامل، وبالتايل  املا�سية عرب  اأح�سن �ساللت 
جللب  ال�سعبة  بالعملة  اأم��وال  ن�سيع  قد 
الأ�سا�ض،  يف  امل�ستهلك  منها  ينفر  حل��وم 
اللحم  ا�ستراد  وهو نف�ض ما كنا نعي�سه عند 
امل�ستهلك  لدى  اإقبال  يلق   مل  والذي  املجمد 
"املوالني مل  اأن  اجلزائري".و�سدد عزاوي على 
يكتفوا بالكالم والتفرج فقط، بل �سيتخذون 
خطوات من �ساأنها اأن تهز الأ�سواق لالأ�سف، 
وح�سب  قرارها".  عن  احلكومة  ترتاجع  مل  اإن 
تقارير ر�سمية، بلغ الإنتاج املحلي من اللحوم 
احلمراء خالل �سنة 2019 نحو 3 ماليني طن، 
اللحوم.  من  الأخرى  الأن��واع  اإىل  بالإ�سافة 
وجاء ذلك يف وقت تزايد فيه الطلب الداخلي، 
مليون  قرابة  ا�ستراد  اإىل  احلكومة  دفع  ما 
الربازيل  من  املجمدة  اللحوم  من  �سنويا  طن 
املا�سية،  مربي  تهديدات  والأرجنتني.ودفعت 
اق��رتاح  اإىل  رزي��ق،  كمال  التجارة  بوزير 

ورقة طريق جديدة، ح�سب ما اأكدته م�سادر 
موثوقة يتعهد مبوجبها املربون ب�سخ كميات 
اأيام �سهر رم�سان،  اللحوم طوال  حمددة من 
على اأن يحدد �سعر الكيلوغرام الواحد من حلم 
دينار   1700 عو�ض   ، دينار   800 ب�  اخلروف 
ال�رشيبية،  المتيازات  بع�ض  منح  مع  حاليا، 
الأ�سحى. لعيد  حت�سبا  لالأعالف  اأكرث  ودعم 
وح�سب الأمني العام لالحتاد العام للمزارعني 
ببيع  "القول  فاإن  عليوي،  حممد  اجلزائريني، 
حلم الأغنام ب� 800 دينار للكيلوغرام الواحد، 
املنتجة  املحافظات  يف  م��وج��ودة  حقيقة 
باقي  يف  الأ�سعار  ارت��ف��اع  اأم��ا  للما�سية، 
الوليات اإىل غاية 1700 دينار ف�سببه وجود 
تنظيم  وعدم  الو�سطاء  من  طويلة  �سل�سلة 
املا�سية".واأ�ساف  نق�ض  ولي�ض  الأ���س��واق، 
التي  الفو�سى  "حالة  اأن  املتحدث  نف�ض 
ل�ستراد  حتتاج  ل  اللحوم،  اأ�سواق  تعي�سها 
حتتاج  ل  كما  املجمدة،  للحوم  ول  املا�سية 
يق�سي  قد  للحوم،  موحد  �سعر  و�سع  اإىل 
�سيا�سة  هو يف و�سع  احلل  بل  الإنتاج،  على 

املا�سية".ويف  �سعبة  ُت�سّر  �ساملة  وطنية 
اجلزائرية  املنظمة  رئي�ض  دافع  املقابلة،  اجلهة 
حلماية امل�ستهلك، م�سطفى زبدي، عن توجه 
احلكومة نحو ا�ستراد املا�سية من دول اجلوار 
لل�رشيط احلدودي اجلنوبي، واعترب زبدي يف 
اأنه قرار يخدم م�سلحة  ت�رشيحات �سحفية 
يعرت�ض  وم��ن  الأوىل،  بالدرجة  امل��واط��ن 
تف�سيله  اىل  يرجع  فذلك  القرار  هذا  على 
املواطن عن  بينما يعجز  مل�سلحته �سخ�سية، 
زبدي  واأ�ساف  املادة.  هذه  من  حاجاته  تلبية 
اأن اأطرافا اقرتحت منذ عامني ا�ستراد اللحوم 
ولو  اقتناءها  ترف�ض  اأنها  غر  ال�سودان،  من 
بغر�ض  وهذا  موريتانيا  باأ�سعار رخي�سة من 
الوطنية  ال�سوق  على   " الهيمنة  موا�سلة 
املواطن  ثمنها  يدفع  التي  ال�سيا�سة  وهي 
ثمن  يوفر  وان  ي�ستطيع  ل  الذي  الب�سيط 
موائد  من  تقريبا  اختفت  التي  اللحوم  هذه 
اجلزائريني الب�سطاء اإل يف فرتة عيد الأ�سحى 
تكاليف  حتمل  ي�ستطيعون  للذين  بالن�سبة 

 لوؤي ي�رشاء الأ�سحية بطبيعة احلال.

املوالون يهددون برفع اأ�سعار اللحوم
ردا على تخطيط الوزارة ا�ستريادها من دول اجلوار

ال�سراج قال لبوقادوم اإن احلديث عن ال�سالم دون وقف االأعمال العدائية اأمر غري ُمٍد

طرابل�س تثني على جهود اجلزائر لتحقيق اال�ستقرار يف ليبيا
�سربي  اخلارجية  وزي��ر  اأم�ض  التقى 
بوقادوم رئي�ض املجل�ض الرئا�سي حلكومة 
ال�رشاج،  فايز  الليبية"  الوطني  "الوفاق 
ل�ست�سافة  اجلزائر  م�ساعي  اإط��ار  يف 

موؤمتر حوار ليبي – ليبي.
وا�ستقبل ال�رشاج مبقر املجل�ض بالعا�سمة 
املرافق  وال��وف��د  ب��وق��ادوم  طرابل�ض، 
وزير  ح�رشه  ال��ذي  اللقاء  وتناول  له، 
اخلارجية حممد �سيالة ومبعوث الرئي�ض 
القماطي،  جمعة  العربي  املغرب  لدول 

م�ستجدات الو�سع يف ليبيا، والعالقات 
ذكره  ما  وفق  تطويرها،  و�سبل  الثنائية 
املجل�ض  لرئي�ض  الإع��الم��ي  املكتب 
الرئا�سي حلكومة "الوفاق الوطني" عرب 

"في�سبوك".
تبذله  ما  على  اجلزائر  ال�رشاج  و�سكر 
لتحقيق  ودبلوما�سي  �سيا�سي  جهد  من 
عمق  م��وؤك��داً  ليبيا،  يف  ال���س��ت��ق��رار 

العالقات بني البلدين ال�سقيقني.
الأمن  جمل�ض  ق��رار  الجتماع  وتناول 

برلني،  م��وؤمت��ر  م��ق��ررات  اعتمد  ال��ذي 
واأب��رزه��ا وق��ف اإط��الق ال��ن��ار، ووْق��ف 
التدخالت اخلارجية، واحرتام حظر توريد 
اإىل  البيان  واأ�سار  ليبيا.  اإىل  الأ�سلحة 
خروقات  من  يح�سل  ما  تو�سيح  مت  اأنه 
الطرف  قبل  من  املقررات  لهذه  يومية 
هذا  ويف  له،  الداعمة  وال��دول  املعتدي 
من  اأن��ه  تاأكيده  ال�����رشاج  ج��دد  الإط���ار 
العدائية،  الأع��م��ال  جميع  وق��ف  دون 
تعر�ض  عدم  و�سمان  النازحني،  وعودة 

العا�سمة واملدن الأخرى لأي تهديد، فاإن 
احلديث عن ال�سالم اأمر غر جمٍد.

وو�سل بوقادوم، �سباح اأم�ض اإىل مطار 
طرابل�ض،  الليبية  بالعا�سمة  معيتيقة 
اخلارجية  وزي��ر  مع  مباحثات  ل�"اإجراء 
�سيالة"،  الطاهر  حممد  الوفاق  بحكومة 
ل���وزارة  الإع��الم��ي  املكتب  بح�سب 
"الوفاق" املعرتف بها  اخلارجية بحكومة 

دوليًا.
لوؤي ي
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 ن�ساط و�سائل االإعالم ال�سمعية الب�سرية و االإلكرتونية ي�ستدعي 
قانونيا” “تاأطريا 

حممد علي 
-----------------

قريبا،  عن  “�سيتم  اأنه  بلحيمر  واأك��د 
ال�سمعية  الإع���الم  و�سائل  ت��اأط��ر 
الناحية  من  الإلكرتونية  و  الب�رشية 
القانونية كونها متح�سلة على اعتماد 
تن�سط  كانت  اأنها  الوحيد  م�سكلها  و 
للقانون، لأن منط  يف قطاع ل يخ�سع 
للقانون  كبرا  اهتماما  يوَل  مل  احلكم 
يف منط ال�سبط بل كان يطغى قانون 

القوة و لي�ض قوة القانون”.
اإخ�ساع  “�سيتم  اأنه  الوزير  اأو�سح  و 
عدد من الأن�سطة للمنظومة القانونية، 
بال�سمعي  املتعلقة  منها  ل�سيما 
لقوانني  حاليا  تخ�سع  التي  الب�رشي 
اإر���س��ال  هيئات  ع��رب  وتبث  اأجنبية 

اأجنبية”.
باملوازاة   �سيتم  اأن��ه   الوزير  اأ�ساف  و 
الإلكرتونية  ال�سحافة  ن�ساط  “تاأطر 
موقعا   150 نحو  حاليا  تعد  التي 
اإلكرتونيا”. و قال يف هذا ال�سدد “لقد 
ن�ساطها  ملمار�سة  رخ�سة  منحناها 

من  ابتداء  قانونيا  تاأطرها  انتظار  يف 
ور�سة  اأول  خالل  املقبل”  الأ�سبوع 
اإ�سالح لقطاع الت�سال و املخ�س�سة 
لل�سحافة الإلكرتونية، و اأ�سار بلحيمر 
التابعة  التلفزيونية  القنوات  اأن  اإىل 
للقانون  “�ستخ�سع  اخلا�ض  للقطاع 
قدر  “�سن�سعى  م�سيفا  اجلزائري” 
الإمكان لو�سع نظام يجعلها تبث عرب 
 ”1 “األكوم�سات  ال�سطناعي  القمر 
)ALCOMSAT1( موؤكدا اأنه “مل يتم 

حجب اأي موقع الكرتوين”.
يف  ال�سحافة  بحرية  يتعلق  فيما  و 
تكري�ض  اإىل  “اأدعو  الوزير  قال  اجلزائر 
اإطار م�سرتك ملمار�سة ال�سحافة يكون 
وامل�سوؤولية”  احلرية  ثنائية  على  قائما 
“املواءمة  �ساأنه  من  ذلك  اأن  معتربا 
نظام  عن  التخلي  و  التامة  احلرية  بني 

العتماد”.
“نظام  اأج��ل  م��ن  ال��وزي��ر  راف��ع  كما 
م�سوؤوليات يوؤطر ممار�سة هذه احلرية” 
�سورة  يف  احلق  حترتم  اأن  يجب  التي 
اخلا�سة  احل��ي��اة  و  ال�����رشف  و  ال��غ��رة 

املنظومة  اأن  اأ�ساف  و  لالأ�سخا�ض. 
التي يدافع عنها “تقوم على عدد معني 
من القيم امل�سرتكة املتعلقة باأخالقيات 
املهنة و الرقابة الذاتية و تنظيم املهنة”.
اأما بخ�سو�ض ال�سحافة املكتوبة، فقد 
“ل توجد موؤ�س�سة  اأنه  بلحيمر  اأو�سح 
خا�سة،  اأو  كانت  عمومية  �سحفية، 
املوؤ�س�سات  “كل  اأن  دائمة”،م�سيفا 
منها  ل�سيما  �سعوبات،  اليوم  تواجه 

التكيف مع التحولت التكنولوجية”.
باإمكانية  و يف رده على �سوؤال متعلق 
تعاين  التي  لل�سحف  الدولة  م�ساعدة 
الوزير  اأج��اب  مالية،  �سعوبات  من 
ثمة  لي�ست  احلايل،  الوقت  “يف  بقوله 
املكتوبة  ال�سحافة  لدعم  مالية  اأداة  اأي 
�سندوق  لأن  م�ساعب  تواجه  التي 
منذ  بالأموال  ُيزود  مل  ال�سحافة  دعم 

.”2015
“و�سائل  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  اأ���س��ار  و 
على  تقت�رش  حاليا  املتوفرة  الدعم 
واإ�سهار  للمطابع،  امل�ستحقة  الديون 
توفر  التي  حافة  ال�سِ ال��دول��ة،وُدور 

وليات  خمتلف  يف  للجرائد  حمالت 
الوطن”.

�ساأنها  من  التي  للو�سائل  بالن�سبة  و 
اأكد  فقد  ال�سحفيني،  حقوق  حماية 

و  “جمعيات  اإن�ساء  اأهمية  ال��وزي��ر 
و  وقوية  فعالة  تكون  متثيلية،  نقابات 
موحدة، و ت�سلط ال�سوء على املمار�سة 

احل�سنة للمهنة”

اأكد وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة عمار بلحيمر يف برنامج “�سيف التحرير” للقناة الثالثة اأن ن�ساط و�سائل 
للقطاع  التابعة  التلفزيونية  القنوات  اأن  معلنا  قانونيا”  “تاأطريا  ي�ستدعي  واالإلكرتونية  الب�سرية  ال�سمعية  االإعالم 

للقانون اجلزائري”. “خا�سعة  �ستكون  اخلا�س 

بلحيمر  يوؤكد:

�ست�سمح بتحديد الكميات و النوعيات املنتجة

اأكد وزير التجارة كمال رزيق اأن قطاعه 
يعمل - بالتعاون مع الدوائر الوزارية 
الأخرى - على �سبط وتنظيم ال�سوق 
و  الت�سويق  �رشوط  حت�سني  خالل  من 
النقل يف اإطار الهدف امل�سطر ملواجهة 

الو�ساطة.
-على  اإعالمي  ت�رشيح  رزيق يف  قال 
هام�ض اجلل�سة العلنية ملناق�سة خمطط 
عمل احلكومة مبجل�ض الأمة-،  اإنه بعد 
امل�سادقة على خمطط العمل �ست�رشع 
يف  التجارة  وزارة  ومنها  احلكومة 
الإج����راءات  م��ن  جمموعة  تفعيل 
عدة  تخ�ض  ج��وان��ب  ع��دة  لتح�سني 
جمالت، و اأ�ساف »اليوم متت امل�سادقة 
على  �سنعمل  و  العمل،  خمطط  على 

حت�سني و معاجلة الأو�ساع ».
يف جمال التجارة اخلارجية، ذكر الوزير 
مب�سعى احلكومة لتنفيذ م�رشوع رئي�ض 
لإعداد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

بطاقية جلميع املنتجات املحلية يف مدة 
و  الكميات  بتحديد  ت�سمح  اأ�سهر   6
النوعيات املنتجة. ت�سمح هذه البطاقية 
-ح�سب رزيق-بال�رشوع يف تنفيذ قرار 
منع ا�ستراد بع�ض املنتجات، و تر�سيد 
اإليها  حتتاج  التي  املنتجات  ا�ستراد 
البالد بكميات مدرو�سة. و يف تطرقه 
مللف احلليب، اأو�سح الوزير اأن القطاع 
الثالثة  خالل  معتربا«  »تقدما  حقق 
اأ�سابيع املا�سية، من خالل التمكن من 
و  املطلوبة  بالكميات  املادة  هذه  توفر 
ندرة  اإن  رزيق  قال  و  املحدد.  ب�سعرها 
اإىل  يعود  املناطق  بع�ض  يف  احلليب 
�سلوك املواطنني الذي غالبا ما يقتانون 
كميات تفوق احتياجاتهم اليومية، اإىل 
بلدية   400 ل�  ال��وزارة  اإح�ساء  جانب 
�سابقا  التوزيع  مل تكن معنية مبخطط 
العمل  يتم  اأين  املادة،  هذه  ت�سلها  ول 
خارطة  �سمن  اإدراجها  -ح�سبه-على 

التوزيع. و ح�سب الوزير فاإن �سفحته 
الإلكرتوين  وبريده  »فاي�سبوك«  على 
حتت ت�رشف املواطنني لتلقي ال�سكاوى 
يف  �رشكاء  باعتبارهم  املعلومات،  و 
معركة القطاع �سد الو�سطاء، اأين جدد 
توزيع  م�سكل  على  بالق�ساء  وعوده 
احلليب نهائيا. بخ�سو�ض التح�سرات 
قال  املبارك،  رم�سان  ل�سهر  اجلارية 
الوزير اإن القطاع يعمل -بالتن�سيق مع 
وزارات اأخرى-، لتمكني اجلزائريني من 
ق�ساء �سهر رم�سان »مريحا و هادئا"«.
تطبيق  �سيتم  فاإنه  رزي��ق  ح�سب  و   
التخفي�سات -ولأول مرة خالل ال�سهر 
املنتجات  من  للعديد  اجلاري-بالن�سبة 
�سواء الغذائية، الألب�سة اأو التجهيزات، 
اإىل جانب تخ�سي�ض م�ساحات جتارية 
باأ�سعار  املحلي،  املنتوج  لبيع  كربى 

معقولة.
ق/و

الريفية،  التنمية  و  الفالحة  وزير  اأكد 
اإىل  احلكومة  �سعي  ع��م��اري،  �رشيف 
اإنهاء التبعية يف �سعبة احلليب من خالل 
و  الإ�ستراد.  من  حتد  عملية  اإج��راءات 
يف  له  كلمة  يف  عماري  الوزير  �سدد 
ختام ور�سات حول تطوير �سعبة احلليب، 
موا�سيع  تخ�ض  مقرتحات  قدمت  التي 
اأ�سا�سية يف اإطار تفعيل و تطوير الإنتاج 

احلليب  مادة  انتاج  يخ�ض  فيما  الوطني، 
بتثمني  احلكومة  �سيا�سة  تطبيق  على 
تطرق  و  حمايته.  و  الوطني  املنتوج 
و  التكنولوجيا  تعميم  اإىل  الفالحة  وزير 
الرقمنة يف القطاع و منها �سعبة احلليب، 
املوؤطرين  و  اخل��رباء  مرافقة  خالل  من 

واملهنيني.
ق/و

اإعداد بطاقية لكل املنتجات املحلية خالل 6 اأ�سهر
عماري يوؤكد: 

�سنق�سي على التبعية يف �سعبة احلليب

الغ�ض  بظاهرة  جامعيون  اأ�ساتذة  ندد 
المتحانات  يف  تتكرر  باتت  التي 
قانونيا  مرفو�ض  الت�رشف  ان  رغم 
كما ترتتب عنه عواقب و خيمة اإل اأنه 
يبقى الطريق الأف�سل للطلبة لتحقيق 

النجاح دون عناء. 
ت��ع��اين اجل��ام��ع��ات اجل��زائ��ري��ة من 
الطلبة  اأو�ساط  يف  الغ�ض  ا�ستفحال 
الوطن  عرب  اجلامعات  خمتلف  من 
خا�سة اأثناء فرتة المتحانات فالعديد 
اأجل  من  الطريقة  لهذه  يلجاأ  منهم 
للعواقب  بال  يلقي  اأن  دون  النجاح 
مت  حال  يف  يواجهوها  اأن  ميكن  التي 
�سبطهم من قبل الأ�ساتذة املراقبني، و 
الطلبة  بع�ض  لنا  اأكد  ذاته  ال�ساأن  يف 
اأن ما يجربهم على اللجوء اإىل الغ�ض 
هو �سعوبة املواد املدرو�سة و كثافتها 

خالل ال�سدا�سني الأول.
اأ�ساف الطلبة اأن هناك اأ�سبابا تدفعهم 
غر  الأ�ساليب  ه��ذه  مثل  لنتهاج 
وعدم  النجاح  اأج��ل  من  القانونية 
احلفظ  مالزمة  و  الدرو�ض  مراجعة 
الدرو�ض  و  املحا�رشات  ح�سور  و 
و  الدرا�سي،  املو�سم  طول  التطبيقية 
من بني تلك الأ�سباب التي اأ�سار اإليها 

خا�سة  الطلبة  بع�ض  توجه  حمدثونا 
املهنية  احلياة  نحو  الذكور  فئة  من 
اأوقات  ح�ساب  مبكر وعلى  وقت  يف 
الدرا�سة، ما يوؤثر �سلبا على مردودهم 
جليا خالل  يت�سح  ما  هو  و  الدرا�سي 

الإعالن عن نتائج المتحانات.
من الطرق املف�سلة للغ�ض عند الطلبة 
-�سواء الذكور اأم الإناث- اأ�سار بع�ض  
الطلبة اإىل كتابة ملخ�سات الدرو�ض 
�سمن  �سرتد  اأنها  اأغلبهم  يعتقد  التي 
و  اجل��دران  على  المتحانات   اأ�سئلة 
جترى  التي  الأق�سام  يف  الطاولت 
هناك  اأن  م�سيفني  المتحانات،  فيها 
بها  ي�ستعينون  باتوا  جديدة  طرقا 
ب�سكل وا�سع يف اجلامعات و املتمثلة 
عن  م�سغرة  باأحجام  �سور  ن�سخ  يف 
اإىل  امل��ق��ررة،   ال��درو���ض  �سفحات 
املعتمدة  الكال�سيكية  الطرق  جانب 
ا�ستعمال الهاتف النقال و ال�سماعات، 
ق��راءة  طريق  عن  العملية  ه��ذه  تتم 
لل�سخ�ض  م�سموع  ب�سوت  الأ�سئلة  
منحه  اأجل  من  به  الت�سال  يتم  الذي 
قاعات  من  ت�رشيبها  مت  التي  الأجوبة 

المتحان.
ق/و

باتت م�ستفحلة خالل فرتة االمتحانات

االأ�ساتذة اجلامعيون ي�ستكون من ظاهرة 
الغ�س

الفتكاك مطالبهم امل�سروعة

لعمال  الوطني  الحت���اد  اأم�����ض  ح��دد 
احتجاجية  وقفة  التكوين  و  الرتبية 
جديدة بتاريخ 26 فرباير اجلاري بهدف 
للنظر يف ملفاتهم و مطالبهم  املطالبة 

مبا  “اأنباف”  بيان  ن��دد  و  امل�رشوعة. 
تعر�ض له م�سرة املعلمني يف العا�سمة 
الذي  الوقت  يف  فيه:"  جاء  و  اأم�ض،  
كانت الأ�رشة الرتبوية تنتظر ان تد�سن 

اأ�ساليب  مع  بالقطيعة  اجلديدة  اجلزائر 
املطلبية  للحركات  القمعية  املا�سي 
النقابية  احل��ري��ات  على  النفتاح  و 
ت�ساب  هاهي  ال�سلمي،  التظاهر  وحق 
له  تعر�ض  ما  اأمام  اخرى  مرة  بالذهول 
اليوم 17 فرباير 2020 الزمالء اأ�ساتذة 

التعليم البتدائي من ت�سييقات".
الرتبوية  "بالأ�رشة  النقابة  اأهابت  و 
مزيد  واىل  واأ�سالكها  اأطوارها  بجميع 
لجناح  التجند  و  ال�سفوف  ر�ض  من 
بتاريخ  املقررة  الإحتجاجية  الوقفة 
احلركات  كل  و  اجل��اري،  فرباير   26
و  ملفاتهم  املقبلة لفتكاك  الت�سعيدية 

مطالبهم امل�رشوعة".
لوؤي ي

املعلمون يعودون لالحتجاج يف 26 فيفري القادم
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العدد
1931

خرباء ال�سيدلة يطالبون بت�سريع ت�سويق 40 نوعا 
جديدا من االأدوية

لوؤي ي
-----------------

ال�سيدلة  يف  الدويل  اخلبر  دعا   
اأمام  املجال  فتح  اإىل  تومي  كمال 
الأدوية اجلديدة لل�رشكات متعددة 
اجلن�سيات، والذي يعد �سكال من 
اأ�سكال احلماية لل�سناعة الوطنية 
هذا  يف  املناف�سة  ميكنها  ل  التي 
 40 التخ�س�ض، خا�سة مع تواجد 
دواًء م�سجال على م�ستوى وزارة 
الآن- غاية  -اإىل  يتم  مل  ال�سحة 
مبا  املر�سى،  ليقتنيها  ت�سويقها 
فيها اأدوية ال�رشطان التي اعتربتها 
بالن�سبة  ج��دا  مكلفة  ال���وزارة 
اأكد  باملقابل،  الوطني.  لالقت�ساد 
جتاوزت  اجلزائر  اأن  تومي  كمال 
املعمول  العاملية  املعدلت  فعليا 
و  الأدوي��ة،  ت�سويق  بها يف جمال 
�سنوات   5 تزيد عادة عن  التي ل 
م�ستوى  على  املنتج  ت�سجيل  بعد 
ترتاوح  بينما  الو�سية،  ال��وزارة 
و11   7 بني  اجل��زائ��ر  يف  الآج���ال 
يف  مقبول  غر  اأمر  هذا  و  عاما، 
يخدم  ول  الدولية  التعامالت 
ال�سناعي،  املتعامل  ول  املري�ض 
خا�سة وان بع�ض الدول ال�سقيقة 

تون�ض  و  امل��غ��رب  غ���رار  على 
كبر-مبعاير  حد  -اإىل  ملتزمة 
ال�سياق ذاته،  ت�سويق الأدوية، يف 
الدولية  ال�سمعة  اأن  تومي  اعترب 
يتطلب اإدارة قوية و اإرادة �سيا�سية 
ت�سمن اللتزام بالقرارات املتخذة 
اأن  اإىل  م�سرا  فعليا،  وتطبيقها 
تتطلب  ل��ل��دواء  الذكية  احلماية 

مراجعة ب�سيطة و ت�سيرا عقالنيا، 
باملنتجات  يتعلق  فيما  خا�سة 
امل�سنعة حمليا، منتقدا يف الوقت 
املناق�سات  اإىل  اللجوء  ذات���ه 
ال�سفقات  بع�ض  يف  الدولية 
وجود  يف  الدولة  تطلقها  التي 
الكتفاء  اإىل  داعيا  وطني،  منتج 
مثل  يف  الوطنية  باملناق�سة 

الأدوي��ة  اأن  م�سيفا  احلالة،  هذه 
اإل  اجلزائر  يف  ت�سّوق  ل  اجلديدة 
الأ�سلية،  بلدانها  قدومها يف  بعد 
اأهم  اأخ��رى  ابتكارات  تتبعها  و 
البتكارات  م��ن  �ساأنا  واأع��ل��ى 
القدمية، والتي عادة ما يتم �سحبها 
تاأثرات  لكت�ساف  الأ�سواق  من 

جانبية جديدة لهذه الأدوية.

انتقد اخلبري الدويل يف ال�سيدلة كمال تومي، تاأخر اآجال ت�سويق قرابة 40 نوعا من االأدوية اجلديدة رغم ت�سجيلها على م�ستوى 
امل�سنعة  اجلديدة  االأدوية  وت�سويق  ت�سويقها  يف  االإ�سراع  اإىل  داعيا  �سابق،  وقت  يف  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 

متعددة اجلن�سيات.  ال�سركات  قبل  من 

دعوا لفتح املجال اأمام الدواء امل�سنع من ال�سركات متعددة اجلن�سيات

املجل�ض  نواب  اأمام  احلكومة  اأعلنت  اأن  بعد 
قرار  املا�سي،  الأ�سبوع  الوطني،  ال�سعبي 
امل�سمون  الأدن���ى  الوطني  الأج��ر  مراجعة 
األف  ب�18  حاليا  يقدر  وال��ذي  للجزائريني، 
اجلهاز  فيه  يت�ساور  عمل  جدول  وفق  دينار، 
يرى  الجتماعيني،  ال�رشكاء  مع  التنفيذي 
هذا  اأن  عية،  الرحمان  عبد  القت�سادي  اخلبر 
القرار �سيجرب احلكومة على العودة اإىل طباعة 
اإىل  داعيا  طائلة،  اأموال  من  يتطلب  ملا  النقود 
ال�رشيبية،  املنظومة  النظر يف  اإعادة  �رشورة 
التجار  اأن  اإىل  م�سرا  رقمنتها،  خالل  من 
مل�سالح  دينار  مليار  ب�33  يقدر  ما  يدفعون 

ال�رشائب فقط. 
 اأو�سح اخلبر القت�سادي عبد الرحمان عية اأن 
قرار احلكومة مراجعة الأجر الوطني امل�سمون 
األف   18 ب�  حاليا  يقدر  الذي  –و  للجزائريني 
اجلهاز  فيه  يت�ساور  عمل  جدول  دينار-وفق 

الذي  و  الجتماعيني  ال�رشكاء  مع  التنفيذي 
احلكومة  عر�سها  خمطط  عنه خالل  اأعلنت 
على  احلكومة  �سيجرب  املا�سي،  الأ�سبوع 
العودة اإىل طباعة النقود من اأجل توفر موارد 
النفاق، م�سرا اىل اأن ما قيمته 65 باملائة من 
ميزانية الت�سير توجه لت�سديد اأجور املوظفني 
قائال »اإن هذا الجراء �سيزيد من اإنفاق ميزانية 
 1500 ب�  املقدر  العجز  اإىل  اإ�سافة  الت�سير، 
مليار دينار«. و اأكد عبد الرحمان عية، اأن احلل 
يكمن يف مراجعة الأجور و معاجلة اختاللت 
 ،2014 منذ  واملتوا�سلة  امل�سجلة  الت�سخم، 
قبل  التقليدي،  غر  التمويل  حدة  اإىل  اإ�سافة 
اللجوء اإىل تطبيق هذا القرار. يف ال�سياق ذاته، 
النظر  اإعادة  �رشورة  اإىل  ذاته،  املتحدث  دعا 
اإىل  م�سرا  ال�رشيبية،  املنظومة  اإ�سالح  يف 
دينار  مليار   33 قيمته  ما  يدفعون  التجار  اأن 
اإىل م�سالح ال�رشائب فقط، مطالبا يف الوقت 

ذاته، اإىل رقمنة الإدارة من اأجل التخفيف من 
التهرب ال�رشيبي.

 ياأتي هذا الإجراء من قبل الرئي�ض عبد املجيد 
النتخابية  حملته  خالل  التزم  ال��ذي  تبون، 
فتح  و  للجزائريني  ال�رشائية  القدرة  بتح�سني 
الأجور، بعد �سنوات طويلة من �سمت  ملف 
احلكومات املتعاقبة على هذا امللف، رغم اإحلاح 
الجتماعيني  ال�رشكاء  و  القت�ساديني  اخلرباء 
منذ  للموظفني  القاعدي  الأج��ر  رف��ع  على 
مل  املوظفني  اأج��ور  فان  لالإ�سارة،  �سنوات. 
ا�ستغرقت  و   ،2006 �سنة  منذ  تعرف مراجعة 
حينها �سنوات حتى مت تعميمها على خمتلف 
 2012 �سنة  كانت  بينما  العام،  القطاع  فروع 
القاعدي  الأج��ر  مراجعة  فيها  متت  مرة  اآخ��ر 
اإثر ما  87 مكرر  املادة  اإلغاء  اأين مت  امل�سمون، 

�سمي ب� »اأحداث الزيت و ال�سكر"«.
ق/و

االإجراء يتطلب من الدولة نفقات كبرية

مراجعة االأجر الوطني امل�سمون �ستجرب احلكومة على العودة لطباعة النقود

عبد  اجلمهورية  رئي�ض  وعد 
ذاكرة  با�سرتجاع  تبون،  املجيد 

و رفاة ال�سهداء اجلزائريني.
له  من�سور  يف  تبون  ق��ال  و 
على  الر�سمية  ب�سفحته 
اليوم  مبنا�سبة  الفاي�سبوك 
هذا  لل�سهيد”يف  ال��وط��ن��ي 
اليوم املبجل و املمجد ل�سهداء 

اجلزائر الأبرار”.

“اأج������دد ع��ه��دي ووف��ائ��ي 
لهم  ووع����دي  لر�سالتهم، 
رفات  و  ذاكرتنا  با�سرتجاع 
�سهدائنا من امل�ستعمر ال�سابق، 
�سهداء الثورات ال�سعبية التي 
املظفرة  نوفمرب  لثورة  مهدت 

و املنت�رشة”.

ق/و

تبون يعد با�سرتجاع رفات �سهداء 
املقاومة ال�سعبية من فرن�سا

اجلمهورية،  رئي�ض  اإعالن  طرح 
اجتماع  يف  تبون،  املجيد  عبد 
اإمكانية  عن  ال��ولة  احلكومة 
يف  د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء 
املقبل  الد�ستوري  التعديل 
وتاأثرها  دورها  عن  ت�ساوؤلت 
يف الف�سل بني ال�سلطات الذي 
لحقت  التي  العيوب  اأحد  بقي 

النظام ال�سيا�سي.
املجل�ض  ع�����س��و  اع��ت��رب  و 
الد�ستوري الأ�سبق عامر رخيلة 
د�ستورية  حمكمة  اإن�ساء  اأن 
خطوة مهمة �ستحل الكثر من 
امل�ساكل القانونية بني ال�سلطات 
ال��ث��الث  ال��ت��ي ت��راك��م��ت مع 
التعديالت  ال�سنوات ومل حتلها 

الد�ستورية املتعاقبة.
املجل�ض   ” اأن  رخيلة  واأو�سح 
احلالية  بخ�سائ�سه  الد�ستوري 
بالف�سل  موؤهل  غر  وتركيبته 
واإن�ساء  ال�سلطات،  نزاعات  يف 
�سي�ساعد  د�ستورية  حمكمة 
التي  النزاعات  بني  الف�سل  يف 
حتى  اأو  ال�سلطات  بني  تن�ساأ 
ما  وفق   الكربى  الإ�سكاليات 

ين�ض عليه الد�ستور”.
اإىل  الد�ستوري  اخلبر  واأ�سار 

الد�ستورية  الهيئة  ه��ذه  اأن 
�ستكون  ا�ستحداثها  مت  اإن 
رئي�ض  عو�ض  الد�ستور  حامي 
يف  ذل��ك  و���رشح  اجلمهورية، 
احلايل  الد�س�ستور   “اإن  قوله 
اجلمهورية  رئي�ض  ب��اأن  يوؤكد 
الأمر  وهذا  الد�ستور  حامي  هو 
ال�سلطة  راأ���ض  لأن��ه  م�ستحيل 
يف  تدخل  قد  التي  التنفيذية 
يكون  التحكيم  لهذا  نزاعات، 
من  هي  د�ستورية  حمكمة  فيه 

تف�سل”.
غياب  ت��اأث��ر  بخ�سو�ض  و 
على  د���س��ت��وري��ة  حم��ك��م��ة 
خ�سو�سا  ال�سابقة،  الأو�ساع 
تر�سح  بوتفليقة لعهدة خام�سة 
احلكم  يف  �سقيقه  ت��دخ��ل  و 
�سك  ب��دون   ” رخيلة:  اأج���اب 
يعني  د�ستورية  حمكمة  وجود 
منع  باإمكانها  �سلطة  وج��ود 
هنا  و  ال��ك��ربى،  الن��ح��راف��ات 
املنظم  القانون  اأن  التنبيه  يجب 
�سالحية  يت�سمن  اأن  يجب  لها 
تعّد رقيبا  التي  الذاتي  الإخطار 
يف  له  حامية  و  الد�ستور  على 

حال وجود اإرادة حقيقية.
ق/و

خبري د�ستوري ي�سرح دور املحكمة 
الد�ستورية يف منع االنحرافات ال�سابقة

العمال،  حل��زب  العامة  الأمينة  قدمت 
لويزة حنون، طعنا بالنق�ض لدى املحكمة 
العليا يف قرار جمل�ض الق�ساء الع�سكري 

بالبليدة.
و طعنت هيئة الدفاع عن حنون يف القرار 
القا�سي  املا�سي  الأ�سبوع  اتخذ  الذي 

�سلطتي  على  التاآمر  تهمتي  من  بتربئتها 
 3 بعقوبة  اإدانتها  مع  الدولة،  و  اجلي�ض 
اأ�سهر نافدة بتهمة   9 �سنوات حب�سا منها 
جناية  عن  التبليغ  بعدم  تتعلق  جديدة 

لتغادر ال�سجن بعد ا�ستنافذها العقوبة.
الق�ساء  لدى  ال�ستئناف  جمل�ض  اأدان  و 
الع�سكري يف نف�ض الق�سية �سقيق رئي�ض 
بوتفليقة  ال�سعيد  ال�سابق  اجلمهورية 
اجلرنال  و  مدين  حممد  املتقاعد  والفريق 
املتقاعد عثمان طرطاق ب� 15 �سنة �سجنا 
 20 عقوبة  على  الإبقاء  قرر  بينما  نافذة، 
الأ�سبق اجلرنال  الدفاع  �سنة غيابيا لوزير 
رجل  و  ن��زار،  لطفي  جنله  و  ن��زار  خالد 

الأعمال فريد بن حمدين.
ق/و

القت�ساد حنون تطعن يف قرار مل�س اال�ستئناف الع�سكري من��و  ن�سبة  بلغت 
الربع  يف  باملئة   1.2 اجلزائري 
 1.3 مقابل  ل�2019،  الثالث 
باملئة خالل نف�ض الفرتة من العام 
خمتلف  عرفت  قد  و  املا�سي، 
لن�ساطاتها  من��وا  القطاعات 
الفرتة املمتدة من جويلية  خالل 
القطاع  با�ستثناء  �سبتمرب،  اىل 
باملئة  ب�3  تراجع  الذي  الفالحي 
لعام  ال��ف��رتة  بنف�ض  م��ق��ارن��ة 
الديوان  من�سور  ح�سب   ،2018
الوطنية  باحل�سابات  املتعلق 

خالل الربع الثالث من  2019.
و قد حقق قطاع املحروقات  منوا 
ب4ر1 باملئة خالل الربع الثالث 
عرف  ما  بعد  اجلاري،  العام  من 
باملئة خالل  4ر8  بن�سبة  تراجعا 

الفرتة املماثلة ل�2018.

باملقابل، �سهد منو الناجت الداخلي 
تقهقرا  املحروقات  خارج  اخلام 
خالل  باملئة   1.4 يتعّد  مل  حيث 
الثالث من ال�سنة اجلارية،  الربع 
بعد ما بلغ 3.7 باملئة خالل نف�ض 

الفرتة من ال�سنة املا�سية.
لوترة  ال��رتاج��ع  ه��ذا  يعود  و 
املحروقات،  قطاع  خارج  النمو 
ب�سكل كبر  للعجز الذي عرفه 
قطاع الفالحة، ح�سب �رشوحات 

الديوان.
التي  القطاعات  اأه���م  م��ن  و 
القت�ساي  النمو  يف  �ساهمت 
خ���الل ه���ذه ال���ف���رتة، ق��ط��اع 
منو  ن�سبة  عرف  الذي  ال�سناعة 
ب�4.5 باملئة، مقابل 5 باملئة خالل 

الفرتة املماثلة ل�سنة 2018 .
ق/و

النمو االقت�سادي يبلغ 1.2 يف املئة 
خالل الربع الثالث لـ2019
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اأولياء تالميذ قرى الطيبات بتقرت يطالبون 
مب�ساريع ملوؤ�س�سات تربوية جديدة 

التجاين  ن-ق- 
------------------

يعانون  اأوليائهم  ح�سب  التالميذ 
خا�سة  و   ، اليومي  التنقل  من 
مركز  عن  بعيدا  املقيمون  منهم 
بع�سهم  يقطع  بحيث   ، البلدية 
يابا  واإ ذهابا  الطويلة  امل�سافات 
���س�����س��ات  امل��وؤ اإىل  ل��ل��و���س��ول 
التي  املعاناة  وه��ي   ، الرتبوية 
خطر  جانب  اإىل  قواهم  اأنهكت 
تهددهم  التي  املرورية  احلوادث 
الرئي�سية... الطرق  حماور  على 
وب��ح�����س��ب ب��ع�����ض ال��ت��الم��ي��ذ ، 
احل�سول  عليهم  ي�سعب  نه  فاإ
املو�سم  خالل  جيدة  نتائج  على 
ث��ر  اأ ال���ذي  م���ر  الأ  ، ال��درا���س��ي 
خا�سة  �سلبي  ب�سكل  عليهم 
وهي   ، ا�ستيعابهم  مردود  على 

منها  ت��ذم��ر  ال��ت��ي  ال��و���س��ع��ي��ة 
واأوليائهم  التالميذ  من  الكثر 
و  امل��ع��وق��ات  بع�ض  ب�سبب   ،
يوميا  يواجهونها  التي  املخاطر 
هذا   . للدرا�سة  توجههم  ثناء  اأ

مطالبة  اإىل  بالأولياء  دفع  الأمر 
ب�رشورة  الو�سية  ال�سلطات 
وث��ان��وي��ات  متو�سطات  اإجن���از 
ظل  يف  ب���ق���راه���م..و  ج���دي���دة 
بحكم  التالميذ  ع��دد  ت�ساعف 

�سنويا  ال�سكان  ع��دد  ارت��ف��اع 
الهياكل  تدعيم  يف  التفكر  فاإن 
الطور  يف  �سيما  ل  الرتبوية، 
�رشوريا  اأمرا  بات  قد  الثانوي 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  ت��ك��ون  حتى 
الأع��داد  ا�ستيعاب  على  ق��ادرة 
بالتايل  و   ، للتالميذ  املتزايدة 
الكتظاظ  ح��الت  امت�سا�ض 
ال�سنوات  خالل  بقوة  املنتظرة 
اإجن��از  ت��اأخ��ر  ال��ق��ادم��ة يف ظ��ل 
جعل  م��ا   ، اجل��دي��دة   الهياكل 
يف  امل��در���س��ي  الت�رشب  ن�سبة 
ويرى   . لآخر  مو�سم  من  ارتفاع 
موؤ�س�سات  اإجن��از  اأن  الأول��ي��اء 
الذين  بنائهم  لأ حال  ميثل   ، جديدة 
موا�سلة  يف  الرغبة  حت��دوه��م 
وحتقيق  ال��درا���س��ي  م�سوارهم 

امل�ستقبلية... طموحاتهم 

�سوؤون قطاع  القائمني على  و  املحلية  ال�سلطات   ، تقرت  االإدارية  باملقاطعة  الطيبات  بقرى  التالميذ  اأولياء  من  املئات  نا�سد 
الطورين  التالميذ يف  مئات  معاناة  الإنهاء  بلديتهم  تربوية جديدة عرب تراب  موؤ�س�سات  اإجناز  ب�سرورة   ، بالوالية  الرتبية 

طويلة. ل�سنوات  متوا�سلة  معاناتهم  جعل  ما  البلدية،  مركز  مبوؤ�س�سات  درا�ستهم  يزاولون  الذين  والثانوي  املتو�سط 

طويلة ل�سنوات  متوا�سلة  معاناتهم 

والتغيرات  التقلبات  كل  رغم 
احلياتي  ال��واق��ع  عرفها  ال��ت��ي 
مدينة  ل�����س��ك��ان  الج��ت��م��اع��ي 
م�����س��ع��د ب���ولي���ة اجل��ل��ف��ة يف 
نتيجة   ، الأخ����رة  ال�����س��ن��وات 
والظروف  الأ�سباب  من  العديد 

والدوافع. 
ال�����س��م��ات  ب��ع�����ض  اأن  غ���ر 
بها  يّت�سف  ال��ت��ي  ن�سانية  الإ
تقاوم  تزال  ل  املنطقة  هذه  اأهل 
ّن  لأ  ، والن���دث���ار  الح��ت�����س��ار 
اأهميتها  تت�ساعف  ليها  اإ حاجتهم 
كل  من  واأكرث  احلايل  الزمن  يف 
يظل  بل   ، م�ست  التي  الأزمنة 
فخر  م�سدر  ممار�ستها  يف  الوفاء 
ومن   ، حني  كل  يف  لهم  واعتزاز 
املق�سودة  اخل�سائ�ض  تلك  بني 
 " خلق  جتد  �سطورنا  بداية  يف 
مازال  ال��ذي  العائلي"  التالحم 
والأ�سالة  الكرم  مدينة  بناء  اأ
 ، لوانا  واأ اأ�سكال  منه  ي�سنعون 
الإيجابي  ا�ستغاللها  يتوقف  ل 
 ، ما  منا�سبة  حدود  عند  الكبر 
مينعوا  اأن  منهم  للكثر  ميكن  ول 
ب�سفة  ممار�سته  م��ن  نف�سهم  اأ
ح��ا���رشت  م��ه��م��ا   ، م�����س��ت��م��رة 
وامل�ساعب  املتاعب  يومياتهم 

ثقال  الأ اأجوائها  يف  وتراكمت 
�سميم  م��ن  وه���ذا   ، وامل��ع��ان��اة 
امل�سعدي  املجتمع  وتقاليد  اأخالق 
معظمه  يف  ال�سامد  الأ�سيل 
والع�رشنة  احلداثة  اجتياح  اأمام 
حياة  من  العذوبة  �سلبت  التي   ،
ال�ساطعة  خدمتها  رغم  الب�رش 
من  التخفيف  اأج��ل  فمن   ! لهم 
على  تقع  التي  واملتاعب  الأعباء 
الأخت  اأو  الزوجة  اأو  م  الأ كاهل 
خا�سة   ، الأ�رشي  املحيط  داخل 
رب��ات  جت��د  ي��ن  اأ املنا�سبات  يف 
اإجناز  يف  كبرة  �سعوبة  البيوت 
هناك   ، لوحدهن  امل�ساغل  كل 
كل  يف  يحاولون  الرجال  بع�ض 
الدعم  معاين  اأرقى  جت�سيد  مرة 
الو�سط  يف  ازرة  واملوؤ وامل�ساندة 
بعدة  التكفل  خالل  من   ، العائلي 
ثقالها  اأ واقت�سام  منزلية  اأم��ور 
التنظيف  مثل   ، ن�سائهن  م��ع 
 ، اخلياطة   ، الغ�سل   ، الطبخ   ،
بخر  اقتداء   ، الأطفال  مع  اللعب 
الله  �سّلى  حممد  احلبيب  الب�رش 
اأف�سل  كان  الذي  و�سلم،  عليه 
هوؤلء  يقوم  حيث   ، لأهله  معني 
وفق  الأخيار  الب�سطاء  الرجال 
باأخذ  ويفقهونه  يتقنونه  م��ا 

البيت  يلزم  ما  كل  يف  املبادرة 
الأمر  كان  واإن  حّتى   ، الأولد 
مثل   ، اخت�سا�سهم  خارج  اأحيانا 
لإع��داد  املطبخ  داخ��ل  التواجد 
وهو   ، الأك��ل  وجبات  وحت�سر 
هذا  يّتخذه  الذي  النبيل  امل�سعى 
واملتفهم  اخلدوم  الّرجايل  النوع 
واجلادة  الفعالة  امل�ساركة  بغية   ،
تتطلب  التي  العائلية  احلياة  يف 
ت��وح��ي��د ال��ط��اق��ات وت�����س��اف��ر 
لال�ستقرار  تفتقد  واإل   ، اجلهود 
يحدث  كما  والقيمة  وال��ه��دوء 
العائالت  من  الكثر  واق��ع  يف 
واجلفاء  الوح�سة  تعي�ض  التي 
لمبالة  اإىل  بالنظر   ، وال�ستات 
منهم  ترجى  ل  الذين  ف��راده��ا  اأ
وب��ات   ! منفعة  اأو  ف��ائ��دة  ي��ة  اأ
وراء  يلهث  منهم  واح���د  ك��ل 

ال�سّيقة  وم��ي��ولت��ه  رغ��ب��ات��ه 
نا�سح  اأو  رقيب  اأو  رادع  بال 
الإ�سالم  به  ج��اء  مبا  �ساربني   ،
لكن   ، احلائط  عر�ض  العظيم 
من  املتميزة  الثلة  تلك  تبقى 
قوية  بعزائم  يقبلون  ال��رج��ال 
على  دائم  وكفاح  �ساطعة  وثقة 
التي  ال�سلوكات  وتثمني  تعزيز 
وال��ت��ع��اون  ال��ت��الح��م  قمة  ت��ربز 
ما  بكل  ومييلون   ، والت�سامن 
مادة  اأو  وقت  ف�سحة  من  ميلكون 
هدفها  جليلة  باأعمال  القيام  اإىل 
 ، اأركانها  وتقوية  بيوتهم  نارة  اإ
دورا  تلعب  الت�سحية  باعتبار 
حياة  اإىل  اله��ت��داء  يف  عمالقا 
املحبة  على  مبنية  هنيئة  كرمية 

وال�سفاء.  يثار  والإ
ذيب عمر 

مدينة م�سعد بوالية اجللفة 

التالحم العائلي .. م�سدر فخر واعتزاز امل�سعديني

عامل  اأم�ض  اأول  �سبيحة  لقي 
اإ�سعايف،  �سائق   ENSP مبوؤ�س�سة 
خطر  م��روري  ح��ادث  ث��ر  اإ على 
الكيلومرتية  النقطة  يف  وق��ع 
بالطريق   ETTR حمجرة   60
عا�سمة  ب��ني  ال��راب��ط  الوطني 
م�سعود  حا�سي  ورقلة  الولية 
نوع   من  �سيارة  ا�سطدام   اثر 

فتدخلت  ب�����س��اح��ن��ة  اك�����س��ن��ت 
لنقل  املدنية  احلماية  م�سالح 
حا�سي  م�ست�سفى  اىل  ال�سحية 
م�سالح  فتحت  فيما  م�سعود، 
فى  حتقيقات  الوطني  ال��درك 

 . الق�سية  مالب�سات 
فا�سل  بن  يو�سف 

الأمن   م�سالح  اأم�ض  اأول  متكنت 
 1030 حجز  من  البرين  بدائرة 
كانت  كحويل  م�رشوب  وح��دة 
الأ�سخا�ض  اأح��د  م�سكن  داخ��ل 
عمره  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��ق��د  يف 
ا���س��ت��ن��اداً  ج���اءت  ال��ع��م��ل��ي��ة   ،
عليها  حت�سلت  موؤكدة  ملعلومات 
ا�ستغالل  مفادها  الأمن  م�سالح 
لبيع  م�سكنه  الأ�سخا�ض  اأح��د 
دون  ال��ك��ح��ول��ي��ة  امل�����رشوب��ات 
التنقل  مت  ذلك  ثر  اإ على  رخ�سة، 
امل�سكن  وتفتي�ض  املكان  عني  اإىل 

لالإجراءات  وفقًا  ال�سبهة،  حمل 
ه��ذه  م��ث��ل  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول 
على  بداخله  عرث  اأين  الق�سايا، 
كحويل  م�رشوب  وح��دة   1030
 ، الأحجام  و  نواع  الأ خمتلف  من 
التحقيق  اإجراءات  ا�ستيفاء  بعد 
اأمام  امل�ستبه  قدم  الق�سية  يف 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ا���س��ت��ف��اد من  ع��ني و����س���ارة،   

الق�سية. عن  مبا�رش  ا�ستدعاء 
م�سطفى بوخالفة 

�����رشع����ت  ف����رق����ة اجل���رمي���ة 
ب�سكرة   ولية  باأمن  اللكرتونية 
حت�سي�سة  درو������ض  ل���ق���اء  ب���اأ
عرب  امل��دار���ض   اأط��ف��ال  ملختلف 
جاء  ما  الولية،بح�سب  قليم  اإ
الت�س���ال  خللي��ة  ب��ي��ان  يف 
العام����ة  وال��ع��الق��������������ات 
بهدف  ،هذا  منه  ن�سخة  ا�ستلمنا 
مبخاطر  والتح�سي�ض  التوعية 

لالنرتنت  ال�سيئ  ال�ستخدام 
تعلق  ما  خا�سة  الأطفال  قبل  من 
اللكرتونية   ل��ع��اب  ب��الأ منها 
ممار�سة  خطورة  م�ستعر�سني 
غر  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ ل���ع���اب  الأ
توجه  والتي  امل�سدر،  املعروفة 
الأطفال  اىل  الحيان  غالب  يف 
مب�سامني  م�سبعة   ه��ّي  ال��ت��ي 
انطالقا  �سناعتها  ويتم  عنيفة. 

عن  غريبة  وتقاليد  عادات  من 
ُت��خ��ّل  مم��ا   ، وقيمنا  جمتمعنا 
بالأطفال   النف�سي  ب��ال��ت��وازن 
دائ���م،  اك��ت��ئ��اب  يف  وجت��ع��ل��ه��م 
لقت  التح�سي�سية  العملية 
وامل�رشفني  التالميذ  ا�ستح�سان 
م�ستمرة  العملية  وتبقى  عليهم 
و  الطفال   من  فئة  اأكرب  لتم�ض 
هذا  املجتمع،مت  �رشائح  خمتلف 

التوعية  ن�ساطات  اإط���ار  يف 
اطلقتها  ال��ت��ي  والتح�سي�ض 
الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
ح���ول ال���س��ت��خ��دام ال�����س��ي��ئ 
مع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ل��الن��رتن��ت 
الروافد  وجمعية  الرتبية  مديرية 

                                . فية لثقا ا
حريز حممد 

احلقل  بناء  اأ من  العديد  يحاول 
ال���رتب���وي ال���ت���زام ال�����س��م��ت 
م�سعاهم  يف  ق��دم��ا  وامل�����س��ي 
خدمة  يف  امل��ت��م��ث��ل   ، ال��ن��ب��ي��ل 
واأجيالها  اجل��زائ��ري��ة  املدر�سة 
واإخال�ض  كفاح  بكل  املتعاقبة 
هوؤلء  ن�سال  لكن   ، وت�سحية 
هو  هل  واملحن  املثّبطات  و�سط 
امل�سوؤولية  بتحّمل  منهم  �سخاء 
ن�رش  وتفادي  ال�سدائد  عّز  يف 
والت�رشف  والبلبلة  الفو�سى 
خوف  هو  اأم  ؟  و�سرب  بحكمة 
على  م�����س��وؤول��ي��ه��م  ك��ب��ار  م��ن 
بالنقائ�ض  والتنديد  الحتجاج 
ال���ك���ث���رة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا 

؟ مدار�سهم 
احل��اج   " ال��ع��الم��ة  م��ت��و���س��ط��ة 
مبدينة   " دح��م��ان  ب��ن  اأح��م��د 
على  مّر  اجللفة  بولية  م�سعد 
الزمن  من  قرن  ن�سف  تها  ن�ساأ
بطوله  التاريخ  لها  وي�سهد   ،
ب��الإجن��ازات  وعمقه  وعر�سه 
يثر  اليوم  واقعها   ، والعطاءات 
ويطرح  وال�ستغراب  الده�سة 
حيث   ، الت�ساوؤلت  من  الكثر 
يبلغ  ال��ذي��ن  تالمذتها  ي���زاول 
يف  درا�ستهم   956 ت��ع��داده��م 
موح�سة  واأجواء  �سعبة  ظروف 
على  ت�سّجع  ول  ت�ساعد  ل 
الالئق  ال��درا���س��ي  التح�سيل 
اأم��وره��ا  اأن  �سحيح   ، واملثمر 
ومنظمة  م�سبوطة  الت�سيرية 
على  ال��ق��ادرة  دارت��ه��ا  اإ بف�سل 
وجه  اأكمل  على  ر�سالتها  داء  اأ
فرادها  اأ م�سالح  على  وال�سهر   ،
ة  جراأ بكل  وتالميذ  موّظفني  من 
اأن  غ��ر   ، و�سجاعة  وم��ث��اب��رة 
على  امل�سوؤولة  اجلهات  تهمي�ض 
جل  ومعهم  ال��رتب��وي  القطاع 

اأقوى  كان  املحليني  امل�سوؤولني 
التغير  واإرادات  نوايا  كل  من 
الأعرق  فاملتو�سطة   ! والرتقاء 
ج���دران  بع�ض  ت��ع��اين  حمليا 
اله�سا�سة  من  اأق�سامها  واأ�سقف 
الطاولت  تعترب  كما   ، والتاآكل 
عليها  در���س��ت  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة 
ال�سالحية  منتهية  اأجيال  عدة 
ب��ط��اولت  ا�ستبدالها  وح���ان 
م�سكل   ه��ذا  على  زد   ، حديثة 
الذي  التدفئة  م�ستوى  �سعف 
دون  ل�����س��ن��وات  ح��ا���رشا  ظ��ل 
ثر  يوؤ ال��ذي  م��ر  الأ  ، نهائي  حل 
تركيز  ع��ل��ى  ك��ب��رة  ب��درج��ة 
 ، للدرو�ض  وفهمهم  التالميذ 
العوائق  ه��م  اأ اأح��د  اإىل  و�سول 
املوؤ�س�سة  اأهل  م��ام  اأ تقف  التي 
داخلها  للمكوث  �سيوفها  اأو 
اهرتاء  وهو   ، وه��دوء  راح��ة  يف 
التي  العري�سة  �ساحتها  اأر�سية 
عبارة  ال�ستاء  ف�سل  يف  ت�سبح 
ومع   ، الأوح���ال  م��ن  ب��رك  ع��ن 
ل  اجلوهرية  امل�ساكل  هذه  ذكر 
اإىل  ���س��ارة  الإ نن�سى  اأن  يجب 
للموؤ�س�سة  العام  املظهر  رداءة 
التزيني  مبادرات  غياب  نتيجة   ،
الكثرة  واأ�سكاله  نواعه  اأ بكل 
ه��ذا  ظ���ل  ويف   ، وامل��ت��ن��وع��ة 
تتخبط  ال��ذي  ال�سيء  الو�سع 
 ، اأح��م��د  احل��اج  متو�سطة  فيه 
املعنية  ال�سلطات  م��ام  اأ يبق  مل 
الفوري  التحرك  خيار  �سوى 
والطرق  املتاحة  الو�سائل  بكل 
اأح��وال  لتح�سني   ، القانونية 
كواهلهم  ث��ق��ل  اأ ال��ذي��ن  اأهلها 
حّتى   ، واحل��رم��ان  الغنب  واق��ع 
واملثابرة  اأكرب  الجتهاد  يكون 

اأف�سل.  والنتائج  دائمة 
ذيب عمر 

م�سرع �سائق �سيارة اإ�سعاف مبوؤ�س�سة 
خطري  مرور  حادث  يف   Ensp

حجز 1030وحدة م�سروب كحويل 
بالبريين باجللفة 

درو�س  حت�سي�سة حول اال�ستعمال ال�سيئ لالأنرتانت باأمن ب�سكرة

متو�سطة احلاج اأحمد بن دحمان " اجللفة "

تاريخ حافل و�ساطع  يف قلب واقع مرير!
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م�ساعدة الفئات اله�سة واملحتاجة وتنظيم قوافـل 
خريية لفائدة البدو الرحل من اأولوياتنا

.ع منلـي 
------------------ 

�سّطرت  ذات���ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
املمدودة،  اليد  الولئية  اجلمعية 
التكفل  اإىل  يهدف  عمل  برنامج 
تقدمي  خالل  من  املعوزة  بالأ�رش 
امل�����س��اع��دات )ط����رود غ��ذائ��ي��ة 
ك�سوة  رم�سان،  قفة  ومالية، 
احلقيبة  الأ�ساحي،  حلوم  العيد، 
الهتمام  جانب  اإىل  املدر�سية(، 
والأم��وم��ة  ال�����س��ب��اب  بق�سايا 
)زواج  ������رش  والأ وال��ط��ف��ول��ة 
اإ�سافة  ختان(،  وفردي،  جماعي 
وامل�ساعدات  اخلدمات  تقدمي  اإىل 

)اإفطار  غ��رار  على  الجتماعية 
ال�����س��ح��ور..  وج��ب��ة   ، ال�����س��ائ��م 
ن�ساء  اإ اجل��ن��ائ��ز..  ط��ع��ام  اإع���داد 
وكذا  وتوزيعها(،  مائية  مربدات 
املر�سى  معاجلة  يف  امل�ساهمة 
اجلمعية،  اإمكانيات  ح��دود  يف 
ي��ت��ام،  ال��ع��ن��اي��ة ب���الأرام���ل، الأ
بالإ�سافة  وامل��ع��اق��ني،  العجزة 
لرتميم  م�ساعدات  تقدمي  اإىل 
يف  وامل�ساركة  املحتاجني  منازل 
تقوم   ال��ت��ي  التنظيف  ح��م��الت 
والقيام  املحلية  ال�سلطات  بها 
وحمالت  الت�سجر  بحمالت 

بالدم. التربع 

اجلمعية  رئ��ي�����س��ي��ة  واأك�����دت 
جمعية  اأن  بيه  وردة  ال�سيدة 
باملوازاة  �ستقوم  املمدودة  اليد 
بتنظيم  اخل��ري��ة،  الأع��م��ال  م��ع 
الطفولة،  لفائدة  حت�سي�سية  يام  اأ
ن�ساء  واإ املعوزين  ة،  املراأ ال�سباب، 
طالب  مل�ساعدة  حملية  مكتبة 
وملتقيات  ندوات  قامة  واإ العلم 
العمل  لرت�سخ  ووطنية  حملية 
واإحياء  املجتمع  فراد  اأ بني  اخلري 
الوطنية  والأع��ي��اد  املنا�سبات 
ق���ام���ة رح���الت  وال��دي��ن��ي��ة واإ
القيام  وكذا  وترفيهية،  تربوية 
ل�سكان  �سنوية  ك�ساء  بحملة 

يف  وامل�ساهمة  النائية  املناطق 
ن�����س��ان��ي��ة  ح��م��الت الإغ���اث���ة الإ
وم�����س��اع��دة  وج��وده��ا  ح���ال  يف 
على  امل��ح��ت��اج��ني  ال�����س��ن  ك��ب��ار 
ومنا�سك  احل��ج  فري�سة  داء  اأ
مرافق  ن�ساء  اإ جانب  اإىل  العمرة، 
املعوزين  اأطفال  وترفيه  حل�سانة 
والقيام  ي��ت��ام  والأ وامل��ح��روم��ني 
نها  �ساأ من  التي  امل�ساعدات  بكل 
على  الفرحة  ر�سم  يف  امل�ساهمة 
عن  ناهيك  امل��ح��ت��اج��ني،  وج���وه 
وتعاون  �سداقة  عالقات  ربط 
نف�ض  حتمل  التي  اجلمعيات  مع 

هداف. الأ

وتنظيم  واملحتاجة،  اله�سة  الفئات  م�ساعدة  على  موؤخًرا،  اأ�ّس�ست  التي  بالوادي،  املمدودة  اليد  اخلريية  اجلمعية  تركز 
به  اأفادت  اأولويات اجلمعية، ح�سبما  من  تعد  التي  بالوالية،  النائية  املناطق  الرحل وقاطني  البدو  لفائدة  قوافل خريية 

بيه. وردة  ال�سيدة   ، الوالئي اجلمعية  املكتب  رئي�سة 

" بالوادي توؤكد: "اليد املمدودة  رئي�سة اجلمعية  اخلريية 

الرباح  دائ��رة  اأم�ض،  ي��وم  احت�سنت، 
الر�سمية  الحتفالت  الوادي،  بولية 
ال��ولئ��ي��ة ل��ذك��رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 
�سنة،  ك��ل  م��ن  فيفري   18 لل�سهيد 
ت�سمية  جت�سيد  باملنا�سبة  مت  حيث 
باأ�سماء  العمومية  امل��راف��ق  من  ع��دد 

. ء ا ل�سهد ا
تاريخية  م��ع��ار���ض  ق��ام��ة  اإ مت  ك��م��ا 
اإ�سافة  املنطقة،  عادات  تربز  وتقليدية 
ريا�سية  وم��ق��اب��الت  ع��رو���ض  اإىل 
تكرمي  وك��ذا  ل��الأط��ف��ال،  ون�ساطات 
ثقافية  م�سابقات  خمتلف  يف  الفائزين 

. ريخية وتا
كلمة  الحتفال  فعاليات  �سملت  فيما 

ع��روة،  حمزة  ال��رب��اح،  بلدية  لرئي�ض 
لل�سهيد  الوطني  اليوم  اأن  اأكد  الذي 
معاين  على  للوقوف  منا�سبة  يعد 
ب��ن��اء  واأ لبنات  اجل�سام  الت�سحيات 
ال�ستقالل  اأج��ل  م��ن  امل��ف��دى  وطننا 
ر�سم  التي  والكرامة،  والعزة  واحلرية 
رف�ض  يف  ال�سور  اأروع  فيها  ال�سهداء 
القهر  ونبذ  وال�ستعباد  ال�ستبداد 
قوة  بكل  التحدي  راية  رافعني  والظلم 
عن  يثنيهم  ول  يرهبهم  ل  وعنفوان، 
وطغيان  جربوت  املن�سود  هدفهم  بلوغ 
كل  ا�ستعمال  يف  تفنن  ال��ذي  العدو 
�ساغها  التي  واملعنوية  املادية  الو�سائل 
ونهب  ال�سعوب  قهر  يف  اأفعاله  لتربير 

على  خ��رات��ه��ا، 
قوله. حد 

م����ن ج���ان���ب���ه، 
الولئي  الأمني 
ب��ن��اء  مل��ن��ظ��م��ة اأ
ال�������س���ه���داء، 
ب���و����س���ب���ي���ع 
����س���ال���ح ع��ب��د 
احل���ك���ي���م، يف 
ك��ل��م��ت��ه، اأك���د 
امل��ن��ا���س��ب��ة  اأن 
فر�سة  ت�سكل 
بالعهد  للوفاء 
ية  ر ا �ستمر لال
وا����س���ت���ذك���ار 
ب������ط������ولت 
بني  ال���رواب���ط  واإر����س���اء  ال�����س��ه��داء 
ال�سباب  تذكر  جانب  اإىل  الأج��ي��ال، 
����س���الف م���ن اأج���ل  ب��ت�����س��ح��ي��ات الأ

بها والقتداء  العرب  ا�ستخال�ض 
بناء  اأ ملنظمة  ال��ولئ��ي  الأم��ني  ورك��ز 
يف  احلكيم،  عبد  بو�سبيع  ال�سهداء، 
الوطني  ال��ي��وم  منا�سبة  اأن  كلمته، 
موؤكدا  ال�سهيد  ر�سالة  تعد  لل�سهيد 
ملوا�سلة  الهمم  �سحذ  ا�ستمرار  بذلك 
التحديات  على  والتغلب  التنمية 
ر�سالته  داء  اأ يف  اأ�سوة  وطننا  ليكون 
لل�سعوب  ق��دوة  كان  كما  احل�سارية 
الهيمنة  من  التخل�ض  يف  امل�ست�سعفة 

ح�سبه. �سكلها،  كان  يا  اأ ال�ستعمارية 
الولئي  الأم��ني  قال  اأخ��ر،  جانب  ومن 
ب�سر  ب��ال��وادي،  املجاهدين  ملنظمة 
اليوم  نحّيي  اأن  لنا  يحق  ل  نه  اأ عبادي، 
لنا  يحق  بل  وكفى،  لل�سهيد  الوطني 
مبا  وفخرنا  اعتزازنا  بو�سوح  نبدي  اأن 
واملجاهدون  ال�سهداء  وجداننا  يف  خلده 
ه��ذا  ل��ن��ك��ون يف  م��ن جم��د و���س��م��وخ 
واأقوياء  معززين  حم�سنني  الوجدان 
وقد  حتدياته  جميعا  نعرف  ع��امل  يف 
بناتنا  متكني  يف  كبرة  اأ�سواطا  قطعنا 
نحو  طريقهم  ي�سقوا  اأن  من  بنائنا  واأ
على  احلفاظ  ومن  املن�سودة  ه��داف  الأ
ال�سلم  ظل  يف  املحققة  املكا�سب  كل 
الثقة  لرت�سيخ  الوطنية  وامل�ساحلة 

الوطني. والتالحم  التما�سك  وتعزيز 
التي  الحتفالية  اأن  ���س��ارة،  الإ جت��در 
ونائب  الولية  وايل  ممثل  عنها  اأ�رشف 
ال��ولئ��ي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 
ال�سلطات  وبح�سور  �رشيفي  الأم��ني 
م��ن��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة،  امل��دن��ي��ة والأ
عر�ض  وط��ن��ي��ة،  ن��ا���س��ي��د  اأ ت�سّمنت 
م�سابقة  �سعرية،  ق�سائد  م�رشحي، 
ف��ك��ري��ة خ��ا���س��ة ب��ال��ذك��رى وع��ر���ض 
دورة  ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��دي��و،  ���رشط��ة  اأ
يف  ودورة  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ريا�سية 
واملقالت  لل�سور  ومعر�ض  ال�سطرجن 

. يخية ر لتا ا
.ع منل�ي 

النقل  حافالت  اأ�سحاب  يطالب 
املواطنني  م��ن  وع��دد  اجلماعي 
الرابط  اخلط  ي�ستغلون  الذين 
ال��وادي  ال��ولي��ة  عا�سمة  ب��ني 
وال��رب��اح،  البيا�سة  ببلديتي 
ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��ربجم��ة 
اإجن��از  تت�سمن  تهيئة  عملية 
املحور  هذا  عرب  للتوقف  اأماكن 
موؤكدين  يوميا،  ي�سلكونه  الذي 
انعك�ض  الفو�سوي  التوقف  اأن 

�سلبا. عليهم 
وذك����ر ب��ع�����ض م��ن اأ���س��ح��اب 
منذ  ي�ستغلون  نهم  اأ احلافالت، 
املمتد  املذكور  اخل��ط  �سنوات، 
 15 ت��ت��ع��دى  ل  م�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
�سطر  يتبع  ال��ذي  و  كيلومرتا، 
وذلك  الوادي،  بلدية  قليم  لإ منه 
�ض  خم�سّ موقف  اأي  غياب  يف 
ن��زول  اأو  �سعود  بغر�ض  لهم 
ي�سطرون  ح��ي��ث  امل��واط��ن��ني، 
فو�سوي  ب�سكل  التوقف  اإىل 
لعدم  ال��رك��اب  رغ��ب��ة  ح�����س��ب 
بهذه  ت�سمح  لفتة  ي��ة  اأ وج��ود 
يف  مت�سببني  متنعها،  اأو  العملية 
بحافالتهم  متعددة  اأ�رشار  اإحلاق 
ع��ل��ى غ����رار امل��ك��اب��ح وع��ل��ب 
اأن  املعنّيون  واأ�ساف  التحويل، 

خالل  برجمت  الو�سية  امل�سالح 
 30 ق��راب��ة  املا�سية  ال�سنوات 
 18 بينها  لهم،  خم�س�سا  موقفا 
والوادي،  البيا�سة  بلديتي  بني 

اإجنازها. يتم  مل  نه  اأ اإل 
اإىل  امل��ت��ح��دث��ني،  ذات  ���س��ار  واأ
لهم  املخ�س�سة  املحطة  و�سعية 
عرب  واملفتوحة  الولية  بعا�سمة 
�سياج  اأي  دون  الطلق،  الهواء 
املواطن  حتمي  اأماكن  و  اأ خارجي 
خمتلف  من  املركبات  واأ�سحاب 
جدران  با�ستثناء  املناخ،  عوامل 
القريبة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت 

ال�سم�ض. حر  من  حتميهم  والتي 
الذين  املواطنني  من  عدد  وقال 
اإن  اخل���ط،  ذات  ع��رب  يتنقلون 
ف��و���س��ى ال���وق���وف وال��ت��وق��ف 
ق�رش  رغم  الرحالت  مدة  اأطالت 
تنقلهم  خ��الل  خا�سة  امل�سافة، 
اإىل  ي�سطرهم  ما  وهو  للعمل، 
ال��ل��ج��وء ل�����س��ي��ارات الأج���رة و 
مقابل  وذلك  "الكلوند�ستان"، 
تكلفة  ���س��ع��ف  ي��ف��وق  ���س��ع��ر 
ب�  واملقدرة  احلافلة  يف  الركوب 
البيا�سة  خلط  بالن�سبة  دج   25

للرباح. دج  و30 
ي�سني حممد 

االحتفالية اأقيمت بالرباح

ال�سلطات الوالئية حتّيي احتفالية اليوم الوطني لل�سهيد 18 فيفري

ب�سبب انعدام املواقف على طول املحور بالوادي

التوقف الع�سوائي للحافالت يوؤرق 
م�ستعملي طريق البيا�سة

الوادي  ولية  باأمن  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
والتجارة  الفالحة  مديريتي  مع  بالتن�سيق 
من  معتربة  جد  كمية  حجز  من  بالولية، 
لال�ستهالك  املوجهة  الفا�سدة  الأ�سماك 
كل�غ. و20  قنطار   26 بلغت  والتي  الب�رشي 
دوري��ة  م��راق��ب��ة  عقبة  ج���اءت  العملية 
الغذائية  وامل��واد  الب�سائع  نقل  ملركبات 
 126 ب�  حمملة  كانت  �ساحنة  توقيف  مت  اأين 
�رشوط  توافق  ل  الأ�سماك،  من  �سندوق 
ت�سخر  ليتم  واحل��ف��ظ  ال�سحي  ال��ن��ق��ل 
الغ�ض  وقمع  التجارة  مديرية  م�سالح 
الفالحة،  ملديرية  تابع  بيطري  طبيب  وكذا 
حترتم  ل  الب�ساعة  اأن  اخل��ربة  اأك��دت  ي��ن  اأ
ليتم  والنقل،  للحفظ  ال�رشورية  ال�رشوط 
القانونية  لالإجراءات  وفقا  الب�ساعة  حجز 
ق�سائي  ملف  واإعداد  واإتالفها  بها  املعمول 
م��ام  اأ وحتويله  الق�سية  ف�ي  للمتورط 

قليمي�ا. اإ املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
ق.م

من طرف م�سالح ال�سرطة بالتن�سيق مع مديريتي التجارة والفالحة

حجز اأزيد من 26 قنطارا من ال�سمك 
الفا�سد املوجه لال�ستهالك الب�سري 
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تخللته ندوة وطنية حول كفاح �سهداء اجلزائر وبنات املنطقة

 17وكالة �سفر �سياحية حملية تب�سية تركز على رحالت 
العمرة و احلج فقط

�سو�سه حممد الزين
----------------

الوكالت  هذه  اأغلب  اأن  اأك��د 
ال�سياحي  اجللب  يف  ي�سارك  ل 
التب�سية  للوجهة  وال��رتوي��ج 
اإق���راره  م��ن  ب��ال��رغ��م  الغنية، 
تتطلب  اجل����ذب  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
من  جملة  توافر  الأخ��رى  هي 
ا�ستقبال  ك��ظ��روف  ال�����رشوط 
واإعادة  الولية  ل�سيوف  مريحة 
ث��ري��ة  الع��ت��ب��ار ل��ل��م��ع��امل الأ
ذاته  امل�سوؤول  وياأمل  وغرها، 
ال�  توجه جزء من جمهودات  اأن 
حاليا،   املعتمدة  �سفر  وكالة   17
النتهاء  طور  يف  وكالة   و14  

اإىل  الع��ت��م��اد  اإج����راءات  م��ن 
ال�سياحية  للم�سارات  الرتويج 
الوجهة  باأن  م�سيفا  التب�سية، 
ميكنها  تب�سة  بولية  ال�سياحية 
اأن  اإذ  ال�سنة،  ط��ول  العمل 
ال�سحراوية  ال�سياحة  هناك 
ت�سم  التي  ال��ولي��ة  بجنوب 
ق�����س��ور ن��ق��ري��ن وم��ع��ا���رش 
تن�سط  كما  التقليدية،  الزيتون 
طول  على  اجلبلية  ال�سياحة 
مبرتفعات  وخ��ا���س��ة  ال�سنة 
وق�سطل،  والقعقاع  احلمامات 
التاريخية  ال�سياحة  عن  ف�سال 
للعدد   بالنظر  الأهم  تعد  التي 

الأثرية.  املواقع  من  الهائل 
على  ال��ق��ط��اع   ي��ت��وف��ر   كما   

م�ستحدث  �سياحي  م�����س��ار 
،  ر�سدت  تب�سة  مدينة  بو�سط 
�سنتيم  م��ل��ي��ار   80 ال��ولي��ة 
وب��راأي  ل��ه،  العتبار  لإع���ادة 
احلظرة  ف��اإن  ال�سياحة  مدير 
من  �سعيفة  لقطاعه  الولئية 
لأنها  هياكلها،  ت�سنيف  حيث 
ت�سنيفات  من  فنادق  ت�سم  ل 
م�ستوى  يف  وبخدمات  اأرق��ى 
م���ا ي��وف��ر ج����ران ال���ولي���ة، 
م�����س��ي��ف��ا ب����اأن ال���س��ت��ث��م��ار 
فيه  الرتكيز  �سيتم  م�ستقبال 
الت�سنيف  ذات  الهياكل  على 
املبتغى  ه��ذا  جت�سيد  ولأج��ل   ،
الولئية  ال�سلطات  و�سعت 
امل�ستثمرين  ت�����رشف  حت��ت 

م�ساحته  يقارب  عقاريا  وعاء 
بكارية،  ببلدية  هكتارا   94
املنجزة  الهياكل  و�ستدعم 
موؤ�س�سة   17 ال�  م�ستقبال  به 

حاليا،.  النا�سطة  فندقية 
املعنية  املديرية  رزنامة  ويف 
جديدا  فندقيا  م�رشوعا   14
و394  �رشيرا   1029 �سيوفر 
�سمن  ومن  قار،  عمل  من�سب 
فنادق   05 املربجمة  امل�ساريع 
اأ�سل  من  الأ�سغال  بها  انطلقت 
ا�ستفادت  فندقية  م�ساريع   09
هذه  وخالل  البناء،  رخ�ض  من 
لوجود  املدير  تاأ�سف  ال��ن��دوة 
نا�سطة  واحدة  �سياحية  جمعية 
ل  قليل  ع��دد  وه��و  بقطاعه،  
من  املبذولة  اجلهود  عن  يعرب 
ما  ع��ن  يعرب  ول  ال�سلطات 
كنوز  من  الولية  عليه  تتوفر 
غرار  على  ث��ري��ة،  واأ �سياحية 
ق�سطل  وم��رت��ف��ع��ات  ك��ه��وف 
بنقرين،  العتيقة  والق�سور 
العاتر  ببئر  العاترية  واحل�سارة 
ب��ربزق��ال،  الزيتون  ومعا�رش 
وغرها،  القعقاع  ومرتفعات 
اأنظار  تتجه  اأن  املتحدث  وياأمل 
القطاع  اإىل  امل��دين  املجتمع 
ذات  اجل��م��ع��ي��ات  وت��اأ���س��ي�����ض 
من  لها  ملا  ال�سياحي،   الطابع 
والرتويج  القطاع  تنمية  يف  اأثر 
التب�سية  ال�سياحية  للم�سارات 

. م�ستقبال

اأعاب مدير ال�سياحة لوالية تب�سة على اأغلب الوكاالت ال�سياحية النا�سطة بقطاعه تركيز ن�ساطاتها على تنظيم اأ�سفار العمرة 
واحلج فقط دون العمل على الرتويج للكنوز ال�سياحية التب�سية. ويف ندوة �سحفية احت�سنتها دار ال�سحافة مالك بن نبي 

بتب�سة وُخ�س�س مو�سوعها مللف ال�سياحة .

ينتقد: ال�سياحة  مدير 

اأفاد بيان خلية الإعالم باملجموعة 
بتب�سة  الوطني  للدرك  الولئية 
الإقليمية  الفرقة  عنا�رش  اأن 
احلويجبات  مبدينة  الوطني  للدرك 
مفادها وجود �سخ�سني م�سبوهني 
يحوزان على كمية من امل�سحوق 
مادة  اأنها  املحتمل  من  الأبي�ض 
الكوكايني على منت �سيارة وهما 
ب�سدد القيام باإجراءات اخلروج من 
الرتاب الوطني ، على اثر ذلك مت 

تفتي�سها  بعد  و  ال�سيارة  توقيف 
اأك��ي��ا���ض   05 ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مت 
بال�ستيكية  �سغرة على الأر�ض 
ابي�ض)من  م�سحوق  على  حتتوى 
املحتمل اأنها مادة الكوكايني(، قام 
ال�سائق مبحاولة رميها ليتم توقيف 
ملوا�سلة  ال�سيارة  و حجز  املعنيني 
م�سدرها  وك�����س��ف  التحقيق 

ووجهتها.
�سو�سه حممد الزين

توقيف �سخ�سني و حجز حوايل
 05 غ من الكوكايني بتب�سة    

نظمت اأول  اأم�ض الثنني جمعية 
الفتاة  وترقية  اإب���داع  ب�سمة 
ج��راردة  ليندة  تراأ�سها  والتي 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض  ع�سو 
مع  بالتن�سيق  امل�سيلة  لبلدية 
اجلمعية  وك��ذا  احل��رة  جمعية 
�سحايا  عن  للدفاع  الوطنية 
الأل���غ���ام، مب�����س��ارك��ة ك��ل من 
جماهدي ولية امل�سيلة ووليتي  
ب�سكرة وميلة و اأع�ساء املجل�ض 
والبلدي  ال��ولئ��ي  ال�سعبي 
وممثلي  وامل��ط��ارف��ة  بامل�سيلة، 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية 

والريا�سة  ال�سباب  ومديرية 
دور  وم��دراء  مديريةالثقافة  و 
املدين،   املجتمع  وممثلي  ال�سباب 
مبنا�سبة   التاريخ   يف  واأ�ساتذة  
ندوة  لل�سهيد  الوطي   اليوم 
"املراأة  �سعار   حتت  تاريخية 
ن�����س��ال وا���س��ت��م��راروك��ات 
بحتة  تاريخية   ،" الندوة  هذه  
املراأة  ق�س�ض  و  اأح��داث  تروي 
ملبادئ  وال��وف��اء  الن�سال  يف 
خاللها  ق���دم    حيث  ال��ث��ورة؛ 
با�سا  �سعيد  املجاهد  من  كل 
مهيدي  ب��ن  ال��ع��رب��ي  رف��ي��ق 

للولية  التحرير  جي�ض  وظباط 
الكبرة  واملجاهدة  ال�ساد�سة 
منطقة  ابنة  �سعالن   خديجة 
الكثر،  قدمت  التي  احل�سنة 
األقى  كما  التحرير  ث��ورة  اإب��ان 
لالألغام  الدولية  املنظمة  ع�سو 
جوادي حممد، حما�رشة   �رشح 
التي تركها  الألغام  اأخطار  فيها  
ربوع  عرب  الغا�سم  امل�ستعمر 
فئة  م�ساركة   نن�سى  اأن  الوطن 
هذه  يف  اخلا�سة  القدرات  ذوي 
اأن جمعية    بالذكر  الندوة وجدير 
فرتة  يف  ا�ستطاعت  ب�سمة 

على  نف�سها  تفر�ض  ان  وجيزة 
بف�سل  امل�سيلة  ولية  م�ستوى 
وال��وط��ن��ي  اجل����واري  عملها 
الوطنية؛  املنا�سبات  يف  خا�سة 
من  الكثر  يف  �ساركت  حيث 
للوطن  التاريخية  املهرجانات 
ال��وط��ن��ي��ة حتت  وامل��ن��ا���س��ب��ات 
ج��راردة  ليندة  ال�سابة  ق��ي��ادة 
ال��ت��ي حت���دت ك���ل ال��ظ��روف 
�سمن  ا�سما  لنف�سها  و�سنعت 
على  النا�سطة  اجلمعيات  كبار 

الوطن.  م�ستوى 
ب مغي�ض

جمعية ب�سمة واإبداع وترقية الفتاة  بامل�سيلة حتيي اليوم الوطني لل�سهيد

لأوك��ار  مداهمة  خلدمة  تنفيذا 
عنا�رش  قيام  واأث��ن��اء   ، اجل��رمي��ة 
الوطني  للدرك  الإقليمة  ال�رشية 
على  ال�����س��د  ب��خ��دم��ة  بتب�سة 
مبفرتق  الثابت  ال�سد  م�ستوى 
الرابط   10 رقم  الوطني  الطريق 
بني وليتي تب�سة و ام البواقي و 
الرابط   83 رقم  الوطني  الطريق 
خن�سلة   و  تب�سة  ولي��ت��ي  ب��ني 
ب��امل��ك��ان امل�����س��م��ى ال��ه��م��اج��ة/ 
حافلة  بتوقيف  قاموا   ، احلمامات 
اجتاه  من  قادمة  امل�سافرين  لنقل 

 ، البواقي   ام  نحو  تب�سة  مدينة 
وبعد التفتي�ض الدقيق  للحافلة مت 
 57 ب�  معباأة  حقيبة  على  العثور 
خرطو�سة  كل  مع�سل  خرطو�سة 
حتويل  مت  اإثرها  على  علب   10
اإىل  الب�ساعة  و  الب�ساعة  مالك 
التحقيق  موا�سلة  و  ال�رشية  مقر 
وحجز  املعني  توقيف  ليتم   ،
الب�ساعة ونقلها اإىل مقر ال�رشية 
ظ��روف  يف  التحقيق  ملوا�سلة 

عادية.
�سو�سه حممد الزين

  حجز57 خرطو�سة املع�سل
  على منت حافلة بتب�سة 

قرية  �سكان  اأم�����ض  ي��وم  اأق���دم 
تيزي  لبلدية  التابعة  بوعمارة 
غلق  على  بجاية  ب��ولي��ة  نرببر 
غياب  على  احتجاجا  البلدية  مقر 
اأ�سحت  التي  التنموية،  امل�ساريع 
التهمي�ض،  م��ن  جانبا  ت�سكل 
الإدارة  فاإن  منهم  البع�ض  وح�سب 
�سابقة  وعودا  لهم  قدمت  املحلية 
تتمثل يف برجمة بع�ض العمليات 
التنموية التي من �ساأنها اأن تخفف 
حياتهم  يف  املعاناة  وط��اأة  عنهم 
بالإنارة  يتعلق  ما  منها  اليومية، 

الطريق  و���س��ي��ان��ة  العمومية 
يعد  مل  الذي  قريتهم  اإىل  امل��وؤدي 
ويطالبون  لال�ستعمال...  �ساحلا 
اإىل  اللتفات  البلدية  رئي�ض  من 
النقائ�ض التي باتت تفر�ض نف�سها 
على اأر�ض الواقع وذلك من خالل  
اللجوء اىل  تفعيل العمل التنموي 
املواطنني،  مب�ساكل  واله��ت��م��ام 
طبيعة  ذات  املنطقة  واأن  خا�سة 
، وال�سكان يف حاجة ما�سة  ريفية 
اإىل دعم الدولة لتح�سني  م�ستوى 
معي�ستهم .                      كرمي . ت

�سكان قرية بوعمارة يغلقون مقر 
بلدية تيزي نرببرببجاية 

مت��ك��ن��ت ف���رق���ة م��ك��اف��ح��ة 
للم�سلحة  التابعة  املخدرات 
الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
هذا  خالل  بجاية  ولي��ة  باأمن 
�سخ�سني  توقيف  من  الأ�سبوع 
داخلية  ولي��ة  م��ن  ينحدران 
ي��ح��رتف��ان ت��روي��ج امل��خ��درات 
ببجاية،  )الكوكايني(  ال�سلبة 
توقيف  بعد  ج��اءت  العملية 
من  م�سبوهة  �سياحية  مركبة 

حتمل  اأك�سنت  هيونداي  نوع 
داخلية،  ولي��ة  ت�سجيل  رق��م 
ال�رشطة  عنا�رش  ط��رف  م��ن 
املقام  الأمني  باحلاجز  العاملة 
ال��ربج  اإغ��ي��ل  م�ستوى  على 
القرية  ن��ح��و  متجهة  ك��ان��ت 
ببجاية،  بوليماط  ال�سياحية 
وبعد  �سخ�سان،  وبداخلها 
واإجراء  املركبة  تفتي�ض  عملية 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ل��م�����ض اجل�����س��دي 

�سبط  ومرافقه  املركبة  ل�سائق 
كي�ض  على  الأخر  هذا  بحوزة 
حزم  �سبعة  بداخله  بال�ستيكي 
بي�ض  اأ م�سحوق  م��ن   )07 (
خم��درات  ن��ه  ب��اأ تبني  وال���ذي 
وزنه  يقدر  )كوكايني(  �سلبة 
الأمر  ويتعلق  غرامات،   5.4 ب� 
�سنة(،   23 م،  )�ض  باملدعوين 
اأجنز  وقد  �سنة(،   27 خ،  )ع  و 
امل�ستبه  ���س��د  ج��زائ��ي  م��ل��ف 

حيازة  ق�سية  لأج��ل  فيهما 
)كوكايني(  ال�سلبة  املخدرات 
غر  بطريقة  للبيع  وعر�سها 
النقل،  الإخ��ف��اء،  م�����رشوع��ة، 
وك��ي��ل  م����ام  اأ ت��ق��دمي��ه��م��ا  ومت 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
وبعد  قليميا  اإ املخت�ض  بجاية 
�سدر  الفوري  املثول  جل�سة 

يداع. اإ اأمر  حقهما  يف 
كرمي . ت

القب�س على �سخ�سني يحرتفان ترويج الكوكايني ببجاية

لولية  الفالحة  مديرية  تنظم 
الفالحية  الغرفة  مب�ساركة  بجاية 
اميزور  ب��دائ��رة  تكوينية  عملية 
وبالتحديد  املوا�سي  مربي  لفائدة 
تطويرها  بغية  املاعز  تربية  �سعبة 
و تو�سيع جمال تفعيلها ملا لها من 
وي�ستهدف  كبرة،  ومنافع  فوائد 
زيادة منتوج  املنظمون من خاللها 
�سك  ب��دون  ال��ذي  امل��اع��ز  حليب 
احلليب  م�ستقات  �سناعة  �سيدعم 
الإنتاج  تنويع  و  األبان   و  جنب  من 
املنتوج  رفع  اىل  ،اإ�سافة  الوطني 
بهدف تلبية احلاجيات املطلوبة  من 

الطلب عليها  يزداد  التي  املادة  هذه 
ال�سنوات  يف  ملحوظ  ب�سكل 
املاعز  تربية  اأن  العلم  مع   ، الأخرة 
باتت حتتل مكانة كبرة لدى مربي 
املا�سية يف املناطق الريفية  والنائية   
ملا  نظرا  ال��ولي��ة،   م�ستوى  على 
على  اإيجابية  انعكا�سات  من  لها 
الن�ساط  وعلى  اليومية  حياتهم 
الأبقار  تربية  جانب  اىل  الفالحي 
فاإن  املتوفرة،  املعلومات  وح�سب   .
خمت�سون  �سيوؤطرها  العملية 
وتقنيون واأ�ساتذة من املعهد العايل 
الزراعي.                           كرمي. ت 

مديرية الفالحة تنظم عملية 
تكوينية لفائدة مربي املاعز

امراأة  الثنني،  اأول  م�ساء  هلكت 
ان  بعد  م��وؤمل  م��رور  ح��ادث  اث��ر 
احلجم  من  نارية  دراجة  ده�ستها 
الثقيل  الوزن  طريق  عرب  الكبر 
اين  بخن�سلة  تازوقاغت  ببلدية 
ج��راء  الخ���رة  انفا�سها  لفظت 

بها.   حلقت  التي  البليغة  ا�ساباتها 
امل�سفى  اىل  هامدة   جثة  نقلها  مت 
جهتها  م��ن  ف��ت��ح��ت  ح���ني،  يف 
هذا  يف  حتقيقها  الم��ن  م�سالح 
احلادث اخلطر.                                   
لزهاري ونا�ض 

هالك امراأة يف حادث مرور ببلدية 
تازوقاغت بخن�سلة
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الوايل اأكد على �سرورة توزيع احل�س�س ال�سكنية يف اآجالها املحددة

يوم تكويني حول »كورونا« لفائدة امل�سرفني على املراقبة 
ال�سحية باحلدود يف م�ستغامن

حممد علي 
------------------ 

املحا�رشات  ق��اع��ة  احت�سنت 
يوما  اخلدمات،  متعددة  بالعيادة 
نظمته  تكوينيا  و  حت�سي�سيا 
املبكر  الإن��ذار  و  اليقظة  خلية 
التكوين  جلنة  م��ع  بالتن�سيق 
العمومية  للموؤ�س�سة  املتوا�سل 
مب�ستغامن  اجل��واري��ة  لل�سحة 
اجلديد  كورونا  فرو�ض  ملجابهة 
ميناء  م�ستوى  على  خا�سة 

م�ستغامن..
الذي  اليوم  هذا  يف  �سارك  وقد 
بحطيطة  الدكتور  عليه  اأ�رشف 
ال�سحية  الهياكل  مدير  جمال 
لل�سحة  العمومية  باملوؤ�س�سة 
الطبي  الطاقم  اجلوارية مب�ستغامن، 
على  امل�رشفون  الطبي  و�سبه 
احلدود،  على  ال�سحية  املراقبة 

جراحة  اأطباء  العامون،  الأطباء 
الطيبني. ال�سبه   ‘ الأ�سنان 

الدكتور طراي �سيد اأحمد طبيب 
وا�سعة  ميلك خربة  والذي  مفت�ض 
ال�سحية  امل��راق��ب��ة  جم��ال  يف 
له  �سبق  وال���ذي  احل���دود  على 
ال�سحية  التغطية  على  الإ�رشاف 
حما�رشة  األقى  م�ستغامن،  مبيناء 
ب��خ��ط��ورة  ت��وع��ي��ة  ت�سمنت 
انتقال  وطرق  وتعريفه  املر�ض 

اإجراءات  اتباع  وكيفية  العدوى 
ال�ستباه  الوقاية ومعرفة حالت 
وكيفية  الإ���س��اب��ة  وح����الت 
يف  ي�ستبه  حالة  اأية  مع  التعامل 
العالج. باملر�ض وطرق  اإ�سابتها 

ال�سفن  جميع  اأن  على  اأكد  كما 
القادمة من الدول التي يظهر بها 
املراقبة  تخ�سع  اأن  يجب  املر�ض 
ال�سفن  اأطقم  وجميع  الدقيقة 
للمالحظة  يخ�سعون  املذكورة 

قيا�ض  بجهاز  لهم  اختبار  واإجراء 
ال�ستباه  مت  واإذا  بعد  عن  احلرارة 
كانت  اإذا  وخا�سة  حالة  اأية  يف 
مبا�رشة  ال�سني  غ���ادرت   ق��د 
يتم  يوما   14 خالل  ترانزيت  اأو 
ويتم  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ 
واإخطار  امل�ست�سفى  اإىل  حتولها 
للعلم  ف��ورا.  املخت�سة  اجلهات 
وال�سكان  ال�سحة  م��دي��ري��ة 
باإعداد  قامت  م�ستغامن  لولية 
ملجابهة فرو�ض كورونا  خمطط 

التعامل معه. اجلديد وكفية 
الوفيات  ع��دد  قفز  ل��الإ���س��ارة، 
كورونا  فرو�ض  عن  الناجمة 
 1110 اإىل  ال�سني  يف  امل�ستجد 
ال�سني  اأرجاء  جميع  يف  حالت، 
الإ�سابة  حالت  اإجمايل  وارتفع 
امل�سجلة يف ال�سني اإىل اأكرث من 

44200 حالة .

الطبي  و�سبه  الطبي  للطاقم  اجلديد  كورونا  فريو�س  حول  تكوينيا  يوما  م�ستغامن،  لوالية  ال�سحة  مديرية  نظمت 
والفح�س  للمراقبة  ال�سفن  خ�سوع  �سرورة  على  التاأكيد  مت  اأين  احلدود،  على  ال�سحية  املراقبة  على  امل�سرف 

املر�س. بها  التي يظهر  الدول  القادمة من  ال�سفن  اأطقم  النظري جلميع 

وانت�ساره املر�س  اأخطار  ال�سالون الدويل الثاين لال�ستثمارلتفادي 

من  عار�سا   80 من  اأزيد  ي�سارك 
داخل وخارج الوطن يف ال�سالون 
لال�ستثمار  ال��ث��اين  ال����دويل 
والأ�سغال  والبناء  العقار  يف 
بوهران  اإقامته  املزمع  العمومية 
مار�ض،   2 اإىل  ف��رباي��ر   26 م��ن 

املنظمني. من  علم  ح�سبما 
ال��ذي  ال�����س��ال��ون  ه��ذا  ويجمع 
بحي  املعار�ض  ق�رش  �سيحت�سنه 
تنظيم  وم��ن  اجلديدة"  "املدينة 
لالت�سال"  "�سانفالور  وكالة 
عمومية  وطنية  موؤ�س�سات 
جمال  يف  متخ�س�سة  وخا�سة 
العقار و البناء واأخرى من تون�ض 
وبلجيكا  وال�سني  وتركيا  وكندا 

وغرها.
و���س��ت��ك��ون ه����ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
لإقامة  منا�سبة  القت�سادية 
واحد  اآن  يف  �سالونات  ثالثة 
والأ�سغال  والبناء  "العقار  وهي 

واملناولة"  و"ال�سناعة  العمومية" 
وذلك  واللوجي�ستيك"  و"النقل 
وف�ساء  ت��ن��اغ��م  بخلق  ب��ه��دف 
واملتعاملني  املهنيني  بني  للتبادل 
اأهمية  اىل  بالنظر  القت�ساديني، 
تطوير  يف  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ع��دد 
اإليه. اأ�سر  كما  اإنتاجي،  اقت�ساد 
ويعد هذا احلدث الأول من نوعه 
فر�سة  للوطن  الغربية  باجلهة 
ال�رشاكة  عالقات  وتعزيز  لربط 
وفق  امل�ساركني،  املهنيني  ب��ني 
هام�ض  على  �سيتم  املنظمني.كما 
حما�رشات  برجمة  التظاهرة  هذه 
خمتلف  تتناول  بنقا�ض  متبوعة 
غرار  ال�سلة على  ذات  املوا�سيع 
وت�سهيل  الأعمال  مناخ  تطهر 
جمال  يف  ال�ستثمار  اإج���راءات 
والإط����ار  ال�سناعي  ال��ع��ق��ار 
التمويل  وكذا  واجلبائي  القانوين 

وغرها.

اأكرث من 80 عار�سا يف العقار 
والبناء واالأ�سغال العمومية بوهران 

ع  الثالثاء و�سْ اأم�ض  مت 
م�����رشوع  اخل��دم��ة  يف 
 350 رب��ط اك��رث م��ن 
م��وزع��ة عرب  ع��ائ��ل��ة 
ببلدية  اح���ي���اء   04
بن  احم��م��د  ���س��ي��دي 
العملية  بغليزان  عودة 
عليها  ا���رشف��ت  التي 

اخلزينة  كلفت  املحلية  ال�سلطات 
وهي  �سنتيم.  مليار   01 قرابة 
اطار  يف  تندرج  التي  العملية 
والت�سامن  ال�سمان  �سندوق 
ل��ل��ج��م��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة ودائ��م��ا 
باليوم  الح��ت��ف��الت  ومبنا�سبة 
 18 ل  امل�سادف  لل�سهيد  الوطني 
انطالق  ا�سارة  اأُعِطيت  فيفري، 
�سيدي  ببلدية  التهيئة  ا�سغال 
حت�سني  ق�سد  ع��ودة  بن  احممد 
ر�سد  مت  حيث  املعي�سي.  املحيط 
مليار  ال1.3  ف��اق  م��ايل  مبلغ 
ا�سغال  تنتهي  ان  على  �سنتيم 
كما  ا�سهر   06 اآجال  يف  التهيئة 
مبقر  املحا�رشات  قاعة  احت�سنت 
املفاتيح  ت�سليم  حفل  ال��ولي��ة 
 212 ح�سة  من  امل�ستفيدين  على 
موزعة  عمومية  �سكنيةاإ  وحدة 

اأفرجت  عرب بلديتي واريزان التي 
�سكنية  وح��دة   132 ح�سة  عن 
ال�سنة  اك��ت��وب��ر  �سهر  اواخ���ر 
افرجت  التي  واحلمادنة  الفارطة 
80 وحدة  هي الخرى عن ح�سة 
اىل  الفرتة  نف�ض  خالل  �سكنية 
كرا�ٍض  توزيع  حفل  اقامة  جانب 
الحتياجات  ذوي  على  متحركة 
ال��دورة  يف  امل�ساركني  اخلا�سة 
الريا�سية التي مت تنظيمها موؤخرا 
الربع   الفرق  تكرمي  اىل  ا�سافة 
مو�سى  عمي  جديوية  واري��زان 
يف  وامل�ساركة  احممد  و�سيدي 
القدم،  كرة  يف  الريا�سية  الدورة 
املغرب  ملعب  احت�سنها  التي 
واأ�رشفت  ارهيو  ب��وادي  العربي 
الولئية  الرابطة  تنظيمه  على 

. املدر�سية  للريا�سة 
ع�سام ابو 

ربط اأكرث من  350 عائلة ببلدية 
�سيدي احممد بن عودة  بغليزان 

بالغاز الطبيعي

تن�سيقي  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  مت 
على  بال�سكن  املكلف  بح�سور 
وه��ران،  وايل  دي��وان  م�ستوى 
وب��ح�����س��ور خم��ت��ل��ف م���دراء 
والهند�سة  التعمر  ال�سكن، 
واملوارد  الري  والبناء،  املعمارية 
ال�سانية،  �سونلغاز  عدل،  املائية، 
مكتتبي  جمعيتي  ممثلى  �سيور، 
التاأكيد  مت  اأي��ن  ع��دل،  �سكنات 
التن�سيق  اإلزامية  �رشورة  على 
وموؤ�س�سة  عدل  وكالة  بني  التام 
م�ستوى  على  ال�سانية  �سونلغاز 
وكذا  ال�سكنية،  احل�س�ض  كل 
اخلا�سة  التحفظات  ك��ل  رف��ع 
ال�سانية  و�سونلغاز  عدل  بوكالة 
�سكنية  وح��دة   2800 حل�سة 
و�سع  ملبا�رشة  موؤخرا  موزعة 

الكهرباء.  عدادات 
اإنهاء  ���رشورة  اإىل  التطرق  مت 
ب�سبكتي  ال���رب���ط  اأ���س��غ��ال 
م�ستوى  على  والغاز  الكهرباء 

امل��زم��ع  ال�سكنية  احل�س�ض 
املقبل  مار�ض  �سهر  توزيعها 
نهاية فيفرى احلايل، ق�سد متكني 
ا�ستكمال  م��ن  ع��دل  م�سالح 
التهيئة  اأ���س��غ��ال  م��ن  املتبقي 
مار�ض   20 بتاريخ  اخل��ارج��ي��ة 
املقبل، لتمكني من توزيع ح�سة 

�سكنية. وحدة   2300
موؤ�س�سة  تعهدت  جانبه،  ومن 
احل�سة  بتوفر  ال�سانية  �سونلغاز 
الكهرباء  ل��ع��دادات  ال��الزم��ة 
املزمع  ال�سكنية  احل�سة  لهذه 
تعطيل  لأي  تفاديا  توزيعها، 

التوزيعات. لعملية 
كما مت اقرتاح وكالة عدل باإيداع 
الكهرباء مع  بعداد  اخلا�ض  امللف 
الرابع،  ال�سطر  دفع  اإيداع و�سل 
من  عدل  م�سالح  متكني  ق�سد 
م�ستوى  على  امللفات  هذه  اإيداع 

ال�سانية.. �سونلغاز  موؤ�س�سة 
اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  اإع����ادة  ومت 

بتوزيعات  اخلا�سة  الرزنامة 
املقدرة   2020 ل�سنة  ال�سكنات 
هي  �سكنية  وح��دة   15100 ب� 
كل  ط��رف  من  امل�سطر  الهدف 

املتدخلني..
ال��واىل  ق��رار  تفعيل  اأي�سا  مت 
 ×2( بربنامج  الأ�سغال  مببا�رشة 
حمل  �سيكون  وال���ذي  8�سا( 
من  اأي��ام   10 م��دة  بعد  متابعة 
لأ�سغال  امل��ق��اولت  م��ب��ا���رشة 
املتدخلني  بها كل  املكلف  الإجناز 
ع���دل، ال��ت��ع��م��ر وال��ه��ن��د���س��ة 
�سونلغاز  وال��ب��ن��اء،  املعمارية 
باإلزامية  والتذكر  ال�سانية. 
عدل  وكالة  بني  التام  التن�سيق 
ال�سانية  �سونلغاز  وموؤ�س�سة 
احل�س�ض  ك��ل  م�ستوى  على 
ال�����س��ك��ن��ي��ة، وك����ذا رف���ع كل 
بوكالة  اخل��ا���س��ة  التحفظات 
حل�سة  ال�سانية  و�سونلغاز  عدل 
موزعة  �سكنية  وح��دة   2800

عدادات  و�سع  ملبا�رشة  موؤخرا 
الكهرباء،.

ف�سال عن التن�سيق مع موؤ�س�سة 
لرفع  ع���دل  ووك��ال��ة  ���س��ي��ور 
لبع�ض  ب��امل��اء  ال��ت��زود  م�سكل 

موؤخرا. املوزعة  العمارات 
اأن  على  التاأكيد  مت  ولال�سارة 
وكالة  م��ع  الإداري���ة  امل�ساكل 
اأ���س��ح��اب  يخ�ض  فيما  ع��دل 
الأول،  ال�سطر  املقبولة،  امللفات 
التخ�سي�ض  ق��رارات  الطعون، 
املدير  مع  مناق�سة  �ستكون حمل 
زيارته  خالل  عدل  لوكالة  العام 
اأي�سا  ومت  العمراين،  للقطب 
اجتماعات  عقد  على  التاأكيد 
داخل  خا�سة  اأخ��رى  تن�سيقية 
امل��زم��ع  ال�سكنية  احل�س�ض 
مع  العراقيل،  كل  لرفع  توزيعها 
جمعيتي  مع  الكامل  التن�سيق 

عدل.. مكتتبي 
ق/غ

رْفع التحفظات بني »عدل« و�سونلغاز لتجهيز ال�سكنات بوهران

التابعة  حمري  بلدية  ا�ستفادات 
اداريا لدائرة جديوية موؤخرا من 
بقيمة مالية  امنائية  عدة م�ساريع 
تفوق ال22  مليار �سنتيم، منها 
املدار�ض  لتهيئة  عمليات   05
املدر�سية  واملطاعم  البتدائية 
تهيئة  م�����رشوع  اىل  ا���س��اف��ة 
ال�سطناعي،   بالع�سب  املالعب 
مدر�سة  العملية  �سملت  وقد 
ال�����س��ه��ي��د ع��ث��م��اين م��ي��ل��ود 
وال�سهيد  بلخلفة  ،ومدر�سة 
خ���اي���ن حم���م���د وخم���ت���اري 
�سكان  ُحظي  كما  عبدالقادر 
ح��ي ب��اجل��ي��اليل م��ن م�����رشوع 

بالع�سب  اجلواري  امللعب  تهيئة 
تكلفة  بلغت  وق��د  الطبيعي 
باكرث  امل���ذك���ورة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
كما  �سنتيم.  مليون   820 من 
من  حمري  بلدية  ا�ستفادت  
اخل�سائر  ت�سليح  اعادة  م�رشوع 
اجلوية مع  التقلبات  الناجمة عن 
م�ستوى  على  الجنراف  تثبيت 
 29 ال���ولئ���ي رق���م  ال��ط��ري��ق 
الطريق  وتعطية  �سيانة  كذلك 
تزيد  م�سافة  على  ال��ف��رع��ي 
العمليات  كيلومرتات   08 عن 
املالية  قيمتها  ق��درت  الثالثة 
ب   ق��درت  مالية  قيمة  باأكرث  

حظي  كما  �سنتيم  16.7مليار 
ببلدية  املائية  امل���وارد  قطاع 
ومتديد  جتديد  مب�رشوع  حمري 
ل�سبكة  ال��رئ��ي�����س��ي   امل��ج��م��ع 
التطهر بحمري، مركز امل�رشوع 
�سنتيم  مليار   1.7 اخلزينة  كلف 
ان  البلدية  م�سالح  وبح�سب 
ال�سغال  وت��رة  تقدم  ن�سبة 
باملائة  ال20  بني  ما  ت��راوح��ت 
الآخ��ر  بالبع�ض  باملائة  و100 
حمري  بلدية  عن  بعيد  وغ��ر 
زنطي�ض  بني  ببلدية  وحتديدا 
الخ��رى  ه��ي  ا�ستفادت  التي 
�سنتيم  مليار   25 مبلغ  م��ن 

م�رشوع،  او  عملية  لتمويل21 
���س��ن��دوق  اط���ار  يف  ي��ن��درج 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
�سملت  امل�����س��اري��ع  امل��ح��ل��ي��ة. 
من  ا�ستفاد  الذي  الري  قطاع  
ال��ع��دي��د من  م�����رشوع رب���ط 
ال�سكنية  والتجمعات  الحياء 
لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ب�سبكة 
وال�سغال  ال�سحي  وال�رشف 
لتزويد  وال��ط��اق��ة،  العمومية 
�سلطان  اولد  دواوي��ر  �سكان 
وبني غليان واولد �سيدي عابد 

الكهربائية. بالطاقة 
ع�سام ابو 

بلدية بني زنطي�س  بغليزان ت�ستفيد من 21 م�سروعا يف خمتلف القطاعات
ر�سد اأكرث من 22 مليار لتمويل عدة م�ساريع ببلدية حمري

مب�ستغامن،  ال�سواحل  حرا�ض  اأحبط 
24 �ساعة املا�سية، حماولة  خالل 
بعر�ض  ���رشع��ي��ة،  غ��ر  ه��ج��رة 
توقيف  اإث��ره��ا  على  مت  البحر، 
اأكدته  ما  ح�سب  اأ�سخا�ض،   10
حلرا�ض  الإقليمية  املجموعة 
ذاته،  امل�سدر  ال�سواحل.واأو�سح 
التابعة  العائمة  ال��وح��دات  اأن 
من  متكنت  ال�سواحل  حل��را���ض 
متنه  على  كان  قارب  اعرتا�ض 
اأميال   6 بعد  على  اأ�سخا�ض   10

�سمال  كيلومرتات"   10  " بحرية 
عبد  بن  )بلدية  ويلي�ض  �ساطئ 

م�ستغامن. املالك رم�سان( �رشق 
من  الع�رشة  املوقوفني  اقتياد  ومت 
م�ستغامن  ميناء  اإىل  ام��راأة  بينهم 
لح��ق  وق���ت  يف  �سيتم  ح��ي��ث 
الأمنية  للم�سالح  ت�سليمهم 
اأمام  لتقدميهم  حت�سبا  املخت�سة، 
مغادرة  حماولة  بتهمة  العدالة 
غر  بطريقة  الوطني  الإقليم 

قانونية.                        ق/غ

توقيف 10 "حراقة" من بينهم 
امراأة ب�سواحل م�ستغامن



101011
الأربعاء 19 فيفري 2020 م املوافق  لـ 25 جمادى الثانية 1440 هـ - العــدد 1931 الأربعاء 19 فيفري 2020 م املوافق  لـ 25 جمادى الثانية 1440 هـ - العــدد 1931

بن نا�سر رائع لكن يتوجب ان 
يتوقف عن عادته ال�سيئة!

مالديني قام ب�سرقة املو�سم يف 
ايطاليا بتعاقده مع بن نا�سر!

ك�سف ماتيا�ص بوجبا، �سقيق بول 
يونايتد،  مان�س�سرت  لعب  بوجبا، 
من  الفرن�سي  النجم  موقف  عن 

الرحيل عن اأولد ترافورد.
لزين  رئي�سًيا  هدًفا  بوجبا  وكان 
الفني لريال  الدين زيدان، املدير 
والــذي  املا�سي،  ال�سيف  مدريد، 
برييز،  فلورنتينو  على  �سغط 
رئي�ص النادي للتعاقد معه، اإل اأن 
املالية  يونايتد  مان�س�سرت  مطالب 

اأف�سدت ال�سفقة.
ـــا، يف  ـــب ـــوج وقــــــال مـــاتـــيـــا�ـــص ب
"األ  ــامــج  ــرن ب مـــع  تــ�ــســريــحــات 
ال�سهري:  الإ�ــســبــاين  �سريجنيتو" 
فريقه،  تغيري  يــريــد  "بوجبا 

واجلميع يعرف ذلك".
يف  للعب  العودة  "يريد  واأ�ــســاف: 

دوري اأبطال اأوروبا".
وعلى الرغم من اأنه مل يف�سح اأين 
ميكن اأن تكون وجهته املقبلة، اإل 

اأنه من الوا�سح اأن ريال مدريد يف 
و�سع اأف�سل.

فر�سة  املقبل  ال�سيف  ويعترب 
اأراد  اإذا  يونايتد،  ملان�س�سرت  جيدة 
حيث  مرتفع،  ب�سعر  بوجبا  بيع 
ترافورد  اأولــد  يف  تعاقده  ينتهي 

بنهاية املو�سم املقبل.
بوجبا،  وكيل  رايــول،  مينو  وكان 
ميانع  ل  موكله  ـــاأن  ب �ــســرح  ــد  ق
قمي�ص  وارتداء  لإيطاليا،  العودة 

يوفنتو�ص جمدًدا.
بوجبا  وطن  هي  "اإيطاليا  وقــال: 
بالن�سبة  الو�سع  هو  كما  الثاين، 

لإبراهيموفيت�ص".
العودة  ميانع  لن  "بوجبا  واأ�ساف: 
�سنتحدث  لكننا  يوفنتو�ص،  اإىل 
يريد  بول  اليورو،  بعد  الأمر  عن 
اأعلى م�ستوى، لكنه  املناف�سة على 
بالتاأكيد ل ي�ستطيع الهروب الآن، 

اإذا مل ت�سر الأمور ب�سكل جيد".

بارتوميو  مــاريــا  جو�سيب  اأعــلــن 
رئي�ص بر�سلونة، اإلغاء التعاقد مع 
I3 Ventures"" التي تقدم  �سركة 
التوا�سل  ــع  ــواق م ــرب  ع ــات  ــدم خ

الجتماعي، حل�سابات النادي.
�سري"  "كادينا  ـــــة  اإذاع وكــانــت 
الإ�ــســبــانــيــة، زعـــمـــت مـــوؤخـــًرا 

 "I3 Ventures" �سركة  بــتــورط 
ا�ستئجارها  مت  واأنه  بر�سلونة،  مع 
جو�سيب  الرئي�ص  �سمعة  حلماية 
اإدارتــه،  وجمل�ص  بارتوميو  ماريا 
ــص  ــا� ــخ ــس ــة بــعــ�ــص الأ� ــم ــاج ــه وم
با�ستخدام  بــالــنــادي،  املرتبطني 

عدد من احل�سابات الوهمية.

وقال بارتوميو، خالل ت�سريحات 
نقلتها �سحيفة "ماركا" الإ�سبانية: 
ـــادي،  ـــن ال يف  ــد  ــي ــال ــق ت "لدينا 
ومبادئ  ع�سو،  األــف   144 ومنلك 
الدميوقراطية عالية جًدا، ونحن 

نتمتع بال�سرامة ولدينا اآليات".
واأ�ساف: "اأريد اأن اأقول ذلك حتى 

مل  للجميع،  وا�سحة  الأمور  تكون 
من  ال�سركة  مــع  الــنــادي  يتعاقد 
ول  �سخ�ص،  اأي  من  التقليل  اأجــل 
والروؤ�ساء  املديرين  اأو  الالعبني 
ــع عن  ــداف ــوف ن ــس الــ�ــســابــقــني، و�
اأنف�سنا �سد اأولئك الذين يتهموننا 

مبثل هذه املمار�سات".
نهاية  يف  بالفعل  "نحن  واأو�ــســح: 
الــ�ــســركــة  مـــع  ــا  ــدن ــاق ــع ت  2017
متعلقة  خــدمــات  على  للح�سول 
قامت  لكنها  ــادي،  ــن ال بح�سابات 
واأنهينا  لئــقــة،  غــري  بتعليقات 
مل  فنحن  الآن،  معها  الــتــعــاقــد 
النا�ص،  �سمعة  بت�سويه  نفو�ص 
و�سنعار�ص كل من يتهمنا بذلك".

واختتم: "هذه لي�ست املرة الأوىل 
التي يتحدث فيها �سخ�ص عن مثل 
اأثبتت  هذه الق�سايا، لكن العدالة 
�سوابنا، فنحن نتعامل مع الأ�سياء 
بالهدوء وامل�سوؤولية التي يتطلبها 

بر�سلونة".

املدير  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  قال 
الفني لتوتنهام، اإنه يخ�سى اأن يغيب �سون 
هيوجن مني، جنم الفريق عن باقي املو�سم، 
اليمنى،  ذراعـــه  يف  لك�سر  تعر�سه  بعد 
فيال  اأ�ستون  على  ال�سبريز  فوز  يف  خالل 

يوم الأحد.
وتعر�ص �سون لالإ�سابة يف الدقيقة الأوىل 
من مواجهة اأ�ستون فيال، وعلى الرغم من 
هدفني،  وت�سجيل  كاملة  للمباراة  خو�سه 
لكنه �سيخ�سع جلراحة �ستبعده لأ�سابيع.

�سيتم  �ــســون  اإن  بــيــان  يف  ــادي  ــن ال وقـــال 
قال  مورينيو  لكن  اأ�سابيع  لعدة  تهمي�سه 
يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة "اجلارديان" 
اأخرى  مرة  عليه  اأعول  "لن  الربيطانية: 

3، فذلك  اأو  اإذا لعب مباراتني  هذا املو�سم، 
متفائل  بالنادي(  الإعالم  )م�سوؤول  لأنه 

للغاية، لكنني ل اأعول عليه".
بيانا  النادي  كتب  "�سنفتقده،  واأ�ــســاف: 
كتابة  له  يحق  من  ــا  اأن كنت  اإذا  لطيفا، 
خمتلفة،  بــطــريــقــة  �ــســاأكــتــبــه  ــان  ــي ــب ال
ميكن  ل  الو�سع  املو�سم،  لنهاية  �سنفتقده 
اأ�سواأ، هذا وا�سح، ل يوجد �سيء  اأن يكون 

ميكننا القيام به".
املتاحني  بــالــالعــبــني  "�سنكمل  واأمت: 
خيارات  ــود  وج عــدم  من  قلًقا  كنت  لنا، 
لي�ص  الآن  البدلء،  مقاعد  على  هجومية 

لدي خيارات هجومية على اأر�ص امللعب".

اإن  ت�سيل�سي  مــدرب  لمبارد  فرانك  قال 
يونايتد  مان�س�سرت  مدافع  ماجواير  هاري 
اأن  قبل  للطرد  يتعر�ص  اأن  يجب  ــان  ك
 0  /2 فريقه  فوز  يف  الثاين  الهدف  ي�سجل 
القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف 

يوم الإثنني.
الأ�سواء  امل�ساعد  الفيديو  حكم  وخطف 
مرة اأخرى عندما جنا ماجواير من عقوبة 
ت�سيل�سي  مهاجم  بات�سواي  مي�سي  ركــل 
هدف  ي�سجل  اأن  وقبل  الأول  ال�سوط  يف 
�سمان النت�سار ب�سربة راأ�ص يف الدقيقة 
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كان  "ماجواير  لل�سحفيني:  لمبارد  وقال 
ذلك  وكــان  وا�سح  هــذا  الــطــرد.  ي�ستحق 

�سيغري �سري املباراة بكل تاأكيد".
تكون  الـــقـــرارات  هـــذه  "مثل  واأ�ـــســـاف: 

الذي  الــدور  من  مهم  جزء  هذا  حا�سمة. 
امل�ساعد  الفيديو  حكم  يلعبه  اأن  يجب 
زوايا  من  اأخرى  مرة  اللقطة  متابعة  وهو 
احلكام  ينظر  ل  ملــاذا  اأعــرف  ل  خمتلفة. 

اإىل ال�سا�سة. يجب ا�ستخدامها".
لت�سيل�سي  هدفني  الفيديو  حكم  واألغى 
من  خطاأ  وجود  ب�سبب  الأول  وكان  اأي�سا 
�سيزار اأزبيليكويتا �سد براندون ويليامز، 
راأ�ص  ب�سربة  زوما  كريت  ي�سجل  اأن  قبل 
م�ستفيدا من ركلة ركنية، والآخر ب�سبب 
ت�سلل  موقف  يف  جريو  اأوليفييه  وجــود 

بقدمه قبل اأن ي�سجل ب�سربة راأ�ص.
واأ�ساف لمبارد: "هدف زوما كان يجب اأن 
كثريا  اأثر  جريو  هدف  اإلغاء  يحت�سب.. 
عدة  نتيجة  كان  هذا  لكن  معنوياتنا  على 

مواقف".

ريــال  رئي�ص  بــرييــز  فلورنتينو  رّحـــب 
مدريد، بالوافد اجلديد الربازيلي رينري 
ان�سمامه  عــقــود  ــع  وق الـــذي  جي�سو�ص، 

للملكي اليوم الثالثاء.
جي�سو�ص  مع  تعاقد  مدريد  ــال  ري ــان  وك
مليون   30 مقابل  الربازيلي،  فالمنجو  من 
يف  الكا�سيتا،  فريق  مع  و�سي�سارك  يــورو، 
ــارج الحتــاد  3 لعبني مــن خ ــود  ظــل وج

الأوروبي بالقائمة.
ال�سحفي  ــر  ــوؤمت امل ــالل  خ بــرييــز،  وقـــال 
م�سوؤولية  "لدينا  جي�سو�ص:  لتقدمي 
يعرف  والــكــل  الــفــريــق،  مــواهــب  لتعزيز 
املواهب  على  العثور  وهي  اإ�سرتاتيجيتنا، 
يف  عظيمة  اأ�ساطري  تكون  اأن  ميكنها  التي 

امل�ستقبل".
واأ�ساف: "عزيزي رينري اأنت بالفعل لعب 
يف ريال مدريد، الفريق الذي كنت تختار 
لن  يوم  وهو  الفيديو،  األعاب  يف  به  اللعب 
بتوا�سع  هنا  اإىل  و�سلت  فاأنت  اأبًدا،  تن�ساه 

وت�سحية، ولديك فر�سة عظيمة".
ريــال  قمي�ص  �سرتتدي  "اليوم  وتــابــع: 
مثل  بقيم  حممل  وهو  مرة،  لأول  مدريد 
والتوا�سع،  والت�سحية  والحــرتام  اجلهد 

ومرحًبا بك يف مدريد".
املو�سم،  هــذا  كبرية  "اأهدافنا  واختتم: 
ودوري  بالليجا  الــفــوز  يف  نــرغــب  حيث 
ق�سارى  �سيبذلون  والالعبون  الأبطال، 

جهدهم".

يرى اآر�سني فينجر، مدرب اآر�سنال 
النظر  اإعـــادة  يجب  اأنــه  ال�سابق، 
النظيف،  املــايل  اللعب  قوانني  يف 
اأن  اإىل  ـــه  ذات ــت  ــوق ال يف  مــ�ــســرًيا 
ب�سكل  تعتمد  الريا�سة  م�سداقية 

اأ�سا�سي على احرتام القوانني.
وعوقب مان�س�سرت �سيتي باحلرمان 
امل�سابقات  كــل  يف  املــ�ــســاركــة  مــن 

ب�سبب  مو�سمني،  ملدة  الأوروبــيــة 
خرق قوانني اللعب املايل النظيف، 
ال�سيتي  ينتظر  الذي  القرار  وهو 
حمكمة  يف  عــلــيــه  ــاف  ــن ــئ ــت ــس ال�

التحكيم الريا�سية.
وقال فينجر يف هذا ال�ساأن بح�سب 
�سبورت�ص":  "�سكاي  موقع  نقل  ما 
على  ال�سيطرة  يل  كانت  ما  "دائًما 

الأنــديــة  واأن  املــالــيــة،  الــقــوانــني 
لأربــاحــهــا  وفــًقــا  تعمل  اأن  يجب 

الطبيعية".
واأ�ساف: "القوانني و�سعت بالفعل، 
احلالية  اللحظة  يف  مقتنع  ولكني 
ــا، ولــكــن  ــره ــوي ــط بـــاأنـــه ميــكــن ت
ويجب  ــي  ه كــمــا  ــني  ــوان ــق ال الآن 

احرتامها".

يحرتم  ل  مــن  "كل  ــع:  ــاب وت
القوانني ويحاول اللتفاف 

من حولها يجب معاقبته، 
ـــاإذا مت اإثــبــات حــدوث  ف
يجب  ل  للقوانني،  خرق 
ترك من يفعل ذلك دون 

عقاب".
ووا�سل: "ل اأعرف القانون 

هي  ما  لتحديد  كايف  ب�سكل 
تطبيقها  يجب  التي  العقوبة 

ــني،  ــوان ــق ـــدم احــــرتام ال عــنــد ع
وبالتايل ل اأعرف ما هي املدة التي 
يجب معاقبة ال�سيتي بها، لبد اأن 

يتواجد كتاب يو�سح القانون".
الريا�سة  يف  "الفوز  وا�ستكمل: 
ــرتام  اح اأ�سا�سه  يــكــون  اأن  يجب 
يف  بالأف�سل  نحتفل  الــقــوانــني، 
التاأكد  يجب  ولكن  ريا�سة،  كــل 
واإذا  لــلــقــوانــني،  ــم  ــه ــرتام اح ــن  م
فلن  ــون،  ــان ــق ال احــــرتام  يــتــم  مل 
حقيقية،  ريا�سة  هــنــاك  تــكــون 
عندما  الأهــم،  الأمر  اأراه  ما  وهذا 
احرتامه،  يجب  القانون،  يوجد 
فاأنت  م�سابقة،  يف  ت�سارك  فعندما 
لقوانينها  احــرتامــك  على  توقع 

اخلا�سة".

�سقيق بوجبا: "الكل يعرف رغبة اأخي"

قرار حا�سم من "بارتوميو" ب�ساأن ف�سيحة ال�سو�سيال ميديا

"�سون" مو�سم  النتهاء  ويلمح  حظه..  "مورينيو" يندب 

المبارد: "ماجواير كان يجب اأن يطرد"

برييز جلي�سو�س: "لديك فر�سة عظيمة يف ريال مدريد"

فينجر عن عقوبة ال�سيتي: "نحتفل باالأف�سل..
 لكن االأهم احرتام القانون"

حملة �سر�سة للتاأثري على "عوار" من اأجل 
اختيار منتخب فرن�سا

لالعب  حا�سما  موعدا  املقبل  مار�ص  �سهر  �سيكون 
�سيك�سف  الذي  عــوار،  ح�سام  الفرانكو-جزائري، 
متثيلها،  اختار  التي  الريا�سية  اجلن�سية  عن  فيه 
علما اأنه ميلك حرية الختيار بني اللعب للمنتخب 

الوطني اأو املنتخب الفرن�سي.
باأنه  الفرن�سي  ليون  جنم  تفوه  اأن  بعد  ومبا�سرة 
له،  �سيلعب  الـــذي  املنتخب  ــول  ح خــيــاره  ح�سم 
والبالتوهات  وال�سحف  املــواقــع  كــربيــات  �سنت 
على  لل�سغط  �سر�سة  حملة  الفرن�سية  التلفزيونية 
ح�سام عوار من اأجل التاأثري عليه وتوجيه قراره 
باإيعاز  طبعا  وذلك  الفرن�سي،  املنتخب  اختيار  نحو 
ال�ستار  من جهات ر�سمية بفرن�سا حيث يقف وراء 
ومــدرب  القدم  لكرة  الفرن�سي  ــاد  الحت م�سوؤولو 
اأوملبيك  رئي�ص  عن  ف�سال  دي�سان،  ديدييه  الديكة 
ليون “جان مي�سال اأول�ص” الذي يرغب يف ت�سويق 
ب�سعر  الــقــادم  ال�سيف  يف  وبيعه  الالعب  �سورة 

خيايل.
ال�ساعدة  املوهبة  باأن  الفرن�سي  الإعــالم  وحتدث 

يف  و�سع  عـــوار،  ح�سام  الفرن�سية،  البطولة  يف 
كاأ�ص  يف  الأول  فرن�سا  منتخب  متثيل  هدف  راأ�سه 
اأوروبا املقررة خالل ال�سيف القادم، وبالتايل  اأمم 
قد  ممكنة،  منا�سبة  اأقرب  يف  الديكة  اإىل  �سين�سم 
�سهر  يف  القادمة  الفيفا  تواريخ  خالل  ذلك  يكون 
مار�ص بني 23و31 مار�ص التي �سيواجه فيه منتخب 

فرن�سا كال من اأوكرنيا وفلندا وديا.
“عوار”  اأن  امل�سادر  نف�ص  ك�سفت  ال�سياق،  ذات  يف 
اأعماله اجتمعا موؤخرا برئي�ص نادي ليون،  ووكيل 
حموريا  دورا  لعب  ــري  الأخ اأول�ـــص،  مي�سال  جــان 
الفرانكو- ال�سابق،  لعــب  نظر  وجهة  تغيري  يف 
والرتاجع  لفرن�سا  باللعب  فقري،  نبيل  جزائري، 
اإىل  يلجاأ  وهاهو   ،2015 �سنة  للخ�سر  اختياره  عن 
نف�ص املمار�سات مع لعبه احلايل من خالل حماولة 
وم�ستقبل  اأف�سل  امتيازات  على  باحل�سول  اإغرائه 
منتخب  العامل  بطل  اإىل  الن�سمام  عند  اأجمل 
اختياره  من  عليه  �سيح�سل  مبا  مقارنة  فرن�سا، 

بطل اإفريقيا املنتخب الوطني اجلزائري.

بات النجم اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر يعترب من 
املو�سم مع ناديه  املتاألقني هذا  اأف�سل الالعبني  بني 
قدمها  التي  الكبرية  امل�ستويات  بعد  خا�سة  ميالن 

منذ بداية املو�سم .
بني  اأم�ص  جمعت  التي  املباراة  نهاية  بعد  ومبا�سرة 
رفقاء  بتقدم  اإنتهت  والذي  تورينو  و  ميالن  نادي 

متو�سط امليدان اجلزائري بهدف نظيف .
على   ” ميالن  ريد  موقع”  يف  اإيطايل  �سحفي  اأثنى 
ان  اأكد  لكنه  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم 
فيها  يقع  التي  الأخطاء  بع�ص  عن  الإبتعاد  عليه 

باإ�ستمرار .
لكن  و  رائــع  نا�سر  بن  اإ�سماعيل   ” قائال  �سرح  و 
 ، ال�سيئة  عــاداتــه  عن  يتوقف  اأن  عليه  يتوجب 
�سفراء  بطاقة  تلقى  لكنه  كبرية  مباراة  قدم  لقد 

جديدة ”
اإ�سماعيل  ــري  ــزائ اجل النجم  ان  بــالــذكــر  يــجــدر 
على  حت�سال  الالعبني  اأكــر  من  يعترب  نا�سر  بن 
البطاقات ال�سفراء هذا املو�سم بر�سيد 11 بطاقة .

اجلزائري  النجم  ” ان  نيوز  ” ميالني�ستا  موقع  اأكد 
الالعبني  ــرز  اأب بني  من  يعد  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 
هذا  بيويل  �ستيفانو  الإيطايل  املدرب  ت�سكيلة  يف 

املو�سم .
كل  له  مالديني  باولو  ان  املوقع  ذات  ك�سف  كما 
الف�سل وهذا بعدما متكن من اإقناع متو�سط ميدان 
املنتخب الوطني اجلزائري بن نا�سر بالإن�سمام اىل 

امليالن .
قام  مالديني  ” ان  نيوز  ” ميالني�ستا  موقع  واأ�ساف 
يقدم  الالعب  اأن  اإذ   ، اإيطاليا  يف  املو�سم  ب�سرقة 

م�ستويات كبرية منذ بداية املو�سم احلايل .
قد  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  اجلــزائــري  النجم  ــان  وك
اإنتقل اىل نادي ميالن قادما من نادي اإميبويل وهذا 

ب  قــدرت  مالية  .بقيمة  اأورو  مليون   16
ـــــــــان الـــنـــجـــم  ـــــــــري وك ـــــــــزائ اجل

بن  نا�سر قد اإختري اإ�ــســمــاعــيــل 
لعب يف ميالن كــثــالــث اأفــ�ــســل 
اأم�ص وهذا  عــنــدمــا واجــه ليلة 

نادي تورينو .

وعد جوارديوال 
وانت�ســار اليونايتد يف 

�سدر �سحف اإجنلرتا
اهتمت ال�سحف الإجنليزية ال�سادرة �سباح ام�ص 

الثالثاء، بالنت�سار الذي حققه مان�س�سرت يونايتد 
اأم�ص على ت�سيل�سي بهدفني دون رد، يف املباراة التي 

احت�سنها ملعب �ستامفورد بريدج �سمن لقاءات 
اجلولة رقم 26 من الدوري الإجنليزي املمتاز.

وعنونت �سحيفة "ديلي اإك�سربي�ص": "هزمية موؤملة 
لت�سيل�سي".

ويف الأ�سفل كتبت على ل�سان بيب جوارديول، 
مدرب مان�س�سرت �سيتي، اأنه م�ستمر مع الفريق 
حتى لو هبط ال�سيتي لدوري الدرجة الثانية.

اأما �سحيفة "مرتو" فعنونت: "هاري والفار 
يجعالن منها اأم�سية موؤملة للبلوز"، وذلك يف 

اإ�سارة اإىل تدخل تقنية الفار يف اإلغاء هدفني 
لت�سيل�سي، ورف�ص طرد هاري ماجواير، 

مدافع مان�س�سرت يونايتد.
ويف الأ�سفل كتبت: "فينجر: 
ال�سيتي ي�ستحق الإيقاف"، 

يف اإ�سارة اإىل ت�سريح اآر�سني 
فينجر، مدرب اآر�سنال ال�سابق، 
عن اأحقية حرمان مان�س�سرت 

�سيتي من امل�ساركة يف 
امل�سابقات الأوروبية 

ملدة مو�سمني، ب�سبب 
خرق قوانني اللعب املايل 

النظيف.
واهتمت �سحيفة "�ستار 
�سبورت" بت�سريح جوارديول 

بتم�سكه بالبقاء مع مان�س�سرت 
�سيتي حتى لو هبط اإىل دوري 

الدرجة الثانية.
وكتبت �سحيفة "ديلي 

ميل" : "ماجواير يختم 
على النت�سار ولكنه 

ا�ستحق احل�سول على بطاقة 
حمراء".

ويف الأعلى كتبت: "كلوب: 
خطاأ واحد و�سنودع 

البطولة"، يف اإ�سارة اإىل 
املواجهة املرتقبة اليوم 

بني ليفربول واأتلتيكو 
مدريد يف ذهاب دور الـ16 

من م�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا.

وعنونت �سحيفة "التاميز": 
النت�سار..  اإىل  الهروب  "من 

ماجواير يتفادى البطاقة 
احلمراء ليختم على النت�سار 

احليوي لليونايتد".

جوارديوال يح�سم اجلدل 
ب�ساأن رحيله عن ال�سيتي

بر�سلونة ي�سع خطة �سم 
الوتارو مارتينيز

�سحفي  تــقــريــر  ــف  ــس ــ� ك
موقف  عن  بريطاين، 
ـــول،  ـــواردي بــيــب ج
مان�س�سرت  مـــدرب 
ــــي، مـــن  ــــت ــــي ــــس �
الــــرحــــيــــل عــن 
الـــفـــريـــق عــقــب 

نهاية املو�سم.
ال�سيتي  وعــوقــب 
ـــاد  مـــن قــبــل الحت
ــرة  ــك الأوروبـــــــــــي ل
ـــاف  ـــق ـــالإي الــــقــــدم، ب
امل�ساركة  ــن  ع عــامــني  ملـــدة 
غرامة  بجانب  القارية  البطولت  يف 
قدرها 24.9 مليون جنيه اإ�سرتليني، بعد اخرتاقه 

قانون اللعب املايل النظيف.
الأنباء  بع�ص  اأن  �سبورت�ص"،  "�سكاي  �سبكة  وذكرت 
اأن  اإىل  ت�سري  ال�سيتي،  معاقبة  قرار  عقب  خرجت 
جوارديول قد يرحل عن القيادة الفني لل�سيتيزنز 

بنهاية املو�سم.
واأ�سارت اإىل اأن جوارديول اأخرب لعبي فريقه اأنه 

ملتزم بتعاقده مع النادي ولن يغادر.
رحيم  اأن  ال�سبكة  ك�سفت  ــــرى،  اأخ جــهــة  ومـــن 
اأي�سا  ينوي  �سيتي،  مان�س�سرت  جناح  �سرتلينج، 
قرار  من  بالرغم  ال�سيتي،  �سفوف  �سمن  البقاء 

احلظر.
يذكر اأن �سرتلينج اأبرز من ارتبط ا�سمهم بالرحيل 
ظل  يف  مدريد،  ريال  اإىل  والن�سمام  ال�سيتي  عن 
للملكي،  الفني  املدير  ــدان،  زي الدين  زيــن  رغبة 

بالتعاقد معه.

�سحفي  ــر  ــري ــق ت كــ�ــســف 
ـــص  ـــ� ـــــــايل، ام ـــــــط اإي

الثالثاء، عن خطة 
للتعاقد  بر�سلونة 

الأرجنتيني  مع 
ــــــــــــــــــــارو  لوت
مـــارتـــيـــنـــيـــز، 

ـــم اإنـــــرت  ـــاج ـــه م
ــرتة  ف يف  مـــيـــالن 

ـــــــالت  ـــــــق ـــــــت الن
ال�سيفية املقبلة.

على  بــر�ــســلــونــة  وا�ــســتــقــر 
لوي�ص  خليفة  مبثابة  ليكون  لوتارو، 

�سواريز يف قيادة الهجوم الكتالوين.
مريكاتو"  "كالت�سيو  موقع  وبح�سب 
الإيطايل، فاإن اإنرت ميالن ل يرغب يف 
لتجديد  يخطط  واإمنا  مارتينيز،  بيع 

عقده وتعديل راتبه.
ويعترب راتب لوتارو من بني الأ�سعف 

اإنرت ميالن حيث يح�سل على مليون  يف 
ون�سف املليون يورو فقط �سنوًيا.

زيــادة  هو  اإنــرت  لــدى  ــم  الأه الهدف  ويعد 
لوتــارو،  عقد  يف  اجلزائي  ال�سرط  قيمة 

والتي تقدر بـ111 مليون يورو.
املهتمة  الأنــديــة  اأبــرز  بر�سلونة  ويعترب 

ذلك،  يــدرك  اإنــرت  يف  واجلميع  ــارو،  لوت ب�سم 
بع�ص  مدريد  ريال  فيه  اأعطى  الذي  الوقت  يف 

يف  الــدخــول  بنيته  الالعب  لوكالء  ــارات  ــس الإ�
ال�سباق لإح�ساره اإىل �سانتياجو برنابيو.

مبلغ  دفع  ينوي  بر�سلونة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
ب�سرط  ولكن  اجلزائي،  ال�سرط  قيمة  من  اأكرب 

تق�سيطه على دفعات.
حالة  يف  اأنه  ميالن  اإنرت  يرى  ذاتــه،  الوقت  ويف 

رغبة بر�سلونة يف تق�سيط املبلغ مع زيادته قلياًل، 
فمن املمكن اأن يطلب اإدراج لعبني �سمن ال�سفقة.

الت�سيلي  ال�سفقة  لــدخــول  املر�سحني  بــني  ــن  وم
اأرتورو فيدال، والذي ي�سعه اأنطونيو كونتي مدرب 

النرياتزوري �سمن اأولوياته.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية حا�سي خليفة

مكتب اجلمعيات
رقم: 326/ 2020

اإ�سهار تاأ�سي�س الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�سر  الثامنة  املادة  �سيما  ال  باجلمعيات، 

تاأ�سي�س الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية:
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد اأبو بكر ال�سديق بحي ال�سالم.

املعتمدة حتت رقم: / بتاريخ: /
املقيمة بـ: حي ال�سالم- حا�سي خليفة
رئي�س اجلمعية: عثماين عبد القادر.

تاريخ ومكان االزدياد: 1986/06/01 حا�سي خليفة
عنوان الرئي�س: حي ال�سالم حا�سي خليفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
حم�سر ن�سر حكم باحلجر

)املادة 106 من قانون االأ�سرة(

-نحن االأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة املنيعة مل�س ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه – لفائدة ال�سيد: قريزة اأحميدة بن 
حممد ال�ساكن: حي ق�سر بلقا�سم املنيعة- غرداية - بعد االطالع على املادة 106 من قانون االأ�سرة- قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية، املت�سمن ن�سر 

منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ: 2020/02/11 رقم الفهر�س: 00111/20 رقم اجلدول: 00076/20.
-والقا�سي مبايلي: - حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا، ابتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة. يف املو�سوع: اإفراغا للحكم 
ال�سادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2019-10-02 حتت رقم فهر�س 448/2019 ، باعتماد اخلربة الطبية املنجزة من طرف اخلبري الدكتور مرباح علي املخت�س يف االأمرا�س العقلية 
والنف�سية واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 2020-01-26 حتت رقم فهر�س: 05/20، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى عليه قريزة حمزة املولود بتاريخ -25

1984-11 باملنيعة الأبيه احميدة، واأمه ديف ميينة، وتعيني املدعي قريزة احميدة مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه مع مراعاة اأحكام املادة 88 من قانون االأ�سرة، واالأمر بن�سر هذا 
احلكم باجلرائد اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته لالإعالم. مع اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سري بهذا احلكم على هام�س �سهادة ميالد املعني، مع حتميل املدعي بامل�ساريف 

الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450 دج.
وحتى ال يجهل

-اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
االأ�ستاذ: علوي خل�سر

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة
الكائن مكتبه ب�سارع القد�س- املنيعة

الهاتف: 00 28 21 )029(

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

مكتب ال�سوؤون االجتماعية
اإ�سهار اإن�ساء جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 

جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
طبقا الأحكام القانون 12/06 املوؤرخ يف 12/01/2012 املتعلق باجلمعيات ذات 
اليوم ت�سليم  التا�سعة )09( منه، لقد مت هذا  املادة  �سيما  الطابع االجتماعي ال 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية: 
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد الفرقان بكوينني 

املقيمة بـ : كوينني – الوادي-
رئي�س اجلمعية: اال�سعري عمار

تاريخ ومكان االزدياد: 1966/08/07 بكوينني
عنوان الرئي�س: حي اال�ستقالل- كوينني
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية حا�سي خليفة

مكتب اجلمعيات
رقم: 310/ 2020

اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون 
رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات

املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
اليوم  هذا  مت  لقد  منه،   )18( ع�سر  الثامنة  املادة  �سيما  ال  باجلمعيات، 
اجلمعية  امل�سماة:  حملية:  �سبغة  ذات  جلمعية  القيادية  الهيئة  جتديد 
الدينية مل�سجد حمزة بن عبد املطلب بحي احلرائزة. املعتمدة حتت رقم: 
– حا�سي خليفة  1990/09/24 املقيمة بـ: حي احلرائزة  985 بتاريخ: 
 1969/04/07 االزدياد:  ومكان  تاريخ  يزة.  خليفة  اجلمعية:  رئي�س 

حا�سي خليفة
عنوان الرئي�س: حي احلرائزة  حا�سي خليفة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية الطريفاوي

مكتب اجلمعيات
رقم: 02/ 2020

و�سل اإ�سهار جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 15/74 املوؤرخ يف 16 
فيفري 2015 املتعلق باجلمعيات الريا�سية

باجلمعيات  املتعلق   16/02/2015 يف  املوؤرخ   15/74 القانون  الأحكام  طبقا 
هذا  مت  لقد  منه،   )11( ع�سر  احلادية  املادة  �سيما  ال  الريا�سي،  الطابع  ذات 
ريا�سية:  حملية  �سبغة  ذات  جمعية  باإ�سهار  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم  اليوم 
البلدية  بـ:  بليزيرق بلدية الطريفاوي املقيمة  للهواة  النادي الريا�سي  امل�سماة: 
القدمية- بلدية الطريفاوي رئي�س اجلمعية: عاد بوبكر تاريخ ومكان االزدياد: 

الوادي  1984/01/04
عنوان الرئي�س: ليزيرق- بلدية الطريفاوي 

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

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم: 11/ 2020                                                      و�سل اإ�سهار خا�س بتجديد جمعية حملية ذات طابع اجتماعي
امل�سماة: جمعية اأولياء التالميذ البتدائية االأ�ستاذ �سالح بازين- بلدية غرداية. املودعة بتاريخ: 2019/11/10 رئي�س اجلمعية ال�سيد: جنار اأحمد املولود 

بتاريخ: 1976/08/26 غرداية. الكائن مقرها: ابتدائية االأ�ستاذ �سالح بازين- بلدية غرداية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
حم�سر ن�سر حكم باحلجر

)املادة 106 من قانون االأ�سرة(

-نحن االأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة املنيعة مل�س ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه – لفائدة ال�سيدة: ال�سيخ بوبكر ذهيبة 
بنت اأحمد ال�ساكنة: حي الق�سرالقدمي  املنيعة- غرداية - بعد االطالع على املادة 106 من قانون االأ�سرة- قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية، 

املت�سمن ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ:  2020/02/04 رقم الفهر�س: 00099/20رقم اجلدول: 00074/20.
-والقا�سي مبايلي: - حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا، ابتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة. يف املو�سوع: اإفراغا للحكم 
ال�سادر عن حمكمة احلال بتاريخ  2019-12-25 حتت رقم فهر�س 660/2019، باعتماد اخلربة الطبية املنجزة من طرف اخلبري الدكتور خطارة نور الدين املخت�س يف االأمرا�س 
2020-01-26 حتت رقم فهر�س04/20، وبح�سبها الق�ساء بتوقيع احلجر على املدعى عليه  بن عوي�سة يعقوب املولود  العقلية والنف�سية واملودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ 
بتاريخ  1992-07-24 باملنيعة الأبيه اأحمد ،واأمه ال�سيخ بوبكر ذهيبة ، وتعيني املدعية ال�سيخ بوبكر ذهيبة مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه مع مراعاة اأحكام املادة 88 من قانون 
االأ�سرة، واالأمر بن�سر هذا احلكم باجلرائد اليومية الوطنية ب�سعي من املقدم وعلى نفقته لالإعالم. مع اأمر �سابط احلالة املدنية بالتاأ�سري بهذا احلكم على هام�س �سهادة ميالد املعني، مع 

حتميل املدعية بامل�ساريف الق�سائية الثابت منها الر�سوم الق�سائية املقدرة بـ 450 دج.
وحتى ال يجهل

-اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
االأ�ستاذ: علوي خل�سر

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة
الكائن مكتبه ب�سارع القد�س- املنيعة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
حم�سر ن�سر حكم باحلجر

)املادة 106 من قانون االأ�سرة(

-نحن االأ�ستاذ: علوي خل�سر حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س حمكمة املنيعة مل�س ق�ساء غرداية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله واملوقع اأدناه – لفائدة ال�سيدة: رزوق ن�سرية بنت 
�سامل  ال�ساكنة: حي الد�سرون حا�سي القارة املنيعة- غرداية - بعد االطالع على املادة 106 من قانون االأ�سرة- قمنا بن�سر ن�سخة من هذا املح�سر بيومية وطنية مكتوبة باللغة العربية، 

املت�سمن ن�سر منطوق احلكم احل�سوري ال�سادر عن حمكمة املنيعة ق�سم �سوؤون االأ�سرة بتاريخ:  2020/01/14 رقم الفهر�س:  000024/20 رقم اجلدول: 00702/19.
-والقا�سي مبايلي: - ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة  ابتدائيا علنيا  ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اخلربة. �سكال يف املو�سوع افراغ احلكم 
قبل الف�سل يف املو�سوع املوؤرخ يف 27 نوفمرب 2019 حتت رقم فهر�س 584/19 وال�سادر عن اجلهة الق�سائية، وباملقابل امل�سادقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف الدكتور خطارة 
نور الدين املوؤرخ يف 11 دي�سمرب 2019 وعليه احلكم باحلجر على املرجع �سده امل�سمى حمدون الطيب املولود خالل 1967 بتيميمون والية اأدرار الأبيه احممد والأمه دقي�س فاطمة، 
وتعيني زوجته رزوق ن�سرية املدعية يف دعوى االرجاع كمقدم عليه لرعايته واإدارة �سوؤونه املالية واالإدارية والق�سائية بدال عنه. االأمر بن�سر منطوق هذا احلكم يف احدى اجلرائد 

اليومية لالعالم، حتميل املدعية يف االرجاع بامل�ساريف الق�سائية املقدرة بت�سعمائة دينار )900دج( مبا فيها دعوى احلال . 
وحتى ال يجهل

-اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�سر طبقا للقانون.

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
االأ�ستاذ: علوي خل�سر

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة املنيعة
الكائن مكتبه ب�سارع القد�س- املنيعة

الهاتف: 00 28 21 )029(
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موؤ�س�سة  عــن  �ــســدر  حــديــث  تقرير  ك�سف 
ن  ب�ساأن  الكندية   )Hootsuite( هوت�سويت 
اأرقام  عن   2019 للعام  الرقمي  العامل  واقع 
فارقا  ثمة  اأن  اأبرزها  من  لالهتمام،  مثرية 
ا�ــســتــخــدام الإنــرتنــت على  كــبــريا يف مــدة 
)ومنها  النامية  الدول  بني  املحمولة  الهواتف 
فالأوىل  املتقدمة،  والدول  العربية(  الدول 
يوميا  ون�سف  �ساعة  من  باأكر  الثانية  تفوق 
العمرية  للفئة  بالن�سبة  وذلك  الأقــل،  على 

عاما.  16-64
فمتو�سط مدة ت�سفح امل�ستخدم يف ال�سعودية 
لالإنرتنت على اجلوال ي�سل اإىل اأربع �ساعات 
و14 دقيقة، ويف م�سر اإىل ثالث �ساعات و55 
و53  �ساعات  ثالث  اإىل  الإمــارات  ويف  دقيقة، 
ثالث  ــدة  امل فتبلغ  املــغــرب  يف  واأمـــا  دقيقة، 
�ساعات و31 دقيقة؛ وهذه الأرقام كلها تفوق 
و22  �ساعات  ثالث  يف  املحدد  العاملي  املتو�سط 

دقيقة.
يقل  ما  املتقدمة  الــدول  من  فــاإن  املقابل،  يف 
فيها معدل ا�ستخدام الإنرتنت على الهواتف 
كبري،  ب�سكل  العاملي  املتو�سط  عن  املحمولة 
ويف  دقيقة،  و32  �ساعة  جند  اليابان  ففي 
�ساعة  بلجيكا  ويف  دقيقة،  و52  �ساعة  اأملانيا 
و58  �ساعة  الـــدامنـــارك  ويف  دقــيــقــة،  و55 

دقيقة.

اختالفات ثقافية

يف  القت�سادي  الجتماع  علم  اأ�ستاذ  ويرجع 
الفارق  هذا  �سطي  بيه  ال�ساذيل  قطر  جامعة 
بني  ــت  ــرتن الإن ا�ستخدام  ــدة  م يف  ال�سا�سع 
العرب والغرب، اإىل اختالفات ثقافية تت�سل 
العالقات  وطبيعة  الــوقــت،  مــع  بالعالقة 

الجتماعية.
يقول �سطي يف ت�سريح �سحفي اإن م�ستخدمي 
لديهم  اأ�سبح  الغربية  الــدول  يف  الإنرتنت 
الــزمــن،  ـــرور  م ــع  م اكت�سبوه  رقــمــي  وعـــي 
لأن  الوقت  هدر  بعدم  القناعة  يف  ويتجلى 

ينفقون  واأ�سبحوا  يعو�ص،  ول  ثمني  الأخري 
مبردود  عليهم  يعود  الذي  بالقدر  اأوقاتهم 
املوؤ�س�سات  اأ�سهمت  وقد  اقت�سادي،  اأو  مــادي 
الإعالمية والتعليمية يف تكري�ص هذا الوعي 
الإقبال  يف  الإفــراط  خطورة  من  والتحذير 

على الإنرتنت.
تف�سر  عديدة  عوامل  ثمة  فــاإن  املقابل،  يف 
هواتفهم  على  اأكــر  وقتا  العرب  ينفق  ملــاذا 
ومنها  التوا�سل،  ومواقع  الإنرتنت  لت�سفح 
�سعف ثقافة العمل ووجود م�ساكل يف كيفية 

ال�ستخدام العقالين للوقت.

العالقات االجتماعية

غري اأن الأ�ستاذ اجلامعي ينبه اإىل اأن الأرقام 
بال�سرورة،  �سلبية  لي�ست  �سابقا  املــذكــورة 
ل  الجتماعية  للعالقات  القوي  فاحل�سور 
يزال بارزا يف املنطقة العربية، وهو ما يتجلى 
اجلوال  لتطبيقات  وا�سعة  فئات  ا�ستخدام  يف 
يف  امل�ستخدم  كان  �سواء  ذويهم،  مع  للتحدث 
املهجر،  بلدان  يف  اأو  نف�سها  العربية  البلدان 
وهو اأمر يقّل ب�سكل وا�سح يف الدول الغربية.
الجــتــمــاع  عــلــم  ــتــاذ  اأ�ــس ينبه  املــقــابــل،  يف 
فــراغ  ــت  وق زاد  كلما  اأنــه  اإىل  القت�سادي 
�سبكات  على  اإقــبــالــه  زاد  العربي  ال�سباب 
ــايل فقد  ــت ــال ــي، وب ــاع ــم ــت ــل الج ــس ــوا� ــت ال
ال�سباب  بيد  و�سيلة  املــواقــع  هــذه  اأ�سبحت 
ملواجهة مع�سلة البطالة مثال، والتوا�سل بني 
اجلن�سني يف ظل الطابع املحافظ للمجتمعات 

العربية.
 2020 "ديجيتال  امل�سمى  التقرير  وبح�سب 
 Digital2020Global( ريبورت"  غلوبل 
ت�ستحوذ  املحمولة  الأجهزة  فاإن   ،)Report
خ�س�سه  الــذي  الوقت  ن�سف  من  اأكــر  على 
العام  يف  الإنرتنت  ل�ستهالك  امل�ستخدمون 
الهواتف  تطبيقات  ا�ستعمال  ومثل  املا�سي، 
يخ�س�سه  ــذي  ال الــوقــت  مــن   90% مــن  ــر  اأك
امل�ستخدمون يف العامل لالإنرتنت، وا�ستحوذت 

الوقت  ن�سف  من  اأزيد  على  التوا�سل  مواقع 
على  ــت  ــرتن الإن م�ستخدمو  يق�سيه  الـــذي 

هواتفهم.

م�ستخدمو  يق�سيها  التي  املدة  متو�سط  وبلغ 
التوا�سل  ــع  ــواق م يف  ــامل  ــع ال يف  الإنـــرتنـــت 
اأ�سل  من  دقيقة،  و24  �ساعتني  الجتماعي 
يوميا  تخ�س�ص  دقيقة  و43  �ــســاعــات  �ست 

لالإنرتنت.

خالف السائد

من   43% ــاإن  ف ال�سائد،  العتقاد  وبــخــالف 
رواد �سبكات التوا�سل يف العامل ي�ستخدمونها 
الن�سبة  وترتفع  بالعمل،  مرتبطة  لأغرا�ص 
يف   45% اإىل  الــعــربــيــة  الــــدول  بــعــ�ــص  يف 

الإمارات، و%50 يف ال�سعودية وم�سر.
مواقع  لت�سفح  العاملي  املتو�سط  ي�سل  وبينما 
التوا�سل الجتماعي اإىل �ساعتني و24 دقيقة 
اإىل  ال�سعودية  يف  ترتفع  املدة  فاإن  يوم،  كل 
تناهز  م�سر  ويف  ودقيقتني،  �ساعات  ثــالث 
اإىل  الإمارات  �ساعتني و57 دقيقة، وت�سل يف 
�ساعتني و57 دقيقة، ويف املغرب اإىل �ساعتني 

و25 دقيقة.
دقيقة   45 اإىل  املــــدة  تنخف�ص  حــني  يف 
كوريا  يف  دقيقة  و13  و�ساعة  الــيــابــان،  يف 
�سوي�سرا،  يف  دقيقة  و18  و�ساعة  اجلنوبية، 
و�ساعة و19 دقيقة يف كل من هولندا واأملانيا.

التوا�سل  ــع  ــواق م م�ستخدمي  عـــدد  وبــلــغ 
العام  مــلــيــارات   3.8 الــعــامل  يف  الجتماعي 
%9.2. وميثل  اإذ زاد عددهم بن�سبة  املا�سي، 
�سمال  منطقة  يف  الــتــوا�ــســل  ــع  ــواق م رواد 
يف  املنطقة،  �سكان  اإجمايل  من   39% اأفريقيا 
اآ�سيا -حيث دول  الن�سبة يف غرب  حني ت�سل 

ال�سرق الأو�سط- اإىل 56%.

نسب الفتة

غري اأن هذه الن�سبة العامة تخفي يف طياتها 
ــارات  الإم ففي  العربية،  الــدول  بني  تفاوتا 
�سكان  من   99% التوا�سل  مواقع  رواد  �سكل 
اإىل  الن�سبة  تنخف�ص  ال�سعودية  ويف  البالد، 
كثريا  تنخف�ص  الن�سبة  فاإن  باملقابل   ،72%
وم�سر   )49%( املغرب  مثل  اأخــرى  دول  يف 
)%41(، علما باأن املتو�سط يف العامل هو 49%.

مــواقــع  �ـــســـدارة  عــلــى  في�سبوك  ــظ  ــاف وح
مليار  بـ2.449   2019 عام  العامل  يف  التوا�سل 
م�ستخدم،  مبلياري  يوتيوب  تاله  م�ستخدم، 
ثم وات�ساب مبليار و600 مليون، ثم في�سبوك 
املرتبة  ويف  مليون،  و300  مبليار  ما�سنجر 
مليونا،  و151  مبليار  وي�سات  موقع  اخلام�سة 
مبليار  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  اإن�ستغرام  ثم 
تويرت  موقع  احتل  باملقابل  يف  م�ستخدم؛ 

املرتبة 14 عامليا بـ340 مليون م�ستخدم.

اأنه  الأملانية  تي"  احلا�سوب"�سي  جملة  اأوردت 
�سراء  يف  يرغب  الذي  امل�ستخدم،  على  يتعني 
املعايري  بع�ص  اتباع  جديد،  حممول  حا�سوب 
مــزود  طـــراز  اقتناء  لــه  يت�سنى  كــي  املهمة 

بتجهيزات حديثة ذات جودة عالية.
من  الأدنــى  احلد  اأن  الأملــان  اخلــرباء  واأو�سح 
كور  اإنتل  مبعالج  يبداأ  باملعاجلات  التجهيز 
املعالج  اأو  اأعلى  اأو  الثامن  اآي5 بدءا من اجليل 

دي. اأم  اأي  �سركة  5" من  "رايزن 
الو�سول  ذاكـــرة  �سعة  تقل  األ  ينبغي  كما 
قر�ص  مع  غيغابايت،   8 عن  )رام(  الع�سوائي 
امل�سمتة" )اأ�ص  احلالة  "اأقرا�ص  نوع  من  �سلب 

اأ�ص دي( احلديث ب�سعة 256 غيغابايت.
عن  ال�سا�سة  قيا�ص  يقل  األ  اأي�سا  املهم  ومن 
مــزودة  تكون  اأن  مــراعــاة  مع  بو�سة،   15.6
و�سوح  دقة  توفر  التي  اأ�ص"  بي  "اآي  بلوحة 
بخالف  اجلانب،  من  جيدة  و�سورة  منا�سبة 

لوحة "تي اأن" رديئة اجلودة.
وتعد وحدات الر�سوميات "جي بي يو" املدجمة 
يف املعاجلات كافية متاما للم�ستخدمني الذين 
بينما  بالألعاب،  ال�ستمتاع  يف  يرغبون  ل 
احلا�سوب  جتهيز  الألعاب  ع�ساق  على  يتعني 
والتي  اإ�سافية،  ر�سوميات  بوحدة  املحمول 
بف�سل  �سنوات  منذ  اإنفيديا  عليها  ت�سيطر 
اآر  جيفور�ص  �سل�سلة  من  الر�سوميات  وحدات 
اأم دي  اأي  اأما منتجات �سركات   ،20xx اإك�ص  تي 
فهي ل تناف�ص اإل الفئة املتو�سطة من اإنفيديا 

.16xx جيفور�ص جي تي اإك�ص

اأرقام جديدة.. ملاذا يفوق ا�ستهالك االإنرتنت لدى 
العرب نظريه لدى الغرب؟

على  يتعني  اأنه  اإىل  الأملانية  اأونالين"  "هايزه  التقنيات  بوابة  اأ�سارت 
غوغل  بنظام  ــزودة  امل اللوحية  واحلوا�سيب  الذكية  الهواتف  اأ�سحاب 
ثغرة  لوجود  نظرا  حاليا،  بحر�ص  البلوتوث  تقنية  ا�ستعمال  اأندرويد 
�سرقة  للقرا�سنة  تتيح  قد  املحمولة  الأجــهــزة  من  الكثري  يف  اأمنية 
من  ي�ستثنى  ولكن  اخلبيثة،  الربجميات  ت�سريب  اأو  ال�سخ�سية  البيانات 
حممية  تكون  بذلك  لأنها  اأمني،  حتديث  اآخر  فيها  املثبت  الأجهزة  ذلك 

�سد ال�سيفرات اخلبيثة.
ثم  ــدادات،  الإع قائمة  طريق  عن  ذلك  من  التحقق  للم�ستخدم  وميكن 
الدخول لالإعدادات املتقدمة، وحتديث النظام اأو قائمة "الإعدادات ثم 
2020-02-05 يف  اأو   01-02-2020 حالة الأمان"، واإذا كان مدخل التاريخ 
اجلهاز  يكون  فعندئذ  )باي(   9 واأندرويد  )اأوريو(   8 اأندرويد  اإ�سدارات 
املزودة  اللوحية  واحلوا�سيب  الذكية  الهواتف  ومتتاز  حمميا،  املحمول 

بنظام اأندرويد 10 باأنها اآمنة يف جميع الأحوال.
اأندرويد  بنظام  الأمان  حتديثات  تثبيت  من  امل�ستخدم  يتمكن  ل  وعادة 
للهاتف  املنتجة  ال�سركة  تقوم  اأن  اإىل  النتظار  عليه  يتعني  بل  يدويا، 
الأمنية  الثغرة  �سد  على  يعمل  الــذي  النظام  حتديث  باإطالق  الذكي 
�سركة  بوا�سطة  اكت�سافها  مت  والتي   )CVE-2020-0022( برقم  املوثقة 

الأمان "اإي اآر اإن دبليو" الأملانية.
واإىل اأن يتم طرح حتديثات الأمان اجلديدة ن�سح اخلرباء الأملان باحلد 
العامة-  الأماكن  يف  -خا�سة  الإمكان  قدر  البلوتوث  تقنية  ا�ستعمال  من 
كاإجراء حماية موؤقت، عالوة على اأنه ميكن تو�سيل الكثري من �سماعات 
البلوتوث بوا�سطة الكابل، كما ميكن للم�ستخدم اأي�سا �سبط الإعدادات، 
اأو  الذكي  الهاتف  على  التعرف  من  اخلارجية  الأجهزة  تتمكن  ل  بحيث 

احلا�سوب اللوحي اخلا�ص به عند تن�سيط تقنية البلوتوث. 

جمع  للمرا�سلة  تطبيقها  اإن  لفي�سبوك  اململوك  وات�ساب  �سركة  قالت 
ملياري م�ستخدم لت�سبح ثاين من�سة و�سائط اجتماعية يف العامل ت�سل 

اإىل هذا الإجناز.
كان  اإنه  قالت  لكنها  امل�ستخدمني،  عدد  حت�سب  كيف  وات�ساب  حتدد  ومل 
لديها 500 مليون م�ستخدم يف عام 2014 عندما ا�ستحوذت في�سبوك عليها 

مببلغ 19 مليار دولر لتعزيز �سعبيتها، وخا�سة بني جمهور ال�سباب.
"ميكن لالأمهات والآباء الو�سول اإىل اأحبائهم  وقالت وات�ساب يف تدوينة 
حيثما كانوا. وميكن لالإخوة والأخوات م�ساركة اللحظات املهمة. وميكن 
مع  التوا�سل  �سهولة  خالل  من  النمو  ولل�سركات  التعاون،  العمل  لزمالء 

عمالئهم".
اإل من  اأن املحادثات اخلا�سة، التي كانت يف املا�سي غري ممكنة  واأ�سافت 
خالل  من  البعيدة  امل�سافات  عرب  متاحة  اأ�سبحت  املبا�سر،  اللقاء  خالل 

املحادثات الفورية، والت�سال املرئي.
النمو مثل من�سة  وحتاول في�سبوك زيادة الإيرادات من وحداتها عالية 
 31 بحلول  اإنها  في�سبوك  وتقول  ووات�ساب.  اإن�ستغرام  ال�سور  م�ساركة 
دي�سمرب/كانون الأول 2019 كانت متلك 2.5 مليار م�ستخدم ن�سط �سهريا 

لتطبيقها.

غوغل تبحث عن حل.. تقنية 
البلوتوث يف هواتف اأندرويد قد 

تكون خطرية

ي�ستخدمه ربع �سكان االأر�س.. 
وات�ساب تعلن عدد م�ستخدمي 

تطبيقها حول العامل

تريد �سراء حا�سوب حممول جديد ؟ اإليك هذه الن�سائح 
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم/ عوين  �سادق
------------------------------

اإليها  ا�ستندت  التي  امليعاد«،  »اأر���ض  كذبة 
ل�رشقة  ادع��اءات��ه��ا  يف  ال�سهيونية  احل��رك��ة 
على  ال�رشاع  معادلة  جعلت  فل�سطني،  اأر�ض 
ال�سعب  بني  الأر�ض،  من  املقد�سة  البقعة  هذه 
منذ  ال�سهيونية،  واحل��رك��ة  الفل�سطيني 
فل�سطني  اأن  مبعنى  �سفرية«.  »معادلة  البداية، 
تكون  اأن  فاإما  ذل��ك،  بعد  الق�سمة  تقبل  لن 
تكون  اأن  واإم��ا  كلها،  الفل�سطيني  لل�سعب 
هذه  على  وتدلياًل  اليهودي.  لل�سعب  كلها 
للتاريخ،  �رشيعة  مبراجعة  ال�سهل،  من  احلقيقة، 
خا�سها  التي  املحطات  كل  يف  ن��ه  اأ جند  اأن 
ورغم  اأر�سه  عن  دفاعًا  الفل�سطيني  ال�سعب 
املحطات،  بتلك  اأحاطت  التي  الظروف  �سعوبة 
فجاءت  منها،  واحد  �سرب  عن  التنازل  يقبل  مل 
كان  ما  لكل  راف�سة  وثوراته  انتفا�ساته  كل 
حدث  الوطني«،  الرتاب  »كامل  مي�ض  اأن  ميكن 
كان  ولذلك  بعدها،  وحدث   1948 قبل  ذلك 
خيوط  ن�سجت  التي  الدولية  املوؤامرة  من  بد  ل 

الأوىل. »النكبة« 
موقف  يتغر  مل  ولعقود،  الأوىل،  النكبة  بعد 
وقعت  حتى  اأر�سه،  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
 ،)1993  - اأو�سلو  )ات��ف��اق  الثانية  النكبة 
اإ�سافة  اأي�سًا،  والعربي  الدويل  التاآمر  نتيجة 
الفل�سطينية  القيادة  وا�ستعجال  ت�رشع  اإىل 
�سهلة  �سحية  جعله  ما  دولة،  على  للح�سول 

تقدير! اأح�سن  يف  للخداع 
خالل  ومن  ال�سهيونية،  للحركة  وبالن�سبة 

اأن  التاأكد  ميكن  نف�سها،  ال�رشيعة  املراجعة 
قبول  يف  يفكر  مل  واح��داً  �سهيونيًا  زعيمًا 
بن  من  ب��دءاً  ظ��رف،  اأي  يف  فل�سطينية  دول��ة 
م��روراً  نتنياهو،  ببنيامني  وانتهاء  غوريون 
ولأنهم  و���س��ارون!  و�سامر  وبريز،  برابني 
باحلقوق  الع��رتاف  ببالهم  يخطر  مل  جميعًا 
كل  انتهت  الفل�سطيني،  لل�سعب  الوطنية 
»حل  ا�ستهدفت  اإنها  قيل  التي  امل��ح��اولت 
مع  الف�سل،  اإىل  ال�سالم«  واإح��الل  ال�رشاع 
من  قدمت  الفل�سطيني  ال�سعب  ق��ي��ادة  اأن 
عمر  مدى  وعلى  ال�سبيل  هذا  يف  التنازلت 
حتى  تقدمه،  اأن  يفرت�ض  يكن  مل  ما  ال�رشاع، 
»دولة  قامت  ال��ذي   181 رقم  الأمم��ي  القرار 
منه  يخ�سها  مبا  اعرتفت  مبوجبه،  اإ�رشائيل« 
اأعطاها  التي  الفل�سطينية  بالدولة  تعرتف  ومل 
)اتفاق  اأما  اإجحافه.  رغم  للفل�سطينيني،  القرار 
فل�سطينية  دولة  قيام  عن  حتدث  الذي  اأو�سلو( 
جتاهلته  فقد  توقيعه،  من  �سنوات  ثالث  بعد 
اإىل  النهاية  يف  اأدى  ما  »الإ�رشائيلية«  القيادة 
)اأيلول/�سبتمرب  الثانية  النتفا�سة  ان��دلع 

.)2002
اأ�سمته  مبا  املتحدة  الوليات  تقدمت  وعندما 
بعد  الأو���س��ط(  ال�رشق  يف  ال�سالم  )عملية 
»حت�سني  عن  حتدثت   ،1973 اأكتوبر  ح��رب 
اأي�سًا  حتدثت  لكنها  الفل�سطينيني«،  حياة 
حدود  على  م�ستقلة  فل�سطينية  »دول��ة  عن 
ال�رشقية«،  القد�ض  وعا�سمتها   1967 حزيران 
جاء  �سنني  وبعد  للحياة«.  »قابلة  عنها  وقالت 
دونالد  والأربعني،  اخلام�ض  الأمريكي  الرئي�ض 
الأوائل،  يفعله  مل  ما  �سيفعل  اإنه  وقال  ترامب، 

الأط��راف!  جميع  تر�سي  »�سفقة«  و�سيقدم 
فل�سطينية«،  »دولة  عن  »�سفقته«  حتدثت  لقد 
جاءت  للم�ساحة،  بالن�سبة  دولة؟!  اأي  ولكن 
اأي  اأو�سلو«،  »دول��ة  ن�سف  العتيدة  الدولة 
لكن  فل�سطني!  م�ساحة  من   11% مب�ساحة 
اأنه  يعرف  تعجيزية  ب�رشوط  اأرفقها  ترامب 
القبول  ي�ستطيع  واح��د  فل�سطيني  يوجد  ل 
لعبة  �ستكون  الدولة  هذه  اأن  عن  ف�ساًل  بها، 
للحياة«!  »قابلة  تكون  ولن  »اإ�رشائيل«  يد  يف 
الذين  اأ�سالفه  من  اإرثه  ترامب  جتاهل  هكذا 
للحياة«،  »قابلة  دولة  تكون  اأن  على  �سددوا 
واحدة.  مرة  ول  العبارة  هذه  من  يقرتب  فلم 
اأن  ميكن  فكيف  ال�سالح«،  »منزوعة  دولة  اإنها 
على  لها  �سلطة  ل  دولة  �سيادة«؟!  »ذات  تكون 
اإنها �سلطة بال �سلطة،  اأو بحرها،  اأو جوها  برها 
املحدود«!  الذاتي  »احلكم  اإىل  ت�سل  مل  �سلطة 

!! ال�سم  اإل  الدولة  من  لها  لي�ض  دولة  اإنها 
بع�ض  مع  بلفور،  الذكر  ب�سيئ  ترامب  يذكرنا 
ما  اأعطى  فكالهما  كذلك؟  األي�ض  التعديالت، 

ي�ستحق! ل  ملن  ميلك  ل 
نقطة  ي�سع  ن��ه  اأ يعرف  الأول  ك��ان  وبينما 
الثاين  اأراد  ال�ستعماري،  امل�رشوع  يف  البداية 

امل�رشوع! اكتمال  يف  النهاية  نقطة  ي�سع  اأن 
لقد  الثنني.  ن�سيب  �سيكون  الف�سل  لكن 
اأن قرنًا كاماًل مل يكن كافيًا  الأول بدليل  ف�سل 
زال  ما  بل  نهائي،  ب�سكل  »امل�رشوع«  لإجناح 
الظروف  لأن  الثاين  و�سيف�سل  املفرتق!  اأمام 
هذه  الفل�سطيني  ال�سعب  و�سينت�رش  تغرت، 

الراهنة! اللحظة  يف  امل�سهد  قتامة  رغم  املرة، 

القرن« »�سفقة  يف  الفل�سطينية  الدولة 

وزير حرب االحتالل يهدد غزة: العمل املقبل يتطلب 
مفاجاأة وخدعة 

اأخبار فل�سطني

ي��وا���س��ل وزي����ر ح���رب الح��ت��الل 
تهديداته  بينيت،  نفتايل  الإ�رشائيلي 
�رشبة  بتوجيه  غ���زة،  ق��ط��اع  جت��اه 
كان  لقناة  بينيت  ع�سكرية.وقال 
العربية، ان العملية الع�سكرية يف غزة 
اأف�سح  �ستكون مباغتة ومفاجئة ولن 
كلمتي"،  عند  واأن��ا  ذل��ك،  من  اأك��رث 
م�سيفا "العمل املقبل يف غزة يتطلب 
اأنا  ولكن  اأ�رشح،  لن  وخدعة،  مفاجاأة 
على  تقع  وامل�سوؤولية  ذل��ك،  اأت��وىل 

عاتقي".
ويف ال�سياق ذاته، اأبدى بينت، خ�سيته 

وجتنبه  غزة،  اإىل  قوات  اإر�سال  من 
لبنان،  مع  ثالثة  ح��رب  يف  الدخول 
مع  تعامله  كيفية  عن  حديثه  اأثناء 
اجلنوبية  اجلبهتني  على  التهديدات 
مع  مقابلة  يف  بينت  وال�سمالية.وقال 
"اأريد  "الإ�رشائيلي":  اجلي�ض  اإذاع��ة 
لكن  الثالثة،  لبنان  حرب  ب�سدة جتنب 
قد ل يكون هناك خيار". وعند �سوؤاله 
"حما�ض"  عن كيفية تعامله مع حركة 
اأنزل اإىل  اأن  اأنوي  اأجاب: "ل  يف غزة، 
هناك واأر�سل قوات اإىل هناك، ل نريد 
ا�ستمرت  التي  الهاوية  اإىل  العودة 

احلدود  الو�سع على  يوما".وحول   51
ب�سدة  "اأريد  بينت  ق��ال  ال�سمالية، 

قد  لكن  لبنان،  مع  ثالثة  حرب  جتنب 
ل يكون هناك خيار".

االحتالل ي�سن حملة دهم واعتقاالت بال�سفة
الإ�رشائيلي  الحتالل  ق��وات  �سّنت 
مداهمات  حملة  الثالثاء،  ام�ض  فجر 
وتفتي�ض يف منازل املواطنني، بال�سفة 

املحتلة. الغربية 
قوات  اأّن  حملية،  م�سادر  واأف��ادت 
خالل  مواطنني   5 اعتقلت  الحتالل 
متفرقة  اأنحاء  لها يف  اعتقالت  حملة 
اإىل  واقتادتهم  الغربية،  ال�سفة  من 

مراكز التحقيق اخلا�سة بها.
الحتالل  اأن  امل�سادر،  واأو�سحت 
جنمة  اأب���و  خليل  احل���اج  ا�ستدعى 

وال�سيخ جميل راغب اللحام من خميم 
الدهي�سة جنوب بيت حلم للمقابلة.

وعرف من بني املعتقلني:
�سمال  العوجا  جراهيد-  عواد  هيثم   .1

اأريحا.
2. عالء جميل جراهيد- العوجا.

3. عبد املنعم خالد جراهيد- العوجا.
4. رامز ح�سا�ض- خميم بالطة بنابل�ض 

)اعتقل على حاجز زعرتة(.
)اعتقل  بالطة  خميم  عودة-  علي   .5

على حاجز زعرتة(.

عدنان حممد يو�سف 
االفندى

ي���واج���ه الأ���س��ر 
ال��ق��ائ��د ع��دن��ان 
حم��م��د ي��و���س��ف 
الأف����ن����دي اأح���د 
الع�سكريني  القادة 
حلركة  الأوائ�����ل 
الإ�سالمي  اجلهاد 
يف ال�سفة الغربية 
اعتقاله  املحتلة، 
من  مبزيد  الطويل 
ال�سرب وال�سجاعة، 
ورب��اط��ة اجل��اأ���ض 

واملبادرة اخلالقة اأ�سوة بباقي الأ�رشى الفل�سطينيني يف 
�سجون الحتالل ال�سهيوين .

�سنة  اأربعني  العمر  من  الأفندي  عدنان  الأ�سر  يبلغ 
داخل  الآن  حتى  والكمال  بالتمام  ن�سفها  اأم�سى 
اأيار عام  الثالث ع�رش من  اعتقاله يف  اإذ جرى  ال�سجن 
اأهداف  �سد  عملية  نفذ  حينما  القد�ض  مبدينة   1992
من  عدد  جرح  اإىل  واأدت  الوقت  ذلك  يف  �سهيونية 
ال�سهاينة و حكم بال�سجن الفعلي ملدة 30 عاما ليدخل 
داخل  عاما   22 طوى  اأن  بعد  الأ���رشى  عمداء  قائمة 
ابان  دير  قرية  من  الأفندي  يومني.ينحدر  قبل  ال�سجن 
النكبة حيث جلاأت عائلته  اأهلها عام  التي هجر  املدمرة 
حيث  حلم،  بيت  مدينة  من  جنوب  الدهي�سة  خميم  اإىل 
ولد فيه وترعرع اإىل اأن مت اعتقاله. ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى يومنا هذا ظلت الوالدة “اأم يو�سف ” البالغة من 
العمر 75 �سنة تواظب على زيارته اأينما تنقل وحل يف 
حتى  زيارته  عن  لتتخلف  تكن  ومل  املختلفة  ال�سجون 
تن�سق يف  اأن  فا�سطرت  اإخوته  من  اعتقل عدد  حينما 
الزيارات ما بينه وبني اأ�سقائه اإ�سماعيل وعمر ويحيى 
والأمل  الوجع  يهمها  ل  املختلفة  ال�سجون  بني  متنقلة 
ن�سيانها وتدل على مدى  واملعاناة.ويف حادثة ل ميكن 
ابن  ا�ست�سهد  حينما   ، ال�سهيوين  والتعنت  ال�سلف 
�سقيقه ق�سي البالغ من العمر 17 �سنة بر�سا�ض اجلي�ض 
ال�سهيوين يف 28/1/2008 مبدينة بيت حلم حينما كانت 
قوة ع�سكرية حتا�رش احد املنازل بدعوة وجود مطلوب 
بداخله، ف�سددت اخلناق على �ساكنيه لأكرث من ثماين 
�ساعات وهي تطلق الر�سا�ض والقنابل بكثافة فهبت 
املحا�رشين  التخفيف عن  بهدف  ال�سبان  من  جمموعة 
داخل املنازل وكان ق�سي بينهم فاأطلق جنود الحتالل 
ا�ست�سهاد  اإىل  اأدى  مما  املتظاهرين  باجتاه  الر�سا�ض 
العائلة  فحاولت   . الفتية  من  اأخر  عدد  وجرح  ق�سي 
عليه  التخفيف  اجل  من  لعدنان  خا�سة  زيارة  ترتيب 
حتى  منعته  كما  وب�سدة  ذلك  منعت  ال�سلطات  ولكن 
ل�سقيقه  التعازي  فيها  يقدم  هاتفية  مكاملة  اإجراء  من 

�سليمان با�ست�سهاد جنله ولكافة العائلة.
اجلهاد  قادة  من  ورفاقه  اأ�سدقائه  من  العديد  يقول 
ال�سالمي ممن يعاي�سوه داخل ال�سجن بان عدنان مثال 
للت�سحية ولالأخالق احلميدة ويحمل يف داخله الكثر 
ويوؤمن  ووطنه  واأهله  �سعبه  اجتاه  والعاطفة  احلب  من 
احلق  وباإعادة  وبانت�سارها  ق�سيته  بعدالة  عميقا  اإميانا 

اإىل اأ�سحابه  .. 
اأكرث �سالبة وامنت عودا. وقد  ال�22  وهو يدخل عامه 
ال�سعبة ومتكن من قهرها  الظروف  لتحدي  كان مثال 
درجة  على  يح�سل  اأن  وجيزة  فرتة  قبل  ا�ستطاع  اإذ 
البكالوريو�ض يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة العربية 
درجة  على  للح�سول  الآن  يح�رش  وهو  املفتوحة، 
رميون  �سجن  يف  الن  عدنان  القائد  يقبع  املاج�ستر. 
القريب من نفحة ال�سحراوي وعيونه ترنو اإىل الوطن 
مبعنويات  يتمتعون  حيث  الأ���رشى  رفاقه  وكافة  هو 
وي�سيف:   مرا�سالته.  اإحدى  يف  قاله  ما  ح�سب  عاليه 
اإميان  وهو  زائل  بد  ل  ال�سجن  ليل  اأن  متاأكدون  “اإننا 
مطلق و�سامل لكافة الأ�رشى وهو ينتظرون ذلك اليوم 

الذي يحمل حريتهم لينطلقوا اإىل رحاب الوطن .”

يتقدمهم املتطرف "غليك" . .ع�سرات امل�ستوطنني يقتحمون االأق�سى
امل�ستوطنني،  ع�����رشات  اق��ت��ح��م، 
امل�سجد  ب��اح��ات  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض 
كني�ست  ع�سو  بقيادة  الأق�سى 
غليك. اإي��ه��ودا  املتطرف  الحتالل 

املتطّرف  اإن  حملية،  م�سادر  وقالت 
ع�رشات  مع  الأق�سى  اقتحم  غليك 
املغاربة،  باب  جهة  من  امل�ستوطنني 
ون���ف���ذوا ج����ولت ا���س��ت��ف��زازي��ة 
باب  م��ن  وغ���ادروه  باحاته،  داخ��ل 

وا�سلت  الأث��ن��اء،  ال�سل�سلة.يف 
على  قيودها  فر�ض  الحتالل  قوات 
امل�سجد  اإىل  الفل�سطينيني  دخ��ول 
بع�سهم  هويات  واحتجاز  الأق�سى، 
وتفتي�ض  اخلارجية،  البوابات  عند 
مهينة.ويتعر�ض  بطريقة  حقائبهم 
الأق�����س��ى ي��وم��ًي��ا- لق��ت��ح��ام��ات 
امل�ستوطنني  قبل  من  وانتهاكات 

الحتالل. وقوات 
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هكذا رد الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد 
على تهديدات اأردوغان.. 

قراءة / حممد علي
------------------ 

فقاعات  ال  لي�ست  انقرة  تهديدات 
رد  العبارة  بهذه  فارغة  �سوتيه 
ال�سد  ب�سار  ال�����س��وري  الرئي�ض 
الرتكي  ن��ظ��ره  ت�رشيحات  على 
توعد  ال��ذي  اردوغ��ان  طيب  رج��ب 
ال�سورية  ال��ق��وات  ب��اإج��ب��ار  فيها 
التي  املناطق  من  الن�سحاب  على 

ليها. اإ و�سلت 
مبنا�سبة  متلفزة  كلمة  ويف  ال�سد 
اكد  حلب  ملدينة  الكامل  التحرير 
ريف  يف  الع�سكرية  العمليات  اأن 
ان  معتربا  م�ستمرة  دل��ب  واإ املدينة 
للهزمية  كمقدمة  ياتي  النت�سار  هذا 

لالرهابيني. الكاملة 
"هذا  كلمته:  خ��الل  ���س��د  الأ وق��ال 
احل��رب،  نهاية  يعني  ل  التحرير 
ول  املخططات،  �سقوط  يعني  ول 
ا�ست�سالم  يعني  ول  الإرهاب،  زوال 
تاأكيد  بكل  يعني  لكنه  الأع���داء.. 
كمقدمة  ب��ال��رتاب  ن��وف��ه��م  اأ مت��ري��غ 

الكاملة". للهزمية 
�����س����د خ���رج  وع���ق���ب ك��ل��م��ة الأ
حلب  مدينة  �سوارع  اىل  ال�سوريون 
فرحتهم  عن  وتعبرا  ملواقفه  ييدا  تاأ
و�سط  الرهاب  من  املدينة  بتحرير 
ال�سوري  اجلي�ض  حتيي  �سعارات 

. ءه وحلفا
وللمرة  وتاأمينها،  حلب  حترير  وبعد 
�سوريا  على  احلرب  �سن  منذ  الوىل 
حلب  مطار  ي�ستاأنف   2011 ع��ام 
غد  ي��وم  من  اب��ت��داء  عمله  ال��دويل 
النقل  وزير  اعلنه  ما  وفق  الربعاء 

حمود. علي  ال�سوري 
اجلي�ض  ي�ستكمل  فيما  ه��ذا  ياتي 
عملياته  ه  وح���ل���ف���اوؤ ال�����س��وري 
اري��اف  يف  املناطق  باقي  لتحرير 
مت�سيط  عمليات  مع  بالتزامن  حلب 

املحررة. للمناطق  وا�سعة 
ال�سوري  اجلي�ض  افتتح  ادل��ب  ويف 
�رشاقب  مدينة  غرب  ن�سانيًا  اإ مم��راً 
ال�رشقي،  اجلنوبي  املحافظة  بريف 
مناطق  من  املدنيني  خ��روج  لتاأمني 
عمد  ح��ني  يف  امل�سلحني.  انت�سار 
نقاط  ان�ساء  اىل  ال��رتك��ي  اجلي�ض 
ادل��ب  ري��ف  يف  ج��دي��دة  ع�سكرية 

واجل��ن��وب��ي يف حم��اول��ة  ال�����س��م��ايل 
على  ال�����س��وري  اجل��ي�����ض  لإرغ����ام 
اليه  �ستوؤول  ما  بانتظاء  التوقف 

الرو�سية. الرتكية  املحادثات 
العدالة  حزب  با�سم  املتحدث  وقال 
الرتكي  "الوفد  جليك:  عمر  والتنمية 
يجري  حاليا  مو�سكو  ي��زور  ال��ذي 
م��ب��اح��ث��ات م��ع اجل��ان��ب ال��رو���س��ي. 
للحفاظ  م�ستمرة  تركيا  م�ساعي 
يف  الت�سعيد  خف�ض  اتفاقية  على 
لنقرة  الرو�سية  التهامات  ادلب. 
نظام  �سحيحة.  غر  التفاقية  بخرق 

بخرقها". قام  من  هو  ال�سد 
حم��اولت  تتوا�سل  الث��ن��اء  ويف 
اخل��الف  يف  ال�ستثمار  وا�سنطن 
عرب  دل��ب،  اإ حول  الرتكي  الرو�سي 
بوجه  نقرة  اأ مع  ت�سامنها  تاأكيدها 
وا�ستعدادها  ومو�سكو،  دم�سق 

جهودها. لدعم 
نهاية  حترير حلب .. 

العثماين ال�سلطان 
الإرهابيني  اأُنوف  مرغ  حلب  "حترير   
هو  ملا  التح�سر  ويجب  الرتاب  يف 
الكلمات  بهذه   ، املعارك"  من  قادم 
التحرير  هذا  ال�سد  الرئي�ض  بارك 
الذي  واحللبيني  ال�سوري  لل�سعب 
ما  لكن  الره���اب،  م��ام  اأ �سمدوا 
للجي�ض  الكاملة  ال�سيطرة  بعاد  اأ

حلب؟  على  ال�سوري 
يعرف  ل  فلمن  اقت�ساديًا،  ذهبنا  اذا 
ح��ل��ب ف��ه��ي ك��ان��ت وم��ازل��ت رغ��م 
�سوريا  عا�سمة  واحل�سار  احل��رب 
وجتارها  وال�سناعية،  القت�سادية 
ت�سكل  فهي  التاريخ  عرب  معروفون 
بع�ض  ويف  احل��ري��ر،  ط��ري��ق  نهاية 

حلبي  فاإن  ا�سيا  غرب  يف  الثقافات 
مدينة  من  تاأتي  وهي  حديدي  تعني 
اىل  احلديد  جتارها  نقل  التي  حلب 
تاأمني  ف��اإن  هنا  ومن  املناطق،  تلك 
تعايف  رحلة  بدء  يعني  حلب  كامل 
اإعادة  وبالتايل  القت�سادي  �سوريا 
احل�سار  رغم  العمار  عملية  زخم 
على  امل��ف��رو���ض  ال��ظ��امل  ال��غ��رب��ي 
فا�ستعادة  ع�سكريا  م��ا  واأ �سوريا. 
الطريق  على  وال�سيطرة  حلب  كامل 
�سقوط  يعني  دم�سق   – حلب  الدويل 
ان  امل�ستبعد  وم��ن  القريب،  دل��ب  اإ
مو�سكو  اىل  الرتكية  الوفود  تنجح 
ثانية  فر�سة  على  احل�����س��ول  يف 
ال�سوري  اجلي�ض  عمليات  لتجميد 

. ئه حلفا و
دن��ى  اأ دون  ف��ه��ذا  �سيا�سيا  م���ا  واأ
الرتكي  الرئي�ض  اإحراج  يعني  �سك 
حلمه  ونهاية  اأردوغ��ان  طيب  رجب 
تهديداته  ونهاية  حلب،  يف  العثماين 
ح�سده  رغ��م  الإعالمية  وفقاعاته 
يف  الع�سكرية  والعربات  للدبابات 
اخلبيث  الأمركي  كان  واإن  دل��ب،  اإ
اردوغان  عمليات  دعم  �سيف  ي�سهر 
باأردوغان  حبا  لي�ض  فهو  اإدلب  يف 
اأخ��رى  ملفات  يف  ل�ستغالله  ب��ل 
ل�سوريا  التهدميي  امل�رشوع  ومتابعة 
بامتياز،  ا�رشائيلية  رغبة  هو  الذي 
التي  الطريقة  ذات  معه  تتبع  وهي 
غزا  عندما  البائد  �سدام  مع  اتبعتها 

لكويت. ا
قلق  ان���ه  ي��ق��ول  ال���ذي  اأردوغ�����ان 
اهم  �سيئا  يرعبه  النازحني  ب�ساأن 
يدخلوا  قد  الذين  الرهابيون  وهو 
كل  ال��ن��ازح��ني،  ه���وؤلء  م��ع  تركيا 
معار�سيه  ان  حقيقة  ظل  يف  ه��ذا 

انه  ع��ن  ع��دا  ازدادوا  ال��داخ��ل  يف 
ال�سبل  ب��ج��م��ي��ع  الك����راد  ي��ق��م��ع 
الفا   ٣٠ مايقارب  و�سجن  املتاحة 
حماولة  يف  �ساركوا  انهم  قيل  ممن 
 ١١٠ يقارب  ما  و�رشح  النقالب، 
املثقفة  النخبة  من  هم  موظف  الف 
ارتباطهم  بحجة  اجلي�ض  و�سباط 
ال�سابق  و���رشي��ك��ه  احل��ايل  بغرميه 
الن  هو  وبالتايل  غولن،  الله  فتح 
حلمه  ينهي  قد  �سعب  موقف  يف 
يف  حلمه  ل  بالكامل  ال�سيا�سي 

. حلب
حلب  م��ع��رك��ة  ان  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة 
يف  �سك  اي  وانهت  املوقف  ح�سمت 
اىل  ال�سورية  الرا�سي  كامل  عودة 
يف  الرهاب  وانهاء  الدولة  �سيطرة 
وابى  �ساء  من  �ساء  �سوريا  رب��وع 
مع  الت��راك  اتفق  و�سواء  ابى،  من 
�ستعود  فاإدلب  يتفقوا  مل  ام  الرو�ض 

غدا. او  كان  اليوم 
الناتو لن يدعم تركيا يف 

اإدلب !
الرو�سي  الدبلوما�سي  ا�ستبعد 
فوربيوف  �سرغي  الدكتور  ال�سابق 
دع���م احل��ل��ف الط��ل�����س��ي ال��ق��وات 
عملية  باأي  القيام  حال  يف  الرتكية 
���س��وري��ا.  ���س��م��ال  يف  ع�����س��ك��ري��ة 
احللف  قوانني  ان  فوربيوف  واأك��د 
اأع�ساءها  بدعم  تق�سي  الطل�سي 
داخ��ل  دف��اع��ي��ة  بعملية  ق��ام��ت  ان 
عمليات  لي�سمل  وه��ذا  ارا�سيها 
ال�����س��وري��ة.  الرا���س��ي  ت��رك��ي��ا يف 
ا���س��ت��ن��ك��ار  م��وق��ف  اىل  ����س���ار  واأ
�سد  ميونيخ  يف  الفرن�سي  الرئي�ض 
باأن  مذكراً  الخرة  تركيا  ت�رشفات 
احللف  اأع�ساء  برز  اأ من  تعترب  فرن�سا 
املتحدث  واأع��ل��ن  ه��ذا  الطل�سي. 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  ب��ا���س��م 
اإن  جليك،  عمر  تركيا،  يف  احلاكم 
يف  دعمها  الناتو  من  تتوقع  نقرة  اأ
هذه  ولكن  ال�سورية.  اإدلب  حمافظة 
فرن�سي  برف�ض  قوبلت  التوقعات، 
اأغ�����س��ب ال��رئ��ي�����ض ال��رتك��ي رج��ب 
نظره  اأن  اعترب  الذي  اردوغان  طيب 
يعاين  ماكرون،  ميانويل  اإ الفرن�سي، 
الناتو(  )ولي�ض  دماغي"  "موت  من 

طبيب. ملراجعة  ودعاه 

اإن  االأ�سد  ب�سار  الرئي�س  بالكامل. وقال  املدينة  تاأمني  بعد  الغربي  التقدم يف ريف حلب  ال�سوري  يوا�سل اجلي�س 
فيما  هذا  ياأتي  الفارغة.  ال�سوتية  بالفقاعات  الرتكية  التهديدات  وا�سفا  املعركة،  نهاية  يعني  ال  حلب  يف  االنت�سار 

التو�سل اىل تفاهم حتى االآن.  الرو�سية حول االأو�ساع يف حمافظة ادلب دون  تتوا�سل املحادثات الرتكية 

البحري  امليناء  يف  م�سوؤولن  قال 
�سفنا  اإن  طرابل�ض  الليبية  للعا�سمة 
ناقالت  بينها  ومن  بامليناء،  را�سية 
الثالثاء  اليوم  ها  اإخالوؤ جرى  وقود، 

هجوم. بعد 
وق��ت  ح��ف��رت، يف  ق���وات  واأع��ل��ن��ت 
�سفينة  تدمر  الثالثاء،  من  �سابق 
البحري  طرابل�ض  ميناء  يف  تركية 

وذخائر. اأ�سلحة  متنها  على  حتمل 
لغرفة  الإع���الم���ي  امل��رك��ز  وق���ال 
لقوات  التابع  الكرامة  عمليات 
الرتكية  ال�سفينة  تدمر  "مت  حفرت، 

والتي  والذخائر  بالأ�سلحة  املحملة 
ميناء  يف  ال�����س��ب��اح  ه���ذا  ر���س��ت 

. بل�ض" ا طر
م�سادر  اأك���دت  ث��ن��اء،  الأ ه��ذه  يف 
�سفينة  ت��دم��ر  ليبية،  ع�سكرية 
ال�سعاب  ميناء  يف  بالأ�سلحة  حمملة 
ومل  الثالثاء".  اليوم  ظهر  بطرابل�ض 
لها  تتبع  التي  اجلهة  امل�سادر  توؤكد 
ر�سمية  جهة  اأي  تعلن  ومل  ال�سفينة، 

العملية. تفا�سيل  عن  الآن  حتى 
ق.د

من  ن�ساطها  �سينية  �رشكة  حولت 
الكمامات  اإىل  ال�سيارات  ن��ت��اج  اإ
امل�ستجد.   كورونا  وباء  من  الواقية 
ال�سينية  نباء  الأ وكالة  وبح�سب 
م�سنع  يف  عمال  قام  "�سينخوا"، 
وولينغ  اأم-  �سايك-جي  ل�رشكة 
بتغير   ،)SGMW ( ل��ل�����س��ي��ارة 
ن���ت���اج ال��ك��م��ام��ات  ن�����س��اط��ه��م واإ
ملكافحة  ال�سني  خطة  اإط���ار  يف 
ال��ف��رو���ض ال���ذي ����رشب ال��ب��الد 
الأول  كانون  دي�سمرب/  نهاية  منذ 
�سورا  الوكالة  ون�رشت  املا�سي. 
ينتجون  لعمال  امل�سنع  داخ��ل  من 
جهود  يف  للم�ساركة  الكمامات، 
الوكالة  وقالت  ال��وب��اء.  مكافحة 
مدينة  ومقرها  ال�رشكة  ه��ذه  اإن 
الذاتية  قوانغ�سي  مبنطقة  ليوت�سو 
بجنوبي  ت�سوانغ  لقومية  احلكم 
لت�سنيع  ه��ام��ة  ���رشك��ة  ال�����س��ني، 

ال�سني. يف  ال�سيارات 
ال�رشكة  انتهت  الوكالة  وبح�سب 

الكمامات  من  اأوىل  دفعة  نتاج  اإ من 
تبلغ  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ال��واق��ي��ة، 
كمامة  مليوين  نتاجية  الإ قدرتها 
اجلاري.  ال�سهر  نهاية  بحلول  يوميا 
لل�سحة  الوطنية  اللجنة  وذك��رت 
اأودى  النت�سار  �رشيع  الفرو�ض  اأن 
اأم�ض  ال�سني  يف  �سخ�سا   98 بحياة 
الإج��م��ايل  ال��ع��دد  زاد  مم��ا  الث��ن��ني، 
و�سجلت  حالة.   1868 اإىل  للوفيات 
جديدة  اإ�سابة  حالة   1886 ال�سني 
اإىل  الإ�سابات  لت�سل  الثنني  يوم 

املجمل. يف   72436
ال�سينية،  ال�����س��ل��ط��ات  ب��ل��غ��ت  واأ
الأول  ك��ان��ون  دي�����س��م��رب/   31 يف 
العاملية  ال�سحة  منظمة  املا�سي، 
الناجم  الرئوي  اللتهاب  تف�سي  عن 
مدينة  يف  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  ع��ن 
الأو�سط  اجلزء  يف  الواقعة  ووهان، 
انتقل  احلني  ذلك  ومنذ  البالد،  من 

الدول. من  للعديد  الفرو�ض 
ق/د

ليبيا..اإخالء �سفن من ميناء طرابل�س 
بعد الهجوم على املدمرة الرتكية

�سركة �سينية ل�سناعة ال�سيارات تتحول 
الإنتاج كمامات ملكافحة كورونا 

الربيطاين  العمال  حزب  زعيم  انتقد 
احلكومة  رئي�ض  كوربني،  جرمي 
جون�سون،  ب��وري�����ض  الربيطانية 
ت��رام��ب.   ل�سفقة  ي��ي��ده  ت��اأ ب�سبب 
مبوقع  تغريدة  يف  ك��ورب��ني  وق��ال 
رف�سوا  "الفل�سطينيني  اإن  "تويرت" 
موؤكدا  بالإجماع"،  الأمريكية  اخلطة 
مع  تتعار�ض  جون�سون  "ر�سالة  اأن 
املتحدة".  اململكة  حكومة  مواقف 
ميكن  "ل  ن��ه  اأ على  كوربني  و�سدد 
اأن  بجدية  يدعي  اأن  الوزراء  لرئي�ض 
ملحادثات  طريقا  توفر  ترامب  خطة 

قوله. حد  على  حقيقية"،  �سالم 
مطلع  هاتف  جون�سون  اأن  يذكر 

وزراء  رئ��ي�����ض  اجل����اري  ال�����س��ه��ر 
بنيامني  وليته  املنتهية  الحتالل 
خلطة  دع��م��ه  ب�����دى  واأ ن��ت��ن��ي��اه��و، 
ق�سر  وق��ت  بعد  وذل��ك  ت��رام��ب، 
اأن  وتاأكيده  بالأخر  ات�ساله  من 
اأن  مي��ك��ن  م��ري��ك��ي  الأ "القرتاح 
لالأمام".  اإيجابية  خ��ط��وة  ي��ك��ون 
رف�ض  قابله  جون�سون  موقف  لكن 
العموم  جمل�ض  اأع�ساء  من  ع��دد 
نائبا   133 نحو  ووق��ع  الربيطاين، 
الوزراء  رئي�ض  فيها  طالبوا  ر�سالة، 
ت�سمى  م��ا  ب��رف�����ض  ال��ربي��ط��اين 

القرن". "�سفقة 
ق/د

اأع��ل��ن م��وق��ع وط��ن )ي��غ��رد خ��ارج 
ل��دول  ���س��ادم  خ��رب  ال�����رشب(، يف 
و�سول  املتوقع  من  ن��ه  اأ احل�سار، 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  قطر  اأم��ر 
املقبل،  الأحد  يوم  الأردن  اىل  ثاين 
الأردين  امللك  مع  قمة  يعقد  اأن  على 

الثاين".  لله  "عبدا  امللك 
املعروف  القطري  ال�سحفي  وعلق 
اأمر  زي��ارة  ح��ول  احلرمي"  "جابر 
يف  كتب  حيث  الأردن،  اىل  قطر 
قطر  اأم��ر  تويرت:"  على  تغريدة 
الأردن  يزور  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 
امللك  م��ع  جتمعه  وق��م��ة  الأح����د.. 
تع�سف  وقت  يف  الثاين..  عبدالله 
ية  وروؤ مت�ساعدة..  اأزمات  باملنطقة 
"�سفقة  حيال  متفقة  اأردنية  قطرية 

ر�سمي  كبر  واه��ت��م��ام  القرن".. 
وم��راق��ب��ون   .. ب��ال��زي��ارة  و�سعبي 
جديدة  ملرحلة  توؤ�س�ض  نها  اأ يوؤكدون 

البلدين.." بني  العالقات  يف 
وب��ح�����س��ب م�������س���ادر م��ط��ل��ع��ة، 
الله  عبد  الأردن  ملك  �سي�ستقبل 
ماركا،  مطار  يف  قطر  اأمر  الثاين، 
�سبل  بحث  الزيارة  �ست�سهد  حيث 
بني  الثنائي  التعاون  اأوا�رش  تعزيز 
بالإ�سافة  متانتها،  وتعزيز  البلدين 
يف  امل�����س��ت��ج��دات  اآخ���ر  ب��ح��ث  اإىل 
امل��ن��ط��ق��ة. و���س��ه��دت ال��ع��الق��ات 
يف  وال��دوح��ة،  عمان  بني  الثنائية 
يف  كبرة  "قفزة"  الأخ��رة  الفرتة 

القطري. الأردين  التقارب 
ق/د

ال�سيا�سية  ْزمة  لالأ لفت  تطوٍر  يف 
التون�سي  الرئي�ض  لوح  تون�ض  يف 
والدعوة  الربملان  بحِل  �سعيد  قي�ض 
ف�سلت  ذا  اإ م��ب��ك��رة  لن��ت��خ��اب��ات 
ثقة  ن��ي��ل  يف  امل��ق��رتح��ة  احل��ك��وم��ة 
اأ�سماها  مما  البالد  لإخ��راج  الربملان 
منذ  تون�ض  بها  مت��ر  اأزم���ة  ���س��واأ  اأ
القرن  من   1956 ع��ام  ا�ستقاللها 

ملا�سي.  ا
تتخبط  م�سبوق  غر  �سيا�سي  مازق 
ب�سبب  ف��ق��ط  ل��ي�����ض  ت��ون�����ض  ف��ي��ه 
اإعالن  منذ  احلكومة  ت�سكيل  تعطل 
قبل  الت�رشيعية  النتخابات  نتائج 
ب�سبب  منا  واإ اأ�سهر،  ثالثة  من  اأكرث 
والتاأويالت  املواقف  يف  الت�سارب 
قي�ض  الرئي�ض  بني  الد�ستور  حول 
�ساحبة  النه�سة  وح��رك��ة  �سعيد 
ان  ب��ع��د  ال���ربمل���ان...  يف  الأغ��ل��ب��ي��ة 
ا�سبح  م�ستبعدا  الربملان  حل  كان 
التون�سي  فالرئي�ض  واردا  اليوم 
التحكم  يف  بحقه  متم�سكا  ب��دا 
للف�سل  طبقا  احلكومة  بت�سكيل 

ملوحا  الد�ستور  من  وثمانني  ت�سعة 
النّواب  ي�سادق  مل  ان  الربملان  بحل 
احلكومة  رئ��ي�����ض  ت�سكيلة  ع��ل��ى 
واللجوء  الفخفاخ،  ليا�ض  اإ املكّلف 
ت�رشيعية  انتخابات  يف  ال�سعب  اىل 

جديدة.

�سحب  يجوز  ل  نه  اأ �سعيد  واأ�ساف 
الأعمال  ت�رشيف  حكومة  من  ثقة 
م��ام  اأ م�سوؤولة  غر  حكومة  نها  لأ
ل  نه  اأ موؤكدا  احلايل  النيابي  املجل�ض 
التا�سع  الف�سل  غر  لتطبيق  جمال 
الو�سع  يف  الد�ستور  من  والثمانني 

احلايل.
كّلف  قد  التون�سي  الرئي�ض  وك��ان 
ال��ي��ا���ض ال��ف��خ��ف��اخ وزي���ر امل��ال��ي��ة 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  ال�سابق 
حبيب  �سلفه  حكومة  ف�سل  بعد 
ثقة  نيل  يف  النه�سة  مر�ّسح  اجلملي 
امل�سهد  قلب  حدث  ال��ربمل��ان....ويف 
بارباك  وت�سبب  عقب  على  را�سا 
ومراقبني  واحزابا  رئا�سة  للجميع 

بقرار  الفخفاخ  فوجئ  ومواطنني، 
من  الن�����س��ح��اب  النه�سة  ح��رك��ة 
يف  لها  الت�سويت  وعدم  حكومته 
موعد  من  فقط  �ساعة  قبل  الربملان 
القائمة  لت�سليمه  اجلمهورية  مع 
على  لعر�سها  ل��وزرائ��ه  النهائية 

الربملان.

جت���اوز  يف  ت��ون�����ض  ت��ن��ج��ح  ف��ه��ل 
وتقريب  ال�سفوف  وترميم  املحنة 
لالزمة  اجلديد  البعد  ان  ام  امل�سافات 
امام  املجال  ويفتح  تعقيدها  من  يزيد 

جديدة. �سيناريوهات 
ق/د

كوربني ينتقد جون�سون ب�سبب تاأييده 
لـ"�سفقة ترامب" 

خرب �سادم لدول احل�سار حول اأمري 
قطر

هل �ست�سهد تون�س انتخابات ت�سريعية مبكرة؟



16ثقافي
العدد
1931 اإلربعاء 19 فيفري 2020 م الموافق لـ 25 جمادى الثانية 1441هـ

خمرجون �سباب ي�سنعون مد ال�سينما اجلزائرية 
باخلارج

علي  حممد 
------------------ 

مكانته  الق�سر  للفيلم  بات  فقد 
ال��دول��ي��ة  امل��ه��رج��ان��ات  �سمن 
اأوىل  على  وتناف�سه  الكربى، 
على  املخرج  حمل  حيث  اجلوائز، 
النوع  بهذا  اخلروج  مهمة  عاتقه 
اأن  بعد  النور،  اإىل  ف��الم  الأ من 
يف  منح�رشة  الأع��م��ال  ك��ان��ت 
�سبيل  وعلى  الطويلة،  ف��الم  الأ
���س��ارك��ت  احل�������رش،  ل  امل���ث���ال 
بعدة  »كان«،  مهرجان  يف  اجلزائر 
ال�سنوات  خالل  ق�سرة  ف��الم  اأ
املخرج  فيلم  غرار  على  املا�سية، 
بعنوان  بلكيدر  ليا�ض  اإ اجلزائري 
فئة  يف  وعر�سه  زف��اف«،  »يوم 
اعترب  الذي  و  النقاد«،  »اأ�سبوع 
كونه   اجلزائرية،  لل�سينما  اإجنازا 
كبر  ع��دد  مع  للتناف�ض  اختر 
العاملية،  الق�سرة  ف��الم  الأ من 
فقط،  عربية  اأفالم   06 و�سط  و 
جد  »ل��ط��ي��ف  فيلم  ج��ان��ب  اإىل 
»�ساملني«  زيداين،  للخر  لطيف« 
ل��ل��م��خ��رج راب����ح ���س��ل��ي��م��اين، 
الله  عبد  ب��ن  ملحمد  »ده��ل��ي��ز« 
نعي�ض«  اأن  اأح��ل��ى  »م��ا  وفيلم 
»ال�سفحة  فيلم  و  رامي  لعلوي 

لعموري. جنيب  ملحمد  البي�ساء« 
افتكاك  من  متّكنت  ق�سرة  اأفالم 
منها  الدولية،  املحافل  يف  جوائز 
حممد،  الله  عبد  بن  املخرج  فيلم 
النقد  جائزة  على  حت�سل  والذي 
للمهرجان   14 ال� الطبعة  يف 
ف���الم ال��ق�����س��رة  ال����دويل ل���الأ
فيلمه  ع��ن  وذل���ك  مبدغ�سقر، 
»���س��اأخ��رب ال��ل��ه ب��ك��ل ���س��يء«، 
�سفر«  »نقطة  فيلم  اإىل  اإ�سافة 
الذي  و  بومعيزة  ن�سيم  للمخرج 
�سيناريو  اأح�سن  بجائزة  ت��ّوج 
للمهرجان  الثامنة  الطبعة  يف 
الفيلم  فوز  و  للفيلم،  املغاربي 
للمخرج  »ع��اه��دت��ك«  الق�سر 
باجلائزة  يرقي  حممد  اجلزائري 
»وا�سط«  مهرجان  يف  الأوىل 
ال��ث��اين،  ال���دويل  ال�سينمائي 
الق�سرة  ال��روائ��ي��ة  ف��الم  ل��الأ
ال��ع��راق��ي��ة..  »ال��ك��وت«  مبدينة 
الأفالم  لبع�ض  فقط  اأمثلة  وهي 
التاألق  �سنعت  التي  اجلزائرية 
اأفالما  وناف�ست  ديارها،  خارج 
ث��رت  اأ بجوائز  لتتوج  عاملية، 
اجلزائر. يف  ال�سابع  الفن  ر�سيد 

الق�سرة لالأفالم  مهرجانات 
ال��ع��دي��د م��ن ولي���ات ال��وط��ن 
بالفيلم  خا�سة  مهرجانات  تنظم 

عنابة،  راأ�سها  على  و  الق�سر، 
لهذا  مهرجانا  �ست  خ�سّ والتي 
يقّدم  والذي  الأفالم،  من  النوع 
ال�سينمائية  العرو�ض  اأح��دث 
املنتجة  الروائية  و  الوثائقية 
حيث  الوطن،  ربوع  خمتلف  عرب 
يام  اأ  03 مدار  املهرجان وعلى  اأن 
هواة  من  كبرا  عددا  ي�ستقطب 
للتقاء  فر�سة  نه  اأ كما  ال�سينما، 
الفن  جمال  يف  الفاعلني  خمتلف 
ال�����س��اب��ع م��ن ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ني و 

ومنتجني. خمرجني 
من  ينحدرون  �سباب  خمرجون 
فئة  يف  ل��ق��وا  ت��اأ عنابة،  ولي��ة 
غرار  على  الق�سرة،  ف��الم  الأ
ح��راث  ال��رح��م��ن  عبد  ال�����س��اب 
اأ���س��غ��ر خم���رج ب��اجل��زائ��ر، يف 
اأولها  ق�سرة،  اأفالم   03 ر�سيده 
 2013 ل�سنة  برياء«،  الأ »دم  فيلم 
دولية،  مب�ساركات  اجلزائر  �رشف 
على  ال�ساب  املخرج  حت�سل  كما 
ووطنية،  دول��ي��ة  ج��وائ��ز  ع��دة 
فيلم  اأح�سن  ج��ائ��زة  بينها  م��ن 
ال�سينمائي  عمله  ع��ن  ق�سر 
للفيلم  عنابة  مبهرجان  »اآ�سف« 
ح�سد  والذي   ،2016 املتو�سطي 
يف  اإخراج«  »اأح�سن  جائزة  اأي�سا  
ال�سينمائية«  ي���ام  »الأ تظاهرة 
الف�سية«  و«ال�سنبلة  مب�ستغامن 
للفيلم  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  يف 
اأدرج  كما  ب�سطيف،  الق�سر 
يف  اجلزائرية«  »البانوراما  يف 

العربي. للفيلم  وهران  مهرجان 
فيلمه  م�����س��ارك��ة  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
����س���ف« ���س��م��ن امل�����س��اب��ق��ة  »اآ
الق�سر  ل��ل��ف��ي��ل��م  ال��ر���س��م��ي��ة 
���س��ك��ن��دري��ة  الإ م��ه��رج��ان  يف 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ل����دول ال��ب��ح��ر 

 ،33 ال� دورت���ه  يف  امل��ت��و���س��ط 
»مهرجان  من  اخلام�سة  والدورة 
الرتبوي«  للفيلم  العربي  العامل 
اإىل  باملغرب،  البي�ساء  بالدار 
ال���دورة  يف  م�ساركته  ج��ان��ب 
ال��ث��ان��ي��ة مل��ه��رج��ان ال��ق��د���ض 
وبباري�ض  ال��دويل،  ال�سينمائي 
ت��ظ��اه��رة  اإط�����ار  يف  ي�������س���ا  اأ
الفنون  يف  خمت�سة  �سينمائية 
املوجهة  ال�سينيماتوغرافية 
ويطمح  وال���ه���واة..  للطلبة 
الرحمن  عبد  ال�ساب  امل��خ��رج 
مهرجان  يف  للم�ساركة  حراث 

ال�سينمائي«. »كان 

بني  لالحتكاك  تظاهرات 
املحرتفني و  الهواة 

تخطو  ب��ب��ون��ة  اأخ���رى  ���س��م��اء  اأ
ب��داع  الإ نحو  الأوىل  خطواتها 
لت�سجيل  ت��اأم��ل  و  ل��ق،  ال��ت��اأ و 
يف  ذه��ب  م��ن  ب��اأح��رف  ا�سمها 
املحافل  يف  و  ال�سينما  ع��امل 
املخرج  غ���رار  على  ال��دول��ي��ة، 
الذي  و  �سخري،  الدين  جمال 
ف��الم  الأ ب��دوره يف ع��امل  ب��ح��ر  اأ
اأح�سن  جائزة  ليفتك  الق�سرة 
فيلمه  عن  ق�سر،  ه��اوي  فيلم 
يام  »اأ تظاهرة  يف  مقبول«  »غر 
هذه  الق�سر«..  للفيلم  عنابة 
على  تعمل  التي  التظاهرات 
يف  املوهوب  ال�سباب  ت�سجيع 
و  مرافقتهم،  و  ال�سينما  ع��امل 
الحتكاك  و  للتبادل  فر�ض  خلق 
من  امل��ح��رتف��ني  و  ال��ه��واة  ب��ني 
عن  ناهيك  الوطن،  جهات  كل 
ث��راء  اإ يف  الفّعالة  م�ساهمتها 

اجلزائر. يف  ال�سابع  الفن 

اأن  للفيلم الق�سري، و الذي يعترب حتديا كبريا ل�سانعه، كونه ، عليه  اأهمية  اأولت  تعّد اجلزائر واحدة من بني دول العامل التي 
الذي  الق�سري  الفيلم  الرهان �سعبا على خمرج  ما يجعل  الدرامية، وهو  ر�سالته بحبكته  اأن يو�سل  و  و يعاجلها يف دقائق،  يقّدم فكرته 

التقنيات احلديثة.. و يعتمد على  اإمكانيات كبرية  اأنه يتطّلب  بالرغم من  الطويلة،  االأفالم  مناف�سة  و  املجال  اختار اخلو�س يف هذا 

التاألق نحو  حمطة 

بالنيابة  ال��ع��ام  م����ني  الأ ن�����رش 
الدميقراطي،  الوطني  للتجمع 
ع��ز ال��دي��ن م��ي��ه��وب��ي، ���س��ورا 
جت��م��ع��ه م���ع ال��ك��ات��ب ع��ي��ا���ض 
يف  املنية  وافته  ال��ذي  يحياوي 
ث��ر  اإ العربية  م����ارات  الإ دول��ة 

�سحي. عار�ض 
رئي�ض  ال�سور  اأح��د  يف  وظهر 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
رف��ق��ة ال���راح���ل ي��ح��ي��اوي و 
م��ي��ه��وب��ي، وي��ب��دو م��ن خ��الل 

ل�سنوات  تعود  نها  اأ ال�سورة 
. ت لت�سعينا ا

ح�سابه  يف  ميهوبي  ك��ت��ب  و 
املثقف  “رحل  ت��وي��رت:  مب��وق��ع 
و  ل��الأدب  عا�ض  ال��ذي  الوطني 
النا�ض.  حّب  و  الرتاث  و  الفكر 
الرجل  و  ال�سديق  و  الأخ  رحل 
بقي  لو  و  موقفه  يبدل  ل  الذي 
وح����ده.. ع��ي��ا���ض ه��ذه ���س��ورك 

�ساهدة”.
ق/ث

»اجلديد«  جملة  خ�س�ست 
دب�����ي�����ة ال�����س��ه��ري��ة  الأ
ملفا  ب��ل��ن��دن  ال�����س��ادرة 
خ��ا���س��ا ع���ن ك��ات��ب��ات 
يف  اجل��زائ��ر  يف  الق�سة 
ال�سادر  اجل��دي��د  ع��دده��ا 
م���وؤخ���را، وحت���ت ع��ن��وان 
»���س��ه��رزاد اجل��زائ��ري��ة: 
وال��ع��وامل  ال��ف��ن  فل�سفة 
الكاتبة«  ة  واملراأ املهم�سة 
ق�سة   25 امل��ل��ف  ي��ق��دم 
ك��ات��ب��ة   13 ل� ق�����س��رة 
بع�سهن  العربية،  باللغة 
وتتعدد  معروفات،  غر 
ف���ن���ي���ات ك��ت��اب��ات��ه��ن 

عن  التعبر  يف  وه��واج�����س��ه��ن 
تناول  يف  ت��ه��ن  وج��راأ ذوات��ه��ن 
ال��ت��ح��ولت  ك���ذا  و  ح��ري��ات��ه��ن 
اأي�سا  و  حولهن  من  املجتمعية 
خمتلف  و  وهمومهن  عواملهن 
،»تغلب  جمتمع  و�سط  ق�ساياهن 
على  الذكورية«  الهيمنة  عليه 
امللف، ومن  ما جاء يف مقدمة  حد 
التي  الق�سرة  الق�س�ض  عناوين 
ال��وق��ت«  »ملكة  امل��ل��ف  �سمها 
تقوله  ل  و«م��ا  طلباوي  جلميلة 
وك��ذا  زع��ي��رت  لنجاة  ال�����س��ف��اه« 
زنر  جلميلة  الباب«  عن  »بعيدا 
لرجل  »معطف  اإىل  بالإ�سافة 
بومنجل،  جلنات  القامة«  طويل 
حتليليا  مقال  امللف  �سم  كما 
للق�سة  ال�رشدية  البنية  ح��ول 
اجلزائر  يف  الن�سوية  الق�سرة 
ل��الأك��ادمي��ي ب��ادي�����ض ف��وغ��ايل، 
الهدف  اأن  املجلة  واأو���س��ح��ت 
هو  التحليلية  الدرا�سة  هذه  من 
جتارب  على  ال�سوء«  »ت�سليط 
اجلزائريات  الكاتبات  من  عدد 

ن��ف�����س��ه��ن«  ال��الئ��ي »ك��ّر���س��ن اأ
»وفّيات  وبقني  الق�سرة  للق�سة 
من  العديد  ه���روب«  رغ��م  لها 
باعتبارها  الرواية  اإىل  الكاتبات 
حمليا  رواجا  الأكرث  الفني  النوع 
اأي�سا  اأرج��ع��ت  وق��د  وع��رب��ي��ا، 
القا�سات  ح�سور  �سعف  �سبب 
اإىل  اجلزائري  الأدبي  امل�سهد  يف 
»�سعف«  بينها  اأخ��رى  اأ�سباب 
املجالت  و"غياب"  النقد  حركة 
الن�رش  و"تهمي�ض"دور  الثقافية 
»غياب«  وك��ذا  الق�سة  لكتاب 
دبية  الأ والتظاهرات  املهرجانات 
تهدف  و  ه��وؤلء،  حتت�سن  التي 
تاأ�س�ست  -التي  »اجلديد«  جملة 
حتريرها  ويراأ�ض   2015 يف  بلندن 
اجلراح-  نوري  ال�سوري  ال�ساعر 
من  دباء  الأ نتاج  باإ التعريف  اإىل 
الواقع  حتليل  و  العربية  البلدان 
على  والعمل  العربي،  الثقايف 
و  م��ق��الت  خ��الل  م��ن  ترقيته 
و  نقدية  و  دب��ي��ة  اأ م�ساركات 

خمتلفة. ثقافية 
ق/ث

ميهوبي ين�سر �سورا للرئي�س تبون 
مع الراحل يحياوي

�سلطت ال�سوء على جتاربهن و اأكرب هواج�سهن 

ملة »اجلديد« اللندنية حتتفي 
بكاتبات الق�سة يف اجلزائر

للبا�ض  التف�سري  املركز  يعد   
مقره  الكائن  اجلزائري  التقليدي 
مدينة  بو�سط  امل�����س��ور  بقلعة 
متحفية  �ّس�سة  موؤ ّول  اأ تلم�سان، 
اجلزائرية  للفنون  كليا  مكّر�سة 

التقليدي. الزي  يف 
هذا  ن�����س��اء  اإ يف  الف�سل  ي��ع��ود 
نوعه  من  الفريد  الثقايف  الف�ساء 
والتاريخي  الثقايف  املك�سب  اإىل 
التلم�سانية«  »ال�سدة  حّققته  الذي 
 2012 �سنة  ت�سنيفها  مّت  اأن  بعد 
اليون�سكو  منظمة  ط��رف  م��ن 
الثقايف  ال���رتاث  قائمة  �سمن 
بالإ�سافة  ن�سانية،  لالإ املادي  غر 
ال��ع��ادات  ت�سنيف  اإىل  ي�����س��ا  اأ
املرتبطة  الحتفالية  واملمار�سات 
منطقة  يف  ال���زف���اف  مب��را���س��م 

. ن تلم�سا
التي  ع��ري��ب  �سهيناز  ك�سفت 
التقليدية  لب�سة  الأ بجناح  تعمل 
اجلناح  اأن  التف�سري  ب��امل��رك��ز 

من  تقليديا  لبا�سا   28 ي�سم 
بالرجال  خا�سة  لب�سة  اأ  4 بينها 
القبائلي  الربنو�ض  غ��رار  على 
والدراعة  والرتقي  والتلم�ساين 
 24 كذلك  وهنالك  ال�سحراوية. 
بالن�ساء  خا�سا  تقليديا  لبا�سا 
تلم�سان  ولية  بهما  تزخر  والتي 
وال��ولي��ات اجل��زائ��ري��ة الأخ��رى، 
التلم�سانية  ال�سدة  غ��رار  على 
والبلوزة  التلم�ساين  والقفطان 
الق�سنطينية  واجلبة  الوهرانية 
واجلبة  العا�سمي  وال��ك��اراك��و 
ال�ساوية  وامل��ل��ح��ف��ة  القبائلية 
واحلايك  ال�سحراوي  واللبا�ض 

وال�سا�سية. واملن�سوج 
ال�سدة  �سعر  ّن  اأ عريب  اأ�سافت  و 
والأ�سلية  الأ�سيلة  التلم�سانية 
اخلا�سة  و  قطع   03 من  املتكونة 
و15   14 بني  يرتاوح  بالعرو�ض، 
اخلياطة  ي�سمل  و  �سنتيم،  مليون 
يقوم  من  هناك  اأن  كما  والرتكيب، 

غر  ن�سجة  واأ بقما�ض  برتكيبها 
 5 بني  ما  الكلفة  فتكون  اأ�سلية 

�سنتيم. ماليني  و7 
عن  ���س��ه��ي��ن��از  ع��ري��ب  رد  ويف 
التلم�سانيون  يزال  ل  هل  ال:  ال�ّسوؤ
فكانت  ال��رتاث؟  على  يحافظون 
ّن  اأ ّك���دت  اأ حيث  بنعم،  الإج��اب��ة 
التلم�سانية  ال��ع��ائ��الت  »ج���ل 
وحتى  بلدية  عرب53  امل��وّزع��ة 
على  ت��ق��ب��ل  ت���زال  ل  امل��غ��رتب��ة 
لب�سة  الأ بيع  و  خياطة  حم��الت 
اخلا�سة  الور�سات  و  التقليدية 
العرائ�ض  جتهيز  اأج��ل  م��ن  بهن 
والقفطان  التلم�سانية  بال�سدة 

احللي. مبختلف  وك�سوتهن 
ال�سدة  لب�ض  اأن  عريب  واأ�سارت 
فقط   العرو�ض  على  يقت�رش  ل 
الن�ساء  ت��ق��وم  ب��ل  زف��اف��ه��ا  ي��وم 
يف  بارتدائه  حديثا  املتزوجات 
غرار  على  املنا�سبات،  خمتلف 
واملعتمرين،  احل��ج��اج  ا�ستقبال 

مولود  ازدي��اد  حفل  مرا�سم  ويف 
املنا�سبات  يف  وحتى  )ال�سابع(، 
ذلك  على  ي�رشف  حيث  الر�سمية، 
يف  املو�سيقي  له،  الإ عبد  جمدوب 
يف  واملتخ�س�ض  عي�ساوة  فرقة 
وتلبي�ض  ال�ستقبالت  تنظيم 
ال��ف��ت��ي��ات مل��خ��ت��ل��ف الأزي�����اء 

. ية لتقليد ا
����س���ارة، ا���س��ت��ه��رت ولي���ة  ل���الإ
املعروفة  العائالت  بعديد  تلم�سان 
واكت�ساب  والن�سيج،  احلياكة  يف 
خياطة  وور�سات  جتارية  حمالت 
على  دول��ي��ا  م��ع��روف��ة  مل��ارك��ات 
الب�سطاوي،  الع�سعا�سي،  غرار 
ه��م  اخل���دمي وال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن اأ
الرتاث  على  املحافظني  واأ�سهر 
وتركيب  وطرز  خياطة  �سيما  ل 
كالقفطان  التقليدية  لب�سة  الأ
التلم�سانية  وال�سدة  التلم�ساين 

ملن�سوج. وا
ق/ث

املركز الّتف�سريي للبا�س الّتقليدي اجلزائري

متحـف لفـن االأزيـاء بتلم�سـان
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العرب  فبوجه عامغالبا ما ينح�رش تاريخ 
اأذهان كثرين بحيز جزيرة  اإيطاليا يف  يف 
�سقلية، واحلال اأن امتداد احل�سور العربي 
�سمل  فقد  الت�سّور.  ذل��ك  من  اأو���س��ع 
من  مهّما  العربيةاإقليًما  احل�سارة  امتداُد 
ب�"كالبريا"،  املعروف  وهو  اإيطاليا  اأقاليم 
جزيرة  بني  الواقعة  اجلنوبية  وهياملنطقة 
قدما  فبال�سعود  باري.  ومنطقة  �سقلية 
نحو �سمال اإيطاليا ن�سادف جتارب متفّردة 
منطقة  اإذاحت�سنت  احل�سور.  ذلك  من 
للح�سارة  اأخ��رى  تاريخيًة  قاعدًة  بوليا 
املوؤرخني  لدى  ُيعرف  ما  مع  الإ�سالمية، 
خلفون  بقيادة  باري"،  ب�"اإمارة  الإيطاليني 
اهتماما  الإم��ارة  نالت  وقد  الأمازيغي. 
الو�سيط  التاريخ  اأ�ستاذ  ِقبل  من  معترَبا 
يف   )1928-2005( مو�سكا  ج��وزوي 
مّت  ال�ساأن.  يف  مهّما  عمال  ون�رش  اأبحاثه، 
املفّرج  كان  واإن  حتى  847م،  حوايل  ذلك 
الفرتة  خ��الل  الثاين  الأم��ر  �سالم،  بن 
الق�سرة بني 853م و 856م، هو من وّطد 
لي�ض  احلكم:  ولية  وطلب  الإمارة  دعائم 
التي  الفرتة  خالل  الأغلبي،  احلاكم  من 
الأغلبية  للدولة  تابعة  فيها �سقلية  كانت 
يف تون�ض، بل مبا�رشة من دار اخلالفة يف 
ِعقدها  اإبان  الإمارة  �سهدت  لحقا  بغداد. 
وذلك  871م،  تاريخ  اإىل  اأي  الأخرحتول، 
الكا�سحة  بغاراته  املعروف  �سدوان،  مع 
التي ا�ستهدفت املنطقة. تعّلق الأمر باإحدى 
اإذ  واخلاطفة،  القليلة  الإ�سالمية  القالع 
اأقيمت  ل�سقلية،  املوّفق  الفتح  عن  ف�سال 
م�ستوطنات اأخرى برتانتو، وغاريليانو يف 
ناهيك  ال�سمال، ويف فورميا وغايتا.  جهة 
لو�سرا، حيث  لإمارة  اخلا�ض  التاريخ  عن 
حتّول امل�سلمون يف ظرف عقدين من اأقلية 
ال�سكان،  عدد  م�ستوى  على  اأغلبية  اإىل 
ولكن مل يتبّق للم�سجد الذي اأقيم اأي اأثر، 

واإن كان املركز الرئي�ض.
الكتاب احلايل الذي نتوىّل عر�سه "تاريخ 
العرب يف كالبريا"، هو موؤلف من اإعداد 
اأنطونيو ماوري�سيو لوياكونو، وهو باحث 
الو�سيطة من تاريخ  اإيطايل مهتّم باحلقبة 
اأ�سيلمنطقة  كونه  عن  ف�سال  اإيطاليا، 
عميق  واإملام  جيدة  دراية  وعلى  كالبريا 
بطبوغرافية املنطقة وتاريخها، ناهيك عن 
باجلهة. الأثرية  ال�سوؤون  يف  خبرا  كونه 
ال�ستغال  حيث  من  احلاليمتفّرد  الكتاب 
على اجلانب احل�ساري والأثري والتاريخي 
يف  العربي  الوجود  حقبة  يف  للمنطقة 
اإيطاليا، وهو من الأعمال املهّمة وال�ساملة 
يف ال�ساأن. حاول �ساحبه الإتيان على كافة 
من  الإقليم،  يف  العربي  احل�سور  مظاهر 
الآثار املادية اإىل الألفاظ اللغوية املتخلدة 
يف لهجة مت�ساكني اجلهة، وهو ما يجعل 
الكتاب مرجًعا مهّما يف جمال من جمالت 

التو�سعاحل�ساري الإ�سالمي.
اأق�سام  ثالثة  اإىل  بحَثه  الباحث  ق�ّسم 
مبثابة  الأول  الق�سم  ج��اء  حيث  رئي�سة، 
وعن  كالبريا  عن  للحديث  اإطارتاريخي 
حتّدث  ثان  ق�سم  تاله  الإ�سالمي.  الفتح 
عن  لوياكونو  ماوري�سيو  اأنطونيو  فيه 
الأطوار التي مرت بها كالبريا مع احلقبة 

البيزنطية ثم مع الفتح الإ�سالمي، ناهيك 
عن تخ�سي�ض حيز وا�سع لالأ�رشة الكلبية 
احلاكمة يف اجلهة واإىل حني تراجع النفوذ 
الق�سم  اأم��ا  النورمان.  وجم��يء  العربي 
الباحث  فيه  رّكز  فقد  الكتاب  من  الثالث 
بيان  مع  للمنطقة  املادية  الآثار  جرد  على 
يف  العرب  خّلفه  ما  م�ستعر�سا  تنوّعها، 
والهند�سية  العمرانية  املجالت  �ستى 
حيزا  �ض  خ�سّ ثم  والزراعية،  والفنية 
احل�سور  عن  للحديث  الق�سم  هذا  �سمن 
املحكية  اللهجة  يف  للعربية  ال��ب��ارز 

لكالبريا.
التاريخ واالأ�سطورة

منذ  كالبريا  يف  العربي  احل�سور  اأط��ّل 
القرن التا�سع للميالد، يف فرتة كانت فيها 
البيزنطية.  الدولة  �سلطان  حتت  املنطقة 
جميء  اأول  اأن  الروايات  اإحدى  يف  ويرد 
للعرب اإىل املنطقة كان مع ظهور �سفينة 
كالبريا،  قبالة  البحر  عر�ض  يف  عربية 
يوليو  من  ع�رش  الرابع  يف  ذلك  ح�سل 
�سفينة  اقرتبت  حني  ميالدية،   650 �سنة 
�ساطئ  من  )امل�سلمني(  لل�رّشا�ِسنة  تابعة 
يوميات  يف  ذلك  ورد  وقد  تاوريانه. 
اندلعت  حيث  املدينة،  اأ�سقف  بطر�ض 
على  ���رّشح  ف��ج��اأة،  هوجاء  عا�سفة 
كانت  اأنها  للحدث  املتابعون  اإثرها 
بفعل بركةمن بركات القدي�ض �سان 

فانتينو العجوز.
على  العرب  غ��ارات  مّثلت  لقد 
ففي  متكررا.  تهديدا  املنطقة 
اإىل  تعود  التي  الغارات  اإح��دى 
اأ�سطورة  ت��روي  812م،  العام 
دي  فاو�ستينو  القّدي�ض  اأن 
قبل  عا�ض  وق��د  �سراكوزا، 
خ��م�����س��ة ق����رون واج���رتح 
على  ظهر  ق��د  م��ع��ج��زات، 
ال�سواعق  بني  ال�ساطئ 
�سفن  ليغرق  والعوا�سف 

ب�سكل  منا�سبة.  من  اأكرث  يف  اخل�سم 
�سنة  �سنة،  األف  على  يزيد  ما  منذ  فعلي، 
اأن اجتاز  الثاين، بعد  اإبراهيم  902م، حّقق 
كان  واإن  حتى  ن�رشاً  م�ّسينا،  م�سيق 
دخوله اإىل ريجيو كالبريا خاطفًا، اإذ تويّف 
على اإثر ذلك خلف اأ�سوار كو�سينزا، اأثناء 
اأن ي�ستقّر  الع�سكرية، دون  متابعة حملته 
لحقا،  ال��رّب.  على  غزواته  يف  مقام  له 
اأول  950م، عال يف ريجيو كالبريا  �سنة 
اإذ  واإن كان م�سجدا خاطفا،  م�سجد، حتى 
واأي�سا  �سنوات.  اأربع  مدة  قائما  ا�ستمّر 
تلك  عاي�ض  موؤّرخ  دّون  كما  986م،  �سنة 
�سراكو  املقّد�سة  املدينة  "�سقطت  احلقبة: 
باأيدي العرب وعاثوا ف�سادا يف كالبريا". 
اأي�سا  �سنة  خم�سمائة  بعد  غامر  كما 
بربرو�ض،  خرالدين  املعروف  الأم��رال 
رفقة  كالبريا  ريجيو  باإنزاله يف  قام  فقد 
اثني ع�رش األفا من رجاله، وحا�رش املدينة 
من  كانت  اأ�سر،  الألف  زهاء  معه  وحمل 
املدينة،  حاكم  غايطاين،  دياغو  ابنة  بينهم 

التي تزّوجها لحقا.
اأوملظهر  اأن  التاريخية  الوقائع  وتك�سف 
م���ن م��ظ��اه��ر احل�����س��ور ال��ع��رب��ي يف 
التجارة،ليتطّور  كالبرياكانبو�ساطة 
الن�سيج  يف  توغل  اإىل  الوقت  مرور  مع 
اإىل  العرب  مقدم  كان  فقد  الجتماعي. 

كالبريا يف البدء م�سلحيا نفعيا، بدا ذلك 
جليا يف انت�سارالتقنيات واملعارف اجلديدة 
الرّي  اقت�ساديةمثل  جوانب  م�ّست  التي 
واحِلرف واخلزف،مبا اأدخل حتويرا جليا على 
واإىل  والإنتاجية.هذا  الجتماعية  العوائد 
احلادي  القرن  من  الثاين  الن�سف  حدود 
ع�رش، حني احتل النورمان كالبريا، كانت 
املنطقة ُتعّد مبثابة احلد الفا�سل بني ال�سمال 
الإ���س��الم��ي،وب��ني  واجل��ن��وب  امل�سيحي 
فقد  املغاربي،  والغرب  البيزنطي  ال�رشق 
بني  وف�سل  و�سل  نقطة  كالبريا  كانت 

عديد القوى النافذة يف املتو�سط.
ح�سور  دواع���ي  تف�سرات  وب�����س��اأن 
بعد  ال�ساأن،  يف  يرد  كالبريا  يف  العرب 
وجد  )بالرمو(،  بالرم  يف  العرب  تواجد 
م(   834-840( نابويل  دي  اأندريا  الدوق 
الأمر  قوات  طرف  من  حما�رشا  نف�سه 
م(،   832-839( �ساردو  اللونغوباردي 
برتينوبيا  مدينة  هاجم  ال��ذي 
عن  بحثا 

م��ن��ف��ذ 
قّرر  الرتيني.  البحر  على 

بالرمو  بعرب  ال�ستنجاد  نابويل  قن�سل 
اأبعدوا  ال�رشاع، وهكذا  الذين تدخلوا يف 
بداأ  هناك  وم��ن  اللونغوباردي،  اخلطر 

التوغل العربي يف املنطقة.
اال�ست�سراق الداخلي واال�ست�سراق 

اخلارجي
�سائدا يف  تقليدا  ثمة  اأن  الأثناء  ن�سر يف 
احلديثة  الإيطالية  التاريخية  الدرا�سات 
باحل�سور  حتديدا  ان�سغل  واملعا�رشة، 
اأ�سكاله  تغّر  الإ�سالميمتتّبعا  العربي 
ينح�رش  اأّل  اأو���س��اع��ه،ح��اول  وت��ب��ّدل 
�ستى  يف  اأبحاثه  كّثف  ب��ل  باجلنوب، 
واقعة  اأقاليم  اإىل  وامتّد  اإيطاليا  اأرج��اء 
يكن  مل  حيث  وال�سمال،  الو�سط  يف 
ع�سكريا  نفوذا  العربي  احل�سور  ذل��ك 
التقليد  وهذا  فح�سب.  �سيا�سيا  وت�سيرا 
ميكن  التاريخية  الدرا�سات  يف  ال�سائد 
الداخلي"،  "ال�ست�رشاق  عليه  نطلق  اأن 
العقدين  يف  �سيما  تطورابّينا  �سهد  وقد 
الفرتة  يف  اهتمامه  وت��رّك��ز  الأخ��ري��ن، 
من  جمموعة  مع  بعدها  وما  الإ�سالمية 
واأميديو  برانكو،  ماركو  منهم  الباحثني 
يف  ف��ان��ويل.  واأليك�ساندرو  فينييللو، 

جند  الداخلي  ال�ست�رشاق  ذل��ك  مقابل 
بهواج�ض  ارتبط  خارجيا"  "ا�ست�رشاقا 
اإىل  والتطلع  ال�ستعماري  التو�سع 
وال�رشق،  اإفريقا  يف  م�ستعمرات  اإن�ساء 
اأم��اري  ميكيلي  اأعالمه:  اأب��رز  من  كان 
التفرع  بهذا  املعنيني  )1889-1806(اأبرز 
املعروف  التاريخي �سيما من خالل كتابه 
يف  ال�سادر  �سقلية"  "تاريخم�سلمي 
.2003 فلورن�سا  يف  عربية  ترجمة 

يف  ال�سيا�سة  لوثة  دب��ت  ما  �رشعان  اإذ 
ودليال  عينا  وغدا  الإيطايل  ال�ست�رشاق 
ثلة  ان�سّم  حيث  ال�ستعماري،  للتو�سع 
"جلنة  اإىل  الإيطايل  ال�ست�رشاق  اآباء  من 
بال�سوؤون  املكّلفة  ال�ستعمارية  امل�سالح 
ليونه  منهم   ،1914 الإ�سالمية"�سنة 
نللينو،  األفون�سو  وك��ارل��و  غايطاين 
رو�سيني،  غوديي،وكونتي  واإغنا�سيو 
ودافيد �سانتيالنا، وهذا الأخر هو تون�سي 
اأ�ستاذ   1913 �سنة  ُعنينِّ  الديانة  يهودي 
روم��ا.  جامعة  يف  الإ�سالمي  الت�رشيع 
�سرتيكا  فالفيو  الباحث  اأورد  وقد 
"كارلو  بعنوان:  بحث  يف 
وم�رشوع  نللينو  األفون�سو 
جملة  يف  ليبيا"،  اح��ت��الل 
كلية  اإىل  التابعة  "حوليات" 
العلوم ال�سيا�سية يف كالياري 
امل�ست�رشق  اأن   ،1983 �سنة 
جممل  يف  ���س��ارك  ق��د  نللينو 
الجتماعات واللجان التي قّدمت 
امل�سورة للم�ستعمر ب�ساأن الق�سايا 

الإ�سالمية اإبان احتالل ليبيا.
الأث��ري  البحث  عنه  يك�سف  م��ا 
احلايل يف كالبريا اأن كثرامن املعامل 
حيث  ت��وارت.  قد  العربية  العمرانية 
جرى  اأو  امل�ساجد  من  العديد  ُهّدمت 
ذلك  على  ت�سهد  كنائ�ض،  اإىل  حتويلها 
كالبريا  القدمية يف  البنايات  من  العديد 
التي حتمل هند�سة عمرانية �رشقية جلية، 
تروبيا  الأبنية يف  تلك  من  اأمثلة  وتنت�رش 
وكاتنزارو. كما جند  و�سكاليا وكو�سينزا 
العديد من ف�ساءات العبادة التي تعود اإىل 
حقبة النورمان تت�سّمن عنا�رش معمارية 
الثقافة  من  م�ستوحاة  اأو  متاأتية  وزخارف 
كني�سة  يف  ال�ساأن  هو  الإ�سالمية.كما 
واأي�سا  روزان��و،  مبنطقة  باتر  ديل  ماريا 
تريدينتي  داي  ماريا  �سانتا  كني�سة  يف 
واأما  تري�ستي�ض.  جوفاين  �سان  وكني�سة 
اإىل  تعود  التي  الفخارية  الأثرية  اللقى 
احلقبة العربية فهي وفرة يف اجلهة، وهي 
اإما من اإنتاج خزيف حمّلي اأو م�ستوَردة من 

اأ�سقاع العامل الإ�سالمي.
االآثار الفيلولوجية

يخ�س�ض  الباقية  الآث���ار  �سمن  وم��ن 
العربية  اللغوية  لالآثار  الباحثف�سال مهّما 
يف لهجةكالبريا املحلية الراهنة، وهو كّم 
لغوي ثري ومتنوع، مي�ّض عديد املجالت 
العلمية والجتماعية والقت�سادية. ففيما 
عدة  مفردات  جند  والوزن  بالكيل  يتعلق 
التي  )قنطار(،و"كافيزو"  "كنتارو"  منها: 
"روطولو"  وجند  بالعربية،  )قفيز(  تعني 
التي  و"تومانو"  )رط���ل(،  تعني  التي 
الزراعي  املجال  يف  اأم��ا  )ثمنة(.  تعني 
يف  هائلة  وف��رة  فنجد  ال��ري  وهند�سة 
تعني  التي  "فورا"  منها  امل�سطلحات 

تعني)اجلابية(  التي  و"جابيا"  املاء،  )فورة( 
)املرقد(املخ�س�ض  تعني  التي  و"مركاتو" 
تعني  التي  و"مرجيو"  واخل��دم،  للرعاة 
)ال�سانية(  تعني  التي  و"�سينا"  )امل��رج(، 
يف  )الزريبة(.اأما  تعني  التي  و"زرفاتا" 
التي  "كّروبا"  فنجد  النبات  علم  جمال 
تعني  التي  و"كوتوين"  )اخلروب(،  تعني 
حب  تعني  التي  و"جوجنولنا"  )القطن(، 
)زهر(  تعني  التي  و"زاهارا"  )اجللجالن(، 

الربتقال و"زبيبو" التي تعني )الزبيب(.
كلمة  البحرية جند  بالفالحة  يتعلق  وفيما 
"�ساباكا" و"�ساِبكا" التي تعني )ال�سبكة(. 
فنجد  ال�ستعمال  ب��اأدوات  تعلق  ما  واأما 
)ال��ب��الط(  تعني  ال��ت��ي  "بالتا"  كلمة 
)الربدعة(،  تعني  التي  و"باردا"  الأر�سي، 
"فوتانا"  اأحيانا  ُتنَطق  التي  و"بوطانا" 
تعني  التي  و"كارافا"  )البطانية(،  وتعني 
)القّفة(  تعني  التي  و"كوفا"  "الغّراف"، 
الدكان  وتعني  )الفندق(  اأي  و"فونداكو" 
)اجل��رة(،  تعني  التي  و"جاّرا"  اأواملتجر، 
)خزانة( و"جوبوين"  تعني  التي  و"هازانا" 
و"ماتافو"  املغاربية،  )اجلّبة(  تعني  التي 
التي  و"مطراهو"  )املعطف(،  تعني  التي 
التي  و"�ساطوري"  )امل��ط��رح(،  تعني 
التي  و"�سا�سينة"  )ال�ساطور(  تعني 
و"زمبيلي"  املغاربية،  )ال�سا�سية(  تعني 
يتعلق  وفيما  )زم��ب��ي��ل(.  تعني  ال��ت��ي 
)احل��رائ��ري(،  اأي  "هراري"  جن��د  باملهن 
اأ�سماء  وكذلك  )ال�سقاء(.  اأي  و"�سكارو" 
حيوانامتثل "كنزيرو" التي تعني )اخلنزير(، 
ال�سفدعة. )اجلرانة(  وتعني  و"جيورانا" 
�سبيل  على  فنجد  العائالت  األقاب  اأم��ا 
و"فادلال"  الله(،  )بار  اأي  "باريلال"  املثال: 
)ميمون(،  اأي  و"مامون"  الله(،  )ف�سل  اأي 
اأي  و"مويل"  )مظفري(،  اأي  و"مدافري" 
جند  كما  )نعيمي(.  اأي  و"ناييمي"  )موىل( 
"مباطول" اأي )باطل(،  تعابر و�سيغامثل 
اأي  و"جوفا"  )خ�سارة(،  اأي  و"ك�سارا" 

)جحا(، و"م�سكينو" اأي )م�سكني(.
ي�سّد كتاب اأنطونيو ماوري�سيو لوياكونو، 
حماوره  اأه��ّم  على  الإتيان  حاولنا  ال��ذي 
التاريخي  البحث  يف  مهمة  ثغرة  باإيجاز، 
الإ�سالمي يف اإيطاليا، �سيما برتكيزه على 
بالتق�سي  الكتاب  متيز  فقد  حمدد.  ف�ساء 
يجعل  ما  وهو  اأورده،  ما  يف  والتوثيق 
لكل  و�رشورية  مهمة  وثيقة  املوؤلَّف  من 
فرتة  املنطقة  تاريخ  يف  البحث  يروم  من 
احل�سور الإ�سالمي. وللذكر ن�سر اإىل اأن 
الرتاث الإ�سالمي يف اإيطاليا متنوع �سيما 
واملخطوطات،  والنقائ�ض  الآثار  يف جمال 
من  حثيثة  جم��ه��ودات  يتطلب  ما  وه��و 
لإزاح��ة  والإي��ط��ايل،  العربي  الطرفني، 
الإيطالية،  عائق  يبقى  لكن  عنه،  ال�ستار 
اأحد  العرب،  ِقبل  من  املهَملة  اللغة  هذه 
النقي�سة  هذه  فتجاوز  املوؤثرة،  العوائق 
ورف��ع  امل�ساعب  لتذليل  لزم  ���رشط 
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الإيطالية'.
�سنة الن�رش: 2020.

عدد ال�سفحات: 229�ض.

العرب فـــي كــاالبريــا
ي�سكو البحث التاريخي املتعّلق بالفرتة االإ�سالمية يف اإيطاليا، بوجه عاّم، من حالة من غنب، متاأتية باالأ�سا�س من وهن التكوين اللغوي يف الل�سانني العربي 
واالإيطايل من اجلانبني، وهو ما مّثل �ساترا وحائال بني الطرفني. لكن اإيطاليا تبدو قد فطنتلهذا الَعَور ب�سكل يفوق ما عليه احلال من اجلانب العربي، 
وت�سعى جاهدة لتفادي هذا النق�س، وذلك عرْب ما ن�سهده من ت�سجيع موجة اال�ستعراب االإيطايل �سيما يف اأو�ساط جيل ال�سباب الذي بداأ ي�سّق طريقه 

باإ�سرار يف تعّلم العربية، �سواء �سمن التكوين اجلامعي اأو خارجه، وهو ما مل يخل من م�ساعب واأحكام م�سبقة ترهق الدار�س اأحيانا.

عزالدين عناية
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 اأرقام �سادمة.. كيف يرفع العنف املنزيل 
معدالت تعر�س املراأة للوفاة 40 % 

 كيف توؤثر الطاقة ال�سلبية 
على حياتك و�سحتك النف�سية 

ارتفاع درجة احلرارة املفاجئ  
عند الأطفال من الأعرا�ض 

اخلطرة التي تدل على 
وجود م�سكلة �سحية عند 

الطفل ول بد من اتباع 
الطرق التي ت�ساعد يف 

خف�ض احلرارة فورا، 
فقد يوؤثر ارتفاع احلرارة 

على اأع�ساء اجل�سم 
الأخرى ومنها 

الدماغ واجلهاز 
الع�سبى.

وح�سب ما 
ذكره موقع  

childrens فاأن ارتفاع درجة احلرارة تظهر 
معه بع�ض الأعرا�ض الأخرى وهى"التعرق 

ال�سديد، فقدان ال�سهية، �سيق التنف�ض، 
ال�سعور بالتعب والرهاق ال�سديد وعدم 

القدرة على احلركة اأو بذل جمهود".
كما ذكر املوقع بع�ض اخلطوات التي يجب 

اتباعها لإنقاذ الطفل امل�ساب بارتفاع درجة 
احلرارة املرتفعة

خطوات للتعامل مع الطفل امل�ساب 
بارتفاع درجة احلرارة العالية

  1:ا�ستخدمى الرتمومرت لقيا�ض درجة 
حرارة الطفل با�ستمرار وذلك عن طريق 

الفم اأو حتت الإبط.
2: يف حالة ارتفاع درجة احلرارة يجب 

خف�سها عن طريق كمادات املياه الفاترة 
على جبهة الطفل وقدميه، وجتنب 

ا�ستخدام املياه املثلجة فهى من اأكرث 
الأخطاء التي تقع فيها الأمهات لتخفيف 

درجة احلرارة عند الأطفال.
3: ا�ستخدام خاف�ض احلرارة الذى يحتوى 

على مادة البارا�سيتامول ولكن بعد 
ا�ست�سارة الطبيب وحتديد اجلرعة املنا�سبة 

ح�سب وزن وعمر الطفل.
4:اإذا ا�ستمرت درجة احلرارة لفرتات 

طويلة ل بد من زيارة الطبيب فورا ملعرفة 
�سبب ارتفاع درجة احلرارة وعالج ال�سبب 

الرئي�سى لذلك.
5:يجب عليكى تهوية املنزل جيدا 

وخ�سو�سا الغرفة التي يجل�ض بها الطفل، 
وابتعدى عن ارتداء الطفل مالب�ض ثقيلة 

تزيد من حرارة اجل�سم، واحر�سى على 
ارتداء مالب�ض قطنية.

6: الإكثار من �رشب ال�سوائل الطبيعية 
التي تعمل على مقاومة الفرو�سات 

والعدوى وخف�ض درجة احلرارة وذلك من 
خالل تناول »الين�سون، الكراوية، البابوجن«.

 التعر�ض لل�سغط النف�سي 
والقلق امل�ستمر،وتعر�سك 

للطاقة ال�سلبية ب�سكل 
م�ستمر قد يكون �سببا 

فى زهد البع�ض عن احلياة 
نتيجة ل�سيطرة امل�ساعر 
ال�سلبية على روحهم ، 
فلي�ض من الطبيعي اأن 

يتحمل ال�سخ�ض امل�ساعر 
احلامل للكره واحلب والقلق 
واحلزن واخلوف والع�سبية 

معا ، وهناك العديد من 
التاأثرات ال�سلبية التي 
يتعر�ض لها ال�سخ�ض 
نتيجة ل�سيطرة الطاقة 

ال�سلبية علي اجل�سم، وهذا 
ما �سنتعرف عليه وفقا ملوقع 

."facty "
واأو�سح التقرير، اأن امل�ساعر 

ال�سلبية التي يتكون منها 
الطاقة ال�سلبية، تعر�ض 
حياة الأ�سخا�ض للخطر، 
فهناك  درا�سات متعددة 

تو�سح اأن التعر�ض 
للم�ساعر ال�سلبية للوالدين 

توؤثر على الأطفال، وترتبط 
البيئة املنزلية ال�سلبية يف 
ال�سنوات الثالث الأوىل 
للطفل وتزيد من فر�ض 

تعر�ض الطفل لنق�ض 
النمو،  فاأ�سارت بع�ض 

الدرا�سات اأن تعر�ض الأم 
للم�ساعر ال�سلبية  تت�سبب 

يف التعر�ض للتاأثرات 
العاطفية  والنف�سية علي 

الأطفال خالل مرحلة 

الطفولة، ومن املتعارف 
عليه  اأن الأطفال ياأخذون 

العديد من خ�سائ�ض اآبائهم 
من خالل العوامل البيئية ، 

الإيجابية وال�سلبية على حد 
�سواء.

كما اأ�سار التقرير، اأن 
الأ�سخا�ض امل�سابون 

باأمرا�ض مزمنة يكون لهم 
تاأثر نف�سي �سلبي كقلق 
اأو اكتئاب،  وذلك نتيجة 

لالأمرا�ض املزمنة امل�سابون 
بها كالغدة الدرقية اأو 

ال�سكر اأو القلب اأو ارتفاع 
�سغط الدم، ووجدت 

اإحدى الدرا�سات اأن تطور 
الكتئاب لدى الأ�سخا�ض 

امل�سابني باأمرا�ض طبية 
يوؤثر �سلًبا على نتائجهم 

البدنية.
واأكد التقرير، اأن الإ�سابة 

بالطاقة ال�سلبية يف العمل 
تزيد من فر�ض التعر�ض 

مل�ساكل نف�سية، لأنهم 
يكونون غر راغبني 

يف العمل مع الأخريني،  
ويف�سلون العمل مبفردهم، 
وهذا الأمر يعد من الأمور 
التي تت�سبب يف انخفا�ض 

امل�ساركة يف العمل،  
فوجدت درا�سة يف جملة 

 Journal of Advanced
Nursing اأن املوظفني 

الذين عملوا يف نوبات عمل 
عانوا من �سائقة نف�سية 

وانخفا�ض م�ساركة العمل.

 ك�سفت درا�سة اأجرتها جامعتا 
وارويك وبرمنجهام اإىل اأن الن�ساء 

الالئي عانني من �سوء املعاملة 
املنزلية يبدو اأنهن اأكرث عر�سة 

بن�سبة %40 للوفاة من اأي �سبب 
باملقارنة مع عامة ال�سكان.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى 
'HealthDayNews"، قد 

ا زيادة  حدد الباحثون اأي�سً
خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية مثل اأمرا�ض 
القلب والأوعية الدموية ومر�ض 

ال�سكري من النوع 2 لدى اأولئك 
الذين عانوا من �سوء املعاملة 

املنزلية ، على الرغم من اأن هناك 
حاجة اإىل مزيد من البحوث 

لتحديد العوامل الأخرى التي 
توؤدي على وجه التحديد اإىل 

زيادة معدل الوفيات.
ك�سفت درا�سة اأجرتها جامعتا 

وارويك وبرمنجهام اإىل اأن الن�ساء 
الالئي عانني من �سوء املعاملة 
املنزلية يبدو اأنهن اأكرث عر�سة 

بن�سبة %40 للوفاة من اأي �سبب 
باملقارنة مع عامة ال�سكان.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى 
›HealthDayNews«، قد 

ا زيادة  حدد الباحثون اأي�سً
خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية مثل اأمرا�ض 
القلب والأوعية الدموية ومر�ض 

ال�سكري من النوع 2 لدى اأولئك 

الذين عانوا من �سوء املعاملة 
املنزلية ، على الرغم من اأن هناك 

حاجة اإىل مزيد من البحوث 
لتحديد العوامل الأخرى التي 
توؤدي على وجه التحديد اإىل 

زيادة معدل الوفيات.
وُيعتقد اأن العتداء املنزيل ، الذي 
يتاألف من اإ�ساءة ج�سدية ونف�سية 

وجن�سية ومالية وعاطفية ، ظاهرة 
�سائعة للغاية ، حيث قدرت 1 من 

كل 3 ن�ساء على م�ستوى العامل 
وحوايل 1 من كل 4 ن�ساء يف 

اململكة املتحدة تعر�سن لها يف 
مرحلة ما من حياتهم احلياة.

ُين�رش البحث ، الذي ُيعد جزًءا من 
اأجندة بحثية اأو�سع نطاًقا حول 

الآثار ال�سحية لالإيذاء املنزيل ، 
اليوم )17 فرباير( يف جملة رابطة 

القلب الأمريكية وي�ستك�سف 
العالقة بني التعر�ض لالإيذاء 

املنزيل بني ال�سكان الإناث وما 
تاله تطور مر�ض القلب والأوعية 
الدموية )اأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية وارتفاع �سغط الدم 
ومر�ض ال�سكري من النوع 2( 

والوفيات الناجمة عن جميع 
الأ�سباب.

ووجد الباحثون اأن خطر الإ�سابة 
باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية 
قد زاد بن�سبة 31 ٪ والنوع الثاين 

من ال�سكري بن�سبة 51 ٪ يف 
املجموعة املعر�سة، ومل يكن 

هناك ارتباط مع ارتفاع �سغط 
الدم.

ا اأن معدل الوفيات  ووجدوا اأي�سً
جلميع الأ�سباب )اأي ب�سبب اأي 
�سبب طوال فرتة الدرا�سة( بني 

الن�ساء املعر�سات لالإيذاء املنزيل 
كان اأعلى بن�سبة 44٪.

وعلى الرغم من اأن الفريق مل 
يكن قادراً على تاأكيد �سبب 
زيادة معدل الوفيات ، اإل اأنه 

ميكن تف�سره جزئًيا بزيادة خطر 
الإ�سابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية.

كيف تتعاملي مع االإرتفاع املفاجئ لدرجة 
حرارة طفلك؟  مجتمــــع

ن�سائح لتحبيب طفلي 
باالأكل

يبتعد بقدر االإمكان 
عن م�ستتات االنتباه 

كالتلفاز 
والهاتف
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي
  ANEP  GRATUIT      التحرير 2020/02/19 
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من الأ�سماء التي تطلق على العنق الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

6   5  4   3   2   1

اأول طعام
مت تعليبه

ا�سم يطلق 
على مكة

و املدينة املنورة

اآلة طرب

اأقارب
حر�ص

اإله

لقيا�ص امل�ساحة

بوا�سطتي

جمع جر�ص

للن�سب

ت�سعر

للنداء

اأعرتف

ا�ستياق

مال حرام

رقدت
اأ�سرع 

احليوانات

يعلل

للتعريف

اللعاب

�سغل

للجزم

خال�ص

عك�ص كثـرت

البايل

مطرب جزائري
راحل

للنداء

توجع

رمز جربي
اأكمل 
طني

لعب �سجل
الأول  هدفه 

عام1969

�سر البقاع للتف�سري
عند اهلل

ا�سم قدمي
ملدينة قاملة

عا�سمتها اأثينا

اقرتب

هدم

متزوج



تعوي�س الفالحني يف حال اعالن اجلفاف ر�سميا اأمر م�ستبعد
اعتماد �سيغ التاأمني مل يحظ باملوافقة بعد من وزارة املالية

فعاليات باملجتمع املدين تنظم غدا ندوة اأمال يف جت�سيد مطالبه

لــــوؤي .ي
----------------------

الوطني  لل�سندوق  العام  املدير  الرئي�ص  وقال 
للتعا�سد الفالحي "�سياناما" �سريف بن حبيل�ص 
يف ت�سريحات له، اأن اإمكانية ا�ستفادة الفالحني 
اجلفاف  ـــالن  اإع ــال  ح يف  تعوي�سات  اأيـــة  مــن 
ر�سميا يف اجلزائر م�ستبعد مع ت�سرر املزارعني 
اأن  م�سيفا  املحا�سيل،  يف  خ�سائر  وت�سجيل 
يف  لل�سروع  املالية  لوزارة  طلبا  قدم  "ال�سندوق 
اعتماد �سيغ التاأمني عن اجلفاف، لكن الطلب مل 
ال�ساعة، وهو  باملوافقة والرتخي�ص حلد  يحظ 

ما مينع من اإطالق اأية عرو�ص بهذا ال�ساأن".
اجلفاف  عن  التاأمني  �سيغ  اأن  حبيل�ص  بن  وقال 
من  ــام  الأي هذه  عليها  املوافقة  حال  يف  وحتى 
طرح  بعد  فاعتمادها  املــالــيــة،  وزارة  ــرف  ط
�سي�ستغرق  املنا�سبة  العرو�ص  التاأمني  �سركات 
وقتا طويال، ما �سيوؤجل فر�سة تاأمني الفالحني 
عن اجلفاف هذا املو�سم للموا�سم املقبلة، م�سددا 
�ست�سبق   التي  ــراءات  الإج من  العديد  "هناك 
العملية ول جمال لتطبيق هذا النوع من التاأمني 
هذا املو�سم"، م�سيفا " ناأمل رحمة اهلل عز وجل  

اأن تتهاطل الأمطار وتنقذ املو�سم الفالحي".
اأنه  املائية  واملـــوارد  الفالحة  وزارتــي  وتوؤكد 
املو�سم  خالل  اجلفاف  عن  التحدث  املبكر  من 

الفالحي اجلاري اإىل غاية �سهر اأفريل.
وليات  بعدة  انطلقت  المطار  �سح  وملواجهة 
مرت  مليوين  بتوفري  التكميلي  ال�سقي  حملة 

مكعب للفالحني.
عو�ص  الآن  ال�سقي  حملة  انــطــالق  وت�سريع 
هكتار   7500 ــدارك   ــت ل يهدف  املقبل  مــار�ــص 

بال�سقي.
ال�ستغالل  وحدة  مدير  بلحلو  في�سل  واأو�سح 
بالديوان الوطني لل�سقي و�سرف املياه بتالغمة 

منذ  العملية  هذه  يف  الت�سريع  مت  "انه  مبيلة: 
ال�ساد�ص من هذا ال�سهر حيث ا�ستفادت املنطقة 

من ح�سة 2 ماليني مرت مكعب من املياه".
قربوعة  �سهيلة  اخلــ�ــســو�ــص  هـــذا  يف  ـــرى  وت
ال�ستثمار  وترقية  الريفية  التهيئة  م�سلحة 
الأهــداف  من  الفالحية"ان  امل�سالح  مبديرية 
م�سقية  هكتار   7500 اىل  الو�سول  هو  امل�سطرة 

على م�ستوى الولية".
بولية  الفالحية  للغرفة  العام  الأمني  ويوؤكد 
ت�سجيل  "�سرورة  على  كــركــاط،   ب�سري  ميلة 
املو�سم  واإنــقــاذ  ا�ستفادتهم  ل�سمان  الفالحني 

احلايل يف هذه املرحلة املحددة لالإنتاج".
واأو�سح رئي�ص حميط ال�سقي الفالحي بتالغمة 
الت�سجيل  يو�سف بزاز"اأن اقبال الفالحني على 
ا�ستهالك  وتر�سيد  عقلنة  ي�سمن  لال�ستفادة 

املليوين مرت مكعب املوفرة حلملة ال�سقي" 
ملواجهة  متوفرة  واملياه  انطلقت  ال�سقي  حملة 
اإجـــراءات  يف  ميلة  بولية  الأمــطــار  �سح  اأثــار 
جناح  و�سمان  الفالحني  ملرافقة  م�سبوطة 

املو�سم الفالحي.

ولية  ال�سبيحي  بق�سر  الن�سيم  حي  اهتز 
�سنعاء  البواقي، على وقع جرمية قتل  اأم 
ويتعلق  متقاعد  ع�سكري  �سحيتها  ذهب 
�سنة   57 �سالح(  )�ــص.  بــاملــرحــوم  الأمـــر 
الحتياجات  ذوي  من  اأبــنــاء  لثالثة  اأب 
قد  تكون  التي  زوجته  يد  على  اخلا�سة 
اأبي�ص  ب�سالح  قوية  �سربة  لــه  وجهت 
قتيال  اأردته  الراأ�ص  موؤخرة  م�ستوى  على 
التي  احلروق  وهي  بحرقه  بعدها  لتقوم 
من  املــدنــيــة  احلــمــايــة  م�سالح  �سنفتها 

اجل�سم  اأنحاء  كامل  يف  الثالثة  الدرجة 
عيان  �سهود  بح�سب  الق�سية  .حيثيات 
اكت�سفت  وجريانه  املرحوم  اأ�سدقاء  من 
زيارة  على  تعودت  التي  والدته  خيوطها 
ابنها لها يوميا ال اأن غيابه هذا اليوم اأثار 
حاولوا  الذين  باأبنائها  لت�سل  ا�ستغرابها 
ليت�سلوا  فــائــدة  دون  لكن  بــه  التــ�ــســال 
اإىل  انتقل  اأنــه  اخربتهم  التي  بزوجته 
ال�سكوك  اأدخـــل  ــا  ،مم للعمل  ال�سحراء 
والريبة يف نفو�سهم ليقرروا القيام بزيارة 

املعاقني  اأبنائه  على  لالطمئنان  العائلة 
مل  الــذي  �سقيقهم  غياب  اأ�سباب  ومعرفة 
اكت�سفوا  وهنا  �سفره....  عن  يخربهم 
اأمن  مب�سالح  ات�سلوا  مبا�سرة   ، اجلرمية 
الدائرة التي ح�سرت اإىل م�سرح اجلرمية 
ملعاينة  العلمية  ال�سرطة  عنا�سر  رفقة 
اجلثة ، التي مت نقلها اإىل العيادة متعددة 
حفظ  م�سلحة  اإىل  حولت  ومنها  اخلدمات 
،ق�سد  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  اجلثث 
و  دوافـــع  ومعرفة  للت�سريح  اإخ�ساعها 

مالب�سات الوفاة . من جهتها م�سالح الأمن 
ان  بعد  الق�سية  يف  معمقا  حتقيقا  فتحت 
الأمــن  مقر  اإىل  فيها  امل�ستبه  حتويل  مت 
لها  التي  الأطـــراف  كــل  �سماع  ومبا�سرة 
م�سادرنا  وت�سري  .هذا  بال�سحية  عالقة 
نف�سية  �سغوطات  يعي�ص  كان  املرحوم  اأن 
جعله  ممــا  ابــنــائــه،  مــر�ــص  بفعل  حـــادة 
يدخل يف عديد املرات يف خالفات عائلية 

مع زوجته.
ق/و

مدعومني  للطلبة  ال�سلمية  املــ�ــســريات  اأمــ�ــص  توا�سلت 
على  الـ52  للثالثاء  املجتمع  فئات  جميع  من  مبواطنني 
يقرتب  الـــذي  ال�سعبي  ـــراك  احل انــطــالق  منذ  ــوايل  ــت ال
املقبل،حيث  فيفري   22 يــوم  الأوىل  �سمعته  اإطفاء  من 
غرار  على  الــوليــات  بعديد  اجلامعيون  الطلبة  تظاهر 
البويرة مطالبني بالتغيري و حتقيق  بجاية و تيزي وزو و 
ُتوؤكد  �سعارات  الطلبة  ردد  و  ال�سعبي.  ــراك  احل مطالب 
�سرع  اجلزائر.و  يف  ال�سعبي  احلراك  با�ستمرارية  مت�سكهم 
ب�ساحة  التجمع  يف  الطلبة  مقدمتهم  ويف  املتظاهرون 
ال�سهداء قبل الذكرى الأوىل لبداية احلراك ال�سعبي الذي 
ل يزال م�سرا على ال�ستجابة ملطالبه كاملة غري منقو�سة 
والدميقراطية  والعدالة  القانون  دولة  بناء  مقدمتها  ويف 
الراأي.و�سارك  معتقلي  �سراح  واإطــالق  التعبري،  وحرية 
الطلبة م�سريتهم التي انطلقت من �ساحة ال�سهداء وجابت 
املركزي  الربيد  �ساحة  اإىل  و�سول  العا�سمة  �سوارع  اأغلب 
املواطنون  ح�سني،  ع�سلة  �سارع  عرب  اأودان  موري�ص  و�سارع 

امل�سرية  ح�سر  من  البلديات،وجدد  خمتلف  من  القادمون 
ال�سلمية، اعتماد الطرق ال�سلمية التي حتفظ اأمن و�سالمة 
من  الأخـــرية  الأ�سبوعية  املحطة  هــذه  اجلــزائــر.وتــعــد 
احلراك  انطالق  موعد  فيفري،   22 ت�سبق  التي  التظاهر 

ال�سعبي يف نف�ص اليوم من �سنة 2019.
و باملنا�سبة اأفرجت ما ي�سمى جمموعة الفعاليات املواطنية 
الو�سول  اأجل  20 فيفري من  امل�ستقلة عن وثيقتني لندوة 
احلــراك  ملطالب  ت�ستجيب  توافقية  طريق  خارطة  اإىل 
دميقراطي.وذلك  انتقال  حتقيق   يف  ال�ّسلمي  ال�ّسعبي 
ال�ّسعبية  فيفري   22 لــثــورة  الأوىل  الــّذكــرى  مبنا�سبة 
فيفري   22 بيان  على  الأوىل  الوثيقة  وال�ّسلمية.وتن�ص 
وقيمه  مميزاته  حيث  مــن  ـــراك  احل ــذا  ه ماهية  ــول  ح
املتمثلة يف ال�ّسلمية والأخوية، وثانًيا للّتعبري عن مطالبه 
ممار�سات  مــع  قطيعة  اإحـــداث  يف  تلخي�سها  ميكن  اّلــتــي 
ال�ّسعب  اإرادة  عن  البيان  هذا  يعرب  كما  ال�سابق.  النظام 
لل�ّسلطة. والفعلي  احلقيقي  امل�سدر  لي�سبح  الّتحرر  يف 

اجلامعة  الندوة  يف  امل�ساركون  فيتفق  الّثانية  الوثيقة  اأما 
فيفري   20 يــوم  املنعقد  ــراك  احل من  وفعاليات  لن�سطاء 
الّتي  الّتهدئة  اإجـــراءات  جت�سيد  وحتمية  �سرورة  على 
الــّراأي  معتقلي  كافة  �سراح  باإطالق  الّتعجيل  على  ت�سدد 
حافيون  ال�سّ وكــذا   ، ال�ّسلمي  ال�ّسعبي  ــراك  احل ون�سطاء 
ب�سبب اأدائهم املهني يف تغطية احلراك.اإ�سافة اإىل رفع كل 
خمتلف  يف  ال�ّسلمي  ال�ّسعبي  احلراك  على  الّت�سييق  اأ�سكال 
والإعالمي  ال�ّسيا�سي  املجال  فتح  واأي�سا  الوطن  وليــات 
والقيود  الّرقابة  رفع  اإىل  دعت  واخلا�ص.كما  العمومي 
املواطنني  ممار�سة  دون  حتول  اّلتي  والقانونية  ال�ّسيا�سية 
ونقابات  ــزاب  واأح جمعيات  وت�سكيل  الّتجمع  يف  حلقهم 
بالبحث  امل�ساركون  الّت�سريح.والتزم  بنظام  والكتفاء 
احلراك  مطالب  من  م�ستمد  جاد  توافقي  �سيا�سي  حل  عن 
ال�ّسلمي و اللتزام مب�سار و�سروط خارطة طريق   ال�ّسعبي 

ال�ّسيا�سية الّتوافقية.
 لوؤي ي

الأمنية  التدابري  و  ـــراءات  الإج ــار  اإط يف 
ــة  ــن قــبــل مــ�ــســالــح اأمــــن ولي املــتــخــذة م
الأغواط الرامية للحفاظ على اأمن املواطن 
و  العمومية،  ال�سحة  على  املحافظة  و 
امليدانية  الن�ساطات  و  للمهام  موا�سلة 
املنظمة،  الن�ساطات  مبراقبة  املتعلقة 
بقطاع  مــيــدانــيــة  ــة  ــرج خ اإثــــر  عــلــى  و 
التابعة  ال�سرطة  لعنا�سر  الخت�سا�ص 
الأ�سبوع  خــالل  الثالث  احل�سري  لالأمن 

اخلا�سة  التجارية  املحالت  م�ست  املا�سي، 
ببيع  اخلا�سة  املطاعم  كذا  و  اللحوم  ببيع 
�ساحنة  انتباههم  لفتت  امل�سوي  الدجاج 
تربيد من نوع هيونداي كانت متوقفة اأمام 
اأحد املحالت ال�سالفة الذكر، هذه الأخرية 
ال�سرطة  عنا�سر  قبل  من  معاينتها  بعد  و 
تبني اأنها حمملة بكمية من اللحوم البي�ساء 
عليها  تظهر  ع�سوائية،  بطريقة  حمملة 
ل  منها  كمية  وجــود  مع  التعفن،  عالمات 

الفور  على  ليتم  التجاري،  الو�سم  تتحمل 
حتويل ال�ساحنة و �سائقها البالغ من العمر 
)34( �سنة، و فتح حتقيق يف ق�سية احلال.
يف اإطار هذا التحقيق تبني عدم �سالحية 
املقدرة  املحجوزة  البي�ساء  اللحوم  كمية 
الب�سري.  لال�ستهالك  قــنــطــارا(   28( بـــ 
البيطري،  الــطــب  م�سالح  معاينة  بعد 
الإجــــراءات  اتــخــاذ  ــك  ذل اإثـــر  على  ليتم 
بالتن�سيق  الردم  مبركز  باإتالفها   املتعلقة 

ملف  ا�ستكمال  املعنية.بعد  امل�سالح  مع 
امل�ستبه  تقدمي  مت  اجلزائية  الإجــراءات 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  ــام  اأم فيه 
حمكمة الأغواط، الذي اأحال ملف الق�سية 
يف  �سدر  اأين  الفوري  املثول  اإجراءات  على 
ق�سية  عن  املوؤقت  احلب�ص  اإيداع  اأمر  حقه 
لتغذية  �ساحلة  مواد  للبيع  عر�ص  جنحة 

الإن�سان يعلم اأنها فا�سدة.
ق/و

ي�ستبعد ال�سندوق الوطني للتعا�سد الفالحي اإمكانية ا�ستفادة الفالحني من اأية تعوي�سات، يف حال اإعالن اجلفاف ر�سميا يف اجلزائر يف وقت ا�ستدعى التاأخر يف 
ت�ساقط االأمطار على معظم الواليات تنظيم حملة لل�سقي التكميلي.
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رئي�س اجلمهورية ينهي مهام املدير 
العام للميزانية بوزارة املالية

جديد  حج  دفرت  اآالف   5
للجزائر

الر�سمية،  اجلــريــدة  من  ــري  الأخ العدد  يف  �سدر 
العام  املدير  مهام،  باإنهاء  اخلا�ص  الرئا�سي  املرا�سوم 
للميزانية بوزارة املالية، فريد باقه.وق�سى املدير 
�سنة   12 من  اأكر  املالية،  بــوزارة  للميزانية  العام 
العمليات  مدير  حتويل  مر�سوم  �سدر  باملن�سب.كما 
اإىل  ال�سرائب،  مبديرية  والتح�سيل  اجلبائية 

من�سب مفت�ص عام للم�سالح اجلبائية
ق/و

اإن  بلمهدي،  يو�سف  الدينية  ال�سوؤون  وزير  قال 
5 اآلف حاج جديد ا�سافة  اجلزائر حت�سلت على 

اىل احل�سة التي كانت ممنوحة للجزائريني.
اعتمدت  التي  الوكالت  ان  بلمهدي  يو�سف  واأكد 
هذه ال�سنة وهي 45 وكالة منها وكالتان عموميتان 
16 وكالة جديدة مل ي�سبق لها تنظيم  من بينهم 
من  ا�ستفادت  الــتــي  ــالت  ــوك ال �ستعمل  و  ــج  احل
الوكالت  توجيه  و  م�ساعدة  على  �سابقا  التنظيم 
ملو�سم  اجليدة  اخلدمة  �سمان  اجل  من  اجلديدة 

حج 2020.
و�سدد الوزير اأي�سا على �سرورة اأخلقة عمل احلج 
وعلى املناف�سة حيث قال” نحن يف وقت املناف�سة 
ال�سوق”،  يغزو  من  هو  اأح�سن  ب�ساعة  لديه  من 
�سد  نحن  التناف�ص  �سد  لي�ص  نحن   ” ــاف  واأ�ــس
على  الفاح�ص  الراء  يريدون  اللذين  الأ�سخا�ص 
ح�ساب الآخرين”، كما قال اإن هدف هذا ال�سالون 

لهذه ال�سنة من اأجل خدمة احلاج اجلزائري.
�ستعمل  البعثة  اأن  احلــج  تكلفة  �ساأن  يف  ــال  وق
ال�سري  �سمان  مع  هي  كما  اإبقائها  على  جاهدة 
للحاج  املــقــدمــة  واخلـــمـــات  للتنظيم  احلــ�ــســن 

اجلزائري يف البقاع املقد�سة.
ق/و

الدويل  اجلزائر  مبطار  ام�ص  م�سافر  تويف 
ل�سالح  مهمة  يف  لفرن�سا  متوجها  ــان  ك
خالل  ل�ساحلها،  يعمل  الــتــي  ال�سركة 
اإ�سراب  ب�سبب  املطار  عمت  التي  الفو�سى 

امل�سيفني.
ال�سحية  ــاإن  ف اعالمية  م�سادر  وح�سب 
الدويل،  اجلزائر  مطار  ببهو  اأر�سا  �سقط 
اأم�ص،   املطار  �سهدها  التي  الفو�سى  خالل 

اأ�سيب  حيث  امل�سيفني،  ــراب  ــس اإ� جــراء 
وف�سلت  اأر�سا،  لي�سقط  القلق  من  بحالة 
اإ�سعافه. و وفق  الطبية يف حماولة  الفرق 
من  ال�سحية  ــاإن  ف معلومات  مــن  توفر  مــا 

1968 و ي�سكن بحي ديار اجلماعة  مواليد 
الق�سية  و  بــالــعــا�ــســمــة،  ـــراح  ج بــبــا�ــص 

للمتابعة.
ق/و

20 وهران 21ق�سنطينة 24ورقلة 27الوادي 23اجلزائر 19حالـة الطقـس

الفجر 05:45  الظهر 12:44   الع�شر 15:51   املغرب 18:15  الع�شاء 19:35مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

مقتل ع�سكري متقاعد والزوجة يف قف�س االتهام باأم البواقي 

حراك الطلبة يتاأهب الإحياء �سنوية احلراك يف اأ�سبوعه الـ52  

حجز 28  قنطارا من اللحوم البي�ساء  غري ال�ساحلة لال�ستهالك باالأغواط

وفاة م�سافر يف املطار الدويل تزامنا مع االإ�سراب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

