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هذه تفا�سيل وفاة ال�ســــاب معتـــــــــــــوق 
حتويل الأوعية العقارية امل�سرتجعة ل�سكنات عدلبال�سريـــــــط احلدودي بالـــــــوادي!!  

ا�ستئنـــــاف 
رحالت اجلويـــة 
اجلزائرية بعــــد 
اإ�سراب امل�سيفني 

املنتدى الثقايف بالوادي 
يفتتح مو�سمه حـول "دور 
الزوايا يف احلفاظ على 

املرجعية وال�سلم الجتماعي"

عمل ت�ساركي بني جريدة "�لتحريـــــــــــــر"  ود�ر �لثقافة حركة �حتجاجية د�مت 4 �أيام

خـــالل اجتمـــاع تراأ�ســــه وزيـــــر ال�سكــــــــن 
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نهاية حقبة "�آل بوتفليقة" وزج "�لع�سابة" بال�سجون

احلراك ال�سعبي يحتفي ب�سنويته 
الأوىل م�سرا على مطالبــــــــه 
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فيما هناك عر�ض فو�سوي للحوم يف غياب املراقبة

حملة لتحرير الأر�سفـة 
من التجارة املوازيــة

نادي تقرت 
تقرت جمبـــــرة على 

اإ�سقاط البليدة وم�ساحلة 
الأن�سار الغا�سبيـــــن

ت�سامن �سوف 
مهمة الت�سامن �سعبة لكن 

الالعبني م�سرون على 
نتيجــــة اإيجابيــــة 

�سباب �سيدي عبــــاز 
م�سمــــم على التوظيف 

يف احتجاج لليوم اخلام�ض 
على التوالــــــي

اأيام اإعالمية حول اأخطار 
التعّدي على املن�ســـــاآت 

الكهربائية والغازية 

�لــــــو�دي

ريا�ســـة �جلنـــوب

غرد�ية

غرد�ية
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�س 06

�لقانونيـــــــــــــــــــــة  �للجنــــــــــــــــــــــة  على  حممد  ومري  حبيب  قدوري  عن  �حل�سانـــــــــــــــة  رفــــــــــع  طلب   • �إحالـــــــــــــة 
• نحو رفع �حل�سانة عن عبد �لقـــــــــــــادر و�علي يوم 2 مار�س  ووزير �ل�سباب و�لريا�ســـــــــــــــــة �ل�سابق حتت �لرقابـــــــــــة �لق�سائيــــــــــــــــة

امل�سروعــــــة املطالب  جميع  حتقيـق  غايــــــــة  اىل  مبوا�سلته  العهد  • جدد 
لنحتفل" ناتــــي  "مل  ب�سعـــار  الأوىل  ال�سنوية  يف  يخرج  ال�سعبي  • احلراك 

الراأي؟ و  التعبري  يف  حريتهم  اجلزائريون  حقق  هل  يت�ساءلون:  • ومراقبون 



 بيع حليب الأكيا�ض »باملعريفة« 
 يف جيجل

دفعت أزمة احلليب غري املسبوقة اليت 
تعيشها والية جيجل منذ عدة أسابيع 

بأصحاب املتاجر املتخصصة ببيع حليب 
األكياس حتت الطاولة أو باألحرى » 

باملعريفة« وسط صمت مطبق من اجلهات 
الوصية العاجزة عن كسر شوكة املضاربني 
ولوبيات احلليب ، وأكد مواطنون أن معظم 
أصحاب املحالت املتخصصة يف بيع احلليب 

جبيجل أصبحوا مينحون األكياس اليت 

تصلهم حتت الطاولة لزبائنهم املعروفني أو القدامى، وأن كل شخص اليعرفه هؤالء أو مل 

يتعود على اقتناء حاجياته من حمالهتم، اليسمع من هؤالء إال كلمة » ماكانش« مبجرد طلبه  
كيس حليب حىت لو حضر مع صالة الفجر.

اأ�سيبا بحروق من الدرجة الثانية 
و الثالثة

�ساب خمتل عقليا 
ي�سرم النريان يف 
والدته و يحرق 

نف�سه ب�سطيف

اهتزت قرية اوالد بوسالمة الواقعة ببلدية 
صاحل باي جنوب والية سطيف، على وقع 

حادثة مأساوية متثلت يف إقدام شاب يعاين 
من اضطرابات نفسية و عقلية، على إضرام 

النريان يف جسد والدته البالغة من العمر 
65 سنة ،قبل أن يقوم بإحراق نفسه، و 
حسب املعلومات اليت حبوزتنا، فإن هذا 

الشاب الذي يبلغ من العمر 30 سنة كان 
رفقة والدته يف املطبخ، اليت تقوم بطهي 

اخلبز فقام بزنع أنبوب الغاز املوصول باملوقد 
لتشتعل النريان يف جسد والدته ، مث قام 

بتوجيه أنبوب الغاز إىل جسمه أين اصيب 
هو اآلخر حبروق من الدرجة الثانية و 
الثالثة ، و فور وقوع احلادثة مت نقلهما 
على جناح السرعة من قبل اجلريان إىل 

العيادة الطبية لبلدية صاحل باي، قبل أن 
يتم حتويلهما إىل مستشفى عني وملان، لتلقى 

االسعافات الالزمة .و قد فتحت مصاحل 
الدرك الوطين لبلدية صاحل باي حتقيقا يف 

حي 300 م�سكن بورقلة يفتقر للمرافق العمومية. احلادثة .

�صورة وتعليق

من  شابة  عببرت 
عن  عنابة  واليببة 
الشديد  امتعاضها 
مبببن احلبببادثبببة، 
البببيت وقببعببت هلا 
واملتمثلة يف تعرض 
إلصببابببة  قطتها 
أحد  مستوى  على 

العيادة حقنة تسببت هلا يف مضاعفات خطرية وتدهورت حالتها الصحية. إىل عيادة بيطرية خاصة يف عنابة، من أجل عالجها فتم إعطاؤها أطرافها فنقلتها  إىل  وعادت جمددا  كلوي،  من قصور  تعاين  أصبحت  لب حيث  فمنحوا  بالضبط  وقع  ما  عن  االستفسار  أجل  من  أو دواء منتهي الصالحية، و قد خفيفة ومل تكن تتوقع وقوع هذه املضاعفات، ورجحت أن سببها هو أهنا دفعت 2500 دج من أجل عالج قطتها اليت كانت تعاين من إصابة »القطة« فيتامينات ومسكنات لألمل، وكشفت صاحبة القطة »أ.ح« البيطرية  لألشخاص حقن القطة بدواء حليوان آخر  مماثلة  شكاوى  الفايسبوك  بعض صفحات  يف  مل تسلم منه حىت احليوانات.البيطرية، و يبدو أن اإلمهال الطيب و األخطاء الطبية يف اجلزائر الذين تذمروا من ضعف اخلدمات املقدمة من طرف بعض العيادات انتشرت 
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حـدث وال حـرج

ال�سبت  22  فيفري  2020 م املوافق لـ 28 جمادى الثانية  1441 هـ  العدد  1933

الإهمال الطبي ي�سل حتى اإىل 
العيادات البيطرية يف عنابة

علم من م�سادر مطلعة �أن م�سالح �الأمن 
�حل�سري �لثالث بوالية �سيدي بلعبا�س 
�أ�ستاذ  �الأ�ــســبــوع  نهاية  ــت  ــف �أوق قــد 
�ملتو�سط   بالتعليم  �لريا�سيات  مــادة 
على  ــد�د  ح مالك  مبتو�سطة  يعمل 
�أخالقية  ق�سية  يف  تورطه  خلفية 
على  قا�سر�ت  تلميذ�ت  وحتري�سه 
م�ساهدة  خالل  من  �لرذيلة  ممار�سة 
خليعة  فيديوهات  ومقاطع  �سور 

على "�الأنت�سغر�م"
�ل�سكوى  �إىل  تعود  �لق�سية  تفا�سيل 
لدى  �الأولياء  بع�س  بها  تقدم  �لتي 

�أ�ستاذ مادة �لريا�سيات  م�سالح �الأمن �حل�سري �لثالث ب�سيدي بلعبا�س بعد بلوغ م�سامعهم �أن 
يقوم بعر�س �سور خليعة �أمام طالباته بو��سطة هاتف نقال ويحر�سهم على �إن�ساء عالقات 
غر�مية مع �لتالميذ ،وبعد �لتحقيق مت �لعثور على هاتف به فيديوهات و�سور خملة باحلياء 
،كما ك�سفت �لتلميذ�ت �نه كان يحكي لهم عن مغامر�ته �لعاطفية من �جل ��ستدر�جهم ،حيث 
ويف هذ� �ل�سياق مت حترير �إجر�ء ق�سائي �سده قدم مبوجبه �أمام �لنيابة �لعامة �لتي �أمرت 

باإيد�عه رهن �حلب�س  .

شاركت ناسا يف صورة غريبة ملا كانت ذات يوم 
حبرية أكر من حبر قزوين يف وسط إفريقيا.
ومتتد هذه املساحة الضخمة من املياه، اليت 

يطلق عليها Mega Chad، على مساحة 150 
ألف ميل مربع عر الصحراء الكرى، ولرمبا 
كانت األكر على األرض يف يومنا هذا .وتعد 

حبرية “تشاد” احلديثة جزءا صغريا من 
حجمها السابق، وتقع داخل اجلسم الساحلي 

القدمي للمياه، الذي ما يزال حمفورا ضمن 
املناظر الطبيعية الصحراوية.وترز الصورة 

املناطق السفلية املظلمة من املنطقة، إىل 
جانب اجلزء الرملي والتالل الشاطئية، اليت 

تشكلت على طول الشواطئ الشمالية الشرقية 
لبحرية “ميغا تشاد”.والحظ اخلراء أن 

تقلص البحرية الضخمة إىل حجمها احلايل 
البالغ 137 ميال مربعا،  استغرق بضع مئات 

من السنني. كما تقلص حجم البحرية، 
اليت تعر حدود تشاد والنيجر ونيجرييا 

والكامريون، أكثر فأكثر بسبب اندثار املياه 
العذبة منها.وصدرت تفاصيل املدة اليت 

استغرقتها البحرية يف االنكماش عام 2015، 
بواسطة فريق من العلماء الريطانيني.وُتظهر 

دراسة الباحثني أن إخصاب التربة ميكن أن 
حيدث قبل ألف عام فقط، تاركا لغزا حول 

كيفية تلقي الغابة للعناصر الغذائية احليوية 
قبل ذلك الوقت، و  وجد الباحثون أن التغيري 
حدث يف بضع مئات من السنني، بسرعة أكر 

بكثري مما اعُتقد سابقا. ويهب الغبار من 
Bodélé عر املحيط األطلسي، للمساعدة يف 

ختصيب غابات األمازون املطرية.

صورة غريبة 
من ناسا تظهر 
اكتشافا مفاجئا 
وسط إفريقيا!

توقيف اأ�ستاذ لتحري�سه على ممار�سة 
الرذيلة عرب الأن�ستغرام
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حراك 22 فيفري يحقق امل�ستحيل و يدير ظهره للتفاو�ض

لوؤي ي
--------------------

ب�أ�رسه  الع�مل  و  اجلزائريون  وي�ستذكر 
الذي   ،2019 فيفري   22 الـــ  ت�ريخ 
�سيبقى حمفورا يف الذاكرة حني تظ�هر 
االآالف يف مدن عدة و الع��سمة، حيث 
 ،2001 الع�م  منذ  فيه�  التظ�هر  يحظر 
اخل�م�سة"  للعهدة  "ال  �سع�رات  رافعني 
اإ�س�رة  يف  �سعيد"،  وال  بوتفليقة  و"ال 
اإىل �سقيق الرئي�س الذي ك�ن ينظر اإليه 

على اأّنه خليفته املحتمل.
احلكم  اإىل  الذي و�سل  بوتفليقة  وك�ن 
يف الع�م 1999 اأعلن تر�سحه يف الع��رس 
من فيفري لعهدة رئ��سية خ�م�سة رغم 
بجلطة  اإ�س�بته  نتيجة  �سحته  تدهور 
دم�غية ع�م 2013. و يف الـ 10 م�ر�س  
�رسح رئي�س االأرك�ن الفريق اأحمد ق�يد 
اأن اجلي�س "يتق��سم" مع ال�سعب  �س�لح 

"القيم و املب�دئ نف�سه�".
نهاية حقبة

فريد  ــري  اجلــزائ ال�سحفي  ــروي  ي و 
احلك�ية  "بوتفليقة،  كت�ب  يف  عليالت 
ف�سوال  ام�س  اأول  ال�س�در  ال�رسية" 
يف  املخلوع  حي�ة  مــراحــل  مــن  ه�مة 
�سعيد  اأن  اذ  االخرية   ال�سي��سية  اي�مه 
للرئي�س،  االأ�سغر  ال�سقيق  بوتفليقة، 
مع  ال�سي��سي  القرار  يت�س�رك  اأ�سبح 
لعهدة  معه  يخطط  وب�ت  االأكرب  اأخيه 
اجلزائريني  ا�ستنك�ر  ــ�رت  اأث خ�م�سة 

ب�سكل وا�سع و�سديد.
وبْدُء �سعيد بوتفليقة جت�ُوِز �سالحي�ت 
وزير  ن�ئب  �سي�دة  جت�هل  و  الرئي�س 
الدف�ع ورئي�س اأرك�ن اجلي�س اأحمد ق�يد 
�س�لح، اإذ بداأ يخطط منذ اأكتوبر 2019 
رئي�س  مثل  القرار  اأ�سح�ب  بع�س  مع 
مدين  حممد  ال�س�بق  اال�ستخب�رات 
خ�م�سة  عهدة  لفر�س  "توفيق"  املدعو 
مه�مه  تويل  عن  بوتفليقة  عجز  رغم 

الد�ستورية ب�سبب املر�س.
ب�لن�سبة ل�سعيد بوتفليقة  وبدت اخلطة 
ب�سيطة و يف املتن�ول، اإذ ك�نت تق�سي 
املع�ر�سة  على  انتق�لية  مرحلة  بعر�س 
يف  البق�ء  الأخيه  ت�سمح  ال�سي��سية 
ال�سلطة مق�بل وعود ب�إجراء اإ�سالح�ت 
احلكم  مدة  حتديد  اأبرزه�  د�ستورية، 

لواليتني اثنتني فقط.
الذهول  من  مبزيج  الفكرة  هذه  وقوبلت 
العزيز  عبد  اأن  علم�  ال�سخرية  و 
من   74 امل�دة  األغى  من  ك�ن  بوتفليقة 
د�ستور 1996 والتي حددت فرتة احلكم 

لعهدتني ال اأكرث.  
على  بوتفليقة  �سعيد  ح�سل  فيم�  و 
ال�س�بق  اال�ستخب�رات  رئي�س  موافقة 
"توفيق" للم�سي قدم� يف تنظيم مرحلة 
انتق�لية، ا�سطدم برف�س ق�طع من قبل 
ق�يد  اأحمد  الفريق  اجلي�س،  اأرك�ن  ق�ئد 
�رسية  اجتم�ع�ت  �سعيد  وعقد  �س�لح. 
اآخرين  م�سوؤولني  مع  و  "توفيق"  مع 
)رئي�س الوزراء ووزير الداخلية ورئي�س 

الربمل�ن( الأجل فر�س خطته.
�س�لح،  ق�يد  الراحل  مع�ر�سة  اأم�م  و 
ي�ست�سلم  اأن  دون  من  اخلطة  ف�سلت 
الرئي�س  ف��ستدعى  بوتفليقة.  �سعيد 
ال�س�بق يف مطلع 2019 الهيئة الن�خبة 
الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  موعد  حــدد  و 

وقع  فيفري   9 ويف  افــريــل.   18 يف 
ال�س�رع  ب�رز يف م�سل�سل تفجر  حدث 
"جبهة  حزب  بتنظيم  ذلك  و  اجلزائري، 
التحرير" مهرج�ن� �سخم� يف الع��سمة 
خ�م�سة.  لعهدة  بوتفليقة  تر�سح  لدعم 
املنظمون  اأ�سهر  االأخــري،  غي�ب  يف  و 
"الك�در"  يومه�  اجلزائريون  �سم�ه  م� 
وهي �سورة للرئي�س املري�س، الذي ال 
حوله�  من  ا�سطف  مي�سي،  وال  يتكلم 

امل�س�ركون لتزكية بطلهم.
ف�سول اإ�سقاط الع�سابة

وحتت ال�سغوط يف الـ 11 م�ر�س اأعلن 
لعهدة  الرت�سح  عن  عدوله  بوتفليقة 
الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  واإرجــ�ء  خ�م�سة 

الأجل غري م�سمى.
ح�سود  خرجت  مــ�ر�ــس   15 ـــ  ال ويف 
منددة  الع��سمة  و�سط  �سخمة   
بتمديد عهدة بوتفليقة من خالل ت�أجيل 
االنتخ�ب�ت. و�سملت التظ�هرات اأربعني 

والية من اأ�سل 48.
ق�ئد  الراحل  طلب  م�ر�س  نه�ية  ام� يف 
اأحمد ق�يد �س�لح  الفريق  اأرك�ن اجلي�س 
مم�ر�سة  عــن  عــ�جــزا  الرئي�س  اإعـــالن 

ال�سلطة اأو اأن ي�ستقيل.
العزيز  عبد  اأعــلــن  افــريــل   2 ـــ  ال يف 
بوتفليقة، الذي يبلغ من العمر 82 ع�م� 

ا�ستق�لته.
اجلزائريون  نزول  افريل   5 الـ  تبعه� يف 
اإىل ال�سوارع ب�أعداد كبرية، معربني عن 
عزمهم على التخل�س من "كل" رموز 

النظ�م.
و يف الـ 9 افريل مّت تعيني رئي�س جمل�س 
رئي�س�  �س�لح  بن  الق�در  عبد  ــة  االأم
ب�لوك�لة، فيم� ق�طعت املع�ر�سة جل�سة 

الربمل�ن.
ال�سلطة  رف�ست   ، م�ي   20 الـ  ويف 
مطلبني رئي�سيني للمحتجني هم� اإرج�ء 
يف  حددت  التي  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت 
"النظ�م  رموز  رحيل  و  جويلية   4 الـ 

ال�سي��سي".
واألغى املجل�س الد�ستوري يف الـ 2 من 
ك�نت  التي  الرئ��سية  االنتخ�ب�ت  جوان 
مقررة يف الـ 4 من جويلية ب�سبب عدم 

وجود مر�سحني.
يف منت�سف �سبتمرباأقر الربمل�ن ب�سكل 
انتخ�بية  �سلطة  لت�سكيل  ق�نون�  ط�رئ 
الق�نون  ملراجعة  واآخــر  "م�ستقلة"، 
االنتخ�بي. واأعلن عبد الق�در بن �س�لح 
اأن االنتخ�ب�ت الرئ��سية �ستجرى يف الـ 
12 دي�سمرب متم��سي� مع "مقرتح" ق�ئد 

اأرك�ن اجلي�س.
ال�سلطة  �سددت  �سبتمرب   18 الـ  يف 
املحتجني  �ستمنع  اإنه�  وق�لت  لهجته� 
يف  امل�س�ركة  من  اأخــرى  ــ�ت  والي من 

تظ�هرات الع��سمة.
حمكمة  ق�ست  �سبتمرب   25 ـــ  ال يف 
ع�سكرية ب�ل�سجن 15 ع�م� على �سعيد 
بوتفليقة ورئي�سني �س�بقني للمخ�برات 
"الت�آمر �سد  وم�سوؤول �سي��سي، بتهمة 
دي�سمرب  مطلع  وبداأت  الدولة".  �سلطة 
اأول حم�كمة بتهم الف�س�د �سد رئي�سي 
�سي��سيني  وم�سوؤولني  �س�بقني،  وزراء 
ت�سنيع  قط�ع  يف  ــن  واآخــري اآخــريــن 
ال�سي�رات. وق�ست املحكمة يف الع��رس 
لرئي�س  �سنة   15 ب�ل�سجن  دي�سمرب  من 

و12  اأويحيى  اأحمد  ال�س�بق  احلكومة 
بعد  �سالل  امل�لك  عبد  ل�سلفه  �سنة 
املحكمة  وق�ست  ب�لف�س�د.  اإدانتهم� 
امل�سوؤولني  من  عــدد  ب�سجن  كذلك 

ال�س�بقني بعد اإدانتهم ب�لف�س�د.
من  اأقل  يف  ال�سعبي  احلراك  متكن  كم� 
بطريقة  حكم  نظ�م  تغيري  مــن  عــ�م 
تطبيق  على  اإ�رساره  من خالل  �سلمية 
الد�ستور مبرافقة  8 و102 من   ،7 املواد 
هذا  وجت�سد  للجي�س،  العلي�  القي�دة 
انتخ�ب�ت  اأول  تنظيم  املطلب من خالل 
وطنية  �سلطة  ــرساف  اإ� حتت  رئ��سية 

م�ستقلة لالنتخ�ب�ت.
الت�ريخي  اال�ستحق�ق  هذا  اأ�سفر  وقد 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ب�نتخ�ب 
اأول خرجة اعالمية  اأكد يف  تبون الذي 
له "ا�ستعداده الت�م" الإجراء "حوار ج�د" 
لط�مل�  الذي  ال�سعبي  احلراك  ممثلي  مع 
و�سفه�  خطوة  يف  بـ"املب�رك"  و�سفه 
الكثريون ب�مل�سعى "احلقيقي" لتكري�س 
الوعود التي ك�ن قد قطعه� على نف�سه 
خالل  مــن  االنتخ�بية  حملته  خــالل 
"تقنني هذا احلراك وحتقيق كل مط�لبه".

ل قيادة للحراك
ك�نت هذه اأبرز املحط�ت التي مرت يف 
ت�ريخ حراك اجلزائر الفريد من نوعه يف 
ملحة  تبقى  الت�س�وؤالت  ان  بْيَد  الع�مل؛ 
بخ�سو�س متكن االنتف��سة من اإ�سم�ع 
�سوته� يف الوقت الذي انتقد فيه كثري 
احلركة على  هذه  قدرة  الن��س عدم  من 
ف�ن  ذلك  ومع  �سي��سي�  نف�سه�  تنظيم 
�سيئ� واحدا موؤكدا هو اأن احلراك قد غري 

الو�سع اجلزائري ب�لفعل.
فقد جت�سد اال�ستثن�ء اجلزائري يف عدم 
امل�سريات  خــالل  �سحية  اأي  �سقوط 
ال�سعبية التي تنظم كل يوم جمعة عرب 
حم�والت  رغم  الوطن،  والي�ت  ك�فة 
ك�سفته�  الــتــي  ــ�آمــر  ــت وال االخــــرتاق 
االأمنية  امل�س�لح  خمتلف  وج�بهته� 

بقي�دة اجلي�س الوطني ال�سعبي.
و ك�سفت املديرية الع�مة لالأمن الوطني 
 2019 ل�سنة  لن�س�ط�ته�  ح�سيلة  يف 
امل�سريات  بت�أمني  ق�مت  م�س�حله�  اأن 
ال�سعبية بـ"كل احرتافية وكف�ءة وخربة 
ع�لية حلم�ية املتظ�هرين" واأنه مت خالل 
�سخ�س�   223 "توقيف  امل�سريات  هذه 
ت�سللوا  اجلن�سي�ت  خمتلف  من  اأجنبي� 
بح�سن  �سواء  ال�سعبية  امل�سريات  داخل 

اإطالق  مت  وقد  اأخرى"  الأغرا�س  اأو  نية 
االأج�نب  من  املوقوفني  اأغلبية  �رساح 
فيم� مت طرد 24 منهم واإح�لة 10 اآخرين 

على الق�س�ء.
اللحمة  يف  اأي�س�  اال�ستثن�ء  ويظهر 
بني  عــراهــ�  تــوطــدت  التي  الوطنية 
خمطط�ت  مواجهة  يف  اجلــزائــريــني 
من  تنطلق  التي  املمنهج  التق�سيم 
وجتد  االجتم�عي،  التوا�سل  من�س�ت 
اأجنبية  عوا�سم  يف  له�  ودعم�  �سندا 
حتركت موؤخرا ب�سكل علني من مبنى 
اأنه� ا�سطدمت  االأوروبي، غري  الربمل�ن 
النظري  منقطعة  ور�سمية  �سعبية  بهبة 

متكنت من اإف�س�له�.
وم� زال اجلزائريون ي�سنعون اال�ستثن�ء 
بحراك متف�عل مع التطورات ال�سي��سية 
للبالد وحتى االإقليمية والدولية بدليل 
موؤخرا  نددت  التي  العفوية  ال�سع�رات 
الق�سية  و�س�ندت  الــقــرن  ب�سفقة 

الفل�سطينية.
كم� يح�ول احلراك اأي�س� تكييف مط�لبه 
اأي  دون  اأ�سبوعي�  به�  ي�سدح  التي 
للتعبري  تف�و�سي،  منطلق  اأو  و�سيط 
مع  راأيــه  عن  وم�سوؤولية  حرية  بكل 

رف�س حم�والت التزعم والتوجيه.
على  ال�سلطة  اأجرب  احلراك  هذا  اأن  ومع 
الوزراء  تن�زالت، ك�سجن بع�س  تقدمي 
وكب�ر امل�سوؤولني ورج�ل االأعم�ل الذين 
ف�إن  وا�سعة،  ب�سلط�ت  يتمتعون  ك�نوا 
مط�لب �سعبية اأ�س��سية ك�إن�س�ء حكومة 
موؤلفة من �سخ�سي�ت م�ستقلة واإ�سالح 
موؤ�س�س�ت احلكم مل تتحقق ا�س�فة اىل 
عدم متكن احلراكيني من حتقيق مط�لبهم 
عدم  غرار  على  ال�سلطة  اىل  املرفوعة 
ح�سولهم على تراخي�س لعقد ندواتهم، 
مثل اعالن فع�لي�ت ون�سط�ء من احلراك 
من  ك�ن  ج�معة  ندوة  ت�أجيل  ال�سعبي 
املقرر تنظيمه� بق�عة حر�سة ح�س�ن اول 
االأوىل  ب�لذكرى  احتف�ال  اخلمي�س  ام�س 
ال�سلط�ت  رف�س  بعد  ال�سعبية  للثورة 

منح الرتخي�س لعقده�.
  اإجراءات التهدئة

واي�س� يلح املن�سوون حتت لواء احلراك 
اإجراءات  على �رسورة وحتمية جت�سيد 
الّتعجيل  على  ت�سدد  الّتي  الّتهدئة 
ــّراأي  ال معتقلي  ك�فة  �ــرساح  ب�إطالق 
 ، ال�ّسلمي  ال�ّسعبي  احلــراك  ون�سط�ء 
ح�فيون ب�سبب اأدائهم املهني  وكذا ال�سّ

كل  رفع  اإىل  احلراك.اإ�س�فة  تغطية  يف 
ال�ّسعبي  احلراك  على  الّت�سييق  اأ�سك�ل 
و  الوطن  والي�ت  خمتلف  يف  ال�ّسلمي 
اأي�س� فتح املج�ل ال�ّسي��سي واالإعالمي 
برفع  يط�لبون  واخل��س.كم�  العمومي 
الق�نونية  و  ال�ّسي��سية  القيود  و  الّرق�بة 
اّلتي حتول دون مم�ر�سة املواطنني حلقهم 
يف الّتجمع و ت�سكيل جمعي�ت و اأحزاب 

و نق�ب�ت و االكتف�ء بنظ�م الّت�رسيح.
الرئي�س عبد  ورغم� عن ذلك ف�ن قرار 
فيفري   22 ت�ريخ  اإعالن  تبون،  املجيد 
لبدء  االأوىل  الذكرى  ي�س�دف  الــذي 
احلراك يوم� وطني� تق�م فيه االحتف�الت 

الر�سمية ال ميكن جت�هله.
تخليدا  اجلمهورية،  رئي�س  قرر  فقد 
ال�سعبي  للحراك  االأوىل  للذكرى 
كل  من  فرباير   22 يوم  اإعالن  املب�رك، 
بني  والتالحم  لالأخوة  وطني�  يوم�  �سنة 

ال�سعب وجي�سه وفق الرئ��سة.
 22 "يوم  "اأن  رئ��سي  مر�سوم  وح�سب 
لل�سعب،  الت�ريخية  الهبة  يخلد  فرباير 
الوطني  الرتاب  به عرب جميع  ويحتفل 
تعزز  اأن�سطة  و  تظ�هرات  خالل  من 
و  الوطنية،  واللحمة  ــوة  االأخ ــرس  اأوا�
ال�سعب  بني  الت�س�من  روح  تر�سخ 

وجي�سه من اأجل الدميوقراطية".
مع  الرئي�س  لق�ء  اأثن�ء  القرار  واأُعلن 
ُبث  والــذي   الوطنية  االإعــالم  و�س�ئل 
على �س��س�ت التلفزيون م�س�ء اخلمي�س.
احلراك  "تقنني"  م�سعى  اأن  جلي�  وبــدا 
مراجعة  ــرب  ع حــ�لــيــ�  ــر  مي ال�سعبي 
فور  تبون  الرئي�س  ن�سب  اإذ  الد�ستور، 
توليه مه�مه جلنة خرباء مكلفة ب�سي�غة 
مقرتح�ت مراجعة الد�ستور، وقد انتهت 
و  مقرتح�ته�  �سي�غة  من  اللجنة  هذه 
�رسعت يف من�ق�سة االأفك�ر التي ج�ءت 
به� بغية التو�سل اىل �سي�غة تقنية و 

ق�نونية له�.
االنته�ء من هذه  اللجنة فور  �ستقوم  و 
املرحلة ب�إعداد امل�سودة االأوىل للد�ستور 
لتعر�س على رئي�س اجلمهورية وبعده� 
على املجتمع املدين و االأحزاب و الراأي 
لتتم من�ق�سته�  االإعالم  الع�م و و�س�ئل 
و  االقرتاح�ت  تلك  تعود  ثم  واإثراوؤه�، 
التي  جمددا  اخلــرباء  جلنة  اإىل  االأفك�ر 
و  التعديالت  بع�س  �ستجري  بدوره� 
على  امل�سودة  عر�س  قبل  االإ�س�ف�ت 
الربمل�ن وبعده� على اال�ستفت�ء ال�سعبي.

يطفىء احلراك ال�سعبي �سمعته الأوىل اليوم بعد ما حاز على و�سم "اليوم الوطني" من الرئا�سة وهو الذي متكن من دفع الرئي�ض ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة اإىل ال�ستقالة و اأ�سر 
على تطبيق املواد 7, 8 و102 من الد�ستور لكن التحديات ل تزال تواجهه مع ا�ستمرار مطالبته باإ�سقاط "النظام" وعدم قدرته على اإفراز قيادة تتفاو�ض مع ال�سلطة.

ق�سة نهاية حقبة " اآل بوتفليقة" و زّج "الع�سابة" بال�سجون
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اأعباء جديدة �سد اأربع  وزراء �سابقني 
يف ق�سايا الف�ساد

لوؤي ي
-----------------

الوك�لة  ق�سية  يخ�س  وفيم� 
خل�س  ال�رسيعة،  للطرق  الوطنية 
التحقيق فيه� لرفع االأعب�ء �سد كل 
وزيرا  ب�سفته  بج�وي  حممد  من 
وحممد  �س�بق�  اخل�رجية  لل�سوؤون 
�سكيب خليل ب�سفته وزير الط�قة 
واملن�جم �س�بق� و عم�ر غول ب�سفته 
�س�بق�. العمومية  االأ�سغ�ل  وزير 
"�سون�طراك  بق�سية  تعلق  وفيم� 
اأعب�ء  التحقيق  فيه�  رفع  فقد   ،"2
خليل  �سكيب  حممد  املدعو  �سد 
واملن�جم  الط�قة  ــر  وزي ب�سفته 
�س�بق�، فيم� تو�سل التحقيق املب��رس 
يف ق�سية الوك�لة الوطنية لل�سدود 
�سد  اأعب�ء  اإبراز  اإىل  والتحويالت 
املدعوين عبد امل�لك �سالل، ب�سفته 
امل�ئية �س�بق� وف�طمي  وزير املوارد 
�س�بق�،  بج�ية  وايل  ب�سفته  ر�سيد 
وايل  ب�سفته  وا�سح  ح�سني  وكذا 
ميينة  ونــوريــة  �س�بق�  وزو  تيزي 
م�ستغ�من  والية  ب�سفته�  زرهوين 
ق�سية  يخ�س  فيم�  �س�بق�.اأم� 
ف�إن  "ب�تيج�ك"،  العمومية  ال�رسكة 
اأعب�ء  رفع  اإىل  خل�س  به�  التحقيق 
حممد  حميد  طم�ر  املدعو  �سد 
وترقية  امل�س�هم�ت  وزير  ب�سفته 

بخ�سو�س  �س�بق�.اأم�  اال�ستثم�ر 
انتهى  "ي�س.اأر.�سي"  ق�سية 
م�سوؤولية  اإبراز  اإىل  فيه�  التحقيق 
خليل  �سكيب  حممد  املــدعــويــن 
ب�سفته وزير الط�قة واملن�جم �س�بق� 
كمدير  املوؤمن  عبد  قــدور  ــد  وول
اجلزائر. "ب�س.اأر.�سي"  موؤ�س�سة  
كم� تو�سلت التحقيق�ت الق�س�ئية 
اإىل اإبراز اأعب�ء �سد حممد �سكيب 

خليل ب�سفته وزير الط�قة واملن�جم 
�س�بق� وبوطرفة نور الدين ب�سفته 
يف  �س�بق�  واملن�جم  الط�قة  وزيــر 
"اأ�س. العمومية  ال�رسكة  ق�سية 
اإىل  البي�ن  اأن.�سي.الف�الن".واأ�س�ر 
حمكمة  لدى  التحقيق  ق�س�ة  اأن 
�سيدي اأحممد املخطرين ب�لق�س�ي�، 
االخت�س��س  بعدم  اأوامر  اأ�سدروا 
امللف�ت  اإح�لة  ليتم  ال�سخ�سي، 

لدى  الع�م  الن�ئب  اإىل  املذكورة 
عمال  ـــك  وذل العلي�،  املحكمة 
ق�نون  من   573 املــ�دة  مبقت�سي�ت 
ا�ستف�دة  ب�سبب  اجلزائية  االإجراءات 
االمتي�ز  ق�عدة  من  ب�الأمر  املعنيني 
التي  ال�سفة  ب�سبب  الق�س�ئي، 
ارت�كب  وقت  به�  يتميزون  ك�نوا 
بي�ن  عليه�  ين�س  التي  االأفــعــ�ل 

الني�بة الع�مة.

اإنها  قالت  الف�ساد,  ق�سايا  من  مبجموعة  اخلا�سة  الق�سائية  التحقيقات  م�ستجدات  عن  اجلزائر  ق�ساء  مبجل�ض  العامة  النيابة  ك�سفت 
النيابة  "�سعيا من  اأنه  اأم�ض الأول  العامة ملجل�ض ق�ساء اجلزائر  النيابة  اأ�سدرته  بيان  �سابقني.وجاء يف  �سملت تورط وزراء وولة 
التحقيقات  باأن  تعلم  فاإنها  الف�ساد,  ق�سايا  يف  الإجرائية  التطورات  باأهم  العام  الراأي  لتنوير  اجلزائر  ق�ساء  جمل�ض  لدى  العامة 

الق�سائية التي متت مبا�سرتها تو�سلت اإىل رفع اأعباء  �سد وزراء وولة �سابقني" يف عدد من الق�سايا.

قدور  وولد  طمار  لفالن" تورط  �سي  "باتيجاك" و"بي.اأر.�سي"و"اأ�ض.اأن 

لدى  املحقق  امل�ست�س�ر  و�سع 
ال�سب�ب  ــر  وزي العلي�  املحكمة 
�سيدي  ووايل  االأ�سبق  والري��سة 
حط�ب  حممد  ال�س�بق  بلعب��س 
الق�س�ئية  الرق�بة  نظ�م  حتــت 
�سفره  جوازي  �سحب  يف  املتمثلة 
واالإم�س�ء  والدبلوم��سي  الع�دي 
مرة يف ال�سهر اأم�مه، ح�سبم� اأف�د 
به بي�ن للن�ئب الع�م لذات الهيئة.
لدى  املحقق  امل�ست�س�ر  وا�ستمع 
املحكمة العلي� ب�جلزائر الع��سمة، 
�سيدي  وايل  اإىل  اأمــ�ــس،  اأول 
حط�ب،  حممد  ال�س�بق،  بلعب��س 
الرتك�به عدة جنح، ح�سب م� اأف�د 
ذات  لدى  الع�م  للن�ئب  بي�ن  به 

امل�سدر،  ذات  املحكمة.واأو�سح 
املفتوح  التحقيق  اإطــ�ر  "يف  اأنــه 
العلي�  املحكمة  م�ستوى  على 
 ،2020 فيفري   20 يوم  مت  الذي 
امل�ست�س�ر  طرف  من  لال�ستم�ع 
وايل  حممد،  حط�ب  اإىل  املحقق 
�س�بق�  بلعب��س  �سيدي  ــة  والي
امتي�زات  منح  جنح  الرتك�به 
غري مربرة للغري خم�لفة لالأحك�م 
والتبديد  والتنظيمية،  الت�رسيعية 
العمومية،  للممتلك�ت  العمدي 
الوظيفة،  ا�ستغالل  واإ�ــســ�ءة 
اأكده  امل�س�لح".ح�سبم�  وتع�ر�س 

نف�س البي�ن.
ق/د

يتابع ب�سفته وايل �سيدي بلعبا�ض �سابقا

وزير ال�سباب والريا�سةال�سابق 
حتت الرقابة الق�سائية

اأكد وزير الداخلية واجلم�ع�ت املحلية والتهيئة 
م�  جتنيد  �سيتم  اأنه  بلجود،  كم�ل  العمرانية، 
االإح�س�ء  لتغطية عملية  األف حمقق   80 يفوق 
ال�سدا�سي  بداية  �ستنطلق  التي  لل�سك�ن  الع�م 

الث�ين لهذه ال�سنة.
االجتم�ع  ه�م�س  على  لل�سح�فة  ت�رسيح  ويف 
لل�سك�ن  الع�م  الإح�س�ء  الوطنية  للجنة  الث�ين 
الرحم�ن  عبد  امل�لية  وزير  بح�سور  وال�سكن 
ب�الإح�س�ئي�ت  املكلف  املنتدب  والوزير  راوية 
االأمن�ء  وكذا  م�سيطفى،  ب�سري  واال�ست�رساف، 
ق�ل  الوزارية،  القط�ع�ت  من  للعديد  الع�مني 
اأنه  اللجنة--  رئي�س  ــو  --وه بلجود  ال�سيد 
لل�سك�ن  الع�م  االإح�س�ء  لعملية  جتنيد  �سيتم 
"كل  الث�ين  ال�سدا�سي  بداية  �ستنطلق  التي 
 80 عدده�  يفوق  والذي  الب�رسية  االمك�ني�ت 

األف حمقق".
اأهمية هذه العملية التي �ست�س�عد  اأبرز  وبعدم� 
الربامج  ملختلف  امل�ستقبلي  "التخطيط  على 
له�  �سبق  التي  اللجنة  هذه  اأن  التنموية"،اأ�س�ر 

 ،2019 واأن اجتمعت -- الأول مرة يف �سبتمرب 
تطرح  اأن  ميكن  التي  االن�سغ�الت  بكل  تتكفل 

ميداني� خالل العملية.
وطم�أن ب�ملن��سبة، على اأن هذه العملية ال�س�د�سة 
يف ت�ريخ اجلزائر امل�ستقلة ت�سري يف "ظروف جد 
اجلمهورية  رئي�س  بتوجيه�ت  مذكرا  ح�سنة"، 
الالزمة  "التعليم�ت  ق�ل،  كم�  اأ�سدى،  الذي 

لل�رسوع فيه� وفق الرزن�مة امل�سطرة له�".
خالل  اجلمهورية  رئي�س  اأمــر  فقد  وللتذكري 
فرباير  بداية  اال�ستثن�ئي  ـــوزراء  ال جمل�س 
اجل�ري ب�الإعداد لعملية اإح�س�ء �س�مل لل�سك�ن 
على  الوطني  التخطيط  �سي��سة  تبنى  حتى 
حجم  معرفة  على  ي�س�عد  مم�  �سحيحة  اأ�س�س 
اال�ستط�عة  وبذلك  يومي�،  الوطني  اال�ستهالك 
وفق  والــــواردات  اال�ستهالك  تكييف  على 

احل�جي�ت احلقيقية.
وقد اأبدى الرئي�س تبون مالحظة ب�س�أن عدم دقة 
امليدان االقت�س�دي،  املتداولة يف  االأرق�م  بع�س 
موؤكدا ب�أن "االقت�س�د ال يقوم على التقديرات، 

واإمن� على اإح�س�ئي�ت دقيقة".
تف�علية  "�سبكة  ب�إن�س�ء  تعليم�ت  وجه  كم� 
ــرتاب  ال جمــمــوع  عــرب  متتد  لالإح�س�ئي�ت" 
املخت�سة  ــوزارة  ال اإىل  البلدية  من  الوطني، 
عملية  ت�سهيل  بغر�س  ــك  وذل ب�الإح�س�ء، 

التحكم يف االقت�س�د.
اإح�س�ء  بعملي�ت  ق�مت  اجلزائر  ف�ن  لالإ�س�رة 
 ،1987  ،1977  ،1966 لل�سك�ن خالل �سنوات 

1998 و 2008.
ق.و

الإح�ساء العام لل�سكان: 

جتنيد ما يفوق 80 األف حمقق لتغطية العملية

اأح�ل مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني يف اجتم�ع له 
يوم اخلمي�س الف�رط طلبي رفع احل�س�نة عن الن�ئبني 
اإىل اللجنة الق�نونية.و  قدوري حبيب و مري حممد 
اأحمد  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ن�ئب  ق�ل 
�رسيفي، اإن عدة تهم تالحق الن�ئبني عن حزب جبهة 
التحرير الوطني قدوري حبيب و مري حممد اأبرزه� 
اأن  موؤكدا  ق�نونية،  غري  بطريقة  العق�ر  ا�ستغالل 
على  ملفهم  اخلمي�س  يوم  اأح�ل  قد  املجل�س  مكتب 
اللجنة  اأن  الق�نونية.واأو�سح �رسيفي  ال�سوؤون  جلنة 
يف  �ستنظر  الوطني،  ال�سعبي  ب�ملجل�س  الق�نونية 

التهم املوجهة للن�ئبني عن واليتي وهران و تلم�س�ن 
ك�نت  اإن  التهم  نوع  لتحدد  لتربيراتهم  ت�ستمع  و 
الن�ئبني  ق�سية  اأن  وك�سف  كيدية،  غري  اأو  كيدية 
متعلقة ب��ستغالل العق�ر.من جهته اأكد مقرر اللجنة 
ال�سيخ  منور  للربمل�ن  ال�سفلى  ب�لغرفة  الق�نونية 
يف  للنظر  املخ�س�س  الق�نونية  اللجنة  اجتم�ع  اأن 
ق�سية الن�ئبني قدوري حبيب وحممد مري �ستكون 
بداية �سهر م�ر�س املقبل.وت�بع منور ال�سيخ:"اللجنة 
لال�ستم�ع  اأع�س�ئه�  لق�ء  ت�ريخ  لتحدد  �ستجتمع 
احل�س�نة   عن  التن�زل   ح�ل  ويف  الن�ئبني  لتربيرات 

طواعية لن يتم اللجوء جلل�سة ع�مة للت�سويت على 
فيه  برمج  الذي  الوقت  يف  احل�س�نة".هذا  �سحب 
االقرتاع  جل�سة  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  مكتب 
عدمه�  من  احل�س�نة  رفع  على  للت�سويت  ال�رسي 
م�ستغ�من،  والية  عن  الن�ئب  و  االأ�سبق  الوزير  عن 
مُثل  املقبل.و  م�ر�س   2 يوم  واعلي  الق�در  عبد 
الوزير االأ�سبق عبد الق�در واعلي املتهم يف ق�س�ي� 
ذات �سبهة ف�س�د مرتني اأم�م جلنة ال�سوؤون الق�نونية 

و رف�س التن�زل عن ح�س�نته الربمل�نية.
لوؤي ي

احالة طلب رفع احل�سانة عن قدوري حبيب ومري حممد على اللجنة القانونية

نحو رفع احل�سانة عن عبد القادر واعلي يوم 2 مار�ض 

اخلطوط  �رسكة  اأم�س  ا�ست�أنفت 
اخل�رجية  رحالته�  اجلزائرية  اجلوية 
قرر  بعدم�  ع�دي  ب�سكل  والداخلية 
على  اجلــويــة  املــالحــة  م�ستخدمو 
االإ�ــرساب  وقف  ال�رسكة  م�ستوى 
االثنني  يوم  منذ  فيه  �رسعوا  الذي 
اجلوية  الرحالت  الف�رط.وع�دت 
على  الطبيعي  جمراه�  اإىل  اأم�س 
الت�أخرات  الرغم من ت�سجيل بع�س 
التي �سيطرت على ال�رسكة.وك�نت 
العمومية  واالأ�سغ�ل  النقل  وزارة 
املــالحــة  م�ستخدمي  دعـــت  ــد  ق
اخلطوط  م�ستوى  على  التج�رية 
اجلوية اجلزائرية اإىل احرتام قرارات 
احلركة  عن  فورا  ب�لتوقف  العدالة 
الــوزارة  بي�ن  االحتج�جية.وج�ء 
اأكدت الوزارة  �سديد اللهجة ،حيث 
العدالة  قرارات  احرتام  اإىل  "ندعو 
االإ�ــرساب  هذا  عن  فورا  ب�لتوقف 
بعدم  ق�س�ئي  قــرار   �سدر  ،الــذي 
واعتم�د  احلكمة  وتغليب  �رسعيته 
وزارة  اأكـــدت  احلوار".كم�  لغة 
على  العمومية  واالأ�سغ�ل  النقل 
م�سبب�ت  يف  البحث  "�سيتم  انــه 
امل�سوؤولي�ت  حتديد  و  يحدث  م� 
حق  يف  املن��سبة  االإجراءات  واتخ�ذ 
غري  الو�سعية  هذه  يف  املت�سببني 
املقبولة".وبعد اأن ذكر ذات امل�سدر 
الد�ستور  يكفله  حق  االإ�ــرساب  اأن 
البي�ن  اأكــد  اجلمهورية،  وقوانني 
احلق  هــذا  مم�ر�سة  �ـــرسورة  على 
عليه�  املن�سو�س  االإجــراءات  وفق 
املفعول. �س�رية  التنظيم�ت  يف 
واأو�سحت الوزارة  بهذا اخل�سو�س 

ــرارات  ق اإىل"احرتام  الــدعــوة  اأن 
عن  "الفوري  والتوقف  العدالة 
االإ�رساب" ي�أتي  بعدم� "مت ا�ستنف�ذ 
ـــراف  االأط بــني  ـــوار  احل �سبل  كــل 
املتن�زعة حللحلة امل�س�كل املطروحة 
االأخذ  مع  املن��سبة  احللول  اإيج�د  و 
االأوىل  وب�لدرجة  االعتب�ر،  بعني 
م�سلحة  كذا  و  الزب�ئن  م�سلحة 
م�ستخدميه�".كم�  و  الــ�ــرسكــة 
�سددت وزارة النقل ف بي�نه� انه "ال 
يف  �سبب�  االإ�رساب  يكون  اأن  ميكن 
االإ�رسار مب�س�لح االأطراف املذكورة 
االأ�سك�ل".كم�  مــن  �سكل  ــ�ي  ب
ال�سديد  اأ�سفه�  عن  الوزارة  عربت 
ي�سنه  الذي  العمل  عن  لالإ�رساب 
م�ستخدمو املالحة التج�رية ب�رسكة 
الذي  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
القط�ع  فيه  ي�ستعد  وقت  يف  ج�ء 
عمله  برن�مج  تنفيذ  يف  لل�رسوع 
امل�ستمد من خطة عمل احلكومة من 
اأجل تنفيذ برن�مج رئي�س اجلمهورية 
الرامي اإىل اإن�س�ء جمهورية جديدة، 
ال�سعب.هذا  لتطلع�ت  ت�ستجيب 
اجلوية  اخلطوط  �رسكة  وا�ستع�نت 
�رسعت  و  اأمــ�ــس،  اأول  اجلــزائــريــة 
اإخالء  اأجــل  من  العمومية  ب�لقوة 
املالحة  وموظفي  امل�سيفني  مواقع 
هواري  مبط�ر  امل�رسبني  التج�رية 
الذي  بومدين، وذلك تنفيذا للحكم 
اأ�سدرته حمكمة الدار البي�س�ء قبل 
االإ�ــرساب  بوقف  والق��سي  ــ�م،  اأي
الطريان  م�سيفو  فيه  �رسع  الــذي 

للجوية اجلزائرية.
لوؤي ي

حركة احتجاجية دامت 4 اأيام

ا�ستئناف رحالت اجلوية اجلزائرية 
بعد اإ�سراب امل�سيفني 

الوطنية،حممد  الرتبية  وزير  اأ�رسف 
دائرته  مبقر  االأول،  اأم�س  واجعوط، 
جمعه  لق�ء  على  ب�ملرادية،  الوزارية 
الأولي�ء  الوطنية  اجلمعية  برئي�س 
التالميذ والذي ك�ن مرفوق� ب�أع�س�ء 
للجمعية.وح�سبم�  الوطني  املكتب 
مت  فقد  الرتبية  وزارة  بي�ن  به  اأفــ�د 
املوا�سيع  تن�ول  اللق�ء  هذا  خالل 
ذات  اجلمعية  ب�ن�سغ�الت  املتعلقة 
و  االجتم�عي،  و  الرتبوي  الط�بع 
بكل  من�ق�سته�  و  طرحه�  مت  التي 
�سف�فية.ويف هذا ال�سي�ق اأكد الوزير 
ال�رسيك  يف  يــرى  ب�أنه  كلمته  يف 
و  حقيقية  اقــرتاح  قوة  االجتم�عي 
هو  اللق�ءات  هذه  من  الغر�س  اأن 
العمل اليد يف اليد لتوفري جو ه�دئ 
�سوي�  والعمل  للمتعلم،  م�ستقر  و 
للنهو�س ب�لقط�ع و حت�سني مردوده.

الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن  واأ�س�ف 
�ستعمل على تنفيذ ورقة طريقه� يف 
اإط�ر روؤية جديدة، مبنية على مق�ربة 
ال�رسك�ء  جتمع  حقيقية،  ت�س�ركية 
ن�بعة  واالجتم�عيني،  املوؤ�س�س�تيني 
من اإرادته� ال�س�دقة يف جعل احلوار 
الر�سيدة  احلوكمة  عم�د  الت�س�ور  و 
يف  اللق�ء  هذا  يدخل  و  القط�ع.  يف 
الثن�ئية  اللق�ءات  من  �سل�سلة  اإط�ر 
التي برجمته� وزارة الرتبية الوطنية 
ح�سب  االجتم�عيني،  ال�رسك�ء  مع 
رزن�مة تدوم من 20 فيفري اإىل 12 
م�ر�س 2020.وك�ن الوزير قد اجتمع 
النق�ب�ت  من  بعدد  �س�بق،  وقت  يف 
اأجل  من  الرتبية  قط�ع  يف  الن��سطة 
التي  للم�س�كل  حلول  اىل  الو�سول 

يعرفه� القط�ع.
لوؤي/ي

يف اجتماع جمعه برئي�ض اجلمعية الوطنية لأولياء التالميذ

وزير الرتبية يدعو ال�سركاء الجتماعيني 
للعمل من اأجل حتاوز امل�ساكل



السبت  22  فيفري 2020 م الموافق  لـ 28 جمادى الثانية 1441 هـ 05

العدد
1933

وزير التجارة يلتقي مبربي املوا�سي ل�سبط اأ�سعار 
اللحوم خالل رم�سان

حممد علي 
-----------------

كم�ل  الــتــجــ�رة،  وزيــر  اجتمع    
الوطني  املكتب  ب�أع�س�ء  رزيــق، 
املوا�سي،  ملربي  الوطنية  للفدرالية 
اللحوم  �سوق  �سبط  اأجــل  مــن 
احلمراء خالل رم�س�ن املقبل حلم�ية 
للم�ستهلكني  ال�رسائية  الــقــدرة 
وهي  له�  معقولة  اأ�سع�ر  وحتديد 
الع�م،  طوال  تذبذب�ت  ت�سهد  التي 
التج�ر  طرف  من  رهيب  وارتف�ع 
�سهر  يف  خــ��ــســة  االنــتــهــ�زيــني 
رم�س�ن، لتبقى اال�رس ذات الدخل 
املحدود وال�سعيف تدفع الف�تورة. 

كم� مت االتف�ق خالل هذا االجتم�ع 
بني  ون�سف  �س�عتني  دام  ــذي  ال
من  اأخرى  لق�ءات  على  الطرفني، 
كيفي�ت  ودرا�ــســة  من�ق�سة  اأجــل 
الوطني  املنتوج  وحم�ية  ت�سجيع 
الرثوة  بــ�أن  علم�  احلمراء،  للحوم 
تعداده�  يــتــجــ�وز  ال  احلــيــوانــيــة 
واأن  ــس،  راأ� مليون   22 االإجم�يل 
 12 بـ  يقدر  �سنوي�  ذبحه  يتم  م� 

وذلك  غنم،  راأ�س  مليون   15 اإىل 
لتغطية الطلب املحلي الذي يزداد 
�سهر  غــرار  على  املن��سب�ت  يف 
رم�س�ن، وكذلك موا�سم االأفراح، 
يف حني اأن الطلب على هذه امل�دة 
يدفع  مــ�  ــو  وه ال�سعف،  يبلغ 
لال�سترياد  اللجوء  �ــرسورة  اإىل 
اأجل  من  االحتي�ج�ت  لتغطية 

ك�رس االأ�سع�ر. 
اأن  بعد  االجــتــمــ�ع،  ــذا  ه يــ�أتــي 
كم�ل  الــتــجــ�رة  ـــر  وزي ك�سف 
يف  ُتفكر  م�س�حله  ــ�أن  ب ــق  رزي
من  واالأبــقــ�ر  املوا�سي  ا�سترياد 
موريت�ني�،  �سواء  اجلــوار  دول 

اأن  على  ت�س�د  و  النيجر  اأو  م�يل، 
يتم ذبحه� ب�جلنوب مراع�ة للج�نب 
والي�ت  لتموين  ذلك  و  ال�سحي 
ق�ئال  ب�للحوم،  ال�سم�ل  و  اجلنوب 
املوا�سي  ب��سترياد  ال�سم�ح   »اإن 
اأف�سل من ا�سترياد اللحوم املجمدة 
جيدا،  م�سدره�  ُيعرف  ال  التي 
مع  اتف�ق�ت  توقيع  �سيتم   اأنه  كم� 
لدرا�سة  به�،  املتعلقة  ال�سعب  كل 

قدرته� على متوين ال�سوق الوطنية 
وذلك  معقولة،  ب�أ�سع�ر  ب�للحوم 
املحلي،  املنتوج  ت�سجيع  بهدف 
االإجراءات  من  جمموعة  اتخ�ذ  مع 
للوزير  اأر�سلت  التي  اال�ستعج�لية 
االأول لتموين املن�طق ال�سحراوية. 
�سعبة  ممثلو  طــ�لــب  واأن  �سبق 
مربني  من فالحني،  احلمراء  اللحوم 
ومنتجني خالل اللق�ء الذي جمعهم 
مع وزير الفالحة والتنمية الريفية، 

�رسيف عم�ري، مبقر الوزارة الذين 
الوطن  ــ�ت  والي عــدة  من  جـــ�وؤوا 
اإع�دة  ان�سغ�التهم، ب�رسورة  لطرح 
ب�إلغ�ء  اخل��س  ــراء  االإج يف  النظر 
الوق�ئي،  املوؤقت  االإ�س�يف  الر�سم 
�سهر  قبيل  احلكومة  اتخذته  الذي 
كبح  اأجــل  من  املن�رسم  رم�س�ن 
ب�الإ�س�فة  وامل�س�ربة  االحتك�ر 
اإىل اال�ستج�بة للطلب املرتفع على 

اللحوم احلمراء.

ت�سعى وزارة التجارة اإىل حماية القدرة ال�سرائية للمواطنني خالل رم�سان املقبل, حيث اجتمع وزير التجارة كمال رزيق باأع�ساء 
و  معقولة  اأ�سعار  بتحديد  ذلك  و  الف�سيل,  ال�سهر  خالل  احلمراء  اللحوم  �سوق  �سبط  اأجل  من  املوا�سي  ملربي  الوطنية  الفيدرالية 

التفاق على لقاءات اأخرى ملناق�سة و درا�سة كيفيات ت�سجيع وحماية املنتوج الوطني. 

يف اإطار م�ساعي الو�ساية حلماية القدرة ال�سرائية للمواطنني

التج�ر  جمعية  رئي�س  ك�سف 
الط�هر  اجلــزائــريــني  واحلــرفــيــني 
امل�ئدة  زيت  منتجي  ب�أن  بولنوار 
اأقروا زي�دات يف اأ�سع�ر منتج�تهم 
مبقدار 3 ب�مل�ئة اإىل 4 ب�مل�ئة وهذا 

م� ُيع�دل 5 دن�نري  للرت الواحد.
االأ�سع�ر  رفع  اإن  بولنوار  وق�ل 
ُعمم على م�ستوى مت�جر التجزئة 
خالل  الوطني  امل�ستوى  على 
هذا  يف  م�سيف�  االأ�سبوع،  هذا 
نحو  على  ذلك  وك�ن  ال�سي�ق:” 
دن�نري  و10  للرت  دن�نري   5 زيــ�دة 
لرت”. خلم�س  دين�را  و20  للرتين 
هذه  اأ�سب�ب  املتحدث  واأرجـــع 
ارتف�ع  �سم�ه  م�  اإىل  الــزيــ�دات 

اأ�سع�ر املواد االأولية التي اأ�سحى 
مع  منه�  ي�ستكون  املنتجون 
زيــ�دة  الدين�ر  قيمة  انخف��س 
للنقل  املرتفعة  التك�ليف  على 
مت�بع�  االأخـــرى،  مــن  والعديد 
مل  املنتجني  الأن  نعتقده  م�  :”هذا 
يتعلق  فيم�  �سيء  ب�أي  ي�رسحوا 
القرار”. هذا  اتخ�ذهم  ب�أ�سب�ب 
ويف تعليقه حول م� اإذا ك�ن قرار 
امل�ئدة  زيت  اأ�سع�ر  يف  الزي�دات 
اأكد  معينة،   مبوؤ�س�سة  مرتبط 
واحلرفيني  التج�ر  جمعية  رئي�س 
وال  عــ�م  القرار  ــ�أن  ب اجلزائريني 

يتعلق مبوؤ�س�سة بعينه�.
ق/و

زيادات يف اأ�سعار زيت املائدة

يف  ـــرور،  امل حـــوادث  ت�سببت 
فيفري   15 و   9 بني  م�  الفرتة 
45 �سخ�س� و  اجل�ري، يف وف�ة 
بجروح،  اآخرين   1494 اإ�س�بة 
االأ�سبوعية،  احل�سيلة  ح�سب 
م�س�لح  عنه�  ك�سفت  التي 

احلم�ية املدنية.
و اأو�سح نف�س امل�سدر اأن اأثقل 
م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
والية اجلزائر بوف�ة 10 اأ�سخ��س 
 155 يف  اآخرين   153 جرح  و 

ح�دث مرور.
ق�مت  ـــر،  اآخ �سعيد  على  و 
وحدات احلم�ية املدنية بـ 1036 

تدخال �سمح ب�إخم�د 732 حريق� 
اأح�ست، خالل  خمتلف�، يف حني 
تدخال   5463 نف�سه�،  الفرتة 
اإ�سع�ف  عملية   4725 لتغطية 
و اإنق�ذ اأ�سخ��س يف ح�لة خطر.

و اإجم�ال، �سجلت احلم�ية املدنية 
خالل االأ�سبوع املذكور 25794 
جم�الت  خمتلف  �سمل  تدخال 
بحوادث  املتعلقة  اأن�سطته� 
املرور، احلوادث املنزلية، االإجالء 
ال�سحي، اإخم�د احلرائق وتغطية 
ملختلف  ــة  ــي ــن االأم االأجـــهـــزة 

التظ�هرات.
ق/و

وفاة 45 �سخ�سا واإ�سابة 1494 
اآخرين  يف حوادث املرور يف اأ�سبوع

�إذ  باملئة  و�حــد  نحو  �لنفط  �أ�سعار  �نخف�ست 
ب�ساأن  �ملخاوف  تنامي  بفعل  ل�سغوط  تتعر�س 
فيه  يزد�د  �لذي  �لوقت  يف  �لوقود  على  �لطلب 
يف  �ل�سني،  خارج  كورونا  فريو�س  وباء  �نت�سار 
�خلام  منتجي  كبار  �أن  فيه  يبدو  �لذي  �لوقت 
�ل�سوق،  لدعم  �الإنتاج  خلف�س  عجلة  يف  لي�سو� 
�أفادت به وكالة رويرتز.وتر�جع خام  ح�سبما 
برنت 64 �سنتا �أو ما يعادل 1.1 باملئة �إىل 58.67 
دوالر� للربميل بحلول �ل�ساعة 08:03 بتوقيت 
�جلز�ئر، بينما تر�جع �خلام �الأمريكي 54 �سنتا 
دوالر�   53.34 �إىل  باملئة  ــد�  و�ح ُيــعــادل  ما  �أو 
�أكرب مدينة يف كوريا  للربميل.و�أ�سبحت ر�بع 

�إذ  �لفريو�س،  النت�سار  نقطة  �أحدث  �جلنوبية 
منازلهم  �ل�سكان  ولزم  �ملارة  من  �ل�سو�رع  خلت 
و�سفته  فيما  �لع�سر�ت  �أ�سابت  ــدوى  ع بعد 
يف  كبري“  �نت�سار  ”و�قعة  بــاأنــه  �ل�سلطات 
كني�سة.و�سنغافورة و�ليابان على و�سك �لركود 
و�سيكون �لوباء حمل تركيز كبري يف �ملحادثات 
خالل �جتماع وزر�ء مالية جمموعة �لع�سرين 
يف مطلع �الأ�سبوع �لقادم.ويف �ل�سني ذ�تها، وهي 
�أكرب م�ستورد للنفط �خلام، �رتفع عدد حاالت 
مقارنة  يوم   �جلمعة  �أي�سا  �جلديدة  �الإ�سابة 
تو��سل  �لذي  �لوقت  يف  حتى  �ل�سابق  �ليوم  مع 
�لفريو�س،  الحــتــو�ء  جهود  ــذل  ب بكني  فيه 

�أكرب  ثاين  كبري  حد  �إىل  بال�سلل  �أ�ساب  �لذي 
�قت�ساد يف �لعامل.وقال وزير �لطاقة �لرو�سي 
�لعامليني  �لطاقة  منتجي  �إن  نوفاك  �ألك�سندر 
جتتمع  �أن  �ملنطقي  من  يعد  مل  �أنــه  يدركون 
)�أوبــك(  للبرتول  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منظمة 
مار�س  �أو�ئل  يف  �ملقرر  �ملوعد  قبل  وحلفاوؤها 

�آذ�ر.
�أوبـــك+  با�سم  �ملــعــروفــة  �ملجموعة  وتكبح 
منذ  �الأ�سعار،  لدعم  �ل�سوق  عن  �الإمـــد�د�ت 
عدة �سنو�ت �الآن ويتوقع �لعديد من �ملحللني 

متديد �أو تعميق �لقيود على �الإنتاج.
ق/و

اأ�سعار النفط تنخف�ض

�سنة  اأول  اجلزائر  يف  ال�سعبي  احلراك  يتم 
من عمره وي�ستعد لدخول الث�نية على اأمل 
بن�ء جزائر جديدة، وع�سية االحتف�ل بذكراه 
االأوىل بداأ املواطنون يف التجمع ب�س�ح�ت 
و�سوارع الع��سمة واملدن اجلزائرية االأخرى 
، يف جمعته الـ 53، يف م�سريات مل تتوقف 
 ،2019 فيفري  من  والع�رسين  الث�ين  منذ 
القدمية  الوجوه  ورحيل  ب�لتغيري  للمط�لبة 
�سجن�ء  �رساح  واإطالق  البوتفليقي  للنظ�م 
الراأي ، ويف نف�س الوقت جتديد العهد مع 
جميع  حتقيق  غ�ية  اإىل  احلــراك  موا�سلة 
نق�س�ن.و�سهدت  اأو  زي�دة  دون  املط�لب 
الع��سمة وعديد الوالي�ت واملدن اجلزائرية 
ال�سوارع  ج�بت  ح��سدة  �سلمية  م�سريات 
جميع  وتلبية  التغيري  على  ملحة  الرئي�سة 
اأعــداد  انت�س�ر  و�سط  املرفوعة  املط�لب 
كبرية من قوات ال�رسطة و�سط الع��سمة 
مراد،كم�  ديــدو�ــس  �ــســ�رع  ــول  ط على 
على  ال�رسطة  ومركب�ت  عرب�ت  متركزت 
غ�ية  اإىل  ال�سعب  ق�رس  منطقة  م�ستوى 
اأول  �س�حة  يف  وكــذا  الع��سمة،  و�سط 
م�ي قرب م�ست�سفى م�سطفى ب��س�،.ي�أتي 
املوؤدية  الطرق�ت  فيه  عرفت  وقت  يف  هذا 
"رهيبً�"  مروريً�  اختن�قً�  الع��سمة،  نحو 

التي  املكّثفة  االأمنية  احلــواجــز  ب�سبب 
و�سعته� قوات االأمن والدرك على مداخل 
ال�رسقية  اأو  منه�  الغربية  �سواًء  الع��سمة، 
امل�سريات. ت�أمني  اأجل  من  اجلنوبية  وحتى 
اأودان  �س�حة  يف  االأ�سخ��س  اآالف  وجتمع 
و�س�رع  املــركــزي  الربيد  �س�حة  ــرب  وق
املظ�هرات  لبدء  ا�ستعداداً  مراد،  ديدو�س 
االأعالم  رافعني  اجلمعة،  �سالة  انته�ء  بعد 
�سع�رات  عليه�  كتبت  والفت�ت  الوطنية 
اإ�رسار  عن  وتعرب  ال�سعبي،  احلراك  متجد 
حتقيق  حتى  احلــراك  يف  اال�ستمرار  على 
املتظ�هرون  املرفوعة.ورفع  املط�لب  ك�فة 
ال�سعبي،  احلراك  من  الـ53  اجلمعة  خالل 
ب�لتغيري  مط�لبة  �سع�رات  و  الفــتــ�ت 
�رساح  اإطــالق  كذلك  و  للنظ�م  اجلــذري 
جميع معتقلي الراأي، ب�الإ�س�فة اإىل املط�لبة 
ب�إر�س�ء اأ�س�س الدميقراطية، واملط�لبة بدولة 
املتظ�هرون  ورفع  ردد  والق�نون.كم�  احلق 
حرة  "جزائر  منه�  ال�سع�رات  من  عــدد 
حراك". ي�  �سعيد  ميالد  و"عيد  دميقراطية" 
وك�ن اأبرز �سع�ر هتف به املتظ�هرون اأم�س 
هذا  لرتحلوا".ي�أتي  جئن�  لنحتفل،  ن�أتي  "مل 
يف الوقت الذي حذر فيه رئي�س اجلمهورية 
عبد املجيد تبون اأم�س االأول، من حم�والت 

الــداخــل  مــن  ال�سعبي  ـــراك  احل ـــرتاق  اخ
يحيي  ــذي  ال ــراك  احل اإن  ق�ئال  واخلـــ�رج، 
"ظ�هرة  يعترب  االأوىل  ذكــراه  اجلزائريون 
و�س�ئل  مع  لق�ء  يف  تبون  وق�ل  �سحية". 
"مر�سوم  على  وقع  اإنه  الوطنية  االإعــالم 
حتت  وطني�  يوم�  فيفري   22 من  يجعل 
والتالحم  لالأخوة  الوطني  "اليوم  ت�سمية 
بني ال�سعب وجي�سه من اأجل الدميقراطية"، 
م�سيف� اأن هذا املر�سوم الرئ��سي "�سين�رس 
االحتف�ل  و�سيتم  الر�سمية  اجلريدة  يف 
ب�حلراك  تبون  �سنوي�".واأ�س�د  اليوم  بهذا 
من  البالد  "حمى  اأنــه   موؤكدا  ال�سعبي، 
االنهي�ر الكلي، واأن الدولة الوطنية ك�دت 
بع�س  يف  حدث  مثلم�  نه�ئي�  ت�سقط  اأن 
و�س�ط�ت  عن  اليوم  تبحث  التي  الــدول 
اجلمهورية  رئي�س  م�س�كله�".واأ�س�ف  حلل 
اأن م� تبقى من مط�لب احلراك "نحن ب�سدد 
بتحقيق  �سخ�سي�  التزمت  الأنني  حتقيقه 
كل مط�لب احلراك".ووجه تبون خط�به اإىل 
"اأو�سي  ب�لقول:  امل�سريات  يف  امل�س�ركني 
اأبن�ئي الذين يتظ�هرون يوم اجلمعة ب�حلذر 
من  اخرتاق  بوادر  هن�ك  الأن  االخرتاق  من 

الداخل واخل�رج".
لوؤي ي

جددوا العهد مبوا�سلته اىل غاية حتقيق جميع املطالب

م�سريات احلراك ال�سعبي حتتفي ب�سنويته ب�سعار 
لنحتفل" ناتي  "مل 

عام م�سى على احلراك ال�سعبي يف اجلزائر

هل حقق اجلزائريون حريتهم 
يف التعبري والراأي؟

يقال �أن �إعادة قر�ءة �لتاريخ  هي �الإنخر�ط يف �لتاريخ، فهل وجب �إعادة قر�ءة �لتاريخ من 
دون �الإهتمام ب�سري �لقادة و �حلكام، �أو من هم دون �ل�سلطة �أو �خلارجني عليها، و �ملثقفني 
�الإ�ستقالل  يحققو�  �أن  �سريطة  �الأزمة،  جتاوز  على  �لقادرون  وحدهم  �مل�ستقلني  �الأحر�ر 
�أن  و  �خلبيثة،  ممار�ساتها  و  لل�سلطة  �خل�سوع  من  �أي�سا  حتريره  و  تفكريهم  الأفق  �لذ�تي 

يتحاورو� مع �جلماهري �ل�سعبية و ينطلقو� من �لوعي مب�ساحلها و م�ستقبلها
خرج  �ل�سعبي،  باحلر�ك  �سمي  فيما  �جلز�ئر  يف   2019 فرب�ير   22 ثورة  على  �سنة  مرت 
جانبهم  �إىل  وقف  قد  و  بالتغيري،  يطالبون  �سلمية  م�سري�ت  يف  �ل�سو�رع  �إىل  �جلز�ئريون 
و�حد�  �سوتا  كانو�  طلبة،  و  جامعيني  �أ�ساتذة  و  �أطباء،  حمامني،  و  ق�ساة  من  �لدولة  كو�در 
 20 يطالبون برحيل �لوجوه �لقدمية  خا�سة �ملح�سوبني على �ملرحلة �لبوتفليقية، قالو� 
يف  �ملتورطني  عن  ك�سف  و  �الأقنعة  �جلز�ئر  يف  �ل�سعبي  �حلر�ك  �أ�سقط  قد  و  بركات،  �سنة 
�لف�ساد و �لذين �رتكبو� جر�ئم فظيعة يف حق �ل�سعب �جلز�ئري و نهبو� �ملال �لعام و ثرو�ت 
ما  �ل�سلطة يف حتقيق  ، فرغم جناح  �ل�سيا�سي  و  �الإقت�سدي  �الإفال�س  �إىل  �لبالد فاأو�سلوها 
�أظهر �جلي�س  و  �لبالد  �لرئا�سية بنجاح، �ختري فيها رئي�س  �الإنتخابات  تريد و �جتيازها 
حياده و لو �سكال، و �إمتامه �ملهمة حتت قيادة �لفريق �أحمد قايد �سالح، �لذي قبل رحيله 
�سلم �مل�سعل لرئي�س �جلمهورية و قال �أن �ل�سعب كان �ل�سيد يف قر�ر�ته، فكان عليه �إال �أن 

يقف �إىل جانب �حلر�ك و حمايته.
�ل�سلم �ملدين و  �أجل حتقيق  �ل�سعبي  يف �جلز�ئر قد ر�سم �سورة لل�سر�ع من   كان �حلر�ك 
و  �لتفكري  يف  �لكل  �نخر�ط  و  عقلنتها،  �جتاه  يف  �لدولة  �سلطة  �سياغة  باإعادة  �ملطالبة 
�إيجاد �لبديل و �ل�سعي من �أجل حتقيق �حلرية كممار�سة �جتماعية ت�سرطها يف وجودها 
على  مركبة  �جتماعية  و  ثقافية  و  �سيا�سية  و  �قت�سادية  ملمو�سة  حمدد�ت  و  �سرور�ت 
و  �لوطنية  �الإنتمائية  و  �لهوية  على  �حلفاظ  و  �لعد�لة  حتقيق  �أجل  من  �مل�ستويات،  كل 
�لثقافية باعتبارها مغذية ملعنى �حلرية �لعام و حمددة الأ�سكال �لتعبري عنه، بكل �لطرق 
�لتو��سل  مو�قع  و  �لقنو�ت  و  �ل�سحف  يف  �لتعبري  و�سائل  كل  فيها  ��ستخدمت  �الأ�ساليب،  و 
�الإجتماعي،  و �لذين تتبعو� �حلر�ك �ل�سعبي منذ بد�يته �إىل غاية �الإنتخابات �لرئا�سية 
لل�سعوب  و  لل�سلطة  �لدر�س  �أعطت  �جلز�ئر  يف  �ل�سعبية  �جلماهري  �أن  حقيقة  على  وقفو� 

�الأخرى يف �ملمار�سة �ل�سيا�سية �حل�سارية.
�أن  �ل�سلطة  ت�ستطع  مل  عديدة،  الأ�سهر  �ل�سجون  يف  بهم  �لزج  و  �حلر�كيني  �عتقال  رغم 
�ل�سلمية  م�سري�تها  يف  قدمت  �ل�سعبية  �جلماهري  الأن  �أل�سنتهم،  تقطع  �أو  هوؤالء  ت�سكت 
�لو�عي بحقوقه يف جمتمع بد�أ ي�سع خطوته �الأوىل  و  �مل�سوؤول عن فعله  للمو�طن  �سورة 
�أنه �أكرث وعي ملا يحيط به،  و �أكرث �لتز�ما بق�سايا جمتمعه  �أثبت  للخروج من �لتبعية، و 
�ل�سيا�سية  �لقيود  كل  فيها  رفعت  �الأزمة،  من  للخروج  و�سعها  ينبغي  �لتي  �حللول  ماهي  و 
�لتي فر�ستها �ملمار�سات �حلكومية، لكن يبقى �ل�سوؤ�ل �ملطروح، حل حقق �حلر�ك �ل�سعبي 
�سيادته �لكاملة؟ و �أ�سبح �سوته م�سموعا؟ مبعنى هل ��سبح رجل �ل�سارع هو �ساحل �لقر�ر 
قبل  من  معطلة  كانت  �لتي  �حلريات  حتقيق  يف  ملطالبه  ي�ستطيب  �أن  �إال  �حلاكم  على  ما  و 
�ل�سلطة و �لع�سابة �إن �سح �لقول لكونها موظفة خلدمة م�ساحلها هي ال م�سالح �ل�سعب، و 

قد �ساعدها ذلك حمدودية �لوعي �ل�سيا�سي  للجماهري و بد�ئية جتربة منا�سلي �حلرية.
علجية عي�س
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�سكان قرية الزعاط�سة بب�سكرة يطالبون بالكهرباء

علي  حممد 
------------------

�سكواهم  يف  اأكـــدوا  ال�سك�ن 
هــمــ�ل  ــم �ــســ�قــوا ذرعـــ� بــ�إ ــه ن اأ
ــي ال  ــت الــ�ــســلــطــ�ت املــحــلــيــة ال
يف  اإال  حتــ�ــســيــ�ــســهــم  ــرف  ــع ت
مط�لبني  االنتخ�بية  املواعيد 
بــي  اأ اجلــديــد  ب�سكرة  وايل  مــن 
الع�جل  التدخل  الله  عبد  نوار 
مع  ملع�ن�تهم  نه�ئي  حّد  لو�سع 
الربط  خ��سة  ال�سبك�ت  خمتلف 
ح�سبهم  تزيد  التي  و  ب�لكهرب�ء، 
خ��سة يف  تتف�قم  و  �سنة   25 عن 
يف  ال�سيف  وحتى  ال�ست�ء  ف�سل 
لدرج�ت  ال�سديد  االإرتف�ع  ظّل 
تعّمق  التي  و  ب�ملنطقة  احلــرارة 
ــ�ة الــ�ــســكــ�، الــذيــن  ــ�ن ــع ــن م م
الرعي  و  الفالحة  على  يعتمدون 
متمنني  لهم  رئي�سي،  كن�س�ط 
حت�سي�سهم  ــد  ــزوي ت ــّم  ــت ي اأن 
اقتن�ء  من  ليتمكنوا  ب�لكهرب�ء 

ملن�زلهم. تكييف  اأجهزة 
املــ�ــســوؤول  ال�سك�ن  ين��سد  و 
التنفيذية  الهيئة  عــن  االأول 
حت�سني  و  لــلــتــدخــل  ــة  ــوالي ــل ل
تفتقر  مبنطقة  املعي�سي  اإط�رهم 
و  الــ�ــرسوريــ�ت  ــن  م للكثري 
التي  احليوية،  ال�سبك�ت  خمتلف 
حي�ة  �ستتغري  توفره�  حــ�ل  يف 

االأف�سل. اإىل  ال�سك�ن 

نــهــم  اأ اإىل  الــ�ــســكــ�ن  ــ�ر  ــس � اأ و 
املعنية  امل�س�لح  خمتلف  را�سلوا 
ال�سك�وى  عــ�ــرسات  وجــهــوا  و 
االن�سغ�الت  اأهم  ت�سمنت  التي 
يف  مــلــون  يــ�أ الــتــي  امل�س�كل  و 
راأ�سه�  وعلى  له�،  حلول  اإيج�د 
بط�قة  حت�سي�سهم  تزويد  عدم 
البلدية  ا�ستف�دة  رغم  الكهرب�ء 
هذا  يف  امل�س�ريع  من  العديد  من 

. �س خل�سو ا
بلدية  مــ�ــســ�لــح  جهته�  ــن  م  
احلـــ�جـــب اأكـــــدت مــ�ــرسوعــيــة 
اإىل  م�سرية  ال�سك�ن،  ان�سغ�ل 
م�رسوع�  �سجلت  قد  البلدية  اأن 
بط�قة  التح�سي�س  لــتــزويــد 
ت�أخر  و  مـــدة،  منذ  الــكــهــربــ�ء 
امل�يل  الغالف  ر�سد  عدم  ب�سبب 
امل�لية  للظروف  نظرا  به  اخل��س 
البالد،  تعي�سه�  التي  ال�سعبة 
اجله�ت  ــ�أن  ب ال�سك�ن  مطمئن� 
على  اأخريا  وافقت  قد  الو�سية 
له  �ست  خ�سّ و  املــ�ــرسوع،  هــذا 
اأن  على  معتربا،  م�لي�  غالف� 
الــعــ�جــل،  الــقــريــب  يف  ينطلق 
االإجـــراءات   جميع  �سبط  بعد 
ــبــل مــديــريــة  ــــــة مــن ق داري االإ
امل�رسوع  اأن  اإىل  م�سريا  الط�قة، 
نــه يــنــدرج يف  ــره، فــ�إ ــ�أخ ــم ت رغ
�سك�ن  مبط�لب  التكفل  اإطــ�ر 

مع�ن�ته. نه�ء  اإ و  املنطقة 

م�ساكل  مع  ب�سكرة,  ولية  غرب  احلاجب  لبلدية  التابعة  الزعاط�سة  بقرية  قطعة   165 حت�سي�ض  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
خالل  من  املنا�سبات,  عديد  يف  املحليني  للم�سوؤولني  منا�سداتهم  رغم  �سنة  كل  تتفاقم  التي  الكهرباء  ب�سبكة  الربط 

الوقفات. و  املرا�سالت 

املحلية اجلهات  را�سلوا 

الهموفيليا«  مر�سى»  ينا�سد 
ــات  ــه ــــدم اجل ــر ال ــخ عــــدم ت
حالتهم  اإىل  لاللتفات  الطبية 
تنقلهم  من  جتعل  التي  ال�سحية 
والتحاليل  الفحو�سات,  لإجراء 
اجلزائر  مراكز  نحو  الــدوريــة 
ي�ساعف  معقدا  اأمرا  العا�سمة, 
اأو�سحته  ما  ح�سب  معاناتهم,  من 
ملر�سى  الن�سيم  بجمعية  ع�سوة 
مليكة  بــورقــلــة  الهيموفيليا 

العمري.
قــل  اأ اأن  املتحدثة،  وذكـــرت   
تخفيف  عــلــى  ـــ�در  ق ــــراء  ج اإ
و�سل  الــذيــن  املر�سى  عن�ء 
م�سجلة  ح�لة   52 اإىل  تعدادهم 
ن�سبة   ، تزايد  يف  وهم  بورقلة، 
 50 بــحــوايل  بينهم  االأطــفــ�ل 
م�سلحة  ا�ــســتــحــداث  هــو   ،٪
م�ستوى  عــلــى  �سة  متخ�سّ
بو�سي�ف  حممد  م�ست�سفى 
ترهق  الــتــنــقــالت  كـــرثة  الأن 
م�س�ريف  تثقل  كم�  املر�سى. 
ــدواء  ال واأن  ك�هلهم  ال�سفر 
اأن  كم�  ورقلة،  بوالية  متوفر 
�س  تخ�سّ اجلوارية  املوؤ�س�س�ت 

املر�سى. حلقن  ممر�سني 
العمري،  مليكة  ح�سب  ويبقى 
املجتمعي  الوعي  نق�س  ع�مل 
ــرث  ــني اأك ــن ب ــس م ــر� ــهــذا امل ب
تطرح  ــي  ــت ال ــيــ�ت  �ــســكــ�ل االإ
اأن  ــث  ــي ح ــدة،  ــس ــ� ب نــفــ�ــســهــ� 
املجتمع  فراد  اأ وتوعية  حت�سي�س 
وذووهــم  املــر�ــســى  فيهم  مبــن 
�ــســ�ــســ�ت الــرتبــويــة  ــرب املــوؤ ع
ب�رسوط  املختلفة  والهيئ�ت 
واجل�سدية  النف�سية  العن�ية 
تعّد  الهيموفيلي�،  ملــر�ــســى 
امل�س�همة  لتحقيق  �ــرسوريــة 
ـــن املــحــيــط يف  املــــرجــــوة م
ــــوؤالء املــر�ــســى  مــ�ــســ�عــدة ه
ــة نــ�ــســ�طــ�تــهــم  ــس ــ�ر� ــى مم عــل
ودون  طبيعي  ب�سكل  اليومية 
تعّد  قــد  ـــوادث،  حل التعر�س 
لو�سعهم  ب�لن�سبة  جدا  خطرية 
مري�س  اأن  حيث  ال�سحي، 
اأن  يجب  مثال  الهيموفيلي� 
يف  الأن  يجرح  وال  ي�رسب  ال 
ال  نه  اأ كم�  عليه،  خطورة  ذلك 
ري��سة  عدا  الري��سة  مي�ر�س 
امل�سموح  الوحيدة  ال�سب�حة 
التي  و  املر�سى  لــهــوؤالء  به� 
جم�نية  تكون  اأن  املفرو�س  من 
يتطّلب  مــ�  وهــو  الفئة  لهذه 

ي�م  االأ تكثيف  اأخرى  جهة  من 
و  التح�سي�سية  و  الدرا�سية 
للجمهور  املوجهة  التوعية 
بع�س  ت�سجيع  ومنه  الــعــ�م، 
الت�رسيح  ترف�س  التي  احل�الت 
الع�مة؛  اإىل االنخراط يف احلي�ة 
يوم�  نظمت  اجلمعية  اأن  رغم  و 
احلقن  طريقة  حــول  اإعــالمــيــ� 
الع�ئق  اأن  اإال  للمري�س،  الذاتي 
ذلك  دون  يحول  الذي  الكبري 
توفر  عدم  هو   ، حمدثتن�  ،تقول 
له�  ت�سمح  للجمعية  ميزانية 
التظ�هرات  هذه  مثل  بتكثيف 
معدالت  رفــع  يف  للم�س�همة 
املجتمع  ـــراد  ف اأ ــدى  ل الــوعــي 

املر�س. بهذا 
الن��سطة  الع�سو  اأكـــدت  و 
هــذه  ــــ�ج  دم اإ اأن  بــ�جلــمــعــيــة، 
من  ــرسورة  � اجتم�عي�  الفئة 
م�س�عي  حتقيق  و  دعمه�  اأجل 
االهتم�م  اإىل  اله�دفة  الدولة 
ذلك  و  اله�ّسة،  ب�لفئ�ت  اأكرث 
�سغل  مــنــ��ــســب  تــوفــري  ــرب  ع
من�سب  يع�دل  مب�  للمر�سى، 
على  �سنة  ــل  ك واحـــد  عــمــل 
يف  البط�لة،  المت�س��س  االأقل 
تعّد يف  التي  الفئة  هذه  اأو�س�ط 
ي�س�عد  دخل  اإىل  م��سة  ح�جة 
عن�ية  تــوفــري  على  املــريــ�ــس 
ال�سحي،  لو�سعه  فــ�ــســل  اأ
متخرجني  بينهم  من  اأن  خ��سة 
ج�معية،  ل�سه�دات  ح�ملني  و 
املر�سى  كون  عن  ف�سال  هذا 
يعدون  الوراثي  الــدم  بنزيف 
ط�قة  االأ�سخ��س  اأكرث  بني  من 
و  واإرادة  همة  وذوي  ن�س�ط�  و 

عديدة. الواقع  يف  االأمثلة 
حديثه�  يف  العمري  اأ�س�رت  و 
الرغم  وعلى  نه  اأ لـ«التحرير«، 
حمدودة  اجلّد  االإمك�ني�ت  من 
مل  حيث  الــوالئــيــة،  للجمعية 
كم�  ــة  ــ�ن ع اإ اأي  مــن  ت�ستفد 
انطالق  رغم  ملقر  تفتقر  نه�  اأ
 ،2016 م�ر�س  منذ  ن�س�طه� 
مع  ب�لتن�سيق  �سعت  ولكنه� 
مع  ب�لتع�ون  و  هيئ�ت،  عــدة 
اإىل  ــ�ن  ــس االإحــ� و  ــري  اخل هـــل  اأ
للعن�ية  مب�درات  عدة  اإطالق 
ب�لوالية،  الهيموفيلي�  مبر�سى 
مــن بــيــنــهــ� عــمــلــيــ�ت خــتــ�ن 
و  املدر�سية  االأدوات  جم�عي، 
رم�س�ن  وقفة  العيد  ك�سوة 

املعوزين. املر�سى  الإع�نة 
ق/ج

ال  التوايل  على  اخل�م�س  لليوم 
عب�ز  �سيدي  حي  �سب�ب  يــزال 
على  الع�طلني  بونورة  ببلدية 
�سه�دات  احلــ�مــلــني   و  العمل 
تكوينية  منه�  و  ج�معية  منه� 
متخ�س�س  ــ�ءة  كــف ــه  ل كــل  و 
على  م�سممني  يزالون  ال   ، فيه� 
خيمة  ن�سب  بــعــد  االحــتــجــ�ج 
ب�ملنطقة  لف�بيب  اأ �رسكة  مــ�م  اأ
املح�ذية  طع�م  ق�رة  ال�سن�عية 
كلهم   01 رقم  الوطني  للطريق 
و  خ��سة  التوظيف،  على  عزم 
�سمن  تقع  الــ�ــرسكــة  ــذه  ه اأن 
قد  و   ، بلديتهم  قليم  اإ نــطــ�ق 
م�س�لح  اأن  ال�سب�ب  اأحد  �رسح 
غي�ب  يف  ا�ستقبلتهم  ال�رسكة 
مهنية  الرتب�ط�ت  الوحدة  مدير 
النق��س  دار  قد  و  الوالية  خ�رج 
من��سب  وجــــود  ـــدم  ع ــى  عــل
ا�ستف�دة  غ�ية  اإىل  ح�لي�  �س�غرة 
متوين  ــرسوع  ــ� م ــن  م الــ�ــرسكــة 
و  اأ الغ�ز  لنقل  �سواء  ن�بيب  ب�الأ
تفتح  بعده�  و  البرتول  اأو  امل�ء 
مك�تب  طــريــق  عــن  من��سب 
اقــرتاحــ�ت  كله�  و  الت�سغيل 
املحتج  ال�سب�ب  ممثلو  ق�بله� 
النق�ط  هــذه  لــكــن  بــ�لــقــبــول، 

وقفتهم  توقف  لن  عليه�  املتفق 
م�س�لح  مذكرين  االحتج�جية 
ن�سبت  التي  اخليمة  ب�أن  ال�رسكة 
�سغل،  توفري  غ�ية  اىل  تنزع  لن 

. امل�رسوع  وجود  ب�لت�يل  و 
مفت�سية  من  ال�سب�ب  ط�لب  كم� 
فتح  ــرسورة  � ب�لوالية  العمل 
كيفية  يف  م�ستعجل  حتقيق 
ال�رسكة  لهذه  �س�بق�  التوظيف 
ال�سب�ب،  هــوؤالء  ح�سب  التي 
ل�سنوات  �س�ئع�  ك�ن  حقهم  اأن 
تنقل  اأم�مهم  متر  ح�فالته�  و  به� 
 ، جمـــ�ورة  بلدي�ت  مــن  عــمــ�ال 
للعن�رسية  ــوة  دع لي�ست  هــي 
يف  حق  له  كل  و  للتفرقة  ال  و 
برتاب  تقبع  �رسكة  لكن  العمل 
من  م�ستفيدا  ل�ست  و  بلديتك 

اإجح�ف�  يعترب  به�  ال�سغل  حق 
اأن  حتى   ، حقهم   يف  ظلم�  و 
�ـــســـ�ر اىل  اأ الــ�ــســبــ�ب  بــعــ�ــس 
تعتمد  التي  التوظيف  طريقة 
لي�ست  و  ــة  ــ�ــس ــكــول ال ــى  ــل ع
الــوالء  على  تعتمد  ال�سف�فية 
من  ب�لرغم  الكف�ءة،  ولي�ست 
على  الغب�ر  لذر  م�س�بقة  وجود 
الن�جحني  ق�ئمة  لكن  العيون 
يتبّق  مل  و  �ــســ�بــقــ�  �ــســطــرت 
كله�   ، الإعالنه�  امل�س�بقة  اإال 
على  حتتم  ح�سبهم  اتــهــ�مــ�ت 
م�س�لح  و  الت�سغيل  مفت�سية 
حتقيق�ت  فتح  ــرسورة  � ــن  االأم
ل�س�ب  ت�رسيح  يف  و   ، معمقة 
م�س�بقة  يف  جنح  نــه  اأ اأكــد  اآخــر 
بــذات  مـــن  االأ ـــوان  اأع توظيف 

لكن  ا�سمه  �سدر  و  ال�رسكة، 
بط�ال  نف�سه  وجد  عني  رم�سة  يف 
يجد حتى  ذلك، مل  من  االأدهى  و 
هوؤالء   ، م�سكلته  على  يرد  من 

احل�ملون  ال�سب�ب 
من  اآخرون  و  ج�معية  �سه�دات 
م�سممون  الــتــكــويــن  مــعــ�هــد 
بحقهم  املط�لبة  يف  امل�سي  على 
وايل  و  العمل  وزير  من��سدين 
لفر�س  ب�لتدخل  غرداية  والية 
يف  غ�ئب�  كــ�ن  ــذي  ال الــقــ�نــون 
حم��سبة  ـــذا  ك و  ــوظــيــف  ــت ال
ــ�زل  ــه امل هـــذه  يف  ــني  ــورط ــت امل
مملك�ت  ال�رسك�ت  جعلت  التي 
و  الوالء  لذوي  العمل  و  وراثية 

. االأكف�ء  لي�س 
ع�مر.ع بن 

االت�س�يل  املخطط  اإطـــ�ر  يف 
الكهرب�ء  توزيع  مبديرية  اخل��س 
جت�سيًدا  و  بــغــردايــة،  الــغــ�ز  و 
مــنــي  االأ و  الــوقــ�ئــي  للربن�مج 
توعّية  و  حت�سي�س  اإىل  اله�دف 
الــكــرام،  زب�ئنه�  و  املــواطــنــني 
يــ�مــ�  اأ الــتــوزيــع  مديرية  تنظم 
التعّدي  اأخــطــ�ر  حــول  اإعالمية 

و  الكهرب�ئية  املن�س�آت  على 
اال�ستعم�ل  اأخط�ر  و   الغ�زية، 
و  الــغــ�ز،  و  للكهرب�ء  ال�سيئ 
متوا�سلة  يــ�م  اأ ثالثة  ملدة  ذلك 
 25 الــثــالثــ�ء  ــوم  ــداء  مــن ي ــت اب
ال�سب�ب  ــدار  ب  ،2020 فيفري 
مدينة  بو�سط  الق�در  عبد  االأمري 

ية. غردا

�س��ًس�  اأ تهدُف  االإعالمية  ي�م  االأ
لوق�يتهم  املواطنني  توعية  اإىل 
التعّدي  عن  الن�جمة  االأخط�ر  من 
و  الكهرب�ئية  املن�س�آت  على 
املرتتبة  ــ�ر  ــط االأخ و  الــغــ�زيــة 
الكهرب�ء  ا�ستعم�ل  �سوء  عن 
عدم  عــواقــب  ـــراز  ب واإ ــ�ز،  ــغ وال
الــقــواعــد  و  املق�يي�س  ـــرتام  اح

من  ــك  ذل و  ــة،  ــاّلزم ال مــنــيــة  االأ
درو�س  و  عرو�س  تقدمي  خالل 
مطوي�ت  توزيع  املو�سوع،  حول 
املواطنني،  على  ُمل�سق�ت  و 
ــة  ــي ــن م ـــوي الــتــعــلــيــمــ�ت االأ حت
الكفيلة  ال�ّسبل  و  ال�رسورية 

واملُمتلك�ت. فراد  االأ حلم�ية 
ع�مر.ع بن 

النتقال اإىل العا�سمة اأرهق مر�سى الهيموفيليا بورقلة

جمعية »الن�سيم« تطالب مب�سلحة خا�سة 
يف م�ست�سفى بو�سياف

لليوم اخلام�ض على التوايل

�سباب �سيدي عباز بغرداية م�سمم على التوظيف

اأيام اإعالمية حول اأخطار التعّدي على املن�ساآت الكهربائية والغازية بغرداية
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حملة لتحرير الأر�سفة من التجارة املوازية

ي�سني حممد 
------------------ 

هذه  اأن  "التحرير"،  م�س�در  وح�سب 
م�ست  موؤخرا  فيه�  �رسع  التي  احلملة 
واإزالة  ال�سوداء،  النق�ط  من  العديد 
يف  املنت�رسة  ــ�والت  ــط ال عــ�ــرسات 
خطرا  وت�سكل  ال�سوارع،  اأر�سفة 

امل�رة. على 
عملية  على  احلملة  هذه  تقت�رس  ومل 
يحتله  وم�  الط�والت،  واإزالة  الردع 
واجه�تهم،  اأم�م  املحالت  اأ�سح�ب 
حملة  ب�سط  اإىل  االأمر  تعدى  حيث 
التج�ر  لتح�سي�س  مــوازيــة  ــرى  اأخ
جوانب  يف  عديدة  ب�سبل  الر�سميني 
املحيط  نــظــ�فــة  هــمــهــ�  اأ خمــتــلــفــة، 

ب�ملواد  واالهتم�م  النف�ي�ت  وترتيب 
اأعذارهم  عن  ف�سال  التلف،  �رسيعة 
تو�سع  اإ�سك�لية  عن  مب��رسة  ب�سفة 
حمالتهم  واجــهــ�ت  مـــ�م  اأ البع�س 
حقهم  من  ــ�رة  امل يحرم  مم�  ب�أمت�ر، 

الر�سيف. يف  ال�رسعي 
مدينة  �سوارع  مبختلف  لوحظ  كم� 
�سم�ن  اأخـــرى،  وبلدي�ت  الـــوادي 
راجلة،  لــدوريــ�ت  ــن  م االأ م�س�لح 
تكثيف  ــدف  ــه ب ــة  ــب راك واأخــــرى 
للتج�رة  حد  و�سع  ق�سد  العمل، 
غري  وجه�  ر�سمت  التي  الفو�سوية، 
�سوارع  من  الكثري  عرب  ح�س�ري 

املدن. واأحي�ء 
غياب  يف  للحوم  فو�سوي  وعر�ض 

املراقبة

املحلية  اجلمعي�ت  من  العديد  ط�لبت 
امل�ستهلك  حم�ية  جم�ل  يف  الن��سطة 
املحلية،  ال�سلط�ت  الوادي،  بوالية 
تنظيم  ــى  عــل ــعــمــل  ال بـــ�ـــرسورة 
ليبي�  �سوق  ملراقبة  ميدانية  خرج�ت 
بن�س�ط  تعلق  م�  خ��سة  ب�لوالية، 
على  املعرو�سة  احلمراء  اللحوم  بيع 
�سحية،  غــري  ــروف  ظ يف  م�ستواه 
ــة وغــيــ�ب  ــرب ت و�ــســط انــتــ�ــســ�ر االأ
م�  وهــو  واحلــفــظ،  التربيد  و�س�ئل 
عدوى  النتق�ل  م�سدرا  يكون  قد 

والت�سمم�ت. االأمرا�س 
من  كبري  وعدد  اجلمعي�ت  ون��سدت 
م�س�لح  تدخل  �ــرسورة  املواطنني، 
االأمنية  وامل�س�لح  التج�رة  مديرية 

للنظ�فة،  البلدية  املك�تب  وم�س�لح 
الــتــ�ــرسفــ�ت  هـــذه  ردع  ـــل  اأج ــن  م
خ��سة  العمومية،  ب�ل�سحة  امل�رسة 
غنم،  من  احلمراء،  اللحوم  اأ�سع�ر  اأن 
ت�ستهوي  املعرو�سة  وبقر،  م�عز 
يقبلون  الذين  امل�ستهلكني،  كثريا 
التي  املخ�طر  رغــم  �رسائه�،  على 

وقت. اأي  يف  بهم  ترتب�س 
تلك  م�سدر  املواطنني  بع�س  و�سف 
ط�مل�  ب�ملجهولة،  املعرو�سة  اللحوم 
م�ستوى  على  للذبح  تخ�سع  ال  نه�  اأ
الطبيب  يراقبه�  وال  املعتمدة،  املذابح 
حمل  حلوم�  يجعله�  مم�  البيطري، 
اأن  وميكن  جمهول،  وم�سدره�  �سك 
الغذائية  للت�سمم�ت  م�سدرا  تكون 

اأمرا�س. بعدة  االإ�س�بة  و 

وحترير  الفو�سوية  التجارة  على  للق�ساء  وا�سعة  حملة  الوادي,  لبلديات  املحلية  واجلماعات  الأمن  م�سالح  الأيام,  هذه  ت�سن 
ال�سرعيني.  غري  الباعة  من  الأر�سفة 

الوادي لبلديات  املحلية  واجلماعات  الأمن  م�سالح  قبل  من 

دار  ملحقة  ت�سهد  اأن  املنتظر  من 
العمودي  مـــني  االأ حممد  الثق�فة 
اليوم  م�س�ء  الــوادي  مدينة  و�سط 
الثق�يف،  املنتدى  فتت�ح  اإ ال�سبت، 
تن�ق�س  فكري،  نخبوي  ف�س�ء  وهو 
الفع�لي�ت  ــي  ــ�ق وب الــنــخــب  فــيــه 
االن�سغ�الت  خمتلف  االجتم�عية 
تــراث  مــن  املحلية  ال�س�حة  على 
ــ�ر  اإط وذلـــك يف  ــخ،  ــ�ري وت وفــكــر 

الثق�يف. امل�سهد  تفعيل 
عمل  يعد  ــذي  ال املــذكــور  املنتدى 
الثق�فة  دار  موؤ�س�سة  بني  ت�س�ركي 

موؤ�س�سة  العمودي  االأمــني  حممد 
ين�ق�س  اجلزائرية،  التحرير  جريدة 
غ�ية  حمور  االفتت�حية  جل�سته  يف 
"دور  وهو  اأال  واملحتوى  االأهمية  يف 
املرجعية  على  احلف�ظ  يف  الزواي� 
االجتم�عي"،  والــ�ــســلــم  الــديــنــيــة 
�ــســتــ�ذ واالإعـــالمـــي  وحــ�ــســب االأ
من  ف�ملنتدى  ديــدي،  اأحمد  القدير 
ع��سوري  الدكتور  من  كل  تن�سيط 
جراية،  ر�ــســدي  حممد  د.  قمعون 
ج�معي�ن  �ست�ذان  واأ مفكران  وهم� 
بوالية  خل�رس  حمه  ال�سهيد  بج�معة 

الوادي.
النخب  ــد  اأح وهــو  "ديدي"  ويــنــوه 
واالجتم�عية  االإعالمية  والوجوه 
اختي�ر  اأن  بــ�لــواليــة،  والــفــكــريــة 
يف  ودورهــــ�  "الزواي�  مــو�ــســوع 
وال�سلم  املرجعية  على  احلــفــ�ظ 
لهذه  جميل  كرد  ي�أتي  االجتم�عي" 
هذه  طيلة  ح�فظت  التي  املوؤ�س�سة 
الدينية  املرجعية  على  ــرون  ــق ال
خالل  من  الوطنية،  وال�سخ�سية 
واخلــ�لــدة  اجلليلة  ــ�ل  ــم االأع جملة 
اإحي�ء  يف  اال�ستعم�رية  احلقبة  من 

وتكري�س  العربية  واللغة  القراآن 
اإىل  ن�س�ن،  االإ لدى  الروحية  احلي�ة 
دوره�  اإىل  والت�سيد  البن�ء  مرحلة 
ــر  وجــزائ ــة  ــدمــوي ال الــعــ�ــرسيــة  يف 
اإىل  و�ــســوال  واملــ�ــســ�حلــة،  ال�سلم 
ال�سعبي  ـــراك  احل بــعــد  ــ�  م ــر  جــزائ
له�ته  ك�ن  وكيف  اجلديد،  والعهد 
طرقه�  مبختلف  الروحية  املوؤ�س�س�ت 
اال�ستقرار  يف  ــدور  ال وم�س�ربه� 
على  القومي،  ثم  ومن  االجتم�عي 

املتحدث. ذات  قول  حد 
الله عبد  بن  عم�ره 

ـــ�ـــســـ�ب مـــعـــتـــوق يف  لـــقـــي ال
حتفه  العمر  مــن  الع�رسيني�ت 
�س"  "ز.  امل�سمى  ــكــ�ن  امل يف 
ــدود  احل على  "القلتة"  مبنطقة 
بحوايل  تبعد  التون�سية  اجلزائرية 
امل�ء  دوار  بلدية  عن  كلم   200

احلدودية.
له� يف  روج  التي  الوف�ة  تف��سيل 
االجتم�عي  التوا�سل  �سبك�ت 
من  �سنع�ء  قتل  جرمية  نه�  اأ على 

يف  ودفــنــه  ال�سحية  االأخ  قبل 
م�س�در  ف�دت  اأ ين  اأ املنطقة.   ذاته 
معتوق  اأن  الع�ئلة،  من  مقربة 
يتفقد  ن�رية  دراجة  منت  على  ك�ن 
وعلم  الع�ئلة،  م��سية  يف  كع�دته 
املنطقة  بذات  لهم،  جمل  بتيه�ن 

بـ�لقلتة. امل�سم�ه  الرعوية 
يف  قليمي�  اإ ت�بعة  منطقة  وهــي 
تون�س  دولة  اإىل  اأجزاءه�  اأغلب 
ب�جلمل  اللح�ق  ثن�ء  واأ ال�سقيقة. 

ــعــودة،  ــل وحمـــ�ولـــة تــوجــيــهــه ل
وترتكه  الن�رية  دراجته  انحرفت 
بع�س  نــزول  وبعد  ه�مدة.  جثة 
امل�ء  دوار  لبلدية  الرحل  البدو 
ظن�  ـــ�م،  ي اأ  10 يــقــ�رب  مــ�  بعد 
ع�د  معتوق  ال�س�ب  اأن  منهم 
الــدوار،  ببلدية  �سكنه  مقر  اإىل 

يعد. مل  نه  اأ ليت�أكدوا 
عليه  للبحث  الع�ئلة  لتتنقل 
البحث،  من  يومني  مــرور  وبعد 
املنطقة،  بــذات  جثته  اكت�سفوا 
ـــ� �ــســعــب عــمــلــيــة الــبــحــث  ومم

اله�تف. ل�سبكة  الت�م  االنعدام 
معتوق،  واأخ  ــ�ل  خ وبح�سور 
ح�لة  يف  اجلــثــة  لــوجــود  ونــظــرا 
يف  دفنه  مت  التعفن،  من  متقدمة 
البدو  ــل  ه اأ كــعــ�دة  املــكــ�ن  عــني 
ــدام االمــكــ�نــيــ�ت  ــع ــل الن ــرح ال
املنطقة  اأن  اإىل  اإ�س�فة  لنقله، 
بني  وحدودية  تالم�س  خط  على 

وتون�س. اجلزائر  البلدين 
اجله�ت  �س�رعت  التبليغ  وبعد 
احل�دث  يف  حتقيق  لفتح  االأمنية 
ملعرفة  للت�رسيح  اجلــثــة  ونــقــل 

الوف�ة. وراء  احلقيقية  االأ�سب�ب 
ق. م

�سنة،   35 العمر  من  يبلغ  �س�ب  فالح  لقي 
مرتا   20 بعمق  لل�سقي  بئر  داخــل  حتفه 
ببلدية  الزملة  الفالحية  ب�ملنطقة  مبزرعته 
املدنية  احلم�ية  اأعوان  وتدخل  العلندة.  واد 
وبعد  بلوغهم  بعد  ون�سة  اميه  لوحدة 
نتيجة  متوفى  ال�سحية  اأن  ات�سح  املع�ينة 

الراأ�س. م�ستوى  على  بليغة  اإ�س�بة 
اجلثث  حفظ  مل�سلحة  ال�سحية  نقل  مت  وقد 
اجليالين  عمر  بن  اال�ست�سف�ئية  ب�ملوؤ�س�سة 
حتقيق�  االأمن  م�س�لح  فتحت  فيم�  ب�لوالية 

املميت. احل�دث  وتف��سيل  اأ�سب�ب  ملعرفة 
ي�سني حممد 

ــــــ�ذا عــقــول  مل
الب�رس  بــعــ�ــس 
يف  اإالَّ  تــفــكــر 
نــــه  الــــهــــدم الأ
احللول  اب�سط 
ــر  ــك ــف ت مل  و 
ـــــــوذج  من يف 

امل�س��س  دون  امل�ستحدثة  املدن  منط  على  يبقي 
على  احلف�ظ  و  املعم�ري  ت�ريخه�  و  ب�أ�س�لته� 
و  خ��سة  املميز  العربي  الهند�سي  �سكله� 
ت�ريخي�  و  ع�ملي�  معروفة  �سوف  منطقة  اأن 
الرملية  الكثب�ن  اختف�ء  فبعد  قبة  االألف  مبدينة 
الهندام  و  النخيل  غيط�ن  و  للعمران  املج�ورة 
ال�سوفية  القدوارة  �ستبدلن�  اأ )بحيث  التقليدي 
م�  قـــل  اأ بــحــجــ�ب  احلـــويل  و  خليجية  مبــلــوطــة 
النمطية  ب�أ�سك�له  الع�رس  مو�سة  عليه  يق�ل 
واالأزقة  القبة  و  الدم�سة  اختف�ء  ثم   ) امل�ستوردة 
دور  فج�ء  التقليدية  االأ�سواق  و  "االأع�س��سية" 
لي�س  �سومعة  من  حتى  ثرية  االأ املع�مل  تدمري 
يف  بحقه�  تعرب  و  بدوره�  تقوم  اأن  اإالَّ  ذنب  له� 
�س�هد  نني  اأ لكم  الأثبت  هن�  ان�  لتقول  ال�سه�دة 
الذي  القط�ر  حمطة  على  اخلم�سين�ت  ع�رس  من 
ا�ستح�لة  على  املزيفون  ــرباء  اخل بع�س  يزعم 
ببقية  الـــوادى  ملدينة  احلــديــدي  ب�خلط  الربط 
بحكم  البعيدة  و  املــجــ�ورة  احلديدية  اخلطوط 
يرق�س  هكذا  و  املنطقة  طبيعة  و  الت�س�ري�س 
عزلته�  يف  املنطقة  تبقى  اأن  يتمنى  من  فرح� 
لكن  املعم�رية  الع�رسنة  �سد  ل�سن�  نحن  بدية.  االأ
النف�ق  و  ب�مل�دي�ت  لي�س  و  ب�لعقل  تفكر  بعقول 
 . امل�سوؤول  ال�سيد  الإر�س�ء  ال�سيتة  و  الع�طفة  و 
موقعه  يف  البلدية  مقر  ي�ستبد  ان  تنزيال  هو  فهل 
يف  مك�نه  ترك  بينم�  ال�سبعين�ت  يف  احتله  الذي 
و  اجلــمــ�رك  ا�ستغالله  على  لتتداول  ال�سوق 
يتجراأ  حتى  الثق�يف  املركز  و  العق�رية  املح�فظة 
احم�ل  بن�ء  و  بهدمه  للتهديد  نته�زيني  االإ بع�س 
من  اف�سل  الراأي  ا�س�طرهم  �رساحة  حمله  جت�رية 
و  املخدرات  و  اخلمر  لتع�طي  خمب�أ  ي�سبح  ان 
ملقهى  ح�سل  م�  مثل  م�  يوم�  ال�رسية  الدع�رة 
جعله  و  ترميمه  و  ب�سي�نته  نقوم  مل  ذا  اإ املج�هد 
ب�لله  ال�سي�حة  من  نحن  لل�سي�حة...اين  مزار 
اأغبي�ء  حك�مه�  ال�سقيقة  تون�س  فهل  عليكم 
زج�جية  بعم�رات  جديدة  مدن  ي�سيدوا  عندم� 
دون  كّبو�سك"  يطيح  را�سك  "عّلي  ب�إرتف�ع 
ب�لعك�س  بل  العرب"  "بالد  ي�سمونه  مب�  امل�س��س 
�سي�حي�  موقع�  جعله�  و  تر�سيفه�  و  ترميمه� 
خدمة  يف  ا�ستثم�ره  و  االأجــ�نــب  الإ�ستقط�ب 
النفط  عبودية  عن  بتع�د  االإ و  البالد  اإقت�س�د 
الب�سيطة  التقليدية  بو�سعيد  �سيدي  يف  )اأجتول 
يومي�  املليئة  و  العربية  للمدن  الــنــمــوذج  و 
ال�سع�دة  موؤ�رس  تلمح  اأ مل�  و  االأج�نب  ب�ل�سواح 
على  غريتي  تزداد  و  حزين  يزداد  وجوههم  على 
ب�إمك�نه�  التي  �سوف  منطقتي  و  اجلزائر  وطني 
عن  نت�س�ءل  نبقى  و  اف�سل(  و  هكذا  تكون  اأن 
هل  عليكم  ال�سي�حي...ب�لله  املج�ل  يف  افتق�رن� 
لل�سحب  الن�طحة  براج  االأ ية  لروؤ يفتقد  االأجنبي 
و   Carrefour و   Géant من  الع�ملية  املت�جر  و 
هدم  و  دبي"  "�س�رع  ي�سمى  مب�  نغريه  حتى   ... و 
املع��رس  الطراز  من  مقرات  لبن�ء  ثرية  اأ مع�مل 
عمر(  ي�  )طر  كيفكم  احن�  حتى  انن�  له  لنربهن 
م�  عن  للبحث  لن�  ي�أتي  الزائر  ان  �سنعرف  متى 
م�  على  القدمي  العمران  فلنرتك  ؟  ليديه  لي�س 
جم�ورة  احي�ء  ت�سميم  من  مينعن�  ال  هذا  و  عليه 
بت�سييد  ك�نت  جت�رية  اأو  دارية  مواإ اأو  �سكنية 
متطلب�ت  مــع  يتم��سى  م�ستحدث  معم�ري 
و  الــدائــرة  مقرات  ا�ستحدثن�  م�  مثل  الع�رس 
اأحي�ء  يف  دارية  االإ املقرات  من  غريهم  و  املحكمة 

ربي. ملك  ي�  مو�سعك  و   ... جديدة 

عمل ت�ساركي بني بني جريدة التحرير ودار الثقافة

املنتدى الثقايف يفتتح مو�سمه حـول "دور الزوايا يف احلفاظ على املرجعية 
وال�سلم الجتماعي"

يف الع�سرينيات من العمر لقي حتفه يف املكان امل�سمى منطقة "القلتة" على احلدود اجلزائرية التون�سية

هذه تفا�سيل وفاة ال�ساب معتوق بال�سريط احلدودي!! 
يبلغ من العمر 35 �سنة

وفاة �ساب داخـل بئر 
مبنطقة "الزملة" الفالحية

بقلم/ علي �سوفية

ثقافة الهدم ر�أي
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انطالق اأ�سغال التهيئة على م�ستوى القطب احل�سري 
اغزر اوزاريف بوادي غري ببجاية

حممد علي 
اأحمد  بج�ية،  والية  وايل  اجتمع 
خمتلف  مع  الوالية،  مبقر  معبد، 
امل�سوؤولني  و  التنفيذيني  املديرين 
القطب  ــ�ــرسوع  م اإجنـــ�ز  على 
احل�رسي اجلديد »اإغزر اأوزاريف« 
كل  يف  املتمّثلني  و  غري،  بــوادي 
البن�ء،  و  العمران  مديرية  من 
مديرية ال�سكن و ديوان الرتقية و 
اإىل  ب�الإ�س�فة  العق�ري،  الت�سيري 
املكّلف  الدرا�س�ت  مكتب  ممثلي 
ب�ملرافق  التجهيز  اأ�سغ�ل  مبت�بعة 
قد  و  املوقع،  هذا  يف  ال�رسورية 
االأ�سغ�ل  حول  عر�س  تقدمي  مت 
جت�سيده�  يتم  مل  التي  و  املنجزة 

بعد.

و قد عرفت اأ�سغ�ل اإجن�ز البن�ي�ت 
وترية  و�سهدت  ملحوظ�  تقدم� 
من  االإنته�ء  مت  حيث  مت�س�رعة، 
اأن  اإاّل  اإجن�ز مئ�ت من ال�سكن�ت، 
منه�،  امل�ستفيدين  على  توزيعه� 
مرهون بتقدم اأ�سغ�ل اإجن�ز الطرق 
اأن  علم�  املختلفة،  ال�سبك�ت  و 
كبريا،  ت�أخرا  تعرف  املرحلة  هذه 
وايل  وّجه  الت�أخر،  هذا  لتدارك  و 
املدراء  اإىل  والية بج�ية تعليم�ت 
التنفيذيني املعنيني بهذا امل�رسوع، 
على  اجتم�ع�ت  تنظيم  مف�ده� 
القطب  ــذا  ه ور�ــســة  م�ستوى 
احل�رسي اجلديد، حيث �رسح »اأنه 
تنظيم  �سيتّم  ف�س�عدا،  االآن  من 
اجتم�ع�ت دورية يف امليدان، على 

م�ستوى موقع اإغزر اأوزاريف«.
ت�رسيع  بغ�ية  و  اأخــرى،  جهة  من 
من  للّتمكن  االأ�ــســغــ�ل  وتــرية 
التي  ال�سكن�ت  ــذه  ه ت�سليم 
يف  املواطنني  من  اآالف  ينتظره� 
الوالية  وايل  األّح  االآجــ�ل،  اأقرب 
موؤ�ّس�س�ت  اختي�ر  �رسورة  على 
ال�س�أن:  هذا  ق�ل يف  موؤهلة، حيث 
ونقوم  نكون �س�رمني  اأن  »يجب 
كف�ءة،  ذات  موؤ�س�س�ت  ب�ختي�ر 
هذه  من  ب�رسعة  االنه�ء  ق�سد 
ال�سكن�ت  ت�سليم  و  االأ�سغ�ل 
األف   16 بـ  عدده�  واملقدر  املعنية 
و  اأنواعه�،  بكل  �سكينة  وحــدة 

املقرر اإجن�زه� على ذات املوقع«.
ــوايل  ال ــ�  دع هــذا،  اإىل  اإ�ــســ�فــة 

ب�أ�سغ�ل  املعنيني  املــ�ــســوؤولــني 
ال�ّسهر على �سم�ن  اإىل  الور�سة، 
املقررة،  التهيئة  اأ�سغ�ل  نوعية 
اأن مت توجيه تعليم�ت  حيث �سبق 
االأ�سخ��س  فئة  اأخذ  اإىل  تهدف 
بعني  اخل��سة  االحتي�ج�ت  ذوي 
تخ�سي�س  طريق  عن  االعتب�ر 

ممّرات خ��سة بهم.
قد  ــه  اأن التذكري  اجلــديــر  مــن  و   
منحت  اأن  الداخلية،  لوزارة  �سبق 
بـ  قيمته  املقدرة  االأول  الق�سط 
املبلغ  ذات  �سنتيم،  ملي�ر   200
الداخلية  ــر  وزي بــه  وعــد  ــذي  ال
التي  الزي�رة  خالل  و  االأ�سبق، 
اإجن�ز  ق�سد  املنطقة،  اإىل  به�  ق�م 
ال�سبك�ت  و  الــطــرق  اأ�ــســغــ�ل 
القطب  لهذا  الت�بعة  املختلفة 
البعثة  اأّن  كم�  اجلديد،  احل�رسي 
من  امل�سّكلة  و  لل�سكن  الوزارية 
مديرين  اأربعة  و  الع�م  اأمينه� 
مركزّيني، تنّقلوا يف �سهر اأكتوبر 
ق�سد  بج�ية،  والية  اإىل  امل��سي 
اأ�سغ�ل  تقدم  حــول  اال�ستعالم 
طم�أنت  قــد  و  املــ�ــرسوع،  نف�س 
التزام  حــول  املحلية  ال�سلط�ت 
ال�سلط�ت املركزية بتوفري املرافقة  
امل�لية، الجن�ز ك�فة اأ�سغ�ل الطرق 
اخل��سة  املختلفة  وال�سبك�ت 
اجلديد،  احل�رسي  القطب  بهذا 
منه  للم�ستفيدين  ال�سم�ح  ق�سد 
ب��ستالم �سققهم يف اأقرب االآج�ل.

اأعطى وايل ولية بجاية نهاية الأ�سبوع املا�سي اإ�سارة انطالق م�سروع التهيئة اخلارجية انطالق اأ�سغال التهيئة على م�ستوى 
القطب احل�سري اغزر اوزاريف بوادي غري,  و التي يعترب اأكرب جتمع �سكاين باملنطقة وي�سم 6920 م�سكنا ترقويا و9100 

ب�سيغة » عدل«.

6920 م�سكنا ترقويا و9100 ب�سيغة »عدل« تخ�ض برناجما �سكنيا ي�سم 

اأمر وايل ميلة عبد الوه�ب موالي  
ب�رسورة  املحليني  امل�سوؤولني 
ب�لوالية  الظل  من�طق  اإح�س�ء 
ج�ء  و  املمكنة  االآجــ�ل  اأقــرب  يف 
ع�سية  عقده  اجتم�ع   عقب  ذلك 
و  الدوائر  روؤ�س�ء  مع  اأم�س   اأول 
بق�عة  التنفيذيني  املديرين  بع�س 

املح��رسات مبقر ديوان الوالية .
امل�سوؤول االول عن اجله�ز التنفيذي 
االجتم�ع  هذا  خالل  اأكد  ب�لوالية 
و  اقرتاح�ت  تقدمي  �ــرسورة  على 
املتوفرة  ب�الإمك�ن�ت  اأولوية  حلول 
و اعتم�ده� كورقة طريق من اأجل 

ترقية  بهدف  ميداني�  جت�سيده� 
يع�ين  الــتــي  املــعــزولــة  املن�طق 
انعدام  و  يومية  مع�ن�ة  ق�طنوه� 
�رسوري�ت احلي�ة و العي�س الكرمي 
اال�س�رة  جتدر  و  املن�طق.  هذه  يف 
اإط�ر  يف  ج�ء  االجتم�ع  هذا  فــ�إن  
تطبيق تعليم�ت رئي�س اجلمهورية 
اأ�سداه�  التي  تبون   املجيد  عبد 
الــوالة  مع  حكومته  لق�ء  خــالل 
�سدد  و  املن�رسم،  اال�سبوع  مطلع 
التنمية  م�س�كل  حل  على  خالله� 
اإيج�د  الظل مع  خ��سة يف من�طق 
اأجنع احللول.        بوجمعة مهن�وي 

وايل ميلة ياأمر امل�سوؤولني املحليني 
باإح�ساء مناطق الظل بالولية 

الرتحيل عمليات  �سمن  باإدراجهم  ال�سلطات  طالبوا 

الق�سديري  احلي  �سك�ن  ين��سد 
الع��سمة  وايل  كر�سي�س  عم�ر 
الع�جل  التدخل  �رسفة  يو�سف 
مع�ن�ة  بعد  الغنب  من  النت�س�لهم 
داخل  الزمن،  من  عقودا  دامت  
الق�سدير  و  اخل�سب  من  اأكــواخ 
احلــ�ــرسات،  اجلــــرذان و  و�ــســط 
طلب�ت  عــدة  تقدمي  من  ب�لرغم 
رئي�س  مكتب  م�ستوى  على 

بوروبة.   بلدية 
بحي  ال�سفيح  �سك�ن  ي�ستكي   
بوروبة  ببلدية  كر�سي�س  عم�ر 
من  يعد  اإذ  ال�سكن  ــة  اأزم من 
على  الق�سديرية  االأحي�ء  اأقــدم 
و  احلرا�س،  دائرة  اإقليم  م�ستوى 
احلي  اإىل  ميدانية  زيــ�رة  خالل 
�سك�ن  مع�ن�ة  لنقل  الق�سديري 
اأنهم  املت�رسرون  اأكد  احلي،  هذا 
منذ  مزرية  اأو�س�ع  يعي�سون يف 
اأكرث من ن�سف قرن، معربين عن 
ال�سديدين  وغ�سبهم  تذمرهم 
يتجرعونه�،  التي  املع�ن�ة  من 
عكر  الــذي  االأمــر  اأن  م�سيفني 
اأبن�ئهم  روؤيـــة  حي�تهم  �سفو 
يــعــ�نــون من  ــم  ــرسه اأ� اأفـــراد  و 
على  املزمنة  االأمرا�س  خمتلف 
احل�س��سية  و  الربو  مر�س  غرار 

ت�أثري  و  الع�لية  الرطوبة  ب�سبب 
اأحد  اأ�س�ر  »االمونيت«.و  مــ�دة 
اأن  اإىل  حــديــثــه  يف  الــ�ــســكــ�ن 
خطري  مبر�س  اأ�سيبت  قد  ج�رته 
اإىل  اأدى  عينيه�  م�ستوى  على 
ب�نتظ�ر  تقريب�  للب�رس  فقدانه� 
العني  اإجراء عملية على م�ستوى 
اأنه�  املت�رسرة  اأكدت  و  الث�نية، 
يف  متثل  مزمن  مر�س  من  تع�ين 
داء ال�سكري و اأن ابنته� مري�سة 
اإىل  م�سرية  ال�سكر،  بداء  اأي�س� 
بعد  انبته  فقد  اجلــريان  اأحــد  اأن 
والديه  واأن  بعدوى  اإ�س�بته� 
الئق  ب�سكن  يحلمون  وهم  توفي� 
اال�ستطالعية  اجلولة  خالل  .و 
و  ــدران  ج اأن  الحظن�  احلــي  يف 
األواح  عن  عب�رة  البيوت  اأ�سقف 
ب�سف�ئح  مغط�ة  اخل�سب  مــن 
زاد  الذي  االأمــر  الق�سدير،  من 
ف�سل  يف  خ��سة  مع�ن�تهم  من 
االأمط�ر،  ت�س�قط  ب�سبب  ال�ست�ء 
رغم  داخــلــهــ�  ــ�ه  املــي تــ�ــرسب  و 
دون  من  لكن  املتكرر  ترميمهم 
ال�سيف  ف�سل  يف  اأمــ�  جــدوى، 
ب�سبب  ـــرى  اأخ مــعــ�نــ�ة  تــكــون 
ــــرارة، كم�  احل درجـــة  ــ�ع  ــف ارت
يعي�سون  احلي  �سك�ن  اأن  الحظن� 

عدد  ارتف�ع  ب�سبب  �سيق  يف 
الواحد  الكوخ  يف  الع�ئلة  اأفراد 
املتكون من غرفتني على االأكرث.
كم� �رسح هوؤالء اأنهم ي�ستحيون 
نظرا  لهم  اأق�ربهم  زيــ�رة  من 
يقبعون  التي  املزرية  لالأو�س�ع 
يقدمون  اأنهم  م�سيفني  فيه�، 
الــزفــ�ف  حــفــالت  ــة  ــ�م اإق على 
اأن  ب�عتب�ر  اأق�ربهم  من�زل  يف 
اأكــواخ  عــن  عــبــ�رة  �سكن�تهم 
�رسوط  فيه�  تنعدم  ق�سديرية 

الكرمي. العي�س 
للوهلة  يالحظ  للحي  ف�لزائر 
لقنوات  الت�م  الغي�ب  االأوىل 
زاد  مــ�  و  ال�سحي،  الــ�ــرسف 
تعبريهم  حد  على  �سوءا  الو�سع 
الــ�ــرسف  ــوات  ــن ق �سبكة  ــو  ه
متر  املــجــ�ورة  لالأحي�ء  ال�سحي 
الكثري  يف  و  من�زلهم،  حتت  من 
ت�سجيل  يتم  مــ�  ــ�ء  ــي االأح مــن 
القنوات  ــذه  ه اإحـــدى  انفج�ر 
يدخلهم  م�  وهو  املن�زل،  و�سط 
على  العمل  و  طوارئ  ح�لة  يف 
و  ب�أنف�سهم،  العطب  ا�ــســالح 
اأن  »لكم  ق�ئال  اأحدهم  اأ�س�ف 
املي�ه  ت�رسب  م�سهد  تتخيلوا 
الرائحة  و  املنزل  و�سط  القذرة 

يعي�سون  اأنهم  م�سيف�  املنبعثة«، 
عنه�  يق�ل  م�  ــل  اأق ظــروف  يف 
اإىل  ــرون  اآخ اأ�س�ر  الك�رثية.و 
خطر  يف  يتمثل  اآخــر  م�سكل 
خليوط  الع�سوائي  التو�سيل 
بطريقة  املــتــدلــيــة  الــكــهــربــ�ء 
ع�سوائية من منزل اإىل اآخر، وهو 
و  ب�ملوت  حي�تهم  يهدد  ب�ت  اأمر 
حدوث  ب�سبب  اأكواخهم  احرتاق 
ن�سوب  و  كهرب�ئية  �ـــرسارات 
بيوتهم  واأن  خ��سة  ــق،  حــرائ
م�  خ�سبية.و  األــواح  من  م�سيدة 
هو  ال�سك�ن  هوؤالء  غ�سب  اأث�ر 
املحلية  ال�سلط�ت  اكرتاث  عدم 
رغم  و  اأنه  موؤكدين  مبع�ن�تهم، 
اأجل  من  البلدية  الزي�رات  عديد 
التحدث مع رئي�س البلدية، اإال اأن 
هذا االأخري مل يعرهم اأي اهتم�م و 
يحمله  »ال  ال�سكن  م�سكل  اأن 
هوؤالء  اعتربه  م�  وهو  جيبه«  يف 
وعدم  ا�ستهزاء  ب�أنه  ال�سك�ن 
امل�سوؤولية،  من  تن�سل  و  مب�الة 
يتمن�ه  م�  اأقل  اأن  على  م�سددين 
هو  كر�سي�س،  عم�ر  حي  �سك�ن 
و  امل�سري  نف�س  اأبن�ءهم  يلقى  اأال 
ذات االأو�س�ع املعي�سية املزرية.
ق/�س

قاطنو الق�سدير بحي عمار كر�سي�ض ببوروبة  بالعا�سمة يعانون يف �سمت

 )38( ثالثون  و  ثم�نية  اأُ�سيب 
مرور  حــ�دث  يف  بجروح  تلميذا 
)جنوب  ديـــرة  منطقة  يف  ــع  وق
البويرة(، ح�سبم� علم من م�س�لح 

احلم�ية املدنية.
ح�فلة  ا�سطدام  اثر  احل�دث  ووقع 
لنقل  بح�فلة  التالميذ  لنقل 
الطريق  م�ستوى  على  امل�س�فرين 
الوطني رقم 8 بديرة.واأكد املكلف 

املالزم  املدنية  للحم�ية  ب�الإعالم 
تلميذا   38" ان  عبدات  يو�سف 
هذا  يف  ُجرحوا  املتو�سط  ب�لتعليم 
احل�دث. و مت اإجالء جميع ال�سح�ي� 
فتح  لديرة".ومت  العالج  مركز  اىل 
الوطني  الــدرك  طرف  من  حتقيق 
هذا  اأ�سب�ب  عن  الك�سف  اجل  من 

احل�دث.
ق/�س

جرح 38 تلميذا يف حادث مرور وقع 
مبنطقة ديرة بالبويرة 

م�رسعه  خم�سيني  �سخ�س  لقي   
ح�دث  يف  املدينة  بغ�ز  اختن�ق� 
البليدة،  غرب  ال�سفة  ببلدية  وقع 
احلم�ية  م�س�لح  من  علم  ح�سبم� 

املدنية.
الت�بعة  االت�س�ل  خللية  وا�ستن�دا 
وحدة  تدخلت  فقد  اجله�ز  لهذا 
�سفة  بلدية  لقط�ع  املدنية  احلم�ية 
 24 بحي  اختن�ق  ح�لة  اأجــل  من 
بلدية  املدين  �سيدي  حي  م�سكن� 
وهو  ال�سحية  تعر�س  اثر  �سفة، 
خم�سيني للت�سمم بغ�ز اأول اأك�سيد 
امل�ء  �سخ�ن  من  املنبعث  الكربون 
املتواجد داخل حم�م املنزل، ت�سبب 

له بتوقف الوظ�ئف احليوية.
حم�ولة  ــم  رغ و  اأنـــه  ــ�ف  اأ�ــس و 
جراء  تويف  لكنه  ال�سحية  اإنع��س 
ا�ستن�س�قه لكمية معتربة من الغ�ز 
جثم�نه  نقل  اإىل  م�سريا  الق�تل، 

نحو القط�ع ال�سحي مبوزاية.
امل�سدر  ك�سف  اأخــرى،  جهة  من 
يف  جرحى  خم�سة  ت�سجيل  عن 
على  ــع  وق خطري  مــرور  حــ�دث 
م�ستوى الطريق الرابط بني مفت�ح 
و الك�ليتو�س اثر ا�سطدام �س�حنة 
و  اإ�سع�فهم  مت  �سي�حية،  ب�سي�رة 

اإجالوؤهم نحو م�ست�سفى مفت�ح.
ق/�س

وفاة خم�سيني اختناقا بغاز املدينة 
بال�سفة بالبليدة 

اأ�سخ��س  جن� بوالية ميلة خم�سة 
موت  مــن  واحـــدة   ع�ئلة  مــن 
غ�ز  �ستن�س�قهم  جــراء   حمقق 
املنبعث   الكربون  اأك�سيد  اأول 
الك�ئن  مبنزلهم  املــدفــئــة  مــن 
 . ميلة  بلدية  م�سكن   500 بحي 
اأنثى  جن�س  من  كلهن  ال�سح�ي� 
يتعلق  و   واحــدة   ع�ئلة  من  و 
 16 )ل/ن(   ــن    م بكل  االأمــر 
كلتيهم�  �سنة   24   ) )ل/اأ و  �سنة 

طرف  من  حولت�  اإغم�ء  ح�لة  يف 
اإىل  املدنية   احلم�ية  م�س�لح 
الطبية   اال�ستعج�الت  م�سلحة 
 ( و  ل/�س(   ( و  ميلة،  مب�ست�سفى 
ل/د( و )ب /�س ( اأعم�رهن على 
�سنة   51 و   22  -  18 التوايل 
من  حولن  ب�لراأ�س  دوار  لهن 
امل�ست�سفى  اإىل  اخلوا�س  طرف 

 . ذاته 
مهن�وي  بوجمعة   

اإنقاذ 05 خمتنقني بالغاز من عائلة 
واحدة مبيلة 
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منتجو البطاطا و احلبوب يطالبون بتوفري مياه 
بغليزان  ال�سقي 

ابو ع�سام
------------------ 

ــدة  وح م�س�لح  وان  خــ��ــســة 
موؤخرا  تدعمت  اال�سفل  ال�سلف 
ل�سقي  ا�ستثن�ئية  بح�سة 
ت�أخرت  لكنه�  والبط�ط�  احلبوب 
ا�سغ�ل  ب�سبب  تــزويــدهــم  يف 
ب�ل�سبكة  ــة  ــ�ري اجل ال�سي�نة 
وحدة  مديرة  ك�سفت  وقد  ،هذا 
�سكينة  ال�سيدة  اال�سفل  ال�سلف 
ان�سغ�الت  حط�ب يف رده� على 
الديوان  م�س�لح  ان  الفالحني 
 2020 26 ج�نفي  ا�ستف�دت يوم 
يف  م3  ماليني   05 ح�سة  مــن 
متت  و   ، التكميلي  ال�سقي  اط�ر 
 16 يوم  ال�سقي  عملية  مب��رسة 
طلب  نق�س  نتيجة  وهذا  فيفري 
 04 يتج�وز  ــذي  وال الفالحني 
االول  اال�سبوع  حتى  طلب�ت 
نف�س  ــن  م فــيــفــري  �سهر  ــن  م

ان  هـــذا،  عــلــى  ـــ�دة  زي ال�سنة 
البط�ط�  منتتجي  او  املحتجني 
موؤخرة  يف  يتواجدون  احلبوب  و 
مينع  مل  هذا  لكن  ال�سقي  �سبكة 
احليوي  املــورد  هذا  اي�س�ل  من 

ال�سقي  مبي�ه  يتزودون  ح�لي�  وهم 
فيم�  ــ�  ام منتظمة.  بــ�ــســورة 
التي  ال�سي�نة  عملية  يخ�س 
..... الفالحون.      عنه�  تكلم 
ال�سقي  ديوان  م�س�لح  ان  علم� 

�سقي  حملة  نه�ية  كل  يربمج 
مثلم�  ال�سبكة  �سي�نة  عملية 
و  حملة،  كل  الع�دة  عليه  جرت 
املوالية  ال�سقي  ذلك متهيدا حلملة 

.  2020 ال�سقي  اأي حملة 

تاأخر  ب�سبب  ببلدية احلمادنة يف ولية غليزان من تردي الو�ساع  البطاطا  و  الع�سرات من منتجي احلبوب  ا�ستكى 
وهذا  بالنقرا�ض  مهددة  باتت  التي  الزراعية  حما�سيلهم  تزويد  يف  ارهيو,  بوادي  ال�سفل  ال�سلف  وحدة  م�سالح 
و  املخت�سة,  اجلهات  من  عاجل   بتدخل  مطالبني  ثانية  جهة  من  ال�سماء  و�سح  جهة  من  ال�سقي  مياه  نق�ض  ظل  يف 

اليومي . التي تعترب م�سدر رزقهم و قوتهم  ا�سبوعيا لنقاذ مزروعاتهم  املياه  ال�سراع يف متكينهم دورة من 

بانتظام   و  يتزودون  اأنهم  ال�سلف  م�سالح وحدة  اأكدت  فيما 

فيما مت حجز 30 ورقة نقدية مزورة و92 غراما كيف

طرف  من  املقدمة  االرق�م  ت�سري 
عدد  الدفلى،ان  عني  والية  امن 
جم�ل  يف  املرتكبة  الق�س�ي� 
اخل��س   و  الع�م  الق�نون  جرائم 
ب�ستى  اجرامية   3783ق�سية 
 ،  2019 �سنة  خالل  اأ�سك�له� 
44 ق�سية ، مق�رنة  ب�رتف�ع بلغ 
فيه�  �سجل  التي   2018 ب�سنة 
انخف��س  ق�بله�   ، ق�سية   3739
االأ�سخ��س  عــدد  اإجــمــ�يل  يف 
 3786 بلغ  الــذيــن  املتورطني 
 2018 ب�سنة  مق�رنة  �سخ�س� 
 3887 تورط  فيه�  �سجل  التي 
 ،101 رقم:  بلغ  ب�نخف�ظ  اأي   ،
 3547 تورط  اإىل  االإ�س�رة  مع 
الذكور  لفئة  ب�لن�سبة  �سخ�س� 

االإن�ث. لفئة  ب�لن�سبة   239 و 
ق�ل رئي�س االمن الوالئي حممد 
،خالل  لل�رسطة  اول  بغدادعميد 
ال�ستعرا�س  ال�سحفية  ندوته 
م�س�حله  ن�س�ط�ت  ح�سيلة 
انخف��س   ،2019 �سنة  خــالل 
اال�سخ��س  ــدد  ع اجــمــ�يل  يف 
اىل  101م�سريا  ب  املتورطني 
ان عدد الق�س�ي� املع�جلة  تتوزع 
كم� يلي:- اجلن�ي�ت واجلنح �سد 
اجلن�ي�ت   948- االأ�سخ��س: 
ــد املــمــتــلــكــ�ت:  ــس واجلـــنـــح �
�سد  واجلنح  اجلن�ي�ت   1711-
 81- الع�مة:  واالآداب  االأ�ــرسة 
يرتكبه�  التي  واجلنح  اجلن�ي�ت 
العمومي:  النظ�م  �سد  االأفراد 
�سد  واجلــنــح  اجلــنــ�يــ�ت   73-
 16- الـــعـــمـــومـــي:  ــــــن  االأم
ال�سالمة  �سد  واجلنح  اجلن�ي�ت 
اأخرى  جرائم   02- العمومية: 
الوطني:  ب�القت�س�د  م��سة 
 19- التـزويـــر:  ق�س�ي�   05-
-243 اجلرائم  جرائم املخـدرات: 
ق�س�ي�   50- املعـلوم�تية: 
كح�سيلة  و   635 اأخـــرى: 
ا�ستهالك  مك�فحة  مبج�ل  تتعلق 
و  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
بهم�،  امل�رسوع  غري  االجت�ر  كذا 
املخت�سة  امل�س�لح  �سجلت  فقد 
 343 الدفلى  عني  والية  الأمن 
 09 بــلــغ:  بــ�رتــفــ�ع   ، ق�سية 
 2018 ب�سنة  مق�رنة  ق�س�ي� 
ق�سية،   234 فيه�  �سجل  التي 
�سخ�س�   383 بتوقيف  �سمحت 

اإىل ج�نب  93.397 كلغ  و حجز 
هذا  و  مهلو�س�  قر�س�   6421
ب�رتف�ع   ،2019 �سنة  خــالل 
للكمية  الن�سبة  كبري  موجب 
 2018 ب�سنة  مق�رنة  امل�سبوطة 
و  كلغ   8.767 فيه�  حجز  التي 

مهلو�سة. اأقرا�س   6004
املداهمة  عملي�ت  �سي�ق  يف  و 
ت�ستهدف  ــي  ــت ال الــفــجــ�ئــيــة 
ــة احلــ�ــرسيــة و  ــة اجلــرمي حمــ�رب
ــد  ــق ــرام:ف حمــ��ــرسة بـــوؤر االإج
بعني  ال�رسطة  م�س�لح  نفذت 
 ،  2019 �سنة  خــالل  الدفلى 
 2799 ا�ستهدفت   ، عملية   640
نقطة ، خالله� ، مت تفح�س هوية 
اجنر  قد  و   ، �سخ�س�   12551
اأم�م  �سخ�س�   395 تقدمي  عنه� 
 ، املخت�سة  الق�س�ئية  اجله�ت 
خمتلفة  الأ�سب�ب  ج�ء  توقيفهم 
االأ�سخ��س  ح�لة  تت�سدره�   ،
ــوث عــنــهــم مــن طــرف  ــح ــب امل
206 ح�الت  بـ:  العدالة  م�س�لح 
املوؤثرات  و  املخدرات  حي�زة  و 
42 ح�لة.و يف �سي�ق  العقلية بـ: 
ب�رسقة  املتعلقة  اجلرائم  حم�ربة 
م�س�حله  متكنت  املركب�ت:فقد 
مركبة   21 وحجز  ا�سرتج�ع  من 
مت  حني  يف   ،  2019 �سنة  خالل 
مركبة   22 وحجز  ا�سرتج�ع 
ب�لن�سبة  2018.ام�  �سنة  خالل 
مت  الطفولة:فقد  حم�ية  ملج�ل 
ق�سية   75 مع�جلة  و  ت�سجيل 
 105 فيه�  مت�بعة  مت  اإجرامية، 
رقم  اىل  االإ�س�رة  مع  اأ�سخ��س، 
و  ال�سح�ي�  لعدد  ب�لن�سبة   141
ال�سيد  ارجع  ب�لطبع.و  ق�رس  هم 
هذا  بغداد  ااالول  حممد  العميد 
لعن��رس  املتميز  االداء   ااالجن�ز 
تفعيل  نــتــيــجــة   ــة،و  ــرسط ــ� ال
.و  ــواري  اجل و  امليداين  عمله� 
بعمل  يت�سل   ، اآخر  �سي�ق  يف 
الق�س�ئية  ال�رسطة  م�س�لح 
التفوي�س�ت  جمــ�ل  هــو  و   ،
نفذت  و  تلقت  :فقد  الق�س�ئية 
تفوي�س�،   21719 م�س�حله 
ن�سيب  من  ك�ن  االأكــرب  الرقم 
 ،)19037( الني�بية  التعليم�ت 
ــقــرارات  ال و  ــ�م  ــك االأح تلته� 

.)1605( ب�حلب�س  النه�ئية 
برادع خمت�ر 

معاجلة 3783ق�سية اإجرامية  
بعني الدفلى خالل 2019

بفرقة  ال�رسطة  قــوات  متكنت 
الوالية  الأمــن  والتدخل  البحث 
توقيف  احل�يل من  االأ�سبوع  بداية 
معتربة  كمية  وحــجــز  �سخ�س 
اىل  ب�الإ�س�فة  ــخــدرات،  امل مــن 
مبلغ  و  مـــزورة  نقدية  اأوراق 
اال�ستغالل  بعد  وهذا  معترب  م�يل 
وردت  التي  للمعلوم�ت  اجليد  
�سخ�س  وجود  عن  امل�سلحة  اىل 
املــخــدرات  مــن  كمية  بحوزته 
احلي  و�ــســط  برتويجه�   يــقــوم 
التي  التحري�ت  فيه،  يقيم  الذي 
مكنتهم  ال�رسطة  قوات  ب��رسته� 

امل�ستبه  ال�سخ�س  من حتديد هوية 
وم�سكنه  تفتي�سه  بــعــد  فــيــه 
من  �سفيحة  على  الــعــثــور  مت 
ب�ال�س�فة  غ   92 بوزن  املخدرات 
م�ستن�سخة  نقدية  ورقة   30 اىل 
دج   1000 فئة  مــن  ـــزورة  م و 
هيئة  على  ورقة   600 من  واأكرث 
للتزوير  مهي�أة  نقدية  اأوراق 
دج؛  بـ30000  قدر  م�يل  ومبلغ 
يف  ق�س�ئي  اجراء  ملف  اجن�ز  مت 
اأم�م  وتقدميه  الذكر  ال�س�لف  حق 
عن  احلب�س  اأودع  اأيــن  العدالة، 
ق�سد  ــخــدرات  امل حــيــ�زة  تهمة 

)عملة  نقدية  اأوراق  البيع وحي�زة 
حم�ربة  اإط�ر  يف  مزورة(  وطنية 
متكنت  اأنــواعــهــ�  ب�ستى  اجلــرميــة 
والية  ب�أمن  العملي�تية  الوحدات 
من  االأ�سبوع،  هذا  خالل  غليزان 
حجز  و  اأ�سخ��س    04 توقيف 
امل�رسوب�ت  مــن  معتربة  كمية 
وحدة  بـ111  قدرت  الكحولية 
من  الكحولية  امل�رسوب�ت  من 
مت  االأحــجــ�م  و  ـــواع  االأن خمتلف 
يف  ق�س�ئي  اجـــراء  ملف  ــ�ز  اجن
تقدميهم  و  فيهم  امل�ستبه  حــق 
حي�زة  تهمة  عن  العدالة  ــ�م  اأم

بــدون  الكحولية  املــ�ــرسوبــ�ت 
ال�رسعية؛  غري  امل�س�ربة  رخ�سة 
متكنت  ــ�ق  ــي ــ�ــس ال نــفــ�ــس  ويف 
والية  ب�أمن  العملي�تية  الوحدات 
من  االأ�سبوع  هذا  خالل  غليزان 
كمية  وحجز  �سخ�س�   11 توقيف 
املهلو�سة  االأقرا�س  من  معتربة 
مهلو�س�  قر�س�  بـ447   قــدرت 
ملف  اجنــ�ز  مت  االأنـــواع.  مبختلف 
امل�ستبه  حق  يف  ق�س�ئي  اجــراء 
عن  العدالة  اأم�م  تقدميهم  و  فيهم 
. املهلو�سة  االأقرا�س  حي�زة  تهمة 
ع�س�م ابو 

الأمن يوقف �سخ�سا عن تهمة التزوير  وترويج خمدرات بغليزان

ب�أمن  ال�رسطة  ــوات  ق و�سعت 
حــدا  بلعب��س  �ــســيــدي  ـــة  والي
تتكون  اإجرامية  �سبكة  لن�س�ط  
بني  اأعم�رهم  اأ�سخ��س   03 من 
26 و 36 �سنة تورطوا يف  حي�زة  
خمـــدرات )الــكــيــف املــعــ�لــج( و 
املت�جرة  لغر�س  عقلية  موؤثرات  
ذلك  اإثر  على  متكنت  حيث   ، فيه� 
من حجز كمية من الكيف املع�لج 
ب�الإ�س�فة  كلغ   03 بـ  وزنه�  قدر 
املهلو�سة  االأقرا�س  من  عدد  اإىل 
مبدينة  للرتويج  موجهة  ك�نت 

�ستعم�ل  ب  بلعب��س  �سيدي 
 KIA نوع  من  االأوىل  مركبتني 
نوع  من  والث�نية   PICANTO
ن�هيك   ،  HYUNDAI ATOS
من  تعترب  م�لية  مب�لغ  حجز  عن 
 ، ال�سموم  هذه  ترويج  ع�ئدات 
ق�س�ئي  ملف  اإجنــ�ز  مت  حني  يف 
تهمة  عن  الذكر  ال�س�لفي  �سد 
املع�لج(  )الكيف  املخدرات  حي�زة 
مبوجبه  قدموا   ، املت�جرة  لغر�س 
يف  �ــســدرت  ــن  اأي الني�بة  اأمــ�م 
حيثي�ت   ، اإيـــداع  اأوامـــر  حقهم 

ا�ستغالل  اإىل  تــعــود  الق�سية 
مك�فحة  بفرقة  ال�رسطة  قوات 
مف�ده�  معلوم�ت  ــدرات  ــخ امل
وجود �سبكة حترتف االجت�ر  غري 
واملوؤثرات  ب�ملخدرات  ال�رسعي 
بو�سع  امل�سلحة  لتب��رس  العقلية 
االإط�حة  اأجل  من  حمكمة  خطة 
توقيفهم  مت  حيث  ال�سبكة،  بهذه 
االأوىل  مــركــبــتــني  مــنت  عــلــى 
 KIA PICANTO ــوع  ن مــن 
HYU - ــوع ن مــن   االث�نية 

مــراقــبــة  بــعــد   DAI ATOS

فيهم،  امل�ستبه  لتحرك�ت  دقيقة 
كمية  بحوزتهم  �سبطت  ــن  اأي
املع�لج(  )الكيف  املخدرات  من 
و33  كيلوغرام،   03 وزنه�  بلغ 
عن  ن�هيك  مهلو�س�،  قر�س� 
ع�ئدات  من  تعترب  م�لية  مب�لغ 
حني  يف    ، ال�سموم  هذه  ترويج 
مت اإجن�ز ملف ق�س�ئي �سدهم عن 
لغر�س  خمدرات  حي�زة    تهمة  
اأم�م  مبوجبه  قدموا  فيه�،  املت�جرة 
حقهم  يف  �سدرت  اأيــن  الني�بة 
اأوامر اإيداع .           م.رم�س�ين

حجز 3 كلغ من الكيف وتوقيف 3اأ�سخا�ض من مروجيه ببلعبا�ض 

وجه �سك�ن دوار امل�س�حلية الذي 
مقر  عن  كلم   02 بحوايل  يبعد 
غليزان  بوالية  املطمر  البلدية 
الوالية  وايل  اىل  ا�ستغ�ثة  نداء 
ين��سدونه�  ابراهيمي،  ن�سرية 
االو�س�ع  من  النت�س�لهم  التدخل 
املزرية التي ترتب�س بهم وهذا يف 
واالق�س�ء  التهمي�س  �سي��سة  ظل 
كهرب�ء  وال  طــرقــ�ت  ال  حيث 
وحتى  انــه  االمــر  يف  والغريب 
لل�رسب غ�بت عن  ال�س�حلة  املي�ه 
مم�  ك�مل  ال�سهر  لقرابة  حنفي�تهم 
او  ال�سه�ريج  اقتن�ء  اىل  دفعهم 
�سك�ن  ط�لب  كم�  املعدنية؛  املي�ه 
اجن�ز  م�رسوع  بربجمة  امل�س�حلية 

يت�سنى  حتى  ابتدائية  مدر�سة 
الدرا�سة  موا�سلة  البن�ئهم 
يف  وهــذا  م�ستواهم  وحت�سني 
الرتبوية  املوؤ�س�س�ت  بعد  ظل 
يعربون  املتمدر�سون  ا�سبح  اين 
وح�سبهم  معزولة،  �سبه  ممرات 
طرحوه�  مت  املط�لب  جملة  ان 
مل  لكن  املنتخب  املجل�س  على 
اهمية  اية  االن�سغ�الت  لهذه  تعر 
ام�مهم  يتبق  مل  وانــه  ح�سبهم، 
بوايل  اال�ستنج�د  خي�ر  �سوى 
اآم�لهم معلقة  تبقى  الوالية حيث 
الوالية، ومتكينهم من  على وايل 

امل�س�ريع. يف  احقيتهم 
ابو ع�س�م

�سكان دوار امل�ساحلية بغليزان  
يطالبون بامل�ساريع التنموية

�سيدي  مدينة  يف  اأمــ�ــس  عــم 
�سيدي  ـــة  والي غـــرب  حل�سن 
خلفية  على  كبري  حزن  بلعب��س 
عند  وهذا  األيمة،  ف�جعة  وقوع  
والتي  �سل�سبيل  الطفلة  اختف�ء 
�سنوات   06 العمر  مــن  تبلغ 
دفع  مــ�  الع�رس  �سالة  قبيل 

رحلة  مب��رسة  اإىل  بع�ئلته� 
اإ�س�بته�  مــن  تخوف�  البحث 
الطفلة  اختفت  ،حيث  مبكروه 
من   " �سل�سبيل  "�س،مرمي 
حممد  ب�س�رع  الك�ئن  بيته� 
اخلوف  اأث�ر  م�  ،وهو  بو�سي�ف 
وكل  الع�ئلة،  اأفراد  نفو�س  يف 

وبعد  ،حــيــث  املنطقة  �سك�ن 
بالغ  تــقــدمي  مت  الــوقــت  مـــرور 
عند  الدائرة  امن  م�س�لح  لدى 
لتب��رس  م�س�ء  ال�س�بعة  ال�س�عة 
عملية  يف  ــــن  االأم مــ�ــســ�لــح 
من  لكن  مواطنني  رفقة  البحث 
ال�س�عة  غ�ية  اإىل  جدوى،  دون 

العثور  مت  ،اأين  م�س�ء  الت��سعة 
م�ئي  خزان  داخل  الطفلة  على 
مت  ،حيث  ميتة  وهي  ب�لبيت  يقع 
احلم�ية  عن��رس  طرف  من  نقله� 
املدنية ،يف وقت فتحت امل�س�لح 

الق�سية  يف  حتقيق�  املعنية 
م.رم�س�ين  

العثور على  الطفلة  �سل�سبيل غارقة  يف  خزان  مائي بعد  اختفائها  ببلعبا�ض
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الحتاد الآ�سيوي ي�سدم  
بوجناح بعقوبة قا�سية

غالم مازال ينتظر فر�سة 
الّلعب منذ 137 يوما زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�سي  �أكد 

ــد،  ــدري �ملــديــر �لــفــنــي لــريــال م
خلو�س  وجاهزيته  فريقه  تركيز 
�ل�سبت،  �ليوم  ليفانتي،  مو�جهة 
من   25 �لـ  �جلولة  مناف�سات  �سمن 

عمر �لليجا.
وقـــــال زيــــــد�ن خــــالل �ملـــوؤمتـــر 
�سحيفة  نقلته  �لــذي  �ل�سحفي 
يف  ــوي  ق خ�سم  "ليفانتي  مــاركــا 
�سعبة،  مــبــار�ة  �ستكون  ملعبه، 
لتقدمي  ن�ستعد  �أن  علينا  يجب 

مبار�ة ر�ئعة".
يوم  كل  حا�سم؟  "�أ�سبوع  و�أ�ساف 
منذ بد�ية �ملو�سم هو مهم بالن�سبة 
لنا، نحن ال نفكر يف �أي �سيء �سوى 
هو  وخ�سمنا  �ملــقــبــلــة،  �ملـــبـــار�ة 

ليفانتي".
ــــس يف  ــــو� وعـــــن مـــ�ـــســـاركـــة ر�م

�الأوملبياد، علق "�إذ� �أر�د �مل�ساركة 
�لر�ئع  من  فهو  �أدعمه،  ف�سوف 

هذه  مثل  يف  بــالدك  متثل  �أن 
�لبطولة".

وتابع "�الأ�سبوع �الأ�سود يف �لعام 
�أن تركز كل يوم  �ملا�سي؟ يجب 

و�لوقت  لديك،  ما  �أق�سى  لبذل 
�سيء،  كل  تقدم  حني  ر�ئًعا  يكون 

لكنني ال �أنظر �سوى للقاء �لغد".
مهمة،  �لعنا�سر  "جميع  و�أو�ــســح 
هكذ�  و�ساأظل  بــاأفــكــاري  �أعي�س 

ــه هو  ــــوم ب ــا �أق ـــا، م د�ئـــًم
�أق�سى  وبـــذل  �ل�سغف 

رغم  يــوم،  كل  لــدي  ما 
�أنــــنــــي قــــد �أقــــــع يف 

�الأخطاء".
�سبب  عــن  وبــ�ــســوؤ�لــه 

عــدم وجـــود ر�مــو�ــس 
�لبدالء،  مقاعد  على 

قائدنا  "�إنه  �أجــاب 
وهـــــــــــــو 

العــــــب 
وال  مهم 
ــــم  ــــت �أه

�لبدالء،  دكة  على  برتكه 
يهمني  ال  �ل�سيء  فــهــذ� 
ــب مهم  �أبــــًد�، الأنـــه الع
فقط  ولي�س  جميًعا  لنا 

بالن�سبة يل".
عقد  "جتديد  وز�د 
ر�مـــو�ـــس؟ د�ئــًمــا �أريـــد 
�لفريق،  يف  معي  ر�مو�س 
��ــســتــمــر�ره  �أن  و�أرى 
�سيكون  معنا 

جيًد�".

�ستكمل  � و
خطة  "

�لعمل مع هاز�رد؟ لقد عمل بجد، 
يف  يلعب  �أن  ويريد  م�ستعد  وهــو 
هذه �ملرحلة �حلا�سمة من �ملو�سم".
ل�ست  �الأهـــد�ف؟  "��ستقبال  ونــوه 
ـــذ� يــعــنــي �أنــنــا يف  ــا، لــكــن ه ــًق قــل
�ملباريات �الأخرية وقعنا يف بع�س 
الأننا  جنــازف  �أال  يجب  �الأخطاء، 
قادرين  نكون  �لكرة،  منلك  حني 

على �إيذ�ء �خل�سم".
"مل  علق  جوي�س،  رودريجو  وعن 
�الأخرية،  �ملباريات  قو�ئم  يدخل 
لكن  مهم،  العب  �أنه  نعرف  لكننا 
بني  باالختيار  �أقوم  �أن  علي  يجب 

�لالعبني، وهو �أمر ُمعقد".
�الآن  حا�سمة؟  "حلظة  ــل  ــس وو��
تعقيًد�،  �الأكــــرث  �ملـــبـــار�ة  ــي  ــاأت ت
�سعوبة،  �أكرث  مبار�ة  كل  و�ستكون 
مــبــار�ة  كــل  �أهمية  نـــدرك  نحن 

نلعبها".
�سرتلينج  رحيم  عن  وب�سوؤ�له 
العب مان�س�سرت �سيتي، �أجاب: 
"ال ميكنني �لتحدث عن العب 
و�سرتلينج  فريقي،  يف  لي�س 
لدي  ولي�س  للغاية،  جيد  العب 

�سك يف ذلك".
يجب  ــدي؟  ــن ــي م "قلق  ــم  ــت ــت و�خ
فيما  �لتفكري  دون  يلعب  �أن  عليه 

�سيحدث يف �مل�ستقبل".

ــري  ــز�ئ �جل �ملنتخب  ـــاع  دف ــم  جن تــوجــه 
جلميع  بال�سكر  جمـــاين،  كـــارل  �ملعتزل 
�ملدر�ء �لفنيني �لذين تعامل معهم باألو�ن 
�سنو�ت   10 لقر�بة  �ل�سحر�ء"  "حماربي 
�لر�سمي  ح�سابه  ��ستغل  حيث  كاملة، 
كانو�  ملن  ر�سالته  ليوّجه  "تويرت"  مبوقع 
ح�سب  �مل�ستوى،  هذ�  �إىل  و�سوله  يف  �سببا 

قوله.
ت�سييعه  ب�سبب  حزنه  عن  جماين  وعرّب 

�لفني  �ملدير  قيادة  حتت  �للعب  فر�سة 
يف  جنــح  �لـــذي  بلما�سي،  جــمــال  �حلـــايل 
كاأ�س  بلقب  �لتتويج  نحو  "�خل�سر"  قيادة 
ت�سكيلة  "تتو�جد  فكتب:  �أفريقيا،  �أمم 
باإ�سر�ف  �أمينة،  �أيــد  بني  �ليوم  �ملنتخب 

�ملدرب جمال بلما�سي".
يكون  بــاأن  حمظوظا  �أكــن  "مل  ــاف:  ــس و�أ�
�أنه  لكم  �أوؤكـــد  لكنني  مــدربــي،  بلما�سي 
�أن  يف  �أرغب  كنت  �لذين  �ملدربني  نوع  من 

ليكون  �ملنتخب  قاد  فلقد  علّي،  ي�سرفو� 
وال  �ملرحلة،  رجل  وهو  الأفريقيا،  بطال 
�ملــدرب  لكونه  فخور  �أنني  عنكم  �أخفي 

�حلايل للجز�ئر".
�لفني  �ملــديــر  �لــقــوي  �ملــد�فــع  ين�س  ومل 
عن  �لــدفــاع  فر�سة  منحه  �لــذي  �الأول 
�ملدرب  "�أ�سكر  فقال:  �جلز�ئري،  �ملنتخب 
جز�ئريا  دوليا  �سرت  �لذي  �سعد�ن،  ر�بح 
الأُبــرز  �لفر�سة  منحني  ــد  وق بف�سله، 

قدر�تي مع �ملنتخب".
غوركوف،  كري�ستيان  �أن�سى  "وال  وتابع: 
نادي  رفقة  بد�ياتي  يف  �ساعدين  ــذي  �ل
�لفريق  مع  مرة  الأول  بامل�ساركة  لوريان، 
بالكثري،  له  مدين  فاأنا  �الأول،  �ملحرتف 
جيدة  فرتة  ق�سيت  �أنني  �حلظ  يل  وكان 

معه، مع �ملنتخب �أي�سا".
�س كارل جماين حيًز� �أكرب للمدرب  وخ�سّ
معه  كتب  �لــذي  حاليلوزيت�س،  وحيد 
للدور  بالو�سول  �جلز�ئرية  �لكرة  تاريخ 
�لثاين من كاأ�س �لعامل 2014، فكتب عنه: 
"�سمح يل �ملدرب حاليلوزيت�س باأن �أعي�س 
كانت  لقد  �ملنتخب.  مع  تن�سى  ال  �أحد�ثا 
بيننا عالقة خا�سة، بف�سل �الحرت�فية 
�لــذي  تعامله  وح�سن  بها  يت�سف  �لتي 

�سيبقى ر��سخا يف ذهني".

حمرز  ريــا�ــس  �جلــز�ئــري  �لنجم  �سيكون 
على مــوعــد مــع مــبــاريــات جــد قــويــة مع 
فريقه مان�س�سرت �سيتي يف �ال�سابيع �ملقبلة 
�ملنتخب  مع  ترب�سه  من  �سهر  حو�يل  قبل 

�جلز�ئري.
�ذ ي�سعى �لنجم �جلز�ئري لتقدمي عرو�س 
�حو�له  �ف�سل  يف  �لو�سول  �جل  من  قوية 

�لتح�سريي  �لوطني  �ملنتخب  لرتب�س 
ملبار�تي زميبابوي.

�ملباريات  يف  �سيتي  مان�س�سرت  �سيلعب  و 
�ملقبلة عدد من �ملباريات �ملهمة يف خمتلف 
�البطال  دوري  )�لربميرليغ  �مل�سابقات 

كا�س �لر�بطة كا�س �الحتاد(
لي�سرت   : مــن  كــل  �سد  �ل�سيتي  �سيلعب  و 

فيال  مــدريــد-��ــســتــون  �ــســيــتــي-ريــال 
�لر�بطة(-�أر�سنال- كاأ�س  )نهائي 

يونايتد-برينلي- مان�س�سرت 
ريال مدريد-ت�سيل�سي.

مان�س�سرت  مدرب  جو�رديوال  بيب  هاجم 
ماريا  جو�سيب  بر�سلونة،  رئي�س  �سيتي، 
عقوبة  بعد  ت�سريحاته  ب�سبب  بارتوميو، 
�لنادي  �سد  )�ليويفا(  �الأوروبــي  �الحتــاد 
�الإجنليزي، بحرمانه من �مل�ساركة �لقارية 
خطرية"  "�نتهاكات  الرتكابه  لعامني، 

للو�ئح �للعب �ملايل �لنظيف.
قال  �ملا�سي،  �لثالثاء  �سحفي  موؤمتر  ففي 
�ليويفا  �إىل  �ل�سكر  توجيه  "�أود  بارتوميو 
حيث  �لنظيف،  �ملايل  باللعب  يتعلق  فيما 
عامني..  �آخر  مد�ر  على  مذهل  بعمل  قام 

لدينا حتقيقات منتظمة، و�ساندنا �ليويفا 
يف كل ما يفعله".

ــات رئــيــ�ــس  ــح ــري ــس ــ� ـــن ت وبـــ�ـــســـوؤ�لـــه ع
�سبق  �لذي  جو�رديوال  �أجاب  �لبلوجر�نا، 
ـــدرب، مع  بــاألــقــاب، كالعب وم �لــفــوز  لــه 
�لفريق �لكتالوين "لو كان �سعيد� باإيقافنا، 

فاأقول لرئي�س بر�سلونة دعنا ن�ستاأنف".
فعله،  فيما  حاليا  يثق  ")�سيتي(  وتابع 
ورمبا  �سن�ستاأنف،  �سنفعله..  ما  فهذ�  لذ� 
بــاإزعــاج  تتحدث  ال  لكن  ذلـــك،  يــحــدث 

)يق�سد بارتوميو(".

"هذه  و�أ�ــــســــاف 
ن�سيحتي،  ــي  ه

بع�س  يف  الأن 
�الأحــــــــيــــــــان 

�جلميع  يتورط 
�الأمــــــــــــــر..  يف 

ــى  ــن �ــســنــ�ــســتــاأنــف و�أمت
بر�سلونة  �سد  �للعب 

يف  �ملــ�ــســتــقــبــل،  يف 
�أبــــطــــال  دوري 

�أوروبا".

�لفني  �ملدير  �سيتني  كيكي  حتدث 
حت�سري�ت  �آخــر  عن  لرب�سلونة، 
فــريــقــه ملــو�جــهــة �إيـــبـــار، �لــيــوم 
25 من  �لـ  �إطار �جلولة  �ل�سبت، يف 

عمر �لدوري �الإ�سباين.
�لتقدميي  �ملوؤمتر  يف  �سيتني  وقال 
جديدة  جتربة  تكون  مبار�ة  "كل 
ي�سنعون  �ملناف�سني  الأن  للفريق، 
على  ويجربونك  خمتلفة،  �أ�سياء 
ــول. نــتــوقــع �أن  ــل ــن ح �لــبــحــث ع
يطبق �إيبار �ل�سغط �لعايل، نبحث 

عن حلول لذلك يف �لتدريبات".
�ملحيطة  "�لظروف  و�أ�ـــســـاف 
على  كبري  ب�سكل  نركز  بالنادي؟ 
كرة �لقدم. نعرف ما يحدث لكننا 
فقط  ونركز  �لتاأثر  عدم  نحاول 
تف�سري�ت  �أن  كما  �أهد�فنا،  على 
ـــادي لــنــا يف غــرفــة  ـــن �ل رئــيــ�ــس 
م�سكلة  حـــول  ــدة  ــي ج �ملــالبــ�ــس 
�ل�سيء  ونف�س  �لتو��سل،  �سبكات 
بالقلق  ن�سعر  ال  �لعلن.  يف  قاله 

على �الإطالق".

بر�يثويت  �أن  �ملوؤكد  "من  وتابع 
�سيلعب �أ�سا�سًيا يف بع�س �ملباريات، 
مع  ين�سجم  �أن  عليه  يجب  لكن 
�أنه  رغم  �لفريق،  و�أفكار  �أ�سلوب 
و�سل لنا بحالة بدنية جيدة، �إنه 

�سي�ساعدنا ونتوقع منه �لكثري".
باأن  مي�سي  "ت�سريحات  وو��سل 
يوؤهله  ال  حالًيا  �لفريق  م�ستوى 
هناك  ــال؟  ــط �الأب بـــدوري  للفوز 
�أ�سياء �أتفق معه فيها و�أمور �أخرى 
يف  �خلطاأ  هام�س  فيها،  �أوؤيــده  ال 
�أن  يجب  قليل،  �الأبــطــال  دوري 
نتقدم  �أننا  �أعتقد  لكن  نتح�سن، 
لنا  تــ�ــســمــح  ملــ�ــســتــويــات  ونــ�ــســل 

بالتناف�س مع �جلميع".
حتدث  �الأبطال  دوري  "يف  و�أكمل 
غري  ــــرى  و�أخ منطقية  ــيــاء  �أ�ــس
منطقية. تابعت �لبطولة منذ 20 
بهذ�  �الأندية  فوز  وطريق  عاًما، 
�للقب. �سحيح نحن نفتقر لبع�س 
�أي  مثل  مر�سحون  لكننا  �الأمــور، 

مناف�س للتتويج".

�سعر  �إنـــه  ــال  ق "مي�سي  و��ستمر 
فقط  �أرد  �أنا  �أبيد�ل؟  من  بهجوم 
�أما  بها،  �أقــوم  �لتي  �الأ�سياء  على 

�الأمور �الأخرى ال تتعلق بي".
مهمة،  مباريات  "لدينا  و�أردف 
لــكــن �لــلــقــاء �ملــقــبــل �ــســد �إيــبــار 
علينا  يجب  نهائي،  كاأنه  �سنلعبه 
�أمر  وهذ�  �لثالث،  �لنقاط  ح�سد 
�سي�سمح  الأنــه  فقط  لي�س  حيوي 
لنا باال�ستمر�ر يف �لكفاح من �أجل 
�ل�سد�رة، ولكن ي�ساعدنا فيما هو 

قادم".
و�أومتيتي  "لينجليت  و��ستطرد 
�لكال�سيكو  عن  بالغياب  مهدد�ن 
ثقة  لـــدي  �لــبــطــاقــات؟  ب�سبب 
وميكنهما  �لــالعــبــني،  يف  كبرية 
للغاية،  جيد  ب�سكل  بذلك  �لقيام 
يح�سال  �أن  ميكن  حلظة  �أي  ويف 
على �لبطاقة �ل�سفر�ء ويغيبان".
غـــًد�  يــلــعــب  مـــن  "كل  و�أو�ـــســـح 
�لربنابيو  يف  �لــتــو�جــد  ميكنه 
�أمام  باولو  �سان  ويف  �لريال،  �أمــام 

�الأحــيــان  مــن  كثري  يف  ــويل.  ــاب ن
لدي  الأن  نوم،  دون  �لوقت  �أق�سي 
خ�سائ�سهم،  يف  خمتلفني  العبني 
ـــر�ت عــديــدة ال تــعــرف كيف  وم
ت�سكيلة  �أقرر  مل  �لت�سكيلة،  ت�سع 
�ملــبــاريــات �لــقــادمــة، ولــكــن لدي 

فكرة عن �الأمر".
نتابعه،  كنا  "بر�يثويت  و�أ�ــســار   
من  �لعديد  مع  �لتكيف  وميكنه 
باأنه  كبرية  ثقة  لدينا  �ملــر�كــز، 
الأنــه  لي�س  كــثــري�،  �سي�ساعدنا 
جيد فنًيا فقط، ولكنه ر�ئع على 
وي�ستطيع  ا  �أي�سً �لذهني  �مل�ستوى 
ومن  وجناح،  حربة  كر�أ�س  �للعب 
�ملمكن �أن ي�سارك غًد� �سد �إيبار".

على  عملنا  �الأ�سبوع  "هذ�  ونــوه 
ب�سكل  بالكرة  �خلــروج  طريقة 
بيلباو  ــي  ــار�ت ــب م بــعــد  ــل،  ــس ــ� �أف
ل�سغط  تعر�سنا  حيث  وخيتايف، 
قد  �ملقبل  �الأ�ــســبــوع  ويف  كــبــري، 
ــني جــو�نــب  ــس ــ� ــل عــلــى حت ــم ــع ن

�أخرى".
فريبو  يتمكن  مل  "�إذ�  وك�سف   
فاإن  ما،  لظرف  �أ�سا�سيا  �للعب  من 
لقاء  �أن  �سحيح  جاهز.  �إيكيمي 
ت�سكيلة  على  يــوؤثــر  قــد  نــابــويل 
مــبــار�ة  �الآن  ـــم  �الأه لكن  �لــغــد، 
�إيبار، ميكن �أن مننح ر�حة الأحد 

�لالعبني مبرور دقائق �ملبار�ة".
قال  بويج؟  ريكي  و�سع  ــول  وح  
عن  �لــتــحــدث  ـــب  �أح "ال  �سيتني 
العبني  هناك  الأن  حمدد،  العب 
من  يعملون  �لرديف  من  �آخرين 
�لفريق  رفــقــة  ــد  ــو�ج ــت �ل ـــل  �أج
من  �لكثري  يبذل  ريكي  �الأول، 

�جلهد مثل �أي العب �آخر".

زيدان يراوغ حول �سرتلينج
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جوارديول لرئي�ض بر�سلونة: "توقف عن الإزعاج"

جنم اخل�سر ال�سابق "كارل جماين" حزين ب�سبب املدرب بلما�سي

مدرب بر�سلونة: "اأتوقــع �سغط اإيبـار.. 
ول اأتفق مع مي�سي"

نباأ غري �سار لفريق اأر�سنـــال حول 
ا�سماعيل بن نا�سر

يو��سل �لنجم �جلز�ئري �إ�سماعيل بن نا�سر، �لتاأّلق 
�جلاري،  �ملو�سم  خالل  �الإيطايل،  ميالن  نادي  مع 
�ستيفانو  �الإيطايل  �لفني  �ملدير  قدوم  منذ  خا�سة 
�ل�سابق  �ملـــدرب  مــع  معقدة  بــد�يــة  بعد  بــيــويل، 
كان  �الأخري  �أّن  رغم  جيامباولو،  ماركو  �الإيطايل 

ور�ء �سمه.
"حماربي  منتخب  ــم  جن ــن  م �لــتــاألــق  هـــذ�  ـــاء  وج
حول  جديدة  ت�ساوؤالت  طرح  لُيعيد  �ل�سحر�ء"، 
�أر�ــســنــال  �الأ�ــســبــق  فــريــقــه  ــف  ــوق وم م�ستقبله، 
�الإنكليزي، لناحية �إمكانية ��ستعادته يف �مل�ستقبل، 

وفقًا لتقارير �إعالمية بريطانية �سابقة.
ونفى موقع "كالت�سيو مريكاتو" �الإيطايل، �الأخبار 
�لو�ردة من �إنكلرت�، و�لتي حتدثت عن وجود بنٍد يف 
عقد بن نا�سر مع ميالن، ُيتيح لفريق "�ملدفعجية" 
رغب  حال  يف  وهذ�  �ملو�سم،  نهاية  خالل  ��ستعادته 
�أرتيتا،  ميكيل  الأر�سنال  �الإ�سباين  �لفني  �ملدير 

بذلك.
ولفت �مل�سدر ذ�ته �إىل �أّن عقد بن نا�سر كان يحتوي 

��ستعادته  يف  �أر�سنال  نادي  باأولوية  يفيد  بند  على 
يف  �إمبويل  فريق  يف  العبًا  كــان  عندما  م�ستقباًل 
�أّن �لالعب حاليًا مل  �إىل  �ملو�سمني �ملا�سيني، م�سري�ً 
منذ  �الإنكليزي،  بالنادي  عالقة  �أي  تربطه  تعد 
�النتقاالت  فرتة  يف  "�لرو�سونريي"،  �إىل  �نتقاله 

�ل�سيفية �ملا�سية مقابل 16.5 مليون يورو.
وكان �ملدير �لفني �الأ�سبق لفريق �أر�سنال؛ �لفرن�سي 
�آرل  نــادي  من  نا�سر  بن  �سم  ور�ء  فينغر،  �آر�سني 
مل  �لالعب  �أّن  غري   ،2015 عام  �لفرن�سي  �أفينيون 
�إال يف مبار�ة و�حدة كانت  �الأول  �لفريق  يظهر مع 
لنادي  باإعارته  �لنادي  ليقوم  �لكاأ�س،  لقاء  خالل 
�إمبويل،  2017 لفريق  تور �لفرن�سي، ثم بيعه عام 

مع بند �أولوية ��ستعادته م�ستقباًل.
باهرة  م�ستويات  تقدمي  من  �ل�ساب  �لالعب  ومتكن 
مت  حيث  مب�سر،  �ملا�سية  �أفريقيا  �أمم  بطولة  يف 
جعل  ما  وهو  �مل�سابقة،  يف  العب  كاأف�سل  �ختياره 
الحقًا  ولي�سبح  خطفه،  �إىل  ت�سارع  ميالن  �إد�رة 

�أحد �أف�سل العبي "�لكالت�سيو" هذ� �ملو�سم.

�الآ�سيوي  لالحتاد  �لتابعة  �الن�سباط  جلنة  قررت 
�لنجم  على  قوية  عقوبات  ت�سليط  �لقدم،  لكرة 
بغد�د  �لقطري  �ل�سد  نـــادي  والعـــب  ــري  ــز�ئ �جل
يف  لــه  �سابقة  ت�سريحات  خلفية  على  بــوجنــاح، 
ن�سخة �لعام �ملا�سي 2019 من م�سابقة دوري �أبطال 

�آ�سيا.
�لتو��سل  مبوقع  ح�سابه  عرب  �ل�سد  ــادي  ن و�أكــد 
�الجتماعي "تويرت"، �إيقاف بوجناح ل�سهرين، على 
�لكاف،  �أحمد  �لعماين  �حلكم  على  هجومه  خلفية 
خالل مو�جهة ن�سف �لنهائي �سد �لهالل �ل�سعودي، 

و�لذي توج بالكاأ�س خالل تلك �لن�سخة.
�لذيب"  "عيال  نادي  لتحرم  �لعقوبة  هذه  وجاءت 
مو�جهتي  خــالل  �جلــز�ئــري  �لــهــد�ف  خدمات  من 
دوري  يف  ــي  ــار�ت �الإم �لعني  �سد  و�الإيـــاب  �لــذهــاب 
�ملجموعات من هذه �لن�سخة �جلارية �حلالية، وهما 
مار�س/ من  �لثالث  يوم  �ستجريان  �للتان  �ملبار�تان 

�آذ�ر و�ل�ساد�س من �إبريل/ني�سان تو�ليًا.
�ملوجعة  �ل�سربة  مبثابة  �لعقوبة  ــذه  ه وتــعــد 
لت�سكيلة �ملدير �لفني �الإ�سباين ت�سايف هرينانديز، 
من  ح�سا�سة  مرحلة  يف  لنجمه  �سيفتقد  �لـــذي 
ت�سم  �لتي  �لر�بعة،  �ملجموعة  �سمن  مناف�سته 
�أ�سفهان  و�سباهان  �ل�سعودي  �لن�سر  فريقي  كذلك 

�الإير�ين.
ويت�سدر نادي �ل�سد جمموعته بـ4 نقاط �إىل جانب 
نادي �لن�سر، وهذ� بتعادله مع �الأخري بهدف ملثله 
هدف  بوجناح  �سجل  وفيها  �لريا�س،  بالعا�سمة 
"�لزعيم"، ثم فوزه بثالثية نظيفة بالدوحة �أمام 

�سباهان.

تطّرق �لتقني جينارو غاتوزو مدرب فريق نابويل 
فوزي  �جلز�ئري  العبه  �إىل  �خلمي�س،  �الإيطايل، 
ون�سف  �أ�سهر  �أربع  منذ  �ملناف�سة  عن  �لغائب  غالم 

�ل�سهر، �ملُر�دف لل�ساد�س من �أكتوبر �ملا�سي.
جينارو  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
نــادي  �إد�رة  تفا�سيله  ونقلت  ــوزو،  ــات غ

نابويل.
يعمل  “غالم  غـــاتـــوزو:  جــيــنــارو  وقـــال 
ِبا�ستمر�ر. مل يلعب منذ فرتة طويلة، 
�أبــان  مثلما  جّيد�  يكون  �أن  و�آمــل 
�خلا�سة  �لــتــدريــبــات  يف  عليه 
ِبـــاالأ�ـــســـبـــوَعـــني �الأخــــرَييــــن. 
�لبدنية  للياقة  يفتقد  مــاز�ل 
و�ملناف�سة، لكن مينح موؤ�سر�ت 
ــري  ــج ــة حــيــنــمــا ُي ــي ــاب ــج �إي
�لتدريبات، وهذ� �أمر �إيجابي 

له وِلفريق نابويل”.
هذ�، و�أدرج �ملدرب جينارو غاتوزو 
ت�سم  قائمة  �سمن  غالم  �ملد�فع  �إ�سم 
22 العبا، معنيا مِبو�جهة فريقه نابويل 

و�مل�سيف نادي بري�سيا.
حِل�ساب  �جلمعة،  هذ�  م�ساء  �للقاء  وُيجرى 

�جلولة �لـ 25 من عمر �لبطولة �الإيطالية.
ِبر�سيد   9 �لـ  �ملركز  يف  نابويل  فريق  ويتموقع 
33 نقطة، قبل 14 جولة عن �إ�سد�ل �ستار مناف�سة 
�لـ  �لرتبة  بري�سيا  نادي  ي�سغل  بينما  “�لكالت�سيو”. 

نقطة.  16 مِبجموع  �الأخرية،  وقبل   19

جوارديول يو�سح م�سريه 
حال رف�ض ا�ستئناف 

مان�س�سرت �سيتي
ــدرب  ــاين بــيــب جـــو�رديـــوال، م ــب ــس عــلــق �الإ�
مان�س�سرت �سيتي، على عقوبة �لنادي باحلرمان 
ملدة  ــة،  ــي �الأوروب �مل�سابقات  يف  �مل�ساركة  من 
�ملايل  �للعب  قو�نني  خمالفة  ب�سبب  مو�سمني، 
�أمام   )2-0( فريقه  فوز  عقب  وذلك  �لنظيف، 
�جلولة  يف  �الأربعاء،  يوم  يونايتد،  هام  و�ست 

�لـ26 من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز.
�أبرزتها  ت�سريحات  يف  جـــو�رديـــوال،  وقـــال 
�سي":  بــي  "بي  �لربيطانية  �الإذ�عــــة  هيئة 
مو�سمني؟  ملدة  �الأوروبية  �مل�ساركة  من  "�ملنع 
يحدث  وما  �مللعب،  �أر�س  على  حمرتفون  نحن 
�لكثري  فــعــل  ن�ستطيع  ال  بـــاخلـــارج 

ب�ساأنه".
 و�أ�ساف: "حتدثنا عما يتعني علينا 
ــه حــتــى نــهــايــة �ملــو�ــســم،  �لــقــيــام ب
يحبون  للذين  بالن�سبة  وخا�سة 
�ملباريات  �سنلعب  �لنادي،  هذ� 
ومنلك  لــديــنــا،  ــا  م بــاأفــ�ــســل 
�ملثرية  �الأ�سياء  من  �لكثري 

نلعب من �أجلها".
"�لبقاء  ـــع:  ـــاب وت  
مان�س�سرت  يف 
�ـــــســـــيـــــتـــــي 
بــــ�ــــســــرف 
عن  �لنظر 
ـــة  ـــج ـــي ـــت ن
؟  ف �ستئنا ال �
هنا.  �ساأكون  �إقالتي  تتم  مل  �إذ� 
و�أود  ــادي،  ــن �ل ــذ�  �أحـــب ه �أنـــا 
�لنادي  هو  هذ�  هنا.  �أكــون  �أن 

�خلا�س بي. ال يهم ما يحدث".
ــا  ــن ــدم ق "نحن  ـــــل:  ـــــس وو��
يعتقد  وعــنــدمــا  ��ستئناًفا، 
�أنه على �سو�ب، يجب  �سخ�س 
�أن يقاتل. يتعني على �لنادي 
�أن يقاتل و�أنا و�ثق مبا فعلته 
لقد   ،100٪ بن�سبة  �الإد�رة 

�أو�سحو� يل كل �الأمور".
 و�أمت: "هذ� �ملوقف مل ينته 
يتم  حتى  لكن  و�سننتظر، 
علينا  �لقر�ر،  من  �النتهاء 
ما  وهــذ�  ونلعب،  نلعب  �أن 

�سيحدث".

كلوب يثري غ�سب جنوم 
اأتلتيكو مدريد

ماتيو�ض يحر�ض �سان�سو 
على خيانة دورمتوند

�ملدير  كلوب  يورجن  �الأملـــاين  ت�سريحات  �أثـــارت 
�أتلتيكو  جنوم  غ�سب  �الإجنليزي،  لليفربول  �لفني 

مدريد �الإ�سباين.
وكان �أتلتيكو قد جنح يف �إ�سقاط �لريدز بهدف دون 
دوري  نهائي  ثمن  ذهــاب  يف  �ملا�سي،  �لثالثاء  رد، 

�أبطال �أوروبا على ملعب و�ند� ميرتوبوليتانو.
�أتلتيكو  العبي  فاإن  ميل،  �لديلي  ل�سحيفة  ووفًقا    
مل يعجبو� بت�سريحات كلوب �لذي قال �إن مهاجمه 
�ل�سنغايل �ساديو ماين، تعر�س لال�ستفز�ز و�لتمثيل 
على  و�حل�سول  �الأخــطــاء  �رتكاب  على  الإجــبــاره 
��ــســتــبــد�لــه بني  يــتــم  �أن  بــطــاقــة �ــســفــر�ء، قــبــل 

�ل�سوطني.
من  �الحتفاالت  يف  �ملبالغة  �نتقد  كلوب  �أن  كما 
عقب  مــدريــد  �أتلتيكو  والعــبــي  جماهري  جانب 
0-1 فقط، ومل يح�سمو�  �لنتيجة  �إن  �ملبار�ة، قائاًل 

�ملو�جهة بفارق 5 �أهد�ف.
فوجئو�  �أتلتيكو  جنوم  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت   
ومدرب  العبي  �أن  على  م�سددين  كلوب،  ب�سكاوى 
�لهزمية  عند  باللطف  يتمتعو�  �أن  يجب  ليفربول 

ويركزو� فقط على �لق�سور و�الأخطاء لديهم.

�أن  �ل�سابق،  �الأملانية  �لكرة  جنم  ماتيو�س  لوثار  يرى 
باإمكانه  دورمتوند،  بورو�سيا  مهاجم  �سان�سو  جادون 

�للعب بقمي�س بايرن ميونخ يف �مل�ستقبل �لقريب.
�سبورت�س،  �سكاي  �سبكة  عرب  عموده  وخــالل   
�إجنلرت�،  �إىل  �سان�سو  يعود  "رمبا  ماتيو�س  كتب 

�أو  ت�سيل�سي  ــع  م يفعل  �أن  يــريــد  ـــاذ�  م لــكــن 
مان�س�سرت يونايتد؟ رمبا لن ي�ساركان يف دوري 

�الأبطال �ملو�سم �لقادم".
ميونخ،  بايرن  يف  تخيله  "باإمكاين  و�أ�ــســاف   

�أمين  كجناح  �للعب  ميكنه  الأنــه  وذلــك 
فر�سة  للفريق  يتيح  مما  �أي�سر،  �أو 

توظيفه يف طرق لعب خمتلفة".
�إىل  ماتيو�س  �أ�سار  ذلك،  رغم   

�ساين  لريوي  قدوم  �إمكانية 
�سيتي،  مان�س�سرت  جنــم 

�لقيام  بــاإمــكــانــه  ـــذي  �ل
باالأمر ذ�ته، مما �سيعيق 
لبايرن  �سان�سو  �نتقال 

ميونخ. 
"كالهما  ـــم  ـــت ـــت و�خ

العــــبــــان عـــلـــى �أعـــلـــى 
�إذ�  �سعيًد�  �ساأكون  م�ستوى، 

�سفوف  �إىل  �أحــدهــمــا  جــاء 
بايرن ميونخ".

بعقد  �الإجنليزي  ــدويل  �ل ويرتبط   
حتى  دورمتــونــد  بورو�سيا  مع  ممتد 
�ل�سوقية  قيمته  وتقدر   ،2022 عام 

بحو�يل 120 مليون يورو.
�إىل  �لــتــحــول  �سان�سو،  �أر�د  ـــال  وح
�سيعادي  بذلك  فاإنه  �لبافاري،  �لنادي 
جماهري دورمتوند، �لتي جترعت من 
مر�رة �لكاأ�س ذ�ته عدة مر�ت، بانتقال 

يف  ميونخ  بــايــرن  �إىل  فريقها  ــوم  جن
�ل�سنو�ت �الأخرية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الوادي

دائرة حا�سي خليفة
بلدية حا�سي خليفة

مكتب اجلمعيات
رقم: 27/ 2020

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

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

جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية:
امل�سماة: اجلمعية الدينية مل�سجد التقوى حي املرزاقة حا�سي خليفة املعتمدة 
رئي�ض  - حا�سي خليفة  املرزاقة  بـ: حي  //املقيمة  بتاريخ:   // رقم:   حتت 
اجلمعية: �سراحي خليفة.تاريخ ومكان الزدياد: 1979/03/03 بحا�سي 

خليفة عنوان الرئي�ض: حي املرزاقة حا�سي خليفة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية التجهيزات العمومية
NIF 099830019000921

إعالن عن المنح المؤقت
     تطبيقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية ورقلة انه اثر تحليل العروض التقنية و المالية لطلب عروض وطني مفتوح بإشتراط قدرات دنيا رقم 2019/10 المتعلقة: 

بتهيئة وإعادة اإلعتبار لمؤسسات التعليم األساسي المعلن عنها في جريدة EL Moudjahid بتاريخ: 2019/09/17 و2019/09/18 بجريدة التحرير تقرر منح الحصص وفق الجدول المبين أدناه:

المالحظةمدة اإلنجازالنقطة المبلغ )دج(الرقم التعريف الجبائيالمقاولةطبيعة االشغالالمؤسسة

أبي ذر الغفاري 
حي بوزيد

03 ش3.439.516.5075 198300101420121مهيري الهاشميحصة رقم01: إنجاز دورة مياه جديدة

اقل عرض

03 ش0015300890125465.301,450,0084محمدي لطفيحصة رقم 02: تهيئة الساحة

02 ش196030010026353951.785.8086خمقاني ميلودحصة رقم 03 :تهيئة مسكن وظيفي

02 ش1960300100263531.925.658.0086خمقاني ميلودحصة رقم 01: ترميم دورة المياهرشيق القيرواني بسعيد عتبة

55 يوم1965300100287383.597.786.5077 خمقاني بلخيرحصة رقم 02: تأهيل اإلدارة واألقسام والحجابة

45 يوم1966300100233502.203.784.8069  أحمد شنينحصة رقم 03: تاهيل الجناح البيداغوجي -أ-

01 ش0005300590146472.934.540.0065بوعروة إبراهيمحصة رقم 04: تأهيل الجناح البيداغوجي -ب-

06 ش1992301400252435.359.976.0070.5قويدري عبد الرحيمحصة رقم 05: تهيئة الساحة

60 يوم0018300125779085.407.241.0074.83رزاق لقرع عبد الكامل حصة رقم 01: تأهيل األقسامعائشة أم المؤمنين

02 ش00009300190011627.938.632.8069.83   نمر زكرياءحصة رقم 02:تهيئة الساحة

20 يوم1965301300683342.936.396.0071 بن دومة رشيدحصة رقم 01:تهيئة الساحةمتوسطة تازقرات

غير مثمرةحصة رقم 02 : إنجاز الجحابة

03 ش1976390102318275.633.936.0077.44عياش أعمر العيدحصة رقم 01:تهيئة الساحةمتوسطة بلعباس - سكرة -

03 ش0014301390117474.656.946.0079فردية محسنحصة رقم 02: إنجاز دورة المياه

03 ش0014301390117474.656.946.0080فردية محسنحصة رقم 01: إنجاز دورتي مياه إناث وذكورالعربي بن مهيدي المخادمة

02 ش0005300190142595.526.479.0079.5شركة اإلخوة قواميدحصة رقم 02: تهيئة الساحة

02 ش1983001014201211.050.651.0070مهيري الهاشميحصة رقم 01: إنجاز دورة المياهسعد بن أبي وقاص

01 ش0005300590146476.131.475.0065بوعرة إبراهيمحصة رقم 02: تهيئة الساحة

حمزة بن عبد المطلب الزاوية العابدية

03 ش1978301400124422.401.539.0069.33 محمدي عبد القادرحصة رقم 01 :إنجاز السلم

غير مثمرةحصة رقم 02:إنجاز شبكة اإلنارة الخارجية

50 يوم1980301400076411.127.525.0072.2شعيب محمد لحسنحصة رقم 03:إنجاز السور الخارجي

03 ش1980301400076413.987.333.0072شعيب محمد لحسنحصة رقم 04:تهيئة الساحة

06 ش1992301400252431.297.100.0071.33قويدري عبد الرحيمحصة رقم 05: الدهن الخارجي لألقسام واإلدارة

04 ش196447050007731993.845.1678جبريط عبد الحميدحصة رقم 01:تهيئة وتاهيل دورة المياهمتوسطة بشيري قدور

45 يوما1987300100628285.301.747.5066عاصم محمدحصة رقم 02:تهيئة وتاهيل األقسام واإلدارة

04 ش1964470500077315.850.040.0079جبريط عبد الحميدحصة رقم 03:تهيئة وتأهيل اإلدارة واألقسام والساللمصالح الدين االيوبي بأنقوسة

06 ش1970301302675325.349.050.0065.66شعيب رشيدحصة رقم 04: إنجاز السور الخارجي

غير مثمرةحصة رقم 05: إنجاز اإلنارة الخارجية

60 يوم0012300124626516.293.315.0079.5دحدي صالح Eurl Hydrobatحصة رقم 06:تهيئة الساحة

غير مثمرةصة رقم 01:تهيئة األقسام والمؤسسةمتوسطة تخة ابراهيم

02 ش0012300124626516.400.415.0075دحدي صالح Eurl Hydrobatحصة رقم 01:تهيئة الساحةأحمد بن أحمد انقوسة

  ANEP Nْ 2030000294      التحرير 2020/02/22 

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

الرقم: 02/ 2020
اإ�سهار بتجديد جمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع للقانون رقم 

باجلمعيات املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   12/06
 2012 12 جانفي  12/06 املوؤرخ يف  طبقا لأحكام القانون رقم 
اليوم   هذا  مت  لقد  منه    08 املادة   �سيما  ل  باجلمعيات,  املتعلق 
جتديد  باإ�سهار  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   20/02/2020
 – النور  مل�سجد  دينية  جمعية  امل�سماة:  حملية:  �سبغة  ذات  جمعية 
�سليم   رئي�ض اجلمعية: غراي�سه   . املقرن  بلدية  باملقرن .املقيمة:  
تاريخ ومكان الزدياد:  1981/07/15 باملقرن عنوان الرئي�ض: 

�سارع ال�سهيد حمي التجاين املقرن )بلدية املقرن( .

تقديم  المحتجين  بإمكان 
طعونهم محمولة أمام اللجنة 
الوالئية للصفقات العمومية 
عشرة  خالل  ورقلة  لوالية 
)10( أيام ابتداء من تاريخ 
اإلعالن  لهذا  صدور  أول 
 82 للمادة  تطبيقا  وذلك 
المرسوم  الثانية من  الفقرة 
المؤرخ   247/15 الرئاسي 
الخاص   2015/09/16 في 
العمومية  الصفقات  بتنظيم 
العام  المرفق  وتفويضات 
العاشر  اليوم  تزامن  وإذا 
مع يوم عطلة أو يوم راحة 
قانونية يمدد التاريخ المحدد 
يوم  إلى  الطعون  لرفع 
المتعهدون  الموالي  العمل 
االطالع  في  الراغبون 
التقنية  التحليل  نتائج  على 
التقرب  يمكنهم  والمالية 
التجهيزات  مديرية  من 
ورقلة  لوالية  العمومية 
ابتداء  أيام   03 خالل  وهذا 
من تاريخ أول نشر لإلعالن 

عن المنح المؤقت.



�ل�سبت 22 فيفري 2020 م �ملو�فق  لـ 28 جمادى �لثانية 1440 هـ - �لعــدد 1933

13

ــو �ــســبــاب بــنــي ثــور  ــب ـــان الع ك
مبنا�سبة  ع�ساقهم  رغبة  عند 
مرحلة  مــن  �ل�ساد�سة  �جلــولــة 
�لثاين  �لق�سم  لبطولة  �لعودة 
ــتــيــعــرفــت  �ل  ، ـــط  ـــس و� هــــــو�ة 
خارج  لهم  فوز  الأول  ت�سجيلهم 
�سباب  ح�ساب  وعلى  ميد�نهم  
عليه  �لفائز   ، بومرد��س  ر�ئــد 
 ، و�حــد  هــدف  مقابل  بثالثية 
وهي �لنتيجة �الإيجابية �لثانية 
ــام  �أم مــن  بتعادل  ــودة  �لــع بعد 
وبالتايل   ، �لبي�ساء  �لد�ر  �سباب 
من  تخل�س  قــد  �لفريق  يكون 
خارج  �لعك�سية  �لنتائج  عقدة 
يف  تزيد  �أن  و�ملنتظر  �لقو�عد 
�لتاأكيد  على  �لالعبني  عزمية 
يف �ملحطات �لقادمة من �لبطولة 

 .

خط �لهجوم و��سل �إ�سقاط 
�ملناف�سني 

يف �سياق متو��سل ، كانت من بني 
�ساهمت  �لتي  �الإيجابية  �لنقاط 
بــالــنــقــاط  ــق  ــري ــف �ل ــــودة  ع يف 
�إىل بومرد��س  �لثالث من تنقله 
جند   ، �ملحلي  �لر�ئد  ومو�جهة 
�لقاطرة  عنا�سر  تاألق  مو��سلة 
�سباك  دكت  فبعدما   ، �الأمامية 
كاملة  بثالثية  �لــقــبــة  ـــد  ر�ئ
�سباك  يف  ثالثية  �أي�سا  �سجلت 
�لعامل  وهــو   ، بومرد��س  ــد  ر�ئ
يف  ي�ساهم  �أن  �ملنتظر  �الإيجابي 
�للقاء�ت  يف  �أخرى  نقاط  ح�سد 
�لقادمة من �لبطولة للمحافظة 
�سلم  يف  �لثانية  �ملــرتــبــة  على 

�لرتتيب �لعام للبطولة .

بوطي�ش يفك �لعقدة وم�سر 
على �لّذهاب بعيد� 

ــب  ــالع �ل �أكــــد   ، ـــــرى  �أخ مــــرة 
�لتحق  ـــذي  �ل نبيل  بوطي�س 
ـــــرتة �لـــتـــحـــويـــالت  ـــــالل ف خ
�لــ�ــســتــويــة   بــتــعــد�د بــنــي ثــور 
له  ت�سمح  �إمــكــانــاتــه   �أن  على 
�لتي  �لــالزمــة  �الإ�ــســافــة  مبنح 
�لفّني  �لــطــاقــم  عنها  يبحث 
�أد�ءه  بعد   ، خ�سو�سا  للفريق 
 ، بومرد��س  �أمــام  كبرية  ملبار�ة 
بت�سجيله  �لفوز  يف  �ساهم  كما 
 ، �ملناف�س  �سباك  يف  لثنائية 
�الأوىل  لالإ�سابة  توقيعه  بعد 
�سجل  ـــني  ح يف   ، و�لـــثـــالـــثـــة 
خالد  �لالعب  �لثانية  �الإ�سابة 

كبرية  مبار�ة  �أد�ء  �لذي  دربال 
هو �الآخر.

طا�سور :" ��ستثمرنا يف م�ساكل 
�ملناف�ش وعدنا بالنقاط "

�أدو�  �لــذيــن  �لالعبني  بــني  مــن 
�ملناف�س  �أمـــام  كــبــرية  ــار�ة  ــب م
بومرد��س  �سباب  ر�ئــد  �الأخــري 
جند �لالعب  طا�سور حممد �أمني 
�لذي �ساهم يف �لفوز �الأول خارج 
 ، �لعودة  مرحلة  خــالل  �لديار 
 ، �للقاء  خالل  �ملميز  �أد�ءه  بعد 
عن تاألقه و�لفوز  حتدث ليومية 
�لق�سم  �جلــز�ئــريــة  �لتحرير 
ال  �سر�حة    ": قائال  �لريا�سي  
�أخفي عليك كان هدفنا من لقاء 
بالنقاط  �لــفــوز  هــو  بــومــرد��ــس 
��ستغالل  ومنها  كاملة  �لثالث 

مير  �لــتــي  �ل�سعبة  �لو�سعية 
و�سعية  دليل  �ملناف�س  هذ�  بها 
�لــرتتــيــب  �ــســلــم  �ملـــتـــاأخـــرة يف 
فر�سنا  وعليه   ، للبطولة   �لعام 
�ملــيــد�ن  يف  �ملطلقة  �سيطرتنا 
ــاء منذ  ــق ــل �ل ــى جمـــريـــات  ــل وع
�لنهاية  �سافرة  حتى  �لبد�ية 
�إربــاك   بعد  فوزنا  عرفت  �لتي 
�الأخطاء  �رتكاب  على  و�إجباره 
�لتي  �لدفاع  �لعنا�سر  خ�سو�سا 
ت�سجيل  وبالتايل  للخلف  تلعب 
�حلمد   ، �سباكه  يف  ــــد�ف  �الأه
جمهورنا  و�أ�سعدنا  فزنا  �أننا  هلل 
�أنني  كما   ، �أخـــرى  مــرة  �لــقــّوي 
�لفوز  يف  مب�ساهمتي  جّد�  �سعيد 
هذ�  يف  للبقاء  كبرية  و�إر�دتــي 
حتى  �خلدمة  تقدمي  �أي  �مل�سار 

�ل�سعود للق�سم �لثاين  ".
 �أحمد �أمني 

نــادي   ، �لــيــوم  �أم�سية  يتبارى 
�إطار �جلولة �جلولة  تقرت ، يف 
�لعودة  مرحلة  مــن  �ل�ساد�سة 
هو�ة  �لثاين  �لق�سم  بطولة  من 
 ، �لبليدة  ــاد  �إحت ــام  �أم مبيد�نه 
لرفقاء  �سعبة  ــار�ة  ــب �مل وتعد 
ب�سبب  طارق  برقيقة  �حلار�س 
�ملتدهورة  �ملعنوية  �لو�سعية 
عنا�سر  عليها  يــتــو�جــد  �لــتــي 
�لنادي ب�سبب �لهزمية �الأخرية 
حي  �أمام  تكبدتها  �لتي  �لثقيلة 
�سبقتها  قد  كانت  و�لتي  �جلبل 
ـــــام جنـــم بن  ــرث �أم ــع نــ�ــســف ت
عكنون ، لكن ال يوجد خيار �أمام 
و�إبقاء  �لتد�رك  �سوى  �لفريق 
�لعودة  �لنقاط مبيد�نه لتفادي 
حت�سني  �آخر  جانب  ومن  للور�ء 
مرتبته يف �سلم �لرتتيب ما د�م 
�أن �ملبار�ة �ستلعب مبيد�نه و�أمام 
�ملنتظر  �لغفري  جمهوره  �أنظار 

�أن يح�سر بقّوة للقاء . 

�لفر�سة مو�تية �أمام �لبدالء 
للتاألق يف لقاء �لبليدة 

عبد  بــوقــره  �ملـــدرب  �سيقوم  
عن  عــديــدة  بتغيري�ت  ــق  �حل
ب�سبب  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
م�سابني  العــبــني  ــدة  ع وجـــود 
يف  �ملــ�ــســاركــة  مــن  يتمكنو�  مل 

قام  �لتي  �ليومية  �لتدريبات 
بها �لفريق ��ستعد�د� لهذ� �للقاء 
�إ�سابتهم فقد  ، ولتفادي تفاقم 
قرر �لرجل �الأول على م�ستوى 
�إبعادهم و�سخ  �لفنية  �لعار�سة 
�لبدالء  دكة  من  جديدة  دماء 
وعنا�سر من فئة �الأو��سط �لتي 
على  عزمها  �الأخــرى  هي  �أبدت 
بالنقاط  �لــفــوز  يف  �مل�ساهمة 

�لثالث �جلديدة .

�أن�سار �ملناف�ش �سيح�سون 
با�ستقبال كبري 

�ألـــو�ن  ع�ساق  مــن  عــدد  عــرب    
�الإعالم  و�سائل  ملختلف  �لنادي 
موؤكدين   ، خ�سو�سا  �ملكتوبة 
��ستقبال  ر�ــســم  عــلــى  عــزمــهــم 
�لعريق  �لفريق  الأن�سار  كبري 
�أخر  �إحتاد �لبليدة ، ومن جانب 
خ�سو�سا  للجميع  ر�سائل  بعث 
ت�سيري  عن  �مل�سوؤولة  �جلهات 
�أن �مل�ساكل �لتي  �سوؤون �ملناف�سة 
يف  �حلكام  فيها  ي�ساهم  حتــدث 
نز�هتهم  عدم  ب�سبب   ، �مليد�ن 
و�إعطاء �الألو�ن حقها يف �مليد�ن 

يف كم من من�سبة م�ست .

برقيقه :" �لفر�سة مو�تية 
�أمامنا للفوز بالنقاط �لثالث"

نــادي  يف  �الأول  ــس  ــار� �حل ــال  ق
لن  �ملهمة  �أن  برقيقة  تــقــرت 
�أمام  �ليوم  �أم�سية  �سهلة  تكون 
ال  �أن  و�أ�ــســاف   ، �لبليدة  ــاد  �إحت
رفقائه  وبقية  ــه  ــام �أم خــيــار 
�سوى �لفوز باللقاء كما قال عن 
�سيلعبه  ــذي  �ل �جلــديــد  �للقاء 
نعم   ": �لــيــوم   �أم�سية  فريقه 
�أمــام  �سعبة     مهمة  تنتظرنا 
لقدر�ت  نظر�  �لبليدة  مناف�سنا 
لن  هــذ�  لكن   ، �الأخــري  العبي 
يقلل من �ساأننا يف �مليد�ن ما د�م 
منها  �ستخدمنا  عو�مل  عدة  �أن 
مبيد�ننا  �جلديد  �للقاء  لعب 
وغريها  جمهورنا  �أنظار  و�أمــام 
�ملنتظر  �الأخـــرى  �لعو�مل  من 
باملبار�ة  فــوزنــا  يف  ت�ساهم  �أن 
مل�ساعدتنا  �جلــمــهــور  �أدعــــو   ،
حتى  �ل�سعب  �لــلــقــاء  هــذ�  يف 
ي�ساهم يف ك�سب �لنقاط �لثالث 
�لتي  �لــعــقــدة  نفك  وبــالــتــايل 
الزمتنا يف �ملبار�تني �ل�سابقتني 
لعبت  �لتي  �سوى  �لبطولة  من 

مبيد�ننا �أو خارجه �أي�سا ". 
�أحمد �أمني

�سباب بني ثور 

ال�سباب يفك العقدة خارج الديار بثالثية اأمام رائد 
�سباب بومردا�ض 

نادي تقرت 

تقرت جمربة على اإ�سقاط البليدة وم�ساحلة الأن�سار الغا�سبني 

�إطار  يف  �لتالغمة  جنم  �أمام  �سوف  ت�سامن  �ليوم  �أم�سية   يتبارى 
ب�سبب  �سعبا  �للقاء  ويعد   ، �لعودة  مرحلة  من  �ل�ساد�سة  �جلولة 
مرتبتهم  حت�سني  ومنها  �لــفــوز  على  �الأر�ـــس  �أ�سحاب  �إ�ــســر�ر 
تدريجيا يف �سلم �لرتتيب �لعام للبطولة ، مما يوؤكد �أن �ملهمة لن 
تكون �سهلة لرفقاء �ملتاألق بز�ز ع�سية �ليوم ، لكن ال خيار �أمامهم 
�لتنقل لتفادي  �لتعادل من هذ�  �لعودة على �الأقل بنقطة  �سوى 
�ل�سابعة  للمرتبة  �لرتتيب  �سلم  يف  �لتقدم  بعد   ، للخلف  �لعودة 

عقب �لفوز على �أمل �سلغوم �لعيد . 

�لتعد�د جاهز للقاء �لتالغمة 

حت�سري�ته  �لت�سامن  بها  ختم  �لتي  �لتطبيقية  �ملبار�ة  عــادت  
للقاء نهار �ليوم  �أمام جنم �لتالغمة بالفائدة على �لتعد�د وياأتي 
�سارت يف روح  ، بعدما  �جلو�نب  �لالعبني ومن كل  منها جاهزية 
با�ستثناء   ، �لعيد  �سلغوم  �أمــل  على  �لفوز  عقب  عالية  معنوية 
ب�سرعة  للعودة  �لعالج  يو��سل  ز�ل  ال  �لذي  هو�ري  منر  �لالعب 

للميادين نظار حلاجة �لفريق خلدماته  .   

نحو تنقل قّوي لالأن�سار مل�ساعدة ناديهم 

يف �سياق �آخر ، عقد �أن�سار �لنادي جل�ستهم �ملربجمة مبقر �لنادي 
من  عدد  �أكرب  حل�سور  بها  قامو�  �لتي  �لتح�سي�سية  �حلملة  بعد   ،
�لع�ساق ، و�أكدو� عزمهم على مو��سلة م�ساعدة �لفريق �إىل غاية 
�لنادي حتى  �لتي �سيجريها  �ملباريات  �أن يح�سرو�  ، على  �ل�سعود 
من  �الأخــرية  �ملباريات  يف  عليه  كان  ما  غر�ر  على  ديــاره  خارج 
حتفيز  يف  ي�ساهم  �أن  �ملنتظر  �الإيجابي  �لعامل  وهو   ، �لبطولة 
�لالعبني �أكرث يف �مليد�ن ملو��سلة ت�سجيل �لنتائج �الإيجابية �لتي 

تعد �ل�سبيل �لوحيد لل�سري بثبات نحو �ل�سعود للق�سم �لثاين . 

عبيد :" ننتظر من �لالعبني �ل�سرب بقّوة يف �مليد�ن وفك 
�لعقدة خارج �لديار " 

ثمن �ملدرب عبيد فتحي �لعمل �لذي قام به فريقه تاأهبا للقاء 
�أبدى �رتياحه لالأجو�ء �ل�سائدة  حت�سري� للقاء  �لتالغمة ، كما 
ع�سية �ليوم للعودة بنتيجة �إيجابية و�لذي قال عنه يف وقفته 
ومنذ  كاملة  �ملرتفعة  �ملعنويات  فر�سة  ��ستغليت  لقد   ": يلي   ما 
�لتمارين  من  وكثفت  �للقاء  لهذ�  �لتح�سري�ت  من  �الأول  �ليوم 
لت�سحيح �الأخطاء الأنها �ساهمت يف ت�سييعنا للكثري من �لفر�س 
�ل�سانحة للت�سجيل و�أخرى على م�ستوى �لدفاع ت�سببت يف تلقينا 
لفك  �أ�سبايل  يف  �الآن  كبرية  ثقتي  عليك  �أخفي  ال   ، لالأهد�ف 
�للقاء  هذ�  من  �نطالقا  �لديار  خــارج  �ل�سلبية  �لنتائج  عقدة 
�أنني قدمت لهم ن�سائح وطلبت منهم �لرتكيز  �ل�سعب خ�سو�سا 
�سببا  تكون  �أخرى  مرة  �الأخطاء  يف  نقع  ال  حتى  �مليد�ن  يف  �أكرث 
يف ت�سييعنا �لنقاط �لثمينة الأن �ملباريات �ملتبقية تفر�س علينا 

ذلك ". 
�أحمد �أمني

نفى �الحتاد �جلز�ئري لكرة �لقدم، ما تردد يف �الآونة �الأخرية، على مو�قع 
�لريا�سية  �ملالب�س  �سركة  مع  تعامله  �إنهاء  ب�ساأن  �الجتماعي،  �لتو��سل 

�الأملانية "�أديد��س".
�لتو��سل  من�سات  عرب  تد�وله  مت  ما  كل  �أن  "نوؤكد  بيان:  يف  �الحتاد،  وقال 
�الجتماعي، ال �أ�سا�س له من �ل�سحة، ونعلن �أن تعاقدنا مع �ل�سركة �الأملانية 

عرب وكيلها )�إف 2 �آ�س(، ما ز�ل �ساري �ملفعول حتى 2022.
من  نظر�ئهم  مع  عمل  �جتماع  عقدو�  م�سرييه  �أن  �جلز�ئري  �الحتاد  و�أكد 
�ل�سركة �الأملانية، يوم �لثالثاء �ملا�سي، ومت مناق�سة وتعديل عدة نقاط يف 

عقد �ل�سر�كة بني �لطرفني.
طر�أت  �لتي  �لتغيري�ت  تخ�س  �جلديدة  �لتعديالت  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�سار 
على جدول مباريات �ملنتخبات �لوطنية، ال�سيما تلك �لتي تتعلق باملنتخب 

�الأول، �ملرتبط بخو�س ت�سفيات كاأ�س �أمم �إفريقيا، وكاأ�س �لعامل.

ت�سامن �سوف 

مهمة الت�سامن �سعبة لكن الالعبني 
م�سرون على نتيجة اإيجابية 

جتميد  حقيقة  "الفاف" يك�سف 
تعامله مع "اأديدا�ض"
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم:عبد الرحمن الرمياوي
-----------------------------

امل�سل�سالت  بع�س  يف  تتكرر  ال�سين�ريوه�ت 
اأفك�ره  يف  يت�س�به  قد  يكتبه�  فمن  واالأفالم، 
ونف�س  الروؤية  نف�س  هن�لك  االآخر،  مع  واأهدافه 
نت�جه�  لكن  بظ�هره�  تختلف  اأنه�  مع  الهدف 

واحد.
هن�لك  الب�ئ�س،  ال�سي��سة  م�ستنقع  يف  وهكذا 
ف��سدة  �رسعية  وميلكون  املوجة  يعتلون  من 
اتف�قي�ت  ويفر�سون  القرارات  يتخذوا  ب�أن 
ح�سد  على  الق�ئمة  �سي��ستهم  تخدم  ومواثيق 
ويف  الــزائــل،  والنفوذ  ــ�دة  امل من  قيمة  اأكــرب 
"ال�رسعي"  املتحدث  عن  �س�أحتدث  املق�ل  هذا 
بقرار  واملتنفذ  الق�سية  بواقع  يدعي  كم� 
معلوم�ت  ون�ستعر�س  والرف�س،  املوافقة 
وغ�ية  م�س�بهة  وبنود  �س�بقة  مع�هدات  حول 
طبيعة  على  حدث  الذي  االختالف  م�  واحد، 
االأب  اإعالن  فور  جرى  وم�ذا  احل�يل  اخلط�ب 
الويف  ور�سيعه  القرن  �سفقة  ترامب  احلنون 
خط�ب  نربة  يف  التحول  حدث  مل�ذا  لنتني�هو، 
يح�فظ  غط�ئه  ولكن  عب��س  حممود  "الرئي�س" 
املرحلة؟! لهذه  اأو�سلن�  الذي  ال�سالم  وهم  على 
مب�حث�ت  هن�لك  ك�ن  االآن،  من  ع�ًم�   25 قبل 
تكن  مل  �رسية  اتف�قية  حــول  ومف�و�س�ت 
على  ب�التف�ق  ال�رسوع  بعد  حينه�؛  يف  معلنة 
و�سفت  التي  الق�هرة  واتف�قية  اأو�سلو  بنود 
بنود  حول  املب�حث�ت  ج�ءت  الث�نية،  ب�أو�سلو 
الفل�سطيني  "ال�رساع  حلل  حم�ولة  يف  وخطط 
خمتلفة  �سخ�سي�ت  وجمعت  االإ�رسائيلي"، 
والفل�سطيني  ــيــلــي  االإ�ــرسائ اجلــ�نــبــني  مــن 
اللجنة  �ــرس  اأمــني  عب��س  حمــمــود  ــ�،  ــرزه اأب
حركة  يف  املركزية  اللجنة  وع�سو  التنفيذية 
مع  االت�س�الت  عن  االأول  وامل�سوؤول  فتح 
يو�سي  املق�بلة  اجلهة  ويف  اآنذاك،  االإ�رسائيليني 
الكني�ست وع�سو حزب  ون�ئب يف  بيلني وزير 
بــ�رزة  تعترب  �سخ�سي�ت  ج�نب  اإىل  العمل 

الطرفني. كال  من  ح�لية  وقي�دية 
اإىل  عب��س-بيلني  اتف�قية  مالمح  ع�دت  مل�ذا 
يف  م�زن  اأبو  ع�ر�س  ومل�ذا  جديد،  من  العلن 
ونتني�هو حول  ترامب  م� عر�سه  االأخري  خط�به 
اأبو  به�  رحب  التي  القرن"  "ب�سفقة  يعرف  م� 
ال  وكيف  اآنذاك،  عنه�  احلديث  بداأ  عندم�  م�زن 
وك�ن حممود عب��س ي�سعى لتنفيذ م� ج�ءت به 
هيئة  على  ع�م   25 قبل  ولكن  القرن"  "�سفقة 

ب�سكل  الغط�ء  عنه�  يــزال  مل  �رسية  اتف�قية 
له  ي�سمح  من�سب  ذو  يكن  مل  الأنه  تف�سيلي 
الوقت  يف  ولكن  اآنذاك  له  ي�سعى  م�  بتنفيذ 
الفل�سطيني  الكل  ب��سم  املتحدث  يعترب  الراهن 

الفل�سطينية. ال�سلطة  رئي�س  ب�سفته 
واإمنــ�  تتغري  مل  التي  االتف�قي�ت  يف  ت�س�به 
التي  ذاته�  ال�سبغة  ولكن  االأ�سم�ء  تغريت 
عب��س- اتف�قية  ذاته،  امل�سمون  على  ت�سيطر 
ال�رساع  حلل  عر�ست  التي  وبنوده�  بيلني 
القرن"  "�سفقة  يف  ج�ء  م�  توائم  اجل�نبني  بني 
التي  ف�حللول  الالجئني  مبو�سوع  يتعلق  مب� 
ب�لع��سمة  تعلق  م�  وحتى  ذاته�،  و�سعت 
عن  الك�مل  والتن�زل  للفل�سطينيني  املقرتحة 
على  الفل�سطيني  للج�نب  والقوة  ال�سي�دة 
�سمه�  التي  واالأرا�سي  الفل�سطينية  االأرا�سي 
قبل  من  حتكم  وال  �سي�دة  ال  اأي  االحــتــالل، 
اجل�نب الفل�سطيني ب�أي قوة اأو اأي اأر�س اأو اأي 
تن�سف  تذكر  حقوق  ال  حتى،  طبيعي  م�سدر 
اجلديد،  وحتى  القدمي  االتف�ق  يف  الفل�سطيني 
اإذا مل�ذا انزعج حممود عب��س من اإعالن االإدارة 
يف  اأي�م،  قبل  القرن"   "�سفقة  عن  االأمريكية 
�س�لًف�،  ذلك  اأجل  من  يب�در  ك�ن  الذي  الوقت 
اخلنوع  على  لالإبق�ء  �سع�رات  جمرد  هي  هل 
وجدت  التي  ب�ل�سلطة  والتم�سك  الفل�سطيني 
اأم  االإ�رسائيلية؟  التطلع�ت  لتخدم  ب�تف�قي�ت 
�س�ئع  البدل  الوقت  يف  له  �سحوة  جمرد  اأنه� 
ال�س�رع  يف  �سورته  لتجميل  حمــ�ولــة  يف 
الت�س�وؤل  اأن  اأعتقد  ولكن  الفل�سطيني؟ 
نظرن�  اإن  وذلك  ب�سلة  للواقع  ميد  ال  االأخــري 
املبداأ  على  يح�فظ  ك�ن  االإعالن  عقب  خلط�به 
عن  واحلديث  ال�سالم  �سبح  به  ين�دي  الــذي 
الذي  الوقت  يف  براأيهم،  امل�رسوعة  املواجهة 
والهيئ�ت  القرارات  ك�فة  االحتالل  فيه  خ�لف 
�سد  �سلوكي�ته  يف  الدولية  واملوؤ�س�س�ت 
جت�وزاتهم  ولعل  واأر�سه،  الفل�سطيني  ال�سعب 
وحتت  ذلك  على  دليل  خري  الــدويل  للق�نون 
متم�سكة  ال�سلطة  زالت  وم�  اأمريكية،  رع�ية 
عرب  ف�سله�  اأثبت  التي  امل�رسوعة  ب�ملواجهة 
لهذه  لو�سولن�  اأدت  والتي  امل��سية،  ال�سنني 
اأم�م  اجلم�هري  وغفوة  االنك�س�ر  من  احل�لة 
حتى. واأنف�سهم  مقد�س�تهم  بحق  م�س��س  اأي 
وفر�سه�  القرارات  طرح  عملية  يف  الت�سل�سل 
ومن  االأمريكي  الراعي  قبل  من  اجل�نبني  على 
واالإ�سالمية  العربية  الدول  من  جل�نبهم  يقف 

ال�س�رع  طبيعة  لدرا�سة  ت�أتي يف حم�ولة  حتى 
العربية  ال�سعوب  واندف�عية  الفل�سطيني 
احلكوم�ت  الأن  فقط  ال�سعوب  عن  ونتحدث 
اإحدى  جل�نب  تقف  االآن  الع�مل  كل  يف  الق�ئمة 
ب�سبغته  اال�سرتاكي  اأو  االإمربي�يل  القطبني 
بفل�سطني  اأبـــدا  اهتم�م  ال  لذلك  احلــديــثــة، 
اجلديدة  للقوة  التطلع�ت  واإمنــ�  وم�ستقبله� 
الك�ذبة،  وروايته�  بنفوذه�  ذاته�  فر�ست  التي 
االأول  امل�سيطر  تكون  لكي  له�  ي�أ�س�س  والتي 

االأو�سط. ال�رسق  على  واالأخري 
الــقــيــ�دات  قبل  مــن  اجلــديــة  الـــردود  غــيــ�ب 
الفل�سطيني  الت�رسذم  وزيـــ�دة  واالأحـــزاب، 
الت�بعة  واأيدولوجي�ته�  الف�س�ئل  اأبن�ء  بني 
تبقي  خ�رجية،  قــوى  من  عليه�  وامل�سيطر 
واإن  له�،  يذكر  ت�أثري  وال  �سعيفة  مواجهتن� 
الرئي�س  الذي جرى يف مكتب  نظرن� لالجتم�ع 
اأم�م  للتوحد  حم�ولة  يف  ك�ملة  الف�س�ئل  مع 
هي  م�  ال�سهيونية،  االأمريكية  العنجهية  تلك 
والتي  جهة  كل  متلكه�  التي  للروؤية  قي��س  اإال 
الق�عدة  على  املوؤثرة  االأحزاب  قي�دات  ميلكه� 
ال�سع�رات  تلك  اأن  اأرى  لذلك  اأجمع،  اجلم�هري 
الأحــداث  مم�ثلة  �سع�رات  اإال  هي  م�  املنددة 
جدي  حــراك  وال  تغري  عنه�  ينتج  مل  �س�بقة 

يذكر.
املـــبـــ�درات الــتــي بـــداأت بــ�النــتــ�ــســ�ر لــدى 
امل�سجد  يف  العظيم  ك�لفجر  الفل�سطينيني، 
لبقية  ت�سلل  الذي  االإبراهيمي  واحلرم  االأق�سى 
يعيد  بقوة  ينت�رس  وم�زال  الفل�سطينية  القرى 
الذي  ال�سهيوين  الكي�ن  قبل  من  التخوف 
احلقيقة  العودة  املب�درات  هذه  مثل  يف  يرى 
ك�لبني�ن  �سفوفهم  وتوحيد  ال�سعبي  للتالحم 
ك�أمر  التغري  �ستفر�س  التي  القوة  املر�سو�س، 
اجلم�هري  ونه�سة  ال�سعب  كلمة  هي  واقــع 
الوطن  همه�  �س�دقة  قي�دة  حتت  وتوحيدهم 

واملواطن.
وجمري�ت  الفل�سطيني  الــواقــع  عــن  بعيدا 
للنق��س،  �سوؤااًل  اأيديكم  بني  اأ�سع  الق�سية، 
املوؤامرة يف  بنظرية  يعرف  مل�  وجود  هن�لك  هل 
احلرب  بني  جتمع  التي  الع�ملية  االأحــداث  ظل 
التي  الدول  ودرا�سة  والع�سكرية  البيولوجية 
قد  جلي�  حدث�  حي�ته�  من  مرحلة  كل  يف  تع�ين 
النفوذ  تو�سيع  اأ�س��س  على  ق�ئم  برتتيب  يكون 
والتنفد  االقت�س�دي  واالمتالك  وال�سيطرة 

الع�مل؟ هذا  يحكم  م�  بكل 

باأيديهم امل�ساغ  الرف�ض  بحق  املتنازلني  ي�سدق!..تفوه  ل  ما 

البط�ض: املعركة مع الحتالل "مفتوحة" وال�سراع معه ممتد
دعا لجتماع عاجل لالأمناء العامني للف�سائلاأخبار فل�سطني

ــيــ�ــس هــيــئــة مــ�ــســريات  اأكــــد رئ
 . اأ ال�سفقة  ومــواجــهــة  ــعــودة  ال
الوحدة  طريق  اأن  البط�س  خ�لد 
البيت  وترتيب  االنق�س�م  وانه�ء 
واحدة  هي  الفل�سطيني  الداخلي 
�سفقة  مواجهة  ا�س�ليب  اأهم  من 
تهدف  الــتــي  املــ�ــســوؤومــة  الــقــرن 
الوجود  وانه�ء  الق�سية  لت�سفية 

. لفل�سطيني ا
نظمته�  وقفة  خالل  البط�س  ودع� 
ومواجهة  العودة  م�سريات  هيئة 
فل�سطني  ــدان  ــي م يف  ال�سفقة 
�سفقة  ملواجهة  (معً�  عنوان  حتت 
الفل�سطينية  الف�س�ئل  الــقــرن) 
م�ستوى  على  عــ�جــل  الجتم�ع 
الرئي�س  مــع  الــعــ�مــون  ــ�ء  ــن االأم
مواجهة  �سبل  لبحث  عــبــ��ــس 
علين�  البط�س:  القرن.وق�ل  �سفقة 
�سفقة  نواجه  واأن  �سويً�  جنل�س  اأن 
نعلن  اأن  وعلين�  مــعــً�،  ــقــرن  ال
ــرتاف  االع �سحب  عــ�ل  ب�سوت 

نفق  مـــن  ـــــروج  واخل ــ�ن  ــكــي ــ�ل ب
جنني  مل  التي  ال�سي��سية  الت�سوية 

ل�سعبن�. الويالت  �سوى  منه� 
الفع�لية  "اأن  البط�س  واأو�ــســح 
ــف  ــوق تـــي لــلــتــعــبــري عـــن امل ـــ�أ ت
الق�طع  للرف�س  الفل�سطيني 
اأن  موؤكداً  ترامب"،  �سفقة  ملوؤامرة 
واأن  االحتالل  مع  مفتوحة  املعركة 

ممتد. معه  ال�رساع 
رف�سن�  ــلــمــالأ  ل نــعــلــن  ــــ�ل:  وق
اال�ستمرار  ونوؤكد  القرن  ل�سفقة 
ورف�سن�  االحتالل  مواجهة  يف 
"االمة  ــً�  ــي داع معه"،  التطبيع 
يكونوا  الأن  واالإ�سالمية  العربية 
ال�سعب  مع  يكونوا  وان  احلق  مع 
ب�لعودة  حقه  يف  الفل�سطيني 
نعي�س  لكي  وحتريره�  الأر�ــســه 

وكرامة". بحرية 
فل�سطني  اأنَّ  على  البط�س  و�سدد 
ق�ئاًل  اأحــد،  مع  الق�سمة  تقبل  ال 
االأبد  اإىل  تبقى  لن  القوة  "موازين 

يوم�  و�ستتحول  االحتالل  ل�س�لح 
ان  نقبل  ــن  ول �سعبن�،  ل�س�لح 
فل�سطني  ب�أر�سن�،  اأحد  ي�س�ركن� 
 )..( غرين�  ل�سعٍب  تكون  ولن  لن� 
ب�لدم�ء  و�سنطهره�  لن�  االر�ــس 

ال�سعب". هذا  لغري  تكون   ولن 
لتهويد  ي�سعى  االحتالل  وت�بع: 
حتويله  اإىل  وي�سعى  مقد�س�تن� 
نتخلى  لن  لكنن�  ب�لعربية  للنطق 
االأر�ـــس  وهـــذه  مقد�س�تن�  عــن 
اإال  تكون  ولن  لن�  اإال  تكون  لن 

ال�سفقة  هــذه  ل�سعبن�.البط�س: 
االإدارة  اأقرته�  التي  امل�سوؤومة 
ــرتاف  االع من�  تريد  االأمريكية 
بــ�لــقــد�ــس عــ��ــســمــة لــالحــتــالل 
 )..( الكي�ن  بيهودية  واالعــرتاف 
يرف�سه�  مرفو�سة  ال�سفقة  هذه 

واحداً. �سفً�  �سعبن� 
التي  ــــس  االأر� هـــذه  الــبــطــ�ــس: 
�سيدن�  اقــدام  و�رسفته�  دا�سته� 
تكون  لن  عي�سى  و�سيدن�  حممد 

لل�سه�ينة. تكوت  ولن  لغرين� 

الأ�سري ح�سن  عمارنة 
.. حي�ته  من 

غرب  زبوب�  قرية  يف 
ح�سن  اأبــ�ــرس   ، جنني 
ع�مً�   38 قبل  الــنــور 
يف  الــثــ�لــث  ليكون   ،
 10 من  املكونة  ع�ئلته 
 ، اإن�ث   5 بينهم  اأنف�ر 
ن�س�أ   " والدته  وتقول 
قريتن�  يف  وعـــ��ـــس 

التي  ب�الر�س  واملرتبطة  املح�فظة  ع�ئلتن�  و�سط 
فعلى   ، �سغره  منذ  له�  حي�ته  ونذر  وع�سقه�  احبه� 
للوطن  االنتم�ء  روح  لديه  برزت  الدرا�سة  مق�عد 
 ،" املق�ومة  وحب  ورف�سه  االحتالل  على  والتمرد 
ك�فة  يف  الن�س�يل  ودوره  ن�س�طه  برز   " وت�سيف 
واملواجه�ت  امل�سريات  يف  ي�س�رك   ، املحط�ت 
جيله  عن  ومتيز   ، لال�رسى  الداعمة  واملظ�هرات 
والت�سحية  واحلن�ن  الوالدين  وبر  الع�لية  ب�خالقه 
ه�ج�سه  كــ�ن  الوطن  حب  لكن   ، الع�ئلة  وحــب 
وانت�س�به  الع�مة  الث�نوية  يف  جن�حه  وبعد   ، وحي�ته 
الن�س�يل  ودوره  ون�س�طه  عط�ءه  ازداد   ، للج�معة 

." الث�نية  االنتف��سة  اندالع  مع  خ��سة 
.. وانتف��سة  درا�سة 

تخ�س�س  املفتوحة  القد�س  جل�معة  ح�سن  انت�سب    
ح�سني  اأم  ال�ستينية  والدته  وتقول   ، اأعم�ل   ادارة 
حتمل  يف  والده  مل�س�عدة  العمل  بني  حي�ته  ق�سم    "
فقد  والدرا�سة   ، الكبرية  ع�ئلتن�  عن  امل�سوؤولية 
اندلعت  وعندم�   ، التعليم  ويحب  طموحً�  كــ�ن 
يف  االول  الع�م  انهى  كــ�ن  االق�سى  انتف��سة 
ــدوره  ب نعلم  نكن  مل   " وت�سيف   ،" ج�معته 
مطلوبً�  ا�سبح  حتى  واملق�ومة  االنتف��سة  يف 
واكمل  نف�سه  ت�سليم  ورف�س  مترد  لكنه   ، لالحتالل 
بت�ريخ  االحتالل  اعتقله  حتى  الن�س�يل  م�سواره 
التخطيط  بتهمة  العفولة  منطقة  من   ،  1-2-2002

." عملية  لتنفيذ 
.. واحلكم  االعتق�ل 

وفــور  االحــتــالل  اأن   ، ح�سني  اأم  الــوالــدة  ــروي  ت
�سجن  يف  التحقيق  القبية  اقت�ده   ، جنله�  اعتق�ل 
والتعذيب  الزي�رات  ومنع  للعزل  فتعر�س   ، اجللمة 
مبث�بة  مير  ك�ن  يوم  كل   " وتقول   ، طويلة  ال�سهر 
تكتم  الذي  ابني  اخب�ر  انقطعت  فقد   ، ع�م  الف 
يف  اعتق�له  اعلن  بعدم�  م�سريه  على  االحتالل 
 ، جــدوى  دون  اجله�ت  لك�فة  توجهن�   ، العفولة 
نقل  حتى  التعذيب  ا�س�ليب  ب�سبب  الويالت  فع�نى 
�س�مل  حمكمة  تبعد  ال   " وت�سيف   ،" جمدو  ل�سجن 
 ، جداً  ق�سرية  م�س�فة  �سوى  ومنزلن�  قريتن�  عن 
�سي��س�ت  من  وع�نين�  ق��سية  ملع�ملة  تعر�سن�  لكن 
على  توقيفه  بتمديد  ا�ستمر  الذي  الظ�ملة  االحتالل 
ع�مً�   28 الفعلي  ب�ل�سجن  حوكم  حتى  ع�مني  مدار 
، فوقع احلكم ك�ن  " ع�سن� �سدمة كبرية  "، وتكمل 
على  قلبي  �سي�سرب  فيكف   ، جداً  و�سعب  �سدمة 
غي�هب  يف  �سيق�سيه�  التي  الفرتة  هذه  طوال  فراقه 

؟". االحتالل  ظلم  ظل  يف  ال�سجون 
.. ال�سجون  بني 

ال�سجون  بني  تتنقل  ح�سني  اأم  ق�سته�   ، ع�مً�   18
كل   « وتقول   ، املزمنة  االمرا�س  من  مع�ن�ته�  رغم 
ح�سن  قلبي  حبيب  عن  تعو�سني  ان  ميكن  ال  الدني� 
انه   ، ا�سمه  �سمعت  كلم�  ابكي  زلــت  م�  الــذي 
جميل  �سيء  كل  فقدن�  ب�عتق�له   ، وحي�تي  روحي 
افرح  مل  م�دمت   ، املن��سب�ت  يف  حتى  احلي�ة  يف 
خلف  وهو  حتى  االحتالل  حرمه  الذي  ح�سن  بحرية 
وت�سيف   ،». اجل�معية  درا�سته  اكم�ل  من  الق�سب�ن 
للعزل  تعر�س  فقد   ، ب�حلكم  االحتالل  يكتفي  مل   «
�سمد  لكنه   ، مرات  لعدة  الزي�رات  من  واحلرم�ن 
مل  اعتق�له  وخــالل   ، و�سجونه  االحتالل  وحتــدى 
ننتظر  ابوابه  على  ووالده  ووقفت  اإال  �سجن  يبقى 

.« الح�س�نن�  وعودته  حريته  حلظة 
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ملاذا نعتقد اأن نتنياهو ل يكذب هذه املّرة؟!

نتنياهو يتباهى بالتطبيع مع جميع الدول 
العربّية با�سِتثناء اثنتني 

قراءة / حممد علي
------------------ 

التب�هي  يف  نتني�هو  بني�مني  يب�لغ 
حكومته  بــعــالقــ�ت  ــــ�م  ي االأ هـــذه 
العربية  الدول  جميع  مع  التطبيعية 
وال  ثــالث،  اأو  دولــتــني  ب��ستثن�ء 
تلفزيوني�،  لق�ء  اأو  من��سبة  يــرتك 
ال�رسية  زي�راته  عن  ويتحدث  اإال 
االإف�س�ح  ميكن  ال  عربية  لعوا�سم 
ــر  اآخ يف  قـــ�ل  مثلم�  ــ�  ــدده ع ــن  ع
“هال”  تــلــفــزيــون  ــع  م مــقــ�بــالتــه 
ب�لعربية  الــنــ�طــق  ــي،  ــل ــي ــرسائ � االإ
عبد  الــفــريــق  مــع  لــقــ�ئــه  مبن��سبة 
املجل�س  رئي�س  ــ�ن،  ــربه ال الفت�ح 
عنتيبي  يف  الــ�ــســوداين  ال�سي�دي 
املدين  الطريان  وُمرور  االأوغندية، 
ال�سودانية  بــ�الأجــواء  االإ�رسائيلي 

. ية ل�سعود وا
نتني�هو  يقوله  م�  بع�س  ّن  اأ املوؤمل  من 
دولة  مع  التطبيع  فبواب�ت  �سحيح، 
مفتوحة  ب�تت  االإ�رسائيلي  االحتالل 
ال�رس  يف  ي�م  االأ هذه  م�رساعيه�  على 
اخلليج  منطقة  يف  خ��سة  والعلن، 
يف  اإك�سبو  فمعر�س  )الف�ر�سي(، 
اجلن�ح  الفتت�ح  ي�ستعد  مـــ�رات  االإ
ــيــلــي وا�ــســتــقــبــ�ل الـــزوار  �ــرسائ االإ
ال  وقطر  بــيــب،  اأ تــل  مــن  الق�دمني 
واأطب�ء  ري��سيني  م�س�ركة  يف  مت�نع 
و�سفري  وندواته�،  م�س�بق�ته�  يف 
ك�ن  وا�سنطن  يف  عم�ن  �سلطنة 
ترامب  للرئي�س  امل�سفقني  ث�لث 
تف��سيل  اإعالنهم�  ثن�ء  اأ ونتني�هو 

القرن. �سفقة 
مع  التطبيع  اإن  يــقــول  نتني�هو 
كبري  ب�سكل  يتزايد  العربية  الدول 
ممثال  امل�سرتك  التهديد  ب�سبب  لي�س 
الــدول  �سغف  ب�سبب  بــل  ــران،  ي ــ�إ ب

وتطور  ب�لتكنولوجي�  العربية 
وهذا  االإ�رسائيلية،  الزراعة  �س�ليب  اأ
التكنولوجي�  هذه  ب�أن  عليه  مردود 
�سديقة  عظمى  دول  يف  موجودة 
مــريــكــ�  ــدول املــطــبــعــة، مــثــل اأ ــل ل
ــة،  ــي والــعــديــد مــن الـــدول االأوروب
عن  يــ�ــســ�  اأ يــقــ�ل  نف�سه  والــ�ــســي 
وال  االإ�رسائيلي،  الزراعي  التطور 
تقدم�  اأكرث  االحتالل  دولة  اأن  نعتقد 
يف  اأ�سرتالي�  مثل  عريقة  دول  من 

االإط�ر. هذا 
املتحدة  والوالي�ت  االحتالل  دولة 
املزعوم  يراين  االإ اخلطر  ا�ستخدمت 
اأجل  من  فيه  مب�لغ  متعّمد  وب�سكل 
العربية  احلــكــومــ�ت  ــذه  ه ترهيب 
له�  ــع  ــذرائ ال وتــوفــري  ــزازهــ�،  ــت واب
ــراء،  ــم ــوط احل ــط ــل اخل الخـــرتاق ك
الدينية  واجب�ته�  عــن  والتخلي 
مع  للتطبيع  واالأخالقية  والعروبية 

االحتالل. دولة 
قوي،  االإحتالل  اإقت�س�د  اأن  نعرتف 
تتطور،  التكنولوجي�  �سن�عة  واأن 
اأن  ميــكــن  ال  الــو�ــســع  هــذا  ولــكــن 
معظم  ب�أن  التذكري  ويكفي  ي�ستمر، 
كي�ن  يف  التكنولوجي�  �ــرسكــ�ت 
ولندن  نيويورك  اإىل  هربت  االإحتالل 
االنتف��سة  انفج�ر  مبجرد  وب�ري�س 
 ،2000 عـــ�م  املــ�ــســلــحــة  الــثــ�نــيــة 

غري  ب�سكل  ال�سي�حة  ــ�رت  ــه وان
وتراجع  نف�سه،  لل�سبب  م�سبوق 
غري  مبــعــدالت  ــالل  ــت االإح اإقت�س�د 
دقيقة  �سواريخ  وعــدة  م�سبوقة، 
من  �سواء  بيب  اأ تل  تق�سف  متطورة 
�ستحدث  غزة  قط�ع  اأو  لبن�ن  جنوب 

نف�سه. الت�أثري 
نتني�هو  عنه  يتحدث  الذي  الّتطبيع 
ولي�س  عربية،  حكوم�ت  مع  يتم 
املت�سهينني  وهوؤالء  ال�سعوب،  مع 
املحتلة،  القد�س  يـــزورون  الــذيــن 
من  هــم  ال�سعودية،  مــن  وخ��سة 
مــر  ــ�أ ــ�ت، وب ــوم ــك عــمــالء هـــذه احل
ميثلون  وال  فيه�،  امل�سوؤولني  مــن 
الــ�ــســعــوب اخلــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
ــرى يف  ـــرى الــتــي مــ� زالـــت ت االأخ
لالأر�س  حمتال  عدوا  االحتالل  دولة 

واالإ�سالمية. العربية  واملقد�س�ت 
احلكوم�ت  ا�ستف�دت  م�ذا  نعرف  ال 
"اإ�رسائيل"  مع  طبعت  التي  العربية 
على  قـــرن  ربـــع  ــن  م ـــرث  اأك ــل  ــب وق
يعي�س  االأردين  ف�القت�س�د  قــل،  االأ
و�سل  الع�م  والدين  ي�مه،  اأ �سواأ  اأ
م�  وامل�رسي  دوالر،  ملي�ر   42 اإىل 
وال�سلطة  دوالر،  ملي�ر   250 يقرب 
من  ــة  حــ�ل تعي�س  الفل�سطينية 
البنوك  مــن  وت�ستدين  ــس  ــال� ف االإ
اخلم�سة  فــ�قــت  وديــونــهــ�  املحلّية 

دوالر. ملي�رات 
�رسا  تطبع  التي  اخلليجّية  احلكوم�ت 
�ستواجه  االحتالل  دولة  مع  وعلن� 
تقرير  ح�سب   ،2034 ع�م  االإفال�س 
و�ست�سطر  الدويل،  النقد  �سندوق 
الــعــجــوزات  لتغطية  لال�ستدانة 
ميزانيته�  يف  املتوقعة  ال�سخمة 
النفط  �ــســعــ�ر  اأ انخف��س  ب�سبب 
اإىل  قـــرب  اأ مــعــدالت  اإىل  ــ�ز  ــغ وال
�سن�ع�ت  لــتــوجــه  نــظــرا  ال�سفر 
والتحول  الكهرب�ء،  اإىل  ال�سي�رات 
مثل  البديلة  الط�قة  م�س�در  اإىل 
املعرو�س  وزي�دة  والري�ح،  ال�سم�س 
النفط  ب�سبب  االأ�سواق  يف  النفطي 
ــري، ورخـــ�ـــس تــكــ�لــيــف  ــخ ــس ــ� ال
فم�ذا  مت�س�رع،  ب�سكل  نــتــ�جــه  اإ
االحتالل  دولة  مع  التطبيع  �سيفعل 
�ستجلده�  التي  الدول  هذه  ل�سعوب 
ــ�ــســوط الــ�ــرسائــب  حــكــومــ�تــهــ� ب

الع�لية. والر�سوم 
ب�هظ  من�  واإ جم�ني�  تطبيع�  لي�س  نه  اإ
منه  جتني  ولــن  اأي�س�،  التك�ليف 
هــ�نــة  االإ غــري  املطبعة  احلــكــومــ�ت 
�سعوبه�  ـــورة  ث ـــ�  ورمب واالإذالل 
وت�س�عد  االأ�سب�ب  لرتاكم  �سّده�، 
الريعية،  الدول  وانهي�ر  االحتق�ن، 
وانــعــدام الــر�ــســ�وى لــ�ــرساء الــذمم، 

ال�س�رع. وتهدئة 
بــ�أ�ــســدقــ�ئــه  نتني�هو  فليتب�هى 
�س�ء  كيفم�  وتطبيعهم  اجلدد  العرب 
ترامب  وحليفه  �سديقه  مب�س�عدة 
ــ� هـــوؤالء االأ�ــســدقــ�ء  م ــزازه، اأ ــت واب
ودينهم  �سم�ئرهم  بــ�عــوا  الــذيــن 
الق�دمة  يــ�مــهــم  فــ�أ ومقد�س�تهم، 
وعرو�سهم  املوؤملة  فق�ت  ب�ل�سّ ح�فلة 
بــ�لــزوال،  تهديدا  ــرث  االأك �ستكون 

كثريا. ي�سحك  اأخريا  ي�سحك  ومن 

كتبت جريدة راأي اليوم مقاًل حول كالم رئي�ض وزراء الإحتالل الأخري عن زياراته ال�سرية اىل عوا�سم عربية 
مع  التي طبعت  العربية  الدول  اإقت�ساد  التطبيع على  تاأثري هذا  مت�سائلة عن  الإحتالل  مع  الدول  تلك  وتطبيع 

الإحتالل منذ زمن بعيد وجاء يف مقال راأي:

عن  املــغــربــيــة  احلــكــومــة  عــلــنــت  اأ
ــبــي يف  رفــ�ــســهــ� لــلــتــدخــل االأجــن
ردا  للبالد،  الداخلية  الــ�ــســوؤون 
الربمل�ن  من  وفد  اأعده  تقرير  على 
يعرف  م�  موقويف  عن  الهولندي 
يف  ذلــك  جــ�ء  الريف".   بـ"حراك 
به�  اأدىل  اإعــالمــيــة  تــ�ــرسيــحــ�ت 
املغربية،  احلكومة  ب��سم  الن�طق 
حــ�ــســن عــبــيــ�بــة، عــقــب اجــتــمــ�ع 
ب�لع��سمة  احلكومي  للمجل�س 
�سحفي  ال  �سوؤ عن  وردا  الرب�ط. 
الهولندي  الــربملــ�ن  تقرير  ــول  ح

ع�ئالت  من  لق�ءات  �سمل  الــذي 
ين�ير/  يف  الريف"،  "حراك  موقفي 
عبي�بة:  ق�ل  امل��سي،  الث�ين  ك�نون 
يف  التدخل  ق�طع  ب�سكل  "نرف�س 
من  للمغرب  الداخلية  ال�سوؤون 
عبي�بة  واأ�س�ف  ك�نت".  جهة  اأي 
فـ"نحن  "؛  مرفو�س  عمل  "هذا  اأن: 
اأي  من  نقبل  وال  �سي�دة،  ذات  دولة 
لتنجز  للمغرب  ت�أتي  اأن  ك�نت  جهة 
بهدف  داخلية  ق�س�ي�  حول  تق�رير 

علين�". ال�سغط 
وفــد  زار  ــي،  ــ��ــس امل يــنــ�يــر  ويف 

تراأ�سته  الهولندي،  الــربملــ�ن  من 
ليلي�ن  اال�سرتاكي  احلزب  رئي�سة 
احلزب  عن  والربمل�نية  مرايني�سن، 
مدينة  ك�رابولوت،  �س�دات  نف�سه 
حيث  املــغــرب؛  �سم�يل  احل�سيمة 
موقويف  ع�ئالت  من  عدد  التقى 
مقّدمتهم  ويف  الّريف"،  "حراك 
احلراك  ق�ئد  والد  الزفزايف،  اأحمد 
بع�رسين  املحكوم  الزفزايف  ن��رس 
اإعــالم  ووفــق  نــ�فــذا.  �سجن�  ع�م� 
ــ�ن  ــربمل ـــد ال ــ�قــ�ــس وف ــي، ن ــرب ــغ م
بالده  خ�رجية  وزير  مع  الهولندي 

من  املغرب  على  وال�سغط  التدخل 
اإطالق �رساح هوؤالء املوقوفني.  اأجل 
مبدينة  اال�ستئن�ف  حمكمة  وق�ست 
 5 يف  )�ــســمــ�ل(،  البي�س�ء  الـــدار 
حكم  ييد  بت�أ امل��سي،  بريل/ني�س�ن  اأ
ع�م�  ع�رسين  ب�ل�سجن  ابتدائي 
امل�س��س  بتهمة  ــزايف،  ــزف ال بحق 
للمملكة،  الداخلية  ب�ل�سالمة 
ب�ل�سجن  نه�ئية  اأحك�م  اإىل  اإ�س�فة 
ع�م�  و20  ع�م  بني  ترتاوح  لفرتات 

االن��سول. بح�سب  اآخرين،  بحق 
ق/د

ردا على تقرير الربملان الهولندي..

املغرب يرف�ض التدخل الأجنبي يف �سوؤون بالده الداخلية 

رئي�س  الغنو�سي،  را�سد  اعترب 
حركة  ورئي�س  التون�سي  الربمل�ن 
احلكومة  تركيبة  اأن  النه�سة، 
اأن  موؤكدا  "متوازنة"،  اجلديدة 

عنه�.  "را�سية"  حركته 
اإعالمية  ت�رسيح�ت  يف  ذلك  ج�ء 
اخلمي�س،  ،يوم  الغنو�سي  به�  اأدىل 
يف  الربمل�ن  مكتب  اجتم�ع  عقب 
حيث  تون�س.  ب�لع��سمة  مقره 
تون�س  حكومة  تركيبة  اإن  قــ�ل 
رئي�س  يرتاأ�سه�  ــذي  ال اجلــديــدة 
الفخف�خ  لي��س  اإ املكلف  الوزراء 
بني  ــــوازن  ت وفــيــهــ�  ــة،  مــعــقــول

والتمثيلية  الربمل�نية  التمثيلية 
. مية حلكو ا

"لكن  ــو�ــســي:  ــغــن ال ـــ�ف  ـــس واأ�
التوازن  لي�س  االأهم  دائم�  يبقى 
وجه�ت  تقريب  ــ�  من واإ احل�س�بي، 
احلكومة  مــكــونــ�ت  بــني  النظر 

." وجن�حه�
"حركة  اأن:  اإىل  الغنو�سي  �س�ر  واأ
تركيبة  عــن  را�سية  النه�سة 
ــ�هــ�  احلــكــومــة اجلــديــدة، واأجــزن
وت�سم  ــة،  مــتــوازن واعــتــربنــ�هــ� 
ــوزن  ال مــن  كــبــرية  �سخ�سي�ت 
ـــزاب  االأح اإىل  تنتمي  الثقيل 

احلكومة". يف  امل�س�ركة 
يف  امل�س�ركة  "االأحزاب  اأن  وت�بع 
برن�جمه�،  حول  �ستلتقي  احلكومة 
يفر�س  احلــكــومــي  والت�س�من 
التع�ون  داخــلــهــ�  اجلميع  على 

الربن�مج". بهذا  وااللتزام 
رئي�س  اأعلن  نف�سه،  ال�سي�ق  ويف 
"�ستكون  نه  اأ التون�سي  الربمل�ن 
تعر�س  ثقة  منح  جل�سة  هن�ك 
على  اجلــديــدة  احلــكــومــة  فــيــهــ� 
ون�أمل  الق�دم،  االأربع�ء  الربمل�ن، 
هو  وهذا  الثقة  احلكومة  تنل  اأن 

ملُتوّقع". ا

احلكومة  تركيبة  اأن  اىل  ي�س�ر 
الفخف�خ،  قدمه�  التي  اجلــديــدة 
دولة  وك�تبي  ــرا  وزي  30 ت�سم 
 16 منهم  وزراء(؛  )م�س�عدي 
و14  لــالأحــزاب  منتمني  ع�سوا 
فهم�  الدولة  ك�تبي  اأم�  م�ستقال، 
امل�س�ركة  ــزاب  واالأح م�ستقلني، 
النه�سة  حركة  هي  احلكومة  يف 
ــ�ر الــدميــقــراطــي وحــركــة  ــي ــت وال
تون�س  حتــيــ�  ــة  ــرك وح الــ�ــســعــب 
نداء  وحــزب  التون�سي  والبديل 

. ن�س تو
ق/د

ــرتكــي رجــب  اأعــطــى الــرئــيــ�ــس ال
االأخ�رس  ال�سوء  اأردوغــ�ن  طيب 
هجم�ت  ب�سن  املت�سددة  للف�س�ئل 
الــعــربــي  للجي�س  ــع  ــواق م عــلــى 
يف  مــوؤخــرا  ا�ستع�ده�  ال�سوري 
الــذي  مــر  االأ دلـــب،  اإ مدينة  ريــف 
ع�سكرية  مواجهة  فتيل  اأ�سعل 

�س�ملة.  حرب  اإىل  تقود  رمب� 
الهجوم  هذا  ك�ن  ذا  اإ م�  نعرف  ال 
للف�س�ئل  املــفــ�جــئ  الع�سكري 
احلليفة  "املع�ر�سة"  ال�سورية 
مدفعي  بق�سف  واملدعوم  لرتكي�، 
يبلغ  الــذي  الــرتكــي  اجلي�س  مــن 
دلــب حــوايل  اإ تــعــداد وحــداتــه يف 
االلي�ت  ومئ�ت  جندي،  لــف  اأ  15
التطبيق  هو  املدرعة  الع�سكرية 
الرئي�س  ــرات  ــتــحــذي ل املــيــداين 
ال�سوري  اجلــ�نــب  اإىل  اأردوغـــ�ن 
املن�طق  جميع  مــن  ب�الن�سح�ب 
وت�سل  دلــب  اإ يف  ا�ستع�ده�  التي 
كيلومرت   600 اإىل  م�س�حته� 
القرى  عــ�ــرسات  وت�سم  مــربــع، 
خ�ن  مثل  كربى  ومدن  والبلدات 
و�رساقب،  النعم�ن  ومعرة  �سيخون 
لفر�س  الــقــوة  �سي�ستخدم  واإال 
كذلك  احل�ل  ك�ن  ذا  واإ االن�سح�ب، 
االن  حــتــى  جـــ�ءت  الــنــتــ�ئــج  فـــ�إن 
اعرتفت  فقد  يتوقع،  ك�ن  م�  عك�س 
مبقتل  الــرتكــيــة  ــ�ع  ــدف ال وزارة 
اخرين،  خم�سة  واإ�س�بة  جنديني 
واأكدت  اأكــرب،  العدد  يكون  ورمب� 
اجلي�س  اأن  الرو�سية  الدف�ع  وزارة 
لهذه  ت�سدى  ال�سوري  العربي 
يف  ملواقعه  واالخرتاق�ت  الهجم�ت 
بكف�ءة  النريب  وبلدة  اإدلب،  ريف 
يتبع  ـــ�ن  اأردوغ الرئي�س  ع�لية، 
لرفع  اله�وية"  "ح�فة  �سي��سة 
على  واحلــ�ــســول  مط�لبه  �سعر 
مل  النهج  وهذا  ميدانية،  تن�زالت 
تكراره  كرثة  من  ثم�ره  يعطي  يعد 
نت�ج  تكون  اأن  امل�ستبعد  غري  ومن 
مبثيالته�  اأ�سبه  احلــ�يل  الت�سعيد 

اأخرى. ومدن  والغوطة  حلب  يف 
هــذا  عــلــى  ــرو�ــســي  ال الــفــعــل  رد 
�س�رم�،  جــ�ء  الرتكي  الت�سعيد 
الرو�سي  اجلوي  �سالح  نفذ  حيث 
مواقع  �سد  الهجم�ت  من  �سل�سلة 
ق�ئمة  على  امل�سنفني  امل�سلحني 
املواقع  بق�سف  وا  وبــداأ االإرهــ�ب، 
توجيه  مع  تزامن  يف  ال�سورية، 
�سديد  نـــذارا  اإ الرو�سية  القي�دة 
الرتكية  نظريته�  اإىل  اللهجة 
ف�إن  واإال  فــورا  الهجم�ت  بوقف 
�ستتعر�س  ــــب  دل اإ يف  ــ�  ــه ــوات ق
بي�ن  يف  ج�ء  م�  ح�سب  للق�سف، 
�سورية  وم�س�در  رو�سي،  ر�سمي 
نــذار  االإ هذا  فبعد  ر�سمية،  �سبه 
الق�سف  وتوقف  املدافع،  �سمتت 

فورا.
اتهمت  الرو�سية  الدف�ع  وزارة 
اجلـــ�نـــب الـــرتكـــي عــلــنــ� بــخــرق 
 ،2018 عــ�م  �سوت�سي  تف�هم�ت 
"املع�ر�سة  لف�س�ئل  بدعمه� 
اإرهــ�بــيــ�،  امل�سنفة  ال�سورية" 
مواقع  بق�سف  االأوامــر  واإ�سدار 
ــوري بــ�ــســواريــخ  ــس ــ� اجلــيــ�ــس ال
جنحت  ومتطورة  جــديــدة  تركية 
�سوريتني،  مروحيتني  اإ�سق�ط  يف 
الرو�س  غ�سب  ثــ�ر  اأ الــذي  مــر  االأ
ذلــك  عــلــى  يــرتتــب  اأن  ميــكــن  ــ�  مل
اال�ستب�ك  �ــرسوط  يف  تغيري  من 

االأر�س. على  ومع�دالته 
ب�لتطورات  التكهن  علين�  ي�سعب 
ويف  ال�سوري،  امل�سهد  يف  الق�دمة 
وجه  على  وريفه�  ــب  دل اإ مدينة 
تكون  ال  قد  ولكنه�  اخل�سو�س، 
يف  ــي،  ــرتك ال اجلــ�نــب  �س�لح  يف 
الداخلية  املع�ر�سة  ت�س�عد  ظل 
الع�سكري  التورط  لهذا  الرتكية 
فقط،  ال�سوري  اجل�نب  مع  لي�س 

اأي�س�. الرو�سي  احلليف  مع  من�  واإ
الرئي�س  غــول،  الله  عبد  ال�سيد 
بـــرز  ــي الــ�ــســ�بــق، واأحـــد اأ ــرتك ال
والتنمية  العدالة  حزب  موؤ�س�سي 
اأم�س،  �سمته  عن  خــرج  احلــ�كــم، 
ووجـــه انــتــقــ�دات عــنــيــفــة جــدا 
و�سي��س�ته  اأردوغــــ�ن  للرئي�س 
�ــســالم  االإ اأن  تــ�أكــيــده  بينه�  مــن 
االأخري  عليه  يراهن  الذي  ال�سي��سي 
غول،  اأي  نه،  واأ انه�ر،  )اأردوغــ�ن( 
وق�ل  الربمل�ين،  النظ�م  عودة  يدعم 
)قرار(  تركية  ل�سحيفة  حديث  يف 
وجواره�  تركي�  بني  العالق�ت  اإن 
و�سدد  مراحله�،  اأ�سواأ  يف  العربي 
م�رس،  مع  امل�س�حلة  �رسورة  على 
حرب  اأي  خــو�ــس  بــعــدم  وطــ�لــب 
اإىل  �س�رة  ب�الإ �سوري�،  مع  �س�ملة 

اإدلب. يف  التوتر  ح�لة 
اجلي�س  �سفوف  يف  القتلى  اأعــداد 
اإدلب  يف  وحداته  املتواجدة  الرتكي 
ذا  اإ اأكرث  تت�س�عد  ورمب�  تت�س�عد، 
الرو�سية  القوات  مع  �سدام  حدث 
مم�  ال�سورية،  القوات  ج�نب  اإىل 
الجئ  مليون  اقتح�م  اإىل  ــوؤدي  ي
طلب�  الــرتكــيــة  لــلــحــدود  �ــســوري 
اأن  املعتقد  غــري  ومــن  لل�سالمة، 
�سيظل  ــي  ــرتك ال ــ�م  ــع ال ــــراأي  ال
التطورات،  هذه  يت�بع  وهو  �س�مت� 
كبرية  ن�سبة  رف�س  اىل  ب�لنظر 
الالجئني  من  وللمزيد  للحرب  منه 

ل�سوريني. ا
تركية  وفود  بني  اجتم�ع�ت  ثالث 
غــ�ــســون  يف  جـــرت  ورو�ــســيــة 
نقرة  اأ يف  ــب  دل اإ حــول  اأ�سبوعني 
ب�لف�سل،  جميع�  ب�ءت  ومو�سكو 
تقدم  يدعم  الرو�سي  اجل�نب  الأن 
ــوري يف  ــس ــ� ــي ال ــعــرب اجلــيــ�ــس ال
تطبيق�  تــقــدمــه  بــ�عــتــبــ�ر  ـــب  دل اإ
تلتزم  مل  الــذي  �سوت�سي  التف�ق 
الف�سل  على  وين�س  تركي�،  به 
واالأخرى  املت�سددة  "اجلم�ع�ت  بني 
املدينة  واإع�دة  اإدلب،  يف  املعتدلة" 

ال�سورية. الدولة  ح�سن  اإىل 
به  طــ�لــبــت  ـــذي  ال الــقــمــة  ــ�ء  ــق ل
مرة  مــن  اأكــرث  الــرتكــيــة  الــقــيــ�دة 
وبوتني  اأردوغـــ�ن  الرئي�سني  بني 
الت�سعيد  ووقف  االأزمة  لت�سوية 
فعل  ردود  اأي  يجد  مل  ــب  دل اإ يف 
الرف�س  بل  مو�سكو،  يف  اإيج�بية 
اأن  ونعتقد  االن،  حتى  املطلق 
ظل  يف  ترتاجع  القمة  هذه  فر�س 
اأمريك�  اأردوغ�ن  الرئي�س  مط�لبة 
"ب�تريوت"  �ــســواريــخ  بــ�إر�ــســ�ل 
وال�سواريخ  للط�ئرات  للت�سدي 
يف  القي�دة  اأن  يعني  مم�  الرو�سية 
بط�ري�ت  تفعيل  اأبطلت  مو�سكو 
الــتــي   "400 "اإ�س  ــخ  ــواري ــس �
ــ�رت  ث واأ مــوؤخــرا  نــقــرة  اأ ا�سرتته� 

"الن�تو". وحلف  اأمريك�  غ�سب 
ــ�ن  اأردوغ الرئي�س  ــ�م  م اأ خي�ر  ال 
تــهــربــه من  ـــ�أن  ب االعــــرتاف  ــري  غ
�سوت�سي  قمة  تف�هم�ت  تطبيق 
هذا  تطلب  لــو  حتى  تلكوؤ  دون 
دلــب  فــ�إ الــقــوة،  ا�ستخدام  مـــر  االأ
تعود  اأن  ويجب  �سورية  مدينة 
مثل  ال�سورية  الدولة  �سي�دة  اإىل 
يت�بع  ــن  وم االأخـــرى،  املــدن  كــل 
وقن�ة  الرو�سية،  االإعــالم  و�س�ئل 
العربية  ب�للغتني  اليوم"  "رو�سي� 
هذه  اإىل  يتو�سل  واالإنكليزية 

انف�. املذكورة  القن�عة 
لن  التي  املدينة  �ستكون  ــب  دل اإ
ونه�ية  �سوري�،  م�ستقبل  حتــدد 
املعتدلة  امل�سلحة،  "املع�ر�سة" 
م�ستقبل  من�  واإ فقط،  املتطرفة  اأو 
لرتكي�  كزعيم  اأردوغــ�ن  الرئي�س 
الدولة  بعث  بــ�إعــ�دة  وطموح�ته 
اجلديدة  العثم�نية  و  اأ ال�سلجوقية، 

.
ق.د
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ثورة الأورا�ض وق�سة "الّنفي" اإىل ال�سحراء امليتة كما 
رواها الباحث حممد مردا�سي

عي�ض علجية 
------------------ 

التقين�  �ست�ذ حممد        ب�الأ التقين� 
اإعالمي  مردا�سي  حممد  �ست�ذ  ب�الأ
احلــركــة  يف  بــ�حــث  و  مــتــقــ�عــد، 
لف�ت،  موؤ �س�حب  و  الوطنية 
الوطني  ب�ليوم  االحتف�ل  خالل 
و  ب�تنة.  الثق�فة  بــدار  لل�سهيد 
�سنوات  اإىل  بــذاكــرتــه  عــ�د  قــد 
ثورة  قبل   الفرن�سي  االحتالل 
م�ر�ست  كيف  و  املجيدة  نوفمرب 
اأ�سك�ل  كل  الفرن�سية  ال�سلط�ت 
اأعزل  �سعب  يف  القمع  و  القهر 
�سغريه،  وال  كبريه  ترحم  اأن  دون 
من  ع�ئالت  طــرد  يف  تفننه�  و 
حم��رسة  و  تخريبه�،  و  م�س�كنه� 
التي  النف�سية  احل�لة  و  ممتلك�ته� 
املنطقة،  �سك�ن  لــيــهــ�  اإ و�ــســل 
العراء،  يف  نف�سهم  اأ وجدوا  الذين 
العط�س  و  لــلــجــوع  معر�سني 
ــ�ذ  �ــســت االأ ــقــول  ي مـــرا�ـــس  االأ و 
عن  احلديث  اأن  مردا�سي  حممد 
وقعت  الــتــي  االأورا�ـــــس  ـــورة  ث
�سجون  ذو  حديث   1879 عــ�م 
اإىل  الع�ئالت  اآالف  تعر�ست   ،
حمدثن�  ذكــر  كعينة  و  النفي،  
نفيه�،  مت  التي  الع�ئالت  بع�س 
اإىل  تنتمي  ع�ئلة   76 بينهم  من 
ع�ئلة   70 بو�سليم�ن،   اآيت  عر�س 
نفيهم  مت   ، داود  اأوالد  عر�س  متثل 
ب�سحراء  الع�سكرية  الدائرة  اإىل 
اإىل  تنتمي  ع�ئلة   28 ورقــلــة،  
جم�عة  هم  و  وّج�نة  بني  عر�س 
و  ــوا،  ــوف ت بع�سهم   ، ــس  ــور� ب اآ

اأي  لهم  يظهر  مل  و  اختفوا  اآخرون 
اإىل  اقتيدت  اأخرى  ثر، و ع�ئالت  اأ

جمهولة. وجه�ت 
الفرن�سية  ال�سلط�ت  ح�ولت  فقد   
من  ــطــقــة  ــن امل ــ�ن  ــك ــس � جتــريــد 
اأ�سم�ء  تغيري  خالل  من  هويتهم 
�سج�عة  عن  تعرب  التي  املن�طق 
حيث  للمق�ومة،  حبهم  و  رج�له� 
اجلزائريني  ليب  ت�أ اإىل  عــمــدت 
كم�  الــبــعــ�ــس،  بع�سهم  عــلــى 
اإىل  ــعــت  ــس � و  هــــو،  يــ�ــســيــف 
بذور  زرع  و  ــس  االأورا� تق�سيم 
طريق  عن  بن�ئه�،  اأ بني  التفرقة 
الــطــ�ئــفــيــة  الــ�ــرساعــ�ت  زرع 
عن  فــ�ــســال  ــة،  ــري ــ�ئ ــس ــ� ــع ال و 
و  الع�سكري،  للحكم  اإخ�س�عهم 
التع�ون  اأجل  من  عليهم  ال�سغط 
اأن  اإال  الع�سكرية،  دارة  االإ مع 
اخل�سوع  رف�سوا  املنطقة  بن�ء  اأ
احلرية  اأجل  من  املوت  ف�سلوا  و 
�سيمة  هي  و  بكرامة  العي�س  و 

ا�ستطرد  و  االأحـــرار،  مــ�زيــغ  االأ
للحديث  مردا�سي  حممد  الب�حث 
عــن االأو�ـــســـ�ع االجــتــمــ�عــيــة ، 
�سك�ن  ع��سه�  التي  ال�سي��سية 
تــدهــور  و  االأورا�ـــــس  مــنــطــقــة 
حيث  االقت�س�دية،  اأو�س�عهم 
الكولوني�لية  ال�سي��سة  عر�س 
اأجل  من  فرن�س�  ر�سمته�  التي 
اجلزائري،  ال�سعب  على  الق�س�ء 
البوؤ�س  حلي�ة  �سورة  بذلك  را�سم� 
الع�ئالت  ــذه  ه ع��سته�  الــتــي 
احلركة  رجــ�ل  جعل  م�  املنفية، 
ني�بهم  اأ عن  يع�سون  الوطنية 

الفرن�سي. اجلي�س  من  للنيل 
من  مردا�سي  حممد  الب�حث  و   
بلدية  ال�سم�يل  يزالطي  مواليد 
والية  �سمول  دائــرة  ينوغي�سن  اإ
مب�سقط  االأول  تعليمه  بداأ  ب�تنة، 
ابن  معهد  اإىل  انتقل  ثم  راأ�سه 
ينتقل  اأن  قبل  ق�سنطينة  ب�دي�س 
ب�لقطر  الغربية  ــة  ــزاوي ال اإىل  

الق�هرة،  اإىل  �س�فر  بعده�  الليبي، 
ليوا�سل  ــر  اجلــزائ اإىل  ــ�د  ع ثــم 
ق�سم  اجلغرافية  مبعهد  درا�سته 
عمل  كم�  الريفي،  اال�ست�سالح 
ب�ل�سبط  و  ـــالم  االإع حقل  يف 
حقل  يف  عمل  و  ال�سعب،  بيومية 
اإىل  االأجي�ل  يربي  ظل  و  التعليم، 
 ،2007 يف  التق�عد  على  اأحيل  اأن 
اهتم  ليف،   الت�أ و  للكت�بة  ليتفرغ 
دف�ع�  مــ�زيــغــيــة   االأ ب�لق�سية 
من   ، مــ�زيــغــيــة  االأ الــهــويــة  عــن 
و  لغة  مــ�زيــغــيــة  االأ لــفــ�تــه:   مــوؤ
عن  فيه  رد  كت�ب  هو  و  هوية، 
نه  ب�أ ا�سمه  يذكر  مل  الب�حثني  اأحد 
ت�سيي�س  الــ�ــرسوري  مــن  لي�س 
تبقى  اأن  وجب  بل  االأم�زيغية، 
اآخـــر  ــ�ب  ــت ك ــة،  ــغ ل و  كــــرتاث 
الربط  اأدوات  تيموق�ن  بعنوان:  
املتغري  مــ�زيــغــيــة..  االأ اللغة  يف 
املتحدث  عمل  كم�  الــ�ــســ�وي، 
تراأ�س  حيث  اجلمعوي  احلقل  يف 
العلوم  و  للثق�فة  اأورا�س  جمعية 
اأول  قــ�ل  كم�  هي  و  ن�س�نية  االإ
ترقية  بــ�ــرسورة  ــ�دت  ن جمعية 
اأن  �ــســ�رة  االإ جتــدر  االأم�زيغية، 
ع��ست  االأوىل  الت�ريخية  الوالية 
االحتف�ل  خالل  ت�ريخية  اأجــواء 
لل�سهيد  الــوطــنــي  بــ�لــيــوم 
ب�تنة،  الثق�فة  دار  احت�سنته 
ب�للب��س  خ��س�  معر�س�  �سمت 
الت�سكيلية  الفنون  و  التقليدي، 
اللح�ف  ذا  اآزطــ�  جمعية  نظمته 
ال�سيد  رئي�سه�  ـــرساف  � اإ حتــت 

راجعي. كم�ل 

بثورة  �سمي  ما  الفرن�سية يف  ال�سلطات  به  ما قامت  و   , النمام�سة  اأحداث  و  اأيام ال�ستعمار  اإىل  الأ�ستاذ حممد مردا�سي مبخيلته  عاد 
اأرا�سيهم و جتريدهم من ممتلكاتهم و حما�سيلهم  و  اإبعادهم عن ديارهم  و  النفي  اإىل  العائالت  اآلف  الأورا�ض, تعر�ست فيها 

ُيَحّولون اإىل  اأرا�سيهم ف�سادا و مل يرحم الكبار و ل حتى الأطفال و هم  الزراعية  من طرف امل�ستعمر الفرن�سي, الذي عاث يف 
بـ: بن جار اهلل امللقب  الرحمان  اأمزيان بن عبد  القائد حمند  القب�ض على  بعدما مت  النمام�سة,  امليتة جنوب  ال�سحراء 

لل�سهيد الوطني  باليوم  الحتفال  اإطار  يف 

ــ�مــت  ــ�ــس ــم ال ــل ــي ــف يـــ�ـــســـ�رك ال
االأق�رس  مهرج�ن  يف  "�سين�ب�س" 
�سيق�م  الــذي  مب�رس،  ال�سينم�ئي 
املقبل،  ــس  ــ�ر� م  12 اىل   6 ــن  م
العمل  هذا  خمرج  به  ف�د  اأ ح�سبم� 

زروقي. الدين  نور 

اأو�ــــســــح  و 
ــن  ــدي نــــور ال
اأن  زروقـــــي 
 " ب�س �سين� "
نتجته  اأ الــذي 
�ــســ�ــســة  مــوؤ
ـــ�  ـــم ـــن ـــي ـــس �
ـــ�ب  ـــب ـــس ـــ� ال
�ــســيــتــنــ�فــ�ــس 
ــد  ــعــدي مـــع ال
فــــالم  مــن االأ
ــــــذا  ه يف 
ـــ�ن،  ـــرج ـــه امل
ـــــــــــــــذي  ال
ــم عــدة  ــس ــ� ي
ــ�ت  ــق ــ�ب ــس ــ� م
امل�س�بقة  منه� 
ــــة  ــــي ــــدول ال
ـــم  ـــل ـــي ـــف ـــل ل
ـــطـــويـــل و  ال
ــي  ــت تـــلـــك ال

وغريه�. االإفريقية  االأفالم  تخ�س 
حول  الفيلم  هــذا  ق�سة  ــدور  ت و 
ح�فلة  لرك�ب  متن�ق�سة  �سلوك�ت 
التوا�سل  عــدم  عــن  الــنــ�جتــة  و 
اإىل  يـــوؤدي  ممــ�  بينهم  يــجــ�بــي  االإ

بع�سهم  عن  خ�طئة  اأفك�ر  تكوين 
. لبع�س ا

ي�سعى  نه  اأ املخرج  ذات  اأ�س�ف  و 
مهرج�ن  يف  جــ�ئــزة  افتك�ك  اىل 
التذكري  مع  ال�سينم�ئي،  االأق�رس 
ب�جل�ئزة  ف�ز  "�سين�ب�س"  فيلم  اأن 
ــة ملــهــرجــ�ن نــواكــ�ــســوط  ــي ــدول ال
�سهر  يف  )مــوريــتــ�نــيــ�(،  الـــدويل 

امل��سي. نوفمرب 
ال�سب�ب  �سينم�  موؤ�س�سة  تعكف  و 
من  جمموعة  اإجنــ�ز  على  لتي�رت 
حول  وثــ�ئــقــي  منه�  املــ�ــســ�ريــع، 
بعنوان  فيلم  و  ــ�رت  ــي ت ــخ  ــ�ري ت
ال�سينم�ئي  الفيلم  و  بعُد"  "لي�س 
نت�جه  اإ يف  �رسع  الذي   " فعل  "ردة 
نف�س  وفق  االأخــرية،  الفرتة  خالل 

مل�سدر. ا
اإىل  املــ�ــســ�ريــع  هـــذه  تــ�ــســ�ف  و 
ال�سينم�ئية  االأعم�ل  من  ر�سيد 
"حتت  الوث�ئقي  منه�  الوث�ئقية،  و 
م�سرية  يروي  الذي  اجلزائر"  �سم�ء 
و  مع��سي  علي  ال�سهيد  الفن�ن 
حمداين  عدة  ال�سهيد  حول  وث�ئقي 
�سعب"  "م�سرية  بعنوان  ــر  اآخ و 

وغريه�. و"االآخرون" 
ق/ث

م�ساركة فيلم "�سيناب�ض" يف مهرجان الأق�سر ال�سينمائي

لل�سهيد  الوطني  اليوم  مبن��سبة  
معر�س�  املتحف  نظم  فــربايــر    18
واأ�ــرسطــة  الفوتوغرافية  لل�سور 
الــواليــة  ب�سهداء  خ��س"  فيديو 
نــ��ــســيــد  اأ عــر�ــس  ــع  م  " اخلــ�مــ�ــســة 
التحريرية،   ب�لثورة  خ��سة  وطنية 
رف�س  �سعب  بطوالت  اأظهرت  التي 
وال�سيطرة،  االحتالل  اأ�سك�ل  كل 
ــ�ريــخــي  ــت ــد ال ــع ــب ــت ال ــنَّ ــب ــ� ت ــم ك
اجلزائر  بن�ء  اأ الإخال�س  واالأخالقي 
وجن�سهم  م�ستوي�تهم  اختالف  على 
هذه  حــيــ�ء  اإ من  والــهــدف  و�سنهم، 
الروابط  الإر�س�ء  الغ�لية  الذكرى 
ا�ستخال�س  اجــل  من  االأجــيــ�ل  بني 
ال�رسيفة  بخط�هم  واالقتداء  العرب 
وهــي  الـــذكـــرى،  نن�سى  ال  حــتــى 
بقلوبن�  فيه�  تعود  متجددة  فر�سة 
وبطوالت  ذكري�ت  اإىل  ووجدانن� 
عنواَن  هو  ك�ن  الذي  ب�لوف�ء  متيزت 

الثمن  غ�يل  احلرية  فعبق  اجلزائر  حبِّ 
الوطن  بن�ء  اأ ب�سواعد  اإال  يقت�س  وال 
مــ�نــة،  االأ على  واملح�فظة  ب�لوف�ء 
فيه�  وعك�ست  والروح  الدم  م�نة  اأ
من  امل�ستقبل  مــل  واأ امل��سي  روح 
ــالل  �ــرسد تــ�ريــخ اجلــزائــر الــذي  خ
روح  وحتمل  الزمن  �سه�دة  يلّخ�س 
ن�لوا  جزائرّيني....    وكف�ح  الن�س�ل 
كم�   احلــريــة.  �سبيل  يف  ال�سه�دة 
العرو�س  بق�عة  املعر�س  ي�سوره 
واأ�رسطة  ت�ريخية  وث�ئق  تخللته   ،
ــ��ــســيــد وطــنــيــة ومــن  ن ــة  واأ ــوري ث
من  فيفري   18 يوم  اتخ�ذ   اأ�سب�ب 
بذكرى  لالحتف�ل  يوم�  �سنة  كل 
ال�سهداء  قدمه  مب�  عرف�ن�  ال�سهيد، 
�س�رة  .لالإ ج�سيمة  ت�سحي�ت  من 
�سهدت  تلم�س�ن  والية  بلدي�ت  ف�إن 

للذكرى. خملدة  ن�س�ط�ت 
بوتليت��س ع   

املبتغى  وجــمــعــيــة  الــوفــ�ء  ـــ�دي  ن
مع  ب�لتن�سيق  خ��س�  برن�جم�  يقدم 
ابراهيم  لله  خ�ف  الري��سي  املركب 
االأ�سبوع  بحر  ع��س  ق�ملة  ببو�سقوف 
لله  خ�ف  الري��سي  املركب  امل��سي، 
جوا  ق�ملة   والية  بب�سقوف  ابراهيم 
 18 ال�سهيد  عيد  مبن��سبة  احتف�لي� 
على  ب�لرتحم  خلد  الــذي  فيفريي، 
ال�سلط�ت  ح�رسته  والذي  ال�سهداء 
ال�س�عة  حدود  يف    ، واالمنية  املدنية 
الن�دي  رئي�س  �رسع  م�س�ًء،  الث�لثة 
والــقــ�ئــم  ع"   "خ  دو  الــكــ�رتــيــه 
 ، ج"  "�س  الري��سي  املركب  على 
ا�ستحوذ  الذي  للربن�مج  التح�سري 
الري��سيني  االأطف�ل  ا�ستقب�ل  على 
يف  اال�ستعرا�س  داء  الأ فريقني  من 
جم�عي�،  ك�ط�  دو  الك�رتيه  ري��سة 

التي  الكميتي  يف  ومــنــ�فــ�ــســ�ت 
الف�ئزين  على  جوائز  بتوزيع  انتهت 
ــركــت الــفــر�ــســة لــالطــفــ�ل  كــمــ� ت
يف  �سعرية  بــيــ�ت  اأ قــدمــوا  الــذيــني 
االم�سية  ك�نت  كم�   ، ال�سهيد   عيد 
 " مع  ــدمي،  ن عمو  مع  ب�ال�ستمت�ع 
واملرح   الب�سمة  اأدخل  الذي   " املهّرج 
 ، كلل  ال  و  ملل  دون  االطف�ل  على 
الذي  الت�أطري  اأن  ب�لذكر،  ف�جلدير 
�سهر  الــتــي  االم�سية  ــالل  خ ــدم  ق
 ; ال�سب�ب   ــوادر  ك ت�أطريه�  على 
اجلميع،   انتب�ه  لفت   ، والري��سة 
ا�ستقط�ب  يف  �س�همت  مب�درة  نه�  اأ
االأوىل.   ب�لدرجة  واأولي�ئهم  االطف�ل 
يف  مرت  االأم�سية  ان  ننكر  ال  كم� 
املحكم. الت�أطري  وفق  ح�سنة  ظروف 
عبدال�سالم ب 

الطويل  الوث�ئقي  الفيلم  يعر�س   
حي�ة  يف  يـــوم   .." ع  "نرج�س 
للمخرج  جزائرية"  مــتــظــ�هــرة 
الــربازيــلــي مــن اأ�ــســل جــزائــري، 
ال70  ـــدورة  ال يف  عينوز  ــرمي  ك
ال�سينم�ئي  ــني  ــرل ب ــ�ن  ــرج ــه مل
التي  مل�ني�  ب�أ )برلين�يل(  الــدويل 
للموقع  وفق�  فع�لي�ته�  تفتتح 

للمهرج�ن. االإلكرتوين 
و يتن�ول هذا العمل -الذي �سيقدم 
�سمن  االأول،  الع�ملي  عر�سه  يف 
التن�ف�سية-  غري  "ب�نورام�"  فئة 
من  للجزائريني  ال�سلمي  احلــراك 
ب�سوارع  متظ�هرة  يومي�ت  خالل 

الع��سمة.   اجلزائر 
اأم�س   اأمت  -الــذي   احلراك  وانطلق 
 22 يف  االأول-  عــ�مــه  اجلــمــعــة، 
تر�سح  رافــ�ــســ�   2019 فيفري 
العزيز  عبد  ال�س�بق  الرئي�س 
ــدة رئــ��ــســيــة  ــه ــع بــوتــفــلــيــقــة ل
بتكري�س  ــ�  ــب ومــطــ�ل خــ�مــ�ــســة 

اأ�س�س  اإر�س�ء  و  ال�سعبية  االإرادة 
و  الق�نون  ــة  دول و  الدميقراطية 

الف�س�د. حم�ربة 
ع"  "نرج�س  فــيــلــم  �ــســيــقــدم  و 
نت�ج  اإ من  وهو  دقيقة   80 -ومدته 
قطري  برازيلي  ــ�ين  مل اأ جــزائــري 
وث�ئقي�ت  ج�نب  اإىل  فرن�سي- 

الع�مل. بلدان  خمتلف  من  اأخرى 
مواليد  من  -وهو  عينوز  اأجنز  و 
من  ــرث  اأك  1966- يف  ــل  ــربازي ال
"حي�ة  بينه�  �سينم�ئي�  عمال   15
امل��سي  الع�م  ُتوج  الذي  خفية"، 
ك�ن  مبهرج�ن  م�"  "نظرة  بج�ئزة 

بفرن�س�. ال�سينم�ئي 
-الذي   2020 برلين�يل  يعرف  و 
الف�حت  غ�ية  اإىل  فع�لي�ته  ت�ستمر 
فيلم�   18 تن�ف�َس  املقبل-  م�ر�س 
الذهبي  الدب  جوائز  خمتلف  على 

الف�سي. و 
ــني  ــرل ب ـــ�ن  ـــرج ـــه م يــعــتــرب  و 
ت�أ�س�س  -الذي  الدويل  ال�سينم�ئي 
اللق�ءات  اأهم  بني  من   1951- يف 
بعد  لل�سينم�  املخ�س�سة  الدولية 
)فرن�س�(  ك�ن  مهرج�ن  و  هولييود 

ب�إيط�لي�. )البندقية(  املو�سرتا  و 
ق/ث

املتحف العمومي الوطني للفن والتاريخ ملدينة تلم�سان

معار�ض بال�سور تربز ت�سحيات �سهداء 
الولية اخلام�سة

احتفال بعيد ال�سهيد 18 فيفري

الطبعة العا�سرة ملهرجان ن�ساطات 
الطفل بقاملة 

اجلزائري احلراك  عن  ع" وثائقي  " نرج�ض 
 يف برلينايل 2020



مساهمات العدد17
السبت 22 فيفري 2020 م الموافق لـ 28 جمادى الثانية 1441هـ1933

بقلم/ الدكتور حممد بغداد
ديناميكية الفواعل 

التي  االأدوات  عند  القرار  �س�نع  يغفل  ال 
االإعــالن  يف  ــرتدد  ي فال  ا�ستعم�له�  يجب 
 ( احلكومة  عمل  خمطط  يف  حتدده�  عن  
الن�س�ط  حم�ية  على  احلكومة  �ست�سهر  كم� 
على  و�ستعكف  انحراف  اأي  من  الديني 
تعزيز  ق�سد  الدينية  املن�س�آت  �سبكة  تدعيم 
والزاوية  القراآنية  واملدر�سة  امل�سجد  مك�نة 
والثق�فية،  والروحية  الدينية  والف�س�ءات 
للمجتمع  ال�سلمية  االأ�س�س  متتني  بهدف 
اجلزائري وتوطيد ال�سبكة الوطنية للهيئ�ت 
الديني،  الن�س�ط  بت�سيري  تتكفل  التي 
مركزا  اجلديد  اجلزائر  ج�مع  �سي�سكل  حيث 
�سبكة  اإن  والعلمي(.  الروحي  لال�سع�ع 
حم�ية  االأ�س��سية  مهمته�  الدينية  املن�س�آت 
من  املتوقعة  املخ�طر  من  الديني  الن�س�ط 
ف�إن  القرار  �س�نع  لغة  وح�سب  االنحراف، 
يف  ق�ئمة  بل  متوقعة  ل�ست  املخ�طر  هذه 
جعل  مم�  �رسوره�  االأي�م  مع  وتتزايد  امل�سهد 
امل�ستعجلة  امله�م  من  يجعله�  القرار  �س�نع 
التي تقوم به� �سبكة املن�س�آت الدينية، وهي 
تعزيز  التي �ستعمل احلكومة على  املن�س�آت 
القراآنية،  واملدر�سة  والزاوية  امل�سجد  مك�نة 

وخمتلف الف�س�ءات الدينية. 
حيوية املحفزات 

القرار يحدد طريف حدود م�س�حة  اإن �س�نع 
لغة  عنه�  تك�سف  التي  الديني  امللف  حركة 
كم�   ( خــالل  من  احلكومة  عمل  خمطط 
االإ�سالمية  الثق�فة  ن�رس   على  العمل  تعتزم 
ــوار  واحل الت�س�مح  روح  ــث  وب اال�سيلة 
لكل  والت�سدي  االجتم�عية  وامل�س�ركة 
اإن  والكراهية(.  والتمييز  التطرف  اأ�سك�ل 
القرار  �س�نع  يحدده  الــذي  الداهم  اخلطر 
التمييز  ومك�ره  التطرف  �رسور  يف  يتمثل 

القرار  �س�نع  اإعالن  اإن  الكراهية،  وكوارث 
على حجم املخ�طر املتوقعة حتت�ج ح�سب م� 
اأ�س��س�  تك�سفه لغة املخطط مواجهة تعتمد 
يجب  التي  االإ�سالمية،  الثق�فة  ط�قة  على 
على  والعمل  اأ�سيلة  طبيعة  ذات  تكون  اأن 
وتكري�س  احلوار  وكث�فة  الت�س�مح  روح  بث 
امل�س�ركة االجتم�عية، اإن املهمة الكربى التي 
احل�يل،  الظرف  يف  الديني  امللف  يتحمله� 
اإىل  الو�سول  منه  القرار  �س�نع  وينتظره 
االإ�سالمية  للثق�فة  تعيد  التي  احلقبة  تلك 
التي �سكلت داعم� قوي� ال�ستمرار  اأ�س�لته� 
املجتمع يف الت�ريخ، وهي التي جنبته خم�طر 
اللحظ�ت احلرجة التي مر به�، كم� اأن التف�عل 
االجتم�عي ودين�ميكية االن�سه�ر الت�ريخي 
التي  الكربى  املهمة  هي  املجتمع،  ملكون�ت 
ينتظره� �س�نع القرار من امللف الديني لكي 

يقوم به� يف املرحلة احل�لية.  
م�سارب الف�ساءات 

على  الذي  وحر�سه  القرار  �س�نع  ت�أكيد  اإن 
القوة التي ميثله� مو�سوع تكوين الكف�ءات 
والقي�دات التي ت�سكل نواة �سبكة املن�س�آت 
�سكلت  التي  املركزية  النقطة  الدينية، وهي 
فيم� م�سي اخللل االأهم يف طبيعة عمل امللف 
الديني وكلف املجتمع الكثري من التك�ليف 
ال�رسوري  اجلهد  احلكومة  )�ستبذل  الب�هظة 
من  االأئمة  تكوين  �سي��سة  تدعيم  اأجل  من 
الوطنية  لل�سبكة  اأمثل  ت�طري   �سم�ن  اأجل 
�سيتم  كم�  القراآنية،  واملدار�س  للم�س�جد 
اجل�لية  لف�ئدة  الديني  الت�أطري  م�س�ر  تدعيم 
توطيد  بهدف  اخلــ�رج  يف  املقيمة  الوطنية 
ره�ن  اإن  ب�لوطن(.  تربطه�  التي  العالقة 
�س�نع القرار يتج�وز احلدود التقليدية للبالد 
الكربى  القوة  اإدراج  م�ستوى  اإىل  لي�سل 
التي  وهي  اخلــ�رج،  يف  اجل�لية  متثله�  التي 
تعج  التي  الدولية  الف�س�ءات  يف  تختلط 

ب�الأفك�ر والتي�رات التي متثل و�سيلة �رساع 
القوى الكربى يف فرتة خطرية يف العالق�ت 

الدولية. 
اإن جلوء لغة خمطط احلكومة اإىل اللغة نحو 
الكربى  االأهمية  على  القرار  �س�نع  ت�أكيد 
وم�  الف�س�ءات  عب�رة  مدلول  متثله�  التي 
ت�سري اإليه مفهوم ال�سبكة، وم� تعنيه عن�وين 
جتعل  والت�س�مح،  واالأ�س�لة  االن�سج�م  مثل 
امل�سهد  يف  الف�علني  من  نتوقع  اأن  املهم  من 
املن��سبة  ا�ستغالل  اإىل  امل�س�رعة  الثق�يف 
املنتظرة منهم  اخلدمة  تقدمي  وامل�س�رعة نحو 

جت�ه الوطن واملجتمع. 
ديناميكية التحدى

�سيكون قي��س التحدى االأكرب اأم�م مكون�ت 
لق�مو�س  ادراكــهــ�  مبــدى  الديني،  امل�سهد 
توقع�ته�  وا�ستب�ق  احلكومة  عمل  خمطط 
يف  العميقة  التحوالت  تلك  اإحـــداث  يف 
الروؤية وطبيعة املوقع وامل�ستوى الع�يل من 
ال�سج�عة يف تقبل منطق الزمن احل�يل، الذي 
احلدود  احل�يل  الع�رس  يف  معن�ه  يف  يتج�وز 
اكراه�ته  ومن  للبالد،  التقليدية  اجلغرافية 
واال�ستعداد  معطي�ته  مع  الذكي  التع�مل 

لتحمل تبع�ت تك�ليفه.
عن  وبــعــيــدة  وحقيقية  واقــعــيــة  ــراءة  ــق ف
يف  واال�ستعج�ل  والع�طفية  االنطب�عية 
للتحوالت  دقيق  وقي��س  االأمـــور  تقدير 
الدينية  املوؤ�س�سة  متنح  اأن  ب�إمك�نه�  اجل�رية، 
ال�س�نحة  وانته�ز  الفر�سة  ا�ستغالل  من 
اإىل  وامل�س�رعة  الت�ريخي،  بواجبه�  للقي�م 
التي  االجنــ�زات  بني  بينه�  امل�س�فة  تقلي�س 
الع�مل  يف  الدينية  املوؤ�س�س�ت  حققته� 
مع  ــوازاة  ــ�مل ب ال�سري  وقبله�  االإ�ــســالمــي، 
قوانني  من  الت�ريخ  يفر�سه  وم�  املجتمع، 
واأحك�م لي�س ب�ل�رسورة اأن تكون مت�س�حمة 
ير�سمه�  التي  اجلغرافية  امل�س�حة  دائم�.اإن 

الدينية،  للموؤ�س�سة  احلكومة  عمل  خمطط 
يف  له�  االأول  االمتح�ن  ي�سكل  اأن  ب�إمك�نه 
اجلديدة،  اجلزائر  حي�ة  من  االأوىل  املرحلة 
لطبيعة  املتتبع  ميكن  ذاته،  الوقت  يف  وهو 
يف  م�ستقبله�  ا�ست�رساف  من  املوؤ�س�سة  هذه 
احلد  هو  ذلك  من  واأكــرث  احل�لية،  الظروف 
مب�  املجتمع  ا�سع�ف  اإمك�نية  له� يف  الف��سل 
اأن يعلن ذلك �رساحة مم�  ينتظره منه�، دون 
املوؤ�س�سة،  هذه  يف  الذك�ء  م�ستوي�ت  يجعل 
تلم�س  يف  الو�سع  ا�ستفراغ  من  متكنت  اإذا 
املعلن عنه� يف خمتلف املحط�ت  التطلع�ت 
ولكن  منه�،  ال�س�خبة  تلك  فقط  لي�ست 

االأخطر من ذلك تلك غري املعلنة.
اأثقال القدرة

امللف  مع  احلكومة  تع�مل  على  نقف  عندم� 
التع�مل  اإىل  م�سطرين  انف�سن�  جند  الديني 
يف  تعتمده�  التي  العمل  خمطط  لغة  مع 
التع�طي مع امللف الديني يف البالد، وم� تريده 
من نت�ئج واأهداف من هذا امللف، وهن� يوؤكد 
تدعيم  )تعتزم  احلكومة  اأن  العمل  خمطط 
وتعزيز  الوطنية  الدينية  املرجعية  قواعد 
ا�س�سه�، من خالل ترقية خط�ب ديني يطبعة 
واالن�سج�م  واالإن�س�نية  االعــتــدال  ومييزه 
االاأكرب  والو�سطية(،ف�له�ج�س  االجتم�عي 
بن�ء  هو  الديني  امللف  يف  القرار  ل�س�نع 
الكربى  للتحدي�ت  ت�ستجيد  دينية  مرجعية 
التي تواجه املجتمع يف ال�سنوات االأخرية، اإال 
القرار قد حدد هوية وطبيعة هذه  اأن �س�نع 
املرجعية ودوره�، واالأهداف املراد منه� على 
مرجعية  فجعله�  احل�لية،  الظروف  يف  االأقل 
�س�نع  يجعل  م�  وهــو  وطنية  هوية  ذات 
الهوية  حدود  يتج�وز  م�  كل  يرف�س  القرار 
الوطنية للمرجعية الدينية.ولتحقيق االأهداف 
من املرجعية الدينية ذات اخل��سية الوطنية، 
يحدد �س�نع القرار االأدوات التي ي�ستخدمه� 

ديني  خط�ب  يف  ويجعله�  الغ�ية  حلقيق 
االن�س�ين  والنف�س  االعتدال  ط�بع  يحمل 
االجتم�عي  االن�سج�م  جت�سيد  اإىل  وي�سعى 
ويتميز ب�لو�سطية دون غريه�. وهي �رسوط 
ت�سكل  التي  التكلفة  م�ستوى  اإىل  ترتقي 
االأ�ستعداد  توفر  يجب  الذي  االأهم  التحدي 
يجعله  الذي  ال�سقف  وهو  تبع�ته�،  لتحمل 

احلد الذي يجب بلوغه يف اأقرب وقت.
اأفاق الطموح 

عن  التعبري  يف  الــقــرار  �س�نع  ــرتدد  ي ال 
الديني  امللف  من  ينتظره�  التي  طموح�ته 
طموح�ته�  �سقف  متج�وز  من�س�آته،  و�سبكة 
للبالد  اجلغرافية  للم�س�حة  التقليدية  االأف�ق 
العمل على تعزيز مك�نة  اأن )و�سيتم  فيعلن 
للمجتمع  العريقة  الدينية  املم�ر�س�ت 
مييزه  ديني  ت�أثري  اإحداث  اأجل  من  اجلزائري 
االعتدال والت�س�مح ون�رس ال�سلم يف افريقي� 
لغة  اإن ك�سف  الع�مل(.  اأخرى يف  بلدان  ويف 
البعد  رهــ�ن  على  احلكومة  عمل  خمطط 
للمخي�ل  تعيد  مهمة  ر�س�لة  االفريقي 
بذله�  التي  اجلــبــ�رة  اجلهود  تلك  اجلمعي 
اجنزته  وم�  ــرون،  ق منذ  وتراكمة  املغيلي 
وبلغت  االفريقية،  العوا�سم  من  الكثري  يف 
قمته� الكربى يف م�س�همة الثورة التحريرية 
الكربى التي األهمت قي�دات اإفريقية ارتبطت 
يف حرك�ته� التحررية ب�لقيم ال�س�مية للثورة 

التحريرية املب�ركة. 
القرار،  �س�نع  طموح  من  امل�ستوى  هذا  اإن 
احلكومة،  يعلن عنه يف خمطط عمل  الذي 
التي  والتك�ليف  امله�م  من  الكثري  ي�سع 
مدى  مبعرفة  كفيلة  القريبة  االأي�م  �ستكون 
ا�ستج�بة �سبكة املن�س�آت الدينية، وم� �ستقوم 
به قي�دات هذه ال�سبكة التي يبدو اأن الفر�سة 
ج�ءته� يف ظروف حرجة ولكنه� �س�نحة اإىل 

اأبعد الدرج�ت.  

�سورة املوؤ�س�سة الدينية للجمهورية اجلديدة من خالل خمطط عمل احلكومة 
اإن خمطط عمل احلكومة, للجمهورية اجلديدة الذي اأعلن عنه يك�سف عن  قاعدة هويته فاأكد اأنه خمطط ينطلق من )من اأجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات ال�سعبية( , وهي 
القاعدة التي يريد �سانع القرار اأن يجعلها معيارا لطبيعة واأ�سلوب عمله, واملحدد الأ�سا�ض الذي تنفذ به منهجيته, ويرغب يف روؤية الأخرين من خاللها ل�سلوك عمل احلكومة.  قد يكون من 
املفيد تاأمل خمطط عمل احلكومة وروؤيته يف ال�سياق الذي جاء فيه والأ�س�ض التي انطلق منها, حتى ميكن حت�سيل املراد الذي يريده �سانع القرار والهدف الذي يرغب يف الو�سول اإىل حتقيقه, 

واأول مفاتيح الروؤية يف هذا املخطط العنوان الكبري الذي جاء به, والقامو�ض امل�ستخدم يف التعبري عن منهجية العمل التي �ستعتمدها احلكومة يف امليدان .
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بقلم / اأ. كرمي تقلميمت
امل�ستقبلية  االف�ق  من  يجعل  قد  امر  وهو 
التي  االحتم�الت  كل  على  مفتوح  ف�س�ء 
قد ت�سكل تغريا جذري� للقواعد االأ�س��سية 
حينه�   ، الب�رسي  العقل  عليه�   بني  التي 
�سيقل دور االن�س�ن يف احلي�ة وي�ستبدل يف 
بذك�ء  تعمل  التي  االلة  بتلك  املواطن  كل 
ب�رسي وب�سورة اآلية  يكون للمعدن اجل�ف 
ع�مل  جوهري  يف التغيري من خالل ت�أدية 
مم�   ، ملمو�س  ب�سكل  الوظ�ئف   خمتلف 
يجعل ال�سورة  اليومية للحي�ة امل�ستقبلية 
ا�سبه ب�الأفالم اخلي�لية التي  ك�ن  االن�س�ن 
يف  له�  م�س�هدته  خالل  من  به�  ي�ستمتع 
  ،.. التلفزيون  اأجهزة  او  ال�سينم�  ق�ع�ت 
ويكون لالإن�س�ن االآيل الدور املحوري يف 
حتقيق طلب�ت الب�رس التي  تفهم على انه� 
املالئمة  احلي�ة  اأ�سب�ب  توفر  و�س�ئل  جمرد 
 ، املجتمع  عن  العن�ء  تخفف  و  جهة  من 

اأن  مقنع  وب�سكل  نفهم  اأن  علين�  لكن 
امل�سي يف هذا امل�س�ر االبتك�ري  ال يخلو 
وبدون  والتي  ال�سلبية   االنعك��س�ت  من 
ت�أ�س�ست  التي  اللعبة  قواعد  �ستغري  �سك 
بل  �سنوات  منذ  العي�س  و�س�ئل  بف�سله� 
االإ�س�رة  علين�  لكن   ،  .. خلت  قرون  منذ 
التفكري ال  واآلي�ت  االبتك�ر  اأن ف�س�ء  اإىل 
من  �سكل  ب�ي  مداه�  حتديد  يتم  اأن  يجب 
يعي  اأن  االن�س�ن  على  لكن   ، اال�سك�ل 
جيدا م�هي الغ�ية املن�سودة من ظل اخلطوة  
التح�رسي  املج�ل   هذا  يف  يخطوه�  التي 
جم�ل  يف  الفكري   ف�لتفوق   ، االزده�ري 
تغيري منط حي�ة الب�رس  ا�سبه ب�لتفكري الذي  
ي�سعى ال�ستبدال هذا الكوكب بغريه ليجد 
االن�س�ن نف�سه  يف بيئة روبوتيكية خ�لية 
من االإح�س��س والوجدان ، وقد تتفوق االلة 
من  ليتحول  اال�س�ن   عن   – الروبوت   –
عن�رس م�سري اإىل عن�رس منق�د ال يرى اإال 

ب�ملنظ�ر الذي ميليه عليه ذلك االآيل ب�سكل 
�ستحل  وب�لت�يل   ، حوله  التف�هم  يقبل  ال 
اأن  بعد   ، جمع�ء  االإن�س�نية  على  الك�رثة 
التوجه   لهذا  اخلطرية  امل�آالت  الب�رس  يدرك 
الذي  االفرتا�سي  الواقع  يفر�سه  الــذي 
اأمر  وهذا   ، ال�سيطرة  عن  يخرج  ان  ميكن 
بدايته   العلم  اأن  ب�عتب�ر  ا�ستبع�ده  ميكن  ال 
الرف�هية  اأهدافه   و  اخرتاع  وغ�يته  معرفة 
التحدي�ت   هذه  واأم�م   ، الذاتي  التدمري  او 
امل�ستقبلية ف�إن الت�سور الق�ئم حلي� والذي 
ي�ستوجب على العلم�ء   والب�حثني كل يف 
ترتتب  التي  النه�ي�ت  اإدراك  اخت�س��سه 
او  ب�سكل  يوؤثر  ان  ميكن   ابتك�ر  اأي  عن 
، فهل ك�ن  واملجتمع  افرد  ب�آخر على حي�ة 
امل�آ�سي   يــدرك  "اأين�ست�ين"  ــذرة  ال عــ�مل 
الكبرية التي  تنتج عن ان�سط�ر او انفج�ر 
كمية �سغرية من املواد امل�سعة ، ون�ستدل 
كن�زاكي  و  هوري�سيم�  بتجربة   هن� 

ال�ستوق�ف  جدا  ك�فيتني  وهم�  الي�ب�نيتني  
العلم�ء   وال�سي��سيني ولو للحظة �سغرية  
التي  النت�ئج  تلك  للت�أمل ب�سكل دقيق يف 
نتجت عن  اال�ستعم�ل  املفرط  لتلك املواد 
ه�ئل  عــدد  على  ق�ست  والتي  اخلطرية 
الفرن�سية  والتج�رب   ، الب�رس  اأبن�ء  من 
نف�س  حتمل  اجلزائرية   رقــ�ن  منطقة  يف 
ال�سلوك املدمر الذي احرق االأر�س والعب�د 
االن�س�ن  ك�ن  ف�إذا   ، �سفقة  وال  رحمة  بال 
بع�طفته ووجدانه جتراأ على ارتك�به لهذه 
زمنية  اآلة  يف  ب�لك  فم�   ، امل�سينة  االأفع�ل 
الب�رس  م�سري  يف  �ستتحكم  م�ستقبلية 
االأحوال  من  ح�ل  اأي  يف  له�  ميكن  والتي 
املدمرة   اخلطرية  املواد  تلك   تتحكم يف  ان 
االآلية  والربجمي�ت  التطبيق�ت  ب��ستخدام 
ي�سبه  م�  اأو  احلم�ية  اأجل  من  توظف  التي 
اإن هذا الت�سور لي�س ت�س�وؤمي�  يف   ، ذلك 
جوهره  لكن على اجلميع ان يدرك ان لكل 

ي�سل  ان  يجب  وابتك�ر حدود  ال  اخرتاع 
املث�ل   �سبيل  ، وعلى  الب�رسي  العقل  اإليه  
ال احل�رس ف�إن  توظيف ا�ستن�س�خ العن�رس 
بداية  يكون  ،قــد  م�  الأغــرا�ــس  الب�رسي 
لنه�ية ال�ساللة الب�رسية اال�سلية من  على 
كبرية   امل�سوؤولية  ف�إن  لذا   ، الكوكب  هذا 
وخطرية يف نف�س الوقت وجت�هله� قد يخرج 
الذك�ء الب�رسي من البوتقة االإن�س�نية التي 
حتكمه� الفطرة ونوامي�س لطبيعية ، لكن 
التطور  ي�ستمر  اأن  يجب  ذاته   الوقت  يف 
التكنولوجي  واملعلوم�تي اإىل حد م� ،دون 
امل�س��س  بوجودية  ال�ساللة الب�رسية التي 
ت�سنف بذوات العقل الفطري الذي ميّيزه� 
حلذ  املعروفة   املخلوق�ت  من  غريه�  عن 
ال�س�عة . ف�لتطور االجتم�عي يقت�سي اأن 
وال�سلوك  االأخالق  ب�أبجدي�ت  دوم�  يالزم 
احل�س�ري الرفيع الذي يجعل من االن�س�ن 

ك�ئن مالئكي ب�أبع�ده الكونية.

مل تعد املفاهيم ال�سابقة التي كان الن�سان يت�سورها حينها انها مفيدة وناجعة ميكن اأن تقوده اإىل اكت�ساب قاعدة معرفية و�سو�سيولوجية  حتقق له رغباته وم�ستلزماته اليومية التي يتفاعل بها كاأحد العنا�سر 
املحورية التي يقوم على اأ�سا�سها لبناء الكيان الجتماعي , وبالتايل فاإن العتقاد ال�سائد  اآنذاك كان مقيدا ببعديه املكاين والزماين اإىل اأن تطورت و�سائل التكنولوجية واملعلوماتية احلديثة التي  جعلت من 
الذكاء ال�سطناعي و�سيلة لتحقيق الغاية الإن�سانية والتي ل تخرج عن دائرة الرفاهية و الرقي احل�ساري , مما جعل الت�سابق نحو هذا الغر�ض امر يف غاية الأهمية مبكان , وحتولت املقا�سد  من �سكلها الت�سوري 

الإن�ساين لتحل حملها ال�ستعمالت احلديثة من خالل اللجوء اإىل  توظيف الذكاء الرقمي اخلايل من العواطف الب�سرية  ويحل حمل ال�سلوك الإن�ساين الذي يتميز بالعاطفة  والوجدان ..
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تعريف على هرمون ال�سرتوجني ماذا 
يعمل يف ج�سمك 

 اأغرب احليل الطبية 
لوقف ال�سخري اأثناء النوم 

اأبرزها ال�ستحمام 

هل �سمعت من قبل عن متالزمة  
"�سفع اخلد" وهو مر�س ي�سبب 

احمرار اخلد لي�سبه ال�سفع ب�لقلم 
على اخلد، لذا �سمى بهذا اال�سم، 

وتعد متالزمة �سفع اخلد اإحدى 
احل�الت االأكرث �سيوًع� عند 

االأطف�ل، وقد يكون من ال�سعب 
غ�لًب� اكت�س�فه�، وهو فريو�س 
ي�سيب االأطف�ل الذين ترتاوح 
اأعم�رهم بني 4 اإىل 12 ع�ًم�، 

.goodtoknow وفقً� ملوقع
م� هي متالزمة �سفع 

اخلد ؟
 ومر�س �سفع اخلد 

مر�س �س�ئع يف 
الطفولة ويعرف 

� ب��سم املر�س  اأي�سً
اخل�م�س اأو 

 parvov فريو�س
.B19

 على الرغم 
من اأن 

االأطف�ل 

ال�سغ�ر ع�دة م� يلتقطوا عدوى هذا الفريو�س اإال 
اأنه قد يحدث يف اأي عمر ويقدر اأن �ستة من كل 10 

ب�لغني �سيكونون م�س�بني به.
وال ميثل فريو�س �سفع اخلد خطراً كبرياً، فغ�لبية 

االأ�سخ��س الذين ي�س�بون ب�لفريو�س ال يعرفون حتى 
اأنهم م�س�بون به، وقد ي�سفى من تلق�ء نف�سه.
كيف يتم انت�س�ر فريو�س متالزمة �سفع اخلد

 تنت�رس متالزمة �سفع اخلد يف الهواء عندم� ن�سعل 
ون�سحك ونعط�س، اأو عن طريق قطرات اللع�ب 

يف الهواء عندم� نكون على ات�س�ل وثيق ب�سخ�س 
مري�س.

 لهذا ال�سبب عندم� يح�سل االأطف�ل عليه� )ومعظمهم 
بني �سن الرابعة واالثني ع�رس( ، ف�إنه ميكن اأن ينت�رس 

ب�رسعة كبرية يف جميع اأنح�ء الف�سل الدرا�سي اأو 
املدر�سة.

ُيطلق على الفريو�س ا�سم ب�رفريو�س بي 19 - وهو 
ي�سبه الفريو�س الذي ي�سيب القطط والكالب، لكن 

ال ميكن اأن ينت�رس من اإن�س�ن اإىل حيوان اأو العك�س.
اأعرا�س متالزمة �سفع اخلد

 االأعرا�س التي يجب البحث عنه� هي ب�سكل ع�م 
االأعرا�س التي ت�سبب نزلة الربد الع�دية؛ مثل: العط�س 

، �سيالن االأنف ، والته�ب احللق ، وقليال من ال�سداع 
ورمب� قليال من احلمى.

والطفح اجللدى االأحمر على اخلد ي�سبه ال�سفعة �سمة 
من �سم�ت هذه العدوى وهو طفح جلدي اأحمر قد 

ي�ستمر يف خد واحد اأو كال اخلدين وميكن اأن ينت�رس 
� اإىل بقية اجل�سم قد يذهب اإىل ال�سدر والبطن  اأي�سً

والظهر والذراعني وال�س�قني واليدين وب�طن القدمني.
وهذا لي�س موؤملً� ولكنه قد يكون مزعًج� لبع�س الن��س، 

على عك�س الطفح اجللدي املقلق لاللته�ب ال�سح�ئي.
حوايل 1 من كل 4 ح�الت ال تظهر اأي اأعرا�س على 

االإطالق ، لذلك قد يكون من ال�سعب اأحي�ًن� اكت�س�فه�.
اأعرا�س متالزمة �سفع اخلد

 -حمى خفيفة.
-�سداع الراأ�س.

-تعب.
- الته�ب احللق.

-طفح جلدي اأحمر على الوجه.
-الطفح اجللدي ع�دة م� يكون غري موؤمل وعندم� يظهر 

مل يعد طفلك معدي�.
عالج متالزمة �سفع اخلد

 عالج هذا املر�س كم� تفعل مع اأي نوع من اأنواع 
العدوى الفريو�سية: الكثري من الراحة ، الكثري من 

ال�سوائل وعالج الته�ب احللق / ارتف�ع درجة احلرارة 
، ب�را�سيت�مول اأو االإيبوبروفني لتخفيف االأعرا�س 

ال�سبيهة ب�الإنفلونزا.

 حوايل 45 % من االأ�سخ��س 
يع�نون من م�سكلة ال�سخري 

اأثن�ء النوم اأو يف بع�س االأحي�ن 
يتعر�سون لهذا االأمر، فيمكن 

اأن يكون �سبب ال�سخري 
جمموعة متنوعة من عوامل 
منط احلي�ة اليومية،  اأو ب�سبب 

�سيء اأكرث خطورة، مثل توقف 
التنف�س اأثن�ء النوم، وخالل هذا 
التقرير �سنتعرف علي اأف�سل 

احليل التي ت�س�عد يف التخل�س 
 the" من ال�سخري، وفق� ملوقع

."healthy
اأو�سح التقرير، اأن النوم 

على الظهر اإىل تراجع ق�عدة 
ل�س�نك للوراء يف احللق وهذا 

يت�سبب يف �سيق جمرى 
الهواء،  لذا ح�ويل النوم 

بج�نبك، ف�إذا وجدت نف�سك 
ال تزال ت�ستيقظ على ظهرك، 

ف�دفع راأ�سك لالأعلى على 
عدة و�س�ئد، وهذا �سيوؤدي  اإىل 

فتح املمرات الهوائية االأنفية 
و  ي�س�عدك على التوقف عن 

ال�سخري.
واأكد التقرير علي �رسورة 

فقدان الوزن الزائد، الأن  تراكم 
الدهون  حول احللق تت�سبب يف 

�سيق جمرى الهواء امل�سببة 
لل�سخري، كم� ن�سح التقرير 
ب�رسورة جتنب الكحولي�ت 
واملهدئ�ت، فهم ي�سغطون 

على اجله�ز الع�سبي املركزي، 

مم� يوؤدي اإىل ا�سرتخ�ء 
الع�سالت واالأن�سجة املوجودة 

يف احللق، وهذه االأمور تزيد 
من فر�س التعر�س لل�سخري 

ولذا يجب جتنبه�.
واأ�س�ف التقرير اأن احل�سول 

على ق�سط ك�ف من النوم 
يقلل التعر�س لل�سخري، ف�إذا 
كنت ت�سعر ب�الإره�ق و تن�م 
ب�سكل عميق  دون ال�سعور 

ب�أي �سيء جوراك فيزداد فر�س 
التعر�س لل�سخري، ولذا عليك 

تنظيم �س�ع�ت نومك.
اأثبتت العديد من الدرا�س�ت 

الطبية احلديثة، اأن احتق�ن 
االأنف واالإ�س�بة بنزالت 

الربد ال�سديدة، اأو االإ�س�بة 
ب�حل�س��سية جميعه� اأمور تزيد 

من فر�س التعر�س لل�سخري 
اأثن�ء النوم،  ولذا ين�سح 

التقرير ب�ال�ستحم�م ال�س�خن 
قبل الذه�ب للنوم للم�س�عدة 
يف فتح ممرات االأنف وتقليل 

فر�س ال�سخري.
ومن اأهم الن�س�ئح التي قدمه� 

التقرير اإزالة املواد املثرية 
للح�س��سية يف غرفة نومك، 

اأي الغب�ر، والو�س�ئد الغري 
نظيفة، احليوان�ت االأليفة، 

جميعه� اأمور تزيد من فر�س 
االإ�س�بة ب�أدوار احل�س��سية 

ال�سدية، ويزداد اأي�س� خالله� 
التعر�س لل�سخري.

 هرمون اال�سرتوجني اأو م� ي�سمى 
بهرمون االنوثة هو الهرمون 

االأ�س��سي يف ج�سم املراأة بخالف 
بع�س الهرمون�ت االأخرى 

فهو امل�سئول على اأنوثة املراأة 
واالجن�ب، يتم انت�ج الهرمون من 

املبي�سني ب�سكل اأ�س��سى وله دور 
كبري يف التغريات اجل�سدية.

healt -  حح�سب م� ذكره موقع
line ف�أن هرمون اال�سرتوجني 

له وظ�ئف عديدة يف ج�سم املراأة 
وهى:

وظ�ئف هرمون اال�سرتوجني يف 
ج�سم املراأة

1:لهرمون اال�سرتوجني دور كبري 
يف حتفيز منو البوي�س�ت كم� انه 

يحفز منو املهبل وزي�دة �سمك 
جدرا املهبل وي�س�عد على زي�دة 

احلمو�سة املهبلية التي تعمل على 

مق�ومة البكتريي� والعدوى.
2:يعمل هرمون اال�سرتوجني على 

منو اجلدار الع�سلى ال�سميك يف 
قن�تى ف�لوب.

3:هرمون اال�سرتوجني يح�فظ 
على �سحة الرحم ويحميه� من 
التقل�س�ت ويحفز الع�سالت ، 
كم� انه يعمل على تنظيم تدفق 

افرازات الرحم.
4:ي�س�عد هرمون اال�سرتوجني 

على عملية االخ�س�ب
5: يعمل على منو الثديني ب�سكل 

طبيعى اأثن�ء فرتة املراهقة.
6:يعزز الرغبة اجلن�سية عند 

الن�س�ء.
7:يح�فظ على �سحة اجللد 
ويعمل على ن�س�رة وجم�ل 

الب�رسة.
8:اأثبتت بع�س الدرا�س�ت اأن 

هرمون اال�سرتوجني يعمل 
على حت�سني �سحة الع�سالت 

واملف��سل.
9:يح�فظ على �سحة القلب 

وال�رسايني واالأوعية الدموية 
ويحميه من اجللط�ت.

وهن�ك بع�س االكالت التي 
ت�س�عد على تعزيز هرمون 

اال�سرتوجني عند املراأة وهى:
اأكالت ت�س�عد على زي�دة 

هرمون اال�سرتوجني 
عند الن�س�ء:

1:املك�رسات، 
حتتوى امل�سكرات 
على ن�سبة ع�لية من الفيت�مين�ت 

والعن��رس الغذائية التي تعمل 
على زي�دة هرمون اال�سرتوجني 

وتعزيز �سحة املراأة.
2:فول ال�سوي�، ي�س�عد على 

تعزيز �سحة املراأة وزي�دة هرمون 
اال�سرتوجني.

3:التف�ح، من اأ�سهر اأنواع الفواكه 
الغنية ب�لفيت�مين�ت والعن��رس 
التي تعمل على زي�دة هرمون 

اال�سرتوجني عند املراأة.
4:العد�س واحلم�س والفول 

ال�سودانى، من  اأنواع البقولي�ت 
التي تعمل على زي�دة هرمون 

اال�سرتوجني.
5:احلليب، يحتوى على كمية 

ع�لية من الفيت�مين�ت التي تعمل 
على زي�دة هرمون اال�سرتوجني.

 �سفع اخلد.. مر�ض ي�سيب الأطفال ي�سبب 
احمرار اخلدود  مجتمــــع

طرق لتحبيب ر�سيعك
 يف الطعام ال�سلب

الطعام  لتقدمي  ال�سحيح  الوقت  اختاري   -  1
اجلديد: اأف�سل وقت لتقدمي الطعام ال�سلب 

ل�سغريك هو بعدما ي�ستيقظ من النوم 
مبا�سرة, �سواء يف ال�سباح الباكر اأو بعد 

القيلولة, ويجب اأن 
يكون طفلك جائًعا 
ولكن لي�ض ب�سورة 
كبرية, والأف�سل 

اأن تقللي امللهيات من حوله مثل التلفزيون اأو الأطفال الأكرب �سًنا. ول توجد قواعد 
حمددة لنوع الطعام الذي تبدئني به, فيمكنِك جتربة احلبوب اخلا�سة بالر�سع 
ممزوجة بحليب الأم اأو باحلليب ال�سناعي, اأو املوز والأفوكادو, اأو اخل�سروات 

املهرو�سة. يف البداية �سياأخذ �سغريك القليل فقط من طعامه وعندما يبداأ يف حتريك 
راأ�سه و�سفتيه هذا يعني اأنه اأخذ كفايته.
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 قسم التبحرير/
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 الببوادي- البجبزائر

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 تترأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP لوكالة �لوطنية للن�سر و�الإ�سهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلببة
SIO وهران
البتوزيبع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

الكتابة  على  يشجع  حر،  منر  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 

يعر 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  اإلعببالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  وااللببتببزام  الببوطببن،  حرية  من  اإلعببالم 

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 
ستحباط  اجلريدة  تصل  الببيت  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

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

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا �الإعالمي

كلمة �ل�سر
1شجاع وجيسر على خوض غمار الشيء o خمترع أمواس 

احلالقة.
2الزي الياباين الشهري.

 o 3ممثل هوليوودي متمرس يف رياضة الدفاع عن النفس
توجه إىل.

4يابسة o أنس o من ميتهن سقاية املاء.
5اسم رئيس حترير صحيفة األهرام سابقا o من صفاته 

أنه خناس
6ميشي متقارب اخلطوة o تعبأ

7حنب ونرغب o تصدير
8الشام o مجع سدمي )معكوسة(.

9صاحب الشيء ومالكه o من اهم اعمال نيكوس 
كازنتزاكي األديب اليوناين املعاصر.

10خمترع التلسكوب وصاحب نظرية األرض كروية يف 
العصور الوسطى o ضمري متكلم.

أفقببببببببببببببببببي

1نصف جابر o مجيل وفيه هباء 
o يوضع على احلصان.

2خمترع الديناميت.
3هدأ o غاز يدخل يف تركيب 

ملح الطعام.
4خمترع حمرك الديزل

5رجل )باالجنليزية( o ثالثة 
حروف من راوي.

6خمترع اآللة البخارية o نصف 
سرور.

7عملة يابانية o ارتقاء ورفعة.
8خمترع قلم احلر .

9أومسة أو أوشحة املسؤولية 
كالرئاسة وغريها.

10خمترع املصباح الكهربائي.

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

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

كبار� بهذ�-�لقدر �سوى-�آالمنا-�لكبرية(-مي�سي-�لهر�ء-�إ�سبانيا-
قطة-جرول-مر�س-ج�سور-مرو�ن-هابيل-زهاء-�سعد�ن.

مدينة عربية يف جنوب تركيا مت فتحها 
على يد �لظاهر بيرب�س بعد �لق�ساء على �لتتار 

يف �لثاين ع�سر من رم�سان �سنة 666م
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باآلة �لعود)م( �لعفي من �ملر�س

كتاب ملحفوظ 
جنيب

ثلث طاف مت�سابهان

من 
�ملذ�هب)م(

�آلة خياطة

بطل م�سل�سل �سوري
)م(

مبعد

مهزوم)م(

من �حل�سر�ت

ي�سلي بالنا�س

نوع)م(

�أ�سد�ف)م(

لعاب)م(

�الر�سال

م�سدر

ي�ستعمل يف �لتمثيل

كتاب لطه ح�سني

م�سجد مب�سر
من �ملنبهات

من �الأياممن �خل�سر)م(

ي�سود)م(

ع�سو يف
 �جل�سم

�د�ة ن�سب)م(

يعرف  ال 
�لقر�ءة

�قطع �لورق

�لزوج

�ساحب كليلة
 و دمنة

�حلنني)م(

يف �جل�سم

�لكلمات �ل�ّسهمية
�جمع �حلروف �ملرقمة  د�خل �ملربعات لتجد �حلل 



حتويل الأوعية العقارية امل�سرتجعة ل�سكنات عدل
خالل �جتماع تر�أ�سه وزير �ل�سكن 

حممد علي
----------------------

تر�أ�س �أم�س وزير �ل�سكن و �لعمر�ن 
رفقة  نــا�ــســري  كــمــال  �ملــديــنــة،  و 
�سرفة  يو�سف  �جلز�ئر  والية  و�يل 
�جتماعا تقنيا، �سم كال من �الأمني 
للوز�رة،  �ملركزيني  �ملــدر�ء  و  �لعام 
لتح�سني  �لوطنية  �لوكالة  مدير 
مدير  “عدل”،  وتطويره  �ل�سكن 
لوالية  �لتعمري  ومــديــر  �ل�سكن 
بت�سيري  �ملكلفني  ــذ�  وك �جلــز�ئــر، 
ديــو�ن  م�ستوى  على  �ل�سكن  ملف 

و�يل والية �جلز�ئر.
عر�س  بتقدمي  ��ستهّل  �الجتماع 
بجميع  �ل�سكنية،  للرب�مج  �سامل 
حممد  مرجاين  طــرف  من  �سيغها 
ــر،  ــز�ئ �جل ــة  ــوالي ل �ل�سكن  مــديــر 
�لعر�س  هذ�  يف  �لتطرق  مّت  حيث 
ـــاري  �جل ــع  ــاري ــس ــ� �مل �إىل  �ملــفــ�ــســل 
مل  �لتي  كذ�  و  �ملتوقفة،  �إجنازها، 
تنطلق بعد، �أ�سباب توقفها، �حللول 
ــن طـــرف �الإطــــار�ت  �ملــقــرتحــة م
والية  �إطـــار�ت  و  للقطاع  �لتابعة 
�جلز�ئر. كما مّت �لتطّرق �إىل ملف 

�لق�ساء على �ل�سكنات �له�سة. 
بلعريبي  طـــارق  قـــّدم  ذلــك  بعد 
لتح�سني  �لوطنية  �لوكالة  مدير 

عر�سا  “عدل”،  تطويره  و  �ل�سكن 
�نطالق  عــدم  �أ�سباب  عن  مف�سال 
بع�س �مل�ساريع �ل�سكنية حيث �أبرز 
عائق عدم توفر �الأوعية �لعقارية 

�لتي تعيق �النطالق يف �مل�ساريع..
خارطة  على  �تفقا  و�لو�يل  �لوزير 
طريق من �ساأنها حلحلة كل �لعو�ئق 
�الأهد�ف  بلوغ  دون  حتول  قد  �لتي 

تنظيم  �ــســيــتــم  ــا  ــم ك ــرة،  ــط ــس ــ� �مل
على  للوقوف  ــة،  دوري �جتماعات 
حتى  �لعو�ئق  جميع  �إز�لـــة  مــدى 

�النتهاء منها نهائيا.

اتفقت وزارة ال�سكن مع وايل العا�سمة, على اإح�ساء كل الأوعية العقارية التي مّت ا�سرتجاعها من جراء الق�ساء 
على ال�سكنات اله�سة, و كذا كل اجليوب العقارية املتوفرة و حتويلها مل�ساريع وكالة عدل.

15 دج   1933   •  �لثمــن  •  �لعــــدد  �ل�سابعــــة   22  فيفــري  2020 م  �ملو�فـــــق لـ  28  جمادى �لثانيـة  1441 هـ    •  �ل�سنة   •   �لربيد �الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  �ل�سبت 
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الفجر 05:48  الظهر 12:46   الع�شر 15:56   املغرب 18:25  الع�شاء 19:40مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

حجز 1136 كب�سولة  
من دواء "ال�ساروخ" 

بق�سنطينة

جزائريان يفوزان بجائزة 
الرباءات مبعر�ض ال�سرق 

الأو�سط لالخرتاعات

�سرطة املنيعة حتجز 5993 وحدة من امل�سروبات الكحولية

تراجـــــــــع يف اأ�سعـــــــار الذهـــــب

واليــة  ــن  الأم �لتدخل  و  �لبحث  فرقة  متكنت 
ــرت�وح  ت �أ�سخا�س   03 توقيف  مــن  ق�سنطينة 
ق�سية  يف  لتورطهم  �سنة   30 و   27 بني  �أعمارهم 
ذ�ت  مــو�د  لتوزيع  �قتناء  و  �حليازة  �حل�سول، 
خ�سائ�س موؤثرة عقليا ، خمالفني يف ذلك �الأحكام 
غري  بطريقة  �ملخدر�ت  حيازة  الأجل  �الإد�ريــة 
�ل�سخ�سي. حيثيات  م�سروعة، ق�سد �ال�ستهالك 
قو�ت  قبل  من  مر�قبة  نقطة  �إىل  تعود  �لق�سية 
م�ستوى  على  �لتدخل  و  �لبحث  لفرقة  �ل�سرطة 
مركبة  توقيف  مت  �أين  باملا،  �ل�سناعية  �ملنطقة 
03 �أ�سخا�س لغر�س  من نوع بيجو207 على متنها 
�ملر�قبة �لعادية ، �إال �أن عالمات �الرتباك �لبادية 
عملية  مكنت  و   ، �ل�سكوك  �أثارت  م�ستقليها  على 
�لعثورعلى كمية  �لتفتي�س �لدقيق للمركبة من 
150 ملغ ، جزء منها  معتربة من دو�ء بريغابلني 
خمباأ حتت عمود حمول �ل�سرعة و جزء  �آخر مت 
�سبطه خلف مذياع �ملركبة باالإ�سافة �ىل قطعة 
�سغرية من �ملخدر�ت كانت خمفية حتت جتويف 
مقود �ملركبة، ليتم �قتيادهم  رفقة �مل�سبوطات 
�لعملية  �الإجر�ء�ت،  ال�ستكمال  �لفرقة  مقر  �إىل 
مكنت من حجز 1136 كب�سولة من �لدو�ء �مل�سمى 
�إىل  باالإ�سافة  بال�ساروخ،  �لرتويج  �أو�ساط  يف 
قطعة �سغرية للمخدر�ت.... مت تقدميهم �أمام 

�لنيابة �ملحلية .
علجية عي�س

�لرحيم  وعبد  خ�سني،  �سيليا  �جلز�ئريان  فاز 
�سباح  �ل�سيخ  �لكويت  ــري  �أم بجائزة  بوري�س، 
�مل�ساركان  �لــكــربى.  �ل�سباح  �جلــابــر  �الأحــمــد 
بال�سرق  لالخرت�عات  �لـ12  ــدويل  �ل باملعر�س 
جهاز  “�خرت�ع  عن  بالكويت،  �ملقام  �الأو�ــســط 
فاز  كما  طيار”.  بدون  �لطائر�ت  على  للت�سوي�س 
مع  �لذهبية،  بامليد�لية  �ل�سعودي  �لبحث  فريق 
�لربونزية  و�مليد�لية  �الأوىل  �ل�سرف  مرتبة 
�لعني”  �إميــــاء�ت  “كا�سف  �خـــرت�ع  بــر�ءتــي  يف 
و”و�سادة مر�قبة و �سالمة �الأفر�د د�خل �ملركبات 
من  �ل�سعودي  �لفريق  ويتكون  �ملوؤ�س�سات”.  و 
�لدكتور  و  �لدو�سري،  حممد  بن  م�سلم  �لدكتور 
�سليم  ر�ئد  �لدكتور  و  �لربيعان،  �لرحمن  عبد 
وعبد  �لقحطاين،  خالد  �لدكتور  و  �لرب�دعي، 
حممود  و  �ل�سعيفاين،  فــالج  و  �ل�سالح،  �الإلـــه 
�لثاين،  �ملركز  على  �لفريق  ح�سل  و  �أبوقتلة. 
�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  �أمانة  “جائزة  يف 
�جلائزة  مع  خا�س  تكرميي  و”درع  �لعربية”، 
�لف�سالة،  �سريفة  �لكويتيون  فاز  كما  �ملالية”. 
�لنادي  بجائزة  �لعربيد،  وعامر  �لبحر،  و�سعاد 
لت�سنيع  متعددة  “نفايات  �خــرت�ع  عن  �لعلمي 
فريقها  و  يو�سف  مرمي  مع  منا�سفة  �ل�سلبوخ”، 
من كلية �ل�سيدلة بجامعة �لكويت، عن “�خرت�ع 
عالج جديد الأمر��س �لربو و �ل�سعال”. يذكر �أن 
و  خمرتعا   150 جتاوز  باملعر�س  �مل�ساركني  عدد 

خمرتعة من 41 دولة.
ق/و

�لق�سائية  �ل�سرطة  عنا�سر  متكنت 
توقيف  مــن  �ملنيعة  ـــرة  د�ئ بــاأمــن 
�مل�سروبات  حيازة  ق�سية  يف  �سخ�س 
ــدون  �لــكــحــولــيــة لــغــر�ــس �لــبــيــع ب
�ملخدر�ت  حيازة  وجنحة   ، رخ�سة 
مع   ، �ل�سخ�سي  �ال�ستهالك  لغر�س 
�مل�سروبات  من  وحــدة   5993 حجز 
ــــو�ع  �لــكــحــولــيــة مــن خمــتــلــف �الأن
�لكيف  من  غــر�م   2.1 و  و�الأحــجــام  

�ملعالج.

يــوم  �إىل  �لــقــ�ــســيــة  وقــائــع  ــود  ــع ت
معلومات  على  وبناء�   17/02/2020
عن  �ملــ�ــســلــحــة  ذ�ت  �إىل  وردت 
 ، �سنة(   30( �الأ�سخا�س  �أحــد  قيام 
كهرباء  لت�سليح  ــر�آب  م با�ستغالل 
�مل�سروبات  بيع  لغر�س  �ل�سيار�ت 
بعد   ، رخــ�ــســة  ـــدون  ب �لكحولية 
تنفيذ  �إطــار  يف  �لتحريات  تكثيف 
مبكافحة  �خلا�س  �الأمني  �ملخطط 
ــن �جلـــر�ئـــم، وبعد  ــوع م ــن �ل هـــذ� 

قبل  من  بالتفتي�س  �إذن  ��ست�سد�ر 
ــل �جلــمــهــوريــة لــدى  ــي �لــ�ــســيــد وك
حمــكــمــة �الخــتــ�ــســا�ــس، �أ�ــســفــرت 
 5993 �سبط  عن  �لتفتي�س  نتائج 
�لكحولية  �ملــ�ــســروبــات  مــن  وحـــدة 
�ملخدر�ت  من  قطعتني  �إىل  �إ�سافة 
 2.1 بـ  وزنها  يقدر  معالج(  )كيف 
4500 دج  غر�م مع مبلغ مايل قدره 
رفقة  فيه  �مل�ستبه  حتويل  ليتم   ،
�لد�ئرة  ــن  �أم مقر  �إىل  �ملحجوز�ت 

ـــر�ء�ت  �الإج كافة  ��ستيفاء  بعد   ،
�لقانونية �لالزمة  مت تقدمي �ملعني 

�أمام �جلهات �لق�سائية �ملخت�سة.
بن عامر.ع

�إذ  �لقليلة،  �ل�ساعات  �أ�سعار �لذهب خالل  تر�جعت 
كان �سعره �لفوري منخف�سا بـ 0.3 باملئة يف �ل�ساعة 
ونزلت  لالأوقية،  دوالر�ت   1606.62 �إىل   8:49
عقود �لذهب �الأمريكية �الآجلة 0.1 باملئة لت�سجل 

�الأخرى،  �لنفي�سة  �ملعادن  يف  دوالر.و   1609.60
�ملعرو�س  يف  عجز�  ي�سهد  �لذي  يوم  �لبالد  تر�جع 
�أن  بعد  لالأوقية،  دوالر�   2688.40 �إىل  باملئة   0.9
الم�س ذروة قيا�سية عندما بلغ 2841.54 دوالر� يف 

0.5 باملئة �إىل  �جلل�سة �ل�سابقة.و�نخف�ست �لف�سة 
م�ستوياتها  �أعلى  قرب  د�رت  لكنها  دوالر�،   18.30

يف �أكرث من �سهر �لذي �سجلته يوم �الأربعاء.
ق/و

نظمت معر�سا وطنيا خا�سا بالرتاث الأورا�سي خالل الحتفال باليوم الوطني لل�سهيد

جمعيات ثقافية وطنية توؤكد رف�سها للتغريب
ــف  ــو�ق م ــى  ــل ع ــف  ــق ن �الأوىل  ــرة  ــم ــل ل
لثقافة  رف�سها  تعلن  وطنية  جمعيات 
لال�ستعمار  عد�ءها  توؤكد  و  �لتغريب 
�لفرن�سي حتى لو كان �لن�ساط له طابعا 
"ال  �ــســعــار:  رفعها  ــالل  خ مــن  ثقافيا، 
به  قامت  ما  هذ�  لال�ستعمار"  للقابلية 
" �آزّطا ذ� �لّلَحاف" وهي جمعية  جمعية 
�جلمعية  رئي�س  ــه  وّج قد  ،و  وطنية 
�لطبقة  و  �ملــثــقــفــة  للنخبة  ر�ــســالــة 
�ل�سيا�سية بال�سري على هذ� �لنهج، و �أن 
تتم�سك مبو�قفها يف رف�س �لتطبيع مع 
فرن�سا �سو�ء كان فوق �لطاولة �أو حتتها و 
عدم �ال�ست�سالم لل�سغوطات و �ملوؤ�مر�ت 
ر�سميا  �عُتمدت  �جلمعية  �خلارجية.  
للحفاظ  ن�ساطها  كر�ست  و   ،  2009 �سنة 
�ل�ساوي  �لــرت�ث  تر�سيخ  و  �لهوية  على 
�أذهان �ل�سباب، يرت�أ�سها �ل�سيد كمال  يف 
كان  و  �لــرت�ث  يف  باحث  هو  و  ر�جعي،  
قد نظم �ملعر�س �خلا�س باليوم �لوطني 
لوالية  �لثقافة  د�ر  �حت�سنته  لل�سهيد 
�أفر�سة  و  �ألب�سة  عر�س  �سم  باتنة، 
عن  تعبري�  طينية  �أو�ٍن  و  تقليدية  

يف  خ�سو�سا  و  �جلز�ئري  �ل�سعب  ��سالة 
منطقة �الأور��س، باالإ�سافة �إىل تنظيم  
�أحمد  �لت�سكيلي  معر�س خا�س بالفنان 
عن  تعرب  لــوحــات  فيه  ــدم  ق خــمــاري 
لــرت�ث  �أخـــرى  و  �ل�سهد�ء،  ت�سحيات 
�سكان �الأور��س و �حلياة �ليومية للمر�أة 
مــع تقدمي   ذلـــك،  ــة و غــري  ــي ــس �الأور��
يف  متثلت   فنية  عرو�س  و  حما�سر�ت 
�سبانية  فرق  قدمتها  �ل�ساوي  �لرق�س 
�أ�سالتها  و  عربت عن �عتز�زها بهويتها 
و حمافظتها على تر�ث �ملنطقة و عاد�ت 
فيه  نــادى  زمــن  يف  �الأجـــد�د،  تقاليد  و 
مع  �لتكيف  و  بالع�سرنة  �حلد�ثيون 
عن  �لتخلي  و  �لثقافية  �لعوملة  م�سروع 

كل ما هو قدمي.
ــاء �لــذكــرى  ــي  �ملــعــر�ــس تــز�مــن مــع �إح
قد  و  �جلــمــعــيــة،   لتاأ�سي�س  �لــعــا�ــســرة 
متكنت �جلمعية منذ تا�سي�سها من �إثبات 
مــن خــالل تنوع  ــد�ن  ــي �مل ــا يف  ــوده وج
 79 ن�ساطاتها حيث �ساركت يف ما يقارب 
�لثقافية  �لعو��سم  يف  و  ثقافيا  �أ�سبوعا 
�لتي نظمتها �جلز�ئر ) عا�سمة �لثقافة 

بــاجلــز�ئــر   2007 �سنة  ــي  ق �لــعــربــيــة 
�الإ�سالمية  �لثقافة  عا�سمة  �لعا�سمة، 
�لعربية  �لثقافة  عا�سمة  ثم  بتلم�سان 
�إىل  باالإ�سافة  بق�سنطينة(،   2015
يف  و  واليات،  عدة  مع  �لتو�أمة  �تفقيات 
جمعيته  �أن  ر�جعي  كمال  ك�سف  هذ�، 
ثقافيا،  طابعا  حتمل  كانت  لو  و  حتى 
لــهــا مــو�قــف ثــابــتــة مــن بع�س  فــهــي 
�لق�سايا �لتي مت�س كل ما يتعلق بالهوية 
حيث  �جلماعية،  �لذ�كرة  و  �جلز�ئرية 
و  فرن�سا،  مع  للتطبيع  رف�سها  �أعلنت 
من  �لعديد  عــن  تنازلت  �أنــهــا  �لدليل 
بالفائدة  عليها  تعود  قد  �لتي  �لفر�س 
خالل  من  �إعالميا،  �سدى  لها  تخلق  و 
�أ�سابيع  يف  للم�ساركة  ــو�ت  دع رف�سها 
ل�سبب  هذ�  و  بباري�س،  نظمت  ثقافية 
�الأ�ــســرة  على  حم�سوب  �أنـــه  هــو  و�حـــد 
�إبان  29 �سهيد�  �أ�سرته قدمت  �لثورية و 

�لثورة �جلز�ئرية.
هــذ�  يف  ــة  ــي ــع ــم �جل رئــيــ�ــس  ـــــد  �أك و 
عظمى  خيانة  �لتطبيع  �أن  �ل�سياق 
�أجو�ء  نعي�س  نحن  و  خا�سة  لل�سهد�ء، 

لل�سهيد،   �لوطني  باليوم  �الحــتــفــال 
 " بـــ:   عنهم  معروف  "�ل�ساوية"  �أن  ثم 
قال  كما  �ال�ست�سالم  عدم  �لتاغّنانت" و 
هو ، و من يفرط يف �سرب من �أر�سه فَقَد 
يقول  من  خمطئ  �أنه  �أ�ساف  و   ، عر�سه 
لال�ستعمار،   قابلية  له  �جلــز�ئــري  �أن 
�لنظرية  ــذه  ه �إن  بــالــقــول:  �أردف  و 
يف  نبي  بن  مالك  و�سعها  �لتي  �ل�سهرية 
�الإ�ستعمار  باأن  �لفكري  �ل�سر�ع  كتابه 
�إىل �لعامل �الإ�سالمي نتيجة مر�س  جاء 
�أ�سا�سي عندنا و هو �لقابلية لال�ستعمار، 
�لــذي  �لــفــكــري  �لــ�ــســر�ع  نتيجة  هــو  و 
خطط له �ال�ستعمار"، و قد ��ستغل هذه 
�لنظرية �أعد�ء �جلز�ئر  و عمالء فرن�سا 
لي�سوهو� �سورة �جلز�ئريني، باأنهم قوم 
�ليوم  وجب  �نه  قال  و  مغلوبون،   و  ٌع  ُتبَّ
�لتطبيع  لرف�س  و��سعة  بحملة  �لقيام 
باال�ستعمار  �سلة  له  ما  كل  ة  فرن�سا  مع 
بتقدمي  �لفرن�سية  �حلكومة  مطالبة  و 
�لتي  �ملجازر  عن  للجز�ئريني  �العتذ�ر 

�رتكبتها يف حقهم.
علجية عي�س
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