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مقتل �أم لأربعـــــة �أطـفــــــال 
بطعـنة يف �لرقبة بالو�دي

طلب لرفع �حل�صانة عن �لنائبني 
مري حممد وقــــدور حبيب

تنظيم 136 رحلة 
للحجاج �جلز�ئريني

حماكمة كريـــــم 
طابو يف 4 مار�س 

�لقـــادم

�أجدد �لعهد لبناء جمهورية 
جديدة قوية بال ف�صاد

: �جلز�ئر �جلديــدة  �لأول  • �لوزير 
�صتتج�صــد عن قــــــــريب

املدير ال�ضابق لديوان احلبوب حتت 
الرقابة الق�ضائية

تبـــــــــون يوؤكــــــد:  
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مناق�صة دور �لزو�يـا يف �حلفــــاظ 
على �ملرجعية و�ل�صلـم �لجتماعـــي

املنتدى الثقايف جلريدة التحرير يف ندوته االأوىل:

نائب ي�ضائل وزير املالية حول حقيقة ا�ضتمرار العملية اآو اللجوء اإليها جمددا 

�لنقـود" تعــود  "طباعة 
�إىل و�جهة �لربملــــان
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طبع  بعدما  �حلكومة  �كتفت  • هل 
�لنظام �ل�صابق 6556 مليار دينار ؟
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قتيــــــل و14 
جريحا يف حادث 
مرور باملغيـــر  

�للجنــــــة 
�لقانونيــة 
تدر�صه غد�

�حلكومة تنوي �ن�صاء معهد ل�صرب �لآر�ء وقناة تلفزيونية دولية  
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مديرية توزيع �لكهرباء و�لغاز 

نحو �جناز 80 حمـــول 
كهربائيـــــا ��صتعــد�د� 

ل�صائفـــــة 2020

هالك رجل وجنــــــــــاة 
�مر�أته ور�صيع جــــــر�ء 

�ختناقهـــــــم بالغاز 

ناجحون يف �مل�صابقـــة 
ومتخرجون يف تخ�ص�س 

مناجم يطالبـون مبنا�صب 
عمــــــــــل 

�صباب بني ثـــــور 

تركيز كبري على لقـــاء 
�لقليعة و�لنقاط هدف 

�جلميــــــــــــــــع
ت�صامـــــــن �صوف

ت�صييع نقاط تالغمة 
�أ�صبحت من �ملا�صـــــــي 

و�لفوز بلقائي باتنة وحي 
مو�صى طموح �جلميع 

الــــــوادي

ريا�ضـــة اجلنوب

اجللفة
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�صورة وتعليق 

حـدث وال حـرج02 �لثالثاء  25  فيفري  2020  م �ملو�فق لـ 01 رجب 1441 هـ   �لعدد  1936

متى ي�صتكمل هذ� �لر�صيف  بالو�دي �لذي بد�أت 
�لأ�صغال فيه و بقيت على حالها  حيث قنو�ت 

�ل�صقي ممدة دون �ن يتم �لنتهاء من �ل�صغال 
بالرغم من �نه ل يبعد على مقر ديو�ن �لو�يل 

�ل ب�صعة �متار فقط.

�إيد�ع �حلب�س �ملوؤقت 03عامالت 
تقمن باإجها�س فتيات قا�صر�ت  

ون�صاء بخن�صلة 
علمت �لتحرير من م�صادر مطلعة باأن قا�صي �لتحقيق لدى �ملحكمة �لبتد�ئية بخن�صلة بعد 

حتويله �مللف من وكيل �جلمهورية،  قام باإيد�ع �حلب�س �ملوؤقت 03عامالت منهّن �ثنتان تعملن 

بعيادة خمت�صة للتوليد  و �لأخرى بعيادة خا�صة تقمن باجها�س فتيات قا�صر�ت و ن�صاء و 

�صرقة �لعتاد من �لعيادة و �لأدوية �خلا�صة بالتوليد و �إنز�ل �أجنة �ملتمثلة) يف تكوين �لن�صان 

يف �لرحم ( �لق�صية فجرتها �أحدى �لفتيات �لقا�صر�ت  بعد حماولة �نتحار مبنزلها، و بعد 

�لتحقيقات �لأمنية، مت �كت�صاف هذه �جلرمية �ملتكونة من 
هوؤلء �لعامالت... و�لبحث و �لتحري متو��صل �ىل 
غاية كتابة هذه �لأ�صطر... و �إلقاء �لقب�س عليهن 
مب�صكن خا�س  تقمن  بهذه �لعمليات �ملعاقب عليها 
قنونا و دينيا.  �لق�صية متو��صلة �ىل غاية ك�صف 

باقي �لع�صابة ح�صب �مل�صدر. 

حرمة �لطريق ُتنتهك 
بحا�صي خليفة بالو�دي، 

فهل من ر�دع...؟

حاسي  يف  وحرمته  الطريق  حق  يرعى  عمن  يتساءلون  مراقبون 
خليفة الواقعة شرقي عاصمة والية الوادي، حيث تنامت ظاهرة 
املؤسسات  وأم��ام  الطريق  قارعة  على  األشخاص  بعض  جلوس 
أن  املراقبون  هؤالء  الحظ  الصدد  هذا  ويف  والعمومية،  التربوية 
حمطة التطهري )SR4( الواقعة حبي الشرقية التابع لذات البلدية 
حتولت إىل مأرب لركن املركبات واجللوس عند مدخل احلي كل مساء، 
املجاورين  املشاركني  لبعض  حبرج  متسببني  العشاء  آذان  غاية  إىل 
هلذه املحطة ومن بينهم حمل جتميل وماكياج الحدى التونسيات أين 
تكثر حركة دخول النساء وخروجهن يف هذه الفترة من اليوم. كما 
تعمل كمكونة يف احلالقة والتجميل بإحدى املركبات لذات احلي غري 
مبالني باحلرج املترتب عن هذا اجللوس العشوائي، منتهكني يف ذات 
الوقت حقوق الطريق اليت قال فيها الرسول الكرمي: اعطوا الطريق 
البصر  غض  قال:   اهلل  رسول  يا  الطريق  حق  وما  قالوا   - حقه 
وكف األذى ورد السالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما يرى 
هؤالء املراقبون أن انتهاك مشاعر هذه األسرة التونسية ،اليت ُتعترب  
ضيفة على احلي، أمر غري مقبول، و مرفوظ مجلة وتفصيال. ويف 
حديث ألحد السكان بذات احلي إىل التحرير، أن مسكنه حتول إىل 
زنزانة جراء هذه اجللسات اليت حرمت األسرة من التمتع بالتهوئة 
الضرورية للبيت الذي ظلت نوافذه وأبوابه مغلقة احتراما لتقاليد 
اجلهة وأعرافها، مناشدا يف الوقت نفسه السلطات األمنية واإلدارية 
للتصدي هلذه الفئة من شباب احلي الذي يغادر منازله وينتصب يف 

الطريق العام متسببا يف إحراج الغري.

وز�رة �لت�صامن 
تتدخل لنقاذ 
عجوز طردها 

�بنها
تدخلت 
مصاحل 
وزارة 

التضامن 
الوطين 

و األسرة 
و قضايا 

املرأة، بإرجاع عجوز إىل 
بيتها العائلي بعدما تداول 

رواد مواقع التواصل 
االجتماعي فيديو يظهر فيه 
طرد العجوز من طرف ابنها.

 و تداول رواد مواقع 
التواصل االجتماعي فيديو 

يظهر العجوز السبعينية بعد 
طردها من املزنل يف أحد 

أحياء براقي شرق العاصمة.

كيف نتعرف 
على �لنوبة 
�لقلبية قبل 
حدوثها ب�صهر

ك�صف �لربوفي�صور ميخمان 
ماميدوف، �أخ�صائي �أمر��س �لقلب 

و�لأوعية �لدموية، �لأعر��س 
�لتي ت�صري �إىل �حتمال حدوث نوبة 

قلبية قريبا.يقول �لأخ�صائي يف 
حديث ل�صحيفة "�أرغومينتي �أي 

فاكتي" تتطور بع�س حالت �لنوبات 
�لقلبية �أحيانا خالل �صهر. وي�صري 

�إليها �لتعب و�لرهاق و�لنعا�س 
�لد�ئم. ويعود �ل�صبب يف هذ�، 

�إىل �أن �لأوعية �لدموية تكون يف 
حالة توتر م�صتمر لفرتة طويلة، 

وهذ� يكون عادة ناجت عن ت�صيقها. 
ويوؤدي هذ� �لت�صيق �إىل عدم 

ح�صول �خلاليا و�لأن�صجة على كمية 
�لأك�صجني �لالزمة، ما ي�صبب ظهور 
�أعر��س من جانب �جلهاز �لع�صبي.

وي�صيف، "�لعالمة �لأخرى- 
م�صكالت يف �لتنف�س،  عند ��صطر�ب 
عمل �أحد �أع�صاء �جل�صم، ويف هذه 
�حلالة – �لقلب،  تظهر م�صكالت يف 
وظائف �لرئتني، وت�صطرب عملية 

تبادل �لغاز�ت وت�صبح عملية 
�لتنف�س متقطعة".وقبل ب�صعة 
�أيام من حدوث �لنوبة �لقلبية، 

لي�س م�صتبعد� ظهور ق�صعريرة، ما 
يجعل �ل�صخ�س يفكر باأنه م�صاب 

باأمر��س �لربد. ولكن عندما تكون 
هذه �لق�صعريرة مرتبطة مب�صكلة 
يف �لقلب فاإن درجة حر�رة �جل�صم 
تبقى طبيعية. بح�صب �لأخ�صائي.
ومن بني �لأعر��س غري �لنمطية 
لحت�صاء ع�صلة �لقلب، ظهور �أمل 
يف �لبطن �أو يف منطقة �لأ�صالع يف 

�جلهة �ليمنى و�صعال مع بلغم رغوي 
وردي �للون. وتت�صمن �آلم �لبطن 

�حلادة ظهور �حلمو�صة و�لغثيان 
و�لتقيئ و�نتفاخ �لبطن، وهذه 

تالحظ عند �لن�صاء ب�صورة خا�صة.
ويوؤكد �لدكتور، على �أنه عند 

ظهور هذه �لأعر��س يجب فور� 
طلب �مل�صاعدة �لطبية.  و�إذ� كان 
�ل�صخ�س يعاين من م�صاكل �صحية 

غري منطية ، فعليه مر�جعة �لطبيب 
�ملعالج �أو �أخ�صائي �أمر��س �لقلب 

و�خل�صوع لفح�س روتيني.

كشف وزير الفالحة 
والتنمية الريفية والصيد 

البحري شريف عوماري، بأنه 
توجد نية إلنشاء وحدة خاصة 

بإنتاج حليب النوق وتصديره 
إىل اخلارج.وقال عوماري على 

هامش زيارته لوالية أدرار ، 
حنن األن “نسعى لكي تكون 
وحدة من أجل إنتاج حليب 

الناقة ااستهالكه يف الداخل 
عرب كل التراب الوطين وحىت 

تصديره حنو اخلارج”.ويف 
خضم حديثه مع موايل الوالية 

أفادهم قائال ” 
اليوم هنالك 

منتوجات 
خاصة 

باجللود 

واألوبار، ووجود خطة طريق 
تنطلق بنظام املهنيني ألن 

تنظيمهم يعين املرور بسرعة 
أكرب لتحقيق مكاسب أكثر”.

وزير �لفالحة يك�صف:

 ن�صعى لت�صدير حليب �لنوق
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�لربملان و�جهة  �إىل  �لنقود" تعود  "طباعة 

لوؤي ي
--------------------

الربملان  يربمج  اأن  املقرر  ومن 
ت�ساوؤالت  على  الرد  �سياق  يف 
عبد  املالية  وزير  نزول  النواب 
املجل�س  اىل  راوي���ة  الرحمن 
الإع���ادة  ال��وط��ن��ي،  ال�سعبي 
احلديث عن طباعة النقود وهل 
توقفت احلكومة عن االأمر بعد 

�سقوط النظام ال�سابق.
املالية  اللجنة  ع�سو  وتوجه 
ال�سعبي  باملجل�س  وامليزانية 
تيغر�سي  ه���واري  ال��وط��ن��ي 
املالية  لوزير  كتابي  ب�سوؤال 
عبد الرحمان راوية، مطالبا اإياه 
احلقيقية  االرقام  عن  بالك�سف 
�سيما  ال  املطبوعة،   لالموال 
عبد  الرئي�س  ط��ال��ب  بعدما 
احلكومة مب�رصاحة  تبون  املجيد 
الت�ساوؤل  فاإن  وعليه  ال�سعب، 
قائم : اين و�سلت عملية طباعة 
؟  تزال م�ستمرة  النقود وهل ال 

وحول اإمكانية العودة اإليها يف 
حال وقف العملية ر�سميا" .

املطبوعة   االأموال  وكانت قيمة 
التي اعلن عنها الوزير ال�سابق 
�سجنه  قبل  اوي��ح��ي��ي  اح��م��د 
دينار،   مليار    6556 فاقت 
اكتفت  اإن  الربملاين  مت�سائال 
باملزيد  قامت  اأم  احلكومة؟  بها 

من الطبع؟.
ويف حال ا�ستمرت عملية الطبع  

ارقام  بتقدمي  مطالبة  فاحلكومة 
قيمة  حول  و�سحيحة  وا�سحة 
خا�سة  ح�سبه-   - العملية  هذه 
باأزمة و�سح يف  وان اجلزائر متر 
يف  احلكومة  و   ، املالية  املوارد 
بوتفليقة  ال�سابق  الرئي�س  عهد 
اأفرطت يف طباعة النقود  ،  قد 
التي فاقت قيمتها كل االأ�سقف 

املعلن عنها بكثري .
تبنت  ق��د  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 

اأحمد  برئا�سة   ،2017 نهاية 
ق�سايا  يف  امل�سجون  اأويحيى، 
التدابري  من  جمموعة  ف�ساد، 
يعرف  ما  اإىل  باللجوء  املتعلقة 
التقليدية،  غري  بالتمويالت 
وحتريك  امليزانية  عجز  ل�سد 
ظل  يف  االق��ت�����س��اد،  عجلة 
التي  امل��ال��ي��ة  ال�����س��ع��وب��ات 

تواجهها الدولة.
و�سعتها  التي  اخلطة  وح�سب 

عليها  و�سادق  اآنذاك  احلكومة 
اجلزائر  بنك  يقوم  ال��ربمل��ان، 
مليار   11 يعادل  ما  بطباعة 
الدينار  م��ن  �سنويا  دوالر 
اجلزائري، على مدار 5 �سنوات، 
للخزينة  ال��ب��ن��ك  يقر�سها 
ُت�سدد  اأن  على  العمومية، 
انتعا�س  عند  م�ستقبال،  الديون 

اأ�سعار النفط.
هذه  جت��اوز  هو  حدث  ما  لكن 
االأرقام يف ال�سنة االأوىل لنحو 
60 مليار دوالر، ح�سب بيانات 
الطباعة  �سرتتفع  اأي  ر�سمية، 
خالل 5 �سنوات اإىل 300 مليار 
 55 مب�ستهدف  مقارنة  دوالر، 
هذه  خالل  فقط  دوالر  مليار 

الفرتة.
النقود  طباعة  خطوة  والق��ت 
اأح��زاب  من  �سديدة  معار�سة 
اقت�ساد  وخ���رباء  �سيا�سية 
ال�سلبية،  االآث��ار  من  تخوفوا 
الت�سخم  ارت��ف��اع  اأب���رزه���ا 
وانخفا�س قيمة العملة املحلية.

عادت م�صاألة طباعة �لنقود �إىل �لو�جهة بعدما وّجه نائب برملاين �صوؤ�ل �ىل وزير �ملالية يدعوه �إىل "م�صارحة �ل�صعب" و�لك�صف حول عملية طباعة 
�لأمو�ل... وهل ل تز�ل م�صتمرة ؟.

�للجنة �لقانونية تدر�صه غد�نائب ي�صائل وزير �ملالية حول حقيقة ��صتمر�ر �لعملية �أو �إمكانية �للجوء �إليها جمدد� 

طلب لرفع 
�حل�صانة عن 

�لنائبني مري حممد 
وقدور حبيب

را�سلت رئي�سة جلنة 
ال�سوؤون القانونية و 

االإدارية و احلريات �سعاد 
خل�ساري اأم�س اأع�ساء 

اللجنة، من اأجل ال�رصوع 
ر�سميا يف درا�سة طلب 

رفع احل�سانة الربملانية عن 
النائبني مري حممد و قدور 

حبيب بعد غد  االأربعاء 
26 فيفري.ووفق منهجية 

العمل التي ت�سري عليها 
جلنة ال�سوؤون القانونية 

فقد وجهت اللجنة مرا�سلة 
اأي�سا للنائبني املعنيني من 

اأجل احل�سور و الدفاع 
عن نف�سيهما بخ�سو�س 
التهم املوجهة اإليهما قبل 
اإعداد التقرير النهائي و 
اإر�ساله ملكتب املجل�س.

وميلك النائبان اخليار 
فاإما التنازل طواعية عن 

احل�سانة الربملانية اأو اللجوء 
اإىل جل�سة االقرتاع ال�رصي 

للت�سويت على رفع 
احل�سانة من عدمها، عندما 

يتوفر الن�ساب القانوين 
1+50 اأي 233 نائبا.جتدر 

االإ�سارة اإىل اأن مكتب 
املجل�س ال�سعبي الوطني 

برمج جل�سة الت�سويت على 
رفع احل�سانة الربملانية عن 

النائب و الوزير االأ�سبق 
عبد القادر واعلي يوم 2 

مار�س املقبل بعدما رف�س 
هذا االأخيار التنازل عنها 
طواعية بعدما ُمنح مهلة 

10 اأيام.
لوؤي ي

املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  دعا 
املجل�س  م��ه��ام  م��راج��ع��ة  اىل 
املكلف  لال�ستثمار  الوطني 
بت�سليم رخ�س اال�ستثمار؛  حاليا 
القانوين  اال�ستقرار  عدم  منتقدا 
يحتاج  الذي  الوقت  يف  باجلزائر 

فيه امل�ستثمرون اإىل نظام ناجع.
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  و�رصح 
اأغلي  �سامي  حممد  املوؤ�س�سات 
حول  املنتدى  نظمه  لقاء  خالل 
اجلزائر،  يف  اال�ستثمار  اإجراءات 
و  االعتمادات  اإلغاء  نوؤيد  "نحن 
)املتعلقة  ال�سهادات  و  الرخ�س 
مل  املجل�س  ك��ون  باال�ستثمار( 
يحقق �سيئا جديدا بل اأ�سبح ناد، 
يتم فيه مترير امللف اإذا كنا نعرف 
)اال�ستثمار( و اإالاّ فاإنه �سيعرقل".
بنموذج  يتعلق  االأمر  اأن  واعترب 
"لل�سري  متاأ�سفا  ف�سله"  "اأبرز 
املجل�س،  لهذا  البريوقراطي" 
"ف�ساد"  ق�سايا  ع��ن  ع���الوة 

طبعته.
اأية  اإن�ساء  ب��اأن  تذكريه  ول��دى 
يجب  �رصاكة  اإطار  يف  موؤ�س�سة 
اجلهاز  ه��ذا  طريق  عن  يتم  اأن 
فقد  حمدد"،  �سقف  اأي  دون   "
الوطني  املجل�س  اأن  اأغلي  اعترب 
" عائقا" اأمام  لال�ستثمار ي�سكل 
اال�ستثمار يف الوقت الذي يجب 
اال�ستثمار  ن�ساط  ت�سهيل  فيه 

اأكرث من اي وقت م�سى.
واأردف يقول "امل�ستثمر م�سوؤول 
الدولة  دور  اأن  اإذ  اأعماله  عن 
مرافقته  على  ين�سباّ   اأن  يجب 
مع مطالبته بح�سابات يف جمال 
و  ال�سغل  منا�سب  ا�ستحداث 
اجلبائية.  واال�سرتاكات  ال��رثوة 
املجل�س  هذا  وج��ود  ف��اإن  وعليه 

غري مفيد".
اأن   امل�سوؤول  نف�س  اعترب  كما 
يقوم  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى 
باإعداد مقرتحات تخ�س املراجعة 
الرتكيز  مع  للد�ستور  القادمة 
حماية  و  اال�ستثمار  حرية  على 

اال�ستثمارات.
رئي�س  نائب  اأو�سح  جهته،  ومن 
املوؤ�س�سات  روؤ���س��اء  منتدى 
اأن  ال�سمد  عبد  الدين  �سالح 
لال�ستثمار  الوطني  املجل�س   "
القانون  خ��ارج  ق���رارات  يتخذ 
الذي �سدر يف  اال�ستثمار  حول 
متبوعا  يكن  مل  الذي  و   2016
اىل  اأدى  مما  تطبيقية  بن�سو�س 

وجود قانون اآخر خفي".
كما تاأ�سف يقول " قانون 2016 
عليه  و  النهاية  حتى  يطبق  مل 
لال�ستثمار  الوطني  املجل�س  فاإن 
حل حمل القانون باتخاذ قرارات 
ي�سمح  ال  اأن���ه  حيث  متييزية 

بتحقيق ا�ستثمار حر".
عدم  على  ال�سمد  عبد  اأكد  كما 
باجلزائر  القانوين  اال�ستقرار 
فيه  يحتاج  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
و  ناجع  نظام  اىل  امل�ستثمرون 

لديه اإجابات على ان�سغاالتهم.
باأنه  اخل�سو�س  هذا  يف  وذك��ر 
2016 متاّ اعتماد  1988 اىل  منذ 
لت�سيري  قانونية  اأط��ر  �سبعة 

اال�ستثمار.
التي  االأع��م��ال  بخ�سو�س  اأم��ا 
هذه  ملعاجلة  بها  القيام  يجب 
هذا  يف  اق��رتح  فقد  الو�سعية، 
القانون  على  املحافظة  ال�سياق، 
الذي  اال�ستثمار  ح��ول  احل��ايل 
جدا"  "جذابا  قال-  –كما  يعترب 
بالن�سو�س  تعزيزه  مع  لكن 

التطبيقية ال�رصورية.
واأ�ساف "اأننا ال نريد العودة اىل 
التي  لالأحكام  ال�سعبة  املرحلة 
امنا  و  �سنوات،  ثالث  كل  تتغري 
وقت  ا�رصع  يف  ن�سدر  ان  نريد 
ممكن ن�سو�سا تطبيقية حتى يتم 
خالل  من  اال�ستثمارات  ت�سيري 
متناغم  و  �سحيح  قانوين  اإطار 

يعيد الثقة للم�ستثمرين".
يف هذا ال�سدد ا�سار االقت�سادي 
اىل  بلميهوب  �رصيف  حممد 
جم��ال  يف  ال��ب��الد  ج��اذب��ي��ة  ان 
اال�ستثمار تعود ب�سكل ا�سا�سي 

اىل نوعية االدارة االقت�سادية و 
االمن القانوين.

على  "الرتكيز  ان  قوله  وتابع 
اال�ستثمارات  جللب  اجل��ب��اي��ة 
ان  حيث  غ��ب��اء.  يعد  االجنبية 
الكلي  االق��ت�����س��اد  ا���س��ت��ق��رار 
و  القانوين  و  املوؤ�س�ساتي  و 
واجهة  اىل  تعود  االدارة  نوعية 

االن�سغاالت".
االق��ت�����س��ادي  ذات  دع���ا  ك��م��ا 
االج���راءات  "بع�س  اتخاذ  اىل 
اال�ستثمار  لقانون  الت�سحيحية" 
مالية  ق��ان��ون  ترقب  اط��ار  يف 

تكميلي 2020.
"قانون  ان  بلميهوب  واأ�ساف 
2016 يف اجلوهر جيد لكنه ن�س 
غالبية  ان  مبا  ال�سكل  يف  �سيئ 

مواده ت�سري اىل التنظيم".
وقد دعا املتدخلون خالل النقا�س 
الن�سو�س  خمتلف  حتيني  اىل 
املتعلقة بقطاع التجارة من خالل 
من  اجل��دي��دة  اال�سكال  ادخ���ال 
االبتكارات يف جمال  و  العقود، 
تو�سيحات  و  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 
و  الن�ساطات  تخ�س طرق وقف 

لوؤي يكذا ان�ساء حماكم جتارية.

�لقانون" خارج  قر�ر�ت  يتخذ  لال�صتثمار  �لوطني  "�ملجل�س 
منتدى روؤ�صاء �ملوؤ�ص�صات يدعو �إىل مر�جعة مهامه وينتقده ب�صدة

  �إ�صكالها بالن�صبة للت�صدير �رتفاع حجم �ل�صتهالك �لوطني

�صوناطر�ك تو�جه �لنخفا�س �حلاد باأ�صعار �لنفط باعتماد خطة جديدة  
العام  املدير  الرئي�س  ك�سف 
توفيق  �سوناطراك،  ل�رصكة 
و�سعت  املوؤ�س�سة  اأن  حكار، 
ملواجهة  خا�سة  اإ�سرتاتيجية 
اأ�سعار  تعرفه  ال��ذي  الرتاجع 
العاملي،  امل�ستوى  على  النفط 
على  املحافظة  �سيتم  حيث 
يعطي  مم��ا  االإن��ت��اج  م�ستوى 
من  باملائة   10 قدرها  اإ�سافة 
االإنتاج الذي �سُيخ�س�س ل�سنة 
التحكم  اإىل  باالإ�سافة   2020
وحماولة  االإنتاج  تكاليف  يف 
تخفي�سها دون امل�سا�س باجلودة.
وقال حكار خالل نزوله �سيفا 
"اإن  الوطنية  التلفزة  على 
باالأمر  لي�س  االأ�سعار  تذبذب 
الثاين  الن�سف  فمنذ  اجلديد 
العمل  اأ�سبح   2014 �سنة  من 
هذا  مع  التاأقلم  على  ُمن�سب 
الأن��ه  اجل��دي��د  العاملي  ال��واق��ع 
ال�سناعات  تطور  مع  اأ�سبح 

مناطق  واكت�ساف  البرتولية 
هناك  جديدة  وبرتولية  غازية 
لل�سناعة  جديد  مناخ  اليوم 
على  حتما  اأثر  الذي  الطاقوية 
والبرتولية  الغازية  ال�سناعة 
يف  االأ�سعار  اأ�سبحت  حتى 
للربميل،  دوالرا   60 م�ستوى 
�سيا�ستنا  ك��ل  كيفنا  حيث 
الواقع".واأ�سار  مع  للتاأقلم 
ال�رصكة  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث، 
من  الثالثة  املرحلة  �سُتد�سن  
الغاز"  �سغط  "رفع  م�رصوع 
اأن  م��ربزا  م�سعود،  بحا�سي 
هناك م�ساريع غازية اأخرى قيد 
�سوناطراك،  برنامج  يف  االإجناز 
مهمتها  �سوناطراك  اأن  كما 
االحتياجات  تلبية  الرئي�سية 
والبرتول،  الغاز  من  الوطنية 
جميع  ُتغطي  ال�رصكة  اأن  كما 
اإذ  الوطنية،  ال�سوق  احتياجات 
ربوع  كامل  تغطية  اإىل  نهدف 

البرتول  م�ستقات  من  الوطن 
�سنة2024.واأو�سح  حدود  يف 
ملجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�س 
االإ�سكال  ب��اأن  ���س��ون��اط��راك، 
الواقع اليوم بالن�سبة للت�سدير 
هو اأن ال�سوق الوطنية ت�ستهلك 
كميات  اأخ��رى  بعد  �سنة  يف 
مرت  مليار   2 بحوايل  اإ�سافية 
االزدي���اد  حجم  وه��و  مكعب 
ما  الوطني،  اال�ستهالك  يف 
لتوفريه". ج��ه��ودا  يتطلب 
يف  االأول  امل�سوؤول  علق  كما 
قانون  على  �سوناطراك  جممع 
اإط��ارا  باعتباره  املحروقات، 
قانونيا جذابا لل�رصيك االأجنبي، 
كونها  ال�رصكة  �سرُيافق  الذي 
يف  اال�ستمرار  على  تقوى  ال 
متويل ا�ستثمارات اال�ستك�ساف 
لوحدها، م�سريا باأنه مت ا�ستهالك 
اأزيد من 16 مليار دوالر خالل 
كتمويل  االأخ��رية  �سنوات   10

اال�ستك�ساف  لعمليات  مايل 
"املخاطرة"،  ب�  و�سفها  التي 
اإ�سافة اإىل الدعم التكنولوجي.
الركيزة  ب���اأن  ح��ك��ار  وي���رى 
هي  النجاح  لتحقيق  االأ�سا�سية 
باأن  م�سريا  الب�رصي،  العن�رص 
يراأ�سها  التي  ال�رصكة  �سيا�سة 
الب�رصي  للعن�رص  ُت��ع��ط��ي 
بالغة  اأهمية  ال�سباب  وخا�سة 
من ناحية البحث عن الكفاءات 
يف  وامل�ساركة  وتكوينها  منها 
ال�رصكة  ُتوظف  تطويرها،اإذ 
�سخ�س   5000 اإىل   3000
حكار  توفيق  تعهد  �سنويا.كما 
قاطرة  �ستكون  �سوناطراك  باأن 
للتحول الطاقوي وهو م�رصوع 
�ستكون  التي  جديدة  جزائر  
ق��وي  كمنتج  مهما  الع��ب��ا 
مع  يتما�سى  مبا  الطاقات  لهذه 

�سيا�سة ال�رصكة الوطنية.
لوؤي ي
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وز�رة �ل�صحة تطلق حملة خا�صة بالتخطيط �لعائلي و �لإجناب

حممد علي 
-----------------

اعمر  ب��ال��وزارة،  ال�سكان  مدير  اأك��د 
املتوقع  من  التي  احلملة  هذه  اأن  وايل، 
اأن تدوم �سهرين تهدف اإىل »تو�سيع و 
توفري عالج نوعي يف جمال التخطيط 
تتكفل  التي  امل�سالح  بكل  العائلي 
جانب  اإىل  الطفل،  و  االأم  ب�سحة 
اأجل  من  االإجناب  �سن  املراأة يف  توعية 
م�سكلة  وع��الج  خطورة،  دون  حمل 
عن  املتنقلة  االأمرا�س  و  االإجناب  عدم 
املبكر  الك�سف  كذا  و  اجلن�س،  طريق 
التنا�سلية  االأع�����س��اء  ���رصط��ان  ع��ن 
خا�سة عنق الرحم«. كما تهدف املبادرة 
االأفكار  كل  من  »التخل�س  اإىل  اأي�سا 
العائلي  بالتخطيط  املتعلقة  ال�سائدة 
ال�سحية  الرتبية  تعزيز  مع  واالإجناب، 
التي  النتائج  اأن  موؤكدا  املجتمع«،  يف 

�ستتمخ�س عن هذه احلملة، »�ستو�سح 
اجلانب  بهذا  املتعلقة  امل�ستقبلية  الروؤية 
باملنا�سبة  وايل  اأو�سح  و  اجلزائر«.  يف 
اأن هذه احلملة الوا�سعة �سي�رصف عليها 
عرب  العمومية  ال�سحة  م�ستخدمو 
الوطن من خمت�سني يف طب الن�ساء و 
التوليد و االأطفال و القابالت و االأطباء 
العامني، اإىل جانب ال�سلك �سبه الطبي، 
و اأكد اأن حتديد احتياجات املراأة يف �سن 
االإجناب و ن�سبة ا�ستعمال موانع احلمل 
»قد  امليدان  يف  امل�سجلة  النقائ�س  و 
وفيات  ن�سبة  تخفي�س  على   ي�ساعد 
خا�سة  االأطفال،  و  احلوامل  االأمهات 
اأ�سحاب  ت�سجيع  كذا  و  الر�سع،  فئة 
القرار على حت�سني التكفل ب�سحة االأم 
املوؤ�رصات  الطفل، وهو ما يعترب من  و 
االأ�سا�سية لتطور املجتمع«. يف االإطار، 
هذا  يف  امل��راأة  احتياجات  اأن  وايل  اأكد 
املجال »قد ارتفعت من 56 باملائة خالل 

�سنة  باملائة خالل   57 اإىل   2012 �سنة 
املعنيات  الن�ساء  ك�سفت  حيث   ،2019

�سابقا  معاناتهن  عن  املو�سوع،  بهذا 
تباعد  كيفية  و  املعلومات  نق�س  من 

الوالدات مبا ي�ساعد على حماية �سحة 
االأم و الطفل.

�إ�صالح �مل�صت�صفيات، خالل �صهر فيفري �جلاري، حملة توعوية على �مل�صتوى �لوطني تتعلق بالتخطيط �لعائلي و �لإجناب و �لك�صف �ملبكر عن �صرطان عنق �لرحم،  �أطلقت وز�رة �ل�صحة و �ل�صكان و 
ياأتي هذ� يف �لوقت �لذي �صيتم تنظيم ندوة حول �ملو�صوع هذ� �لأربعاء. 

طالبت باإ�صر�ك �ملجتمع �ملدين وو�صائل �لإعالم

العدد
1936

جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأكد 
يطمح  التي  اجل��دي��دة  اجل��زائ��ر  ب��اأن 
قريب  عن  �ستتج�سد  اجلميع  اإليها 
اجلزائريني  كل  لتخدم  الواقع  على 
كلمة  يف  جراد  قال  اجلزائريات.و  و 
تاأميم  احتفاالت  خالل  له  مقت�سبة 
رزين  �سيدي  م�سفاة  يف  البرتول 
لها  �ستكون  :”اجلزائر  العا�سمة،  يف 
قفزة نوعية باأبنائها و بناتها و رجالها 
التي  اجلديدة  اجلزائر  اإن  و  ن�سائها،  و 

الله  �ساء  اإن  �ستكون  اإليها  نطمح 
اجلزائريني  كل  خلدمة  قريب،  عن 
املتحدث  �سدد  اجلزائريات”.و  وكل 
الأن  التنمية  اأ�سا�س  هو  العمل  ب��اأن 
و  التخلف  على  انت�رصت  التي  االأمم 
اأ�سبحت رائدة مبوارد طبيعية حقيقة 
الأن  الب�رصية  باملوارد  كذلك  ولكن 
احلقيقة”. ال��رثوة  تعد  االأخ��رية،  هذه 
وا�ستح�رص الوزير االأول ما ميثله يوم 
حيث  اجلزائر  تاريخ  يف  فيفري   24

بلحظات  رنا  يذكاّ اليوم   هذا  قال:” 
تاريخية مهمة اإبان الثورة التحريرية 
له  اإي��دي��ر  عي�سات  ال�سهيد  وا�سم 
يف  كبرية  كبرية  ق��وة  ول��ه  اأ�سا�س 
ال�سياق:” و  ذاكرتنا”.م�سيفا يف هذا 
الراحل  الرئي�س  ا�سم  بزغ   1971 يف 
هواري بومدين يف تاريخ البلد، كونه 
هذه  تنمية  يف  قوية  ب�سمات  يحمل 

البالد و ا�سرتجاع ثرواتها”.
ق/و

�لوزير �لأول: �جلز�ئر �جلديدة �صتتج�ّصد عن قريب

الذي  لالإ�رصاب  اال�ستجابة  ن�سبة  بلغت 
للم�رصفني  الوطنية  النقابة  عنه  اأعلنت 
يف  باملئة   98.93 الرتبويني  امل�ساعدين  و 
الوطنية  للنقابة  بيان  اأفاد  االأول.و  اليوم 
“اأن  الرتبويني  امل�ساعدين  و  للم�رصفني 
االإ�رصاب �سيتوا�سل ليومه الثاين، بتنظيم 
وقفة احتجاجية و اعت�سام وطني بداية من 
ال�ساعة 9 �سباحا اأمام ملحق وزارة الرتبية 

البيان  ندد  العا�سمة”.كما  يف  بروي�سو 
التي  التحر�سات  و  “امل�سايقات  ب�  نف�سه، 
م�ست امل�ساعدين و امل�رصفني الرتبويني من 
الرتبية،  املديرين و م�ست�ساري  بع�س  قبل 
الناّظر  باإعادة  الو�سية  ال��وزارة  منا�سدة 
اإدماج  مبلف  املتعلق  االأ�سا�سي  القانون  يف 

امل�ساعدين و امل�رصفني الرتبويني”.
ق/و

��صتجابة و��صعة لإ�صر�ب �مل�صرفني 
و �مل�صاعدين �لرتبويني

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  جدد 
بال  قوية  جديدة  جمهورية  لبناء  العهد 
بح�سابه  من�سور  يف  كراهية.و  ال  و  ف�ساد 
 1956 “يف  فاي�سبوك:  مبوقع  الر�سمي 
بتاأ�سي�س  اال�ستعمار،  �سد  العمال  تعا�سد 
ال�سهيد  بقيادة   UGTA التاريخية  النقابة 

الزعيم  ك�سب   1971 اإيدير.يف  عي�سات 
ال�سيادة  با�ستعادة  الرهان  بومدين  هواري 
على حمروقاتنا. اأجدد عهدي معكم لنهرع 
اإىل بناء جمهورية جديدة قوية بال ف�ساد و 

ال كراهية”.
ق/و

تبون يوؤكد:  

�أجّدد �لعهد لبناء جمهورية جديدة قوية 
بال ف�صاد

���رصاء  اأم�����س  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
جديدة  وغازية  نفطية  ناقالت  ثالث 
ل�سالح �رصكة ت�سويق وتوزيع الوقود 

“نفطال” بتكلفة 133 مليون دوالر.
واأو�سحت الوزارة، يف بيان، اأن اثنتني 
من الناقالت مت ا�ستالمهما اأم�س، مبيناء 
الناقلة  ا�ستالم  يتم  اأن  على  العا�سمة، 
موعد  اإعطاء  دون  م�ستقبال  الثالثة 

حمدد.
و�ستخ�س�س الناقلة االأوىل لنقل الغاز 
تبلغ  اإذ  اجلزائرية؛  املوانئ  بني  امل�سال 
طاقتها 13 األف مرت مكعب، ومت بناوؤها 

يف ال�سني.
لنقل  الثانية  الناقلة  �سُتخ�س�س  بينما 
ووقود  خام  نفط  من  البرتولية  املواد 
طاقتها  تبلغ  اإذ  اجلزائرية؛  املوانئ  بني 
كوريا  يف  بناوؤها  مت  و  طن،  األف   46

اجلنوبية.
بطاقة  الثالثة  الناقلة  اأن  البيان  ذكر  و 
األف مرت مكعب �ستخ�س�س لنقل   13
يف  حاليا  بناوؤها  يتم  و  امل�سال،  الغاز 

ال�سني.
عمليات  “نفطال”  �رصكة  حتتكر  و 
ت�سويق و توزيع الوقود ، بينما تتكفل 
�رصكة “�سوناطراك” باالإنتاج و ا�سترياد 

جزء من االحتياجات من اخلارج.
لوؤي ي

 �ثنتان من �لناقالت مت ��صتالمهما

نفطية  ناقالت  ثالث  "نفطال" ت�صرتي 
وغازية جديدة بـ 133 مليون دولر

باجلزائر  البي�ساء  الدار  حمكمة  اأجلت 
ليلة  من  متاأخرة  �ساعة  يف  العا�سمة، 
اأم�س االثنني، النطق باحلكم يف ق�سية 
الكاتب ال�سحفي "ف�سيل بومالة" اإىل 

الفاحت من مار�س املقبل.
الدار  و كان وكيل اجلمهورية ملحكمة 
التم�س  قد  العا�سمة  باجلزائر  البي�ساء 
االأول،  اأم�س  �سابق من م�ساء  يف وقت 
عقوبة �سنة �سجنا نافذا، وغرامة ب�100 

ف�سيل  االإع��الم��ي  �سد  دي��ن��ار،  األ��ف 
بومالة الذي رافع عن نف�سه رفقة هيئة 
ل  حماميا.وَحواّ  27 من  مكونة  دف��اع 
عن  رده  بومالة،  ف�سيل  االإع��الم��ي 
امل�سا�س  وهي  اإليه  املوجهتني  التهمتني 
وعر�س  ن�رص  و  الوطنية،  بالوحدة 
بامل�سلحة  االإ�رصار  �ساأنها  من  منا�سري 
احلا�رصين  جعلت  مرافعة  اإىل  الوطنية 
ك  مت�ساّ حيث  طويال،  لها  ُي�سفقون 

بانتقاداته  و  للنظام،  املُعار�سة  مبواقفه 
�سواًء  احلكم،  ة  �ُسداّ ِاعتلوا  الأ�سخا�س 
التاريخ،  اأو جديدا، و حما�رص يف  قدميا 
االجتماع  و  وال�سيا�سة،  القانون،  و 
و  مبناقب  ا�ست�سهد  و  احل�����س��ارة.  و 
و  و جماهدين  وعلماء،  مفكرين  اأقوال 
املحاكمة  جل�سة  جعل  ما  هو  �سهداء.و 

حما�رصة حقيقية اأبهرت احل�سور.
لوؤي ي

 �لنيابة �لعامة �لتم�صت �صنة �صجنا نافذ� و  100 �ألف دينار غر�مة

 �حلكم يف ق�صية بومالة �إىل �أول مار�س �لقادم

اأ�سار وزير ال�سناعة و املناجم، فرحات 
اآيت علي براهم ، اإىل ان الهيئة اجلديدة 
ال�سناعي  العقار  بت�سيري  املكلفة 
لتوزيع  �سيا�سة  بو�سع  �ستتكفل 
اال�ستثمارات  لفائدة  العقارية  االأوعية 

التي تقدم قيمة م�سافة.
ا�ستقباله  عقب  ال�سناعة  وزير  اأكد  و 
الذي  الدويل  النقد  �سندوق  لوفد عن 
يقوم مبهمة دورية يف اجلزائر اأن الهيئة 
�سيا�سة  بو�سع  "�ستتكفل  اجلديدة 
على  تقوم  العقارية،  االأوعية  لتوزيع 
التي  اال�ستثمارية  امل�ساريع  اختيار 

حتمل قيمة م�سافة".
ذات  يف  علي  اآيت  فرحات  اأو�سح  و 
ال�سياق اأن الهيئة التي مت االإعالن عنها 
خالل جمل�س الوزرا ء، �ستتكفل بو�سع 
�سيا�سة لتوزيع االأوعية العقارية �سواء 

اخلا�سة  اأو  العامة  لالأمالك  التابعة 
امل�رصوع  "اختيار  على  تقوم  للدولة 
العقار  لتحديد  كو�سيلة  اال�ستثماري 
العقار  ا�ستخدام  مبداإ  على  لي�س  و 

كو�سيلة لال�ستثمار".
جمل�س  "�سُيعقد  علي  اآي��ت  واأ�ساف 
و  ال�سناعة  وزارات  يجمع  وزاري 

املالية  و  الداخلية 
اج���ت���م���اع���ا م��ن 
مهام  حت��دي��د  اج��ل 
ال��ه��ي��ئ��ة اجل��دي��دة 
�ستتكفل  ال��ت��ي 
ف�ساعدا  االآن  من 
ال�سناعي  بالعقار 
ت�سمن  بطريقة 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ني 

االأوعية العقارية الالزمة".
املخ�س�س  بالعقار  يتعلق  فيما  اأم��ا 
املوؤ�س�سات  و  النا�سئة  للموؤ�س�سات 
�سيتم  اأن���ه  ال��وزي��ر  اأك���د  ال�سغرية 
لهذه  خا�سة  و  عمومية  اأ�سول  توجيه 

املوؤ�س�سات ملمار�سة ن�ساطاتها.
ق/و

لتوزيع �لأوعية �لعقارية 

�إن�صاء هيئة ت�صيري جديدة لفائدة �ل�صتثمار �ملنتج

�لت�صخم  بلغ 1.9 % على �أ�صا�س �صنوي خالل جانفي 2020
بلغت ن�سبة الت�سخم ال�سنوي يف اجلزائر 1.9 % خالل �سهر جانفي 2020، ح�سب ما نقلته وكالة االأنباء اجلزائرية 
اإىل غاية �سهر جانفي  اأ�سا�س �سنوي  اال�ستهالك على  اأ�سعار  الوطني لالإح�سائيات.و  مثل تطور  الديوان  عن 
2020 ، متو�سط معدل الت�سخم ال�سنوي الذي يتم احت�سابه ا�ستنادا ل�12 �سهرا املمتدة من فيفري2019 اإىل غاية 
جانفي 2020، مقارنة بالفرتة املمتدة من فيفري 2018 اإىل جانفي 2019.اأما بخ�سو�س التغري ال�سهري الأ�سعار 
اال�ستهالك التي تعد موؤ�رصا لل�سعر خالل �سهر جانفي 2020 مقارنة ب�سهر دي�سمرب 2019 فقد عرف انخفا�سا 
بن�سبة 0.1 %، ح�سب معطيات الديوان.و بخ�سو�س التغريات ال�سهرية ح�سب فئة املنتجات فان اأ�سعار ال�سلع 

الغذائية قد �سجلت انخفا�سا بن�سبة 4%.
ق/و
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�أوروبا �ل�صريك �لأ�صا�صي للجز�ئر يف �ملبادلت �لتجارية  ل�صنة 2019
حممد علي 

-----------------
ملديرية  االإح�سائية  املعطيات  ح�سب  و 
الدرا�سات و اال�ست�رصاف للجمارك فان 
والدول  اجلزائر  بني  التجارية  املبادالت 
مليار دوالر  21ر45  بلغت  االوروبية، 
96ر51  مقابل  الفارطة  ال�سنة  خالل 
اي   2018 �سنة  خ��الل  دوالر  مليار 

بانخفا�س يقدر ب - 13 باملائة.
و بذلك، تبقى بلدان اأوروبا اأهم �رصكاء 
من  باملائة  69ر63  اأن  علما  اجلزائر 
باملئة  40ر53  و  اجلزائرية  ال�سادرات 
املنطقة  هذه  دول  مع  متت  وارداتها  من 

مبا فيها دول االحتاد االوروبي.
نحو  اجلزائر  �سادرات  بلغت  بالفعل، 
البلدان االوروبية 81ر22 مليار دوالر 
م�سجلة  دوالر،  مليار  55ر26  مقابل 

بذلك انخفا�سا ب 08-ر14 باملائة.
من جهتها ، ا�ستوردت اجلزائر من بلدان 
دوالر  مليار  39ر22  قيمته  ما  اوروبا 
اي  دوالر،  مليار  41ر25  قرابة  مقابل 

ما ميثل انخفا�سا ب - 87ر11 باملائة.
ايطاليا  و  فرن�سا  م��ن  ك��ل  تبقى  و 
ال�رصكاء  من  بريطانيا  و  ا�سبانيا  و 
االأ�سا�سيني للجزائر يف اوروبا ، ح�سب 

نف�س امل�سدر.
من  الثانية  املرتبة  اآ�سيا  بلدان  حتتل  و 
للجزائر  التجارية  املبادالت  حيث حجم 
بح�سة قدرها 92ر23 باملائة من القيمة 
دوالر  مليار  60ر18  لتبلغ  االجمالية 
م�سجلة  دوالر،  مليار  06ر19  مقابل 

بذلك تراجعا طفيفا ب 44-ر2 باملائة.
�رصاء  على  اال�سيوية  الدول  اأقدمت  و 
42ر6  بقيمة  اجل��زائ��ري��ة  املنتجات 
مليارات  77ر5  مقابل  مليارات دوالر 
م�سجلة  املقارنة،  فرتة  نف�س  يف  دوالر 

بذلك ارتفاعا قدره 28ر11  باملئة.
اآ�سيا  من  اجلزائر  واردات  �سجلت  و 
قيمة  لتبلغ  باملئة  40ر8  بن�سبة  تراجعا 
29ر13  مقابل  دوالر  مليار  17ر12 

باملئة.
اجلزائرية  اجلمارك  معطيات  ح�سب  و 
و  ال�سعودية  و  الهند  و  ال�سني  ف��اإن 
يف  اجلزائر  �رصكاء  اأهم  من  تعد  كوريا 

منطقة اآ�سيا .
اجلمارك  اأف���ادت  اخ��رى،  جهة  من  و 
بني  التجارية  املبادالت  اأن  اجلزائرية 
اجلزائر و بلدان العامل االأخرى )اأمريكا، 
ت�سجل  ت��زال  ال  ا�سرتاليا(  افريقيا، 

م�ستويات متدنية.
االمريكيتني  القارتني  دول  احتلت  و 
51ر26  قدرها  بح�سة  الثالثة   املرتبة 
للمبادالت  االجمالية  القيمة  من  باملئة 
التجارية للجزائر لتبلغ 52ر9 مليارات 
دوالر، مقابل 95ر12 مليار دوالر، اأي 

بانخفا�س قدره 48ر26 باملئة.
دول  نحو  اجلزائرية  ال�سادرات  ام��ا 
85ر44  ب  انخف�ست  فقد  القارتني 
باملئة حم�سلة جمموع 88ر3 مليارات 
04ر7  مقابل   ،2019 �سنة  دوالر 

مليارات دوالر �سنة 2018.
و قامت اجلزائر من جهتها مب�سرتيات من 
مليارات  63ر5  قيمته  مبا  املنطقة  هذه 
دوالر،  مليارات  91ر5  مقابل  دوالر 
باملئة،ح�سب  ب66ر4  بانخفا�س  اي 

معطيات اجلمارك.
املتحدة  الواليات  و تعترب االرجنتني و 
اأهم  من  كوبا  و  الربازيل  و  االأمريكية 

�رصكاء اجلزائر يف املنطقة االمريكية .
ن طفيف يف  �جلز�ئر-�فريقيا: حت�صُّ

�لتجارية �ملبادلت 

معطيات  اأو�سحت  اأخ��رى،  جهة  من 
اجلمارك باأن املبادالت التجارية للجزائر 
�سعيفة  تزال  ال  االفريقية  الدول  مع 
على الرغم من التح�سن الطفيف الذي 
يف  ب�1،55%  حت�سنا  ،عرفت  �سجلته 
وقد   .2018 بعام  مقارنة    2019 �سنة 
مليارات   3،51 املبادالت  جمموع  بلغ 

دوالر مقابل 3،46 مليارات دوالر.
دول  منها  االفريقية  الدول  قامت  وقد 
املنتجات   ب�رصاء  العربي  املغرب  احتاد 
دوالر  مليار    2،17 مببلغ  اجلزائرية 
 ، دوالر  مليار   2،18 ح��وايل  مقابل 

بانخفا�س قدره 0،56 باملئة.
ا�ستوردت من هذه  قد  اجلزائر  و كانت 
دوالر  مليار  قيمته1،34  ما  املنطقة 
بارتفاع  اأي  دوالر  1،27مليار  مقابل 

بلغ 16ر5 باملائة.
و قد �سكلت كل من م�رص و تون�س و 

هذه  خالل  اجلزائر  �رصكاء  اأهم  املغرب 
الفرتة.

التبادالت  عرفت  اأخ��رى  جهة  من  و 
منطقة  و  اجل��زائ��ر  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة 
بن�سبة  "ملحوظا"  انتعا�سا  اوقيانو�سيا 
  691 من  ارتفعت  حيث  باملائة   33،28
مليون دوالر اإىل920،94 مليون دوالر 

خالل 2019.
نحو  اجل��زائ��ر  ���س��ادرات  بلغت  قد  و 
 531،20 اأوقيانو�سيا ما قيمته   منطقة 
مليون   248،61 مقابل  دوالر  مليون 
دوالر اأي بارتفاع قدره 113،67 باملئة 
و ا�ستوردت من ذات املنطقة ما قيمته 
 442،39 389،73 مليون دوالر مقابل 
بلغت  بانخفا�س  اأي  دوالر  مليون 

ن�سبته 11،90 باملائة.
مبنطقة  ال�رصيكة  البلدان  اأهم  تتمثل  و 

اأوقيانو�سيا يف ا�سرتاليا و نيوزيالندا.

التجارية  التبادالت  جمموع  بلغ  قد  و 
املناطق  خمتلف  مع  للجزائر  العاملية 
اجلغرافية  خالل 2019 ما قيمته 77،76 
مليار دوالر مقابل قرابة 88،13 مليار 
دوالر خالل نف�س الفرتة من 2018 اي 

بانخفا�س يقدر ب� 11،77 باملائة.
زبائن  خم�س  اأه��م  ف��اإن  عام  ب�سكل  و 
و  فرن�سا  ه��ي    2019 خ��الل  اجل��زائ��ر 
املتحدة  الواليات  و  ا�سبانيا  و  ايطاليا 

االمريكية و بريطانيا وتركيا.
و  ال�سني  هي  اجلزائر  مموين  اأه��م  اأم��ا 
اأملانيا  و  ا�سبانيا  و  اإيطاليا  و  فرن�سا 

وتركيا.
يف  اجلزائر  ���س��ادرات  قيمة  بلغت  و 
اأي  دوالر  مليار   35،82 قرابة   2019
حني  يف  باملائة  قدره14،29  برتاجع 
بلغت وارداتها 41،93 مليار دوالر اأي 

برتاجع قدره 9،49 باملئة.

14ر58 باملائة من �حلجم �لإجمايل للمبادلت، ح�صب �ملديرية �لعامة للجمارك �جلز�ئرية. 2019 ، حيث قدرت ب   متت �أهم �ملبادلت �لتجارية للجز�ئر مع �أوروبا خالل �صنة 

قدرت ب 14ر58 باملائة من �حلجم �لإجمايل

اتفق املهنيون اجلزائريون و الفرن�سيون 
تربية  و  البحري  ال�سيد  جم��ال  يف 
على  العا�سمة،  باجلزائر  امل��ائ��ي��ات، 
التنمية  فر�س  اغتنام  اأجل  من  التعاون 
و اال�ستثمار يف قطاع ال�سيد البحري 

باجلزائر.
عن  يربو  ما  تطرق  ال�سدد،  هذا  يف  و 
خم�سني مهنيا و خبريا يف جمال ال�سيد 
للبلدين،  املائيات  تربية  و  البحري 
طرف  من  ُنظم  الذي  اللقاء  هذا  خالل 
اجلزائرية- ال�سناعة  و  التجارة  غرفة 
و  اال�ستثمار  فر�س  اإىل  الفرن�سية، 

ال�رصاكة باجلزائر.
و بهذه املنا�سبة، مت التوقيع على خطاب 
لل�سيد  اجلزائرية  الغرفة  بني  النوايا 
اللجنة  و  املائيات  وتربية  البحري 

تربية  و  البحري  لل�سيد  االقليمية 
حيث  )فرن�سا(،  ل��وار  ملنطقة  املائيات 
تهدف هذه اخلطوة اىل حتديد مبادرات 
تبادل  بت�سجيع  ت�سمح  التي  التعاون 
التنمية  مرافقة  و  التكوين  و  اخلربات 
بالن�ساطات  املتعلقة  امل��ج��االت  يف 

البحرية.
اجلزائرية،  للغرفة  العام  املدير  اأعلن  و 
تهدف  اخلطوة  ه��ذه  ان  لزعر،  حكيم 
تبادل اخلربات و  "ت�سجيع"  ا�سا�سا اىل 
اال�ستثمار يف  "حتديد فر�س  و  املعرفة 
قطاع ال�سيد البحري و تربية املائيات".
و من املنتظر ان يطلق الطرفان م�ساريع 
منوذجية لل�رصاكة يف اإطار هذه اخلطوة، 

ي�سيف امل�سوؤول.
القطاع  ا�سرتاتيجية  اأن  لزعر  ذكر  كما 

ال�سنوي  االإنتاج  م�ساعفة  اىل  تهدف 
بلوغ  اجل  من  املتو�سط  امل��دى  على 
200 الف طن و هذا من خالل ال�رصاكة 
و اال�ستثمار، مع املحافظة على املوارد 

البحرية.
اللجنة  رئي�س  اك��د  جهته،  م��ن  و 
خارطة  اأن  جونو،  ج��وزي  الفرن�سية، 
املرحلة  يف  تت�سمن،  ه��ذه  الطريق 
اأجل  من  عمل  فريق  "اإن�ساء  االوىل، 
التابعني  املهنيني  بني  توا�سل  خلق 
للمنظمتني" و هذا بهدف التو�سل اىل 

روؤى من �ساأنها خلق ن�ساط جتاري.
و من بني االهداف امل�سطرة يف م�رصوع 
اللجنة  و  اجلزائرية  الغرفة  بني  التعاون 
الفرن�سية، اأ�سار امل�سوؤول الفرن�سي اإىل 

التكوين و تبادل االأفكار و اخلربات.
غرفة  رئي�س  و�سف  جهته،  م��ن  و 
اجل��زائ��ري��ة- ال�سناعة  و  ال��ت��ج��ارة 
اخلطوة  هذه  بيزاك  مي�سال  الفرن�سية، 
الفرن�سيني  و  اجلزائريني  املهنيني  بني 
"اللجنة  ان  م�سيفا  ب"الهامة"، 
الفرن�سية �ستقدم خربتها يف  االإقليمية 

�سبيل تطوير القطاع باجلزائر".
دور  اإن  بالقول،  امل�سوؤول  ذات  ختم  و 
بني  عالقات  "اإقامة  يف  يتمثل  غرفته 
اإطار  التعاون يف  على  قادرتني  هيئتني 

رابح-رابح".
ق/و

�صيد بحري وتربية �ملائيات

 م�صعى للتعاون بني �ملهنيني �جلز�ئريني و�لفرن�صيني

املكلف  امل��ن��ت��دب  ال��وزي��ر  ك�سف 
بكاي  عي�سى  اخلارجية،  بالتجارة 
باجلزائر العا�سمة عن اإطالق ور�سات 
مراجعة  و  النظر  اإعادة  ق�سد  كربى 

ملف ت�سيري التجارة اخلارجية.
امللتقى  مبنا�سبة  بكاي  اأو���س��ح  و 
االتفاقيات  تقييم  ح��ول  الوطني 
ال��ت��ج��اري��ة امل��ربم��ة ب��ني اجل��زائ��ر و 
اللقاء  هذا  اإن  االقت�ساديني؛  �رصكائها 
"يندرج �سمن برنامج وزارة التجارة 
و تطبيق خمطط عمل احلكومة من 
الإعادة  كربى  ور�سات  اطالق  خالل 
االأ�سا�سية  اللبنات  و�سع  و  النظر 

لت�سيري ملف التجارة اخلارجية".
وا�ساف ذات امل�سوؤول انه اىل جانب 
االتفاقيات  بتقييم  متعلقة  ور�سة  
كربى  ور�سات  فتح  �سيتم  التجارية 

اأخرى.
و يتعلق االمر مب�ساألة ت�سخيم الفواتري 
وو�سع اطر لتاأطري التجارة اخلارجية 
حول  ور���س��ة  اط���الق  اىل  ا�سافة 
للت�سدير،  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
املناطق  اإن�ساء  حول  ور�سة  اأخريا  و 
التجارية و االقت�سادية، خا�سة على 
ملحاربة  احلدودية  املناطق  م�ستوى 

التهريب.
فتحتها  التي  الور�سة  يخ�س  فيما  و 
بخ�سو�س  اليوم  التجارة  وزارة 
ال�سيد  ق��ال  التجارية،  االتفاقات 
الهدف من هذه االخرية هو  ان  بكاي 
هذه  تنا�سق  و  فائدة  و  جناعة  معرفة 
االقت�سادية  امل�سالح  مع  االتفاقيات 
ال�سعف والقوة اىل  للجزائر، ونقاط 
لتح�سني  به  القيام  مت  ما  تقييم  جانب 
االقت�ساد الوطني خا�سة فيما يتعلق 
بتنويع ال�سادرات و حت�سني القدرات 

االإنتاجية للموؤ�س�سات".
و اأ�ساف الوزير املنتدب ان موؤ�رصات 
زلنا  ما   " اأننا  تظهر  التجاري  امليزان 
حيث  من  للخارج  تبعية  من  نعاين 
حيث  من  ثانية  تبعية  و  التموين 
اإ�سافة  البرتولية  للجباية  التمويل 
لها  التي مل جتد  ال�سادرات  بنية  اىل 

ن�سيبا يف هذا العامل".
هناك  ان  امل�سوؤول‘‘  ذات  ا�سار  كما 
اجلمهورية  لرئي�س  التزامات  ثمانية 
و�ستعمل  اخلارجية  بالتجارة  تتعلق 
الوطني  االقت�ساد  واقع  تغيري  على  

قدر االمكان".
ق/و

�إطالق ور�صات كربى لإعادة �لنظر
 يف ت�صيري ملف �لتجارة �خلارجية
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�ل�صباب يف �أدر�ر يحتج ويطالب بحقوقه
فوزي �صعيد�ين 

------------------
يطالبون  ���س��ع��ارات  رف��ع��وا  و 
و  البريوقراطية  زم��ن  بنهاية 
عجلة  دفع  اإىل  تدعو   �سعارات 
قطاعات  ت��ع��اين  مل��ا  التننية، 
ال�سيا�سات  و   تاأخر  من  الوالية 

حق  يف  مرفوظة  يعتربونها  التي 
طالبوا  اأدرار  ب��ن��اء  اأ  . امل��واط��ن 
�سيا�سة  يكر�س  اأن  احلايل  الوايل 
مينح  ال  اأن  و  العدالة  و  ال�سفافية 
ان  و  للتوغل  ف�سحة  للف�ساد 
اأحلوا  و  اجلذور،  من  عليه  يق�سي 
حتى  االحتجاجات  ا�ستمرار  على 
االجتماعية  االأح���وال  تتح�سن 

دفع  و  للوالية،  االقت�سادية  و 
ك��ف��اءات  الأن  التنمية  عجلة 

بطالة...  يف  اأدرار 
ع��رب  اآخ�������ر،  ج���ان���ب  م����ن  و 
التوا�سل  مواقع  عرب  نا�سطون 
اح��ت��ج��اج��ات  ان  االج��ت��م��اع��ي 
والية  يف  املواطنني  و  ال�سباب 
منظمة،  و  م�����س��ت��م��رة  ادرار 

و  االجتماعي  الواقع  يرى  حتى 
الق�ساء  اأن  و  النور،  االقت�سادي 

. الف�ساد  على 

ن�صبة  للولية . و �رتفاع  �ملتاأخر  �لتنموي  بالو�قع  �صلمية تنديد�  �أدر�ر يف مظاهر�ت و وقفات  �صباب ولية  خرج 
�ل�صغل.  منا�صب  غياب  و  �لبطالة 

�لبريوقر�طية زمن  بنهاية  يطالبون  �صعار�ت  رفعو� 

والتدابري  االإج���راءات  اإط��ار  يف 
قبل  م���ن  امل��ت��خ��ذة  م���ن���ي���ة  االأ
الق�سائية  ال�����رصط��ة  م�سالح 
الرامية  االأغ���واط،  والي��ة  باأمن 
احل�رصي  االإجرام  ظاهرة  ملكافحة 
تهدف  التي  و  اأ�سكاله،  مبختلف 
و  االأ�سخا�س  اأم��ن  �سمان  اإىل 
العامة  ال�سكينة  و  املمتلكات، 
ع��اجل��ت امل�����س��ل��ح��ة ال��والئ��ي��ة 
�سنة  خالل  الق�سائية  لل�رصطة 
ب�  متعلقة  ق�سية   )27 (  2019
ق��ت�����س��ادي��ة، ت��ورط  اجل��رائ��م االإ
بني  م��ن  �سخ�سا،   )23 ( فيها 

ق�سايا   )07 ( املعاجلة  الق�سايا 
 )04 ( الوثائق،  تزوير  ب�  متعلقة 
الفوترة،  عدم  ب�  متعلقة  ق�سايا 
تزوير  ب�  متعلقتان   )02 ( ق�سيتان 
متعلقتان   )02 ( ق�سيتان  النقود،  
م���وال،  االأ تبديد  و  اختال�س  ب��� 
م��ت��ع��ل��ق��ت��ان   )02 ( ق�����س��ي��ت��ان 
بعد  ال�����رصي��ب��ي.   ال��ت��ه��رب  ب��� 
لهذه  اجلزائية  امللفات  ا�ستكمال 
املتورطني  ت��ق��دمي  مت  الق�سايا، 
�سدرت  اأين  العدالة  م��ام  اأ فيها 
خمتلفة. ق�سائية  اأحكام  حقهم  يف 
ق/ج

من  متكونة  عائلة  تعر�ست 
حلالة  اجللفة،  بوالية  فراد  اأ ثالثة 
اأوك�سيد  اأح��ادي  بغاز  اختناق 
هالك  عن  اأ�سفر  مما   ، الكربون 
ر�سيعها،  و  ته  امراأ وجناة  الزوج 
م�سالح  م��ن  ع��ل��م  م��ا  ح�����س��ب 

املدنية. احلماية 
امل�����س��در،  ل���ذات  ا���س��ت��ن��ادا  و 
الثانوية  ال��وح��دة  تدخلت  فقد 
اجللفة،  مبدينة  املدنية  للحماية 

الرئي�سية،  ب��ال��وح��دة  مدعمة 
اختناق  يف  يتمثل  حادث  الأجل 
عائلة  م��ن  ���س��خ��ا���س  اأ ث��الث��ة 
اأوك�سيد  اأح��ادي  بغاز  واح��دة،  
ة  امل��دف��اأ م��ن  املنبعث  ال��ك��رب��ون 
 " بحي  الكائن  م�سكنهم  داخل 

اأ�رصار". عني 
هالك  اإىل  الواقعة  هذه  اأدت  وقد 
عاما،   35 العمر  من  البالغ  االأب 
البالغة  ال��زوج��ة  ن��ق��اذ  اإ مت  فيما 

ال  ر�سيع  و  �سنة   35 العمر  من 
عرث  ون�سف،  عام  عمره  يتجاوز 

حرجة. حالة  يف  عليه 
تقدمي  مت  ال��ع��ائ��ل��ة،  مب�سكن  و 
الالزمة  االأول��ي��ة  ���س��ع��اف��ات  االإ
و  املكان،  عني  يف  لل�سحيتني، 
ال�رصعة  جناح  على  حتويلهما 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  اىل 
ال�سحية  حتويل  مت  فيما  الطبية، 
حفظ  م�سلحة  اىل  ��ى  امل��ت��وفَّ

عبد   "حماد  مب�س�ستفى  اجل��ث��ث 
القادر".

املدنية  احلماية  م�سالح  جددت  و 
امل��واط��ن��ني  ك��اف��ة  اىل  ن��داءه��ا 
ب�������رصورة ال��ت��ق��ي��د ب��ق��واع��د 
امل�ستمرة،  املراقبة  و  ال�سالمة 
ثناء  اأ للتهوية  منافذ   ت��رك  و 
التدفئة  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��ع��م��ال 

الت�سخني. و  للطهي 
ق/ج

الريا�سي  للربنامج  جت�سيدا 
ط��رف  م��ن  امل�سطر  ال�����س��ن��وي 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
م���ن  ل��ف��ائ��دة م�����س��ت��خ��دم��ي االأ
ال��وط��ن��ي، اح��ت�����س��ن امل��رك��ب 
والية  اأم��ن  مل�سالح  الريا�سي 
فيفري     20 و   19 يومي  اأدرار 
البطولة  ف��ع��ال��ي��ات   ،  2020
بامل�سد�س  ل��ل��رم��ي  اجل��ه��وي��ة 
ال����ف����ردي م���ا ب���ني م�����س��ال��ح 

ريا�سية   46 مب�ساركة  ال�رصطة، 
واليات  ثالث  ميثلون  وريا�سي 
)ب�سار،  الغربي  اجلنوب  لناحية 
ح�رص  التي  و  وتندوف(،  اأدرار 
عن   مم��ث��ل  ان��ط��الق��ه��ا  ع��م��ل��ي��ة 
للوالية،  العام  املفت�س  ال��وايل 
عملية  ال���وايل  ح�رص  ح��ني  يف 
االخ��ت��ت��ام رف��ق��ة ال�����س��ل��ط��ات 
الق�سائية،   و  الع�سكرية  املدنية 
الريا�سية  التظاهرة  هذه  تاأتي  و 

املديرية  مبوجبها  ت�سهر  التي 
على  الوطني  ل��الأم��ن  العامة 
الريا�سية  املنظومة  تطوير 
ال�رصطة،  جهاز  يف  ترقيتها  و 
وم�ساهمتها  الأهميتها  ن��ظ��را 
م�ستوى  من  الرفع  يف  الفعالة 
على  وتدريبهم  فراد  االأ جاهزية 
كما   ، الدقيق  الرمي  على  التعود 
التناف�س  روح  خلق  على  تعمل 
وتنمية  منت�سبيها  بني  ال�رصيف 

البدنية  و  الذهنية  ال��ق��درات 
هذه  فعاليات  لتختتم  للفرد، 
جرت  التي  اجلهوية،  البطولة 
عائلية  اأج���واء  يف  فعالياتها 
ت��ك��رمي  خ��الل��ه��ا  مت  ���رصط��ي��ة، 
 :10 ( ه��ل��ني  امل��ت��اأ ال��ري��ا���س��ي��ني 
ناث  اإ �سنف   :  05 ذكور-  �سنف 
للرمي  الوطنية  البطولة  اإىل   )

الفردي.              بامل�سد�س 
عبدالرحمن بلوايف   

منها  ن�سخا  نحوز  وثائق  ح�سب 
م�سابقة  يف  ن��اج��ح��ون  را���س��ل 
العامة  املديرية  طرف  من  نظمت 
لغري  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل�����س��م��ان 
 ،2016 دي�سمرب   12 يوم  االأجراء 
 22 بتاريخ  نتائجها  عن  واأعلن 
على  ب��ن��اء    ،2016 دي�����س��م��رب 
لل�سندوق  اأدرار  وكالة  مرا�سلة 
االجتماعي  لل�سمان  الوطني 
ال��وك��ال��ة  اإىل  االأج�����راء  ل��غ��ري 
مت  ح��ي��ث  للت�سغيل،  ال��والئ��ي��ة 
اإىل  املوجهة  املرا�سلة  خالل  من 
اأ�سمائهم  حذف  الت�سغيل  وكالة 
ال�سباب  قائمة  من  الوكالة  لدى 
يتم  ومل  ال�سغل  طالبي  البطال؛ 
غاية  اإىل  منا�سبهم  يف  تن�سيبهم 
جهات  منهم،  واحدا  ماعدا  اليوم 
لل�سمان  العامة  املديرية  منها 
ووزارة   االأجراء  لغري  االجتماعي 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
الوالئي  واملفت�س  االجتماعي، 
حال  ي��ج��دوا  مل  لكنهم  للعمل، 

يف  ه��ذا،  يومنا  اإىل  مل�سكلتهم 
من  متخرجون  ي�ستنكر  ح��ني 
مناجم  تخ�س�س  يف  جامعات 
�سمن  تخ�س�سهم،  اإدراج  عدم 
ال��ت��خ�����س�����س��ات امل��ط��ل��وب��ة يف 
الوطنية  امل�����س��اب��ق��ات  خمتلف 
منذ  املعنيون  قام  وقد  واملحلية 
مبرا�سلة  ون�سف  �سهر  يقارب  ما 
و  الت�سغيل  مديريات  من  كل 
و  والطاقة  واملناجم  ال�سناعة 
وه��ذا  الأدرار،  ال�سابق  ال��وايل 
فيه  ي�����س��ارك��ون��ه��م  امل�����س��ك��ل  
ال��والي��ات،  خمتلف  من  اآخ��رون 
ه���ذا وي��ط��ال��ب ال��ن��اج��ح��ون يف 
م�����س��اب��ق��ة امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة 
لغري  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل�����س��م��ان 
من  امل��ت��خ��رج��ون  و  االأج������راء، 
مناجم  تخ�س�س  يف  جامعات 
م�ستوياتها،  بجميع  ال�سلطات 
ي��ج��اد ح��ل ل��ه��م يف  ب�����رصورة اإ
العاجل.                                                                            القريب 
عبدالرحمن بلوايف 

اأحد  تقدم  ث��ر  اإ على 
امل���واط���ن���ني ل���دى 
م����ن  م�����س��ال��ح االأ
احل�������رصي ال��ث��اين 
بخ�سو�س  ب�سكوى 
ت���ع���ر����س���ه ل��ف��ع��ل 
ال�����رصق��ة ل��ل��واح��ق 
يف  متثلت  مركبته، 

متكنت  بطارية،  و  �سيارة  م�سغل 
م�سالح االأمن ذات االأمن بوالية 
من  االأول  االأ�سبوع  بحر  تندوف 
وقت  يف  و  اجلاري  فرباير  �سهر 
يف  املتورط  توقيف  من  قيا�سي، 
بعدما  املذكورة،  ال�رصقة  جرمية 
امل�رصوقات  بحوزته  �سبطت 
م.م   ( باملدعو  م��ر  االأ يتعلق  و   ،

 ، �سنة   38 العمر  من  البالغ   )
وكيل  ال�سيد  م��ام  اأ تقدميه  بعد 
اجل���م���ه���وري���ة ل����دى حم��ك��م��ة 
احلب�س  حقه  يف  �سدر  تندوف، 
عن  �سنة  ملدة  يداع   االإ مع  النافذ 
مالية  غرامة  و   ، ال�رصقة  تهمة 
                                                                               . 100.000 دج  قدرها 
عبدالرحمن بلوايف    

اأو��������س�������ح�������ت 
الوطنية  ال�����رصك��ة 
ل���ل���م���ح���روق���ات 
يف  "�سوناطراك" 
ن����ه مت  ب��ي��ان ل��ه��ا اأ
ب�سكل  ال��ت��ح��ك��م 
احل����ادث  يف  ك��ل��ي 
على  وق����ع  ال����ذي 

مكرر(   75 )او.ام.ال.  بئر  م�ستوى 
حا�سي  حقل  يف   "OML75 bis"

. د م�سعو
"احلادث  ان  �سوناطراك  اأكد جممع  و 
بئر   م�����س��ت��وى    ع��ل��ى  وق��ع  ال���ذي 
حا�سي  بحقل   "OML75 bis"
ب�سكل  فيه  التحكم  مت  قد  م�سعود 
عقب   ،2020 15فيفري  ليلة  كلي 
�سوناطراك  لفرق  امل�سنية  اجلهود 
من  العديد  جهود  ت�سافرت  كذا  و 

املجمع. فروع 
يتم  مل  امل�����س��در  ذات  ح�����س��ب  و 

اأو  ج�سماين  ح��ادث  "اأي  ت�سجيل 
التجهيزات  م�ستوى  على  اأ���رصار 
�سلبي  تاأثري  اي  ت�سجيل  يتم  مل  كما 

التدخل". فرتة  طوال  البيئة  على 
"�سوناطراك  ان  البيان  ا�ساف  و 
النهاية  لهذه  ارتياحها  عن  تعرب 
جلميع  املُبهر  بالرد  ت�سيد  و  ال�سعيدة 
لتفانيهم  و  امل��وق��ع  يف  املتدخلني 
يف  التحكم  من  مكن  الذي  الكبري 
و  ق�سرية  اآج���ال  يف  احل���ادث،  ه��ذا 

العادي". للو�سع  ال�رصيعة  العودة 
ق/ج

القليلة  االي���ام  خ��الل  ُنظمت   
وا�سعة  �سحية  حملة  املا�سية 
راأ�س  مناطق  مبواطني  للتكفل 
بوالية  ال�سيدة  حا�سي  و  اجلدر 
اأطقم  ت�سخري  خالل  من  ب�سكرة، 
الو�سائل  بكل  جم��ه��زة  طبية 
الب�رصية  ال��ك��ف��اءات  و  امل��ادي��ة 
تابعني  طبيني  و�سبه  اأطباء  من 
الع�سكرية  ال�سحة  مل�سالح 
الرابعة،  الع�سكرية  للناحية 
ل��وزارة  بيان  ب��ه  ف���اد  اأ ح�سبما 

الوطني. الدفاع 
"تنفيذا  ال��ب��ي��ان  يف  ج���اء  و 
للجي�س  العليا  القيادة  لتعليمات 
املتعلقة  ال�����س��ع��ب��ي  ال��وط��ن��ي 
املناطق  ملواطني  الطبي  بالتكفل 
للجهود  م��وا���س��ل��ة  و  ال��ن��ائ��ي��ة 
امل�ساعدة  جم��ال  يف  امل��ب��ذول��ة 
ال��ن��واح��ي  خمتلف  يف  الطبية 
و18   17 يومي  متت  الع�سكرية، 
اجلدر  راأ�س  مبناطق   2020 فيفري 
ب�سكرة،  بوالية  ال�سيدة  حا�سي  و 

الع�سكرية  ال��ن��اح��ي��ة  ق��ل��ي��م  اإ
وا�سعة  �سحية  حملة  الرابعة، 
خالل  م��ن  باملواطنني  للتكفل 
بكل  جمهزة  طبية  اأطقم  ت�سخري 
وال��ك��ف��اءات  امل��ادي��ة  الو�سائل 
�سبه  و  اأط��ب��اء  م��ن  ال��ب�����رصي��ة، 
ال�سحة  مل�سالح  تابعني  طبيني 
الع�سكرية  للناحية  الع�سكرية 

بعة". لرا ا
اأن  اإىل  امل�سدر  ذات  �سار  اأ و     
الذين  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  م��واط��ن��ي 

الطبية  اخلدمات  من  ا�ستفادوا 
لهذه  "ا�ستح�سانهم  عن  ع��ربوا 
لها  ���س��خ��رت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة 
الع�سكرية  ال�سحة  م�سالح 
االمكانيات  و  ال��و���س��ائ��ل  ك��ل 
ن�ساطات  اأن  اىل  الفتا  الطبية"، 
ب�سكل  "�ست�ستمر  القافلة،  هذه 
�سكان  منها  لي�ستفيد  دوري 
امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة ب��ال��ن��اح��ي��ة 

الرابعة". الع�سكرية 
ق/ج

خالل �صنة 2019

معاجلة 27 ق�صية متعلقة باجلر�ئم 
�لقت�صادية بالأغو�ط

هالك رجل وجناة �مر�أته و ر�صيع جر�ء �ختناقهم بغاز �أحادي �أوك�صيد �لكربون 
باجللفة 

�أمن �أدر�ر يحت�صن فعاليات �لبطولة �جلهوية للرمي بامل�صد�س �لفردي لناحية 
�جلنوب �لغربي

�لناجحون يف �مل�صابقة و�ملتخرجون
 يف تخ�ص�س مناجم يطالبون 

مبنا�صب عمل 

�صرطة تندوف تت�صدى ملحرتيف �ل�صرقة وتقب�س على �صارق

�صوناطر�ك تنجح يف �إخماد حريق 
م�صعود حا�صي  �لغازي" بحقل  "�لبئر 

حملة �صحية و��صعة للتكفل ب�صكان �ملناطق �لنائية بب�صكرة
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دور �لزو�يا يف �حلفاظ على �ملرجعية و�ل�صلم 
�لجتماعي

�أحمد ديدي 
------------------ 

البوفي�سور  م��داخ��ل��ة  يف  وج���اء 
بدور  املعنونة  قمعون  عا�سوري 
يف  �سوف  بوادي  القادرية  الزاوية 
ال�رصيف   الها�سمي  ال�سيخ  عهد 
حيث  ال�رصيف   العزيز  عبد  وابنه 
الزاوية  تاأ�سي�س  بداية  اإىل  اأرجعنا 
1310ه�  �سنة  بعمي�س  ال��ق��ادري��ة 
خارج  اأخرى  زوايا  تلتها  ثم  1892م  /
1902م  �سنة  تقرت  كزاوية  �سوف 
باأن  مبينا  1920م  �سنة  وال��وادي 
ال��ه��دف م��ن ان�����س��اء ه��ذه ال��زواي��ا 
اجلهل  وحم��ارب��ة  ال��ع��ل��م  ن�����رص  ه��و 
وتعليم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  كتحفيظ 
واللغة  اال���س��الم��ي  الفقه  م��ب��ادئ 
به  قام  الذي  الدور  موا�سال  العربية 
الزوايا  بناء  يف  ال�رصيف  الها�سمي 
كالزاوية  وخارجه  �سوف  اقليم  يف 
�سكناه  مقر  البيا�سة  يف  املركزية 
وغريها  واالأغواط  وقمار  والبهيمة 
االأوقاف  وكذا  له  التابعة  الزوايا  من 
املتمثلة  الزاوية  خلدمة  اأوقفها  التي 
الطالب  لتدري�س  الزاوية  اأمالك  يف 
ولقد  النخيل،  وغابات  كالعقارات 
البارز  ال��دور  على  ذلك  بعد  عرج 
ال�رصيف  العزيز  عبد  ابنه  مته  اأ الذي 
وكذلك  الزوايا  ن�سطة  اأ تو�سيع  يف 
وال  العلماء  من  زمالئه  تن�سيب  يف 
الزيتونة  جامع  من  املتخرجني  �سيما 
الذي  امليلي  مبارك  ال�سيخ  ومنهم 
�سنة  االأغواط  بزاوية  مدر�سا  عينه 

عريوة  بن  ال�سديق  وال�سيخ   1926
وال�سيخ  تقرت  زاوية  يف  عينه  الذي 
ب�سكرة،  مدر�سا  وعينه  املدكايل 
العزيز  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ  دور  وع���ن 
موقفه  م��ن  وا���س��ح  اال���س��الح  يف 
ر�سح  عندما  العلماء  جمعية  من 
عاملا  ب�سفته  داري  االإ للمجل�س 
وعن  ال��ق��ادري��ة  للطريقة  و�سيخا 
يف  فرنك   300  000 مببلغ  تربعه 
معهد  اأو  ا�سالمية  جامعة  م�رصوع 
ب�سكرة  مدينة  مقره  يكون  ا�سالمي 
مل  اال�ستعمارية  دارة  االإ اأن  غ��ري 
ال�سيخ  طرف  من  املبادرة  لهذه  ترحت 
يف  جهوده  موا�سال  ال�سيخ  وبقي 
يدر�سون  الذين  اخوته  عن  االنفاق 
كل  يف  العلم  طلبه  وع��ن  بتون�س 
من  ال��ع��دي��د  و�سيد  ���س��وف  زواي���ا 
الوطن  ربوع  يف  واملعاهد  املدار�س 
تون�س  يف  منفاه  حيث  وخ��ارج��ه 
ونزعت  �سعبة  االأحوال  كانت  حيث 
على  واأج��رب  اجلزائرية  الهوية  منه 
ال�سيخ  جعل  مما  التون�سية  املواطنة 
على  والبعد  الهدوء  اإىل  ي�ستكني 

. �سيا�سي  ن�ساط  اأي 
قدمها  التي  الثانية  املداخلة  م��ا  اأ
جراية  ر�سدي  حممد  الربوفي�سور 
التجانية  الزاويا  عنوان"  حتت  كانت 
املرجعية  على  احلفاظ  يف  ودوره��ا 
حيث  االجتماعي"  وال�سلم  الدينية 
معرفا  م��داخ��ل��ت��ه��ا  ت��وط��ئ��ة  ق���دم  
وما  اجل��زائ��ر  يف  ال��زواي��ا  بانت�سار 
ودوره��ا  التحريرية  للثورة  قدمته 

الوطنية  الهوية  ع��ن  ال��دف��اع  يف 
ال�سلم  �سيا�سة  التزام  على  وحثها 
مرجعية  م��و���س��ح��ا  االج��ت��م��اع��ي 
املذهب  يف  املتمثلة  اجلزائرية  الزوايا 
ن�سبة  االأ�سعرية  والعقيدة  املالكي 
احل�سن  اأبي  وموؤ�س�سها  اإمامها  اإىل 
مناهجها  باتباع  معرفا  االأ�سعري 
الفقهاء  من  كبري  عدد  العقيدة  يف 
كالبيهقي  واحلديث  ال�سنة  اأهل  من 
وال��ق�����س��ريي وال���غ���زايل وال��ف��خ��ر 
ال�سالم  ع��ب��د  وال��ع��زب��ن  ال����رازي 
امل�سلمني  علماء  جمهور  من  وغريهم 
حتدث  ثم  وامل�رصق  املغرب  بالد  يف 
ال�سلوكية  ال�سوفية  املدر�سة  عن 
امل��ع��ت��م��دة م��ن ط���رف ال���زواي���ا يف 
الطائفة  �سيخ  اأ�س�سها  التي  اجلزائر 
علماء  اأح���د  اجل��ن��ي��د  ال��ق��ا���س��م  ب���و  اأ
اأع��الم  م��ن  وه��و  واجلماعة  ال�سنة 
الربوفي�سور  ووا���س��ل  الت�سوف، 
التوطئة  ب��ع��د  م��داخ��ل��ت��ه  ج��راي��ة 
التجانية  الطريقة  ع��ن  ب��احل��دي��ث 
املرجعية  على  احلفاظ  يف  ودوره��ا 
مبوؤ�س�س  معرفا  االجتماعي  وال�سلم 
العبا�س  ب���ي  اأ ال�����س��ي��خ  ال��ط��ري��ق��ة 
نبذة  مقدما  التجاين  اأحمد  �سيدي 
التجانية  الطريقة  ع��ن  تاريخية 
وم�سايخها  وزواي��اه��ا  ت��ب��اع��ه��ا  واأ
دورا  لعبت  التي  ال�سخ�سيات  وعن 
والتغريب  التطرف  حماربة  يف  كبريا 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  على  واحل��ف��اظ 
ون�رص  اال�سالمية  العربية  اجلزائرية 
وكذلك  اجلهل  وحم��ارب��ة  التعاليم 

املنتمني  امل��ح��اف��ظ��ني  ج��م��اع��ة  ع��ن 
تعترب  التي  التجانية  الطريقة  اإىل 
الوطنية  للحركة  ومنطلق  ج��ذور 
�سماية  بن  احلليم  عبد  العالمة  منهم 
والتجني�س  التجنيد  ح��ارب  ال��ذي 
الثعالبية  باملدر�سة  جيال  وك��ون 
رائد  قدور  بن  عمر  ال�سيخ  وكذلك 
اأ�س�س  ال��ذي  الوطنية  ال�سحافة 
دور  عن  وكذلك  )الفاروق(  جريدة 
وقمار  ومتا�سني  ما�سي  عني  زاوية 
�سيوخها  ودور  بالتعليم  االهتمام  يف 
ثم  والفتوى  البني  ذات  ا�سالح  يف 
�سملت  حتى  الطريقة  هذه  تو�سع 
وم�رص  ال�سحراء  جنوب  افريقيا 
التجانية  الزاوية  دور  وعن  وتركيا 
وذل��ك  ال�سلم  على  املحافظة  يف 
القبائل  بني  وامل�ساكل  الفنت  باخماد 
�سوف  ووادي  ريغ  بوادي  والعرو�س 
�سيخ  بدور  مداخلته  جراية  ،واختتم 
التجاين  العيد  حممد  متا�سني  زاوية 
الذي  الثقايف  و  العلمي  احلراك  يف 
التحديث  خالل  من  حاليا  به  يقوم 
وت��رية  م��ن  ال��رف��ع  وال��ت��ج��دي��د يف 
ال��وع��ي ل���دى م��ري��دي ال��ط��ري��ق��ة 
مركزين  بان�ساء  وذل��ك  التجانية 
ومتا�سني  قمار  من  كل  يف  ثقافيني 
ونوادي  �سخمتان  مبكتبان  مرفوقان 
ون���ادي  االأدب  ك��ن��ادي  عملمية 
واالعجاز  الفلك  ون��ادي  التاريخ 
لل�سناعة  ور�سات  وفتح  العلمي 
ملتقيات  تن�سيط  وكذلك  التقليدية 
فتح  ب��ع��ده��ا   ، جم���الت  وا����س���دار 
فكانت  والت�ساوؤل  للنقا�س  املجال 
اأغلبها  ت�سب  املتدخلني  مداخالت 
ت��راج��ع  ال���ذي  ال��زواي��ا  دور  ح��ول 
احلقبة  ب��ان  اإ عليه  كانت  م��ا  على 
كيفية  عن  وكذلك  اال�ستعمارية 
الدينية  ���س�����س��ات  امل��وؤ ه���ذه  دف���ع 
جوارية  موؤ�س�سات  تعترب  والتي 
اأوقات  يف  اجلزائري  املواطن  رافقت 
الروحي  ال�سند  فكانت  ع�سبية 

واال�سالحي. والعلمي 

�لزو�يا يف �حلفاظ على  �ملو�صومة بدور  بالو�دي ندوته �لأوىل  �لثقافة  �لفكري بد�ر  ن�صاطه  �لثقايف  �ملنتدى  �أطلق 
جامعة  من  جر�ية  ر�صدي  حممد  و�لربوفي�صور  قمعون  عا�صوري  �لربوفي�صور  تن�صيط   من  �لجتماعي  و�ل�صلم  �ملرجعية 
�ملنتدى  لقي  ولقد  �لعمودي  �لأمني  �لثقافة حممد  د�ر  مع  بالتن�صيق  �لتحرير  تنظيم جريدة  بالو�دي ومن  حمه خل�صر 

�لتعاون بني  �إطار  �نبثق من جديد يف  �لذي  �ل�صابق  منتدى �لثنني  �لثقايف ومن رو�د  بال�صاأن  �ملهتمني  ��صتح�صان �حل�صور 
�لثقايف. �ملنتدى  مب�صمى  �لثقافة  ود�ر  �لتحرير  جريدة 

يناق�س: �لأوىل  �لثقايف يف ندوته  �ملنتدى 

الوادي،  بوالية  املحلي  ال�سارع  اهتز 
وفاة  خرب  على  االأح��د،  االأول  اأم�س 
غام�سة،  ظروف  يف  اأطفال،   4 ل�  م  اأ
يف  ت�سبح  زوجها  وجدها  اأن  بعد 
ب�رصبة  ثرة  متاأ  ، الدماء  من  بركة 
م�سكنها  داخ��ل  رقبتها  يف  �سكني 
و�سط  �رصق  الناظور  بحي  العائلي 
ال�سحية  اأن  م�سدر،  ذكر  و  املدينة. 
كانت  �سنة،   39 العمر  من  البالغة 
يزاول  اأين  املدر�سة  اإىل  تنقلت  قد 
قبل  جللبهم،  ال��درا���س��ة،  ه��ا  ب��ن��اوؤ اأ
اإىل  املنزل،  خ��ارج  يلعبون  تركهم 
قبيل  عمله  من  ال��زوج  عودة  غاية 
يف  اأوالده  ليجد  النهار،  منت�سف 
دخل  حيث  العادة،  غري  على  ال�سارع 
اأن  قبل  زوجته،  عن  باحثا  بيته  اإىل 
االأر�س  على  ملقاة  بوجودها  يتفاجاأ 
و���س��ط ال���دم���اء، ج���راء االإ���س��اب��ة 
الزوج  لي�رصع  العنق،  يف  ب�سكني 

احلماية  م�سالح  من  للنجدة  طالبا 
تدخلوا  الذين  ال�رصطة،  و  املدينة 
حما�رصين  املخت�سة  القوات  رفقة 
ال�سحية،  بها  ت�سكن  التي  العمارة 
امل�سكن  داخل  احلادث  مكان  ملعاينة 

املوقع. معاينة  و  خارجه  و  العائلي 
القانونية  االإجراءات  اإكمال  عقب  و 
اإىل  ال�سحية  حتويل  مت  ال��الزم��ة، 
على  لعر�سها  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
�سيوؤكد  ال��ذي  ال�رصعي،  الطبيب 
اأدت  ال��ت��ي  احلقيقية  ���س��ب��اب  االأ

. تها فا لو
اأن  اإىل  اجل��ريان،  من  ع��دد  ���س��ار  اأ و 
تعاين  ال  كجارة  عرفوها  ال�سحية 
م�ساكل  اأو  نف�سية،  �سغوط  اأي  من 
وفاتها  ب��خ��رب  ث��ري��ن  م��ت��اأ ع��ائ��ل��ي��ة، 
مع  الكبري  ت�سامنهم  مبدين  و 

زوجها. و  اأطفالها 
ي�سني حممد 

م�����س  اأ ي���وم  مت 
االأح���د  االأول 
ف��ي��ف��ري   23
امللتقى  افتتاح 
متعدد  ال���دويل 
ت  �سا خت�سا ال ا
ب����ج����ام����ع����ة 
حمه  ال�����س��ه��ي��د 
خل�����رص ب��ق��اع��ة 
امل���ح���ا����رصات 
ال�������ك�������ربى 

بح�سور  الله  �سعد  القا�سم  ب��و  اأ
غفري  وج��م��ع  املحلية  ال�سلطات 
والباحثني  �ساتذة  واالأ الطلبة  من 
م���ن داخ�����ل وخ������ارج اجل���زائ���ر. 
حول  مبحا�رصة  االف��ت��ت��اح  اأ�ستهل 
اجليل  و  احلديثة  التكنولوجيات 

ثم  امل�ستقبلي.  ودوره���ا  اخلام�س 
االأمني  من  افتتاحية  كلمات  تلتها 
ال��وايل،  ع��ن  نيابة  للوالية  ال��ع��ام 
ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ومم��ث��ل 
قبل  من  مداخلة  و  العلمي  والبحث 

. فرحاتي  عمر  الدكتور  �ستاذ  االأ
يو�سف.  بيزيد 

 14 واأ�سيب  حتفه  �سخ�س  لقي 
ث��ر  اإ اآخ���رون يف ح��ادث م��رور وق��ع 
امل�سافرين  لنقل  حافلة  بني  ت�سادم 
رقم  الوطني  بالطريق  �سيارة  و 
اجتاه  املغري  من  كلم   07 حوايل   03
ك��ان  احل���ادث  ال��ط��ي��ور.  م  اأ ب��ل��دي��ة 
بني  مبا�رص  ا�سطدام  خلفية  على 
نوع  م��ن  امل�سافرين  لنقل  حافلة 
 ، م�سافرا   14 متنها  على  "هيقر" 
"كليو"  نوع  من  �سياحية  �سيارة  و 
قتيل  االأولية  احل�سيلة  خلفت  اأين   ،

�سائق  هو  و  املكان  عني  يف  متويف 
افادت  ح�سبما   ، ال�سياحية  ال�سيارة 
اأ�ساف  و  املدنية.  احلماية  م�سالح  به 
احلادث  اثر  على  نه  اأ  ، امل�سدر  نف�س 
لوحدة  املدنية  احلماية  اأعوان  تدخل 
االأولية  االإ�سعافات  لتقدمي  املغري 
لالإ�ستعجاالت  اجل��رح��ى  حتويل  و 
عنا�رص  فتحت  فيما  باملغري.  الطبية 
اأ�سباب  ملعرفة  معمقا  حتقيقا  الدرك 

املميت. احلادث  تفا�سيل  و 
ق. م

وجدت ت�صبح يف دمائها يف ظروف غام�صة

مـقتـل �أم لأربـعـة �أطــفــال بطعـنــة 
يف �لرقـبــة 

- �لربوفي�صور قمعون: �لقادرية �صاهمت يف ن�صر �لعلم و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية
- �لربوفي�صور جر�ية: �لز�وية �لتجانية حافظت على �ملرجعية �لدينية و�ل�صلم �لجتماعي 

�فتتاح �مللتقى �لدويل للدكتور�ه متعدد 
�لخت�صا�صات بجامعة �ل�صهيد حمه خل�صر

وقع بني حافلة لنقل �مل�صافرين و�صيارة

قتيل و14 جريحا يف حادث مرور باملغري

مديرية توزيع �لكهرباء و�لغاز 

نحو �جناز80 حمول كهربائيا ��صتعد�د� ل�صائفة 2020
بالطاقة  التزويد  خدمة  نوعية  حت�سني  بهدف 
من  الأكرث  ا�ستمراريتها  و�سمان  الكهربائية 
على  موزعني  الكهرباء  يف  زبون  215األف 
لف�سل  وحت�سريا  الثالثون  الوالية  بلديات 
يف  كبريا  ارت��ف��اع��ا  يعرف  ال��ذي  ال�سيف 
مكيفات  من  الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام 
تو�سع  وك��ذا  العامة،  واال���س��اءة  ال��ه��واء 
ال�سناعة  قطاعي  يف  اال�ستثمار  ن�ساط 
اعتبار  على  االأخ��ري  خ�سو�سا  والفالحة 

املنطقة. طبيعة 
باملوؤ�س�سة  اخلا�س  اال�ستثمار  اإط��ار  ويف 
وتعزيز  لتدعيم  امية  الراّ للجهود  وموا�سلة 

لهذه  وحت�سريا  الكهربائية  بالطاقة  التغطية 
التوزيع  مديرية  2020(با�رصت  ( ال�سائفة 
كهربائي  حمول   80 اجناز  عملية  بالوادي 
هوائية  بني  كلم   240 جتاوز  �سبكة  بطول 
1،110مليار  جتاوز  مايل  وبغالف  واأر�سية 

مراحل: على  العملية  تتم  ان  على  دينار 
بها  االأ�سغال  انتهت  والتي  اوىل  وكمرحلة 
اجناز  مت  حيث  املا�سي،  جانفي  �سهر  نهاية 
ان  �سارة  االإ وجتدر  هذا  كهربائي،  حمول   24
م�ستوى  على  احلالية  االإ�سغال  تقدم  ن�سبة 
 18 من  اأكرث  بلغت  الكهربائية  ال�سبكات 
ليتجاوز  منجزة،  كلم   44 يعادل  ما  %اأي 

بالوالية  الكهربائية  املحوالت  اجمايل  بذلك 
كهربائي. حمول   5400 من  اأكرث 

عملية   64 برجمة  مت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
يف  متمثلة  كلم   59 بلغ  �سبكة  ب��ط��ول 
والربط  الهوائية  اخلطوط  وتقوية  جتديد 
انتهت  حيث  التوتر  عالية  االنطالقات  بني 

كلم.  7 بطول  عملية   26 ب�  اال�سغال 
انطالقات   05 اجن��از  عملية  انطلقت  كما 
بطول  ك��ي��ل��وف��ول��ت(   30 ( ال��ت��وت��ر  ع��ال��ي��ة 
بالطاقة  التموين  تاأمني  بغر�س  كلم   77
عبد  ح�ساين  بلديات  من  بكل  الكهربائية 
كونني،  ال��رب��اح،  خليفة  حا�سي  ال��ك��رمي، 

االأ�سغال  تقدم  ن�سبة  بلغت  حيث  جامعة، 
.  30% االنطالقات  بهاته 

الكهرباء  زبائن  عدد  ان  اىل  �سارة  االإ جتدر 
�سنة  اما  زبونا،   201  779 بلغ   2018 ل�سنة 
لتكون  779زبونا   215 بلغ  فقد   2019

الزيادة قيمة  بذلك 
عرفت  كما   ،6.94% الزبائن  عدد  منو  يف   
بني  م��ا  الكهرباء  مبيعات  ت��ط��ور  ن�سبة 
ما  اأي   %  11.56 ب�  زي��ادة  و2019   2018

جيقاواط.   212 قيمته 
 ،2020 �سيف  واإجن���اح  ه���داف  اأ ولتحقيق 
اإمكانياتها  كامل  التوزيع  مديرية  جناّدت 

امل�ساريع  من  لالنتهاء  والب�رصية  املادية 
وذل��ك  املعتمدة  امل��ق��اوالت  اىل  امل�سندة 
م��ن خ���الل امل��ت��اب��ع��ة ال��دائ��م��ة ل�����س��ريورة 
االآجال  يف  اجنازها  على  والتاأكيد  االأ�سغال 
كل  من  وبالرغم  اخرى  جهة  املحددة،ومن 
جمموعة  هناك  اأن  اإال  املبذولة  املجهودات 
التج�سيد  يف  �سعوبات  تعرف  امل�ساريع  من 
اجنازها  على  املواطنني  اع��رتا���س  ب�سبب 
اإىل  باالإ�سافة  م�ساريع،   6 عددها  والبالغ 

عقارية. اأوعية  بدون  م�ساريع   5 وجود 
ق.م
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�لبطالة دفعت خريجي �جلامعات لاللتحاق مبعاهد 
�لتكوين �ملهني

علجية عي�س  
----------------

عن  يقرب  ما  اأم�س  يوم  التحق 
الدرا�سة  مبقاعد  مرتب�سا   3983
مبعاهد و مركز التكوين املهني و 
التمهني، منهم 261 طالبا جديدا، 
فاإن  املقدمة،   ال�رصوح   ح�سب 
 04 على  تتوفر  ق�سنطينة  والية 
وطنية  معاهد  برتبة  موؤ�س�سات 
خلريجيها  ت�سلم   ، متخ�س�سة 
خمتلف  يف  �ساٍم  تقني  �سهادة 
تفتقر  فيما  التخ�س�سات، 
التاأطري  اإىل  املوؤ�س�سات  باقي 
�سملت   ق��د  و  ال��ب��ي��داغ��وج��ي، 
كباقي  و   2020 فيفري  دورة 
الدورات التكوينية التحاق نزالء 
عددهم  و  العقابية  املوؤ�س�سات 
احل�سول  اأجل  من  مرتب�سا   90
على �سهادة متكنهم من االندماج 
على  احل�سول  و  املجتمع  يف 
بالن�سبة  كذلك   ، عمل  من�سب 
للمراأة املاكثة بالبيت ، خ�س�ست 
بالوالية  املهني  التكوين  مديرية 

لهذه الدورة 400 من�سب .
 و خالل افتتاحه الدورة التكوينية 
املعهد  احت�سنها   ،  2020 ل�سنة 
حمودة  بن  احل��ق  عبد  الوطني 
ال��وايل  وق��ف  م���ربوك،  �سيدي 
اأحمد عبد احلفيظ   اجلديد �سا�سي 
تتوفر  ال��ت��ي  ال��ور���س��ات  على 
عليه  تتوفر  ما  و  معهد  على  
م�سري  حول  و   ، اإمكانيات  من 

التكوين  معاهد  من  اخلريجني 
بوالية  التكوين  مديرة  ك�سفت 
امليدانية  الدرا�سة  عن  ق�سنطينة 
م��دراء  قبل  م��ن  اأج��ري��ت  التي 
متخ�س�سني   م�ست�سارين  و 
6588 متخرجا يف الفرتة  �سملت 
و   ،  2019 و   2018،  2017 بني 
بينت الدرا�سة اأن 2687 متخرجا 
 40 بن�سبة  ال�سغل  بعامل  التحق 

على  ا�ستفادوا   1652 و  باملائة، 
متويل مايل الإن�ساء م�ساريع، فيما 
البطالة  من  يعاين   2249 يبقى 
يف  ال��وايل  باملائة،   34 بن�سبة 
التكوين  �رصورة  على  اأكد  رده 
هذا  ترقية  اأج��ل  من  املتوا�سل 
القطاع و ال�سعي مع املوؤ�س�سات 
منا�سب  لتوفري  االقت�سادية، 

دعمهم. و  للخريجني  �سغل 

ك�صفت مديرة �لتكوين �ملهني بولية ق�صنطينة �أن �لبطالة دفعت �لع�صر�ت من خريجي �جلامعة �حلاملني ل�صهادة �للي�صان�س  
و  �لفندقة  جمال  يف  خا�صة  �ل�صغل  عامل  دخول  من  متكنهم  �صهادة  على  للح�صول  �لتمهني  و  �لتكوين  مبعاهد  �للتحاق  �إىل 
�ل�صياحة، و تقنيات �لإد�رة و �لت�صيري و هذ� خالل �لفتتاح �لر�صمي لدورة فيفري 2020 بح�صور �ل�صلطات �ملحلية، و �أكد 
و�يل ق�صنطينة �صا�صي �أحمد عبد �حلفيظ �لذي �أ�صرف على �فتتاح �لدورة �لتكوينية �أن �لدولة تبذل كل جهدها لتوظيف 

�خلريجني من �جلامعة و معاهد �لتكوين و توفر لهم كل �ل�صبل لاللتحاق بعامل �ل�صغل.

تك�صف:  بق�صنطينة  �ملهني  �لتكوين  مديرة 

ر���س��ال��ة  م��ن  ن�سخة  ���س��م��ن 
عني  دائرة  جتار  من  عدد  حررها 
توزيع  اإليهم  احلجل.واملوكلة 
ي�ساهي  ما  على  احلليب  م��ادة 
على  �ساكن.حت�سلنا  ال�45األف 
اإىل  مر�سلة  هي   ، منها  ن�سخة 
التجارة   ومدير  امل�سيلة  وايل 
املكلف  الوزير  وك��ذا  الوالئي 
التجار  ه��وؤالء  .ف��اإن  بالقطاع 
الطريقة  م��ن  تذمرهم  اأب���دوا 
من  يالقونها  ال��ت��ي  اليومية 
الوالية. يف  املوجودة  امللبنات 

اإال  ب�سحب  لهم  ت�سمح  ال  حيث 
بالغر�س  تفي  ال  قليلة  كميات 
اأحد  ذكر  على  وجاء  املنوط....  
من  كثريا  عانى  اأن��ه  املوزعني 
احل�سنة  ملبنة  من  االأم��ر  ذات 

قليال  ج���زءا  تخ�س�س  ال��ت��ي 
وم����رات، م��ع��دوم��ا ن��ه��ائ��ي��ا...
امللبنات  ف��اإن  الوقت  نف�س  يف 
اأخ��رى  امل��وج��ودة يف والي���ات 
التوزيع  قانونيا  لها  يحق  ال 
حميط  خ��ارج  الأنها  والتعامل 

الوالية.
وي�����س��ي��ف ح�����س��ب��م��ا ج���اء يف 
اأي  الدائرة  نف�س  اأن  الر�سالة 
اأ�سهر  منذ  تعاين  احلجل(  )عني 
احلليب  مل��ادة  ف��ادح  نق�س  م��ن 
خ��ا���س��ة م��ع ا���س��ت��داد االأزم���ة 
نف�سه  الوزير  �سائلني  موؤخرا، 
البلديات  بني  املفا�سلة  هذه  عن 
ملبنات  م��ن  التم�سوها  التي 

الوالية. عا�سمة 
/ن جمال 

موزعو �حلليب بعني �حلجل بامل�صيلة  
ير��صلون وزير �لتجارة

���س��ن��ت م�����س��ال��ح ام���ن والي��ة 
م��داه��م��ات  م���وؤخ���را  خن�سلة 
كل  ا�ستهدفت  النطاق  وا�سعة 
باالإقليم احل�رصي  اجلرمية   اأوكار 
تعزيز  بغية  الوالية  لبلديات 
تعزيز  و  املواطن،   لدى  االأمن 
اأ�سكاله  بكل  االإجرام  مكافحة 
على  املحافظة  على  العمل  مع 
العامة،  واالآداب  العام  النظام 
ال��ع�����رصات من  اأُوق����ف  ح��ي��ث 
بحث  حمل  كانوا  االأ�سخا�س 
عن  باحلب�س  اأمر  حمل  اآخرين  و 
االأوامر  و  البدين  االإكراه  طريق 
اجلهات  عن  ال�سادرة  الق�سائية 
و  �س�سار   مبحكمة  الق�سائية   

ر�سا�س اأوالد 
اأم��ن  م�سالح  �سخرت  ق��د  و 

املادية  االإمكانات  كل  خن�سلة 
توزيع  مع  املتوفرة  الب�رصية  و 
م���درو����س ل��ق��وات ال�����رصط��ة 
ل�سمان  راج���ل���ة  و  راك���ب���ة 
 ، الفعالة  و  الكافية  التغطية 
و  مراقبة  نقاط  و�سع  مت  حيث 
خمارج  و  مداخل  عرب  تفتي�س 
الفرق  جميع  ب��اإ���رصاك  املدينة 
للم�سلحة  ب��امل��ي��دان  العاملة 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
بامل�سلحة  ال��ع��ام��ل��ة  ف���رق   ،
و   ، العمومي  لالأمن  الوالئية 
العاملني  ال�رصطة  ق��وات  ك��ذا 
مع   ، ال�سبع  احل��وا���رص  ب��اأم��ن 
العاملة  ال�رصطة  قوات  اإ�رصاك 
م�ستوى  على  ال��دوائ��ر  ب��اأم��ن 
�سملت   . اخت�سا�سها  اإقليم 

مدينة  م�ستوى  على  العملية 
العمومية،  ال�ساحات  خن�سلة  
االأ�سواق    ، العمومية  االأماكن 
و   ، امل�سافرين  نقل  حمطات 
مت   ، باملدينة  احل�سا�سة  االحياء 
تر�سيح  و  مراقبة  خاللها  من 
غري  انهم  تبني   ، اأ�سخا�س   308
�سبيلهم  اإخالء  مت  عنهم  مبحوث 
اأين   ، مركبة   264 مراقبة  مع   ،
 ، مرورية  خمالفة   57 حترير  مت 
 ، مرورية  جنح   08 ت�سجيل  و 
نارية  دراج��ات   07 توقيف  مع 
من  االأمني  املقر  اإىل  حتويلها  مت 
الالزمة . االإجراءات  اتخاذ  اأجل 

معاجلة  العملية  خ��الل  مت  كما 
خاللها  مت  الق�سايا  من  العديد 
منهم  اأ�سخا�س،  ع��دة  توقيف 

نهائي  ق��رار  حمل  ك��ان��وا   من 
ح��ي��ازة  ق�سية  يف  للحب�س 
و   ، ال��ك��ح��ول��ي��ة  امل�����رصوب��ات 
اآخرون يحوزون على املخدرات  
 ، ملغ   150 بريقابالني  دواء  من 
دج  ب�16.035  يقدر  مايل  مبلغ 
 21 حجز  مع   ، بي�ساء  اأ�سلحة   ،
الكحولية  امل�رصوبات  من  وحدة 
االأحجام،  و  االأنواع  خمتلف  من 
مت حتويلها اإىل امل�سلحة من اأجل 
التحقيق،  اإج��راءات  ا�ستكمال 
والية  اأمن  م�سالح  تبقى  فيما 
خ��ن�����س��ل��ة جم���ن���دة  م���ن اأج���ل 
النداءات  و  البالغات  ا�ستقبال 
املجاين   الرقم  على  ت�سلها  التي 
تهدد  و  تقع   جرمية  عن  للتبليغ 
حياة املواطن.       علجية عي�س

مر�قبة و تر�صيح �أزيد من 300 �صخ�س، و �أزيد من 200 مركبة

احلماية  م�سالح  ق��ام��ت  كما 
قبل  ق�سنطينة  لوالية  املدنية 
�سخ�سا   19 باإ�سعاف  يومني  
تعر�سوا  االأعمار  خمتلف  من 
ه��ذا يف  م��روري��ة و  حل���وادث 
ال�سحايا  �ساعة،   48 ظ��رف 
 18 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
اإىل  نقلهم  مت  �سنة،   74 و  �سهرا 
بادي�س  ابن  اجلامعي  امل�ست�سفى 
وقع   االأول  احلادث   ، ق�سنطينة 
بعد  الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف 
بالطريق  اأم�س   اأول  من  الزوال 
عني  مبنطقة   79 رقم  الوطني 
بني  ا���س��ط��دام  ث���ر  اإ  ، ال��ب��اي  
من  �سحايا   07 خلف  �سيارتني 
اإ�سابات  بهم   ، اجلن�سني  كال 
و  بالرقبة  اآالم  ب��ني  خمتلفة 
بالراأ�س  اآالم  باحلو�س  اآالم 
الثاين  احلادث  اأما   ، باليد  اآالم 
منت�سف  حدود  يف  اأم�س  وقع 
رقم  الوطني  بالطريق  النهار 
حممد  الدويل  املطار  مقابل   79
ب��و���س��ي��اف  خ��الل ا���س��ط��دام 

 ، و�ساحنة  حافلة  �سيارة  بني 
من  �سحية   12 ذلك  يف  خملفا 
اإ�سابات  لهم   ، اجلن�سني  كال 
اأالم  بالفم،  اآالم  بني  خمتلفة 
،اأالم  بالراأ�س  اأالم  باحلو�س، 
ال�سيارة   ، والرجلني  باليدين 
من  حمطمة  ريو  كيا  نوع  من 
�س-ع   ( بقيادة  االأي�رص  اجلانب 
من  احلافلة   ، �سنة   41 بعمر   )
اجلهة  من  حمطمة  �سانزهو  نوع 
ي�����رص  االأ اجل��ان��ب  و  االأم��ام��ي��ة 
العمر  من  (يبلغ  )ط-ع  بقيادة 
نوع  من  ،ال�ساحنة  �سنة   42
ال�ساحنة  حاوية  بها  مر�سيد�س 
�سنة   61 بعمر  )ت-ح(  بقيادة 
ياّة  الأ ال�سواق  يتعر�س  مل  و   ،
امل�سالح  ذات  دعت  و   ، اإ�سابة 
اأثناء  احلذر  توخي  اإىل  ال�سائقني 
املرور،  قانون  احرتام  ال�سياقة و 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  موؤكدة 
اإىل  يعود  احل��وادث  هذه  وقوع 

الب�رصي. العن�رص 
عي�س  علجية 

  �إ�صابة 19 �صخ�صا يف حو�دث 
مرورية  بق�صنطينة 

مد�همات و��صعة لأوكار �جلرمية و توقيف �لع�صر�ت من �ملبحوث عنهم 
بخن�صلة

ال�سحة  موؤ�س�سة  ممر�سو  نظم 
 ، احلجل  بعني  فانون  فران�س 
�ساحة  اأم��ام  احتجاجية  وقفة 
بجملة  منهم  تنديدا  املوؤ�س�سة 
جتاهل  وك���ذا  امل�����س��اك��ل،  م��ن 
التي  ملطالبهم  املعنية  اجلهات 
املرات  من  العديد  يف  رفعوها 
الو�سول  دون  م��ن  ال�سابقة 
املحتجون  وب��رر   . حلول  اإىل 
بتعفن  ل��ل�����س��ارع  خ��روج��ه��م 
ال�سحية  املن�ساأة  يف  الو�سع 

ال�سحية  اخل��دم��ات  وت���دين 
،حيث  م�سبوق  غ��ري  ب�سكل 
اإىل  ي�سافرون  املر�سى  اأ�سبح 
الوقت  يف  للعالج  اأخرى  مدن 
موؤ�س�ستهم  فيه  تفتقد  ال��ذي 
كالعتاد  ال��ن��ق��ائ�����س  ل��ع��دي��د 
وغياب  الطبية  والتجهيزات 
وغياب  اإ�سعاف  و�سيارة  املاء 
تراجع  مقابل  يف  للنظافة  كلي 
نقاط   ، ال�سحية  اخل��دم��ات 
ما  ح�سب  ال��ك��اأ���س  اأف��ا���س��ت 

مطالبني  املحتجون،  به  �رصح 
العمل  ظروف  حت�سني  ب�رصورة 
معلنني  امل��وؤ���س�����س��ة  مل��وظ��ف��ي 
عملهم  ظ���روف  حت�����س��ني  اأن 
م��ن حت�����س��ني ح��ال��ة امل��ري�����س 
ال�سحة  مدير  تدخل  و�رصورة 
ملطالبهم  حلول  اإيجاد  اأجل  من 
فاإنهم  واإال  وق��ت،  اأق���رب  يف 
االحتجاج  بت�سعيد  �سيقومون 
ومل  ه��ذا  العك�س.  ح��دث  اإذا 
بني  دار  الذي  االجتماع  يعرف 

ونائبه  للوالية  ال�سحة  مدير 
ال�سعبي  املجل�س  ورئ��ي�����س 
نتيجة  اأية  باملحتجني،  البلدي 
مدير  اإن  املحتجون  قال  حيث 
يعمد  وتكرارا  مرارا  ال�سحة 
ال��ه��روب  �سيا�سة  وي��ن��ت��ه��ج 
حم��اول��ة  يف  االأم�������ام  اإىل 
غ�سبهم  الم��ت�����س��ا���س  م��ن��ه 
ب�رصورة  مطالبني  و�سخطهم، 

�سخ�سيا الوايل  ح�سور 
اأ . خل�رص . بن يو�سف

وقفة �حتجاجية ملوظفي قطاع �ل�صحة بعني �حلجل بامل�صيلة 

مكافحة  فرقة  متكنت 
امل����خ����درات ال��ت��اب��ع��ة 
ال��والئ��ي��ة  للم�سلحة 
الق�سائية  ل��ل�����رصط��ة 
خالل  بجاية  والية  باأمن 
من  االأخريين،  اليومني 
اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  القب�س 
م�سبوقني  اأ���س��خ��ا���س 

ق�����س��ائ��ي��ا ي��ح��رتف��ان ت��روي��ج 
امل���خ���درات ب��ب��ج��اي��ة، ت���رتاوح 
 38 و   23 ب��ني  م��ا  اأع��م��اره��م 
ورود  بعد  جاءت  العملية  �سنة، 
ال�رصطة  م�سالح  اإىل  معلومات 
م�سبوهني  اأ�سخا�س  قيام  مفادها 
بجاية،  مبدينة  املخدرات  برتويج 
خ��ا���س��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى حي 
ببجاية،  لبحر  علي  �سيدي 
مت  فيهم  امل�ستبه  توقيف  والأجل 
اإثرها  على  حمكمة  خطة  و�سع 
امل�ستبه  اأحد  حتركات  تر�سد  مت 

وتفتي�س  توقيفه  عملية  فيهم، 
�سبط  م��ن  مكنت  م�سكنه 
امل��خ��درات  م��ن  كمية  وح��ج��ز 
وزنها  يقدر  م��ع��ال��ج(،  )كيف 
كيلو  )واح��د  كلغ   1.5 بحوايل 
500 غرام( و�سكني من  و  غرام 
تقطيع  اآثار  عليه  الكبري  احلجم 
عملية  مكنت  وقد  املخدرات، 
حتديد  م��ن  وال��ت��ح��ري  البحث 
�سلع  لهم  اآخرين  �رصكاء  هوية 
عليهم  والقب�س  الق�سية  يف 

حتركاتهم. د  تر�ساّ مت  بعدما 
كرمي . ت 

�لإطاحة بـ 04  �أ�صخا�س م�صبوقني 
ق�صائيا بتهمة ترويج �ملخدر�ت 

ببجاية
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�ختيار �صاطئ "مد�غ"  بوهر�ن ك�صاطئ منوذجي 

حممد علي 
------------------ 

الوالئية  اللجنة  حاليا  وتعمل 
امل��ك��ل��ف��ة ب��ت��ح�����س��ري م��و���س��م 
جعل  على   2020 اال�سطياف 
يتوفر  منوذجيا  "مداغ"  �ساطئ 
اخلا�سة  الراحة  و�سائل  كل  على 
والتن�سيط  امل�����س��ال��ك  م��ن��ه��ا 
والنظافة  والثقايف  الريا�سي 
�سكي"  "جت  ب  خا�س  ورواق 
للقانون  طبقا  ذل��ك  و  وغريها 
امل��ج��ال،  امل��ع��م��ول ب��ه يف ه��ذا 
م�سلحة  رئي�س  ذك��ره  ح�سبما 
االأن�سطة  ومتابعة  امل��راق��ب��ة 

ال�سياحية.
مداغ   " �ساطئ  اختيار  وقع  وقد 
ال�سواطئ  اأف�سل  يعترب  كونه   "
الف�ساء  ه��ذا  وي��زخ��ر  ب��وه��ران 
الكرمة  ع��ني  ببلدية  ال��واق��ع 
مبناظر   ،) بوتليلي�س  دائ���رة   (

مرتامية  وغابة  خالبة  طبيعية 
عدد  ون�سبة  ونظافته  االأط��راف 
باملقارنة مع  اأكرث  املرتددين عليه 
على  ف�سال  االأخرى؛  ال�سواطئ 
�سنة،  كل  جيدة  مياهه  حتاليل  اأن 

اأ�ساف مراد بوجنان. كما 
ويف حالة جناح هذه املبادرة التي 
املديرية  تو�سيات  بعد  ج��اءت 
ب��ال��وزارة  لل�سياحة  ال��ع��ام��ة 
تعزم  وه��ران  ووايل  الو�سية 
ملو�سم  بالتح�سري  املكلفة  اللجنة 
على  تعميمها  اال���س��ط��ي��اف 

بها  تزخر  التي  ال�سواطئ،  باقي 
مع  اجل��زائ��ري  الغرب  عا�سمة 
 35 ب  يقدر  عددها  اأن  العلم 
�ساطئا، وفق نف�س امل�سوؤول.ومن 
املذكورة  اللجنة  فاإن  اأخرى  جهة 
ميدانية  بخرجة  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
اىل  اجلاري  فرباير   6 اىل   2 من 
تعمل جاهدة مع  ال�سواطئ  كافة 
روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية 
على  املعنية،  الدوائر  وروؤ�ساء 
النقائ�س  واإزالة  التحفظات  رفع 
ملو�سم  جيد  حت�سري  �سمان  بغية 

ذات  وفق   ،2020 اال�سطياف 
يف  اجل��دي��د  يكمن  و  امل�سدر. 
يف   2020 ا�سطياف  مو�سم 
املجال�س  روؤ���س��اء  مع  مناق�سة 
روؤ���س��اء  و  البلدية  ال�سعبية 
التحفظات،  رفع  على  الدوائر 
مو�سم  ك��ل  م��ع  تتكرر  ال��ت��ي 
عند  لوحة  غياب  منها  ا�سطياف 
و  ا�سمه  يربز  ال�ساطئ  مدخل 
اأو  م�سموحا  كان  واإذا  امل�سافة 
تهيئة  واإع��ادة  لل�سباحة  ممنوعا 
و  لل�سواطئ  امل��وؤدي��ة  امل�سالك 
احلظائر،  لتحديد  لوحات  و�سع 
ال�سيارات  ركن  �سعر  حتديد  مع 
اأخ���رى  و���س��ائ��ل  وت���وف���ري  و 
ذات  اإليه  اأ�سار  كما  �رصورية، 
تنظيم  "يرتقب  انه  الفتا  امل�سدر 
البلديات  لكافة  ثانية  خرجة 
هذه  رفع  على  للعمل  ال�ساحلية، 

لتحفظات". ا

ملو�صم  حت�صبا  �لر�حة  و�صائل  كل  على  يتوفر  منوذجي  ك�صاطئ  وهر�ن(  ولية  )غرب  مد�غ  �صاطئ  �ختيار  مت 
�لتقليدية. و�ل�صناعة  لل�صياحة  �ملحلية  �ملديرية  من  ��صتفيد  ،ح�صبما   2020 �ل�صطياف 

2020 مو�صم �ل�صطياف  خالل 

امل�سرتك  االأمني  التن�سيق  اإطار  يف  
وال���درك  ال�����رصط��ة  م�سالح  ب��ني 
االأجواء  توفري  اإىل  الرامي  الوطني 
من  للمواطنني،  املنا�سبة  االأمنية 
ال�رصطية  العمليات  تكثيف  خالل 
واملداهمات الفجائية و حماربة كل 
اأ�سكال االإجرام، و باالأخ�س االإجرام 
احل�رصي واالآفات االإجتماعية للحد 
االأمنية  امل�سالح  نفذت  منهما، 
عني  والية  اأمن  يف  ممثلة  امل�سرتكة 
للدرك  االإقليمية  الفرقة  و  الدفلى 
عملية  ال��دف��ل��ى،  بعني  ال��وط��ن��ي 
مداهمة فجائية على م�ستوى املدينة 
نقاط  ع��دة  با�ستهداف  �سمحت 
ال�سعبية  االأحياء  ببع�س  تتواجد 
و�سع  �سملت  كما  االإجرام،  بوؤر  و 
مداخل  عرب  خمتلفة  مراقبة  نقاط 
�سمحت  حيث   ، املدينة  خم��ارج  و 
�سخ�سا   98 وتعريف  هوية  بتفقد 

وكذا  العمرية  الفئات  خمتلف  من 
اإخ�ساع 49 مركبة لعملية التفتي�س 
العملية  اأ�سفرت  حيث  املراقبة،  و 
�سخ�سني  توقيف  عن  جمملها  يف 
�سبط  �سنة،   27 العمر  من  يبلغان 
املخدرات  من  قطعة  االأول  بحوزة 
ك��ان��ت م��وج��ه��ة ل��ال���س��ت��ه��الك 
مت  فقد  ال��ث��اين  اأم���ا  ال�سخ�سي، 
بقيادة  قيامه  خلفية  على  توقيفه 
�سكر.  حالة  يف  هو  و  نارية  دراجة 
االأمن  مقر  اإىل  حتويلهما  مت  حيث 
االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اأج��ل  من 
تقدميهما  ق�سد  الالزمة  القانونية 
اأن  االإ�سارة  العدالة.هذا وجتدر  اأمام 
مادية  قوة  لها  خ�س�ست  العملية 
املدين  و  الر�سمي  ي   بالزاّ ب�رصية  و 
يف  مماثلة  بعمليات  �ستتبع  حيث 
االأيام القادمة، لت�سمل عدة بلديات 
بالوالية.                     خمتار برادع

�صن عمليات مد�همة لالأماكن 
�مل�صبوهة بعني �لدفلى 

تي�سم�سي�سلت  والية   وايل  اأكد 
زك���ري���ف���ة حم���ف���وظ خ���الل 
افتتاح  مرا�سيم  على  اإ���رصاف��ه  
فيفري  دورة  املهني  ال��دخ��ول  
مركز  احت�سنها  التي     2020
التمهني  و  املهني  التكوين 
�رصورة  على  علة(،  بن  )احل��اج 
الفالحية  التخ�س�سات  تدعيم 
عدد  رفع  ق�سد  ال�سعب  بجميع 
التخ�س�سات  هذه  يف  املتكونني 
كما   ، املنطقة  مع  تتالءم  التى 
م�سوؤويل  ال�سياق   نف�س  دعا يف 
اإىل  النزول  اإىل  بالوالية  القطاع 
قوافل  تنظيم  خالل  من  امليدان 
جميع  مب�����س��ارك��ة  حت�سي�سية 

الفاعلي   
الت�سغيل   ، الفالحة  قطاعات   
ذات  القطاعات  من  وغريها   ،
مناطق  ا�ستهداف  و   ، ال�سلة 
 ، االأوىل  بالدرجة  بالوالية  الظل 

ق�سد تعريف �سباب هذه املناطق 
هذا،  و   ، املتاحة  التكوين  بفر�س 
التي  التنموية  اجلهود  موازاة مع 
املركزية  ال�سلطات  با�رصتها 
املناطق  ه��ذه  �سكان  مل�ساعدة 

اجلبلية  املناطق  منها  خا�سة 
م�ساحة  غالبية  مت��ث��ل  ال��ت��ي   
على  الوايل  �سدد  وهنا   ، الوالية 
تدعيم  اإىل  القطاع   م�سوؤويل 
الفالحة  جم��ال  يف  التكوين 
ال�سعب،  خمتلف  يف  اجلبلية 
على غرار  �سعبة تربية النحل و 
كذا  و  البي�س  دواجن  تربية  كذا 
املوا�سي  من  ال�سغرية  القطعان 

و املاعز .
ال��ذي  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
ياأتي يف املرتبة الثانية من ناحية 
لوالية  االقت�سادية  االأهمية 
قطاع  هو  و  اأال  تي�سم�سيلت، 
اإدارة  ال��وايل  دع��ا   ، ال�سياحة 

التخ�س�سات  تعزيز   اإىل  املعهد 
امل���وج���ودة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى غ��رار 
ت�سيري  و  اإن�����س��اء   ، ال��ف��ن��دق��ة 
،وك��ذا  ال�سياحية  ال��وك��االت 
الع�رصية  احل��ل��وي��ات  �سناعة 
ال�سناعات  و  التقليدية  و 
مع  مالءمتها  مع   ، التقليدية 
ال�سياحة  جمال  يف  العمل  �سوق 
ي�سهد  الذي  بالوالية  الفندقة  و 
العاملة  اليد  يف  كبريا  نق�سا 

املوؤهلة.   املحلية 
عزوف  مل�سكل  التطرق  مت  كما 
حول  النائية  املناطق  �سباب 
اأين مت  االلتحاق مبراكز التكوين  
تكثيف  ي�سمل  برنامج  ت�سطري 
العمل  و  الدعائية  احل��م��الت 
اإىل  و�سوال  امليداين  اجل��واري 

بالوالية. املناطق  اأق�سى 
على  ال��والي��ة  وايل  اأك��د  كما 
املراكز  خريجي  مرافقة  �سمان 

و  ت��وج��ي��ه��ه��م  و  ال��ت��ك��وي��ن��ي��ة 
اأو  م�ساريعهم  خللق  م�ساعدتهم 
عمل،  منا�سب  على  احل�سول 
العمل  �سوق  متطلبات  وف��ق 
تفعيل  خ���الل   م��ن   ، املحلية 
بني  ال�����رصاك��ة  جم��ل�����س  دور 
باقي  و  املهني  التكوين  قطاع 
الت�سغيل  ، وكذا جلنة  القطاعات 

الوالئية،
هام�س  على  مت  ول��الإ���س��ارة    
املهني  الدخول  افتتاح  مرا�سيم 
من  عدد  اإم�ساء  فيفري  دورة 
التكوين  قطاع  بني  االتفاقيات 
 ، ال��ف��الح��ة  ق��ط��اع  و   ، املهني 
يف  املخت�سة  �سني  اآمني  �رصكة 
دي  �رصكة   ، العمومية  االأ�سغال 
االأ�سغال  اخت�سا�س  كان�سن 
الوالئية  املحافظة  و  العمومية 

اجلزائرية. االإ�سالمية  للك�سافة 
حميد  زغارية 

�ملر�هنة بتنويع و ��صتحد�ث �خت�صا�صات تكوينية تتالءم مع طابع 
�لولية �لفالحي و �ل�صياحي 

بفرقة  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
الوالئية  بامل�سلحة  التطهري 
والية  الأم��ن   العمومي  لالأمن 
كمية  حجز  من  اأم�س،  غليزان 
البي�ساء   اللحوم  م��ن  معتربة 
قدرت  لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري 
الدجاج  من  قنطارا  ب13.25 

لال�ستهالك.  م��وج��ه��ة  ك��ان��ت 
العملية جاءت اإثر توقيف �ساحنة 
وثائقها وتفتي�سها،  واأثناء مراقبة 
حلوما  يحمل  مالكها  اأن  ات�سح 
�رصوط  م�ستوفية  غري  بي�ساء 
رائحة،  منها  وتنبعث  احلفظ 
ال�ساحنة  رفقة  توقيفه  مت  اأي��ن 

البيطري  الطبيب  على  وعر�سها 
حجز  �سهادة  حرر  اأين  ملعاينتها 
مع  احل��م��ول��ة  �سالحية  ل��ع��دم 
النعدام  وذلك  اإتالف...   حم�رص 
انعدام  م��ع  والتربيد  النظافة 
قدرت  حيث  ال�سناديق  نظافة 
قنطارا   13 ب�  املحجوزة  الكمية 

البي�ساء  اللحوم  من  كلغ   25 و 
ليتم  �سندوقا،   37 يف  حمملة 
وردم��ه  كليا  امل��ن��ت��وج  اإت���الف 
الفرعي  الق�سم  مع  بالتن�سيق 
على  حفاظا  بغليزان،  الفالحي 

امل�ستهلك. و�سحة  اأمن 
ع�سام ابو 

حجز 13.25 قنطار� من �للحوم �لبي�صاء �لفا�صدة بغليز�ن 

متكنت م�سالح اأمن دائرة خمي�ستي �لتكوين �ملهني بتي�صم�صيلت 
حجز  من  تي�سم�سيلت  والية  باأمن 
اللحوم  م��ن  معتربة  ج��د  كمية 
قنطار   من  ب�اأكرث  قدرت  البي�ساء 
و  1.830 كغ  . العملية التي قامت 
بيان  ح�سب  ال�رصطة  عنا�رص  بها 
اإثر  جاءت  االأمنية  املوؤ�س�سة  ذات 
ن�سب حاجز اأمني روتيني من قبل 
عنا�رص اأمن دائرة خمي�ستي ، مكن 
من  توقيف �سخ�س ينقل على منت 
مركبته غري املهياأة كمية من اللحوم 
غري  وبطريقة   ، )دج��اج(   البي�ساء 

مطابقة ل�رصوط ال�سحة و النظافة، 
الطبية  ال�سهادة  حيازة  عدم  كذا  و 
�سالحية  تثبت  التي  البيطرية 
املنتوج لال�ستهالك الب�رصي. بحيث 
من  املحجوزة  الكمية  معاينة  بعد 
اأنها  اأك��د  البيطري  الطبيب  قبل 
الب�رصي  لال�ستهالك  �ساحلة  غري 
على  اإت��الف��ه��ا  و  حجزها  ليتم   ،
التقني ببلدية  الردم  م�ستوى مركز 
ال�سحية  ال�رصوط  وفَق  خمي�ستي، 
الالزمة و ذلك بح�سور الطبيب و 
املخالف.                           ز/حميد 

حجز�أكرث من  قنطار ون�صف 
من �للحوم �لبي�صاء غري �صاحلة 

لال�صتهالك بت�صم�صيلت 

املنظمة  اجلرمية  حماربة  اإط��ار  يف 
املتوا�سلة  العمليات  �سياق  يف  و 
ار  االجتاّ حماوالت  الإف�سال  الهادفة 
مفرزة  اأوقفت  ببالدنا،  باملخدرات 
م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي 
اجلمارك  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
فيفري   22 يوم  بتلم�سان/ن.ع.2، 
خمدرات  جتار   )03( ثالثة   ،2020
كيلوغرامات   )104( حجزت  و 
 )03( ثالث  و  املعالج  الكيف  من 
اأوقفت  فيما  �سياحية،  مركبات 
مفرزة اأخرى بالتن�سيق مع عنا�رص 
الدفلى/ بعني  الوطني  ال���درك 
خم��درات   )02( ت��اج��ري  ن.ع.1، 

كيلوغرامات   )3،59( بحوزتهما 
داخل  خمباأة  كانت  املادة  نف�س  من 

مركبة �سياحية.
مفارز  اأوق��ف��ت  اأخ���رى،  جهة  من 
بكل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
قزام/ن.ع.6،  وعني  مترنا�ست  من 
�ستة  �سبطت  و  اأ�سخا�س   )08(
و�ست  كهربائية  مولدات   )06(
باالإ�سافة  �سغط،  مطارق   )06(
اإىل �ستة )06( اأجهزة للك�سف عن 
 )57( توقيف  مت  حني  يف  املعادن، 
جن�سيات  من  �رصعي  غري  مهاجرا 
و  مت��رنا���س��ت  م��ن  ب��ك��ل  خمتلفة 
تلم�سان.                      بكاي عمر

حجز قنطار و4كلغ من �لكيف 
بتلم�صان وتوقيف3 بارونات

مواطني  من  كبري  ع��دد  اأق��دم 
اإداري���ا  التابعة  ت��ب��ودة  ق��ري��ة 
االحتجاج  على  �سبدو  لدائرة 
املوؤدي  الطريق  م�ستوى  على 
واأوالد  ال��ق��ور  ب��ل��دي��ة  اإىل 
املحتجون  ق��ام  حيث  امليمون 
يف  الريفي  ال�سكن  قائمة  على 
الريفي  املجمع  برنامج   اإطار  

ال�سلطات  مطالبني  باالحتجاج 
جلنة  واإيفاد  باإن�سافهم  الوالئية 
�سمت  القائمة  لكون  حتقيق 
تعبري  ح�سب  لغرباء  اأ�سماء 

املحتجني؛  من  عدد 
ال�سلطات  حاولت  وق��د  ه��ذا، 
عني  اإىل  تنقلت  التي  املحلية 
للمحتجني  ال��ت��ح��دث  امل��ك��ان 

رئي�س  مع  يتجاوبوا  مل  لكنهم 
املحلية  وال�سلطات  ال��دائ��رة 
وب��ال��ت��ايل م��ا زال����ت م��وج��ة 
يف  متوا�سلة  االح��ت��ج��اج��ات 
وكان   هذا،  االأيام  قادم  انتظار 
تلم�سان  والية  بلديات  من  عدد 
االآونة  يف  عا�ست  قد  احلدودية 
االحتجاجات  وقع  على  االأخرية 

ن��ت��ي��ج��ة ت����ردي االأو����س���اع 
من  بعدد  لل�سكان  االجتماعية 
على  ُيتطلب  وعليه  املناطق؛ 
العاجل  التدخل  الوالية  وايل 
الظروف  حت�سني  على  والعمل 
الوالية  ل�سكان  االجتماعية 

احلدودية. 
بوتليتا�س ع 

بوعالم �ل�صكن �لريفي يحدث �لفتنة بقرية تبودة ب�صبدوبتلم�صان دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
البي�س،  والي���ة   الأم��ن  التابعة 
اللحوم  من  كلغ  حجز175  من 
على  مذبوح  –دجاج  البي�ساء  
االأ�سبوعي  ال�سوق  م�ستوى  
دوريات  اإثر  على  بوعالم  لبلدية 
مديرية  و  االأمن  لقوات  م�سرتكة 
البلدية  امل�����س��ال��ح  و  ال��ت��ج��ارة 
على  ج��اءت  العملية   . ببوعالم  
مراقبة  بعد  م�سرتكة  دوريات  اإثر 

جمموعة من التجار على م�ستوى 
مت  اأي��ن   ، االأ�سبوعية   ال�سوق 
معاينتها  و  اللحوم  كمية  حجز 
التابع  البيطري  الطبيب  قبل  من 
اأين  ببوعالم،  الفالحية  للمقاطعة 
قدم مل�سالح ال�رصطة �سهادة تثبت 
 ، احليواين  املنتوج  �سالحية  عدم 
يف حني مت توجيهها  لالتالف على 

م�ستوى مركز الردم التقني  .
ل.ن��اجي 

دجاج غري �صالح لال�صتهالك ب�صوق 
بلدية بــوعالم بالبي�س 
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مدرب عاملي يريد بن رحمة 
يف �ملريكاتو �ل�صيفي

زد�دكة : "لدي �لرغبة 
يف حمل قمي�س �ملنتخب 

�جلز�ئري"
قائد  اإن�ضيني،  لورينزو  رف�ص 
نابويل، املقارنة بني االأرجنتيني 
بر�ضلونة،  جنــم  مي�ضي  ليونيل 
ومــواطــنــه ديــيــجــو مـــارادونـــا، 

اأ�ضطورة البارتينوبي.
من  ملــواجــهــة  ــويل  ــاب ن وي�ضتعد 
ي�ضت�ضيف  عندما  الثقيل  العيار 
اليوم الثالثاء،  نظريه بر�ضلونة، 
�ضمن  ــو،  ــاول ب �ــضــان  ملعب  عــلــى 
من  الـ16  دور  ــاب  ذه لــقــاءات 

دوري اأبطال اأوروبا.
ـــي يف  ـــن ـــي ـــض ـــ� ــــــــال اإن وق
بــاملــوؤمتــر  ت�ضريحاته 
التقدميي  ال�ضحفي 
االأف�ضل  هو  "مي�ضي 
ال  لكنني  العامل،  يف 
اأريد اإجراء مقارنات 
ـــا،  ـــارادون ـــني م بــيــنــه وب
كل  هو  لنا  بالن�ضبة  دييجو  الأن 
دون  لدينا،  مقد�ص  اإنه  �ضيء، 
هو  ــذي  ال مي�ضي  مــن  التقليل 

االأف�ضل على االإطالق".
من  مبــزيــد  "اأ�ضعر  واأ�ــضــاف 
بالفرتة  نابويل  يف  القيادة 

الــذي  املـــدرب  وبف�ضل  احلالية، 
اأنه  دائًما  �ضعرت  الثقة،  منحني 

بجانبي".
بري�ضيا  يف  املا�ضي  "اللقاء  وتابع 
جيدون  كنا  جــيــًدا،  �ضباًقا  كــان 
بف�ضل  وذلــك  النتيجة،  قلب  يف 
دائًما  ي�ضاعدنا  الذي  ا  اأي�ضً املدرب 

يف ال�ضعوبات".

اأمـــام  "لكن  اإنــ�ــضــيــنــي  واأردف 
للغاية،  �ضعب  فال�ضباق  بر�ضلونة 
طريقة،  باأف�ضل  له  ن�ضتعد  لكننا 
لدينا  ما  اأف�ضل  نقدم  ال  اأننا  نعلم 
دوري  لــكــن  ــا  حــالــًي الـــــدوري  يف 

االأبطال له �ضحر اآخر".
الكالت�ضيو  بني  االخــتــالف  وعــن 
اإن�ضيني:  ك�ضف  االأبطال،  ودوري 

لكننا  املــتــغــرية،  هــي  "اخل�ضوم 
يف  ـــدرب،  امل مــع  ــك  ذل على  نعمل 
نواجه  اأن  علينا  الــدوري  بطولة 
دوري  يف  نــلــعــب  ــا  ــم ك ــع  ــي ــم اجل

االأبطال".
مع  "حتى  لــوريــنــزو  واأو�ـــضـــح 
م�ضاكل،  تواجه  اأن  ميكن  بري�ضيا 
ا مع فرق �ضغرية  وهذا حدث اأي�ضً
مباراة  لعبنا  بينما  جينك،  مثل 
وحققنا  ليفربول  �ضد  جــيــدة 

نتيجة اإيجابية".
عبور  يف  الفريق  فر�ص  وحــول 
مدى  "نعرف  �ــضــرح:  بر�ضلونة، 
ميتلكون  هــم  املـــبـــاراة،  �ضعوبة 
و�ضيتعني  ــال  ــط االأب مــن  العديد 
ــد،  واح كفريق  التفكري  علينا 
اأن  ميكننا  فقط  الطريقة  وبهذه 
نفوز  نحن  جيدة،  مباراة  نقدم 

كفريق ولي�ص بالفرديات".
ل�ضمه  بر�ضلونة  عرو�ص  وحــول 
"ال،  لــوريــنــزو:  ــال  املــا�ــضــي، ق يف 
بر�ضلونة ناٍد رائع، لكن مل تتح يل 

هذه الفر�ضة اأبًدا".

االأوملبية  اللجنة  رئي�ص  اأقر 
ـــة،  ـــي ـــال ـــط الـــوطـــنـــيـــة االإي
باأنه  ــد،  االأح ماالجو،  جيوفاين 
دون  املباريات،  اإقامة  درا�ضة  يتم 
تواجد جماهريي ب�ضبب فريو�ص 
�ضرورة  اأو�ــضــح  ولكنه  كــورونــا، 
الت�ضرف وفقا لقرارات احلكومة.
يف  مباريات  اأربــع  اليوم  وتاأجلت 
اآ"، اإ�ضافة اإىل االأحداث  "ال�ضريي 
اأقاليم  يف  تقام  التي  الريا�ضية 

ال�ضمالية  وفينيتو  لــومــبــارديــا 
بعد  ــــك  وذل اأمــنــيــة،  الأ�ــضــبــاب 
م�ضابا  و130  وفاة  حالتي  ت�ضجيل 

بالفريو�ص يف �ضمايل البالد.
م�ضتجدات  اأي  ـــدوث  ح وحلـــني 
املقبلة،  ال�ضاعات  خــالل  اأخــرى 
فاإن هذه احلالة الطارئة، التي مل 
البالد،  وجنوب  لو�ضط  بعد  ت�ضل 
مباراة  اإقامة  االآن  حتى  تهدد  ال 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب 

ــني فــريــقــي نــابــويل  االأبـــطـــال ب
لها  واملقرر  االإ�ضباين  وبر�ضلونة 
)�ضان  ملعب  على  املقبل  الثالثاء 

باولو(.
ت�ضريحات  يف  مـــاالجـــو  ــــال  وق
اليوم  �ضبورت�ص(  )�ضكاي  ل�ضبكة 
عامل  على  يجب  الوقت  هذا  "يف 
ــرارات  ــق الــريــا�ــضــة االنــ�ــضــيــاع ل
الليلة  ــات،  ــوم ــك واحل ال�ضلطات 
املا�ضية كانت حافلة، حيث انتهى 

وقت  يف  ــوزراء  ال جمل�ص  اجتماع 
كان  حيث  تاأقلمنا  وقــد  متاأخر 
هو  املباريات  خو�ص  عــدم  ــرار  ق

االأ�ضح".
اإنرت  مواجهات  اليوم  األغيت  وقد 
مــيــالن و�ــضــامــبــدوريــا، اأتــاالنــتــا 
ــا  ــريون ــص ف ــال� ــي ــو، ه ــول ــض ــا� ــض و�
وكــالــيــاري، وتــوريــنــو وبــارمــا يف 

اآ".  "ال�ضريي 

ك�ضفت تقارير �ضحفية فرن�ضية اليوم ان 
عطال  يو�ضف  اجلزائري  االأميــن  الظهري 
بعد  امليادين  اىل  العودة  من  جدا  قريب 

مدة  اأبعدته  خطرية  الإ�ضابة  تعر�ضه 
طويلة.

التقارير  ذات  عنه  ك�ضفت  مــا  وح�ضب 

يو�ضف  اجلزائري  النجم  فــاإن  ال�ضحفية 
يف  اإنفراد  على  التدريبات  �ضيبا�ضر  عطال 

العا�ضر من �ضهر مار�ص القادم .
اجلزائري  االأميــن  الظهري  �ضيعمل  حيث 
على  باإنفراد  التدرب  على  عطال  يو�ضف 
 20 ان ي�ضتاأنف التدريبات اجلماعية يوم 

مار�ص املقبل .
يجدر بالذكر ان النجم اجلزائري يو�ضف 
خطرية  الإ�ضابة  تعر�ص  قد  كان  عطال 
اأبعدته منذ �ضهر دي�ضمرب من العام املا�ضي 

عن املالعب .

االأمين  الظهري  يكون  لن  ر�ضمية  ب�ضفة  و 
اجلـــزائـــري يــو�ــضــف عــطــال حــا�ــضــرا يف 
�ضهر  اجلزائري  الوطني  املنتخب  ترب�ص 

مار�ص القادم ملواجهة منتخب زميبابوي .

ادىل جنم نادي مان�ضي�ضرت �ضيتي ال�ضابق ري�ضاردز بت�ضريحات �ضحفية 
اجلزائري  النجم  ان  خاللها  من  ك�ضف  االإجنليزية  االإعــالم  لو�ضائل 

ريا�ص حمرز ي�ضتحق اللعب باإ�ضتمرار .
اجلزائري  النجم  ان  ري�ضاردز  ال�ضابق  االإجنليزي  الــدويل  اأكد  حيث 
املــدرب  ت�ضكيلة  يف  الالعبني  اأف�ضل  بــني  مــن  يعترب  حمــرز  ريــا�ــص 

االإ�ضباين بيب غوارديوال .
الالعبني  اأف�ضل  بني  من  يعد  حمرز  ريا�ص   ” قائال  ري�ضاردز  و�ضرح 

هذا املو�ضم يف ت�ضكيلة نادي مان�ضي�ضرت �ضيتي باالإ�ضافة اىل كيفن دي 
بروين و اأغويرو ”.

وتابع حديثه قائال ” انا اأظن ان النجم اجلزائري ريا�ص حمرز ي�ضتحق 
اللعب ب�ضكل دائم يف ت�ضكيلة املدرب االإ�ضباين بيب غوارديوال ”.

اأكرث  يف  دافع  قد  ري�ضاردز  ال�ضابق  االإجنليزي  الدويل  وكان 
كاأحد  واإعتربه  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  على  مرة  من 

اأف�ضل الالعبني يف مان�ضي�ضرت �ضيتي .

من  نوعا  حمــرز  ريا�ص  اجلــزائــري  الــدويل  الالعب  اأبــدى 
التحّفظ يف ت�ضريحاته االإعالمية، ِب�ضاأن م�ضتقبله والعقوبة 

االأوروبية املُ�ضّلطة على فريقه مان�ض�ضرت �ضيتي.
يف  املدرب  مّني  يطلبه  مِبا  ُمن�ضغل  “اأنا  حمرز:  ريا�ص  وقال 
)معاجلة  االأخــرى  االأمــور  نرتك  �ضيتي.  مان�ض�ضرت  فريقي 
متفائلون  نحن  بها.  تتكّفل  ــالإدارة  ل االأوروبــيــة(  العقوبة 

ل اإىل حّل(، ِلننتظر ونرى”. )ِبالتو�ضّ
ل�ضانه  على  نقلتها  حمرز  للجناح  ت�ضريحات  يف  ذلك  جاء 
ال�ضحافة الربيطانية، االأحد، بعد خو�ص الدويل اجلزائري 
يف  �ضيتي  لي�ضرت  وامل�ضيف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  فريقه  مباراة 
يرتبط  حمرز  اأن  ِعلما  ال�ضبت.  م�ضاء  االإجنليزية،  البطولة 

مع نادي “ال�ضيتيزن” ِبعقد، تنق�ضي مّدته �ضيف 2023.
حمرز:  قال  �ضيتي،  لي�ضرت  ال�ضابق  فريقه  مواجهة  وعن 
“كانت مباراة �ضعبة خا�ضة واأن املناف�ص اعتمد على خم�ضة 
م�ضاحة  من  قدر  اأكرب  على  ال�ضيطرة  علينا  كان  مدافعني. 
نقاط  ح�ضد  ا�ضتطعنا  وِبالتايل  منه،  متّكنا  ما  وهو  امللعب، 

الفوز”.
وتوقيع  الوحيد  الهدف  �ضنع  يف  م�ضاهمته  وِب�ضاأن 

“كنت اأرغب  انت�ضار مان�ض�ضرت �ضيتي، قال حمرز: 
غابرييل  زميلي  ـــت  راأي ولــكــن  الت�ضديد،  يف 

مت�ضّللة،  وغري  جّيدة  و�ضعية  يف  خي�ضو�ص 
فاّتخذت ِب�ضرعة الربق قرار التمرير، وكان 

خيارا �ضليما وُمثمرا”.
جناح  قال  مدريد،  ريال  مواجهة  وعن 

�ضعب،  لقاء  “اإنه  �ضيتي:  مان�ض�ضرت 
لكّننا م�ضتعّدون خِلو�ضه”.

ويــتــبــارى ريـــا�ـــص حمـــرز وفــريــقــه 
مان�ض�ضرت �ضيتي مع ريال مدريد، ِبر�ضم 
ثمن نهائي رابطة اأبطال اأوروبا. حيث 

م�ضاء  ِباإ�ضبانيا  الذهاب  مباراة  ُتــرى 
العودة  مواجهة  وُتقام  املقبل.  االأربعاء 

ِباجنلرتا يف الـ 17 من مار�ص القادم.

�ضباب  لنادي  االأميــن  الظهري  ان  ال�ضهري   ” كــورة   ” موقع  ك�ضف 
الوطني  الناخب  ح�ضابات  دخل  عيادة  بن  ح�ضني  ق�ضنطينة 

جمال بلما�ضي وهذا بعد امل�ضتويات الكبرية التي بات يقدمها .
واأكد موقع ” كورة” ان ح�ضني بن عيادة �ضنع احلدث هذا املو�ضم 
الوطني  الناخب  ح�ضابات  يدخل  جعله  ما  اجلزائري  الدوري  يف 

جمال بلما�ضي .
جمال  الوطني  الناخب  فــاإن  املوقع  ذات  عنه  ك�ضف  ما  وح�ضب 
يقدمها  بات  التي  الكبرية  بامل�ضتويات  كثريا  معجب  بلما�ضي 

ح�ضني بن عيادة يف الفرتة االأخرية .

اإذ و بن�ضبة كبرية فاإنه �ضيقوم 
ــاء بـــن عـــيـــادة اىل  ــدع ــت ــض ــاإ� ب

املنتخب  ملع�ضكر  املو�ضعة  القائمة 
الوطني اجلزائري القادم �ضهر مار�ص ملواجهة 

منتخب زميبابوي .
اجلزائري  االأميــن  الظهري  ان  بالذكر  يجدر 

يو�ضف عطال م�ضاب يف الفرتة االأخرية ما جعل 
بلما�ضي يقرر تدعيم املنتخب الوطني بالعبني 

جدد .

جــاتــوزو،  جينارو  اإيــفــان  طالب 
العبيه  لنابويل،  الفني  املــديــر 
باالهتمام بفريق بر�ضلونة ككل، 
حينما  وذلك  فقط،  مي�ضي  ولي�ص 
يتواجه الفريقان اليوم الثالثاء، 
�ضمن  بــاولــو،  �ــضــان  ملعب  عــلــى 
بدوري  الـ16  دور  ذهاب  مباريات 

اأبطال اأوروبا.
وقال جاتوزو يف املوؤمتر ال�ضحفي 
االإثنني:  اليوم  باملباراة،  اخلا�ص 
اإىل  نــنــظــر  اأال  عــلــيــنــا  "يجب 
مي�ضي  لديه  ــه  اأن على  بر�ضلونة 
�ضنلعب  كامل  فريق  هناك  فقط، 
للفوز  جاهدين  و�ضن�ضعى  �ضده، 

عليه".
�ضعبة،  �ضتكون  "املباراة  واأ�ضاف: 
الطرق  باأف�ضل  لها  ن�ضتعد  ونحن 

املمكنة".
قبل  اأنام  لن  اأنني  يف  اأثق  واأكمل: 
املباراة، ولكنني ب�ضكل عام ال اأنام 
هذه  خــالل  قليلة  الأوقــات  �ضوى 

االأيام".
اأي�ضا  "لدينا  جـــاتـــوزو:  ــع  ــاب وت
لكن  الــدوري،  يف  �ضعبة  مباريات 
متاما  جاهزين  نكون  اأن  علينا 
امل�ضتويات  كافة  على  للتحديات 
اأبطال  دوري  اأو  الــدوري  يف  �ضواء 

اأوروبا".
جاتوزو  �ضدد  اآخــر،  جانب  وعلى 
عــلــى دعـــمـــه الــكــبــري لــلــمــدن 
بها  انــتــ�ــضــر  ــي  ــت ال ــة  ــي ــال ــط االإي
"دائما  قائال:  "كورونا"،  فريو�ص 
اجلميع،  من  قريبا  يكون  نابويل 
ويريد م�ضاندة املدن املت�ضررة من 

املر�ص".
�ضيئة  ــة  ــداي ب ــوزو  ــات ج وواجــــه 
تلقى  حيث  نــابــويل،  مع  مل�ضواره 
الفريق اأربع هزائم خالل خم�ص 
حقق  لكنه  بــالــدوري،  مباريات 
بعدها �ضتة انت�ضارات خالل �ضبع 

مباريات حملية.
ويــحــتــل نــابــويل حــالــيــا املــركــز 
االإيــطــايل،  الـــدوري  يف  ال�ضاد�ص 
ــة لــلــدوري  ــل ــوؤه ـــر املــراكــز امل اآخ
نقاط  ت�ضع  بــفــارق  ـــــي،  االأوروب
خلف اأقرب املراكز املوؤهلة لدوري 
مرحلة   13 قبل  وذلك  االأبطال، 

من نهاية امل�ضابقة.
وقال جاتوزو ب�ضاأن تعاقد نابويل 

ال�ضتوية  االنتقاالت  �ضوق  خالل 
و�ضتاني�ضالف  بوليتانو  ماتيو  مع 
"عندما  دميــي  ودييجو  لوبوتكا 
اأغلقت �ضوق االنتقاالت ال�ضتوية، 
لقد  لــلــنــادي.  بال�ضكر  تقدمت 
جلبت يل االإدارة عنا�ضر بارزة".

على  مباراة  كل  يف  "نفكر  واأ�ضاف 
حدة. كنت اأ�ضعر بالقلق حقا الأن 
الو�ضول  اأجــل  من  عانى  الفريق 

لالإيقاع املطلوب".
�ضوى  نــابــويل  �ضباك  تتلق  ومل 
هــدف واحـــد خــالل اآخـــر ثالث 
التي  املباراة  يف  وذلــك  مباريات، 
 1  /  2 �ضبال  الفريق على  فاز فيها 

يوم اجلمعة املا�ضي.

لكنه �ضيخو�ص اختبارا �ضعبا اأمام 
االأرجنتيني  وجنمه  بر�ضلونة 
ليونيل مي�ضي الذي �ضجل رباعية 
املباراة  خالل  هاتريك(  )�ضوبر 
الكتالوين  الفريق  فيها  فاز  التي 
االأول  اأم�ص  �ضفر   /  5 اإيبار  على 

ال�ضبت.
ومع ذلك، يعلق نابويل اآماله على 
مانوال�ص  كو�ضتا�ص  الدفاع  قلب 
التاألق ب�ضكل كبري  الذي �ضبق له 

اأمام بر�ضلونة.
مانوال�ص  الــدويل  اليوناين  وكــان 
 2018 يف  رومــــا  بــفــريــق  ــا  ــب الع
برب�ضلونة  الفريق  اأطــاح  عندما 
�ضجل  وقـــد  الــثــمــانــيــة،  دور  ــن  م
االإيــاب  مباراة  يف  الثالث  الهدف 
بر�ضلونة  على  بالفوز  انتهت  التي 
 4  / 4 3 / �ضفر ليتعادل الفريقان 
ويتاأهل  االإجمالية  النتيجة  يف 
احت�ضاب  بقاعدة  حينذاك  روما 
بهدفني،  االأر�ـــص  ــارج  خ الهدف 
انتهت  الذهاب  حيث كانت مباراة 

بفوز بر�ضلونة على ملعبه 4 / 1.
مــع ذلــك، يــدرك مــانــوال�ــص قوة 
رغم  احلايل،  الوقت  يف  بر�ضلونة 
اأن الفريق الكتالوين يفتقد جهود 
دميبلي  وعثمان  �ضواريز  لوي�ص 

و�ضريجي روبرتو.
على  الفوز  "ميكن  مانوال�ص  وقال 
جيد.  ب�ضكل  باللعب  بر�ضلونة 
العامل.  يف  العــب  اأف�ضل  مي�ضي 
وعلينا جميعا اللعب برتكيز واإال 

لن نفوز على الفريق الكتالوين".

�إن�صيني: "�أرف�س مقارنة مي�صي مبار�دونا"

كورونا ل يهدد مو�جهة موقعة نابويل وبر�صلونة

ري�صاردز : حمرز ركيزة �أ�صا�صية يف مان�ص�صرت �صيتي هذ� �ملو�صم

هذ� ما قاله حمرز عن م�صتقبله و�لعقوبة �لأوروبية

جنم ق�صنطينة يقتحم ح�صابات بلما�صي

عطال يتلقى �أخبار� ر�ئعة بعد ��صابته �خلطرية

�أندي ديلور : "ما فعله بلما�صي مع جاتوزو: "بر�صلونة لي�س مي�صي فقط"
�ملنتحب �لوطني جنون"

اأندي  الفرن�ضي  مونبلييه  نادي  مهاجم  اأثنى  الفرن�ضية  االإعالم  لو�ضائل  �ضحفية  ت�ضريحات  يف 
ديلور كثريا على الناخب الوطني جمال بلما�ضي اين اإعتربه مدرب كبري .

حيث اأ�ضاد مهاجم املنتخب الوطني اجلزائري اأندي ديلور بالعمل الذي يقوم به الناخب الوطني 
جمال بلما�ضي يف كل ترب�ص يح�ضره اين و�ضفه باالإ�ضتثنائي .

و�ضرح اأندي ديلور لو�ضائل االإعالم الفرن�ضية قائال ” يف املنتخب الوطني اجلزائري لدينا مدرب 
اإ�ضتثنائي وغري عادي انه يقوم ببع�ص االأمور التي ت�ضاعدنا كثريا ”.

وتابع اأندي ديلور حديثه قائال ” جمال بلما�ضي لقد قام بعمل جمنون منذ توليه االإ�ضراف على 
املنتخب الوطني اجلزائري و حقق الكان ”.

جمال  الوطني  الناخب  قبل  من  اإ�ضتدعاء  تلقى  ديلور  اأندي  اجلزائري  النجم  ان  بالذكر  يجدر 
بلما�ضي للم�ضاركة رفقة املنتخب الوطني يف نهائيات كاأ�ص امم اإفريقيا املا�ضية.

نادي  ان  ام�ص  اإجنليزية  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
النجم  مع  التعاقد  اأجل  من  ال�ضباق  دخل  اإيفرتون 
اجلزائري �ضعيد بن رحمة العب نادي برينتفورد.
الفريق  مدرب  ان  ال�ضحفية  التقارير  ذات  واأكدت 
الكبرية  بامل�ضتويات  كثريا  معجب  اأن�ضلوتي  كارلو 

التي قدمها النجم اجلزائري �ضعيد بن رحمة .
ناديه  م�ضوؤويل  من  اأن�ضلوتي  كارلو  طالب  حيث 
اإيفرتون االإ�ضراع يف ح�ضم �ضفقة النجم اجلزائري 

�ضعيد بن رحمة املتاألق هذا املو�ضم .
لتكوين  اأن�ضلوتي  كارلو  االإيطايل  املدرب  وي�ضعى 
فريق جيد خالل املو�ضم القادم وهذا من اأجل لعب 

املراكز االأوىل يف الدوري االإجنليزي املمتاز .
التعاقد  يف  �ضهلة  اإيفرتون  نادي  مهمة  تكون  ولن 
خا�ضة  رحــمــة  بــن  �ضعيد  ــري  ــزائ اجل النجم  مــع 
االأنــديــة  مــن  العديد  اإهــتــمــام  حمــل  يوجد  واأنـــه 

االإجنليزية.

لو�ضائل  �ضحفية  تــ�ــضــريــحــات  يف 
اأنه  زدادكة  اأكد  الفرن�ضية  االإعالم 
يريد اللعب ل�ضالح املنتخب الوطني 
احلديث  كرثة  بعد  وهذا  اجلزائري 

موؤخرا عنه .
ــــــة العــــب نـــادي  وقــــد اأكــــد زدادك
لديه  انه  الفرن�ضي  فوت  كلريمون 
املنتخب  قمي�ص  حمل  يف  الرغبة 
كان  اأن  منذ  ــري  ــزائ اجل الوطني 

�ضغري يف ال�ضن .
و�ضرح حكيم زدادكة قائال ” لدي 
قمي�ص  حمل  يف  كبرية  رغبة 
منذ  اجلزائري  الوطني  املنتخب 

اأن كنت �ضغري يف ال�ضن ”.
حديثه  زدادكـــة  حكيم  وتــابــع 
الناخب  ان  اأعــلــم  اأنـــا   ” قــائــال 
الـــوطـــنـــي جـــمـــال بــلــمــا�ــضــي 
االأخــرية  الفرتة  يف  يتابعني 
تقدمي  اأجــل  من  م�ضتعد  واأن 

م�ضتويات كبرية ”.
الوطني  الناخب  اإهتمام  وجاء 
ــال بــلــمــا�ــضــي بــنــجــم نـــادي  ــم ج
زدادكــة  حكيم  الفرن�ضي  فــوت  كلريمون 
لها  تعر�ص  التي  اخلطرية  االإ�ضابة  بعد 

جنم اخل�ضر يو�ضف عطال .

رومينيجه: ل �أجد 
تف�صرًي� لو�صع كوتينيو

الرئي�ص  رومينيجه  هاينز  كـــارل  اعـــرتف 
بعدم  ــخ،  ــون ــي م بــايــرن  لــنــادي  الــتــنــفــيــذي 
الالعب  م�ضتوى  تذبذب  تف�ضري  على  قدرته 
الربازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق البافاري 

هذا املو�ضم.
�ضبورت  �ضحيفة  اأبرزتها  ت�ضريحات  وخالل   
جيد  ب�ضكل  يلعب  "اإنه  رومينيجه  قال  بيلد، 
يعطيك  اأخرى  اأوقات  ويف  املباريات،  بع�ص  يف 

انطباًعا اأنه ثمة اأ�ضياء تعيقه". 
ومل ي�ضل الدويل الربازيلي الأف�ضل م�ضتوياته 
منذ  وذلــك  االآن،  حتى  البافاري  الفريق  مع 
من  ــاًرا  مــع املــا�ــضــي،  ال�ضيف  اإلــيــه  ان�ضمامه 

بر�ضلونة حتى نهاية املو�ضم. 
�ضاحب  بقدرة  رومينيجه  يوؤمن  ذلــك،  رغم 
االأ�ضابيع  يف  بــارز  دور  لعب  على  عاًما   27 الـــ 
ومميز  مهم  عامل  اأنه  موؤكًدا  املقبلة،  احلا�ضمة 

بالن�ضبة للفريق. 
فر�ضة  له  يتيح  بنًدا  االأملاين  العمالق  وميلك 
التعاقد مع كوتينيو بعقد دائم بنهاية املو�ضم، 
لكن  لرب�ضلونة،  يورو  مليون   120 دفعه  حال 

النادي البافاري مل يح�ضم موقفه حتى االآن.
لل�ضفر  زمالئه  باقي  رفقة  كوتينيو  وي�ضتعد   
اإىل لندن، ملواجهة ت�ضيل�ضي يف ملعب �ضتامفورد 
نهائي  ثمن  ذهــاب  يف  الثالثاء،  غــًدا  بريدج، 

دوري اأبطال اأوروبا.
البافاري،  الفريق  العبي  رومينيجه،  وطالب 
اأمــام  الرتكيز  مــن  قــدر  ــرب  اأك على  باحلفاظ 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهــاب  يف  ت�ضيل�ضي 

اأوروبا.
وقال "�ضنحاول اأن تتوا�ضل الرحلة هذا العام، 

لكني اأحذر من البدء يف االأحالم من االآن".
الفني  املدير  بعمل  جمــددا  رومينيجه  واأ�ضاد 
ب�ضكل  "عمل  اإنــه  وقــال  فليك  هانز  للفريق، 
منذ  للغاية  ناجحة  فرتة  �ضهدنا  وقد  ممتاز، 

ت�ضرين ثان/نوفمرب املا�ضي".
يزال  ال  ميونخ  بايرن  اأن  رومينيجه  وتابع 
ميكن  ولذلك  الثالث  امل�ضابقات  يف  م�ضاركا 
الذي  العمل  عن  متاما  را�ضيا  يكون  اأن  للمرء 

قدمه حتى االآن.

تري �صتيجن: بد�أنا �لتاأقلم 
على طريقة �صيتني

دي يوجن: �للعب مع مي�صي �صرف 
كبري.. ونابويل فريق ر�ئع

مرمى  حار�ص  �ضتيجن،  تري  اأندريه  مارك  االأملــاين  اأكد 
االإيطايل  نابويل  ملواجهة  جاهز  فريقه  اأن  بر�ضلونة، 
اليوم الثالثاء، يف ذهاب دور الـ16 بدوري اأبطال اأوروبا، 

م�ضرًيا اإىل اأن الالعبني يرغبون يف تقدمي اأف�ضل اأداء.
"موندو  �ضحيفة  مــع  مقابلة  يف  �ضتيجن،  تــري  ـــد  واأك
�ضعبة  �ضتكون  نابويل  مواجهة  اأن  "نعلم  ديبورتيفو": 
للغاية لكننا �ضرنكز للخروج بنتيجة اإيجابية من هناك 

واأن ننجز االأمر يف ملعبنا كامب نو".
اأن  ونعلم  الهدف،  نحو  بخطوة  خطوة  "�ضن�ضري  واأردف 

علينا موا�ضلة التح�ضن يف كل مباراة".
مع  يلعب  والــذي  عاما  الـ27  �ضاحب  احلــار�ــص  واأ�ــضــاف 
فيها  نتاأقلم  كنا  االأخــرية  "االأ�ضابيع   2014 منذ  الرب�ضا 
لكننا  �ضيتيني(،  كيكي  املــدرب  )مع  اللعب  طريقة  على 

جاهزون، نريد الفوز بالطريقة التي يتمناها املدرب".
يف  �ضينتهي  ــذي  وال بر�ضلونة  مع  عقده  تديد  وحــول 
لكنني  قريبا،  املباحثات  بداأنا  "لقد  قال   ،2022 �ضيف 
واأنا  عقدي،  يف  عامان  يتبقى  اليزال  عجالة،  على  ل�ضت 

واأ�ضرتي ن�ضعر بال�ضعادة هنا، ن�ضعر وكاأننا يف بلدنا".

بر�ضلونة،  و�ضط  العب  يوجن،  دي  فرينكي  الهولندي  عرب 
وقائد  جنم  مي�ضي،  ليونيل  جانب  اإىل  باللعب  فخره  عن 

البار�ضا، موؤكًدا اأنه االأف�ضل يف العامل.
وي�ضتعد بر�ضلونة ملواجهة نابويل، مبلعب �ضان باولو، اليوم 

الثالثاء، يف ذهاب دور الـ16 من دوري اأبطال اأوروبا.
ميكننا  "ال  "اليويفا":  ملوقع  ت�ضريحاته  يف  يوجن  دي  وقال 
كمرجع  نابويل  �ضد  اال�ضتعدادية  الفرتة  مباريات  اعتبار 

لنا".
واأ�ضاف "نابويل فريق رائع وي�ضم العبني مميزين. بالرغم 
من اأنهم حققوا نتائج غري متوقعة يف الدوري هذا املو�ضم، 
اإال اأن عليك اأن ترى كيف يوؤدون يف مرحلة دور املجموعات 

بدوري االأبطال، مثل مبارياتهم �ضد ليفربول".
اأمامك  يكون  املجموعات  دور  مباريات  "يف  يوجن:  دي  وتابع 

�ضيء،  يوم  يف  تكون  عندما  االأخطاء  لت�ضحيح  املجال 
التوتر  من  مزيد  هناك  االإق�ضائية  املباريات  يف  لكن 

ــارة  اإث ــرث  اأك ويكون  ــودة  اجل يف  ب�ضيط  واخــتــالف 
للجماهري".

اأرغب  كنت  ي�ضدق،  ال  ناٍد  "بر�ضلونة  واأردف 
دائًما  ت�ضعر  الأنك  هنا،  اللعب  يف  دائًما 

يف بر�ضلونة اأن باإمكانك الفوز بلقب 
دوري اأبطال اأوروبا".

قال  مي�ضي،  مــع  اللعب  وحـــول 
يل  كبري  �ضرف  "اإنه  الهولندي 

اللعب  على  ـــادًرا  ق اأكـــون  اأن 
ــا بــــداأت  ــدم ــن ــه، ع ــب ــان ــج ب
ــك  ـــدرب مــعــه، بـــدا ذل ـــت ال

كان  عندما  الأنــه  يل،  غريًبا 
عمري 12 عاًما، �ضاهدت الكثري 

من كرة القدم وكان مي�ضي بالفعل 
حًقا  اأحـــب  ــامل،  ــع ال يف  االأفــ�ــضــل  هــو 

بجانبه  األعب  واالآن  اللعب  يف  طريقته 
وهذا اأمر مميز جًدا".

تدرك  بر�ضلونة  يف  "كرويف؟  ووا�ضل 
كرويف،  تاه  النا�ص  احــرتام  �ضريًعا 
روؤيته لكرة القدم كان لها تاأثري كبري 
قدمه  عما  االأبد  اإىل  ي�ضكره  واجلميع 

للنادي".
مل  احلــظ  "ل�ضوء  يــوجن  دي  وختم 
ميكنني التحدث اأبًدا مع كرويف، 
ــلــونــة  وبــر�ــض اأيـــاكـــ�ـــص  يف  ــن  ــك ل
الحــظــت تــــاأثــــريه، الــطــريــقــة 
اأو  عنه  النا�ص  بها  يتحدث  التي 
بالقرب  وعا�ضوا  معه  عملوا  منه من 

تو�ضح مدى اأهميته".
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حكمت �ملحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون �لأ�صرة علنيا ح�صوريا �بتد�ئيا: يف �ل�صكل: قبول دعوى �لرتجيع. يف �ملو�صوع: �فر�غ �حلكم �ل�صادر 
�صيخ  �لطبيب  �ملنجزة من طرف  �لعقلية  تقرير �خلربة  �مل�صادقة على  19/01574 ومعه  فهر�س  06/10/2019 حتت  بتاريخ  �لف�صل  قبل 
�صالح قا�صم �ملحررة بتاريخ 08/12/2019 حتت رقم 19/138 وبالنتيجة �لق�صاء بتوقيع �حلجر على �مل�صماة د�دي �ن�صا�صي  مرمي �ملولودة 
بتاريخ 03/06/2000 ببنورة غرد�ية، �بنة عي�صى وم�صقي زينب. وتعيني و�لدها د�دي �ن�صا�صي عي�صى مقدما عنها لرعايتها وت�صيري �صوؤونها 
�لقانونية و�لإد�رية مع ن�صر منطوق هذ� �حلكم يف �حدى �ل�صحف �ليومية �لوطنية لالإعالم و�أمر �صابط �حلالة �ملدنية لبلدية بنورة بالتاأ�صري 
باحلجر على �صهادة ميالد �ملحجور عليه. حتميل �ملرجع �مل�صاريف �لق�صائية مبا فيها م�صاريف �خلربة. بذ� �صدر �حلكم و�أف�صح به جهار� بلجل�صة 

�لعلنية �ملنعقدة باملكان و�لزمان �ملذكوين �أعاله ليوقع �أ�صله �لرئي�س و�أمني �ل�صبط.

حكـــــــــــــــم

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
حم�صر تكليف بالوفاء

)�ملو�د 600، 612، 613، 623، 624، 625 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية(

-بتاريخ �ليوم �لثالث ع�صر فيفري �ألفني وع�صرين 13/12/2020 - نحن �لأ�صتاذة/ بكاري وهيبة �ملح�صرة �لق�صائية بد�ئرة �خت�صا�س حمكمة 
�لو�دي، �لكائن مكتبها بحي �أم �صلمى – بلدية وولية �لو�دي، وبطلب من �لأ�صتاذ قايلة ر�صو�ن �ملحامي ولفائدة �ملنفذ له/ م�صيعود عبد �لوهاب �بن 
�لعربي �ل�صاكن / حي �لعقيد عمريو�س ر�صتمية فيال09.كليفال. د�يل �بر�هيم �جلز�ئر متخذة �لو�دي كموطن خمتار ملبا�صرة �جر�ء�ت �لتنفيذ 
بناء على �ملادتني 02 و12 من �لقانون 06/03 �ملوؤرخ يف 2006/02/20 و�ملت�صمن تنظيم مهنة �ملح�صر �لق�صائي -وبناء على �ملو�د 600، 612، 
613، 623، 624، 625 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية و�لإد�رية وبناء على �ل�صند �لتنفيذي �ملتمثل يف رهن �تفاقي �صادر عن مكتب �لتوثيق لد 
�لأ�صتاذة م�صباح نظرية موثقة ببئر مر�د ر�ي�س بتاريخ 2019/11/21 فهر�س 602/19 �ملمهور بال�صيغة �لتنفيذية، كلفنا بالوفاء �ملنفذ عليها 
�ل�صيدة: �صروطي عائ�صة �بنة حممد بن �لأخ�صر. �ل�صاكنة: حي �لرمال بلدية وولية �لو�دي . مب�صمون �ل�صند �لتنفيذي �ملذكور �أعاله و�أن تدفع 
�لتنا�صبية  �إىل مبلغ �لأتعاب  بالإ�صافة  80.000.000 دج  ثمانني مليون دينار جز�ئري  بـ:  �لقر�س و�ملقدرة  �أيدينا مبلغ قيمة  له وبني  للمنفذ  
مليون  وثمانني  و�حد  دج    81.989.680 قدره  مبجموع  �أي  دج   317.680 مببلغ  �مل�صافة  �لقيمة  على  و�لر�صم  دج   1.672.000 بـ:  و�ملقدرة 
وت�صعمائة وت�صعة وثمانني �ألف و�صتمائة وثمانني دينار جز�ئري، - وذلك يف مهلة خم�صة ع�صر يوما )15( �عتبار� من تاريخ تبليغ هذ� �ملح�صر و�إل 

نفذ جرب� – وبكل ما تقدم حررنا هذ� �ملح�صر بالتاريخ �أعاله للعمل مبوجبه وفقا للقانون.
                                                                                                                                                                                                                          �ملح�صرة �لق�صائية

مكتب �لأ�صتاذة/ بكاري وهيبة
حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة  �لو�دي

حي �أم �صلمى �لو�دي
هاتف: 14. 24 . 14. 032

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية

د�ئرة غرد�ية
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة
م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 12/ 2020
و�صل �إ�صهار خا�س بتاأ�صي�س نادي ريا�صي

�مل�صماة: �لنادي �لريا�صي �لوحدة- بلدية غرد�ية. �ملودعة 
بتاريخ: 2019/07/10 رئي�س �جلمعية �ل�صيد: فخار عمر

�ملولود بتاريخ: 1976/04/04 غرد�ية
�لكائن مقرها: حي �لتوزوز- بلدية غرد�ية

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
ولية غرد�ية

د�ئرة غرد�ية 
بلدية غرد�ية

مديرية �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة
م�صلحة �لتنظيم
مكتب �جلمعيات

رقم: 10/ 2020
و�صل �إ�صهار خا�س بتجديد جمعية حملية ذ�ت طابع �جتماعي
�لدين  �صالح  لبتد�ئية  �لتالميذ  �أولياء  جمعية  �مل�صماة: 
�لأيوبي- بلدية غرد�ية. �ملودعة بتاريخ: 2010/10/20.

رئي�س �جلمعية �ل�صيد: لعلويف �صالح.
�ملولود بتاريخ: 1977/08/04 بـ: غرد�ية.
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تبني ر�ضميا اأن عنا�ضر الت�ضكيلة  قد و�ضعت تاأثريات خ�ضارة اللقاء 
، دليل على  التالغمة جانبا  اأمام جنم  االأخرية بهدف مقابل �ضفر 
الذي  االأ�ضبوع  جولة  للقاء  التح�ضريات  يف   ال�ضائدة  االأجواء  ذلك 
ي�ضهد ا�ضتقبال الفريق ملولودية باتنة قبل لعب املباراة الثانية وعن 
�ضباب  اأمام  الوادي  بتك�ضبت  اأوت   20 البلدي  امللعب  مبيدانه  التوايل 
حي مو�ضى من مدينة جيجل ، التي تعد االآن هدف اجلميع من اإدارة 
وطاقم فّني والعبني اأي�ضا حتى يتمكن الفريق من التقدم جيدا يف 
�ضلم الرتتيب العام للبطولة نحو مرتبة اأف�ضل التي من �ضاأنها ترفع 

املعنويات اأكرث .

غياب األنصار لراحة الالعبين 

عن  والغياب  احل�ضور  عــدم  ال�ضويف  الت�ضامن  نــادي  اأن�ضار  اأتفق 
 ، البطولة  من  القادمة  للمواعيد  املربجمة  التدريبية  احل�ض�ص 
من  ال�ضابقة  املواعيد  يف  امللعب   من  اأي  القرب  عن  تابعوها  بعدما 
وتفادي  منا�ضب  جو  توفري  يف  امل�ضاهمة  يف  منهم  عمال   ، البطولة 
التي  املهمة  اأمام   ، اليومية  التدريبات  اأثناء  الالعبني  على  ال�ضغط 
اإجراء مباراتني متتاليتني داخل الديار  النادي واملتمثلة يف  تنتظر 
، وعليه �ضتحدد بن�ضبة  الوادي  اأوت بتك�ضبت   20 البلدي  اأي بامللعب 
على   ، معانقته  على  القدرة  عدم  من  ال�ضعود  حول  ه  م�ضري  كبرية 

اأن يكون ح�ضورهم قّوي خالل اللقاءين كما جاء يف ت�ضريحاتهم . 

معنويات بزاز في السماء وعازم على مواصلة 
التسجيل 

الفريق  �ضجلهما  اللذين  الفوزين  م�ضاهمته  بعد   ، اآخــر  �ضياق  يف 
واأمل  البي�ضاء  عني  اإحتــاد  اأمــام  نقاط  ال�ضت  ك�ضب  ومنها  مبيدانه 
اأن الالعب الوافد اجلديد على تعداد الت�ضامن  �ضلغوم العيد ، تبدو 
يف  جهوده  مب�ضاعفة  النادي  اأن�ضار   ، اللطيف  عبد  بزاز   ، ال�ضويف 
املناف�ضني  �ضباك  يف  اأخــرى  اأهــداف  ت�ضجيل  موا�ضلة  الأجل  امليدان 
خالل املباريات القادمة من البطولة ، مما يوؤكد اأن هذا االأخري يثق 
االأمامي  للخط  الالزمة   االإ�ضافة  منح  ملوا�ضلة  اإمكاناته   يف  جيدا 
خ�ضو�ضا ، بعدما عانت طيلة املرحلة ال�ضابقة  من �ضعوبة الو�ضول 

ل�ضباك اخل�ضوم حتى يف اللقاءات التي لعبها الفريق مبيدانه .
اأحمد اأمني   

اإجــراء  تاريخ  بورقلة  اجلهوية  للرابطة  املناف�ضة  جلنة  ت  حدد 
مباريات البطولة اجلهوية مبختلف اأق�ضامها ، حيث ترى مباريات 
والثاين  االأول  الفوجني  ولكال  املقبل  ال�ضبت  يوم  الع�ضرين  اجلولة 
يف  والثاين  االأول  للفوجني  الثاين  اجلهوي  لقاءات  تلعب  اأن  على   ،
اليوم نف�ضه ، وهو يوم عطلة �ضيمكن اأن�ضار خمتلف االأق�ضام والفرق 
البطوالت  خمتلف  واأن  �ضيما   ، قرب  عن  فرقهم  ومتابعة  احل�ضور 
يف  �ــضــروري  من  اأكــرث  االأن�ضار  ودعــم  احلا�ضم  املنعرج  دخلت  قد 
االأول  الفوج  مت�ضدر  فاإن  للتذكري   ، البطولة  من  املتبقية  اللقاءات 
للق�ضم اجلهوي االأول هو اإحتاد ورقلة بعدد 46 نقطة كاملة يف حني 
الق�ضم  عن  اأما  نقطة   44 عدد  الوادي  اأوملبي  امللحق  ر�ضيد  يف  يوجد 
بعدد  تقددين  ترجي  االأوىل  املجموعة  فيت�ضدر  الثاين  اجلهوي 
اأما  نقطة   39 الثانية  املرتبة  تب�ضب�ضت  �ضباب  يحتل  فيما  نقطة   42
املرتبة االأوىل للفوج الثاين فيحتلها نادي املنظر اجلميل بر�ضيد 58 
 48 نقطة كاملة متقدما على مطارده املبا�ضر جنم بوغفالة بر�ضيد 
نقطة كاملة ، مما يوؤكد اأن املنظر اجلميل قد قطع �ضوطا كبريا نحو 
ال�ضراع  زال  ال  فيما   . ورقلة  رابطة  االأول  اجلهوي  للق�ضم  ال�ضعود 
على اأ�ضده يف بقية املجموعات االأخرى الأجل ك�ضب التاأ�ضرية للق�ضم 

االأعلى نهاية هذا املو�ضم . 
اأحمد اأمني
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تقرت  نادي  ت�ضكيلة  عنا�ضر  طوي 
البليدة  اإحتــاد  على  الفوز  اأجـــواء 
ــت  ــل ــفــر ودخ ــل �ــض ــاب ــق بـــهـــدف م
اأمــام  االأ�ضبوع  جولة  لقاء  اأجـــواء 
هذا  مبيدان  امل�ضيلة  ــاق  وف ــار  اجل
مرتفعة  ومبــعــنــويــات   ، االأخــــري 
الأجواء  الفريق  ا�ضتعادة  بعد  جّدا 
اأمــام  التعادل  بعد   ، االنت�ضارات 
لقاء  وخــ�ــضــارة  عكنون  بــن  جنــم 
جيل ال�ضاعد حي احلي وبرباعية 
ا�ضتغلها  التي  الفر�ضة  ، وهي  كاملة 
الــطــاقــم الــفــّنــي بــقــيــادة املـــدرب 
بوقره عبد احلق لتجهيز الالعبني 

جيدا لهذا املوعد الهام .

الجميع متمسك بالصعود 
للقسم الثاني

  
الن�ضوة  تلك  البليدة  ــوز  ف ـــاد  اأع
قبل  من  اجلميع  عنها  يبحث  التي 
االآن  اجلــمــيــع  حــديــث  ــبــح  واأ�ــض  ،
وقدرة  الثاين  للق�ضم  ال�ضعود  عن 
الورقة  هــذه  ك�ضب  على  الفريق 
ا�ضتفادة  فر�ضة  بذلك  م�ضتغلني 
اأكرث من خم�ضة فرق من املجموعة 
الثاين  للق�ضم  لل�ضعود  الــوحــدة 
اجلميع  يجعل  مما   ، القادم  املو�ضم 
حتى  كبرية  بجدية  يعمل  االآن 

اآخر جولة من البطولة .

المهمة صعبة لكن لست 
مستحيلة

�ضحيح اأن عامل ال�ضعود مل يف�ضل 
زالــت  ال  الــفــرق  وكــل   ، بعد  فيه 
تطمح لك�ضب الورقة يف اأخر جولة 
هذا  معانقة  لكن   ، البطولة  مــن 
التنقالت  ظل  يف  جّدا  �ضعب  التاج 
 ، الــفــريــق  تنتظر  الــتــي  ال�ضعبة 
 ، م�ضتحيال  ل�ضت  بها  التتويج  لكن 
�ضجلها  التي  الباهرة  النتائج  اأمــام 
الــلــقــاءات  يف  خ�ضو�ضا  الــفــريــق 
البليدة  اإحتاد  على  كفوزه  الكبرية 
املر�ضحة  الفرق  بني  من  يعد  الذي 
ملعانقة هذه الورقة التي يحلم بها 

اجلميع .

األنصار يحضرون للتنقل 
إلى المسيلة

رغبتهم  الـــنـــادي  ــار  ــض ــ� اأن ك�ضف 
ال�ضديد يف م�ضاعدة الفريق خالل 
اللقاءات املتبقية من عمر البطولة 

، دليل بدايتهم القوية من حت�ضي�ص 
اإىل  التنقل  ـــل  اأج ــن  م ــار  ــض ــ� االأن
الفريق  بجانب  والوقوف  امل�ضيلة 
لتاأكيد  للقاء  النهاية  �ضافرة  حتى 
اأنهم يريدون روؤية فريقهم يعانق 
اآخر  يف  الثاين  للق�ضم  ال�ضعود  تاج 

حمطة من البطولة .

شاللي :" سعيد بعودتي 
للتشكيلة وأشكر زمالئي 
واألنصار على تشجيعهم 

لي "

ــع �ــضــالل عــمــار عن  ــداف حتـــدث امل
على  فريقه  م�ضاعدة  يف  رغبته 
للق�ضم  الــ�ــضــعــود  تــاأ�ــضــرية  ك�ضب 
اإ�ضابة  مــن  الــعــودة  بعد   ، الــثــاين 
والفوز  البليدة  لقاء  يف  وامل�ضاركة 
املتاألق  رد  حيث   ، كاملة  بنقاطه 
قائال :" �ضراحة واأقولها بكل �ضدق 

اأنا �ضعيد جّدا االآن بعد تخل�ضي من 
من  للمالعب  وعــودتــي  االإ�ــضــابــة 
جديد ، بعدما غبت لفرتة طويلة 
منه  عنيت  ــذي  ال املــكــروه  ب�ضبب 
من  حرمتني  التي  االإ�ضابة  وهــو 
ال�ضابقة  اللقاءات  من  الكثري  لعب 
، لقد كنت جمربا على بذل جمهود 
م�ضتوى  وعلى  املــيــدان  يف  اإ�ــضــايف 
نظرا  مركز  مــدافــع  وهــو  من�ضبي 
االإمكانات  وكــذا  املباراة   ل�ضعوبة 
كان  الـــذي  ــادي  ــن ال ميتلكها  الــتــي 
ملجموعة  ل�ضمه  تروي�ضه  �ضعب 
املطلوب  امل�ضتوى  يف  الالعبني  من 
على  بــاالآالم  اأ�ضعر  مل  رغم   لكن   ،
�ضجعني  ما  وهو  االإ�ضابة  م�ضتوى 
اأكرث مبرور الوقت وبالتايل قدمت 
اأنني  خ�ضو�ضا  مني  منتظر  كنا  ما 
تلقيت امل�ضاعدة والتحفيز من قبل 
، �ضراحة رغبتي كبري يف  زمالئي 
املتبقية  اللقاءات  يف  االإ�ضافة  منح 
للت�ضكيلة  العودة  بعد  البطولة  من 
اأم�ص  يف  فريقي  الأن  االأ�ضا�ضية 
خدمات  ــذا  وك خلدماتي  احلاجة 
الأ�ضباب  اأي�ضا  هم  الغائبني  رفقائي 
كان  التي  خ�ضو�ضا  االإ�ضابات  منها 
جانب يف ت�ضييع العديد من النقاط 
دعمهم  على  االأن�ضار  اأي�ضا  اأ�ضكر   ،
كما  املــبــاراة  وبــعــد  واأثــنــاء  قبل 
عند  للنزول  العزم   كل  عازم  اأنني 
حتى  املقبلة  املباريات  يف  رغبتهم 
اأخــرى  اإيجابية  نتائج  يف  اأ�ضاهم 

ندعم بها ر�ضيدنا من النقاط  ".
اأحمد اأمني 

ثور  بني  �ضباب  عنا�ضر  اأ�ضتهل 
التح�ضري للقاء جنم القليعة باإرادة 
ت�ضحيح  يف  منهم  رغــبــة  كــبــرية 
اأمام رائد �ضباب  اأخطائهم املرتكبة 
بومردا�ص رغم العودة بالزاد كامال 
ــل  الأج الــطــويــل  التنقل  هــذا  ــن  م
القادمة  املحطات  يف  عنها  االبتعاد 
من البطولة ب�ضبب اإ�ضرار الالعبني 
ال�ضعود  فر�ضة  ت�ضييع  عدم  على 
جّد  متقدمة  مرتبة  ويف  العام  هذا 
كبري  ــرار  ــض االإ� يبقى  وبالتايل   ،
اإ�ضافة ثالثة نقاط جديدة  الأجل 

للر�ضيد بعد الفوز على القليعة . 

الجدد منحوا اإلضافة 
الالزمة

 
يف  �ضاعدت  التي  العوامل  بني  من 
ح�ضد اأكرب قدر من نقاط املباريات 
جند  ــودة  ــع ال مرحلة  مــن  االأوىل 
الالعبون  منحها  الــتــي  االإ�ــضــافــة 
بــاالألــوان  التحقوا  الذين  اجلديد 
 ، ال�ضتوية  التحويالت  فرتة  خالل 
ومر�ضحون الأن تكون مل�ضتهم اأف�ضل 
القادمة  املباريات  يف  به  ظهروا  مما 
بعد تاأقلمهم مع املجموعة والدعم 
ــن قــبــل اأنــ�ــضــار  املــعــنــوي اجلــيــد م

النادي .
 

األنصار سيشاركون في 
دعم خزينة النادي

 ، الــعــريــق  ــادي  ــن ال اأنــ�ــضــار  ك�ضف 
ال�ضديد  رف�ضهم  ثــور،  بني  �ضباب 
التي  املتدهورة  املالية  للو�ضعية 
ب�ضبب   ، فريقهم  عليها  يتواجد 
قبل  من  املالية  امل�ضاعدات  غياب 
ــة على  ــوؤول ــض ــ� امل جــمــيــع اجلـــهـــات 
النتائج  رغـــم   ، الـــنـــادي  �ـــضـــوؤون 
يف  الفريق  �ضجلها  التي  االإيجابية 
البطولة  من  االأخـــرية  املنا�ضبات 
اأخرها  كان   ، ميدانهم  خــارج   منها 
مدينة  من  الثالث  بالنقاط  العودة 
�ضروعهم  على  دليل   ، بــومــردا�ــص 
خمتلف  يف  حت�ضي�ضية  حملة  يف 
�ضبكة  مــنــهــا  االإعــــــالم  و�ــضــائــل 
لل�ضروع   " االجتماعي   " التوا�ضل 
كما   ، النادي  خزينة  م�ضاعدة  يف 

 ، وردودهـــم  ت�ضريحاتهم  يف  جــاء 
عمال منهم يف ت�ضهيل مهمة ت�ضوية 
املهمة  ت�ضهيل  وكذا  العالقة  االأمور 
منا�ضب  جو  لتوفري  االإدارة  اأمــام 
البطولة  من  القادمة  املواعيد  يف 
التي  ــاءات  ــق ــل ال منها  خ�ضو�ضا   ،
 ، ميدانه  خــارج  النادي  �ضيجريها 
امل�ضار  يف  البقاء  من  يتمكن  حتى 

ال�ضحيح .

الطاقم الفنّي يخفض من 
حجم العمل

 
عمل الطاقم الفّني للفريق بقيادة 
تغيري  على  يخلف  �ضيدي  ــدرب  امل
املربمج  التح�ضريي  الربنامج  يف 
البطولة  مــن  الــقــادمــة  للمواعيد 

 ، العمل  وتــرية  مــن  خف�ص  حيث 
خفيفة  ح�ض�ص  ــراء  واإج انطالقا 
القليعة  ــم  جن لــلــقــاء  ــدادا   ــع ــت ــض ا�
اأ�ضتكى  بعدما   ، البطولة  من  املقبل 
االإرهـــاق  مــن  الت�ضكيلة   عنا�ضر 
الهامة  اللقاءات  نتيجة  ال�ضديد 
التي  املــبــاريــات  يف  قدموها  الــتــي 
لعبت داخل الديار وخارجها والتي 
العقدة  من  التخل�ص  من  مكنتهم 
كانت  التي  الثانية  املرحلة  بداية 
نتائجها يف م�ضلحة الفريق والبقاء 
يحتلها  التي  املتقدمة  املرتبة  يف 

الفريق االآن .

يفكر بجدية في منح 
الفرصة لعناصر األواسط

اأو�ضح املدرب �ضيدي يخلف الرجل 
الــعــار�ــضــة  مــ�ــضــتــوى  عــلــى  االأول 
ح�ضة  يف  ال�ضحراء  لغزالن  الفنية 
كذالك  اأعقبتها  والتي  اال�ضتئناف 
الفر�ضة  اإعطاء  �ضيوا�ضل  اأنه  على 
مت  بعدما  االأوا�ــضــط  فئة  ل�ضبان 
االأول  التعداد  لتدعيم  ترقيتهم  
عوامل  لعدة  وذلــك   ، الفريق  يف 
ال�ضغط  تنقي�ص  ــة  ــاول حم منها 
جهة  ومن  االأ�ضا�ضية  العنا�ضر  على 
االحتكاك  فر�ضة  منحهم  ــرى  اأخ
الر�ضمية  املباريات  يف  وامل�ضاركة 

الكبرية من البطولة . 
اأحمد اأمني 

لكرة  الــواليــة  الــرابــطــة  حـــدد 
مباريات  اإجــــراء  مــوعــد  الــقــدم 
مناف�ضة  من  النهائي  الربع  الدور 
كـــاأ�ـــص الـــواليـــة ، حــيــث تــرى  
الثالثاء  اليوم  مباريات  ثالثة 
ب�ضيفه  املغري  اإحتــاد  بني  تمع 

املغري  مبلعب  الطريفاوي  نــادي 
ــدة  ــواح ــن الــ�ــضــاعــة ال ــة م ــداي ب
الدبيلة  ووفاق   ، زواال  والن�ضف 
التوقيت   لنف�ص  وغالنة  باإحتاد 
حــيــث �ــضــيــكــون مــلــعــب تــغــزوت 
البلدي م�ضرحا لها على اأن ترى 

مباراة نادي كرة القدم بالبيا�ضة 
الواحدة  من  بداية  العقلة  واأمال 
الــبــلــدي  بــاملــلــعــب  ــا  ــض ــ� اأي زواال 
ترى  اأن  على   ، الرباح  ببلدية 
ب�ضباب  ليزيرق  �ضباب  مــبــاراة 
الثالث  يـــوم  انــطــالقــا   ــزوت  ــغ ت

باملركب  الــقــادم  مار�ص  �ضهر  من 
ببلدية  نوفمرب  اأول  الريا�ضي 
اأن  على  �ضابقا  ال�ضط  البيا�ضة 
الفرق  عاتق  على  التنظيم  يكون 

امل�ضت�ضيفة .
اأحمد اأمني 

نادي تقرت

تقرت تدخل �أجو�ء لقاء �مل�صيلة مبعنويات مرتفعة 

�صباب بني ثور 

تركيز كبري على لقاء �لقليعة و�لنقاط هدف �جلميع 

ر�بطة ولية �لو�دي : "مباريات �صاخنة يف �لدور �لربع �لنهائي من مناف�صة كاأ�س �لولية "

ت�صامن �صوف

ت�صييع نقاط تالغمة �أ�صبحت من 
�ملا�صي و�لفوز بلقائي باتنة وحي 

مو�صى طموح �جلميع 

ر�بطة ورقلة �جلهوية  

�لر�بطة حتدد موعد �إجر�ء 
مباريات خمتلف �لأق�صام 
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�أ�صرى فل�صطينيون

بقلم:لوؤي �لغول
-----------------------------

الق�سية  بها  متر  التي  ال�سيا�سية  املرحلة  اإن 
مدركني  نكون  اأن  علينا  حتتم  الفل�سطينية 
االإدارة  فيها  حت���اول  وال��ت��ي  خل��ط��ورت��ه��ا، 
بالقد�س  اع��رتاف��ه��ا  خ��الل  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة 
ونقل  االإ�رصائيلي  االحتالل  لدولة  عا�سمة 
خالل  ومن  القد�س،  ملدينة  االأمريكية  ال�سفارة 
تدفع  اأن  القرن"،  �سفقة  و  البحرين  "موؤمتر 
الفل�سطيني  ال�سعب  و  الفل�سطينية  القيادة 
العربي  ال�رصاع  حلل  ال�سفعة  بهذه  للقبول 
الرئي�سية  امل�سكلة  حل  عن  والقفز  االإ�رصائيلي 
اأمن  يف  املركزية  احللقات  اأهم  تعترب  والتي 

. املنطقة  وا�ستقرار 
الق�سية  مع  التعامل  اأن  وا�سحًا  واأ�سبح 
مبحاوالت  وذلك  ثانوي  طابع  اأخذ  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ع��ن  القفز 
للع�سب  واالأوح��د  والوحيد  ال�رصعي  املمثل 

. لفل�سطيني ا
ك�سعب  علينا  حتتم  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف  اإن 
الوحدة  الأن  متحدين  نكون  اأن  فل�سطيني 
ال�سخرة  وهي  جماهريي،  مطلب  هي  الوطنية 
حتاك  التي  املوؤامرات  كافة  عليها  تتحطم  التي 
وحقوقه  هويته  طم�س  اأجل  من  �سعبنا  �سد 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  واإقامة  الوطنية 
هذا  ومن   ، م�سريه  وتقرير  ال�رصيف،  القد�س 
ملواجهة  ال�سفوف  ر�س  علينا  يجب  املنطلق 
ال�سهيونية  االإمربيالية  املخططات  اأق��ذر 
فعلي  واخلارجي،  الداخلي  ال�سعيدين  علي 

املحاوالت  كل  ترهبنا  لن   ، الداخلي  ال�سعيد 
الفل�سطينية  وقيادته  �سعبنا  لرتكيع  الدنيئة 
وال�سعب   ، مازن  اأبو  الرئي�س  ال�سيد  يف  ممثلة 
االنتفا�سة  �سعب  املنا�سل  املقاوم  الفل�سطيني 
اأروع  ���س��ه��داءه  ب��دم��اء  �سطر  ال��ذي  امل��اج��د 
واخلنوع،  اخل�سوع  راف�سًا  البطولية  املالحم 
وال�سغط  �سعبنا  جتويع  حم��اوالت  كذلك 
ثباتا  اإال  تزيدنا  لن  وثقافيًا  اقت�ساديًا  عليه 
لكل  فال  اإليه،  ن�سبو  ما  حتقيق  علي  ومثابرة 
بدور  زرع  و  تعميق  اإىل  الهادفة  املخططات 
تعميق  خالل  من  وذل��ك  �سعبنا  بني  الفرقة 
�سقي  بني  الهوة  وزي��ادة  االنق�سام  وتعزيز 
االنق�سام  تغذي  التي  ال�سائعات  وبث  الوطن 

خمتلفة. اأدوات  عرب 
وي��ج��ب ال��ع��م��ل م��ع االحت���اد االأوروب�����ي و 
الدولية  واملوؤ�س�سات  لل�سالم  املحبة  الدول 
علي  كثب  عن  للوقوف  االإن�سانية  واملنظمات 
وال�رصوع  فل�سطني  دولة  يف  االأو�ساع  حقيقة 
وجمل�س  الدولية  ال�رصعية  قرارات  تنفيذ  يف 
املتعلقة  الدولية  واملواثيق  والقوانني  االأمن 

. االحتالل  زمن  االإن�سان يف  بحقوق 
داخل  البوا�سل  اأ�رصانا  لو�سع  بالن�سبة  اأما 
املنظمات  ننا�سد  فاإننا  اال�رصائيلية  ال�سجون 
بال�سغط  واحلقوقية  واالإن�سانية  الدولية 
البوا�سل  وا�سرياتنا  اأ���رصان��ا  اإع��ط��اء  باجتاه 
كل  وتوفري  واملعي�سية  االإن�سانية  حقوقهم 

. الكرمية  احلياة  متطلبات 
علي  نوؤكد  فاإننا  اخلارجي  ال�سعيد  علي  اأما 
ومتثيلها  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  وحدانية 

تواجده  اأماكن  كافة  يف  الفل�سطيني  ل�سعبنا 
ال�سيا�سي  وخطها  وحدتها  على  ون��وؤك��د 
التي  للقرارات  وفقا  خطواتها  تبلورت  والتي 
املركزي  و  الوطني  املجل�سني  عن  �سدرت 
متر  التي  الراهنة  ال�سيا�سية  املرحلة  وطبيعة 
مع  التعامل  وكيفية  الفل�سطينية  الق�سية  بها 

واملعقدة. ال�سعبة  املرحلة  هذه 
بقيادة  الفل�سطينية  الدبلوما�سية  اأثبتت  وقد 
املناورة  علي  قدرتها  علي  مازن  اأبو  الرئي�س 
االأمريكية  االإم���الءات  ورف�س  ال�سيا�سية 
التحرير  منظمة  برنامج  وفق  واالإ�رصائيلية، 
زال  وال   . الفل�سطيني  ال�سالم  وبرنامج 
لالدارة  وحتديها  الفل�سطينية  القيادة  موقف 
الدليل  هو  اال�رصائيلي  ولالحتالل  االأمريكية 
الوطني  بامل�رصوع  القيادة  مت�سك  على  القاطع 
كل  من  بالرغم  عليه  وحر�سها  الفل�سطيني 
البع�س  ح��اول  التي  واالأك��اذي��ب  االدع��اءات 

�سنوات. مدى  على  بثها 
املمثل  هي  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  اإن 
الفل�سطيني،  ل�سعبنا  والوحيد  ال�رصعي 
ال��ذي  ال��ك��ب��ري  الفل�سطيني  ال��ب��ي��ت  وه��ي 
للتخل�س  الطرق  اأق�رص  واأن  للجميع،  يت�سع 
الفل�سطينية  الدولة  واقامة  االحتالل  من 
الوطنية  بالوحدة  يبداأ  القد�س  وعا�سمتها 
امل�سرتكة،  القوا�سم  قاعدة  علي  الفل�سطينية 
منظمة  على  االلتفاف  حم��اوالت  ف��اإن  ل��ذا 
حتت  باتفاقيات  تهمي�سها  وحماوالت  التحرير 
قيل  اإال كما  نهايتها  تكون  لن  كان  اأي م�سمى 
اأكل الثور االأبي�س اأكلت يوم  قدميا يف االأمثال 

" �لقرن  �صفقة  على  "ردً�  �لفل�صطينية  �لوطنية  �لوحدة 

�لأ�صري �أحمد جمعة 
م�صطفى خلف

ول���د االأ���س��ري اأح��م��د 
بتاريخ 5 –6– 1975، 
واع���ت���ق���ل ب��ت��اري��خ 
 ،2 4 - 1 1 - 1 9 9 2
للتعذيب  وت��ع��ر���س 
 ، يومًا  اأرب��ع��ون  مل��دة 
ال�سلطات  ووج��ه��ت 
�سده  اال���رصائ��ي��ل��ي��ة 
م�ستوطن  طعن  تهمة 
خان  ب��اب  ���س��وق  يف 

الرباق،  باب  عند  اإ�رصائيلية  �سيارة   30 وحرق  الزيت، 
يهود  ملتطرفني  حملني  على  مولوتوف  زجاجتي  واإلقاء 
فتح،  حلركة  واالنتماء  وحرقهما،  ال�سل�سلة  باب  يف 
وق�سى  عاًما،   23 ملدة  بال�سجن  حكًما   بحقه  و�سدر 
16 عاًما حتى االأن، وهو  منها يف ال�سجون اال�رصائيلية 

االأن معتقل يف �سجن رامون يف نفحة.
اأحمد  اإعتقال  يوم  فتقول:"  اإعتقاله  منى  اأخته  وت�سف 
قاموا  ثم  املنطقة  واملخابرات  ال�رصطة  اأف��راد  ط��وق 
وطلبوا  املنزل  باب  طرقوا  ثم  احلو�س،  باب  بتحطيم 
من  باإيقاظه  والدي  فقام  ناًئًما،  اأحمد  كان  حينها  اأحمد، 
حينها  النوم،  بيجامة  يرتدي  وهو  فوًرا  فاعتقلوه  نومه 
لديه  يكن  ومل  الثانوي  االأول  ال�سف  يف  طالًبا  كان 

يوًما". اأربعني  ملدة  للتعذيب  �سخ�سية، وتعر�س  هوية 
ال��دم  �سغط  يف  ارت��ف��اع  م��ن  اأح��م��د  االأ���س��ري  يعاين 
وي�ساب من فرتة الأخرى بنزيف يف االأنف ب�سبب ذلك، 
يده  اآالم يف  من  ويعاين  االأر�س  على  موؤخًرا  وقع  وقد 
اأ�سعة  �سور  �سهور  ب�سعة  قبل   اأجرى  حيث  اليمنى، 
يده، كما  اأنه م�ساب بر�سو�س يف  وفحو�سات، وتبني 
واأجرى  املعدة،  وبالتهابات يف  بالروماتيزم،  اأنه م�ساب 
اإ�ستئ�سال  وعملية  ولوزتيه  اأنفه  يف  جراحية  عمليه 
النف�سي  الو�سع  اأن  منى  �سقيقته  .واأو�سحت  الزائدة 
و�سعه  ب�سبب  يوم  بعد  يوًما  ي�سوء  اأحمد  ل�سقيقها 
ممنوعون  الأنهم  زيارته  من  اأ�سقائه  ومنع  املر�سي، 
لهم   ت�سمح  ت�ساريح  على  ح�سوله  رغم  وذلك  اأمنًيا، 
التي  منى  �سقيقته  اإال  حالًيا  يزوره  ال  بحيث  بالزيارة، 
حيث  معها،  مرمي  اإبنتها  اإ�سطحاب  اإىل  اأحياًنا  ت�سطر 
من  تعترب  الأنها  بالزيارة  لها  ال�سماح  احلرا�س  يرف�س 
يف  دخلت  وحينما  الثانية،  الدرجة  من  االأ�سري  اأقرباء 
اإذا  اأنها  احلار�س  حذرها  ب�سدة  بكائها  بعد  املرات  اأحد 
من  �سيحرمها  القادمة  املرة  يف  اإدخالها  على  اأ�رصت 
اأبرز  اإن   " �سقيقته:  .واأ�سافت  �سهر  ملدة  �سقيقها  زيارة 
�سيء اأثر يف نف�سية اأحمد والدي الذي كان حمروًما من 
روؤيته حيث اأخذ يطرق راأ�سه يف احلائط عدة مرات من 
زيارته،  عند  وفاته  خرب  �سمع  بعدما  عليه  حزنه  �سدة 
با�ستمرار،  الكرمي وزيارة قربه  القراآن  منا تالوة  وطلب 
ال  حيث  كثرًيا  يزعجه  ال�سحي  والدتي  و�سع  كذلك 
عام  منذ  حمرومة  االأ�سري  ."ووالداة  زيارته  من  تتمكن 
ركوبها  االأطباء  رف�س  حيث  ال�سحي،  و�سعها  ب�سبب 
احلافالت ل�ساعات طويلة، الأن ذلك يوؤثر على و�سعها 
واأجريت  قلبية  نوبات  بثالث  اأ�سيبت  فقد  ال�سحي، 
النوبات  ه��ذه  اأث��رت  وق��د  املفتوح،  القلب  عملية  له 
على  احلفاظ  على  تقدر  ال  واأ�سبحت  ج�سدها  على 
ا�ستخدام  اإىل  اإ�سطرها  مما  �سريها  عند  ج�سدها  توازن 
باالإ�سافة  عامني  قبل  ب�رصها  فقدت  فيما  العكازات، 
والدته  والروماتيزم.تقول  ال�سكري  اإ�سابتها مبر�س  اإىل 
من  حرمت  فقد  خا�سة  حلظة  كل  يف  اأحمد  اأفتقد   "
املفتوح،  القلب  عملية  اإجرائي  ب�سبب  عام  منذ  زيارته 
معه  ال�سور  بالتقاط  ال�سجن  اإدارة  يل  �سمحت  فيما 
املوؤ�س�سات  كافة  حممد  اأم  عامني.ونا�سدت  نحو  قبل 
ولدها  نقل  اأجل  من  م�ساعدتها  والقانونية  احلقوقية 
مركز  اأقرب  يعترب  الذي  امل�سكوبية  �رصطة  ملركز  اأحمد 
.فيما  زيارته  من  لتتمكن  القد�س  مدينة  يف  �رصطة 
عالقة  له  من  لكل  �رصخة  االأ�سري  �سقيقة  منى  وجهت 
االهتمام  ���رصورة  اإىل  فيها  دعتهم  القد�س  مبعتقلي 
لتوا�سل معنوي  التي حتتاج  القد�س وعائالتهم  باأ�رصى 
لعائالت  زيارتهم  فلدى   " قائلة  واإن�ساين،  واإجتماعي 

االأ�رصى يجدوا يف كل منزل اأ�سري معاناة ."

�لعد�مات و�لتنكيل باجلثث و�حتجازها �صيا�صة ��صر�ئيلية ممنهجة يف غزة 
و�ل�صفة

للدرا�سات  االأ�رصى  مركز  مدير  اأكد 
واالأبحاث اال�رصائيلية الدكتور راأفت 
االعدام  �سيا�سة  اأن  اليوم  حمدونة 
بحق الفل�سطينيني زادت وتريتها يف 
احلكومة  من  بتغطية  االأخرية  الفرتة 
"ال�ساباك"  االأمن  وجهاز  اال�رصائيلية 
منحت  والتى   ، اال�رصائيلي  واجلي�س 
وامل�ستوطنني  االح��ت��الل  جي�س 
من  بالقرب  املدفعية  قذائف  باطالق 
النار  ال�سياج يف قطاع غزة واإطالق 
يف  الفل�سطينيني  على  م��ربر  ب��ال 
وبحجج  مربر  بال  الغربية  ال�سفة 
اأن  حمدونة  د.  واأ�ساف   . اال�ستباه 
باعدام  اال�رصائيلى  اجلي�س  به  قام  ما 
الفل�سطينى والتنكيل بجثته  ال�ساب 
يف  وا�ستفزازية  وح�سية  بطريقة 
�رصقي  اجلديدة  عب�سان  بلدة  �رصقي 
خانيون�س جنوبي قطاع غزة ياأتى يف 
واال�ستهتار  االعدام  �سيا�سة  �سياق 
التى  الفل�سطينيني  املواطنني  بحياة 
االأخ�رص  ال�سوء  اأعقاب  يف  جاءت 
اال�رصائيلية  احلكومة  منحته  الذى 
املتطرفة  اليمينية  االأحزاب  وقيادات 
قرار وزير  اإطار  ، وفى  االأمن  بحجة 
احلرب نفتايل بينيت باحتجاز جثامني 
ال�سهداء ال�ستخدامهم كورقة �سغط 
وم�ساومة يف اأي �سفقة تبادل قادمة 
اأن دولة االحتالل  د. حمدونة  . وقال 
اال���رصائ��ي��ل��ى ت��ق��وم ب��االع��دام��ات 
بطريقة  للفل�سطينيني  امليدانية 
عفوية  ولي�ست   ، ومنهجية  منظمة 
دواع��ى  حتت  ميدانية  ب��ق��رارات  اأو 
اأمنية ، مبينًا اأن دولة االحتالل قامت 
بع�رصات االعدامات على املتظاهرين 
يف  ال�سلمية  العودة  م�سريات  يف 

قطاع غزة ، وخالل انتفا�سة القد�س 
لل�سعب  اال�رصائيلى  اجلي�س  يد  على 
اع��دام��ات  ورع���ت  الفل�سطينى 
وعدم  عنانهم  باطالق  امل�ستوطنني 
بل  اعتقالهم  وع���دم  مالحقتهم 
�سواهد  هنالك  اأن  وبني   . بحمايتهم 
كاإعدام  ال�سيا�سة  هذه  على  كثرية 
ال�ساب فادي علون )19 عامًا( يف حي 
امل�رصارة قرب البلدة القدمية بالقد�س 
ال�سهيد  مع  حدث  وكما   ،  ، املحلتة 
عام   23 التالحمه  احلليم  عبد  �سياء 
من قرية خر�سا جنوب اخلليل بال�سفة 
االحتالل  ق��وات  بر�سا�س  الغربية 
 ،22-9-2015 فجر  االإ�رصائيلي 
متتالية  �ساعات  الأربع  ينزف  وتركه 
االأم��ر   ، ا�ست�سهد  حتى  املكان  يف 
 31/7/2015 فى  اأي�سًا  حدث  الذى 
نابل�س  جنوب  دوما  قرية  جرمية  فى 
الر�سيع  ا�ست�سهاد  اإىل  اأدت  والتي   ،
حرقا،  ووالدته  ووالده  دواب�سة  علي 
 18( اله�سلمون  هديل  قتل  وعملية 
جندي  جانب  من  ب��ارد  ب��دم  �سنة( 
 22 يف  املدينة  و�سط  اإ�رصائيلي 
مع  �سابقًا  حدث  وكما   ،9/2015/
ال�سهيد الطفل حممد اأبو خ�سري من 
خطف  ال��ذى  بالقد�س  �سعفاط  حي 
احلياة  قيد  على  وهو  واأحرق  وعذب 
متطرفني  م�ستوطنني  اأي��دي  على 
 ،  2014 يوليو  متوز/  من  الثانى  فى 
اأحرا�س  يف  جثته  على  عرث  وال��ذى 
دير يا�سني. واأ�ساف حمدونة اأن دولة 
اعدام  عمليات  ارتكبت  االحتالل 
 ، الفل�سطينيني  بحق  فردية وجماعية 
مو�سحًا اأن القوات اخلا�سة من جي�س 
االحتالل اأعدمت االأ�سري املحرر فالح 

 52( م��اري��ا  اأب��و 
منزله  يف  عامًا( 
اأم��ر  بيت  ببلدة 
بثالث  باخلليل 
اأدت  ر�سا�سات 
ا�ست�سهاده،  اإىل 
ابنه  وا���س��اب��ة 
)21 عامًا(  حممد 
يف  بر�سا�سة 

واأعدمت   ،  23/7/2015 فى  القدم 
عمداً عدداً من ال�سخ�سيات كاالأ�سري 
عاما   32 ح��ج��ازى  معتز  ال�سهيد 
اخلا�سة  االحتالل  ق��وات  بر�سا�س 
الثوري  حي  يف  منزله  اقتحام  بعد 
 2014  /  10/  30 يف  �سلوان  ببلدة 
بعد اأن اطلقت النريان من ر�سا�ساتها 
منزله،  �سطح  على  حما�رصته  اأثناء 
وعدم  باإ�سابته  القوات  تاأكد  وبعد 
املنزل  اقتحمت  احلركة  على  قدرته 
"االلواح  واألقت عليه  البناية  و�سطح 
وتركته  املياه"،  لت�سخني  ال�سم�سية 

ينزف دون تقدمي العالج الالزم له
باعدام  قامت   19/12/2013 وفى 
 21( ال�سعدي  جميل  نافع  ال�ساب 
ابن  مع  اعتقاله  بعد  بارد  بدٍم  عاًما( 
عمه وهما ينزفان دًما جراء اإ�سابتهما 
جنني  فى  اخلا�سة  القوات  بر�سا�س 
 24( يا�سني  �سالح  ال�ساب  واعدام   ،
االح��ت��الل يف  ق��وات  بنريان  ع��ام��ًا( 
 ، الليلة  ذات  فى  قليقليلة  مدينة 
باعتقال   17/9/2013 فى  وقامت 
 22 الطوبا�سي  �سعيد  ح�سام  ا�سالم 
بظروف  ا�ست�سهاده  مت  ثم   ، حيًا  عاما 
اقتحام  ج��راء  ا�سابته  بعد  غام�سة 
مبداهمة  ا�رصائيلية  خا�سة  وح��دات 

جنني  مبخيم  اأب��واب��ه  وتفجري  منزله 
اأن  واأ�ساف  الغربية.  ال�سفة  �سمال 
فى  اع��دام  جرمية  ارتكب  االحتالل 
القوات  قامت  حينما  قلنديا  خميم 
املدين  بلبا�سها  االإ�رصائيلية  اخلا�سة 
راأ�س  على  ر�سا�سات   3 باطالق 
مبا�رص،  ب�سكل  جحجوح  و�سدر 
كما اأطلقت 4 ر�سا�سات على ذات 
 3 واأطلقت  العبد،  لل�سهيد  املنطقة 
وراأ�س جهاد  ر�سا�سات على �سدر 

اأ�سالن فى 26/8/2013.
اخلا�سة  القوات  اأن  واأ�ساف حمدونة 
واجلي�س كرر مراراً وتكراراً اإعدامات 
داخل  وفى  االعتقال  اأثناء  م�سابهة 
احلالية  احلكومة  قبل  ما   ( ال�سجون 
وال�سوا  االأ�سقر  مع  ح��دث  كما   )
 1984 12 ني�سان  وال�سمودي ، ويف 
مبادلة  بنية   300 حافلة  منفذى  مع 
اخلا�سة  القوات  قامت  وقد  اأ���رصى 
من  عامًا(،   18( قبالن  جمال  بقتل 
 18( بركة  اأبو  عب�سان، وحممد  قرية 
اعتقال  ومت   ، �سهيلة  بني  من  عاما(، 
مت  ثم  وم��ن  اأحياء  االآخ��ري��ن  االثنني 
�سبحي  وهما  ب��ارد،  بدٍم  اإعدامهما 
اأبو جامع )18 عاما(، من بني �سهيلة 
وجمدي اأبو جامع )18 عاما(، من بني 

�سهيلة .

مدير مركز �لأ�صرى للدر��صات و�لأبحاث �ل�صر�ئيلية �لدكتور ر�أفت حمدونة�أخبار فل�صطني
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زلز�ل قوي ي�صرب �حلدود بني �إير�ن وتركيا 

قر�ءة / حممد علي
------------------ 

ق��ت��ل��ى وع�������رصات اال����س���اب���ات 
ال��ذي  ال��زل��زال  �سببها  واالأ����رصار 
بني  ح��دودي��ة  منطقة  فجرا  ���رصب 
بانهيار  مت�سببا  ي����ران  واإ تركيا 
ال�سكنية  واملنازل  املباين  ع�رصات 
ال�سحة  وزارة  البلدين.  ك��ال  يف 
ت�سعة  م�����رصع  اع��ل��ن��ت  ال��رتك��ي��ة 
اأط��ف��ال  اأرب��ع��ة  بينهم  م��واط��ن��ني 
يف  اآخرين  وثالثني  �سبعة  واإ�سابة 
و�رصح  البالد  �رصقي  "وان"  والية 
بلماز  اأم��ني  حممد  املنطقة  حمافظ 
حتت  ���س��خ�����س  اأي  وج���ود  ب��ع��دم 
جهود  ان  اىل  م�����س��ريا  ن��ق��ا���س  االأ

متوا�سلة. واالنقاذ  البحث 
مواطن  قال  احلادث  تفا�سيل  وحول 

جماورة.  قرية  من  جئنا  "لقد  تركي: 
منزل  االأطفال حتت حطام  اإن  لنا  قيل 
العمل  نا  وبداأ هناك  اإىل  ذهبنا  هناك. 
حدث  ما  نفهم  مل  احلطام.  موقع  يف 

. جثث  ثالث  وانتزعنا  بال�سبط 
من  ي��ران��ي��ة  االإ ال��ط��وارئ  منظمة 
ارب��ع��ني  اإ���س��اب��ة  اع��ل��ن��ت  جهتها 
�رصب  الذي  الزلزال  جراء  �سخ�سا 

ملحافظة  التابعة  ق��ط��ور  منطقة 
غرب  �سمال  الغربية  اآذرب��ي��ج��ان 
يف  ال��ط��وارئ  مدير  وق��ال  ي���ران.  اإ
قرية  واربعني  ث��الث  اإن  املحافظة 
م�سريا  ال��زل��زال  ج���راء  ت�����رصرت 
ما  املادية  االأ���رصار  ن�سبة  اأن  اإىل 
بع�س  يف  باملئة  ومئة  ع�رصة  بني 

ماكن. االأ

معهد  يف  ال���زالزل  درا���س��ة  مركز 
طهران  بجامعة  اجليولوجية  الفيزياء 
 5.7 بلغْت  ال��زل��زال  ق��وَة  ناّ  اأ اعلن 
موؤكدا  ريخرت  مقيا�س  على  الدرجة 
كيلومرتات.  �ستِة  عمِق  على  وقوعه 
يف  تقعان  وتركيا  ي��ران  اإ ان  يذكر 
ن�ساطا  االأكرث  تعترب  زالزل  مناطق 
كبري  زلزال  اخر  ويعود  العامل.  يف 
الثاين/ ت�رصين  اإىل  ي��ران  اإ يف  وقع 
2017 حني �رصبت  العام  من  نوفمرب 
درج��ات   7،3 ب��ق��وة  اأر���س��ي��ة  ه��زة 
البالد  غ��رب  كرمن�ساه  حمافظة 
زلزال  اخر  ما  اأ قتيال.   620 موقعة 
على   7،1 قوته  فكانت  تركيا  �رصب 
 2011 العام  ووقع  ريخرت  مقيا�س 
موديا  البالد  �رصق  فان  حمافظة  يف 

�سخ�س. �ستمئة  بحياة 

بالقرب من �حلدود �لرتكية  �ملو�طنني �لير�نيني و�لأتر�ك جر�ء زلز�ٍل وقَع  �أتر�ك م�صرعهم وجرح ع�صر�ت  لقي ت�صعة 
�لإير�نية و�أدت �لهزة �لأر�صية �ىل ت�صرر ع�صر�ت �لقرى وحتطم مئات �ملنازل يف كال �لطرفني �لير�ين و�لرتكي. 

الناجمة  الوفيات  ح�سيلة  ارتفعت 
اىل  ال�سني  يف  كورونا  فريو�س  عن 
 150 ت�سجيل  بعد  حالة   2600 نحو 
عدد  تراجع  املقابل  يف  جديدة.  وفاة 
مقارنة  حاالت   409 اىل  اال�سابات 
نحو  وناهزت  االأحد  �سجلت  بالتي 
زحفه  تابع  الفريو�س  ا�سابة.   650
الكويت  ودخ���ل  ال�����س��ني،  خ���ارج 
لتتجاوز  وال�سعودية  والبحرين 
الوباء  فيها  انت�رص  التي  الدول  عدد 

دولة.   25
املرعب  املارد  هذا  كورونا  فريو�س 
يوا�سل  العامل  ي�ستنفر  بات  الذي 
ال�سني  ع��رب  ليت�سلل  االن��ت�����س��ار 
اخلم�س.... القارات  اىل  املن�ساأ  بلد 
عن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات  ح�سيلة 
ارتفاعا  �سجلت  امل�ستجد  الفريو�س 

عدد  يف  انخفا�س  مقابل  ال�سني  يف 
مقارنة  تقريبا  الثلث  اىل  اال�سابات 
�سجلت  التي  اال�سابات  ع��دد  مع 
جديد  ت��ط��ور  ويف  االح���د..  ام�����س 
ان  ال�سكاّ ناّ  اأ ووه��ان  بلدية  اعلنت 
يف  دائ��م��ة  ب�����س��ورة  املقيمني  غ��ري 
�سهر  منذ  �سحيا  املحجورة  املدينة 
تظهر  مل  ذا  اإ مبغادرتها  لهم  �سي�سمح 
بالفريو�س  االإ�سابة  عوار�س  عليهم 
وبني  بينهم  احتكاك  اأياّ  يح�سل  ومل 
كنت  واذا  ب��ال��ف��ريو���س.  م�سابني 
ال�سني  يف  الفريو�س  تف�سي  وترية 
يتف�سى  املر�س  فان  تراجعا  ت�سهد 
انحاء  �سائر  يف  مت�سارعة  ب�سورة 
بالوباء  امل�سابني  عدد  بلغ  اذ  العامل 
حواىل  لل�سني  الرئي�سي  الرباّ  خارج 
عون  يتوزاّ �سخ�س  وخم�سمائة  الف 

وع�رصين  خم�سة  م��ن  اأك��رث  على 
حاليا  القلق  ويرتكز  ومنطقة  دولة 
هي  االق���ل  ع��ل��ى  دول  ث���الث  يف 
�سبعة  �سجلت  التي  اجلنوبية  كوريا 
و�ستني  وثالثة  و�سبعمائة  وفيات 
التقرير،  ه��ذا  اع��داد  حتى  ا�سابة 
وفيات  ثماين  �سجلت  التي  وايران 
باال�سافة  ا�سابة  واربعني  وثالثة 
ثالث  �سجلت  ال��ت��ي  ايطاليا  اىل 
وارب��ع��ني  وت�سعة  وم��ائ��ة  وف��ي��ات 

 . بة �سا ا
حالة  رفع  اعلنت  اجلنوبية  كوريا 
اىل  لت�سل  واح��دة  درج��ة  التاهب 
اعلنت  ب��دوره��ا  م�ستوى.  اع��ل��ى 
احدى  اإغ��الق  االإيطالية  احلكومة 
منطقة  يف  معظمها  بلدة  ع�رصة 
تعترب  التي  ال�سناعية،  لومبارديا 

ب���وؤرة ال��ف��ريو���س، وم��ن��ع ال��دخ��ول 
خا�سة،  بت�ساريح  اإال  منها  واخلروج 
ب��ع��د اك��ت�����س��اف ارت���ف���اع ح��االت 

فيها... باملر�س  االإ�سابة 
ا�سابة  اول  عن  البحرين  واعلنت 
و���س��ل��ت  ان  ب��ع��د  ب���ال���ك���ورون���ا 
ال�����س��ع��ودي��ة  اىل  اال����س���اب���ات 
جوية  عبور  حمطة  التي  واالمارات 

والغرب. ال�رصق  دول  بني  ما 
وانت�ساره  امل��ر���س  انتقال  �رصعة 
من  حقيقية  خم���اوف  ت��ث��ري  ب��ات��ت 
فمنظمة  ال�سيطرة..  عن  خروجه 
اخلطر  ناقو�س  دقت  العاملية  ال�سحة 
املر�س  اح��ت��واء  فر�س  ان  م��وؤك��دة 
بقعة  من  زحفه  قوة  ام��ام  تتقل�س 

اخرى. اىل 
ق/د

التمهيدية االنتخابات  مت�سدر   اأكد 
 مل��ر���س��ح��ي احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي
بريين م��ري��ك��ي��ة،  االأ الرئا�سة   اإىل 
اأ���س��ب��ح ح���ال  ن���ه يف  اأ  ���س��ان��درز، 
الت�سدي عن  يتوانى  لن   رئي�سا 
هاجمت م��ا  ذا  اإ لل�سني   ع�سكريا 
ال�سناتور وق��ال  ت��اي��وان.   ج��زي��رة 
الغزو عار�س  ال��ذي   اال�سرتاكي، 
،2003 العام  يف  للعراق   االأمريكي 
�سبكة معه  اأجرتها  التي  املقابلة   يف 
"CBS" نه اإ االأحد  اأم�س   االأمريكية 
رئي�سا، انتخب  حال  يف  ي�ستبعد،   ال 
ظ��روف يف  الع�سكري   "التدخل 

"معينة .
االأمريكي اجلي�س  اأن  اأكد  حني   ويف 
�ساندرز عرب  العامل،  يف  االأقوى   هو 
اإىل للجوء  ي�سطر  "باأال  اأمله   عن 
جدا". نادرا  اإال  الع�سكري   التدخل 
احل��االت ح��ول  ال  ���س��وؤ على   وردا 
اخليار اإىل  للجوء  �ستدفعه   التي 
رئا�سة ت��وىل  م��ا  ذا  اإ  الع�سكري 
"التهديدات �ساندرز:  قال   ب��الده، 
م��ري��ك��ي االأ ال�سعب  ت��ط��ال   ال��ت��ي 

تطال التي  والتهديدات   بالتاأكيد، 
�سمال بحلف  ثقته  موؤكدا   حلفاءنا"، 
اإمكان عن  اله  �سوؤ ولدى   االأطل�سي. 
ع�سكريا املتحدة  الواليات   ت�سدي 
رد ت��اي��وان،  على  �سيني   لهجوم 
يجب ن��ه  اأ اأعتقد  "نعم.   �ساندرز: 
بو�سوح ال��ع��امل  ل���دول  ن��ب��نياّ   اأن 
ي���دي ن��ن��ا ل��ن ن��ق��ف م��ك��ت��ويف االأ  اأ
غزوات". بح�سول  ن�سمح   ول��ن 
عالقاتها املتحدة  الواليات   وقطعت 
 ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ع ت���اي���وان يف
بوحدة منها  اعرتافا   1979  العام 
بقيت لكنها  ال�سينية،   االأرا�سي 
)املن�سقة( للجزيرة  حليف  ق��وى   اأ
ومل باالأ�سلحة.  لها  م��زود   واأك��رب 
حظا االأوف���ر  ���س��ان��درز،   ي�ستبعد 
ملواجهة اال���س��ت��ط��الع��ات   ح�سب 
اال�ستحقاق يف  ت��رام��ب   دون��ال��د 
عقد نوفمرب،   3 يف  املقرر   الرئا�سي 
ال�سمايل، الكوري  الزعيم  مع   لقاء 
الرئي�س التقاه  الذي  اأون،  جونغ   كيم 

مرات ثالث  ترامب  .االأمريكي 
ق/د

امل�رصي الرئي�س  حم��ام��ي   ك�سف 
حقيقة عن  مبارك  ح�سني   االأ�سبق 
يف ودخ��ول��ه  ب��ورم  االأخ��ري   اإ�سابة 

بة  .غيبو
 وق���ال امل��ح��ام��ي ف��ري��د ال��دي��ب، يف
 م��داخ��ل��ة ه��ات��ف��ي��ة الأح���د ال��ربام��ج
وال بخري  "مبارك  اإن   التلفزيونية، 
مر�سه" ح��ول  لل�سائعات   �سحة 

وتابع �سبوتنىک.  م��وق��ع   ح�سب 
"القاهرة لربنامج  ت�رصيحات   يف 
اأن احلدث"  "العربية  قناة  على   االآن 
�سيء وال  ورم  لديه  يوجد  ال   مبارك 
"مل يدخل يف غيبوية االأمور   من هذه 
نه اأ الديب  واأكد  �سائعات".  هذه   وكل 
"وحالته املا�سية  يام  االأ مبارك   زار 
خالل امل�ست�سفى  و�سيغادر   م�ستقرة 

الأحد قال  مبارك  عالء  وكان  يام".   اأ
ال�سبت: يوم  "تويرت"،  على   متابعيه 
عز امل��وىل  ي�سفي  اأن  االآن   "دعائي 
بال�سالمة لنا  ويقوم  وال��دي،   وجل 
عالء وغ��رد  رب".  يا  بيته   ويرجع 
اإن الثاين،  كانون  يناير/   24  بتاريخ 
اأن واأكد  جراحية،  عملية  اأجرى   والده 

م�ستقرة .حالته 

القاهرة اأن حمكمة جنايات  اإىل   ي�سار 
ق�ست ال�رصطة،  باأكادميية   املنعقدة 
وجمال ع��الء  ب��رباة  ال�سبت،   ي��وم 
 م��ب��ارك، جن��ل��ي ال��رئ��ي�����س امل�����رصي
م��ب��ارك، ح�سني  حم��م��د  ���س��ب��ق   االأ
امل��ع��روف��ة الق�سية  يف   واآخ���ري���ن 

بالبور�سة "التالعب  ب�  ."اإعالمًيا 
ق/د

�رتفاع عدد �لوفيات يف �ل�صني

فريو�س كورونا.. ي�صرب يف كوريا �جلنوبية ، �ير�ن، �لبحرين و�يطاليا

�صاندرز يلوح بالرد �لع�صكري على 
�ل�صني �إذ� ما هاجمت تايو�ن

حمامي ح�صني مبارك يك�صف تطور حالته �ل�صحية 

دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
مع  �سالم  اتفاق  �سيوقع  نه  اأ ترامب 
اإىل  املفاو�سات  اأدت  طالبان يف حال 
امل�ستمرة  اأفغان�ستان  يف  احلرب  نهاء  اإ
"نعم،  ترامب  وقال  عاما.    18 منذ 
ردا  الوثيقة"،  على  ا�سمي  �ساأ�سع 
حديقة  يف  �سحافيني  �سئلة  اأ على 
ب��ي�����س، ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه  ال��ب��ي��ت االأ
ر�سمية  زي��ارة  يف  نيودلهي  اإىل 
ت�رصيحاته  تاأتي  يومني.  ت�ستمر 
افغان�ستان  يف  موؤقتة  هدنة  بدء  بعد 
والواليات  طالبان  وموافقة  ال�سبت 
على  االأفغانية  وال��ق��وات  املتحدة 
ومل  اأ�سبوع.  ملدة  العنف"  "خف�س 
ال��ذي  االت��ف��اق  ن��وع  ت��رام��ب  يحدد 

اإال  لتوقيعه،  ا�ستعداد  على  ه��و 
على  تعتمد  القرارات  ان  قال  ن��ه  اأ
الهدنة  خالل  يتحقق  الذي  التقدم 
الهدوء  فرتة  ان  اىل  �سار  واأ االأولية. 
ما  و�سرنى  ون�سف.  ليوم  "�سامدة 
اأرى  اأن  "اريد  وا�ساف  �سيحدث". 
اذا   .. اال�سبوع  فرتة  �ستكون  كيف 
املقبلة،  القليلة  االيام  خالل  جنحت 
وقت  ح��ان  عليها.  ا�سمي  �ساأ�سع 
وهم  وطنهم،  اىل  )اجل��ن��ود(  ع��ودة 
"اعتقد  وتابع  التوقف".  ي��ري��دون 
اتفاق  اىل  التو�سل  تريد  طالبان  اأن 

القتال". من  تعبوا  لقد  كذلك. 
ق/د

الوطني  الدفاع  دارة  اإ مركز  اأعلن 
الرو�سي  االأ�سود  البحر  اأ�سطول  اأن 
بعد  م��ري��ك��ي��ة  االأ البحرية  ي��راق��ب 
اليوم  االأ�سود  البحر  اإىل  دخولها 

حد.  االأ
اإن  الوطني  ال��دف��اع  م��رك��ز  وق��ال 
الرو�سي  ���س��ود  االأ البحر  اأ�سطول 
"رو�س"  م��دم��رة  حت��رك��ات  ي��ت��اب��ع 
مياه  اإىل  دخلت  التي  االأم��ريك��ي��ة 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  االأ�سود  البحر 
وهذه  االأحد.  اليوم  م�ساء  والن�سف 
تاأتي  التي  العام  املرة االأوىل هذا  هي 
اآريل  طراز  من  احلربية  ال�سفينة  فيها 
و�سفه  ملا  االأ�سود  البحر  اإىل  بورك 
لتعزيز  عمليات  نه  باأ البنتاغون 
مع  قليمي  االإ البحري  اال�ستقرار 

قليميني.  االإ وال�رصكاء  الناتو  حلفاء 
مع  العالقات  قطع  الناتو  واأعلن 
عادت  بعدما   2014 عام  يف  رو�سيا 
اأح�سان  اإىل  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه 
الناتو  واأ���س��در  الرو�سي.  الوطن 
التعاون  على  االإع��دام  حكم  بذلك 
وال  امل��ج��االت  ك��ل  يف  رو�سيا  م��ع 
ما  وبات  الع�سكري.  املجال  �سيما 
ب�ساأن  بيانات  من  الناتو  ي�سدره 
ال�سادرة  البيانات  ي�سبه  رو�سيا 
من  نه  اأ يذكر  الباردة.  احلرب  خالل 
دخلت   ،2019 عام  اإىل   2003 عام 
من  اأكرث  �سعتها  حربية  �سفينة   33
القوات  يف  اخلدمة  اإىل  طن   500

الرو�سية. البحرية 
ق/د

جلنة  رئي�س  العقوري  يو�سف  ق��ال 
الليبي،  بالربملان  اخلارجية  ال�سوؤون 
بحكومة  الداخلية  وزير  مطالبة  اإن 
ع�سكرية  ق��اع��دة  ق��ام��ة  ب��اإ ال��وف��اق 

مرفو�سة.  اأمريكية 
واأ�����س����اف ال���ع���ق���وري ل��وك��ال��ة 
قامة  باإ ن�سمح  "لن  "�سبوتنيك": 
االأرا�سي  على  اأمريكية  قواعد  اأي 
باأي  يتعلق  فيما  وكذلك  الليبية، 
ت��دخ��ل اأج��ن��ب��ي ع��ل��ى االأرا����س���ي 
"حكومة  بقوله:  وت��اب��ع  الليبية". 
وتت�رصف  د�ستورية  غ��ري  ال��وف��اق 
بهذا  مطالبة  اأي  واأن  فردي،  ب�سكل 
جمل�س  اإىل  ال��رج��وع  يجب  اجل��ان��ب 
نها  الأ ذلك  تفعل  ال  نها  اأ اإال  النواب، 
العقوري  ويرى  الربملان".  ثقة  تنل  مل 
اأي  يبدي  لن  االأم��ريك��ي  اجلانب  اأن 
وزير  اأن  اإال  الطلب،  لهذا  ا�ستجابة 
الراأي  ا�ستمالة  حاول  الوفاق  داخلية 

موقف  وك�سب  االأم��ريي��ك��ي،  العام 
هذا  خالل  من  االأمريكية،  احلكومة 
املجتمع  ع��ق��وري  وح��م��ل  ال��ط��ل��ب. 
حكومة  ت�رصفات  م�سوؤولية  الدويل 
ال  ن��ه  واأ بها،  اعرتافهم  ث��ر  اإ الوفاق 
لل�رصاع  �ساحة  ليبيا  تكون  اأن  يجب 
االأج��ن��ب��ي��ة. ويف  ال��ق��وات  وت��واج��د 
وزير  دعا  االأحد،  اليوم  �سابق،  وقت 
الوطني  الوفاق  حكومة  يف  الداخلية 
الواليات  با�ساغا،  فتحي  الليبية، 
يف  ع�سكرية  قاعدة  قامة  الإ املتحدة 
االأجنبية  الدول  نفوذ  ملواجهة  ليبيا، 

اأفريقيا. يف  املتزايد 
ل�وكالة  ت�رصيح  يف  با�ساغا،  وق��ال 
حكومته  اإن  االأمريكية،  "بلومربغ" 
اأن  بعد  قاعدة  ا�ست�سافة  "اقرتحت 
اإ�سبري  م��ارك  ال��دف��اع  وزي��ر  و�سع 
الع�سكري  الوجود  لتقلي�س  خططا 
واإع����ادة  ف��ري��ق��ي��ا،  اأ يف  م���ريك���ي  االأ

على  عامليا  الن�رص  عمليات  تركيز 
واأو�سح  وال�سني".  رو�سيا  مواجهة 
وا�سحة  لي�ست  االنت�سار  "اإعادة  اأن 
ت�سمل  اأن  ناأمل  لكننا  لنا،  بالن�سبة 
اأن  ميكن  م�ساحة  ترتك  ال  حتى  ليبيا 
االأخرى"،  االأجنبية  الدول  ت�ستغلها 
املتحدة  الواليات  طلبت  ذا  "اإ واأ�ساف 
ملحاربة  منانع،  لن  فنحن  قاعدة،  قامة  اإ
من  واحلد  املنظمة  واجلرمية  االإره��اب 
اأن  اإىل  الفتا  اخلارجية"،  التدخالت 
يف  اال�ستقرار  اإىل  �ستوؤدي  "القاعدة 

. " ملنطقة ا
التابع  الليبي  الداخلية  وزير  �سار  واأ
لقوات  رو�سيا  "دعم  اأن  اإىل  للوفاق، 
ا�سرتاتيجية  من  جزء  العامة  القيادة 
لي�سوا  "الرو�س  ق��ائ��ال:  اأو�سع"، 
ح��ف��رت،  اأج����ل  م��ن  ف��ق��ط  ل��ي��ب��ي��ا  يف 
ليبيا  يف  اأو�سع  ا�سرتاتيجية  فلديهم 

." فريقيا واأ

 6 نحو  حاليا  اأفريقيا  يف  وي��وج��د 
فيهم  مبن  اأم��ريك��ي،  ع�سكري  اآالف 
البعثات  حرا�سة  تتوىل  التي  القوات 
خمتلف  يف  االأمريكية  الدبلوما�سية 

الدول.
طرابل�س  الليبية  بالعا�سمة  وتدور 
بريل/  اأ من  ال��راب��ع  منذ  وحميطها، 
معارك  املا�سي،  العام  من  ني�سان 
الليبي  اجلي�س  قوات  بني  متوا�سلة 
خلفت  الوفاق،  حلكومة  تابعة  وقوات 

اجلرحى. واآالف  القتلى  مئات 
يف  ح���ادا  انق�ساما  ليبيا  وت��ع��اين 
���س�����س��ات ال��دول��ة، ب��ني ال�����رصق  م��وؤ
واجلي�س  النواب  جمل�س  يديره  الذي 
حفرت،  خليفة  امل�سري  بقيادة  الوطني 
الرئا�سي  املجل�س  حيث  الغرب  وبني 
حل��ك��وم��ة ال���وف���اق ب��رئ��ا���س��ة ف��ائ��ز 
الربملان. بثقة  حتظ  مل  نها  اأ ال�رصاج،اإال 
ق/د

تر�مب يعلن �أنه �صيوقع �تفاق �صالم
 مع طالبان 

ت�صررت ب�صببه ع�صر�ت �لقرى وحتطم مئات �ملنازل يف كال �لطرفني

�لأ�صطول �لرو�صي ير�قب مدمرة 
�أمريكية دخلت �لبحر �لأ�صود

�لربملان �لليبي يرف�س ب�صدة قر�ر �لد�خلية �إن�صاء قو�عد �أمريكية  
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�لفن هو حّرية تفجري �لإبد�ع و�لّنطق مبا ينطق ومبا ل ينطق

�أ . خل�صر . بن يو�صف 
------------------ 

عبد  �أ�صتاذ  بد�يتك  �لتحرير: 
�لت�صميم وكيف  �لنور يف جمال 

�لإبد�ع  �كت�صفت هذ� �جلانب من 
يف نف�صك ؟

التاّ�سميم  يف   وق   ال�����رصاّ ...وم�����س��ات  
غر،  ال�ساّ منذ   املوهبة   بها   انفجرت  
ج��اءت  واالخ��ت��الف   ب��داع   ل��الإ الع�سق  
من   االبتدائية   املرحلة   املوهبة  يف   بهما  
تفجري   يف   والغرق   الهو�س   التاّعليم، 
اأن   الذي  وم�َس  منذ   بداعي،   االإ اجلمال  
االنرتنت  مقهى   اإىل   يغدو   �سبًيا   كنُت 
التي  كانت   املوهبة   لال�ستمتاع  وتطوير  
بتعديل   اأقوم   هرية،  الزاّ اأ�سبوحتها   يف 
ذلك   كان   والتاّفكيك،  وتركيبها  ور   ال�ساّ
هو   اال�ستمتاع  ذلك   ناّ   اأ يجهل   بي   ال�ساّ
الكثريين   عن   مياّزه   ال��ذي   االختالف  
يف      التاّ�سميمات   فتني   تخطاّ عامله،  يف  
ي   كفاّ و  ُمقلي   ُتقابل   ���ا...،   ماّ واج��ه��ة 
لدياّ   التاّ�سميم   موهبة   األهبت   راع،  والذاّ
التاّ�سميم   يف  و�رصعُت    2011 عام   بعد  
اإىل   والغو�س   فيه   والبحث   االحرتايف  
ُيوؤخذ  التي   �ُس�س   االأ ومعرفة   اأعماقه  
ت�ساميم   ل  يف   ماّ تاأ واأ اأرنو   منها، �رصُت  
اأحاول   ثماّ   حمتواها،  قراءة   مع   الكتب  
لَقف  ما  ير�سلون  من  ق�سايا   اأ اأن  جاهًدا  
وطرح  بني  دفتاّيها  والعالقة املُر�سلة  بني  
�ساعدين   املُ��درج،  واملحتوى   الغالف    
�ساتذة  االأكارم   على  ذلك  اأ�رصاٌف  من االأ
اال�ستاذ  بينهم  من   العاملياّني،  مني   وامل�سماّ
جعل   الذي   قادين   الغني   عبد   : الكرمي 
ت�سجيُعه   وك��ان   املقرب،  تلميذه   مني 
املعنوية  للعراقيل  انك�سارا   يعني   يل  
تغيب  والتقيُته   بي   اأحاطت   ذا   اإ التي   و 
اآخرون   �ساتذة   اأ يوجد   ا   اأي�سً وتتال�سى، 
بينهم   من   عظيم،  ف�سل  و  يد  علي   لهم  
"حممد  ابراهيم"  "�رصيف  ���س��ات��ذة   االأ
"ح�سان  الدين"  ج��م��ال  ح�سان  خيال" 
���س��ات��ذة   واأ مكرم"  م�سطفى  �ساوي" 
مثال    ، عربية  ول   داّ ة   عداّ من   واأ�سدقاء  
ذلك  يف  اال�ستاذ  حممد  هادو  من  دولة  
من   وغريهم   اليمن   من   واآخرون   م�رص 
ز،  والتاّميُّ بداع   االإ اإىل  بي   دفعوا   الذين  
بعد   االح��رتايف   التاّ�سميم   يف  �رصعت  
ناّ��ن��ي   ق���راءة ع�����رصات  ال��ك��ت��ب، ك��م��ا  اأ
من   عديدة   ات   م��راّ الغالف   ق��راأ  اأ كنُت  
وبني  بينه   االخ��ت��الف   ا�ستنباط   اأج��ل 
وكما  بينُهما،  التاّ�سابه   و   اأ املحتوى  
اتاّخذوا   ناّهم  اأ انني   الفناّ عن   معروف   هو  
�سم"  "الراّ "الكتابة"  باأ�سكاله   الفن  
للتاّعبري   ل��خ  اإ  ... "امل�رصح"  "املو�سيقى" 
عن  ما  يريدون  قوله دون كالم، اتاّخذُت  
التي   امتة،   ال�ساّ اللغة    : التاّ�سميم  نا   اأ
هو   ومبا   كامٍل   بكتاٍب   الناّطق  ميكنها  
يف   يوًما   ر   اأُفكاّ ومل   تيه،  دفاّ بني  ُمر�سل  

التاّ�سميم... فنون   عن   التاّوقاّف  
ت�صميم  يف  تعتمد  �لتحرير:هل 

�ملحتوى  �لكتاب على قر�ءة  غالف 

؟
كلاّ  عند   املحتوى   قراءة  على   اأعتمد   ال 
فكرة   ا�ستلهم   اأن   ميكن   بل    ، ت�سميم 
ا من  فكرة الكاتب  اأي�سً الغالف  املنا�سب  
هو   التاّ�سميم   الناّ�س،   قراءة  دون  نف�سه 
على   وو�سعه   الكتاب   حمتوى  نقل  
حتمل   هادفة   �سورة   �سكل   يف  الغالف  

القارئ   اإىل   اإي�ساله   املُراد   املعنى 
�لتي  �لكتب  يقر�أ  :من  �لتحرير 
�أن  فورً�  �أغلفتها يدرك  �صممت 

�أنه   �لغالف نابٌع من روح �لن�س، 
، حدثني  وبينه  بينك  حو�ر عميق 

بالكتاب  عالقتك  بد�ية  عن 
وكيف  عام،  ب�صكل  وبالقر�ءة 

�لأغلفة؟ ت�صميم  يف  عملك  بد�أت 
جوهر  من  اخل��روج  هو  الغالف   .. اأكيد 
�ساء  الراّ ناّ��ه  الأ الناّ�س،  روح  اإىل  ة  امل���اداّ
وملحة  املحتوى  بني  �سالة  الراّ يحمل  الذي 
عالقة  هي  بالكتاب  عالقتي  ا  ماّ اأ  ، القارئ 
تنمية  اإىل  ت�سعى  بحتة  وروحية  عقلية 
اإىل  التاّبعية  من  واخلروج  واخليال  الفكر 
يف  البداية  واخليال،  الفكر  وتنمية  ية  احلراّ
قمت  للفن،  عا�سق  بداية  كانت  الت�سميم 
املوؤلفني  من  لكثري  اأغلفة  ة  عداّ بت�سميم 
بي  ات�سل  عديدة  �سهور  م��رور  وبعد 
يف  ل��ل�����رصوع  ن�رص  دور  م���دراء  بع�س 
وكان  ار،  الداّ منظومة  بني  معهم،  العمل 
250 غالفا. اأكرث من  يل احلظ يف ت�سميم 
تتوجه  �لن�صر  دور  �لتحرير:بع�س 

مبتذلة،  �صطحية،  �أغلفة  �إىل 
لت�صميم  وحده  �لعنو�ن  على  تعتمد 

�لكتاب �لذي هو  �لغالف، حمّولًة 
�ملعرفة، ومثري  م�صدر  �لأ�صا�س  يف 
�إىل  �لت�صاوؤل،  ومفتاح  �لتفكري، 

�أية  من  مفّرغ  ��صتهالكي  منتج 
قدرة على �لفعل ، ما ر�أيك يف 

؟ ن�صائحك  وماهي  �لق�صية،  
تتعامل  ن�رص  دور  يوجد  �سحيح  نعم 
اإىل  الولوج  دون  الغالف  مع  ب�سطحية 
خللق  والغالف  الن�س  بني  بط  الراّ ع��امل 
بني  املُ��ر���س��ل  للمعنى  احل��ام��ل  امل��ف��ت��اح 
�سلطة  الغالف  من  فيجعلون  ال�سفحات،  
وهذا  اخلي،  الداّ الناّ�س  معاين  عن  خارجة 
حق  فمن  القارئ،  وحلقوق  بداع  لالإ قتل 
من  اأفكاره  واأخذ  الناّ�س  درا�سة  القارئ 
اأن�سح  التاّعبريية،  ��ورة  وال�����ساّ الغالف 
على  بداع  االإ وتفجري  بالتفناّ  الناّ�رص  دور 
احلقيقة  عن  لل  والزاّ اجلمود  ال  الغالف، 
والتعبري  اخلارجي  التعبري  بني  والتفريق 

للكتاب. اخلي  الداّ
يعك�س  �أن  ميكن  �لتحرير:�لغالف 
منطًا يف �حلياة، ويف نظرة �ملرء 

�أرغب مبعرفة ما هو   ، للحياة 
؟ للفن  مفهومك 

باالأ�سكال  التعبريية  اللغة  ه��و  الفن 
"املو�سيقى"  �سم"  "الراّ الكتابة"  املختلفة" 

بداعي،  االإ التاّ�سميم  وكذلك  "امل�رصح"...  
والناّطق  ب��داع  االإ تفجري  ية  حراّ هو  الفن 
احلياة  هو  الفن  ينطق،  ال  ومبا  ينطق  مبا 
والتمياّز  وح��ي،  ال��راّ مبفهومها  اه��ي��ة  ال��زاّ
اأن  ه��و  ال��ف��ن  العقلي،  باملعنى  ي  امل���اداّ
�سماء  يف  يطري  اأجنحة  ذا  امل��رء  ي�سبح 
ك�رص  هو  الفن  كود،  للراّ كارًها  ب��داع  االإ
العامل  اإىل  اخلروج  و  واالعتيادية  اجلمود  

الالمتناهي. بداع  االإ خلق  اأجل  من 
�لبعد  ملاذ�  ر�أيك،  �لتحرير:يف 
�إخر�ج  »�لعتباتي« يف  �جلمايل 

�لن�صر  ف�صاء  يف  متاما  غائبا  �لكتاب 
�جلز�ئري ، و�قرت�حاتك ؟

الكتاب  اإخراج  يف  اجلمايل  البعد   يتقلاّ�س 
جتارة  في�سري   االأخ��ري،  هذا  ُي��زدرى  حني 
فوف  الراّ اإىل  ُير�سل  االب��داع،  من  دة  جمراّ
مملوءة  وثقافية،  فكرية  ال  غذائية  ك�سلعة 
الكتاب  يكون  قد  احلقيقة،  بدل  بالوهم  
ب�سبب  بداعية  االإ دبية  االأ اللغة  من  خاٍل 
��ا  ماّ اأ  ، اجلمهور  من  ال��ك��اذب  التاّ�سجيع 
الن�سو�س  كل  ي  تلقاّ هو  للناّ�رص  بالن�سبة 
لذلك  بها،  ل  التكفاّ و  اأ تطويرها  وع��دم 
نقدية  بجهات  الناّا�رص  م  ُيدعاّ اأن  ق��رتح  اأ
اجلمايل.  ببعده  الناّ�س  تكوين  يف  ت�ساعده 

ويطبق  يعتمد  �لتحرير:هل 
مقولة  ت�صاميمه،  يف  �لنور  عبد 

حتويل  بالأ�صا�س  هي  غالف  �صناعة 
جملة  �إىل  لعنو�نه  �للغوية  �جلملة 
�لنور   عبد  يعمل  وكيف  ب�صرية، 
�لكتاب؟ وما هي  تقنيًا على غالف 

�ملكتوب  �لن�س  بني  �لعالقة  بنظرك 
عنه؟ �صتعرّب  �لتي  �ملرئية  و�ل�صورة 

ناّ��ه  اإ م�سبًقا  قلنا  وكما  التاّ�سميم  نعم 
فحات  ال�ساّ داخ��ل  م��ن  امل��ع��اين  اإخ���راج 
ف  يتعراّ مرئية  ���س��ورة  يف  وجت�سيدها 
املحتوى،  الناّ�س  على  خاللها  من  القارئ 
ترابط  عالقة  هي  للعالقة  بالناّ�سبة  ا  ماّ اأ
اخلي،  الداّ واملعنى  اخلارجي  التاّ�سميم  بني 
بكل  بان  ُيركاّ املعنى  و  الغالف  ناّ  اأ حيث 
املعنى  حتمل  بداعية  اإ �سورة  يف  ب�ساطة 
الكاتب  ف��ك��ار  والأ للكتاب  مويل  ال�ساّ

 . نف�سه
كثرية   كتبا  �لتحرير:�صممت 

ر�صالة  �أهمها،   ، م�صهورين  ولكّتاب 
كيف  �لزيدي  ملنتظر  �لرئي�س  �إىل 
كيف  حدثنا  �لتجربة  هذه  كانت 

حتى كان لك �ل�صرف هذ�، وماذ� 
غالف  ت�صمم  و�أنت  �أح�ص�صت 
بع�س  �صاورتك  وهل  �لكتاب، 

�ملخاوف ؟
التاّ�سميم  فن  يحرتف  م  امل�سماّ يكون  حني 
تغرب  فيه،  ويتفناّ  بداع  االإ هذا  ويع�سق 
املفاهيم  ك��لاّ  وتتال�سى  امل��خ��اوف  عنه 
مثل  بالت�سميم  املتعلقة  ال�����س��وداوي��ة 
العا�سق  ناّ  اإ الثاّقة،  فقدان  الف�سل،  اخلوف، 
ي�سُلكها  بل  االأخ��ط��ار  يهاب  ال  للحياة 

التاّ�سميم،  مع  كذلك  ممتعة،  كمغامرة 
االإعالمي  كان يل احلظ يف ت�سميم كتاب 
�رصب  ال��زي��دي)ال��ذي  منتظر  العراقي 
هذا  اأحدث  ولقد   ،) بحذائه  بو�س  جورج 
يف  كبرًيا  وجناًحا  كبرية  ة  �سجاّ الكتاب 
كما  الكتاب،  ومعار�س  االأدبي  الو�سط 
الذي  بالغالف  واجلمهور  الكاتُب  ُف��نِتَ 
ب  املعنون  الكتاب  ه��ذا  على  مته  �سماّ

بو�س" جورج  ئي�س  للراّ االأخرية  "التاّحية 
مقومات  هي  ما  �لتحرير:بر�أيك 
بالتاأكيد من   ، �لنجاح يف جمالك 

�لت�صميم  طلبات  مع  تعاملك  خالل 
منها  �ملو�قف  من  للكثري  تتعر�س 
�مل�صحكة...  حتى  �أو  �لغريبة 

منها.  �لبع�س  لنا  �أ�صرد 
العملية   املجاالت   جميع   يف   الناّجاح  
كذلك   تقاِنه،  واإ العمل،   ح��باّ   �سبيُله  
ت�سعه   قد  احُل��ب   للتاّ�سميم،  بالناّ�سبة  
اإىل   يحتاج   ت��ق��ان   االإ ول��ك��ن   املوهبة، 
بالناّ�سبة   وك��ذل��ك   وامل��داوم��ة،  التعلُّم  
التاّعليم   اأن  يكون   لهذا  املجال، واالأرقى  
اأه��ل  خ��ربة وعلوم   ل��دن   اأك��ادمي��ي  م��ن  
نف�سه   ُم  امل�سماّ يعامل   واأن   ت�سميم، 
ناّ   فاإ ة،  القماّ يف  يراها   اأن   دون   بتوا�سع  
ة   القماّ يف   نف�سه   يرى   الذي   ن�سان   االإ
يدرك   وق��د   اأك��رث،  يعلو  اأن   ميكنه   ال  
اإالاّ  �رصبا   لي�ست   ة   القماّ تلك  اأن   متاأخًرا  
ة  �ساخرة  يف  عامل  القاع، لدياّ  ق�ساّ من  
ة  الق�ساّ تلك   ج��اءت   لقد   التاّ�سميم، 
اإحداهن   ناّ   اأ حيث   فكاهي،  �سكل   يف 
على   �سورتها   اأ�سع  اأن   مناّي  طلبت  
اأقوم   اأن   مناّي   وطلبت  كتابها،  غالف  
لها   فقلت   وعينيها،  وجنتيها   بتح�سني  
ولي�َس   م   م�سماّ لو   �سالاّ الناّور  عبد   ناّ   اأ

جتميل  اح  جراّ
مهمة  ن�صائح  لديك  �لتحرير:هل 
 ، �لت�صميم  ملجال  يتوجه  من  لكل 

للعمالء ؟ و�أخرى 
هذا   اإىل  ه  التوجاّ يريدون   ملن   الناّ�سح  
هو   التاّ�سميم  نًّ  باأ يعلموا  اأن   هو   املجال  
حظ   فيه،  والتفناّ  ليه  اإ ي�سعى  من   حظ  
ا   ماّ اأ ب��داع،  واالإ التطوير   يبغون  الذين  
اأن�سحهم   به،  يعملون   للذين   بالناّ�سبة  
التاّ�سميم،  على   الكتاب   حمتوى   بو�سع 
واأن   املحتوى،  الغالف  من   وعدم  جتريد  
ن�سان   االإ ناّ   اإ حمرتفني،  ب�سطاء  يكونوا  
ولي�ست  وعلمه،  وحكمته   ه   مبادوؤ تقياّده  
اأن   م  امل�سماّ على   يلزم   لذلك   م��واج،  االأ
و  �سوي    اأخالقي   مبداإ   �ساحب  يكون  
و  التاّ�سميم  يف  التاّقليد   ناّ   اأ حتاّى   راٍق، 
بداع   االإ ناّ   الأ املبدعني،  �سفة  من   لي�س  
باجلديد،  ت��ي��ان   االإ و  ال��ق��دمي   ك�رص  ه��و  
يف   التاّقليد   ناّ   اأ اأرى   التاّقليد،  ولي�س 
مت   �سماّ ن،  متكاّ وعدم   �سعف   التاّ�سميم  
ة   250 غالفا و�ساركت  يف  عداّ اأكرث  من 
املعر�س   يف   ا   واأي�سً وطنية  معار�س  
 ،2019 "�سيال"  ل��ل��ك��ت��اب   ويل   ال����داّ
هي   م   املُ�سماّ ي�سنُعها   التي   الب�سمة  
واأن   االآخرين،  عن   واختالفه   بداعاته  اإ
د  التفراّ اإىل  وي�سعى   التاّ�سابه   عن   يخرج 

. بداعه  باإ
طموحاتك  �لتحرير:ماهي 
؟ �مل�صتقبل  يف  وم�صاريعك 

يف  اإجنازها  اأريد  التي  امل�ساريع  بني  من 
التاّ�سميم،  يف  العاملية  بلوغ  هي  حياتي 
معتمًدا  ًبا  مدراّ اأكون  اأن  اإىل  اأ�سعى  كما 

االأمريكية. التاّ�سميم  �رصكة  طرف  من 
اأخرية  التحرير:كلمة   

م   للم�سماّ ُيعطى  اأن   اأرجو   االأخري   يف   و 
اأن   و  الفنون،   كباقي   امل   ال�ساّ دوره  
اأُر�سل   كما   فناّان،  بطاقة  على   يح�سل  
اإىل   ال��ورد   اجل��م��ال  و  احُل��ب  وال��ود  و 
و   ، ج��ري��دت��ك��م   ه���ل   اأ ج��واه��ر   جميع  
جلميع   و  الم   ال�ساّ اأهديكم   و  اأ�سكركم  

املحباّة  و  الم   ال�ساّ نا�رصي 

  2018 ل على  بكالوريا   2000 ، متح�صّ 23  مار�س  عام   عبد �لّنور  �صاّللو �ملولود مبدينة �صيدي عي�صى �ل�صاكن جنوب ولية  �لبويرة   متاًما  يف  د�ئرة  برج  �خري�س  بلدية  تاقديت، يوم  
�أّنه قام بت�صميم   2019  ، طالب بجامعة  �آكلي  حمند  �وحلاج �لبويرة  �صنة  �أوىل كّلية �لعلوم  �لقت�صادية  و�لّتجارية و علوم �لّت�صيري ، يحرتف  فّن  �لّت�صميم ) �جلر�فيك(. كما   وبكالوريا  

"د�ر �ملُثّقف" "د�ر للَعاملني" "د�ر �أنا َموُجود"، مدّرب  يف  �لّت�صميم و ميار�س �لّتدريب  يف  مركزين، عبد �لّنور  �صاّللو   250 غالفا  لكتب  متت  طباعُتها  من طرف  دور  ن�صر  خمتلفة، من  بينها  �أكرث  من  
"�لّرو�ية"   وتي و له  �لكفاءة  يف �لّتقدمي  �لإذ�عي  �أو  �لّتلفزيوين، مفتون  باللغة  �لعربية  و�آخذ  يف تعّلِمها  و�لتعمق فيها ،كما  �أّن  له  عمال �أدبيا  باللغة  �لعربية  من  نوع  عا�صق  للّتعليق  �ل�صّ

�صاء �هلل �إن  قريًبا  �صي�صدر 

لـ :"�لتحرير": �صاّللو يف حو�ر  �لّنور   �مل�صمم عبد 
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الغابة اأمام  واقفون  كلاّهم 
لناّظرات  ا

تائهة تبدو 
الب�رص جتيد  ال  ناّها  كاأ
ت�سمت حكات  ال�ساّ

وتر دون  قيثارٌة  ناّها  كاأ
العبارات

مت�سائلة تتالحق 
الورود �رصخة  اأخفت  لو  ماذا 

اء؟ �سماّ �سوكًة   
بل  ع��ام��رًة  هول  ال�ساّ تكن  مل  لو  م��اذا 

جرداء؟
حجر؟ حلقِه  يف  الناّهُر  حمل  لو  ماذا 

خجولة احلكايات 
اأثر اأياّ  تريد ترك  ال 

ت لناّ�سما ا
لة عجو

الغابة يف  مت�سي 
حذر دون  مت�سي 

وقفــات

بقلم/ �أريج ليل
-------------

كل ما اأتذكره من طفولتي فقط اأ�سباح 
باهتة  ور�سومات  ال�رصاخ،  الأ�سوات 
االلوان غري ان منظرها لذيذ ، ا�ستهيت 
لذة  باتت  حتى   ، ب�سدة  اللوحات  تلك 
ما  ينفلت من كياين، كل  االأمل كون ال 
كل  ت�رصق  كانت  ال�سم�س  ان  اتذكره 
اذيالها  جتر  اال  اأراه��ا  ال  لكن  �سباح 
ان  دون  ترحل  فكانت  غيابها،  معلنة 
 ،، تاأخذ معها خيبتي، �سجني، ودومعي 
يف  طفولتها  اخذ  قد  البع�س  كان  وان 
االأح��زان  ف��اإن  الدمية،  بج�سم  اللعب 
تخيلتني  كاأنها  القدر،  لعبة  بي  لعبت 
كوكب  انني  اقناعها  حاولت  دمية، 
حاولت  واحد،  جنم  يحيطه  ال  �سعيف 
كل  تعلم  قلبي  اأن  لها  اقول  ان  كثريا 
ان  اال  ابت  لكنها  ال�سدمات،  درو�س 

يديها،  بني  تدللني 
للثاأثاأة  ت�سغي  مل  لكن  كثريا  تكلمت 
التي انتابت �سيني، حني تاأ�سفتها وحني 
قدميها  على  �سلمت  وحني  ا�ست�سمحها 

..
لالإ�ست�سالمي  ا�ستمعْت  ح��ني  ام��ا 
 ،، ثاأثاأتي  اكت�سفت   ، اخلافت  ب�سوتي 

.. �َسخَرت مني ووا�سلت �رصبها 
ف�رصبة اأهدتها جلنتي اأختها و�رصبة يل 

.. ار�سا  اأوقعتني 
فروحي  روحها،  دون  جدتي  ُدفنت  وان 
ُمزحة  هذه  ح�سبت  ج�سمي،  دون  ُدفنت 
عن  الأك��ف  رمب��ا  الكبار،  تفاهات  من 

.. البكاء 
نكن  مل   .. ك��ذل��ك  ت��ك��ن  مل  لكنها 
 .. املوت  ُمزحة.. بل كانت حقيقة بطعم 

 ،، ورائحته ولونه 
جتاهلت   ، الطفولة  ال��ع��اب  جتاهلت 
ن  املُلواّ واللبا�س  الدمى،  الرباءة، جتاهلت 
جدتي  يل  ا�سرتته  الذي  حذائي  وحتى 
ال�سيارة  يف  الركوب  جتاهلُت  جتاهلته، 
والذهاب لنزهة ق�سرية مع ابي، ن�سيت 

ا�سبح  حتى  االطفال  ابت�سامة  �سكل 
ُيخيل يل انني اأرى ُدمى جامدة ..

جتاهلت نف�سي وكربت وقتها ب �ستني 
وجعا، والف دمعة، كربت حتى جتاهلت 

.. املليون  للمرة  نف�سي 
واحدا  اأقاربي  ت�سفع  احلياة  و�سارت 

تلو االآخر، ثماّ تطرحني ار�سا ..
م�سيبة  كل  يف  اأ�ستقبل  اأ�سبحت  حتى 

دوري،  فيها  انتظر  باإبت�سامة 
ُيقبلني  ان  دون  الطاهر  عمي   ذه��ب 
يطلب  مل  ها،  عداّ اعرف  ال  التي  للمرة 
لكنني  عودته،  انتظر  ان  حتى  مني 
ت  مراّ هاقد  اللحظة،  لهذه  اأنتظر  بقيت 
عودته  انتظر  الزلت  �سنة،  ع�رص  اثنا 
هاذان  اليه،  واذهب  دوري  يحني  ان  او 
الأين  ثالث،  حل  لهما  يكون  لن  احلالن 
اأخلف  لو  احللول  كل  �سُيغنيني  الثاين 

موعده،  عمي 
حتى ابن عمي ذاك طلبت منه ان ُيح�رص 
ذهب  حديقتهم  جلهة  ذهبت  التي  الكرة 
ومل َيعد .. الكرة عادت وهو مل ياأٍت كنا 
قد تواعدنا على ان نقيم �سباق رك�س، 
�سمينا وال  الأنه كان  انتظر هزميته  كنت 

ي�ستطيع ان يلحقني، لقد فزت لكنه مل 
ياأِت .. 

ايها  ل��ك  م��ب��ارك  ل��ه:  لقلت  ع��اد  ول��و 
. ال�سمني 

قرب  اأجل�س  لالآن  الزلت  يعد،  مل  لكنه 
املكان الذي كنا نلعب فيه لكن مل ياأِت 

..
ال اظنها �سياأتي .. لكنني �ساأظل انتظر 

الأرى فوزه واأهنئه ..
كان  حليم  ال�سغري  عمي  اب��ن  حتى 
ُمتعودا اأن ُيح�رص يل كل ف�سل الثمار 
التي يجنونها من حديقتهم، ذهب دون 
لذيذة  تلك  اخلوخ  قطعة  ان  اأخربه  ان 
اأعطيها  كي  اأخرى  قطعة  واريد  جدا، 

ب�سباقنا  يفوز  لفايز حني 
حني  اأق��وى  ال�رصبة  كانت  امل��رة  هذه 
املدر�سة  ب��اب  عند  اأح��ده��م  ج��اءين 
واأخربين اأن العم اأحمد ُتويف، �سحكت 
بيني  ح�سبت  ما  �سحكة  قلبي  من 
وبني نف�سي انها االخرية .. لكنها فعال 

كانت االأخرية ..
اأنها قتلت  اأعجبتني دعابته جدا لدرجة 
تلك  يف  قتلتها  حلظة،  يف  طفولتي 

.. ال�سحكة 
اأخذ  واح��د  وكل  رحلوا،  كلهم  ه��وؤالء 
من  ج��زءا  اخ��ذوا  طفولتي،  من  ج��زءا 
لكنهم  اأع�سائي،  من  ج��زءا  روح��ي، 

تركوا يل كل اأوجائي .. 
ابت�سامة.. ن�سف  اأبت�سم  فكنت 

.. ا�سحك ن�سف �سحكة 
.. وام�سي ن�سف خطوة 

ع كل الوجع .. لكنني اجتراّ

�إلــى جميــع �لأقــــالم                                      طفولــة قــا�صيــة
�لأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

ف�صاء�  لكم  تخلق  �لتحرير  جريدة 
مو��صيعكم   ل�صتقبال    ، �أرحب 
عن  ...ر��صلونا   وم�صاهماتكم 

�للكرتوين  �لربيد  طريق 
للجريدة  

journalaltahrir@gmail.  
com

�إىل �صديقي

�سديقي  يا  تبكي  ال 
الغرباء  دموعك  مي�سح  فلن 

حزنك يف �سدرك اأبتلع 
و قاوم �رصبات االأعداء 

خذ حذرك ال ت�سدق 
اجلفاء  و  احلزن  كلمات 

اأنت عرفناهم  و  اأنا 
البلهاء  اأفعالهم  تغرك  فال 

ي�ساءون  ما  ليفعلوا 
االنتهاء  و�سك  على  فدربنا 
يقتلهم �سوف  فحقدهم  دعهم 

فاأنت عمالق  تبايل  وال 
البوؤ�ساء اأفعال  تتابع  فلماذا 

قلبك من  الرحمة  اأجتث 
الأن وراء الوجوه تلك
اأوغاد �سياطني  اأفعال 

قلمك  اأم�سك  هيا 
الكلمات  و  باحلروف  حاربهم  و 

�سالح اأقوى  فهي 
اجلوفاء  الفارغة  العقول  بها  حتارب 

                    �صعيدة ب�صر�حتي �ملرهقة
بقلم/ حنني ذيبون

باجلرائد  ن�رصتها  التي  املقاالت  اأحد  يف 
انتباه  الن�س  عبارات  اإح��دى  ..لفتت 
الناقد ...و كانت هذه العبارة كالتايل : 
اجلميع  مع  اأنا  كوين  اأمقت  اأ�سبحت   "
ملاذا  فتبا  اأب��دا  نف�سي  ترقوين  ...ال 

اأنتظر اأن تروق غريي!! " ...
عبارة  جم��رد  اأم  حقيقية  -"اأهذه 
�سطحية " !! اأبدا ...اأنا اأنقل كل ما يثري 
مب�ساعري  يعبث  و  مبخيلتي  ال�سجيج 
كنت  كلما  اأنني  يوؤملني  �سيدي  يا   ....
االأقنعة  اعتزال   ... اأذيتها  كلما  نف�سي 
ظهوري  كرثة  و  بالتوحد  ي�سيبني 

... بالت�سوه  ان ت�سيبه  بوجهي تكاد 
اأيقنت  اأخ��ريا  و  ترهقني  �رصاحتي 
اإع��ت��ن��اق  يف  تكمن  الت�سلية  اأن 
باأن  ال  غريك  تروق  التي  ال�سخ�سيات 
علمت  و  كربت   ! اأنت  نف�سك  تكون 
زيه  دون  النا�س  ي��روق  ال  املهرج  اأن 
قناعه...اأنهم  دون  ي�سحكهم  ال  و 
انه  رغم  ال�ساحر  يحبون  و  ينبهرون 
 ، عقولهم  قوة  ي�ستحقر  و  يخدعهم 
اأنهم هم نف�سهم الذين تهمهم االأ�سعار 
من  البحر  يحبون  ...الذين  اجل��ودة  ال 
بالغو�س  ال  ال�ساطئ  عند  اجللو�س 
املتهربني  ال�سطحيات  ..عا�سقو  فيه 

...اإنها  املجامالت  اأ�سحاب  العمق  من 
ظهرت  كلما  �سيدي  يا  العامل  حقيقة 
هنا  ...و  اأكرث  تاأذيت  كلما  ب�سخ�سيتك 
نتلقاها  التي  الطعنات  نعد  بعدها  نحن 
م�سلحني  غري  للعامل  خروجنا  بعدد 
بطيبة  خرجنا  كلما  ق�سدت  عفوا 

 ! قلوبنا 
اأمقت هذا كثريا و اأعلم اأنني لو جاملت 
اأمر من جانبه يوميا  الذي  الورود  بائع 
اأن  رغم  يوم  كل  زهور  باقة  الأمتلكت 
حظها  تبكي  ذابلة  حزينة  كلها  اأزهاره 
لو  و  هناك...!  لتواجدها  االأخ��رى  هي 
"يروقني  اخلياطة  جلارتي  قلت  اأنني 
العر�س  ف�ستان  �سمنت  الأين  حجابك" 
كهدية منها رغم اأن العنكبوت تخيط 
منها  اأف�سل  جمالية  و  بدقة  بيتها 
القهوة  �ساحب  اأخ��ربت  ل��و  ...م���اذا 
باكرا  ا�ستيقظت  اأنني  لبيتي  املقابلة 
لكنت  الطيبة  القهوة  رائحة  ب�سب 
عناء  دون  ال�سباح  فطور  امتلكت 
و  �سباحا  العا�رصة  عند  يفتح  ...ولكنه 
جاملت  لو  ...ماذا  حتى  يفعل  ال  اأحيانا 
منت�سف  للمنزل  عودتي  عند  اخلباز 
بع�س  على  ح�سلت  لكنت   !! النهار 
هكذا  احل��ي��اة  امل��ح��روق....ه��ي  اخلبز 
دون  �سيئ  كل  �ستنال  و  ...جاملهم 

و  جتراأ  ..لكن  ف�سالتهم  حتى  مقابل 
اإيل  ينظر  ...فال  حقيقتك  على  اظهر 
بائع الورد الأنني �سارحته مرة و قلت 
مري�سة  هنا  الورود  بع�س  �سيدي  له 
...األك اأن تنتبه لها اأكرث !! جتراأت اأي�سا 
و قلت جلارتي تاأخذين مااًل مي�سح عرق 
وجه  يف  ،�رصخت  يكفي  و  جبينك 
ا�سطررت  عندما  القهوة  �ساحب 
الإنتظاره اأكرث من �ساعة،�ساألني اخلباز 
اعتدت  التي  اأنا  و  انقطاعي  عن �سبب 
ب�رصاحة  فقلت  عنده  من  اخلبز  �رصاء 
اأوا�سب  �سيدي.لكنني  يا  اجلودة  َقلاّت 
عمي  على  الت�سجيع  و  ال�سالم  اإلقاء 
اأحدثه عند  "�سعدون" ميكانيكي احلي 
ملاذا  ...اأتعلمون  الدخول  اخلروج و قبل 
!!!  اأ�سلح �سيارة اأبي بكل اإحرتافية  و 

 ! الكل ي�سهد ح�سن و جودة عمله 
...ال  يل  تظهر  مبا  اأعاملك  اأنا  �رصيحة 
اأقنعة ال جمامالت ال اإبت�سامات كاذبة 

...
نف�سي  اأنا   كوين  م�سقة  �ساأحتمل  لذا 
اأحبني هكذا و من رقت له  دوما..فمن 
له  يت�سع  ال  حبا  القلب  من  فله  هكذا  
 ... له!  اأروق  ال  من  و  باأكمله  الكون 
الورود  لبائع  اأقدمه  فله جتاهال كالذي 

، جارتنا ، و �ساحب املقهى  .

ق�صة ق�صرية/ 

�لبنايات 
�لفــاخرة

نظريا ....ما دمِت حتبني   ق�سائدي
فاأنِت حتبني �سخ�سي

اإ�سمحيلي اأن اأطبق كل املناهج الريا�سية
ر  على م�ساري العاطفي معِك...واأ�سماّ

على �سواعدي
مع املنطق ت�ستقيم االأمور...وتتقوى 

االأخ�ساب ت�ستد �سالبة العظام.
وت�سبح هم�سات العيون االأكرث حدة 

..اأهماّ �سواهدي
احلب عندي طبخة معقمة بكل التوابل 

واملالعق
وبتطبيق الدوايل وال�سال�سل 

وامل�ستقيمات
ي�سبح احلب اأكرث قربا من الواقع

ت�سبح عالقتنا �سافية نا�سعة..كحِب 
التفاح املهِند ؟ا

ت�سبح خالية من ال�سكوك واالأحالم 
املر�سية

ومن الظلمات املفزعة..ومن االأدِب 
الزائِد

لذلك �ساهدي معي وا�سمعي
كيف هي تفلح ق�س�س احلب وتثمر

مع االأطباء....ع�ساق القطن والكحول 
والُزمرِد

كيف هي ت�سري كاالأع�ساب املغطية 
على البنايات الفاخرة

باب من نحا�س ..واأ�سماء للجبار الواحِد

ح�صني علي غالب 

�صعر:جمال ن�صر�هللخاطرة



18
العدد
1936 الثالثاء 25 فيفري 2020 م الموافق لـ 01 رجب 1441هـ

 در��صة: ع�صاء خفيف ووجبة  ماهو معدن �لكلوريد وملاذ� حتتاجه �أج�صامنا؟ 
�إفطار د�صمة �أحدث طريقة 

للقو�م �لر�صيق 

بع�س الن�سائح واال�سعافات االأولية 
للحفاظ علي االأطفال عند 

تعر�سهم الأي م�ساكل 
�سحية، مو�سحة اأن اأكرث 

احلوادث �سيوًعا، هي 
العبث باملواد الكيميائية 
كاالأدوية اأو املنظفات، 

واأي�سا امل�ساكل 
املتعلقة باالألعاب 

كابتالع اأ�سياء 
بال�ستكية، كما 

اأن تعر�سهم 
لل�سقوط 

املفاجئ علي 
االأ�سطح 
ال�سلبة، 

وتعر�سهم 
للحروق

وبع�س 

االأ�سياء واالإ�سابات واحلوادث املنزلية 
التي قد يتعر�س لها االأطفال يف اأي 

وقت، وبع�سها له  م�سببات وا�سحة 
والبع�س االآخر قد ال تتم مالحظته، 

مقدمة بع�س االإر�سادات الوقاية من 
احلوادث يف كل من االأماكن التالية:

اأوال: املطبخ
�رصورة اإخراج االأطفال من املطبخ اأثناء 
الطهي، واإبعاده مقاب�س البوتاجاز حتي 
ال يتعر�س للحرق نتيجة ارتفاع درجة 

حرارته، واأي�سا يجب اإبعاد االأطعمة 
ال�ساخنة عن االأطفال وخا�سة ال�سوربة 

النها �سيء �سائل ي�سهل رميه علي 
الطفل وت�سبب احلرق، واأخريا يجب اإبعاد 

االأدوات احلادة عن االأطفال، اأو و�سعها 
يف خزائن مقفلة حتي ال تتعر�س حياته 

للخطر.
ثانيا: غرفة النوم

يجب اأن يكون ال�رصير الذي ينام عليه 
الطفل مزود بحواجز للحد من تعر�سه 

لل�سقوط خالل النوم.
ثالثا..دورات املياه »احلمام«

�رصورة مراقبة الطفل ب�سكل م�ستمر 
عند اال�ستحمام واالم�ساك به جيدا، 

حتي ال يتعر�س للخبط اأو فتح 
الدماغ،  واأي�سا عند ا�ستحمام الطفل 
يجب التاأكد من درجة حرارة املاء قبل 
ا�ستحمام الطفل لتجنب احلروق، كما 

اأنه يجب اإبعاد االأدوات الكهربائية مثل  
جمفف ال�سعر  عن املاء حتي ال تتعر�س 

املاء للكهرباء، ويزيد فر�س تعر�س 
الطفل للخطر، وعند النوم ين�سح بغلق 

جميع االأبواب اخلا�سة بدورات املاء.
رابعا: القواب�س الكهربائية

 �رصورة تغطية القواب�س الكهربائية 
الغري م�ستخدمة باأغطيتها اخلا�سة، 

وتنظيم االأ�سالك داخل عوازل 
خم�س�سة لها  واإبعادها عن م�سار 

عربات االأطفال.

  ك�سفت درا�سة حديثة اأن 
تناول وجبة ع�ساء خفيفة 

ووجبة اإفطار د�سمة قد تكون 
و�سيلة جل�سم �سحي ومنا�سب، 
الأن هذا النظام قد مينع ال�سمنة، 
وارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم 

عن طريق حرق املزيد من 
ال�سعرات احلرارية.

وي�ستهلك ج�سم االإن�سان 
الطاقة عندما نقوم به�سم 
الطعام من اأجل امت�سا�س 

املواد الغذائية ونقلها 
وتخزينها، وتعد هذه العملية، 

واملعروفة با�سم التوليد 
احلراري الناجم عن النظام 

الغذائي )DIT(، هي مقيا�س 
ملدى جناح عملية التمثيل 

الغذائي الب�رصي وميكن اأن 
تختلف تبعا لوقت الوجبة.
وقالت الدكتورة جوليان 
ريخرت، االأ�ستاذ يف كلية 

الطب جامعة وا�سنطن "تظهر 
نتائجنا باأن الوجبة التي يتم 
تناولها يف االإفطار، بغ�س 

النظر عن عدد ال�سعرات 
احلرارية التي حتتويها، تخلق 
�سعف التوليد احلراري الناجت 

عن النظام الغذائي مبقدار 
ال�سعف مقارنة بالوجبة 
نف�سها التي يتم تناولها 

بالع�ساء"، م�سيفة اأن "هذه 
النتيجة مهمة جلميع النا�س 

الأنها توؤكد على قيمة االأكل 
الكايف يف وجبة االإفطار".

واأجرى الباحثون درا�سة 

معملية ا�ستمرت 3 اأيام على 
16 رجال تناولوا وجبة اإفطار 
منخف�سة ال�سعرات احلرارية 

وع�ساء عايل ال�سعرات 
احلرارية، والعك�س بالعك�س 

يف جولة ثانية، ووجد الباحثون 
يف �سياق اأبحاثهم التي ن�رصت 

يف عدد فرباير من جملة 
»الغدد ال�سماء ال�رصيرية 

والتمثيل الغذائي« جلمعية 
الغدد ال�سماء، اأن ا�ستهالك 
ال�سعرات احلرارية املتطابقة 

اأدى اإىل ارتفاع با�سم التوليد 
احلراري الناجم عن النظام 

الغذائي )DIT( مبقدار 2،5 مرة 
فى ال�سباح، مقارنة بامل�ساء 

بعد الوجبات ذات ال�سعرات 
احلرارية العالية واملنخف�سة 

ال�سعرات احلرارية، وقد 
ت�ساءلت الزيادة التي ي�سببها 

ال�سكر يف الدم وتركيزات 
االأن�سولني بعد وجبة االإفطار 

مقارنة مع الع�ساء، كما 
اأظهرت النتائج اأن تناول وجبة 

اإفطار منخف�سة ال�سعرات 
احلرارية زاد من �سهية الطعام، 

خا�سًة بالن�سبة للحلويات.
وقالت ريخرت«نو�سي املر�سى 

الذين يعانون من ال�سمنة 
وكذلك االأ�سخا�س االأ�سحاء 

بتناول وجبة فطور كبرية بدال 
من تناول وجبة ع�ساء كبرية 

لتقليل وزن اجل�سم ومنع 
االأمرا�س االأي�سية«.

 يحتاج اجل�سم للعديد من  
املعادن الهامة للج�سم، ومنها 
الكلوريد، رمبا ال ت�سمع  عنه 

�سابقا، ولكن هذا التقرير 
�سي�ساهم يف معرفتك اأكرث 

عن هذا املعدن الهام لله�سم 
وتنظيم الهرمونات 

والتخل�س من ال�سموم 
يف اجل�سم، كما اأنه يحمي 

اأع�ساب اجل�سم من 
امل�ساعفات واأي�سا يحافظ 
علي �سحة الكلي، وخالل 

هذا التقرير املن�سور عرب موقع 
" facty"، �سنتعرف اأكرث عن 

هذا املعدن.
ما هو معدن كلوريد ؟

الكلوريد هو معدن يحمل 
�سحنة كهربائية، وهو موجود 

يف العديد من املواد الكيميائية 
وال�سوائل اجل�سدية  ويعد 
عن�رص اأ�سا�سي يف بع�س 

االإنزميات والربوتينات.
واأ�ساف التقرير، اأن هناك عدد 

قليل من الطرق التي ت�سمل 

وظائف 
الكلوريد يف اجل�سم، ومنها 

احلفاظ علي درجة احلمو�سة 
يف الدم، وتنظيم ن�سبة 

ال�سوائل يف اجل�سم، واحلفاظ 
علي �سحة اأع�ساب اجل�سم، 

والقيام ب�سنع حم�س 
الهيدروكلوريك وهو اأمر 

�رصوري لله�سم.
وقدم التقرير، الطرق الطبيعية 
التي ت�ساعد يف احل�سول علي 
معدن كلوريد، موؤكدا اأن امللح 
هو العن�رص الغذائي الذي ميد 

هذا العن�رص يف اجل�سم، فاأ�سار 
التقرير اإىل اأن القناة اله�سمية 

تقوم بامت�سا�س معظم 
الكلوريد، وذلك عن طريق 

تناول بع�س االأطعمة ومنها 
االأع�ساب البحرية، والطماطم 

والكرف�س،  واخل�رصوات 
الورقية اخل�رصاء، واحلبوب 

الكاملة مثل القمح وال�سعري، 
واأي�سا الفواكه مثل االأنانا�س 

والبطيخ.
واأ�ساف التقرير، اأن 

الوظيفة اخللوية اخلا�سة 
مبعدن الكلوريد، تزيد من 
فر�س االإ�سابة مل�ساكل يف 

املعدة، ولذا يجب توخي احلذر، 
كما اأن التعر�س لنق�س يف 

ن�سبة معدن الكلوريد باجل�سم 
تعد من االأمور التي تزيد 

من فر�س االإ�سابة بالتعرق 
والقيء واالإ�سهال، واأي�سا 
فقدان ال�سهية، وال�سعور 

باخلمول واجلفاف، ويف بع�س 
االأحيان يزداد التعر�س مل�ساكل 

يف القلب،  اأو الرئة.

 4 �أ�صيــاء مهمــة للحــفاظ عــلى �صالمــة طــفلك 
د�خــل �ملنــزل..  مجتمــــع

طرق لتحبيب ر�صيعك
 يف �لطعام �ل�صلب

�أجل�صي طفلك على �ملائدة معِك: �إن جعل 
طفلك يجل�س �إىل مائدة �لطعام مع �لعائلة 

ي�صمح له بروؤية �لآخرين ي�صتمتعون 
بطعامهم، وكذلك ��صطحبي �صغريك �إىل 

�ملطاعم ليعرف �أن 
�لطعام �صيء حمبوب 
وله طقو�س خا�صة.
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تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية ال��وادي- ال�ج�زائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�ضر واالإ�ضهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقل��ة
SIO وهران
ال�توزي�ع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلع��الم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  واالل��ت��زام  ال��وط��ن،  حرية  من  اإلع��الم 

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 
ستح�اط  اجلريدة  تصل  ال��يت  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 �ضرفنا االإعالمي

كلمة ال�ضر
1� مالكم أمريكي مسلم معتزل

2� جديد باللغة الفرعونية القدمية � أول من اكتشف 
كروية األرض عمليا

3� يهنب بال مقابل � صوت الضحك
4� هلن التراب )ىف البئر( � خيبئ شيئا خلسة

5� مارسن � حرف جزم
6� جيمعون املال والذهب )معكوسه ( � دار حول اشيء

7� حياه )مبعثرة( � مواطنو أكرب دولة آسيوية مساحة
8� أرشد إىل الشيء املطلوب � اسم فرس تسببت يف حرب 

40 سنة بني القبائل العربية
9� عشر مئات � – ما يدره الثدي قبيل الوالدة وبعدها 

مباشرة
10� من مكونات الدم ونقصه ناتج عن االنيميا

أفق������������������ي

1� على رأس العمل � صرخ 
بامسه

2� عامل مصري حاصل على نوبل
3� نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4� ذات حنان ومودة
5� حشرات ذات نظام اجتماعي 

دقيق � نصف قالت � نظف القطن 
من البذور

6� متشاهبان � ينفي علمه 
بالشيء � ثلثا ثلة

7� يعمل بتعب وكد � مادة مطهرة 
للجروح توجد يف ماء البحر

8� حلقات معدن متشابكة � من 
أقطاب البطارية

9� نصف واحد � سئم � ودى
10� نزيل األوساخ � مقاتلون غري 

راجلني

عم��������������ودي 

الكلمات ال�ّضهمية
من الكواكب طول يومه ي�ضاوي 

االأر�ص كوكب  على  يوم  طول   4/3
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�حلكومة تنوي �إن�صاء معهد ل�صرب �لآر�ء 
وقناة تلفزيونية دولية  

بلحيمر ي�ضدد على �ضرورة تطهري قطاع االإعالم  

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

قطاع  تطهري  �ــضــرورة  على  م�ضددا 
املرجعي  ــــاره  اإط وتــعــزيــز  االإعــــالم، 
امل�ضداقية  ــادة  اإع بهدف  والقانوين، 
با�ضتعادة  ي�ضمح  مبا  االإعــالم  لو�ضائل 
�ضرورة  على  ــد  اأك كما  املــواطــن،  ثقة 
بت�ضهيل  املــلــزمــة  ــني  ــوان ــق ال تفعيل 
و�ضول ال�ضحفيني اإىل م�ضادر املعلومة، 
تكوين  دعــم  �ضندوق  متويل  واإعـــادة 

ال�ضحفيني.
�ضيفا  حلوله  لدى  بلحيمر  وا�ضتفا�ص 
الذي  ال�ضباح"  "�ضيف  برنامج  على 
يف  االأوىل،  االإذاعـــيـــة  الــقــنــاة  تبثه 
�ــضــرح بــرنــامــج احلــكــومــة والــور�ــضــات 
االإ�ضالحات  راأ�ضها  وعلى  املفتوحة 
اعتربها  التي  العاجلة،  ال�ضيا�ضية 
اأ�ضا�ص اأي اإ�ضالح اقت�ضادي واجتماعي، 
يف  كــبــرية  ــات  ــض ور� فــتــح  ــن  ع كا�ضفا 

االإطار  تعزيز  بهدف  ــالم،  االإع قطاع 
ــاع ثــقــة املــواطــن  ــرتج ــض املــرجــعــي وا�

وحتـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن بــــني احلـــريـــة 
وامل�ضوؤولية، وخلق بيئة �ضفافة ت�ضمح 

يف  والتعددية  النزيهة  بالتناف�ضية 
املكتوبة،  بــفــروعــه  االإعــــالم  قــطــاع 
االإكرتونية،  و  امل�ضموعة  و  واملرئية، 
اأوىل  انطلقت  الــتــي  ــــرية  االأخ هـــذه 
لتاأطريها  املا�ضي  االأ�ضبوع  ور�ضاتها 
�ضرورة  على  الوزير  �ضدد  كما  قانونيا، 
و  لــالإ�ــضــهــار  الــقــانــوين  االإطــــار  �ضبط 
الــوكــاالت  و  االلكرتونية  ال�ضحافة 
لرتقية  ور�ضة  فتح  و  اال�ضت�ضارية، 
ت�ضريع  و  تكنولوجيا،  االإعالم  و�ضائل 
االعالم  اأ�ضا�ص  اإنها  قال  التي  الرقمنة 
اإن  بلحيمر  الــراهــن.وقــال  الوقت  يف 
م�ضادر  اإىل  ال�ضحفيني  و�ضول  "حرية 
املعلومة مكفولة قانونيا، وال نحتاج اإال 
القانون  اأن  موؤكدا  القوانني"،  لتفعيل 
اأمام  اخلرب  م�ضادر  بفتح  االإدارة  ُيلزم 
تفعيل  اإعــــادة  عــن  كا�ضفا  ــــالم،  االإع
ــذي  ال ال�ضحفيني  تــكــويــن  �ــضــنــدوق 

توقف متويله منذ 2015.

�أعلن وزير �لت�صال �لناطق �لر�صمي با�صم �حلكومة "عمار بلحيمر" عن م�صروع �إن�صاء قناة تلفزيونية دولية لتح�صني �صورة 
�جلز�ئر، �إ�صافة �إىل قناتني �ثنتني �أخريني، �إحد�هما لل�صباب و�لثانية قناة برملانية، و�إن�صاء معهد ل�صرب �لآر�ء .
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تنظيم 136 رحلة 
للحجاج �جلز�ئريني

�ملدير �ل�صابق لديو�ن 
�حلبوب حتت �لرقابة 

�لق�صائية

برجمة حماكمة كرمي طابو 
يف 4 مار�س �لقادم

 �أمري دولة قطر يف زيارة ر�صمية �إىل 
�جلز�ئر�ليوم �لثالثاء

�مر�أة  �صمن �صبكة �إجر�مية ��صتولت على 600 مليون 
�صنتيم من د�خل حمل جتاري بق�صنطينة

حجز 5000 قر�س مهلو�س ب�صوق �أهر��س

�صكته قلبية تودي بحياة معلمة يف �لو�دي

العمرة،  و  للحج  الوطني  للديوان  العام  املدير  توقع 
للحجاج  ــة  ــل رح  136 تــنــظــيــم  عـــــزوزة،  يــو�ــضــف 
اأول  تكون  اأن  على   2020 مو�ضم  خالل  اجلزائريني، 
العا�ضمة. اجلزائر  من  املقبل  جويلية   4 يوم  رحلة 
منتدى  على  �ضيفا  حلوله  خــالل  عــزوزة  واأو�ــضــح 
“املجاهد”، باأن تكلفة احلج لهذا املو�ضم �ضيتم  يومية 
وذلك  املقبلة  القليلة  االأيـــام  خــالل  عنها  االإعـــالن 
عقب اجتماع جمل�ص الوزراء، موؤكدا يف نف�ص الوقت 
�ضنتيم.واأ�ضار  مليون   60 تتجاوز  لن  التكلفة  هذه  اأن 
اأن ال�ضلطات ال�ضعودية فر�ضت بع�ص  يف هذا ال�ضدد، 
منها  الطفيفة،   ب  و�ضفها  التي  اجلديدة،  الر�ضوم 
تتعلق  ريــاال   189 و  بالتاأ�ضرية  خا�ضة  ريــال   300
اخلا�ضة  الــر�ــضــوم  اأن  مـــربزا  ـــاج،  احل على  بــتــاأمــني 
بل  فقط،  املعتمرين  اأو  احلجاج  تخ�ص  ال  بالتاأ�ضرية 
ال�ضعودية.وبخ�ضو�ص  العربية  اململكة  يزور  من  كل 
خالل  عددهم  البالغ  اجلزائريني  احلجاج  تاأطري 
املتحدث  ــرز  اأب حاجة،  و  حــاج   41.300 املو�ضم  هــذا 
 115 منهم  ع�ضوا   850 ت�ضم  اجلزائرية  البعثة  اأن 
اأن البعثة الطبية  تابعني لقطاع ال�ضحة، م�ضريا اإىل 
احلج. مو�ضم  مبنا�ضبة  االأدوية  من  طنا   80 �ضت�ضحن 
�ضوؤال حول حماية احلجاج اجلزائريني  ويف رده عن 
عزوزة  اأكد  كورونا،  بفريو�ص  االإ�ضابة  اإمكانية  من 
و  احلماية  توفري  على  العمومية  ال�ضلطات  حر�ص 
االأوبئة،  خمتلف  من  اجلزائريني،  للحجاج  الوقاية 
ال �ضيما ما تعلق بفريو�ص كورونا،م�ضيفا اأن احلديث 
عن هذا املو�ضوع �ضابق الأوانه، ال �ضيما و اأن ال�ضلطات 
ال�ضعودية مل تعلن حلد اليوم، عن ت�ضجيل اأية حالة 
اإ�ضابة بهذا الفريو�ص.                                                            ق/و

بو�ضع  احممد  �ضيدي  حمكمة  التحقيق  قا�ضي  اأمــر 
احلــبــوب،  ــوان  ــدي ل ال�ضابق  املــديــر  بلعبدي  حممد 
حتت  بالغرب،  احلبوب  لتعاونيات  �ضابقني  ومديرين 
فيها  تــورط  التي  الق�ضية  عن  الق�ضائية،  الرقابة 
رجل االأعمال ح�ضني متيجي.                                           ق/و

االأخري  هذا  حماكمة  اأن  طابو،  كرمي  النا�ضط  �ضقيق  ك�ضف 
قال  احممد.و  �ضيدي  مبحكمة  املقبل  مار�ص   4 يوم  �ضتكون 
املن�ضق  حماكمة  اأن  فاي�ضبوك،  على  من�ضور  يف  طابو  جعفر 
التاأ�ضي�ص(،  )قيد  االجتماعي  الدميقراطي  لالحتاد  الوطني 

�ضتكون يوم االأربعاء 4 مار�ص املقبل.                                           ق/و

توفيت، اأم�ص االأول، املعلمة "ب. ع. ا" بالقرب من مدر�ضة حي القدد مبدينة الوادي، التي ت�ضتغل 
بها، اثر �ضكته قلبية، وذلك عند عودتها اإىل م�ضكنهم.

30 �ضنة كانت حمبوبة لدى  واأ�ضارت م�ضادر حملية للتحرير، اإىل ان املرحومة البالغة من العمر 
جميع تالميذها وكذا زمالئها يف العمل وجريانها وي�ضهد لها بال�ضرية احل�ضنة.                 فوزي. ق

اىل  ر�ضمية  بزيارة  ثــاين،  اآل  حمد  بن  متيم  ال�ضيخ  قطر،  دولــة  اأمــري  يقوم 
اجلزائر، ت�ضتغرق يوما واحدا، ح�ضب ما اأفاد به بيان لرئا�ضة اجلمهورية،اأم�ص  
وجهات  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  مع  �ضيتبادل  حيث  االثنني، 

النظر حول عديد الق�ضايا، ذات االهتمام امل�ضرتك.
ق/و

من  ق�ضنطينة  والية  باأمن  االإجرام  قمع  فرقة  متكنت 
من  اأ�ضخا�ص   06 من  تتكون  اإجرامية،  �ضبكة  تفكيك 
اإجرامية لهدف  بينهم امراأة. تورطوا  يف ق�ضية  �ضبكة 
ال�ضرقة  جناية  االأموال،  �ضد  جناية  الرتكاب  االإعداد 
م�ضطنعة،  مفاتيح  ا�ضتعمال  و  التعدد  و  الليل  بظروف 
�ضنتيم  مليون   600 قدره  مايل  مبلغ  على  ا�ضتولت  حيث 
حيثيات  �ضاحبه،  غــيــاب  يف  تـــاري  حمــل  داخـــل  مــن 
حول  حتقيق  لفتح  نيابية  تعليمة  اإىل  تعود  الق�ضية 
من  ماليا  مبلغا  طال  الذي  ال�ضرقة،  فعل  ق�ضية  وقائع 
خزانة  يف  خمباأ  كان  الذكر  ال�ضالف  الوطنية؛  العملة 
حديدية مبحل تاري معد كم�ضتودع و ور�ضة للخياطة 
بحي دمربي 02 باملدينة اجلديدة علي منجلي،  واأ�ضفى 
فتح  اإعــادة  بعد  املحققني  ِقبل  من  املفتوح  التحقيق 

الق�ضية اإىل حتديد هوية املتورطني يف الق�ضية.

فيهم  م�ضتبه   05 الفرقة  ذات  اأوقفت  تدخلها  بداية  يف   
و  اأك�ضنت  هيونداي  نــوع  من  االأوىل  مركبتني  حجز  و 
على  بحوزتهم  كانت  �ضامبول،  رونــو  نــوع  من  الثانية 
اإىل  حتويلهم  و  منجلي  علي  اجلديدة  املدينة  م�ضتوى 
، كما مكنت      الالزمة  الفرقة ال�ضتكمال االإجراءات  مقر 
مت  اأخرى  فيها  مل�ضتبه  الو�ضول  اإىل  املعمقة  التحقيقات 
ا�ضتدعاوؤها يف وقت �ضابق يف اإطار التحقيق، و بعد جمع 
املتورطون  توقيفها؛   مت  املعنية،  اإدانة  �ضاأنها  من  قرائن 
املركبتني  حجز  مت  فيما   ، املحلية  النيابة  اأمــام  قدموا 
ت�ضيد  ــار  اإط يف  جــاءت  العملية  باملح�ضر،  و�ضعهما  و 
الوالية، وموا�ضلة  اأمن  امل�ضطر من قبل م�ضالح  املخطط 
خا�ضة  اجلــرميــة،  اأ�ضكال  لكافة  الت�ضدي  يف  للجهود 

املتعلقة بامل�ضا�ص باالأ�ضخا�ص و املمتلكات.  
علجية عي�ص

البحث  فرقة  عنا�ضر  متكن  نوعيتني  عمليتني  يف   ...
و التدخل بامل�ضلحة الوالئية لل�ضرطة الق�ضائية باأمن 
جماعتني  لن�ضاط  حد  و�ضع  من   ، اأهرا�ص  �ضوق  والية 
معتربة  كمية  بيع  �ضفقة  عقد  ب�ضدد  اإجراميتني 
اأ�ضخا�ص   )06( �ضتة  من  تتكون   ، العقلية  املوؤثرات  من 
43 �ضنة ، و هذا بعد ورود  28 و  اأعمارهم بني  ترتاوح 
املجموعتني  ن�ضاط  عن  للم�ضلحة  موؤكدة  معلومات 
كمية  لبيع  �ضفقة  عقد  ب�ضدد  وهما   ، االإجراميتني 
ال�ضريط  من  القادمة  العقلية  املــوؤثــرات  من  كبرية 
�ضبط  مت  للمعلومة  االأمثل  باال�ضتغالل   ، ــدودي  احل
الرت�ضد  مت  خاللها  مــن   ، حمكمة  عملياتية  خطة 
املوؤثرات  لبيع  عليه  املتفق  املكان  يف  فيهم  للم�ضتبه 
وتوقيف  املكان  مداهمة  ذلك  اإثر  على  ليتم   ، العقلية 

لزبائنهم  البيع  �ضفقة  عقد  ب�ضدد  وهم  فيهم  امل�ضتبه 
على م�ضتوى اأحد اأحياء مدينة �ضوق اأهرا�ص ، م�ضتغلني 
و  ـــة  االأدوي تخزين  عملية  يف  �ضيارات  ــالث   ث بذلك 
من  كبرية  كمية  على  بداخلهما  عرث  بتفتي�ضهما  التي 
املوؤثرات العقلية كانت خمباأة باإحكام قدرت باإجمايل 
5000 قر�ص ، و با�ضتكمال جميع االإجراءات القانونية 
عن   ، فيهم  امل�ضتبه  حق  يف  ق�ضائيني  ملفني  اإجناز  مت 
يف  خمت�ضة  منظمة  اإجرامية  جماعة  تكوين  جــرم 
تخزين ، نقل ، عر�ص و اّتار غري  م�ضروع باملوؤثرات 
اأحيلو  ، والتهريب با�ضتعمال و�ضيلة نقل....    العقلية 
مبوجبه اأمام نيابة حمكمة �ضوق اهرا�ص ، اأين �ضدر يف 

حقهم اأمر اإيداع باحلب�ص .
ق/�ص



هذه الصحيفة تم تحميل 
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