
كاذٌب من قاَل بصدوِر قراٍر 
بحلِّ الوالّية الّسادسة 

يواصل رائد جيش التحرير عن 
الوالية السادسة التاريخية، وأحد 
أهم كوادرها، عمر صخري صاحب 
87 سنة، إماطَة الّلثام وإزالة الّلبس 

عن عديد القضايا التي عرفتها 
الوالية السادسة، خاصة مسألة 

صّحة قرار حّل الوالية السادسة من 
طرف القيادة من عدمها، وكذلك 

قرار إعدام محمد شعباني على 
خلفية تصفية الطيب اجلغاللي.

21
تتويُج الفيلم اجلزائري «143
طريق الصحراء» بـ 3 جوائز

ُأسدل الّستار على فعالّية املهرجان الدولي للسينما، 
يف طبعته العاشرة، سهرَة اخلميس املنقضي يف 

قاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح، حيث ظفر 
الفيلم «وردي» للمخرج النرويجي «ماتس جرورد» 
ج الفيلم الوثائقي  باجلائزة الكبرى للمهرجان. وُتِوّ

اجلزائري «143 طريق الصحراء» للمخرج حسان 
فرحاني بثالِث جوائز.

13
بلماضــــي يبــــــدد 
مخــــاوف اإلرهــــاق

مواصلــــة التعبئـــة ضـــد االنتخابـــات 
جدد اجلزائريون يف اجلمعة الـ39 أمس، مسيرات 

احلراك الشعبي، مؤكدين على التمسك برفض 
الصيغة احلالية لالنتخابات الرئاسية، مع حتدي 

الطقس البارد واألمطار. وعلى مستوى العاصمة 
أكدت املسيرات التي جابت الوالية متجهة نحو 

البريد املركزي،  رفضها للصيغة احلالية لالنتخابات 

الرئاسية، عائدين بالصورة إلى طريقة بلوغها 
بداية من رفض جلنة حوار كرمي يونس وصوال 

لسلطة االنتخابات وإقرار تاريخ 12 ديسمبر.

24

05
غرداية 

14 ألف ُجرعَة لقاٍح 
ملواجهة األنفلونزا 

09
املدّية 

توزيُع 640 مسكنا 
اجتماعيا تساهميا 

بدايَة 2020
08

تبسة
24 ألف فّالح ينتظرون 

تسوية عقوِد االمتياز
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ُوعوٌد بحلِّه بعد الّرئاسّيات

احلراك يف اجلمعة 39

يف ِختام الطبعة الـ 10 ألّيام الفيلم اُمللتِزم

03

24
أنصار االنتخابات 

ينزلون للشارع 
شهدت عدة واليات جزائرية أبرزها: 
جيجل، قسنطينة ،الطارف، عنابة، 

سوق أهراس، تيسمسيلت، غليزان، 
تلمسان، غرداية، األغواط، سعيدة 

و ورقلة مسيرات شعبية ملؤيدي 
اإلنتخابات الرئاسية، حيث جابت 

شوارع املدن داعية إلى ضرورة إجراء 
االنتخابات الرئاسية باعتبارها 

مخرًجا لألزمة السياسية الراهنة 
للبالد، بحسبهم.
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اخلضر منذ أمس يف بوتسوانا دون محرز

       
       

        
         

       
  

         
         

         
         

          
        

        
    

          
       
           

          
        

         

          
          

       
         

           
       

         
        

  
        

         
        

         
         

         
        

 

الـحــلــقة اخلامسة:

رَملان ِحدون ضّد البَّ حون يتَّ املترشِّ

   
      

شهــادُة رائد جيش الّتحرير عن الوالية الّسادسة «عمر صخري» 
لـ «أخبار الوطن»:

04



02
 أخبار السياسة

السنة 01 - العدد 36 -السبت 19 ربيع االول1441 هـ - 16 نوفمبر 2019م

عّمـــــار قـــردود
املادة 66 اخلاصة بــ6 آالف دينار عند دخول السيارات من اخلارج 
املعاملة باملثل، واملادة 100 وهي خاصة  إقرارها حفاظا على مبدأ  ومت 
إلى  إلدخالها  تصريح  هناك  يكون  أن  يجب  والتي  الكيميائية  باملواد 
البالد. واملادة 102 حيث مت رفع ضريبة الدمغة على التبغ التي كانت 

11 دينارا إلى 23 دينارا، أي بنسبة 100 باملائة.
كذلك املادة 106 وفيها تعديل يتضمن إدراج مادة املازوت على 
السيارات أقل من 3 سنوات مهما كان نوع السيارة. واملادة 67 وهي 
 (tva) خاصة بالفنادق، حيث كان هناك إجراء لفائدة الفنادق يحدد
يسمح   76 املادة  وهي  جديدة  مادة  إلى  باإلضافة  باملائة،   19 بنسبة 

مبوجبها للمغتربني بالدخول إلى أرض الوطن بصفة نهائية.
و أضاف شابخ: « وافق نواب البرملان على التعديل رقم 33 الذي 
للجزائريني  يرخص  والذي   ،113 املادة  ويخص  املالية  قانون  يف  جاء 
املقيمني يف اخلارج باستيراد سلع تصل قيمتها لـ500 مليون سنتيم. 

املقيمني باخلارج والطلبة والعمال  التعديل ألفراد اجلالية  ويسمح هذا 
أما  سنتيم.  مليون   400 قيمتها  تفوق  ال  بضائع  بإدخال  املتدربني 
القنصليات،  املسجلني يف  باخلارج  املقيمني  اجلالية  أفراد  إلى  بالنسبة 

فيمكنهم إدخال سلع تصل قيمتها إلى 500 مليون سنتيم.». 
باإلضافة إلى تعديلني فيما يخص قيمة الرسم على ضريبة جواز 
السفر للقّصر وللطلبة الذين يدرسون يف اخلارج، فبعد أن كانت 6 آالف 
دينار أي ما يعادل تقريًبا 60 أورو، خفضت القيمة املالية إلى 3 آالف 

دينار مع تقليص عدد الصفحات إلى أربع عشرة صفحة.
باإلضافة إلى السماح للجزائريني عند اخلروج بحمل 5 آالف أورو 
دون تصريح لدى اجلمارك، وفقا للتعديل رقم 34 على املادة 113 مكّرر 

يف قانون املالية.
كما أن هناك 12 توصية تخص إعادة النظر يف دفتر شروط تركيب 

السيارات وإعطاء األولوية للمشاريع التنموية وكل ما يهم املواطنني».

قالوا إنها باتت منّصات لنشر الكراهية

خبراء يدعون الستراتيجية للتصدي 
الختراقات  الفايسبوك

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي حول «تأثير شبكات التواصل االجتماعي على 
المجتمعات»، من باحثين ومختصين وصحافيين وأساتذة جامعيين، على أن مواقع 
التواصل االجتماعي باتت أداة من أدوات العصر التي ينبغي عدم التخّلف عن مواكبتها، 
وفي الوقت نفسه عدم االستسالم لتأثيراتها الّسلبية والتصدي النحرافاتها.

صفية نسناس 
دخول  أن  اخلبراء  سجل   كما 
اإلعالم  حقل  مؤهلني  غير  أشخاص 
التفرقة  سموم  تنفث  وجهات  الرقمي، 
من  بالغا،  يشكل خطرا  بات  والكراهية، 
حيث وجود فئات واسعة يف املجتمع غير 
محصنة فكريا وثقافيا تنشر على صفحات 
موقع  رأسها  وعلى  االجتماعي،  التواصل 

«فيسبوك».
وعليه، فقد أوصى املشاركون يف هذا 
وحسن  الرقمي  االتصال  مبواكبة  اللقاء 
النهوض  ملسعى  مة  متمِّ كأداة  توظيفه 
إدارة  ومطالبة  اجلزائري،  باملجتمع 
املمارسات  من  املوقع  بتطهير  «فيسبوك» 
السلبية املسيئة بخصوصية األفراد واملضرة 
بأمن املجتمعات واستقرارها، والعمل مع 
نشر  تضبط  تشريعات  إصدار  على  خبراء 
محتويات على «فيسبوك» ومتنع كل أشكال 
االستخدام السيِّئ لهذه املنصة االتصالية، 
احملتوى  لصناعة  شبابية  مقاوالت  وإنشاء 

الرقمي عبر منصات التواصل االجتماعي 
لدعم التنمية احمللية. باإلضافة إلى ذلك، 
فقد دعا اخلبراء املتدخلون الصحفيني إلى 
الكتابة التحريرية احملترفة والتحقق اجليد مما 

ينشر.
احمللل  اعتبر  أخرى،  جهة  من 
السياسي لزهر ماروك، يف تصريح أدلى به 
لـ «أخبار الوطن» خالل رده عن مدى تأثير 
األمن  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
التكنولوجي  التطور  إن  قائال:  القومي، 
وبالتالي  االنتشار  الشبكات  لهذه  أتاح 
تفاعل املواطن معها، غير أن لهذه األخيرة 
دوائر  قبل  من  اختراقها  وهو  مظلم  جانب 
معادية واستخبارتية أو حتى دوائر اجلرمية 
التكفيرية  اجلماعات  وحتى  االلكترونية 
واإلرهابيني، داعيا للحذر منها من خالل 
لصناعة  شاملة  إستراتيجية  خطة  وضع 
رأي واعي والتعامل بذكاء مع محتوى هذه 

الشبكات

برلمانيون يلخصون أهم التعديالت في قانون المالية:

16 تعديًال مهًما تضمنه قانون 
المالية لسنة 2020

ل الُمصادقة على مشروع القانون المعدِّ
 لقانون المستخدمين العسكريين

الوطني،  الشعبي  املجلس  نواب  صادق 
املنقضي،  اخلميس  علنية عقدت  يف جلسة 
املنظم  القانون  مشروع  على  باألغلبية 

لنشاطات احملروقات.
تعديل  على  البداية  يف  النواب  وصّوت 
على  املصادقة  ليتم  املشروع،  يف  مادة   33
قانون  مشروع  وكان  باألغلبية.  املشروع 
احملروقات قد أثار جدًال كبيًرا، بعدما طالبت 
بتأجيل  املواالة  وحتى  املعارضة  أحزاب 
عرضه إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية، يف 
القانون  مشروع  ضد  مسيرات  نظمت  حني 

ألنه يهدد سيادة الدولة - حسبهم.
من  عدًدا  املالية  الّلجنة  وأدرجت  هذا، 
مست  واملوضوعية  الشكلية  التعديالت 
قانون  «مشروُع  الّطاقة:  مادة.وزير   33

احملروقات مكسٌب لالقتصاد» 
اعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب مصادقة 
احملروقات  قانون  مشروع  على  النواب  أغلبية 
تأكيده  مجددا  الوطني،  لالقتصاد  مكسًبا 

بأنه يعمل على تعزيز دور الّدولة.
يحمل  القانون  مترير  أن  الوزير  وأوضح 
تشجيع  يف  األولى  تتمثل  إذ  رسالتني؛ 
سوناطراك  هنا  «نقصد  قائال:  املستثمرين، 
أن  سيما  األجانب،  الشركاء  وحتى 
خطتها  حيث  من  حتوال  تعرف  سوناطراك 
النفطية». السوق  الكتساح  اإلستراتيجية 
فهي  الثانية  الرسالة  «أما  عرقاب:  وأضاف 
الوطنية، حيث سيزيد  للمجموعات  موجهة 
الشغل  مناصب  وعدد  الدولة  مداخيل  من 

التي هي الشغل الشاغل لدى اجلزائريني».

كما أرسل وزير الطاقة رسائل طمأنة إلى 
املواطنني بعدم مساس مشروع قانون احملروقات 
بالسيادة الوطنية، قائًال: «يبقى علينا العمل 
ولضمان  احملروقات  من  مواردنا  الستغالل 
حتقيق التنمية ضمن شراكة متوازنة (رابح –

رابح) دون املساس بالسيادة الوطنية».
تعيُني مدير عام جديد لسوناطراك

صالح  القادر  عبد  الدولة  رئيس  أنهى 
عاما  مديرا  بصفته  حشيشي  رشيد  مهام 
ملجمع سوناطراك. وعّني شيخي كمال الدين 
أن  شيخي  الدين  لكمال  وسبق  له  خلفا 
شغل منصب املدير املركزي للشراكات على 
منصب  كذلك  سوناطراك،  مجمع  مستوى 

مدير املعهد اجلزائري للبترول.
موفق مرباح 

الوطني،  الشعبي  املجلس  نواب  صّوت 
املنقضي،  اخلميس  عقدت  علنية  جلسة  يف 
لسنة  املالية  قانون  مشروع  لصالح  باألغلبية 

.2020
وأوضح رئيس املجلس الشعبي الوطني، 
بلغ  «نعم»  بـ  املصوتني  أن  شنني،  سليمان 
الوكاالت.  احتساب  مع  نائبا   250 عددهم 
وبلغ عدد املصوتني بـ «ال»، 7 نواب، بينما 
هذه  وحضر  التصويت.  عن  آخرين   5 امتنع 

اجللسة 262 نائبا
ـ «ال» المعارضة ما بين المقاطعة. . والتصويت ب

البرملانية  الكتلة  نواب  أن  إلى  نشير  و 
لإلحتاد من أجل العدالة النهضة والبناء صوتوا 

بـ»ال»، بينما امتنع نواب جبهة املستقبل عن 
التصويت. 

السلم  مجتمع  حركة  نواب  وقاطع 
جلسات  املنقضي،  اخلميس  «حمس»، 
بـ  ما وصفته  قوانني بسبب  املصادقة على 5 
قوانني  مشاريع  مناقشة  يف  والتسرع  «العبث 

مهمة واستراتيجية».
ُيِخلَّ  لن   2020 املالية  قانون  لوكال: 

بالقدرة الشرائية 
جلأ وزير املالية، محمد لوكال، إلى لغة 
لسنة  املالية  قانون  إن مشروع  قائال  الطمأنة، 
الشرائية  بالقدرة  إطالًقا  ُيِخلَّ  لن   2020
الطابع  حماية  يف  وسيساهم  للمواطنني، 

املالية  قانون  إن  حيث  للدولة،  االجتماعي 
أبقى على الدعم، وحماية الشرائح الهّشة. 

يكمن  احلكومة  هدف  بأن  الوزير  وأفاد 
يف حتقيق التوازنات الكبرى، خاصة ما تعلق 

بالتحصيل اجلبائي.
تعيين محافظ جديد لبنك الجزائر

أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، 
اخلميس املنقضي، مهام عمار حيواني بصفته 
محافظا لبنك اجلزائر بالنيابة.كما عّني رئيس 
لبنك  محافظا  أمين  الرحمان  عبد  بن  الدولة 

اجلزائر.
ق.عمار 

تضّمن 16 تعديال 
الّنواب يصادقون على مشروع قانون المالية 2020

بعد الّضجة التي أثارها. . ودعواٌت لتأِجيله 
نّواب البرلمان ُيصادقون على مشروِع قانون المحروقات

اخلميس،  البرملان،  نواب  صادق 
املعدل  القانون  مشروع  على  باألغلبية 
وُيلزم  العسكريني.  املستخدمني  لقانون 
املقبول  العامل  العسكريَّ  اجلديد  القانون 
صفوف  يف  اخلدمة  عن  نهائًيا  للتوقف 
سياسي  نشاط  أي  ممارسة  بعدم  اجليش، 

حزبي.
كما مينع القانون العسكريني السابقني 
انتخابية  الترشح ألّي وظيفة سياسية  من 
من  ابتداء  سنوات  خمس  مدتها  لفترة 

تاريخ التوّقف.
تغييراٌت أخرى في القضاء العسكري

اجلريدة  من   67 العدد  يف  صدَرت 
تتضمن  رئاسية  مراسيَم  الرسمية 
اثنني  وانتداب  قاضيني،  انتداب  إنهاء 
مبجلس  الوطني  الدفاع  وزارة  لدى  آخرين 

االستئناف العسكري بالبليدة.

وحسب قرارا وزاري مشترك مؤرخ يف 
22 صفر املوافق لـ 21 أكتوبر سنة 2019، 
بوحلوفة  فريد  انتداب  «إنهاء  تضمن  فقد 
رئيسا  بصفته  الوطني،  الدفاع  وزارة  لدى 
بالبلدية». العسكري  االستئناف  ملجلس 
لدى  مناعي  بغداد  انتداب  «إنهاء  مت  كما 
لغرفة  رئيسا  بصفته  الوطني  الدفاع  وزارة 
العسكري  االستئناف  مبجلس  االتهام 

بالبليدة».
عبد  «انتداب  ذاته  القرار  وتضمن 
الوطني  الدفاع  وزارة  لدى  عمراني  النور 
بصفته رئيسا ملجلس االستئناف العسكرية 
بلعيد  وانتداب  واحدة،  ملدة سنة  بالبليدة 
أوحلسن بصفته رئيسا لغرفة االتهام مبجلس 
سنة  ملدة  بالبليدة  العسكري  االستئناف 

واحدة».
موفق رّباح

المصادقُة على قانون اإلجراءات الجزائية
متت املصادقة على قانون اإلجراءات اجلزائية، أمس األول اخلميس، وقال وزير العدل حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، إن نص القانون 

يسمح بتعزيز األمن واالستقرار يف البالد.
وأضاف الوزير أن القانون سيضمن حماية املال العام، وحترير الضبطيه يف جرائم املالية التي حصرت يف السنوات السابقة.كما سيرفع 

التضييق الذي طال مصالح األمن مما أدى إلى تقليص دورها يف البحث والتحري على اجلرائم.
موفق مرباح 

قال إن جهات تحاول ضرَب الوطن.. رابحي:

المؤّسسة العسكرّية باتت مستهدفًة عبر 
الفضاءات االفتراضية

بعض  إن  رابحي،  حسان  احلكومة،  باسم  الرسمي  والناطق  االتصال  وزير  قال 
اجلهات تعمل على استهداف مؤسسات الدولة، عبر مواقع التواصل االجتماعي.

صفية نسناس
وقال الوزير رابحي، خالل يوم دراسي حول «تأثير شبكات التواصل االجتماعي 
واجتماعي  سياسي  وضع  من  اجلزائر  تعرفه  ما  خضم  ويف   - إنه  املجتمعات»،  على 
خاص - بات على الصحفيني أخذ احليطة واحلذر، قائال: « إنه مت تسجيل استغالل 

االجتماعي يف محاوالت  التواصل  الشعب- شبكاَت  -أعداء 
يائسة للمساس بوحدة الوطن ومؤسسات الدولة على رأسها 
املؤسسة العسكرية»، معتبرا أن ذلك جاء بعد أن اختارت 
وتلبية  بجانبه  والوقوف  الشعب  مع  التخندق  األخيرة 
مبا  الرئاسي  االستحقاق  إلى  الذهاب  خالل  من  مطالبه، 

يتيح للشعب حرية اختيار رئيسه - على حد تعبيره.
إيجاد  بات  الرئيسي  الهدف  أن  الوزير  أضاف  كما 
آن  يف   - والتصدي  واإلعالم  الصحافة  حرية  تعزز  ضوابط 

واحد- ألعداء اجلزائر املروجني لالفتراءات.
ومن جانب آخر، دعا رياض بوخدشة 

رئيس املجلس الوطني للصحفيني اجلزائريني 
اجلهات املعنّية إلى وضع تشريعات ملنع انتشار 
األخبار الكاذبة، معتبرا أن ذلك ال يتأتى إال 
عبر متكني الصحفيني من املعلومة الصحيحة.

على رأسها 
ن اختارت 
وتلبية  ه 
مبا  ئاسي 

ره.
إيجاد  ت 
آن  يف   -  

شابخ،  فرحات  البرلماني  النائب  قال 
الوطن»  لــ»أخبار  به  أدلى  تصريح  في 
بعد المصادقة على قانون المالية 2020

الخميس: «من أهم التعديالت يوجد 13 تعديًال 
تمت على مستوى لجنة المالية و3 تعديالت 
أخرى تمت أثناء جلسة المناقشة والتصويت، 
منها المادة 26 الخاصة بالضريبة، حيث البد 
من مساهمة األثرياء في دعم االقتصاد الوطني 



و عن احتمال حل البرملان احلالي وعدم استكمال العهدة البرملانية 
للنواب - تنتهي يف -2022 بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، 
عت «أخبار الوطن» آراء عدد من الّنواب والتي جاءت كالتالي: جمَّ
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أخبار السياسة

قردود عمار

تّبون َيِعُد بحّل البرلمان واستبدال
 الّنواب بشباب 

اخلطوط  عن  تبون  املجيد  عبد  للرئاسيات  احلّر  املرشح  كشف 
العريضة لبرنامجه االنتخابي، والذي يرتكز أساًسا على استرداد 
عقارات،  أو  منقوًال  كان  سواء  العصابة،  قبل  من  املنهوب  املال 
النواب  البرملان بغرفتيه واستخالف  الّرمي بورقة حّل  إلى جانب 
والسيناتورات احلاليني بنخبة من شباب يتمتع بالكفاءة، باإلضافة 
إلى تلقيهم مساعدة الدولة يف بلوغ مناصب املسؤولية، على حد 

تعبيره، أي املزاوجة بني حّل البرملان وبني الّتقرب للشباب.
اإلذاعية  القناة  على  ضيًفا  نزوله  لدى  تبون،  املجيد  عبد  وأّكد 
االنتخابي  برنامجه  يحملها  التي  األولويات  أولى  أّن  األولى، 
وسيحرص على تطبيقها هي تعديل الدستور. وستكون االنطالقة 
من وضع ضوابط لرئيس اجلمهورية. ويشارك يف صياغة نصوصه ما 

ال يقل عن 1000 مختص يف القانون الدستوري.
بن فليس ُيبرمُج تشريعياٍت ُمسَبقة 

وبرلمانًا منتخًبا  بحق
تعّهد املترشح لالنتخابات الرئاسية علي بن فليس، من جهته، 
سنة  يتعدى  ال  ظرف  خالل  تشريعية  انتخابات  إلى  بالذهاب 
وذلك يف  الوطني،  الشعبي  املجلس  إلى حل  باإلضافة  واحدة، 

حالة فوزه باالنتخابات الرئاسية املقررة يوم 12 ديسمبر املقبل.
وقال بن فليس، يف منتدى جريدة «احلوار»: «أعد الشعب اجلزائري 
تشريعية «حقيقة» يف ظرف ال  انتخابات  إلى  نذهب  بأن  األبي 
يتعدى سنة، ثم تعيني حكومة تفّتح سياسي لكي ال نعود لهيمنة 

األشخاص، حكومة تشّكل من كفاءات وطنية جزائرية».

وأضاف املتحدث: «ثالثا، احلكومة ستشكل من املجتمع املدني 
قانون  يف  النظر  إعادة  شرف  لها  يعود  نظيفة،  حقيقية  ونقابات 
الوطنية  السلطة  قانون  مراجعة  وأيضا  لتحسينه،  االنتخابات 

املستقلة لالنتخابات وحتسينه».
نظام  بناء  من  «البد  يقول:  احلريات  طالئع  حزب  رئيس  وتابع 
توزيع  على  يقوم  برملاني  شبه  نظام  أي  رئاسي،  شبه  سياسي 
احلكومية  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  بني  التنفيذية  الصالحيات 

حتى نخرج من الشخصنة والهيمنة يف احلكم».
منتخب  برملان  تأسيس  يتضمن  برنامجه  أن  فليس  بن  وأوضح 
حقيقة، بكل املقاييس املتعارف عليها. يخرج منه رئيس احلكومة 
منتخبا يتقاسم الصالحيات مع رئيس اجلمهورية، قائال يف السياق 

ذاته: «سيكون برملانا حقيقيا من حقه إسقاط احلكومة».
و أعلن بن فليس التزامه بتشكيل حكومة انفتاح وطني، مقترحًا 
حل البرملان احلالي والذهاب إلى انتخابات نيابية مسبقة، وتعديل 
قانون االنتخابات لسد كل الثغرات التي هي محّل ريبة يف العملية 
االنتخابية، وبتحويل اجلزائر إلى دولة حق وقانون عن طريق إعادة 
السياسية  املظالم  ورفع  املؤسساتي،  الدستوري  التنظيم  تأسيس 

واالجتماعية عن اجلزائريني، على حد وعوده.
بن قرينة يتعّهد بحّل البرلمان 

والمجالس  المحلّية 
كما تعهد عبد القادر بن قرينة واإلسالمي الوحيد ضمن املرشحني 
اخلمسة لالنتخابات الرئاسية املقررة يف 12 من الشهر املقبل، يف 
تصريح أدلى به لــ»الشرق األوسط»، بأنه - يف حال فوزه - سيحّل 
البرملان واملجالس احمللية وسيعمل على إدخال تعديل عميق على 
الدستور عبر استفتاء شعبي، واختصار واليته لتنظيم انتخابات 

رئاسية أخرى سيترشح إليها مجددًا.

تعّهد مرشحون للرئاسيات املقبلة، خالل كشفهم عن ديباجة برامجهم االنتخابية، التي يعتزمون طرحها على 
الناخبني خالل احلملة االنتخابية التي ستنطلق غًدا األحد، وتدوم 21 يومًا استعدادًا لالستحقاق الرئاسي املقرر 

يف 12 ديسمبر املقبل، بحل البرملان احلالي بغرفتيه وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة بغية إعطاء دفع قوي 
للمؤسسة التشريعية األولى يف البالد وإضفاء طابع الشرعية عليها- بحسبهم.

آراء الّنواب في احتمال حلِّ 
البرلمان بعد الرئاسيات 

تعهدوا بحّله. . والّنواب ُيباركون

المترّشحون يّتحُدون ضّد البرلمان 
أميرة سليم:

من حّق رئيس الجمهورية الُمقبل حلَّ البرلمان بغرفتيه 
اعتبرت أميرة سليم النائب عن اجلالية اجلزائرية يف تونس قراَر حّل البرملان يخّوله 
تشريعية  انتخابات  إلى  الدعوة  إلى  بالنسبة  وكذلك  اجلمهورية،  لرئيس  الدستور 

مسبقة إلحداث القطيعة بشكل نهائي مع النظام السابق.
يحيي كبير عضو لجنة الشؤون القانونية:

فيليون ُهم من سيعترُضون على حّل البرلمان الطُّ
قال النائب وعضو جلنة الشؤون القانونية عن حزب األرندي يحيى كبير إنه ال يرى 
أي مانع أو إشكال يف حّل البرملان، على الرغم من أن األمور كانت سلسة وعادية. 
لكن إذا رأى أي راغب يف الترشح للرئاسة ذالك - بناًء على رغبة الشعب - فنحن 
معه. مضيفا أنه يف حال عدم رغبة الرئيس يف حل البرملان فسيبقى مؤسسة كغيرها 
من مؤسسات الدولة، ويجب احلفاظ عليها ويجب مسايرتها، معتمدا لغة التقرب 
للمواطنني بقوله: «نحن يف التجمع الوطني الدميقراطي خرجنا من هذا الشعب ونحن 
أبناؤه ومت انتخابنا من طرفه. ويف حال مت حّل البرملان نعود إلى مناصب عملنا العادية 
والسابقة، فالذي كان محامًيا يعود ملمارسة مهنة احملاماة ومن كان أستاًذا جامعًيا يعود 
للتدريس باجلامعة»، معتبرا أن من سيعارضون حّل البرملان هم الطفيليون والفاسدون 

ملا فيه من مصاحلهم الشخصية واخلاصة بهم - بحسبه.
البرلماني الُمستقِّل نزيه بن رمضان:

«البدَّ للّتغيير أن َيطاَل مجلَس نّواب الّشعب» 
أّكد نزيه بن رمضان النائب احلّر أنه يؤيد خطوة حّل البرملان نظرا للشوائب والشبهات 
التي تسود املجلس الشعبي الوطني احلالي- بحسبه، قائال إن تصريحات املترشحني 
للرئاسيات منطقية، وإنه لو ترشح للرئاسيات ألطلق الوعود نفسها. مؤكدا أن املجلس 

يعاني من حالة عجز منذ إزاحة السعيد بوحجة بطريقة غير قانونية، أو كما قال.
وأضاف يقول: « وأنا قلت ذلك يف أوانه، وليس اآلن بعد 22 فيفري، أنا اعتبرتها 
إزاحة غير قانونية وال تستند إلى النظام الداخلي للبرملان. ولم يكن متوفر ا أي شرط 
من الشروط التي تسمح بإزاحته بتلك الطريقة»، معتبرا أنه يتوجب إعادة البرملان 
إلى الشعب ودون التشكيك يف أي نائب أو يف تركيبة املجلس الشعبي الوطني، 
متداركا بالقول إن التغيير الذي حصل بعد احلراك الشعبي والتغيير املنشود يف أعلى 
هرم السلطة من الطبيعي أن يتبعه تغيير على مستوى املؤسسات التي هي - يف حقيقة 
األمر - متثل الشعب ومن حق هذا الشعب أن يختار من جديد ممثليه- على حد 

تعبيره.
هذا  بحّل  طالب  بالبرملان  كنائب  إنه  قائال  اخللف،  إلى  بالصورة  النائب  عاد  كما 

البرملان؛ ألن ذلك يندرج ضمن املصلحة الوطنية - بحسبه.
سمير شعابنة:

«حلُّ الّبرلمان ال َينتِقُص من النَّائب» 
ساند النائب عن اجلالية اجلزائرية بفرنسا سمير شعابنة، بدوره، حق الرئيس يف 
حل البرملان، حيث صرح لـ»أخبار الوطن» يقول: «إذا أراد الرئيس أن يحّل البرملان 
فله ذلك، وإذا أراد أن يحّل املجالس املنتخبة فليفعل. وله كل احلق والصالحيات 
بصفته رئيسا للبالد، ونحن نحترم اختيار كل مترشح وليس هناك أي إشكال سواء مت 

حّل البرملان أو ال؛ فاألمر ال يزيد أو ينتقص من النائب».
إسماعيل بن حمادي:

«الّرئيُس الّجديد تلَزُمه أغلبيٌة برلمانّية» 
بارك إسماعيل بن حمادي النائب بالرملاني عن حزب األرندي مقترح حّل البرملان، 
مستندا إلى أنه إجراء شرعي ودستوري ال ُغبار عليه، قائال إنه من املنطقي أن يتم حّل 
البرملان وتعديل الدستور إذا اقتضى األمر، متداركا بالقول: «و نعتقد أن حّل البرملان 
الرئيس  يلزم  يتحقق هذا  النواب، ولكن حتى  ُيعتبر طعنا يف مصداقية  احلالي ال 

املنتخب اجلديد أغلبية يف البرملان والبحث عن نّواب جدد يساندون برنامجه».
لخضر بن خالف:

«َطالبنا بحلِّ الّبرلمان منُذ مّدة» 
إنهم يف حزب  والتنمية  العدالة  البرملاني عن جبهة  النائب  قال خلضر بن خالف 
جبهة العدالة والتنمية طالبوا بحّل البرملان منذ مدة وليس من اليوم، موضحا أنه بعد 
االنتخابات التشريعية لسنة 2017 وبعد التزوير لصالح أحزاب السلطة طالبوا بحل 
البرملان كونه غير شرعي، إال أنه استمر وكان له دور يف مترير قانون االنتخابات وقانون 
السلطة، وصوال للوقت احلالي الذي قال عنه: « واليوم له دور كذلك يف مترير قانون 
املالية فقط ألن البلد ال ُميكن أن يبقى بدون قانون للمالية. أما القوانني األخرى مثل 

قانون احملروقات إلى غير ذلك كان األّولى أن تؤجل إلى ما بعد الرئاسيات».
وأّكد محدث «أخبار الوطن» أن هذا البرملان الذي يصادق على قانون املالية األصل 
انتهت مهمته واألصل أن تكون آخر جلسة له اخلميس الفارط، ألن من حق الرئيس 
البرملان وينظم انتخابات برملانية ومحلية مسبقة، بحسبه، بعد أن  القادم أن يحّل 
ُيعّدل قانون االنتخابات ألن التعديل املاضي مّس فقط األبواب املتعلقة باالنتخابات 
الرئاسية، مؤكدا أن أمورا كثيرة يف األبواب املتعلقة باالنتخابات التشريعية واحمللية ال 

تزال يف حاجة ماسة إلى تعديل.
عمار قردود

ستوري بن عبو:  ُأستاذة القانون الدُّ

«من حقِّ الّرئيس القادم حلُّ البَّرلمان»
رباح موفق

التي  األسباب  يحّدد  الدستور ال  أن  رغم 
تدفع الرئيس إلى حّل البرملان، لكن املبرر 
يف  خبراء  بحسب  ذلك،  لفعل  الوحيد 
استحالة  الرئيس  يواجه  أن  هي  القانون، 
للتعايش مع أغلبية تعارض كل مشاريعه 
وسياساته، أو ُطِعن يف مصداقية البرملان. 

فقد أوضحت فتيحة بن عبو أستاذة القانون 
تصريح  اجلزائر، يف  جامعة  الدستوري يف 
من  البرملان  حّل  أن  الوطن»،  لــ»أخبار 
وفًقا  فقط  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 

حق  يعتبر  القانون؛.حيث  له  ُيخّوله  ملا 
حّل البرملان من دعائم توازن السلطات يف 
البالد إذ تقول املادة 147 من الدستور بهذا 
اخلصوص إنه «ميكن لرئيس اجلمهورية أن 
وإجراء  الوطني،  الشعبي  املجلس  يحّل 
بعد  أوانها،  قبل  تشريعية  انتخابات 
(الغرفة  األمة  مجلس  رئيس  استشارة 
الثانية) ورئيس املجلس الشعبي الوطني، 
ورئيس املجلس الدستوري والوزير األول».

جامعي  أستاذ  رخيلة،  الدكتور عامر  أما 
سابق  وعضو  السياسية،  العلوم  بكلية 
يف  أرجع  فقد  الدستوري،  باملجلس 

اهتمام  أسباب  الوطن»  لـــ»أخبار  تصريح 
املقبل  الرئاسي  االستحقاق  مرشحي 
تشريعية  انتخابات  وتنظيم  البرملان  بحّل 
مسبقة إلى التخّلص من كل بقايا النظام 
كفيلة  برملانية  أغلبية  وحتقيق  السابق، 
مبرافقة وتنفيذ البرنامج االنتخابي للرئيس 
املنتخب وإنهاء مشكلة عدم الشرعية التي 
كانت وصمة على جبني البرملان احلالي، 
والدليل أن معظم نّوابه يرغبون يف حّله. أما 
رئيس  الدستورية، فمن حق  الناحية  من 
يتفّضل  أن  دون  البرملان  حّل  اجلمهورية 

بذكر األسباب أو املبررات.
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شهــادُة رائد جيش الّتحرير عن الوالية الّسادسة «عمر صخري» لـ «أخبار الوطن»

كاذٌب من قاَل بصدوِر قراٍر بحلِّ الوالّية الّسادسة
يواصل رائد جيش التحرير عن الوالية السادسة التاريخية، وأحد أهم كوادرها، عمر صخري صاحب 

87 سنة، إماطَة الّلثام وإزالة الّلبس عن عديد القضايا التي عرفتها الوالية السادسة، خاصة مسألة 
صّحة قرار حّل الوالية السادسة من طرف القيادة من عدمها، وكذلك قرار إعدام محمد شعباني 
على خلفية تصفية الطيب الجغاللي، وما ترتب عنه من تصفية النقيَبين علي بن مسعود ومحمد 

بلقاضي، بصفتهما قادة مناطق في الوالية السادسة على يد جماعة الوالية الرابعة، ردا 
على تصفية جماعة الوالية السادسة لرائد الطيب الجغاللي، عندما نصبوا لهم كمينا وهم 

في طريقهم لحضور اجتماع تشاوري تمت دعوتهم له، بهدف حّلحلة بعض الملفات 
والقضايا العالقة بين الواليتين.

 كل هذه الحيثيات وتفاصيلها تجدونها في الحلقة الخامسة من شهادة الرائد التي 
خّص بها «أخبار الوطن».

الـحــلــقة الخامسة من قال ُحِكم على شعباني أثناء الّثورة باإلعدام كاذٌب■  
تحاملْت علينا اإلشاعات من ثالِث جهات (العدو- بلونيس - الطاهر زبيري)■  

فـاروق مـعـزوزي

كيف تشّكلت احملكمة ومن حضرها وكيف جرت أطوارها؟
قيادة  نقباء ومسؤولي  املناطق، وهم كلهم  قادة  متت االستشارة بني 
فيها  وما جاءت  امللفات  درسوا  الوالية،  مسؤولي  يعني  األربعة  املناطق 
وماذا وجدوا عنده، ولم يكن األمر انتقام أشخاص من شخص بل هو 
أراد  -ملن  القيادة  لدى  موجودة  امللفات  وضعوا  وقد  للمسؤولية،  حتمّل 

ر مكتوبا ومسموعا. التأكد - ألن ملفه ُمِرّ
أين متت تصفيته ومن حضرها؟

يف  مت  ولكن،  عنه.  سألت  مرة  وال  بالضبط  أعرف  ال  املكان...؟ 
املنطقة الثانية واحلاضرون كانوا مسؤولي املناطق األربعة محمد بلقاضي 

ومحمد شعباني وسليمان لكحل وعلي بن مسعود.
ما كانت مسؤولية شعباني يف هذه التصفية؟

كانت املسؤولية متساوية بني اجلميع، بناء على أساس ملف جلبه 
علي بن مسعود.

ر قائمة باملثقفني  يقولون إن األمر تعّلق بعلي بن مسعود الذي حضَّ
لتصفيتهم، خاصًة أنه ُعزل بعد هذه العملية؟

هذا كالم غير صحيح، والذي قاله كاذب، عرفت علي بن مسعود 
عن كثب ألنه كان مسؤولي املباشر يف املنطقة الثالثة، أوال هو عسكري 
قدمي، يقال عليه إنه قضى بني 14 و16 سنة خدمة عسكرية يف اجليش 
بدأ  األوراس  يف  الثورة  انطلقت  وملا  تقاعد،  ثم  مساعد  برتبة  الفرنسي 
يتهيأ لها، وملا وصلت الثورة من االوراس عن طريق محمد بن عبد اهللا 
عبدلي املنحدر من مدوكوال، وهي حدود التماس بني االوراس ومنطقة 
بوسعادة، فبعدما كّون هناك نظام يف أوالد سليمان أي ما يعرف بنطاق 
اجلنوب الوسط، اتصل بعلي بن مسعود وعن طريقه شّكل نظاما يف عرش 

أوالد سليمان وجّند الشباب ثم رجع.
ش وأرسل مفاوضًا عن الوالية  ملاذا ُعزل علي بن مسعود، وُهمِّ

الّسادسة حيث متت تصفيته؟
لم ُيهّمش ولم ُيعزل ولم ُيرسل إلى هناك، بل ذهب بإرادته، كونه 
الوالية  أنه وقع خالف مع  إليها على أساس  املنطقة ورجع  املسؤول عن 
الرابعة حول املنطقة األولى، فذهب ليقنعهم ويعرف أين وصلت النتيجة 
أن  وقبل  بتصفيته،  وقاموا  املوضوع  يف  «داخلني»  كانوا  اجلماعة  ولكن 
يشيع املوضوع سار إليهم كمسؤول منطقة حتى يقنع جيرانه، ومشى معه 
محمد بلقاضي قائد املنطقة الرابعة من أجل مساعدته يف إقناع مسؤولي 
الوالية الرابعة، وقد ُقتلوا غدرا بعد أن رتبوا معهم موعدا إلطالعهم على 
ليترك  كان  ما  وإال  الرابعة،  الوالية  جماعة  بهم  غدروا  لكن  املوضوع، 

جيشه ويذهب لهم.
مقاطعا.

من املسؤول عن تصفيتهم؟
اجلواب  ميلكون  من  هم  الرابعة،  الوالية  جلماعة  ه  يوجَّ السؤال  هذا 

عن هذا السؤال.
كيف ُسّيرت الوالية الّسادسة بعد الطيب اجلغاللي؟

متت احملافظة على النظام، وعلى الوالية وعلى جيشها وسكان املنطقة، 
وكذلك احملافظة على جذوة محاربة العدو وبقي التنسيق بني قادة املناطق 
األربعة، الذين تعهدوا مبواصلة الكفاح على نظام سي احلواس،كما كان 
سائدا يف عهدته،فيما تبقى االستشارة بني قادة املناطق يف القضايا التي 
تركها سي  كما  تسير  الوالية  بقيت  ولهذا  املنطقة،  قائد  تتعدى حدود 

احلواس،بل زادت وتوسعت يف التنظيم.
ملاذ ُأسند الّتنسيق حملمد شعباني دون غيره، ويف أي سياق جرى ذلك؟

أوال، كان مسؤوال سابقا، ومصاحبا لسي احلواس لفترة طويلة،كما 
كان مثقفا بني كوادر وإطارات املناطق كلها، بل أكثرهم ثقافة ورجاحًة 
للعقل، باإلضافة إلى كون املنطقة الثالثة التي كان يقودها تتوسط الثانية 

والرابعة.
ق بني املناطق األربعة؟ كيف مارس شعباني دوَر املنسِّ

سّير منطقته كقائد يأمر وينهي، أما فيما يخص التسيير بني املناطق 
فكان يتم عن طريق التشاور عبر الّلقاءات أو املراسالت.

هل صادَفتُكم مصاعَب يف الّتنسيق والتنظيم والتسّيير؟
ثّمة  لم تكن  الرابعة  املنطقة  رأس  بولعيد على  بن  عندما كان عمر 
مشاكل، لكن بعد استشهاده، صادفنا مشاكل كبيرة مع الوالية األولى، 
الفرنسي  للعدو  محاربتنا  رغم  والتحريض  التشويش  على  فاشتغلوا 
علينا  املجاهدين  حتريض  حاولوا  أنهم  إلى  باإلضافة  بلونيس،  وجماعة 
بقولهم إن واليتكم قد حلت وإن مسؤوليكم على غير نظام اجلبهة،لكنهم 
لم ينجحوا،ألن املجاهدين كانوا ملتزمني بالنظام واالنضباط، واإلطارات 
العدو،  مبحاربة  تعلق  فيما  خاصة  ينبغي،  كما  مهامها  تؤدي  كانت 
وجماعة بلونيس على حد سواء، فلم يؤثروا فينا بل كنا جنابه إشاعات 
حد  إلى  لدينا  زالت  ما  رسائل  ومنلك  زبيري،  الطاهر  وإشاعات  العدو 
الذين  املسؤولني  وكان  التشكيك،  لبث  األولى  الوالية  أرسلتها  اآلن، 

أقودهم ال يشككون فينا بل يأتوننا بتلك الرسائل.
ما هي املبّررات العسكرّية والسّياسية التي أدت إلى حّل الوالية 

السادسة؟ وما الهدف من ذلك؟ ومن أين جاء قرار احلل؟ 
يكذب من قال جاء قرار حل الوالية السادسة من أي مسؤول كان، 
حتى ولو كان من القيادة، ألن البرقيات موجودة واملراسالت والطلبات 
موجودة، وال مرة جاء الرد من القيادة، وقد استفسر شعباني من القيادة 
ولم يأت الرد، والذي يقول إن قرار حل الوالية السادسة اتخذه مسؤولو 
الوالية  الثورة، ومن  قوة  والهدف منه هو اإلنقاص من  املناطق كذاب، 

السادسة. 
الطاهر  قادها  التي  األولى  الوالية  إليه  سعت  الذي  الهدُف  ما 

زبيري حني اّدعت حلَّ القيادُة والَيَتكم؟
الهدف من هذه الدعاية هو أن الوالية األولى عاشت مبتورة ع

ن املنطقة الرابعة، فمثال صالح بن علي عندما يذكرون له مجاهدي 

التي  الرابعة،  املنطقة  قيادة  منه  فلتت  بعدما  يشمئز،  السادسة  الوالية 
أوراس  األولى  الوالية  من  الثالثة  املنطقة  أصال  هي  برئاستها،  تشرفت 
القيادة  من  احلواس  سي  طلب  السادسة  الوالية  وبتكوين  النمامشة، 
وقت  بعد  القيادة  وافقت  ولهذا  الثالثة،  باملنطقة  باالستعانة  مساعدته 
قليل على إحلاق املنطقة الثالثة وما فيها للوالية السادسة. وعليه، منذ 
األولى  الوالية  مبتورة من  الرابعة  املنطقة  باتت  السادسة  الوالية  تكوين 
حتى االستقالل، ولهذا كان َيهمُّ باسترجاع املنطقة الثالثة الغنية،كونها 
إلى  وصوال  الوادي  إلى  ريغ  وواد  (بسكرة  كامال  الشرقي  اجلنوب  تضم 

إليزي).
هل فعال جاء قراٌر من القيادة يقضي بإعدام محمد شعباني؟

شعباني،  محمد  بإعدام  القيادة  من  قرار  جاء  يقول  من  يكذب 
بعد عملية طيب اجلغاللي. ويكذب من يقول قد حكم على شعباني 

باإلعدام أثناء الثورة، من أي جهة كانت. 
ماذا عن تعِيني محمد شعباني قائدا للوالية عشّية َوقِف إطالق 

النار، ومنِحِه رتبة عقيد؟
شعباني لم يعنيَّ ال من احلكومة املؤقتة وال من بومدين. ومن قال هذا 
هو مخطئ؛ القيادة بعثت ببرقيتني،واحدة من احلكومة املؤقتة، واألخرى 
إلينا  وبالنسبة  لواليتنا،  إطار  تعيني  منا  تطلب  العامة  األركان  هيئة  من 
كان  شعباني  والثقافة،  الّسن  حيث  من  أو  األقدمية  حيث  من  سواء 
ميتاز بهذه الشروط، ولهذا عنيِّ شعباني. وهذا األخير، اقترح من يكون 
معه يف مكتب الوالية، والقيادة العامة يف عملية مخططة ومعدة مسبقا، 
لوالية  مرسول  وكل  هناك.  لهم  عًني  يكون  والية شخصا  لكل  أرسلت 
علقوه بأطماع حتى يحسن خدمتهم، فقد ردوا لنا محمد روينة «غنتار» 

بعد أن أرسلناه وأعادوه إلينا بعد أن أهانوه و»طّمعوه».
ملاذا ُأرسل محمد روينة؟

بعثناه لينقل بريد الوالية، تصور أنهم أهانوا ضابطا ورمبا سجنوه،ثم 
أخرجوه ورموه يف مركز تدريب، وخضع للتدريب كجندي بسيط (كأيها 
الناس)،، وبعد مركز التدريب مت رميه يف وحدة تابعة للعربي خلروبي، 

وبعدها قربوه إليهم.
مقاطعا.

ة من ذالك؟ ما هي الغاية املرجوَّ
السبب والهدف هو أن يسمعوه النقاش والنقد املوجه ضد احلكومة 
املؤقتة، حتى يتشبع بكراهية احلكومة املؤقتة،ثم قربوه منهم حني صار 
الوالية  يف  عينهم  يكون  حتى  يحتاجونه  وألنهم  عندهم،  به  موثوقا 

السادسة.
ما ُحّجتكم يف هذا وما الّدليل على ما تقولون؟

برمجوا  ألنهم  النار،  توقيف  قبل  أياما  أرسلوه  وقد  متحمسا  جاء 
حساباتهم، فوصل إلينا يف بداية توّقف القتال، وكان بنية العمل على أن 
يكون هو اخلليفة. وبالنسبة إليه، لم يعد يرى أن شعباني سيبقى على 
رأس الوالية، وبالنسبة إلى محمد جغابة ُبعث حتى يعمل على مساعدة 
غنتار، رغم أن جغابة لو عاد للوالية ملر على املجلس العسكري، جراء 

تقصيره يف مهمة دعم الوالية السادسة.



كرزيكة احمد

و  املواطنني  لنا  أكد  حيث 
احياء  يف  منهم  الشباب  باألخص 
والتضامن  تفكراوين  ادلس  بلدية 
ومرتوتك  هيرافوك  والقرى  وإيدبنان 
، بأن املالعب اجلوارية  التي توجد 
يف أحيائهم ويف قراهم ال تستجيب 
ملعايير كرة القدم ألن األرضية ترابية 
وأن  إسمنتية  األحياء  بعض  ويف 
هذه  يف  يلعبون  واألطفال  الشباب 
املالعب غير مبالني باألخطار ألنهم 
شغوفني وعاشقني لكرة القدم .وقد 
أضاف هؤالء, أحيانا يتعرض هؤالء 
للجروح والكدمات نتيجة سقوطهم 
أو  الترابية  األرضية  هذه  على 
اإلسمنتية.وهم يناشدون السلطات 
وتغطية  العاجل  التدخل  الوالئية 
هذه املالعب بالعشب بغية سالمة 
هواياتهم  وممارسة  األطفال  هؤالء 

املفضلة يف أحسن الظروف.
مسيير  أحمادو  أكواري  السيد 
يف فريق مولودية تفكراوين ومدرب 
هذه  مثل  أن  أكد  صغرى  فئات 
املالعب ال تسمح بتطوير كرة القدم 
املواهب  تنمية  على  تساعد  وال 
.وأضاف  القدم  كرة  يف  الشابة 
املالعب  هذه  حالة  من  بالرغم 
أو  ملواصفات  مطابقة  الغير  اجلوارية 
القدم  كرة  يف  بها  املعمول  املعايير 
,إال انهم يكافحون من أجل تدريب 
ميلكون  وانهم  الصغرى  الفئات 
بتفكراوين  بحييهم  جواري  ملعب 
أثناء  مرة  وكل  باإلسمنت  مغطى 
الفئات  هذه  وتدريب  التحضيير 
يتعرضون هؤالء لإلصابات واجلروح 
مما  امليدان اإلسمنتية  أرضية  نتيجة 
ممارسة  عن  يعزفون  أحيانا  يجعلهم 
كرة القدم. وقد يتجهون أحيانا إلى 
املعشوشب  اجلواري  الوحيد  امللعب 

باملركب  املتواجد  ادلس  ببلدية 
05 بعد  على  اجلواري  الرياضي 
ال  الذي  حييهم  عن  كيلومترات 
يجدون فيه فرصة للعب ألنه يشهد 

نشاط  وتواجد عدة فرق.
املواطنني  بعض  صرح  وقد 
كيف  للجريدة  تفكراوين  حي  من 
البلديات يتم إجنازفيها عدة  لبعض 
بالعشب  وتغطيتها  جوارية  مالعب 
بلدية  بينما  أحيائها  جميع  يف 
واحد  ملعب  إال  متلك  ال  ادلس 
بينما  الرياضي  اجلواري  املركب  يف 
يريدون  لهذا  اإلجناز.  طور  أخر يف 
تسمح  معشوشبة  جوارية  مالعب 
وصقل  القدم  كرة  ممارسة  ألبنائهم 
ادلس  بلدية  الرياضية ألن  املواهب 
الشابة.حيث  للمواهب  خزان 
املشاركة  أثناء  األول  فريقها  ساهم 
واجلهوية حتقيق  الوالئية  البطولة  يف 

نتائج مشرفة.
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أخبار الجنوب

إجناز  مشروع  جتسيد  يجري 
لفائدة  الطبيعي  الغاز   توزيع  شبكة 
العالية (دائرة احلجيرة)  سكان بلدية 
نسبة  بلغت   والذي  ورقلة  بوالية 
حسبما  ي  باملائة   92 ورشاته  تقدم 
وتندرج  الطاقة.  مديرية  من  استفيد 
غالفا  لها  رصد  التي  العملية  هذه 
دج  مليون   688 تتجاوز  بقيمة  ماليا 
العمومية  السلطات  جهود  إطار  يف  
عبر  احليوية  الطاقة  هذه  لتعميم 
مختلف مناطق  الوالية ويتم ضمنها 

15 مسافة  على  النقل  شبكة  إجناز 
كلم ي وفق ذات املصدر . و تشمل 
شبكة التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 
قرية   العالية  بلدية  إلى  باإلضافة 
بطول  احمللية  اجلماعة  بذات  الطيبني 

80 كلم ي مثلما جرى شرحه. 
املشروع  هذا  أشغال  وأسندت 
«كانغاز»  القنوات   إجناز  شركة  إلى 
وهي فرع تابع  ملجمع « سونلغاز» ي 
علما بأن أربع مقاوالت تتكفل حاليا 
والتي  املنازل  إلى   التوصيالت  بإجناز 

إلى  املبرمج  اإلجمالي  عددها  يصل 
املصدر  وفق ذات  2.400 وصلة ي 
. و يبلغ العدد اإلجمالي للمشتركني 
يف شبكة الغاز الطبيعي بوالية ورقلة 
املنصرمة  السنة  نهاية  غاية  وإلى  
على  يتوزعون  مشترك   86.441
عشرين بلدية بالوالية  التي تتشكل 
فيما  بلدية ي  عشرين  و  إحدى  من 
الشبكة  بهذه  الربط  نسبة  بلغت 
ملعطيات  وفقا  ي  باملائة    83 حدود 

مديرية القطاع . 

ورقلة 
إنجاز مشروع شبكة توزيع الغاز الطبيعي لفائدة بالعالية

يكابد سكان قرية ˮ هنو‟
عن  كلم   07 بعد  على  الواقعة 
مشاَقّ  صالح  عني  مقاطعة 
قائمة  تزال  ال  مصاعب  كثيرة 
إلى غاية اليوم، حسب تصريح 
مناشدين  السكان،  بعض 
إلى  االلتفات  احمللية  السلطات 
قريتهم و مشاركتها يف املشاريع 
و  القرى  بعض  لفائدة  املدرجة 
استثنوا منها ، من أجل حتسني 

سبل عيشهم.
القرية  سكان  ويأمل      
إلجناز  مشروع  بتخصيص 
و   ، املدنية  للحالة  ملحقة 
تربوية  مؤسسات  إلجناز  آخر 
للوحيدة  إضافة  كابتدائية 
أيضًا  متوسطة  و  بالقرية 
عناء  القرية  تالميذ  لتخفيف 
التنقل و التشتت الذي يعانون 
املدينة  متوسطات  بني  منه  
عمر   » و   ، جواليل  اجلديدة 
 ،» صالح  بعني  اخلطاب  بن 
وهي النداءات املوجهة بالدرجة 
عني  بلدية  رئيس  إلى  األولى 
لدى  التدخل  أجل  من  صالح 
لتحقيقه  الوالئية  السلطات 
ميدانًيا، كون الكثافة السكانية 
يف تزايد مستمر، باتوا يواجهون 
صعوبات خالل تنّقلهم إلى قرية 
الساهلة الشرقية أو مقر البلدية 
أو  أموالهم  الستخراج  األم، 
طلب اخلدمات املتنوعة، فضال 

عن نقص اإلنارة العمومية التي 
حتظر التجوال من أول عالمات 

غروب الشمس . 
عبر  السياق،  نفس     ويف 
استيائهن  عن  القرية،  نساء 
النقائص  حيال  الشديد 
تشهدها  التي  الكبيرة  التنموية 
نقائص  غرار  على  قريتهم 
عن  ناهيك  الصحي،  املرفق 
املرأة  مشاريع  من  حرمانهن 
الطينة  املنتجة، وما زاد  الريفية 
القرية  شباب  حسب   - بّلة 
الشبابية  املرافق  نقص  هو    -
التي  الترفيهية  و  والرياضية 
أن  إذ  كاهلهم،  وأثقلت  أّرقتهم 
هذا النقص أضحى يؤّثر عليهم 
على  ينعكس  حيث  سلبيا، 
معاناتهم  مع  خاّصة  يومياتهم 
جهة  من  البطالة  شبح  من 
ومخافة دخولهم يف ظلمة عالم 
واالنحرافات،التي  املخّدرات 
تؤّدي إلى ما ال يحمد عقباه .

السّكان  هؤالء  طالب  و 
حّد  بوضع  املعنية  السلطات 
املشاريع  يف   ، اليومية  ملعاناتهم 
مؤّخرًا  عنها  املفرج  اجلديدة 
و   ، مجاورة  قرى  بها  تدعما 
 ، منها  قريتهم  حظ  متجاهلة 
املشاريع  بعض  وإدراج  خاصة 
من  إخراجهم  شأنها  من  التي 

العزلة التي الزمتهم سنوات.
ب.س

غرداية 
14.100 جرعة لقاح ضد 

األنفلونزا الموسمية
املرافق  مختلف  تتوفر 
غرداية   والية  الصحية 
14.100 نحو  على  حاليا 
األنفلونزا  ضد  لقاح  جرعة 
احلملة   إطار  يف  املوسمية 
2019-2020 الوطنية 

مديرية  من  علم  ,حسبما 
وإصالح   السكان  و  الصحة 
زود  قد  و   . املستشفيات 

مفتوحا  تلقيح  مركز  ثالثني  نحو 
بالوالية  الصحية  بالهياكل 
املطلوبة  اللقاحات  بكميات من  
السكاني  عدد  مع  يتناسب  ومبا 
مدير  لـ»وأج»  أوضح  حسبما 
القطاع  عامر بن عيسى. ووزعت 
القطاع  من  كل  على  اللقاحات 
الصحي بغرداية (6.000 جرعة) 
والقرارة   (2.950) املنيعة   و 
 (1.650) متليلي  و   (2.300)
وفق  (1.200جرعة),  بريان  و 

شروحات  ذات املسؤول. 

جرعات  سلمت  وقد 
املراكز  مختلف  عبر  اللقاحات 
العملية  لهذه  املخصصة  الصحية 
و  النقل  شروط  احترام  مع  
التخزيني كما أكد مدير الصحة. 
التي  احلملة  هذه  وتستهدف 
مارس  شهر  غاية  إلى  ستتواصل 
(املسنني  املعنية   الفئات  املقبل 
واملصابون بأمراض مزمنة و النساء 
احلواملي إضافة إلى موظفي قطاع  
وخاص), (عمومي  الصحة 

إستنادا إلى مدير القطاع. 

عين صالح
الهياكل القاعدية مطلب  سكان 

ˮ َهــّنــو ‟

تمنراست
عدم تغطية المالعب بالعشب يرهن تكوين 

المواهب بأدلس
تتوفر بلدية أدلس بوالية تمنراست على عدة مالعب جوارية أنشئت منذ عدة سنوات، غير أنها لم يتم 

تغطيتها بالعشب  األمر الذي يجعلها غير صالحة لالستغالل، كما تشكل خطرا على مستعمليها.



 دعا مشاركون في أشغال الملتقى الثامن حول السيرة  النبوية الشريفة الذي نظم بأدرار إلى ضرورة العمل على 
تكريس  مبدأ الشورى لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع اقتداء بمنهج الرسول األعظم  سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 

والسالم . 

06
أخبار الداخل

أدرار

 تكريس مبدأ الشورى لتعزيز ثقافة 
الحوار في المجتمع

 و أبرز متدخلون من مشائخ وأئمة 
الثقافة  بدار  نظم  الذي  اللقاء  يف هذا 
مالك  القرآنية  املدرسة  من  مببادرة  
بن أنس لزاوية الشيخ الراحل موالي 
التوهامي غيتاوي  أهمية اعتماد مبدأ 
يحث  نبويا  منهجا  باعتبارها  الشورى 
ي  احلنيف  اإلسالمي   الدين  عليها 
وتكرس  اإلستشارة  آلية  تعزز  والتي 
احللول   إيجاد  بخصوص  احلوار  ثقافة 
واإلختالفات  اإلشكاليات  ملختلف 
التي تشهدها احلياة اإلجتماعية بوجه 

عام  .  
و اعتبر املجتمعون يف هذا امللتقى 
إستشاري  إجراء  اإلنتخابات  السنوي 
وجب  اإلحتكام إليه يف كل ما يتعلق 
تتخذ  التي  والقرارات  البالد  بشؤون 
عضو  يرى  الصدد  هذا  ويف  بشأنها. 
املجلس اإلسالمي األعلى عبد الكرمي 
دباغي أن «الشورى  يف الوقت احلالي 
األساسية  الضروريات  من  أصبحت 
مقبل   وأنه  سيما  اجلزائري  للشعب 
والتي  ومصيرية  هامة  مرحلة  على 
تعتبر  والتي  اإلنتخابات  يف  تتمثل 
إستشارة  ذاتها  كما أضاف-  يف حد 
إلبداء  الشعب  طريقها  عن  يستفتى 
اإلختيار  عليه   يقع  من  وحتديد  رأيه 
 . للرعية  العامة  الشؤون  تولي  يف 
شكل  اللقاء  هذا  أن  الى  وأشار 
األفكار  هذه  لطرح  خصبا  فضاءا 

بني  واجلمع  الثقايف  الفكر   وترقية 
النبوي  الهدي  من  املستمدة  األصالة 
احلديثة  املفاهيم  بإسقاط   واملعاصرة 
ما  إلى  للوصول  الراهنة  احلياة  على 
ذكر  جهته  ومن    . األمة  إليه  تصبو 
شيخ املدرسة القرآنية مالك بن أنس 
الشيخ   جنل  وهو  غيتاوي  محمد  سي 
أن  غيتاوي  التوهامي  موالي  الراحل 
اختيار موضوع هذه الطبعة الثامنة من 
امللتقى  فرضته املرحلة الراهنة التي متر 
أفضل  غد  إلى  تتطلع  التي  البالد  به 
الشعب  رأي  إلى  اإلحتكام  فيه   يتم 

نظمت  و    . الشورى  آلية  طريق  عن 
املدرسة القرآنية مالك بن أنس للشيخ 
غيتاوي   التوهامي  موالي  الراحل 
امللتقى  أدرار  ببلدية  القدمي  بالقصر 
السنوي الثامن تزامنا مع إحياء املولد  
مشاركة  وعرف  ي  الشريف  النبوي 
املدارس  وطلبة  أجالء  ومشائخ  أئمة 
القرآنية  باملنطقة . وتشهد هذه الزاوية 
هذه األيام إقباال متميزا عليها إلحياء 
وسلم  عليه  اهللا  الرسول صلى   سيرة 
من خالل ترديد املدائح النبوية و إلقاء 

دروس من طرف  املشائخ. 
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مت األربعاء انتشال جثة شيخ 
سيدي  األبيض  ببلدية  مبسكنه  
الشيخ (والية البيض) بعد تعرضه 
أكسيد   أحادي  بغاز  لالختناق 
لدى  علم  حسبما   , الكربون 
وفقا  و  املدنية.  احلماية  مصالح 
البالغ  الضحية  فإن  املصدر  لذات 
للتسمم  تعرض  العمر81 سنة  من 

أكسيد  أحادي  بغاز  واالختناق  
و  املدفأة.  من  املنبعث  الكربون 
الى  الضحية  جثة  حتويل  مت  قد 
مبستشفى  اجلثث  حفظ  مصلحة 
الشيخ.  سيدي   األبيض  بلدية 
حتقيقا  األمن  مصالح  فتحت  كما 

يف مالبسات احلادثة.

يف  «طفيف»  تراجع  سجل 
منذ  الغذائي  التسمم  حاالت 
بالسنة  مقارنة  اجلارية   السنة  مطلع 
علم  حسبما  ورقلة  بوالية  املنصرمة 
مت  و   . التجارة  مديرية  مسؤولي   من 

154 تسمم  تسجيل  الصدد  هذا  يف 
اإلسعافات  كافة  تلقوا  الذين  شخصا 
مستوى  على  الضرورية  الطبية  
املؤسسات العمومية اإلستشفائية ولم 
أفاد مدير  تسجل أي حالة وفاة  كما 

أضاف  و  عمرون.  لعياشي  التجارة 
حاالت  معظم  أن  املسؤول,  ذات 
التسمم الغذائي سجلت على مستوى 
باملؤسسات  اإلطعام  مراكز   بعض 
وأغلبها  باملنطقة  املتواجدة  اإلقتصادية 
مبنطقة حاسي مسعود و  كذا حفالت 
الوالئم اجلماعية . ويعود  و  األعراس 
لتكثيف  الغذائية  التسممات  تراجع 
تنظمها  التي  التحسيسية  احلمالت 
و  منها  الوقاية  حول  التجارة  مصالح  
األخطار الصحية املترتبة عنها ,حيث 
إذاعية  تبث بشكل مستمر  حصص 
العربية  باللغتني  األثير  أمواج  عبر 
تلك  شملت  كما   . األمازيغية  و 
على  املتعاملني  عديد  أيضا  احلمالت 
لشركة  التابعة   احلياة  قواعد  مستوي 
سونطراك و مسيري املطاعم و شركات 
املؤسسات  و  اجلماعي  اإلطعام 
القطاع.  مدير  يضيف  الفندقية,  
قمع  و  اجلودة  مراقبة  فرق  جتنيد  ويتم 
الغش للقيام بدوريات تفتيش بشكل 
دائم  ملعاينة احملالت التجارية و السلع 
عينات  أخذ  ,و  املعروضة لإلستهالك 
للسلع  املشكوك فيها للمخبر ملعاينتها 

 .

إشهار
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

-والية بشار
-دائرة بشار

-بلدية بشار 
-مديرية االدارة العامة 
-مصلحة التنظيم العام

-مكتب التنظيم 
-إشهار بتأسيس جمعية 

-طبقا الحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف 12يناير2012
-املتعلق باجلمعيات السيما املادة 02 منه لقد مت هذا اليوم 13 نوفمبر 

-تاسيس اجلمعية احمللية .
-املسماة: النادي الرياضي للهواة كمال األجسام مانس فيزيك و احلمل بالقوة.

-الرئيس :زيان هشام
-املسجلة حتت رقم :22بتاريخ 04/07/2019

البيض
 هالك شخص اختناقا بالغاز

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والية بجاية 
دائرة خراطة 
بلدية خراطة

مكتب اجلمعيات
رقم26/2019

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 املؤرخ 

يف 18 صفر 1433 املوافق ل12 يناير 2012 املتعلق 
باجلمعيات  مت هذا اليوم 03/11/2019 استالم مذكرة 
التعديالت املؤرخة يف 07/10/2019 املتعلقة بتغيير 

تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية احمللية املسماة :
جمعية أولياء التالميذ لثانوية سواماني محمود –

بلدية خراطة 
املعتمدة حتت رقم452/85 بتاريخ23/09/1985

املقيمة ب: ثانوية سوماني محمود
يتراسها السيد :فنوش عبد اهللا

تاريخ ومكان امليالد:03/09/1966 بخراطة

مسيرة  يف  مواطنون  خرج 
عبروا  بغرداية  األربعاء   نظمت  
خاللها عن مساندتهم لالنتخابات 
ديسمبر    12 يف  املقررة  الرئاسية 
املواطنني  هؤالء  وجتمع  القادم. 
يف  فولكلورية  فرقة  رافقتهم  الذين 
أن  قبل  مايو  أول   بساحة  البداية 
شارع  جابت  مسيرة  يف  ينطلقوا 
أن  قبل  محمد خميستي  وساحة 
يصلوا إلى  أمام مقر الوالية بشارع 
األمير عبد القادر. وردد املشاركون 

وحاملني  هتافات  املبادرة  هذه  يف 
الفتات تتضمن شعارات مساندة  
وللجيش  ديسمبر   12 لرئاسيات 
 » بينها  من  الشعبي  الوطني 
اإلنتخابات  و»   سننتخب»  نعم 
واجليش  الشعب  و''  احلل''  هي 
كما    .» األمة  ثوابت  حلماية 
املسيرة  هذه  يف  املشاركون  جدد 
من خالل الشعارات أهمية تعزيز 
أن  قبل  ي  أمة  جيش-   عالقة 

يتفرقوا بهدوء . 

ورقلة
تراجع «طفيف» في حاالت التسمم الغذائي

 غرداية
مواطنون يعبرون عن تأييدهم 

اإلنتخابات  الرئاسية  
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أخبار السر ايا

أميرة سليم تّتهم اُحلكومات 
بسرقة اجلالية

اتهمت النائب أميرة سليم احلكومات السابقة بسرقة 

اجلالية اجلزائرية منذ 2016، بطريقة وصفتها بالواضحة 

واملُمنهجة؛ والسبب حتديد قيمة ثابتة تخُص الرسم على 

جواز السفر قدرها 60 أورو مقابل 6 آالف دينار، رغم 

أن القيمة ال تتماشى مع أسعار الصرف، و»هو ما يعتبر 

سرقة للجالية مارستها حكومة العصابة – آنذاك. هذا، 

مع العلم أن الدستور اجلزائري يعتبر جميع اجلزائريني 

متساوين يف احلقوق والواجبات»- على حد تعبيرها.

سعداوي ُيطالب اجليش 
باحلماية!

طالب سعداوي النائب 
البرملاني عن جبهة التحرير 

الوطني اجليَش بحماية 
التجمعات الشعبية 

للمترشحني لالنتخابات 
الرئاسية القادمة، قائال 

إنه من غير املعقول أن يتم 
التعّرض وعرقلة التجمعات 

الشعبية التي يقيمها 
املترشحون للرئاسيات 

املقبلة. وأضاف املتحدث 
نفسه أن اجليش تعهد 
بحماية االنتخابات، 

ووجب عليه حماية كل 
الفاعلني يف هذه العملية 

االنتخابية.

الدكتوراه 
ُب  ُتَغيِّ

اَحلراك 
غاب موضوع احلراك الشعبي عن مواضيع مسابقة الدكتوراه، رغم أنه 

موضوع آني ويشكل مرحلة مفصلية يف احلياة السياسية ومستقبل املشهد 
الدميقراطي باجلزائر، وهو ما يستدعي من أقسام العلوم السياسية وعلم 
االجتماع إيالءه مكانته، التي لم يتمكن من افتكاكها إلى حّد اآلن.

دموُع حسناِء البرملان
أجهش النائب البرملاني عن اجلالية اجلزائرية بتونس، 
أميرة سليم، بالبكاء، أمس األول اخلميس، يف بهو 
املجلس الشعبي الوطني وذلك عندما سألتها «أخبار 

الوطن» عن رأيها يف التعديالت املدرجة يف قانون 
املالية 2020، وخاصة التخفيض من رسم ضريبة 

جواز السفر للقّصر وأبناء اجلالية إلى 3 آالف دينار، 
وقالت إنها ناضلت من أجل حتقيق ذلك ملدة 3

سنوات، أي منذ 2016.

نواُب الّشعب . . ُمستهترون!
الحظت «أخبار الوطن»، يف جولة قادتها اخلميس املاضي ألروقة 

املجلس الشعبي الوطني، أثناء مجريات التصويت واملصادقة على 5
مشاريع قوانني منها املالية 2020 واحملروقات واإلجراءات اجلزائية، 

وجود عدد معتبر من النواب خارج قاعة اجللسات العامة، رغم وجود 
عدد من الوزراء كوزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير املالية محمد لوكال 

ووزير الطاقة محمد عرقاب ووزيرة الصناعة واملناجم جميلة متازريت 
ووزير العالقات مع البرملان فتحي خويل، غير ُمبالني متاًما مبا يجري. 

فقد كان أكبر هّمهم ارتشاف القهوة والشا، ي واألكل والتدخني 
والتكّرم مبنح تصريحات إعالمية إلى وسائل اإلعالم أو االنزواء يف 

مقاعدهم واالنشغال بهواتفهم.

كشف النائب البرملاني عن 
اجلالية اجلزائرية بفرنسا، 
اإلعالمي سمير شعابنة، 

لـــ»أخبار الوطن»، أنه 
سينتخب يوم 7 ديسمبر 

املقبل- تاريخ بداية 
اقتراع اجلزائريني 
املقيمني باخلارج 

- لصالح املترشح 
لالستحقاق الرئاسي 

رئيس حزب جبهة 
املستقبل عبد العزيز بلعيد، 

ألنه الوحيد القادر على 
إحداث القطيعة مع املاضي 

وبناء جزائر جديدة، بحسبه.

ت  شعابنة سُيصوِّ
لصالح بلعيد

اني عن 
رنسا، 
عابنة، 

، أنه 
سمبر 

 

ي 
 

ز بلعيد، 
على 

ع املاضي 
، بحسبه.
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قطعة أرض مستغلة دون سند قانوني في 28 بلدية والفالحون في حيرة من مصيرهم من التسوية 

القانونية ألراضي العرش.

08
أخبار الداخل

سكيكدة
سكان قرية «دوزن» يطالبون 

بإصالح الطريق في بني زيد

تبسة

أكثر من 24 ألف فالح ينتظرون تسوية 
عقود االمتياز

فيروز رحال

فالحية  بثروة  تتمتع  تبسة  والية 
اإلقتصادي  الدخل  يف  تساهم  هامة  
الفالحي  العقار  ولكن  اإلجتماعي  و 
أصبح  رسمية  وثائق  دون  املستغل 
لهذه  املستمرة  املراقبة  يف  يعيقها 
األراضي وكذا الصعوبات التي يتلقاها 
على  احلصول  يف  الفالحي  املستثمر 
فرص لدى املؤسسات املالية يف غياب 
حتقيق  أجل  ومن   ، اإلمتياز  عقد 
صدور  على  املوافقة   متت  االستثمار  
الوزاري املشترك رقم 750 يوم  املنشور 
يزال حلد  الذي ال  19 جويلية 2018 
بتطبيقه  الفالحون  يطالب  الساعة 
القانونية  الوضعية  تسوية  أجل  من 
الذي  املنشور  العرش،  ألراضي 
األراضي  من   84% حدد   نسبة 

سند  دون  هي  املستغلة  الفالحية 
للزراعة  الصاحلة  املساحة  من  رسمي 
على مستوى إقليم والية تبسة أي أنها 
تدخل ضمن صيغة أراضي العرش ، 
الشاسعة  املساحات  هذه  تستعمل  إذ 
والتي تفوق 260ألف هكتار إلى غاية 
حوالي  منها   ، تقليدية  بطرق  اليوم 
800 هكتار تستعمل يف زراعة النخيل 
ونقرين  فركان  مبدينتي  الوالية  جنوب 

على احلدود مع والية وادي سوف.
حتوز  والذي  املنشور  ذات  وحسب 
اللجان  أن  منه  «نسخة  الوطن  «أخبار 
التقنية تواصل اإلجراءات الالزمة يف 
إجناز  ومعاينة  اإلدارية  الوثائق  إعداد 
التطهير  قصد  االستصالح  أعمال 
بالنسبة  احلاالت  النهائي حسب كل 
إلعداد عقود امللكية، إذ أن األراضي 
الصحراوية املستغلة دون سند  شملتها 

التسوية يف 10 واليات  بتعليمة وزارية 
املستثمرات  أصحاب  ليبقى  مشتركة 
عالمة  يضعون  تبسة  يف  الفالحية 
هذه  من  واليتهم  مصير  يف  استفهام 

القرارات الوزارية
وعلى غرار ذلك فقد أفادت غرفة 
الفالحة بتبسة مصالح الوالية بتقارير 
مفصلة حول هذه األراضي  حتى يتم 
تسهيل التعامالت يف ظل التعقيدات 
اآلبار  حفر  رخص  من  والبيروقراطية 
التجهيزات  من  وكذا  االستفادة 
واملعدات الالزمة يف مختلف اخلدمات 
دائما  تبسة  فالحو  الفالحية.ويبقى 
ينتظرون بصيص أمل يف اإلفراج عن 
التسوية  خالل  من  الوالية  أراضي 
بإمكانها  نزاعات  ألي  جتنبا  القانونية 

أن تكون مستقبال بني أبنائهم .
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«دوزن»  قرية  سكان  يناشد، 
غربي  زيد  بني  لبلدية  التابعة 
احمللية  السلطات  سكيكدة،  والية 
والية  والي  رأسها  وعلى  والوالئية 
وإنهاء  التدخل  ضرورة  سكيكدة، 
معاناتهم اليومية جراء تردي الطريق 
القرى  بني  الرابط  الغابي  الرئيسي 
املتمثلة يف قرية الشعبة وقرية دوزن 
التجمعات  هي  و  طوطايان  وقرية 
السكنية املجاورة لبعضها البعض، 
مطالبني بضرورة ترميمها و تهيئتها 
صعوبة  يف  تسبب  حيث  وتعبيد، 
الوضعية على حياتهم اليومية بتلك 

القرى املذكورة.
القرية كشف  ممثل عن جمعية 
الوطن»،  «أخبار  مع  إتصال  يف 
من  العديد  يف  راسلوا  بأنهم 
و  احمللية  السلطات  كل  املرات 
النظر  قصد  هذا  و  الوالية،  حتى 
من  بالرغم  القاسية،  لوضعيتهم 
كل  إلى  جديد  من  احلياة  عودت 
بها  احمليطة  السكنية  التجمعات 
يف غابات بني زيد غير أن وضعية 
الذي  و  املهترئة  و  الصعبة  الطريق 
يربط ثالثة قرى وهي قرية الشعبة 
والتي  طوطايان  وقرية  دوزن  قرية 
قاطنيها،  أعمال  تعطل  عنها  أجنر 
وموسم  الشتاء  فصل  يف  خاصة 
جني الزيتون والذي يستلزم التنقل 

من القرية إلى القرى املجاورة ونظرا 
الرابط  الطريق  عبر  التنقل  لكثرة 
الطريق  تعبيد  فإن  القرى  تلك  بني 
السكان  إستقرار  يف  سيساهم 
باإلضافة  بأعمالهم ،هذا  والقيام 
غادروا  الذين  السكان  تشجيع  إلى 
األمني  اإلنفالت  بسبب  قراهم 
على  اليومية  واملتاعب  السابق 
األصلية  مساكنهم  إلى  الرجوع 
القرى،  بهذه  املتواجدة  وأمالكهم 
سياحية  ميزة  ستعطي  أنها  كما 
بإعتبار أن تلك القرى تقع يف موقع 
سياحي ممتاز وتنقصها التهيئة فقط 
ولهذا فإن سكانها يطالبون بتدخل 
وإعطاء  معاناتهم  من  للحد  الوالي 
اإلهتمام، سكان  من  نوعا  املنطقة 
والي  من  التفاتة  يف  يأملون  القرية 
العزلة  دائرة  من  إلنتشالهم  الوالية 

واحلرمان يف القريب العاجل .
بلدية  رئيس  كشف  املقابل  يف 
بأن  الوطن»،  «ألخبار  زيد  بني 
هي  دراسة  بطاقة  أعدت  مصاحله 
البلدي  املجلس  طاولة  على  األن 
و الوالية على أمل تخصيص مبلغ 
مالي إستعجالي لترميم كل الطرق 
السكنية  التجمعات  بني  هي  التي 
التي عادة إليها احلياة من جديد و 

من بينها طريق «دوزن».
جمال بوالديس

والية  والي  كمال  نويصر  قاما 
مدير  مراد  ومصيبح   , خنشلة 
بزيارات  امس  صباح  التربية 
, ابتدائية  مدارس  لعدة  فجائية 

املتواجدة مبقر عاصمة  ومتوسطات 
على  للوقوف   , خنشلة  الوالية 
بسبب   , التالميذ  متدرس  ظروف 
من  الوالية  بها  متر  التي  اجلوية 
, احلرارة  درجات  يف  انخفاض 

قوية  رياح  وهبوب  الثلوج  وتساقط 
االرصاد  مصالح  منها  حذرت 
سرعة  جتاوزت  اين   , اجلوية 
كلم   30 البرودة  شديدة  الرياح 
شدد  الوالية  والي   , الساعة  يف 
املدارس  لبعض  املسيرين  على 
التنسيق  يف  باالسراع  االبتدائية 
للمسؤولني  احتياجاتهم  ورفع 
املعنيني منهم , املير ورئيس الدائرة 
الذي كان لهذا االخير توبيخ كبير 
علمه  لعدم  الوالية  والي  قبل  من 
من  املدارس  بعض  باحتياجات 
الغير  وتراكم   , وكراسي  طاوالت 
املدارس  بفناء  لالستعمال  صاحلة 
وعدم اتخاذ بشانها االجراءات مع 
وتعويضها   , الدولة  امالك  مديرية 
بتمدرس  تسمح  جديدة  باخري 
كما  حسنة  ظروف  يف  التالميذ 
املدرسية  املطاعم  وزيارة  بتفقد  قام 
على  للوقوف   , املركزي  واملطعم 

خالل  االخيرة  تعليماته  تنفيذ 
دورة املجلس الوالئي , اين امر مبنع 
للتالميذ  الباردة  الوجبات  تقدمي 
تراب  عبر  املدرسية  املطاعم  بكل 
املاضي  بداية من االسبوع  الوالية 
لتقدمي  والتجهيزات  قاعات  وتوفير 
هاته  يف  خاصة   , ساخنة  وجبة 
الطفل  يحتاج  اين  الباردة  الظروف 
لوجبة ساخنة , وقسم دايفء, من 
جهته مدير التربية رفقة جلنة ادارية 
اخلاصة  النقائص  كل  احصت 
املدرسية  والتجهيزات  بالتدفئة 
والثانويات وضبط  املتوسطات  عبر 
االحتياجات  لتوفيرها  قائمة 
املالية  السنة  نهاية  قبل 
احسن  يف  التالميذ  لتمدرس 
االضطرابات  وتفادي  الظروف 
عن  والتوقف  واالحتجاجات 
النتائج  ,من اجل حتسني  الدراسة 
مختلف  يف  الناجحني  نسبة  ورفع 
والي   , الوطنية  االمتحانات 
الوالية شدد على تطبيق القرارات 
اعضاء  وتوصيات  بها   امر  التي 
املجلس الوالئي املطالبني فيها برفع 
النقائص , وابعاد بعض االطارات 
بشانهم  التي سجلت  املديرية  من 
اداء  يف  الكفاءة  ونقص  تقاعس, 
مهامهم التي اشتكى واحتج منها 

العديد من املوظفني .

خنشلة
الوالي ومدير التربية يعاينان 

ظروف تمدرس التالميذ

خنشلة
توزيع 53 حافلة لفائدة النقل المدرسي

والية  بلديات  امس  استفادت 
خنشلة من 53 حافلة نوع مارسيدس 
اين   , املدرسي  للنقل  ,مخصصة 
الوالية  والي  قبل  من  توزيعها  مت 
الداخلية, وزارة  من  اطارات  بحضور 

وعد  التي  احلافالت  منحت  التي 
زيارته  يف  الداخلية  وزير  بشانها 
احتياجات  بتوفير  للوالية  االخيرة 
املدرسي  للنقل  حافالت  من  الوالية 
منهم  خاصة  التالميذ  نقل  لضمان 
والتي  النائية  بالبلديات  املتوجدين 
تبعد مدارسهم ومتوسطاتهم عن مقر 
شرحا  الوزير  تلقي  اين   , سكناتهم 
وافيا من قبل رئيس املجلس الشعبي 

التالميذ  الوالئي حول ظروف متدرس 
وتهاطل  الثلوج  تساقط  عند  خاصة 
خاصة   , الشتاء  فصل  يف  االمطار 
خريطة  وحسب    , اجلبلية  باملناطق 
الوالية  والي  بها  قام  التي  التوزيع 
شخصيا لتغطية كل املناطق والبلديات 
حسب االحتياجات والنقص املسجل 
استفادت  اين   , التالميذ  لعدد  وفقا 
واخري   , حافالت  بثالثة  بلديات 
اين   , بحافلة  والبقية   , بحافلتني 
بالعناية  البلديات  رؤساء  من  طالب 
التي  احلافالت  على  واالستحفاظ 
به  تستفيد  نوع  احسن  من  تعتبر 
الوالية الول مرة , من جهتهم رؤساء 

السواق  نقص  من  اشتكوا  البلديات 
مبنحهم  الداخلية  وزير  طالبوا  اين 
السنة  نهاية  قبل  استثنائي  ترخيص 
املالية ,بالتوظيف سائقني يف املناصب 
سياقة  واسنادهم  لتكليفهم  الشاغرة 
عليها  للمحافظة  احلافالت  وصيانة 
اسناد  ان  اوضحوا  االميار  بعض   ,
لعمال  احلافالت  هاته  مثل  سياقة 
غير دائمني مبثابة اعمال واهدار للمال 
حال  محاسبتهم يف  والميكن   , العام 
حتمل  والميكنهم  احلوادث  او  العطب 
اعتبروه  الذي  التكليف  هذا  مسؤولية 
غير مسؤول وهؤالء العاملني كلهم يف 

اطار االدماج االجتماعي او املهني.
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تيزي وزو

 عدة طرقات مقطوعة بسبب 
التقلبات  الجوية

فإن  رابحي  السيد  وحسب 
انهيار األحجار والتربة الذي حدث 
خالل الصبيحة مبوقع  «تاخوخت» 
الوطني  الطريق  قطع  يف  تسبب  قد 
رقم 15 الذي يربط عاصمة الوالية 
جنوب  الواقعة  املداشر  من  بعدد  
عند  فتحه  مت  والذي  وزو,  تيزي 
الظهيرة, مشيرا إلى ردم  الطريق بني 
و»األربعاء  احلمام»  «عني  مدينتي 
الوالية, جنوب شرق  إيراثن»  ناث 

وكذا بـ»عنق شالطة» ببلدية «إيلوال 
أومالو» الرابط بني تيزي وزو وبجاية,

وعنق  «تيزي نكوالل» الواقع ببلدية 
«أبي يوسف» الرابط بني تيزي وزو 
والبويرة.  كما مس االنقطاع الطريق 

احملادي لبلدية «آيت عيسى ميمون» 
أومليل  مداشر:  عدة   بني  الرابط 
عامر  وإيقونان  ولعزيب  وإيخلوين 
بسبب املنشأة التي مت إجنازها  مؤخرا 
والتي جرفتها السيول, يضيف ذات 
الواد  فيضان  أن  مؤكدا  املسؤول, 
بوزغن)  (بلدية  «أزاغار»  ببلدة  
وفاة  يف  وتسبب  سيارة  جرف  قد 

شخص واحد.  
ولدى تنقله إلى مكان احلادث,

الوالية محمود جمعة  والي  أسدى 
تعليمة إلى مدير  األشغال العمومية 
والتكفل  فورا  دراسة  يف  بالشروع 
ن  كا و بهذا الشطر من الطريق.   
غشت  شهر  أكد  قد  الوالية  والي 

مجلس  أشغال  خالل  املنصرم, 
املدرسي  للدخول   خصص  والئي 
بفصل  اخلاصة  والتحضيرات 
الشتاء, على «ضرورة وضع خريطة 
والفيضانات واتخاذ  الثلوج   مناطق 
الالزمة  الوقائية  التدابير  جميع 
املأساوية».  احلاالت  لتجنب 
وجتسيدا لذلك, أسدى ذات املسؤول 
رأس  على  املسؤولني  إلى  تعليمات 
مديرية  األشغال العمومية والديوان 
املدنية  واحلماية  للتطهير  الوطني 
جلنة  إلنشاء  الدوائر   ورؤساء 
بتحديد  تتكفل  القطاعات  متعددة 
جميع النقاط السوداء على مستوى  

الوالية.

تسببت األمطار الغزيرة التي تساقطت بوالية  تيزي وزو خالل اليومين األخيرين في قطع عدة 
طرقات, بمختلف  مناطق الوالية, حسبما علمته وأج من مدير األشغال العمومية لتيزي وزو,

اسماعيل رابحي. 

سيتم توزيع 646 مسكن 
توجد  تساهمي  اجتماعي 
حاليا طور االجناز عبر بلديتي 
خالل  تابالط,  و  املدية 
2020 لسنة  األول  الثالثي 
الوالئي  املدير  أعلنه  حسبما 
وصرح   . العقارية  للوكالة 
أن  ل»وأج»  طرطاق  محمد 
بهذه  األشغال  تقدم  نسبة 
تتراوح ما بني 50 السكنات 
املتوقع  من  و  باملائة   60 إلى 
انتهاء األشغال بها «يف نهاية 
تقدير»  أقصى   على  مارس 

كل  اتخاذ  مت  أنه  مضيفا 
اإلجراءات لتسليم السكنات 
اآلجال   يف  للمكتتبني 

احملددة. 
ذكر  ي  أخرى  جهة  من 
2704 بأن  طرطاق  السيد 
الصيغة  نفس  من  مسكن 
مختلف  خالل   توزيعها  مت 
السكنات  توزيع  عمليات 
األشهر  خالل  املنظمة 
األخيرة و ذلك يف إطار برنامج  
إجمالي يشمل 3350 وحدة 

أسندت للوكالة العقارية .

المدية 

 توزيع أكثر من 640 مسكنا اجتماعيا تساهميا 
بداية 2020

الجزائر العاصمة
تسجيل 82 مخالفة مرور على سكك 

الترامواي
الوحدات  مصالح  سجلت 
خالل   الوطني  لألمن  اجلوية 
20 الى   1 من  املمتدة  الفترة 
اكتوبر الفارط حوالي 82 مخالفة 
مستوى  على   مرتكبة  مرور 
لترامواي  احلديدية  السكك 
باجلزائر العاصمة, حسب ما افاد 
العامة  املديرية  بيان  االربعاء  به  
ذات  يضيف  و  الوطني.  لألمن 
تنقسم  املخالفات  هذه  ان  البيان 
مستوى  على  مخالفة   55 الى 
شارع  طرابلس بحسني داي و 26
مخالفة ببرج الكيفان و 1 مخالفة 
على مستوى باب الزوار. و يدخل 
هذا االحصاء يف اطار توفير الدعم 
اللوجستيكي للوحدات و املصالح  
امليدانية للشرطة العاملة يف مجال 
الوقاية املرورية و الذي قامت من 
لألمن  اجلوية  الوحدة  خالله  

الوطني بإجراء عدة طلعات جوية 
على مستوى مدينة اجلزائر  لرصد 
املخالفات املرتكبة من قبل سواق 
السكك  مستوى  على  املركبات 
املتمثلة  و  لترامواي  احلديدية  
اساسا يف الوقوف و التوقف على 
السكة و االجتياز و السير  على 
سكك الترامواي و عبور السكك 
احلديدية دون االمتثال لإلشارات 

الضوئية. 
العامة  املديرية  تدعو  عليه  و 
املركبات  سائقي  الوطني  لألمن 
السلوكيات   هذه   تفادي  الى 
وقوع  الى  تؤدي  التي  اخلطيرة 
احترام  و  أليمة  مرور  حوادث 
بالقواعد    االلتزام  و  املرور  قانون  
سالمة  على  حفاظا  السليمة 

اجلميع. 

بوالية  بالصومعة  حمادوش»  «زبيدة  اجلامعية  اإلقامة  ستحتضن   
البليدة اليوم السبت املقبل الطبعة الرابعة للمسابقة  الوطنية اجلامعية 
من   طالبا   50 حوالي  فيها  سيشارك  التي  و  الزخرفة  و  العربي  للخط 
املكلف باإلعالم مبديرية اخلدمات  الوطن . وأوضح  عدد من واليات 
اجلامعية للبليدة ,احمد رحماني ,أن 14  مديرية للخدمات اجلامعية 
عبر مختلف الواليات أكدت إلى حد اآلن مشاركتها يف هذه  الطبعة 
على غرار كل من سطيف و باتنة و تندوف و بشار و وهران باإلضافة 
السيد  وأضاف  إلى  مديريتي البليدة (الصومعة و العفرون) .  
رحماني أن تنظيم هذه التظاهرة التي أصبحت تقليدا بالنسبة للوالية  
يهدف الكتشاف الطلبة املوهوبني يف فني اخلط و الزخرفة باعتبارهما 
و  مواهبهم  تطوير  جانب  إلى  الوطنية  الهوية  عن  يعبر  ثقايف   موروث 

تنميتها و إبرازها أكثر يف  املجال. 
اخلط  مجال  يف  األول  فنيني  تخصصني  املسابقة  هذه  وستتضمن 
يف  والثاني  لكتابته  نص  اختيار  حرية  للطالب  يترك   بحيث  العربي 
تخصص الزخرفة بأنواعها ليخضع عمل  الطالب املشاركني بعد ذلك 

للتقييم من طرف جلنة حتكيم تضم أساتذة مختصني يف  املجال. 
ستختتم  التي  الفنية  و  الثقافية  التظاهرة  هذه  هامش  على  يتم  و 
اجلامعية  اخلدمات  مديرية  بتنظيمها  بادرت  التي  و   املقبل  االثنني 
الطبعات  يف  املشاركني  أعمال  مختلف   يضم  معرض  تنظيم  للبليدة 
السابقة باإلضافة إلى أعمال املشاركني يف هذه  الطبعة مما ميثل فرصة 

للطالب املوهوبني لعرض أعمالهم والتعريف به.

البليدة 
  انطالق مسابقة وطنية جامعية 
للخط العربي و الزخرفة  قريبا
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تومــاس  التنــس  العــب  قــرر   
بيرديتــش وضــع حد ملســيرته  الرياضية 
وســتكون  دورة نهائيــات احتــاد العبــي 
التنــس احملترفــني يف لنــدن مناســبة  
لإلعــالن عــن ذلــك, حســبما افــادت 
تشــيكية.      رياضيــة  مصــادر   , بــه  
وأوضــح املصــدر أن التشــيكي تومــاس 
لنهائــي  تأهــل  الــذي  ي  بيرديتــش 
ــرر  ــنة 2010 ي ق ــدون س ــة  وميبل بطول
التنســي  رياضــة  يف  مســيرته  إنهــاء 
ــيكي  ــي  التش ــى أن الرياض ــيرا ال مش
ســيعلن قــراره رســميا يــوم الســبت 
خــالل دورة نهائيــات احتــاد العبــي 
ــبق  ــدن.  وس ــني يف لن ــس  احملترف التن
ــا) ي أن  ــش (34 عام ــاس بيرديت لتوم

التصنيــف   يف  الرابــع  املركــز  احتــل 
ــل  ــا يحت ــاي 2015 يفيم ــي يف م العامل
ــم يف  ــا ي ويقي ــز 103 دولي ــا املرك حالي
عاصمــة  إجنلتــرا. وفــاز العــب التنــس 
التشــيكي ي يف الفتــرة مــن 2004

ــدرج  ــة  تن ــى 2016 ي بـــ 13 بطول ال
ــردي  ــني يف الف ــات احملترف ــن دوري ضم
وبخصــوص  الزوجــي.  يف  واثنتــني 
وصــل  الكبــرى,  األربــع  البطــوالت 
ــام  ــدون يف ع ــة وميبل ــي بطول ــى نهائ إل
2010 ويف بطولــة أســتراليا املفتوحــة 
فرنســا  بطولــة  و  (2014 و2015) ي 
ــة الواليــات  املفتوحــة  (2010) و بطول

املتحــدة املفتوحــة ســنة 2012 . 

 الرابطة الجهوية لكرة القدم بقسنطينة 

دورة تكوينية لنيل شهادة 
مدرب فيدرالي

 جتري خالل األسبوع اجلاري دورة 
متربصا   30 لفائدة  تقييمية  تكوينية  
تخصص  يف  جامعية  لشهادة  حامال 
مدرب  شهادة  لنيل   الرياضة  علوم 
فيدرالي لكرة القدم (املستوى الثالث) 
ي ببلدية اخلروب (قسنطينة)  حسب 
ما علم من املدير الفني للرابطة اجلهوية 

لكرة القدم كمال بتينة. 
«لــوأج»  املســؤول  ذات  وأوضــح 
ــة  ــة الثالث ــدورة التكويني ــذه ال ــأن ه ب
فيهــا  يشــارك  التــي   واألخيــرة 
متربصــون ميثلــون مختلــف واليــات 
شــرق البــالد يف جانبــني نظــري و 
آخــر  تطبيقــي مبلعــب عابــد حمدانــي 
ســاعي  بحجــم  اخلــروب  ببلديــة 
إجمالــي يقــدر بـــ 30 ســاعة  موجــه 
ــون نشــاطهم  للمتربصــني الذيــن يزاول
كمدرســني باملؤسســات التربويــة يف 
ــى أن  ــيرا إل ــاص مش ــس  االختص نف
املتربصــني قــد أجــروا العديــد مــن 
التربصــات علــى مســتوى مختلــف  
ــدة  ــدم مل ــة لكــرة الق ــوادي الرياضي الن
تتــراوح مــا بــني 4 و 5 أشــهر قبــل 
ــة  ــة النهائي ــذه املرحل االنطــالق يف  ه

مــن التربــص التقييمــي. 
أن  املســؤول  ذات  وأضــاف 
لتقييــم  ســيخضعون  املتربصــني 
بخصــوص   نظــري  و  تطبيقــي 
عديــد  متــس  التــي  أطروحاتهــم 

املدربــون  خاضهــا  التــي  اجلوانــب 
خــالل التربصــني املاضيــني  لنيــل 
للمدربــني  الثالــث  املســتوى 
ميكنهــم  مــا  وهــو  الفيدراليــني 
-حســبه- مــن التخصــص يف مجــال 
تدريــب مختلــف الفئــات العمريــة يف 
كــرة القــدم. و تنظــم هــذه الــدورة 
بالتنســيق  التقييميــة  التكوينيــة 
ــدم  ــري لكــرة  الق ــاد اجلزائ ــني االحت ب
القــدم  لكــرة  اجلهويــة  الرابطــة  و 
بقســنطينة حســب مــا أفــاد بــه  بتينــة 
الــذي أكــد  أن هــذه الــدورة تنــدرج يف 
ــى  ــن املســطرة عل ــج التكوي ــار برام إط
املــدى القريــب و  املتوســط لفائــدة 
مدربــي كــرة القــدم لشــرق البــالد 
احلائزيــن علــى مختلــف الشــهادات. 
مــن جهتــه أفــاد عبــد احلميــد معــوش 
مؤطــر فيدرالــي باالحتــاد اجلزائــري 

لكــرة أن هــذا  التربــص التكوينــي 
علــى  أساســا  يرتكــز  التقييمــي 
ــني للمهــارات  مــدى اســتيعاب املدرب
اجلوانــب  و  األساســية  املعــارف  و  
ــة التدريــب يف مجــال  املتعلقــة بكيفي
كــرة القــدم وهــو مــا  يســمح لهــم 
-حســبه- مبواكبــة التطــورات احلاصلة 
يف هــذه الرياضــة باإلضافــة إلى كيفية  
إعــداد األهــداف واحملتويــات التدريبية 
ــة يف التســيير  واالســتراتيجيات الفعال
الناجــح  للفــرق . وأضــاف ذات املؤطر 
ــة  ــة التقييمي ــدورة التكويني ــذه ال أن ه
ســتمكن مــن اإلطــالع علــى  مــدى 
مجريــات  لتســيير  املدربــني  معرفــة 
املباريــات و كيفيــة القــراءة اجليــدة 
للمبــاراة  وكــذا توزيــع مهــام الالعبــني 

بشــكل فعــال أثنــاء املباريــات.  

تنس 
 الالعب التشيكي توماس بيرديتش 

ينهي مسيرته الرياضية

دراجات
وفاة الدراج الفرنسي ريمون بوليدور عن عمر 83 عاما   

تويف الدراج الفرنسي, رميون بوليدور,
الدولي  فرنسا  سباق  بطل   وصيف 
للدراجات «تور دو فرانس» ثالث مرات,
عاما,  حسبما كشف   83 ناهز  عمر  عن 
بيان  السباق. وذكر  قال منظمو هذا  عنه 
«تور دو فرانس» أن بوليدور عانى من احلظ 
السيء بعدما تعرض حلادث  ليخرج من 
من  اقترابه  رغم  باللقب  التتويج  سباق 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال  به.  الفوز 
ومعاناته, «إجنازاته,  بوليدور  عن  ماكرون 

ذاكرتنا, يف  محفورة  ستبقى  وشجاعته, 
يف  األصفر  القميص  بوليدور  يرتدي 
قلوب الشعب الفرنسي». وحقق بوليدور 
انتصارات يف منافسات أخرى, مبا يف ذلك 
سباق بطولة فولتا  اإلسبانية عام 1964. 
«خلف  فرانس»:  دو  «تور  بيان  واختتم 
أسلوبه يف   كان  ومهارته,  الرياضي  جناحه 
الدراجات, ويف كل مكان آخر, هو  قيادة 
التي  العالقة  وبنى  القلوب  كسب  الذي 
لهذا  يسبق  ولم  اجلمهور».  مع  بها  متتع  

البطولة, كما  املركز األول يف  نيل  الدراج 
األصفر  القميص  قبل   من  يرتد  لم  أنه 
لبطل السباق, على الرغم من أنه اليزال 
على  احلضور  يف   القياسي  الرقم  يحمل 
منصة التتويج. واحتل بوليدور, املولود يف 
منطقة ليموزين وسط فرنسا, املركز الثاني 
املركز  يف  جاء  كما  3مرات,  السباق   يف 
الثالث 5 مرات يف السباق ما بني عامي 

1962  و1976. 

أعلن احتاد كأس اخلليج العربي 
موعد  تغيير  عن  القدم,   لكرة 
التي   «24 «خليجي  بطولة  انطالق 
نوفمبر  بني 26  ما   قطر  تستضيفها 
24 من  بدال  املقبل  ديسمبر  و8 

نائب  وقال  ديسمبر.   6 إلى  نوفمبر 
يف  الشكيلي  جاسم  االحتاد  رئيس 
مؤمتر صحايف: «نظرا لوضع املنتخب  
نادي  ومشاركة  الشقيق  السعودي 
لنهائي  اإلياب  مباراة  يف  الهالل 
منافسة رابطة  أبطال آسيا أمام أوراوا 
يف  واملقررة  الياباني,  داميوندز  ريد 
املوعد  (أي  احلالي  الشهر   من   24
«خليجي  النطالق  سابقا  احملدد 
البطولة   إقامة  تأجيل  مت   («24
8 وحتى  نوفمبر   26 الى   24 من 

مشاركة  املسؤول  وثمن  ديسمبر». 
يف  والبحرين  واإلمارات  السعودية 
قرار  عن  عدولها   بعد  الطبعة,  هذه 
مع  العالقات  قطع  بسبب  املقاطعة 
املنتخبات   إلى  بالتالي  لتنضم  قطر, 
(البلد  قطر  وهي  األخرى  اخلمسة 
اليمن  الكويت,  العراق,  املنظم), 
«يثمن  أضاف:  و  عمان.  وسلطنة 
احتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
دعوة  مع  الثالثة   االحتادات  جتاوب 
املتحدث  أكد  و  اخلليجي».  االحتاد 
غد  يوم  ستجرى  القرعة  عملية  أن 
اخلميس بالعاصمة القطرية الدوحة,

إلى  الثالث  الدول  انضمام  بعد 
قد  كانت  التي  اخلمسة  املنتخبات 

أكدت مشاركتها من قبل.  

كرة القدم / كأس الخليج الـ24
 تغيير موعد انطالق المنافسة

 دراجات /الدورة الدولية للطيران ( المرحلة الثانية) 
 الجزائري حمزة ياسين يحقق فوزه الثاني على التوالي  

ــة  ــدورة الدولي ــة  لل ــة الثاني ــزة ياســني باملرحل ــري حم ــدراج اجلزائ ــاز ال ف
ــتير  ــني املنس ــم ,  ب ــافة 145 كل ــى مس ــرت عل ــي ج ــس , الت ــران بتون للطي
وصفاقــس , بتوقيــت 3ســا 43 د 36 ثــا.    واكمــل منصــة التتويــج كل 
ــة والتونســي  ــة الثاني ــن يوســف يف  املرتب ــد اهللا ب ــري االخــر , عب مــن  اجلزائ
علــي نويســري  (ثالثــا).   وكان حمــزة ياســني -الناشــط يف صفــوف املجمــع 
البترولــي- قــد فــاز باملرحلــة  االولــى التــي جــرت امــس الثالثــاء علــى مســافة 
117 كلــم , بــني تونــس واملنســتير , مســجال  توقيتــا قــدره 3ســا 00د 11
ثــا. وتفــوق حمــزة علــى التونســي خالــد كمــون ( ثانيــا) بنفــس التوقيــت ,
ــس  ــا بنف ــج ,ايض ــة التتوي ــر منص ــري االخ ــل , اجلزائ ــذي اكم ــت  ال يف الوق
ــري  ــي جت ــة الت ــذه املنافس ــني يف ه ــدة دراج ــر ع ــركت اجلزائ ــت. وأش التوقي

فيخمــس مراحــل ,  مــن 12 الــى17 نوفمبــر منهــم : صديــق بــن غنيــف , ايــوب ســحيري , حمــزة عمــاري, يوســف  فرصــادو 
, زاكــي بــودار , عبــد الغانــي فــالح وعزالديــن لعقــاب .    وتنشــط املرحلــة الثالثــة يــوم غــد اخلميــس, علــى مســافة 100كلــم 
, بــني قفصــة وتــوزور.   ويعــرف  املوعــد الرياضــي - املنظــم مــن طــرف الديــوان التونســي للطيــران  التونســي-  مشــاركة تســعة 
بلــدان وهــي باإلضافــة الــى اجلزائــر,  كل مــن تونــس (البلــد  املنظــم) , فرنســا ,ليبيــا ,املغــرب ,مالطــا ,مصــر , كنــدا واململكــة 

ــة  الســعودية.   العربي

 األلعاب المتوسطية وهران 2021
 ضبط البرنامج النهائي للمنافسات قريبا

نهائيــا  الفصــل  يرتقــب   
املنافســات  مختلــف  رزنامــة  يف 
الرياضيــة املســجلة يف الطبعــة ال19

ــض املتوســط  ــاب البحــر األبي أللع
بوهــران عــام 2021  مطلــع شــهر 
اســتفيد  مــا  حســب  ديســمبر, 
ــذه   ــم ه ــة لتنظي ــة احمللي ــن اللجن م
التظاهــرة. ووفــق نفــس املصــدر,
الرزنامــة  هــذه  مســودة  فــإن 
أضحــت جاهــزة بعــد أن انتهــت 
الرياضــات  مــن إعدادهــا  جلنــة 
للتنظيــم  احملليــة  للجنــة  التابعــة 
جلنــة  علــى  عرضهــا  انتظــار  يف 
التنســيق التابعــة للجنــة الدوليــة 
ــض املتوســط  ــاب البحــر األبي أللع
ــران  ــدة لوه ــارة  جدي ــرة يف زي املنتظ
وكانــت  املقبــل.  ديســمبر   2 يف 
ــي  ــة الفرنس ــيق برئاس ــة التنس جلن
يف  فصلــت  قــد  أمســالم  برنــار 
الرياضــات  يف   املنصــرم  يوليــو 
ــة لأللعــاب  ــة بالنســخة املقبل املعني
املتوســطية املقــررة مــن 25 يونيــو 
حيــث   ,2021 5يوليــو  إلــى  
ــا ال  ــة م ــى برمج ــا عل ــتقر رأيه اس
ــب  ــة. وبحس ــن 24 رياض ــل ع يق
ــض  ــة بع ــإن ثم ــالم ف ــارد أمس برن

الرياضــات اقترحتهــا جلنــة التنظيــم 
احملليــة مت  حذفهــا مــن البرنامــج 
العــام باعتبــار أنهــا تابعــة لأللعــاب 
الشــاطئية علــى غــرار الكــرة  الطائرة 
ــوم أن  ــف. ومعل الشــاطئية والتجذي
الزيــارة املقبلــة للجنــة التنســيق إلــى 
ــع أول اجتمــاع   ــران ســتتزامن م وه
ــة  ــذي للجن ــس التنفي ــده املجل يعق
ــض  ــر األبي ــاب البح ــة أللع الدولي
ــري  ــه  اجلزائ ــذي يرأس ــط ال املتوس
عمــار عــدادي بعاصمــة الغــرب 
اجلزائــري يف إطــار االســتعدادات 
اجلاريــة  الحتضــان الطبعــة ال19
ــا  ــطية. ويف م ــاب املتوس ــن األلع م
املعنيــة  الرياضــات  قائمــة  يلــي 
ألعــاب  املتوســطي:   باملوعــد 
ــون), ــة (بادمنت ــرة الريش ــوى, ك الق
ــل, ــد 3), الراف ــلة (3 ض ــرة الس ك
الدراجــات  (رجــال),  املالكمــة  
القــدم, كــرة  املبــارزة,  الهوائيــة, 
اجلمبــاز, رفــع األثقــال, كــرة  اليــد,
املصارعــة, الكاراتــي,  اجليــدو, 
التنــس, التايكوانــدو,  الفروســية, 
تنــس  الطاولــة, الرمايــة, الرمايــة 
بالقــوس, األلــواح الشــراعية, الكــرة 

ــاء.  ــرة  امل ــرة, ك الطائ
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أمام  اليوم  بلوزداد  شباب  يتواجد 
احملترفة  الرابطة  بصدارة  االنفراد  فرصة 
عمراني  أشبال  على  لكن  األولى، 
ترويض أسود الونشريس عند استقبالهم 
جلمعية الشلف، من أجل جتاوز اخلسارة 
األخيرة يف معقل سنافير قسنطينة، ولو 
أن خسارة الغرمي مولودية اجلزائر بقواعده 
ضد اجلياسكا أعاد الروح حللم استعادة 
قال  اليوم  مواجهة  وعن  البطولة،  لقب 
وصلنا   » عمراني:  القادر  عبد  املدرب 
ستكون  فيها  املواجهات  كل  ملرحلة 
الشلف  جمعية  ضد  ومباراتنا  صعبة، 
لن حتيد عن هذه القاعدة، فنحن ندرك 
جيدا قوة هذا اخلصم الذي من املؤكد 
أنه سيلعب من أجل تكرار ما فعله يف 
سطيف، وهذا من أجل حتسني مرتبته 
أن  ندرك جيدا  فنحن  لكن من جهتنا 
كانت  قسنطينة  يف  األخيرة  خسارتنا 

ونحن  األخطاء  من  العديد  الرتكابنا 
الدروس  استخالص  حتمية  أمام 
إن  وهذا  الهفوات  تكرار  وعدم  مبكرا 
ومن  اللقب...»،  على  اللعب  أردنا 
الشلفاوة  مدرب  أبدى  املقابلة  اجلهة 
صرح  حيث  كبيرا  تفاؤال  زاوي  سمير 
املأمورية  لهذه  جاهز  فريقنا   » قائال: 
فريقي  العبي  يف  وأثق  صعوبتها  على 
أمام  كبيرة  مباريات  يؤدون  دوما  الذين 
أنصارنا  أعد  ولهذا  القوية  األندية 
بالتألق يف معقل السياربي...»، وبني 
هذا الطرف وذاك يبقى الشباب األقرب 
نقطة  أي  يضيع  لم  وأنه  خاصة  للفوز 
مستعدا  يبدو  وال  اآلن  حتى  بقواعده 
التي يراهن على  اليوم  لذلك يف مباراة 
بالصدارة  جديد  من  لالنفراد  نقاطها 

وتأكيد الشطارة.

مولودية الجزائر
اإلدارة تخطط لضرب جيوب الالعبين!

جترعت مولودية اجلزائر مرارة أول هزمية 
لها على يد  شبيبة القبائل التي تفوقت 
عليها بثالثية دون رد (3 ـ 0)، حملت 
توقيع بلغربي(د50) وحمرون(د68 ض. 
ج)، وبن سايح(د90) يف مباراة متأخرة 
عن اجلولة العاشرة حلساب تسوية رزنامة 
ملعب  احتضنها  األولى  احملترفة  الرابطة 
بني   113 رقم  جويلية...الكالسيكو   5
طبعه  أن  بعد  بوعده،  يف  لم  الفريقني 
عن  فضال  اخلشن،  البدني  االحتكاك 
ثقل أرضية امليدان بفعل تهاطل األمطار، 
فوتت  التي  للمولودية  مدوي  سقوط  مع 
الهرم  قمة  يف  الشراكة  عقد  فسخ  فرصة 
يقاسمها  يبقى  الذي  بلوزداد  شباب  مع 
ويف  نقطة.   20 برصيد  الزعامة  كرسي 
الكناري  املكسب  هذا  مكن  املقابل، 
برصيد  الثالث  الصف  إلى  االرتقاء  من 
وهران  مولودية  مع  شراكة  نقطة،   16
مولودية  هزمية  أن  ويبدو  الساورة  وشبيبة 
اجلزائر لن متر مرور الكرام، بسبب األداء 
الهزيل الذي قدمه أشبال املدرب، برنارد 
بيت  من  مقرب  مصدر  وكشف  كازوني 

العميد أن فؤاد صخري، املدير الرياضي 
اجتماع  عقد  قرر  العاصمي،  للنادي 
الفني،  واجلهاز  الالعبني  مع  طارئ 
ضد  الفريق  أداء  تراجع  أسباب  ملعرفة 
الشبيبة، خاصة يف الشوط الثاني ويفكر 
ال  ماديا،  الالعبني  معاقبة  يف  صخري 
سيما أن زمالء عبد املؤمن جابو، قدموا 

املوسم،  هذا  مبارياتهم  أسوأ  من  واحدة 
الدوري،  يف  نتائج  بأزمة  مير  فريق  أمام 
ويشعر  حاليا  كبيرة  ضغوطات  ويعيش 
أمل  بخيبة  للمولودية،  الرياضي  املدير 
اخللفي،  اخلط  كبيرة خاصة من العبي 
الذين كانوا خارج اإلطار متاما، وفشلوا يف 

التصدي لهجمات اجلياسكا.

شباب بلوزداد
السياربي أمام فرصة االنفراد 
بالريادة من بوابة الشلفاوة

مولودية وهران
الحمــــراوة فـــي  مفتـــرق  الطــــرق

رئيس  دون  وهران  مولودية  يتواجد 
الوقت  املنصرم يف  بداية شهر جوان  منذ 
الناشط  الفريق  العقوبة  فيه  تهدد  الذي 
يف بطولة الرابطة األولى على خلفية عدم 
ملراقبة  الوطنية  املديرية  ملطالب  استجابته 
ومتر  الفاف  مؤخرا  أنشأتها  التي  التسيير 
اجتماع  آخر  عن  كاملة  أشهر  خمسة 
ذات  الرياضية  الشركة  إدارة  ملجلس 
األسهم ملولودية وهران مت خالله املصادقة 
احمد  السابق  الرئيس  استقالة  على 
دون  من  ولكن  بـ''بابا''،  امللقب  بلحاج 
أن يتم انتخاب خليفة للرئيس املستقيل 
الذي أشرف على النادي خلمس سنوات 
كاملة ورغم أنه مت خالل ذات االجتماع 
لرئاسة  كاراوزن  الدين  نصر  تعيني 
من  يتمكن  لم  املعني  أن  إال  املولودية، 
الصمود يف منصبه ألكثر من يومني فقط، 
األزمة  ويف خضم  املبكر  انسحابه  ليعلن 
منصب  شغور  عن  تولدت  التي  اإلدارية 
اإلدارة،  مجلس  أعضاء  جلأ  الرئيس، 
لوهران،  السابق  الوالي  من  بتوصية 
لتعيني الدولي السابق سي الطاهر شريف 
للشركة  العام  املدير  منصب  يف  الوزاني 
الرياضية، وهو منصب قبله عن مضض 
األمور  بأن  يردد  ظل  الوزاني  فشريف 
عاد  وأنه  اختصاصه  من  ليست  اإلدارية 
إلى ناديه األصلي رغبة منه يف مساعدته 

فوق املستطيل األخضر، ولكن نداءاته لم 
جتد آذانا صاغية من طرف أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين ''اختفوا'' منذ أن وقعوا على 
ولم  اجلديد  العام  املدير  تنصيب  محضر 
يتوقف األمر عند هذا احلد، ألن شريف 
الوزاني ظل يشتكي من يومها مما وصفه 
التي توضع يف طريقه  املختلفة  بالعراقيل 
من طرف أعضاء مجلس اإلدارة أنفسهم، 
من  أكثر  يف  دفعته  التي  العراقيل  وهي 
ولعل  باالستقالة  التهديد  إلى  مناسبة 
النادي  أن  املعني  تعقيد مهمة  زاد يف  ما 
مير أيضا بأزمة مالية حادة، قبل أن تزيد 
يتعرض  التي  التهديدات  مؤخرا  متاعبه 
الوطنية  املديرية  طرف  من  ناديه  إليها 
دائما  تنتظر  الهيئة  فهذه  التسيير  ملراقبة 
بوثائق  مدها  الوهراني  الفريق  إدارة  من 
متعلقة بالتسيير املالي واإلداري للنادي، 
إليها  التي أسندت  وذلك يف إطار املهمة 
والهادفة إلى إعادة النظر يف التسيير العام 
املطلوبة  الوثائق  لكن  احملترفة  للنوادي 
والتي يترتب على األندية الرافضة منحها 
من  نقاط  خصم  املذكورة  املديرية  إلى 
إدارة  مكاتب  يف  متوفرة  غير  رصيدها، 
بل يصعب حتضيرها يف  وهران،  مولودية 
أية  أقرب اآلجال على خلفية عدم عقد 
السابق  الرئيس  طرف  من  عامة  جمعية 
برسم  املالية  تقاريره  على  للمصادقة 

شريف  يجد  وعليه،  األخيرة  السنوات 
وضعية  يف  أنفسهم  ومساعدوه  الوزاني 
الكبير  الغموض  عن  ناجمة  استثنائية 
الرياضية  الشركة  تسيير  يكتنف  الذي 
من  وهي  السابقة،  الفترة  يف  لناديهم 
''هيبروك''  مؤسسة  تراجع  أسباب  أهم 
عن شراء أغلبية أسهم ذات الشركة وفقا 
لالتفاقية املبرمة مع مجلس إدارة النادي 
اخلطر  وأمام  املنصرم  جانفي  الوهراني يف 
كل  أضحت  وهران،  مبولودية  احملدق 
الوالئية  السلطات  على  معلقة  اآلمال 
يف  املساهمني  إجبار  أجل  من  للتدخل 
أمورهم  ترتيب  على  الرياضية  الشركة 
ال  ما  فريقهم  جتنيب  أجل  من  اإلدارية 
املسعى  يحمد عقباه وتدخل ضمن هذا 
املقابلة التي كانت مؤخرا لشريف الوزاني 
مع والي وهران عبد القادر جالوي، الذي 
''احلمراوية» ووعد  استمع ملطالب اإلدارة 
املدير  لتصريحات  وفقا  لها،  باالستجابة 
االنسداد  حالة  ورغم  للمولودية  العام 
النتائج  أن  الباهية، إال  أبناء  تواجه  التي 
املسجلة حلد اآلن مقبولة إلى حد كبير، 
يف  الثالث  الصف  احتاللهم  بدليل 
اليوم  سيلعبونها  ناقصة  ومبباراة  الترتيب 

على ميدان شبيبة الساورة.

اتحاد بلعباس
عكاشة وبن موسى يتمردان 
یفكر مجلس إدارة نادي اتحاد بلعباس، في تسریح العبیھ، حمزاوي 
عكاشة، ومختار بن موسى، بسبب رفضھما االمتثال لقوانین النادي، 
وعدم التزامھما بتطبیق القانون الداخلي للنادي وكان مجلس إدارة 

االتحاد، قد اتخذ قرارا بإحالة الثنائي إلى المجلس التأدیبي، قبل أن یفاجئا 
الجمیع برفضھما الخضوع للتحقیق، دون سابق إنذار، مع إصرارھما 

على عدم تقدیم أیة مبررات عن دواعي الغیاب.
وكشف مصدر مقرب أن إدارة اتحاد بلعباس ستتخذ قرارا بمنع 

الثنائي من التدریب قبل الفصل في قضیتھما، حیث تفكر في تسلیط عقوبة 
قد تصل إلى خصم أجرة شھر كامل، قبل اتخاذ قرار بفسخ عقدیھما مع 
النادي في حال غیابھما مرة أخرى یذكر أن عكاشة، وبن موسى، انقطعا 
كثیرا عن تدریبات األخضر واألحمر منذ انطالقة الموسم، مما أجبر إدارة 

النادي على معاقبتھما.

لسكة  فريقه  بعودة  سعادته  عن  مالل،  شريف  القبائل،  شبيبة  رئيس  عّبر 
شريف  وصرح  نظيفة  بثالثية  اجلزائر،  مولودية  على  فوزه  بعد  اإلنتصارات، 
مررنا  اجلميع،  يعلم  «كما  للفريق:  الرسمي  للموقع  املواجهة،  هذه  مالل، عقب 
الثالثة األخيرة».وأضاف رئيس الكناري: «آمنا يف  بفترة صعبة خالل األسابيع 
العبينا، ويف الطاقم الفني ككل، واحلمد هللا، ردهم كان فوق امليدان»....يذكر 
أن شبيبة القبائل متكن من العودة لسكة اإلنتصارات، بفوزه على مولودية اجلزائر، 
أن  واعتبر  فيلود  املدرب  على  مالل  أثنى  كما  السلبية،  النتائج  من  سلسلة  بعد 
اجتماعه به أعطى ثماره وشدد على ضرورة احلفاظ على الروح االنتصارية خاصة 

مع اقتراب موعد املغامرة االفريقية.

شبيبة القبائل
مالل يهلل للفوز في معقل العميد

إشهار
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والية املدية
دائرة شاللة العذاورة
بلدية شاللة العذاورة

رقم 09 / 05 / 08 /2019
تأسيس مكتب جمعية محلية

طبقا ألحكام القانون رقم 12/06 املؤرخ يف 
12/01/2012 املتعلق باجلمعيات

مت تأسيس مكتب اجلمعية احمللية املسماة جمعية أولياء 
التالميذ ملتوسطة بن مسروق محمد شاللة العذاورة

املعتمدة حتت رقم 09/05/18/2019 بتاريخ 05 / 11 / 
2019

الكائن مقرها متوسطة املجاهد  بن مسروق محمد  
شاللة العذاورة  والية املدية

الرئيس السيد بن سعسع النذير  املولود بتاريخ 
02/02/1967 ب شاللة العذاورة

بايعاز من الوزير برناوي
غلق ملعب 5 جويلية 

لمدة شهرين
سیتم غلق ملعب 5 جویلیة  للمركب األولمبي 
«محمد بوضیاف» بدایة من یوم االثنین المقبل 
لمدة ثمانیة أسابیع، وفق بیان صدر عن وزارة 
الشباب والریاضة «في إطار التحسین الدائم 
للمنشآت الریاضیة الوطنیة، تقرر ھذا الغلق 

باإلتفاق مع االتحادیة الجزائریة لكرة القدم، وھو 
ما یسمح بإنجاز عملیتین: تنصیب تجھیزات مراقبة 

الولوج والتذاكر اإللكترونیة و التقسیم القطاعي 
للمنشأة الریاضیة «، حسب نفس المصدر وتدخل 
ھذه العملیة في إطار التدابیر األخیرة التي اتخذتھا 
الحكومة الجزائریة بھدف محاربة ظاھرة العنف في 
المالعب والوسط الریاضي وللعلم أن ستة مالعب 
أخرى معنیة بھذه العملیة (تشاكر بالبلیدة، سیدي 

بلعباس، قسنطینة، عنابة، سطیف ووھران)...
من جانب آخر، ُأجلت عملیة الصیانة السنویة 

(نزع و وضع بساط طبیعي جدید)، المقررة أساسا 
شھر أوت 2019، بسبب مشاركة أربعة أندیة 

في المنافسات الدولیة وستشرف على ھذه العملیة 
بالمجان، شركة مختصة، تقنیین من االتحادیة 

والخبیر في الفالحة، عمار بوكعبوب.
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أخبار الرياضات

استهل المنتخب الجزائري، مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2021، بفوز كبير على زامبيا (0-5)، في المباراة 
التي أقيمت بينهما سهرة أول أمس الخميس، بملعب مصطفى تشاكر...

خماسية وال أروع 

سمفونيــة  رائعــــة للخضــــر
أهداف املباراة سجلها كل من رامي 
بن سبعيني (44)، بغداد بوجناح (68، 
هالل   ،(75) باليلي  يوسف   ،(90
املدرب  وفضل   .(86) سوداني  العربي 
نفس  على  االعتماد  بلماضي،  جمال 
اجلزائري  املنتخب  قادت  التي  التشكيلة 
األخيرة،  األفريقية  األمم  بكأس  للتتويج 
وبدأ  عطال،  يوسف  املدافع،  باستثناء 
منتخبنا اجلزائري املباراة مهاجما، حيث 
بلماضي تعليمات لالعبيه بضرورة  وجه 
وتسجيل  الزامبي،  الدفاع  على  الضغط 
زمالء  أمام  املأمورية  يسهل  مبكر  هدف 
أن  اجلزائري  املنتخب  وكاد  محرز  رياض 
يوسف  طريق  عن  الزامبي  نظيره  يباغت 
صاروخية  قذيفة  أطلق  الذي  باليلي، 
األمين  القائم  مبحاذاة  مرت  الدقيقة 9  يف 
امللعب،  اللعب بعدها يف وسط  وانحصر 
الزامبي  املنتخب  العبي  تراجع  بعد 
رامي  املدافع  يتمكن  أن  قبل  للخلف، 
التسجيل  باب  افتتاح  من  سبعيني  بن 
برأسية قوية يف أواخر املرحلة األولى...
الزامبي  املنتخب  بادر  الثاني،  الشوط  يف 
بالهجوم بغية إدراك التعادل، إال أن تألق 
قبل  ذلك،  دون  حال  مبوحلي  احلارس 

تسجيل  من  بوجناح  بغداد  يتمكن  أن 
الهدف الثاني من ركلة جزاء، إثر عرقلة 
املتألق يوسف باليلي...تسجيل الهدف 
ثقة  اجلزائري  املنتخب  منح  الثاني، 
كبيرة، وهو ما ترجمه باليلي يف الدقيقة 
75 إلى هدف ثالث بطريقة رائعة، حيث 

ملرمى  البعيدة  الزاوية  قوية يف  كرة  أرسل 
احلارس الزامبي.

وجنح اخلضر يف إضافة هدف رابع عن 
أن  قبل  سوداني،  املهاجم، هالل  طريق 
بتوقيعه  يختتم بوجناح مهرجان األهداف 

على الهدف اخلامس بطريقة رائعة.

بعد فتحه لصفحة جديدة
هاريس بلقبلة يشيد بالخماسية

أعرب متوسط ميدان املنتخب الوطني هاريس بلقبلة عن سعادته بالفوز 
الكبير الذي حققه اخلضر بخماسية نظيفة أمام منتخب زامبيا ونشر بلقبلة 

تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل اإلجتماعي فايسبوك بعد نهاية 
املباراة أمام زامبيا قائال: «أدينا مباراة قوية وفوز عريض يف ملعب رائع».

بشعار لعب نظيف في ملعب نظيف
تصرف حضاري ألنصار الخضر
قام أنصار املنتخب الوطني بتصرف حضاري بعد نهاية املباراة التي 

جمعت اخلضر مبنتخب زامبيا أمس اخلميس مبلعب مصطفى تشاكر بالبليدة 
وقام مشجعي املنتخب الوطني بتنظيف ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة حتت 

شعار «لعب نظيف يف ملعب نظيف».

يوسف عطال:

« اكتسحناهم ألننا  لم نسقط 
فـي فـخ التســرع »

قال املدافع يوسف عطال، إن منتخبنا حافظ على الهدوء، خالل 
الفوز على زامبيا بخماسية نظيفة، يف التصفيات املؤهلة لنهائيات أمم 

أفريقيا 2021، رغم فشله يف ترجمة جميع الفرص التي أتيحت له خاصة 
يف الشوط األول وتابع عطال:»عرفنا كيف نحافظ على االستحواذ، األمر 
الذي حال دون خلق زامبيا الكثير من الفرص، فقد كنا نتعامل مع األمر 

بشكل رائع، طوال الـ90 دقيقة».
وأضاف: «األهم أننا لم نسقط يف فخ التسرع، وحاولنا احلفاظ على 
تركيزنا رغم مرورنا بأوقات حرجة خاصة يف بداية الشوط الثاني، لقد 

تفادينا تلقي األهداف ثم واصلنا ما ميكننا القيام به، واستطعنا أن نلعب 
بفعالية يف وقت متأخر» وختم: « لعبنا بطريقة مميزة ولم نرتكب أخطاء 
يف الدفاع، لقد طبقنا ما طلبه منا املدرب، وكنا نعلم أن الفريق مطالب 

بتحقيق الفوز خاصة وأن البدايات غالبا ما تكون صعبة».

يوسف باليلي:
« علينا نسيان هذه الخماسية »

بخماسية نظيفة باجلولة األولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وقال عبَّر يوسف باليلي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على زامبيا ، 
باليلي: «واجهنا صعوبة كبيرة يف حتقيق الفوز رغم النتيجة العريضة، 
خضنا الشوط األول بقوة وحماس لتحقيق التقدم، وهو ما حدث قبل 
نهاية املرحلة األولى».وتابع: «يف الشوط الثاني جنحنا يف تطبيق طريقة 

لعبنا املعتادة وكنا الطرف األقوى خاصة أمام تراجع العبي منتخب زامبيا، 
أعتقد أن هذا االنتصار سيجعلنا نستكمل مشوارنا يف التصفيات بقوة، 

وسيمنحنا ثقة أكبر للفوز باملباريات القادمة».
وختم: «سنحاول طي صفحة منتخب زامبيا، والتركيز من اآلن 

على مباراتنا القادمة ضد منتخب بوتسوانا، والتي ستكون صعبة للغاية، 
خاصة وأن هذا الفريق يجيد على أرضية ميدانه».

العربي هالل سوداني:
« سعيد بالعودة والتسجيل...»
أبدى هالل سوداني مهاجم اخلضر سعادته بالعودة لهز شباك اخلصوم 

بألوان املنتخب اجلزائري، وذلك أمام «زامبيا» وقال سوداني: «احلمد 
هللا عدت للمنتخب ولدي ثقة كبيرة خاصة بعد تسجيلي لألهداف مع 
فريقي» وأضاف: «اإلصابة باتت من املاضي، والعودة كانت بتسجيل 
هدف مع املنتخب». وتابع: الالعبون يعرفون بعضهم البعض جيدا، 
وجمال بلماضي يعرف جيدا عقلية الالعبني».، وشدد على ضرورة 
التركيز من اآلن على مواجهة هذا االثنني ضد بوتسوانا، حيث صرح 
قائال: « اخلرجات االفريقي تكون دوما صعبة ومنتخب تنزانيا سيرمى 

بكل ثقله الستغالل العوامل الكالسيكية لكننا على أمت االستعداد لتأكيد 
قوتنا كأبطال للقارة...».

لم يتبق له سوى المونديال

رسالــة  بلمــاضي 
ألجيــال  الخضــر
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن تحطیم رقم 
المدرب الراحل عبد الحمید كرمالي لم یكن من أھدافھ 

الرئیسیة وقال بلماضي خالل الندوة الصحفیة التي أعقبت 
مواجھة زامبیا:  «قبل كل شيء أحیي جیل 82 وجیل 
86  خاصة وأنھم قدموا الكثیر لكرة القدم الجزائریة 
وكانوا ُیطبقون كرة قدم جمیلة»....»أحیي أیضا جیل 
1990 وعلى رأسھ المدرب الراحل كرمالي وتحطیمي 

لرقمھ الُمسجل مع المنتخب الوطني لم یكن ضمن 
أولویاتي لكن استعملتھ لتحفیز الالعبین على مواصلة 
التألق». كما أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن جیل 
أم درمان یستحق التحیة وھو جدیر بالتكریم بعد كل ما 
قدمھ للكرة الجزائریة وقال: «مباراة أم درمان ذكرى 
جیدة للجزائر وللمنتخب الوطني، خاصة وأّن التأھل 

لموندیال 2010 جاء بعد 24 سنة من اإلنتظار... أحیي 
جیل 2010 وقلت سابقا إنھ یجب تكریمھم ألنھم قدموا 

الكثیر لكرة القدم الجزائریة... العودة بالتأھل من أم 
درمان بعد المباراة الصعبة في القاھرة وكل ما صاحبھا 

من أحداث شيء یستحق اإلحترام»..

الخضر منذ أمس في بوتسوانا

بلماضي يبدد 
مخاوف االرهاق

أكد اخلضر، من جديد، على الروح األخوية اُملتواجدة 
بينهم، وهذا بصورة ُمميزة وهم على منت الطائرة قبل السفر الى 

بوتسوانا وقام ُمعظم ُمحاربي الصحراء بوضع الصورة أدناه، 
على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل اإلجتماعي 

ولقي زمالء عدالن قديورة، تفاعال كبيرا من األنصار، الذين 
متنوا لهم رحلة هادئة الى غابورون وسُيالقي أبطال إفريقيا، 

بعد غد االثنني نظيرهم البوتسواني يف إطار اجلولة الثانية من 
التصفيات املؤهلة لنهائيات الكان 2021...أوضح الناخب 
الوطني جمال بلماضي، بأن اإلرهاق ليس ُمشكال بالنسبة 
له، أياما قبل املواجهة اُملرتقبة أمام بوتسوانا، وقال بخصوص 

هذه الُنقطة خالل لقائه بوسائل اإلعالم، صبيحة أمس 
اجلمعة :»هذا ليس ُمشكال». لُيواصل :»التعب أمر مؤثر 

علينا وعلى اُملنافس يف نفس الوقت، ولن نبحث عن األعذار 
وسنلعب من أجل الفوز». كما كشف الناخب الوطني جمال 

بلماضي، بأن رياض محرز لم يكن متواجدا مع التشكيلة 
يف بوتسوانا وصّرح الرجل األول يف اخلضر هو غير معني 
بالسفرية، ألسباب شخصية». ولم مينح التقني اجلزائري 
تفاصيل أكثر، بخصوص وضعية صاحب القدم الُيسرى.

تالسن زطشي ومدوار

القبضة الحديدية متواصلة
شهد إجتماع املكتب الفيدرالي األخير تالسن رئيس اإلحتاد اجلزائري لكرة 
القدم خير الدين زطشي مع رئيس الرابطة احملترفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار 
وطالب مدوار بسحب املادة املتعلقة بإستشارة األندية قبل برمجة املباريات يف 
تاريخ الفيفا، والتي صادق عليها املكتب الفيدرالي يف إجتماع ورقلة وحاول 

مدوار سحب هذه املادة مبا أنها ورطته مع فريق إحتاد العاصمة بعدما تسبب يف 
برمجة لقاء الداربي دون إستشارة فريق سوسطارة الذي كان محروما من العبه 
الاليف املتواجد مع املنتخب الليبي ورفض خير الدين زطشي سحب هذه املادة 

بعد تالسن مع عبد الكرمي مدوار، باعتبار أنه كان غائبا عن إجتماع ورقلة.
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استهل المنتخب الجزائري، مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2021، بفوز كبير على زامبيا (0-5)، في المباراة 
التي أقيمت بينهما سهرة أول أمس الخميس، بملعب مصطفى تشاكر...

خماسية وال أروع 

سمفونيــة  رائعــــة للخضــــر
أهداف املباراة سجلها كل من رامي 
بن سبعيني (44)، بغداد بوجناح (68، 
هالل   ،(75) باليلي  يوسف   ،(90
املدرب  وفضل   .(86) سوداني  العربي 
نفس  على  االعتماد  بلماضي،  جمال 
اجلزائري  املنتخب  قادت  التي  التشكيلة 
األخيرة،  األفريقية  األمم  بكأس  للتتويج 
وبدأ  عطال،  يوسف  املدافع،  باستثناء 
منتخبنا اجلزائري املباراة مهاجما، حيث 
بلماضي تعليمات لالعبيه بضرورة  وجه 
وتسجيل  الزامبي،  الدفاع  على  الضغط 
زمالء  أمام  املأمورية  يسهل  مبكر  هدف 
أن  اجلزائري  املنتخب  وكاد  محرز  رياض 
يوسف  طريق  عن  الزامبي  نظيره  يباغت 
صاروخية  قذيفة  أطلق  الذي  باليلي، 
األمين  القائم  مبحاذاة  مرت  الدقيقة 9  يف 
امللعب،  اللعب بعدها يف وسط  وانحصر 
الزامبي  املنتخب  العبي  تراجع  بعد 
رامي  املدافع  يتمكن  أن  قبل  للخلف، 
التسجيل  باب  افتتاح  من  سبعيني  بن 
برأسية قوية يف أواخر املرحلة األولى...
الزامبي  املنتخب  بادر  الثاني،  الشوط  يف 
بالهجوم بغية إدراك التعادل، إال أن تألق 
قبل  ذلك،  دون  حال  مبوحلي  احلارس 

تسجيل  من  بوجناح  بغداد  يتمكن  أن 
الهدف الثاني من ركلة جزاء، إثر عرقلة 
املتألق يوسف باليلي...تسجيل الهدف 
ثقة  اجلزائري  املنتخب  منح  الثاني، 
كبيرة، وهو ما ترجمه باليلي يف الدقيقة 
75 إلى هدف ثالث بطريقة رائعة، حيث 

ملرمى  البعيدة  الزاوية  قوية يف  كرة  أرسل 
احلارس الزامبي.

وجنح اخلضر يف إضافة هدف رابع عن 
أن  قبل  سوداني،  املهاجم، هالل  طريق 
بتوقيعه  يختتم بوجناح مهرجان األهداف 

على الهدف اخلامس بطريقة رائعة.

بعد فتحه لصفحة جديدة
هاريس بلقبلة يشيد بالخماسية

أعرب متوسط ميدان املنتخب الوطني هاريس بلقبلة عن سعادته بالفوز 
الكبير الذي حققه اخلضر بخماسية نظيفة أمام منتخب زامبيا ونشر بلقبلة 

تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل اإلجتماعي فايسبوك بعد نهاية 
املباراة أمام زامبيا قائال: «أدينا مباراة قوية وفوز عريض يف ملعب رائع».

بشعار لعب نظيف في ملعب نظيف
تصرف حضاري ألنصار الخضر
قام أنصار املنتخب الوطني بتصرف حضاري بعد نهاية املباراة التي 

جمعت اخلضر مبنتخب زامبيا أمس اخلميس مبلعب مصطفى تشاكر بالبليدة 
وقام مشجعي املنتخب الوطني بتنظيف ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة حتت 

شعار «لعب نظيف يف ملعب نظيف».

يوسف عطال:

« اكتسحناهم ألننا  لم نسقط 
فـي فـخ التســرع »

قال املدافع يوسف عطال، إن منتخبنا حافظ على الهدوء، خالل 
الفوز على زامبيا بخماسية نظيفة، يف التصفيات املؤهلة لنهائيات أمم 

أفريقيا 2021، رغم فشله يف ترجمة جميع الفرص التي أتيحت له خاصة 
يف الشوط األول وتابع عطال:»عرفنا كيف نحافظ على االستحواذ، األمر 
الذي حال دون خلق زامبيا الكثير من الفرص، فقد كنا نتعامل مع األمر 

بشكل رائع، طوال الـ90 دقيقة».
وأضاف: «األهم أننا لم نسقط يف فخ التسرع، وحاولنا احلفاظ على 
تركيزنا رغم مرورنا بأوقات حرجة خاصة يف بداية الشوط الثاني، لقد 

تفادينا تلقي األهداف ثم واصلنا ما ميكننا القيام به، واستطعنا أن نلعب 
بفعالية يف وقت متأخر» وختم: « لعبنا بطريقة مميزة ولم نرتكب أخطاء 
يف الدفاع، لقد طبقنا ما طلبه منا املدرب، وكنا نعلم أن الفريق مطالب 

بتحقيق الفوز خاصة وأن البدايات غالبا ما تكون صعبة».

يوسف باليلي:
« علينا نسيان هذه الخماسية »

بخماسية نظيفة باجلولة األولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وقال عبَّر يوسف باليلي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه على زامبيا ، 
باليلي: «واجهنا صعوبة كبيرة يف حتقيق الفوز رغم النتيجة العريضة، 
خضنا الشوط األول بقوة وحماس لتحقيق التقدم، وهو ما حدث قبل 
نهاية املرحلة األولى».وتابع: «يف الشوط الثاني جنحنا يف تطبيق طريقة 

لعبنا املعتادة وكنا الطرف األقوى خاصة أمام تراجع العبي منتخب زامبيا، 
أعتقد أن هذا االنتصار سيجعلنا نستكمل مشوارنا يف التصفيات بقوة، 

وسيمنحنا ثقة أكبر للفوز باملباريات القادمة».
وختم: «سنحاول طي صفحة منتخب زامبيا، والتركيز من اآلن 

على مباراتنا القادمة ضد منتخب بوتسوانا، والتي ستكون صعبة للغاية، 
خاصة وأن هذا الفريق يجيد على أرضية ميدانه».

العربي هالل سوداني:
« سعيد بالعودة والتسجيل...»
أبدى هالل سوداني مهاجم اخلضر سعادته بالعودة لهز شباك اخلصوم 

بألوان املنتخب اجلزائري، وذلك أمام «زامبيا» وقال سوداني: «احلمد 
هللا عدت للمنتخب ولدي ثقة كبيرة خاصة بعد تسجيلي لألهداف مع 
فريقي» وأضاف: «اإلصابة باتت من املاضي، والعودة كانت بتسجيل 
هدف مع املنتخب». وتابع: الالعبون يعرفون بعضهم البعض جيدا، 
وجمال بلماضي يعرف جيدا عقلية الالعبني».، وشدد على ضرورة 
التركيز من اآلن على مواجهة هذا االثنني ضد بوتسوانا، حيث صرح 
قائال: « اخلرجات االفريقي تكون دوما صعبة ومنتخب تنزانيا سيرمى 

بكل ثقله الستغالل العوامل الكالسيكية لكننا على أمت االستعداد لتأكيد 
قوتنا كأبطال للقارة...».

لم يتبق له سوى المونديال

رسالــة  بلمــاضي 
ألجيــال  الخضــر
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن تحطیم رقم 
المدرب الراحل عبد الحمید كرمالي لم یكن من أھدافھ 

الرئیسیة وقال بلماضي خالل الندوة الصحفیة التي أعقبت 
مواجھة زامبیا:  «قبل كل شيء أحیي جیل 82 وجیل 
86  خاصة وأنھم قدموا الكثیر لكرة القدم الجزائریة 
وكانوا ُیطبقون كرة قدم جمیلة»....»أحیي أیضا جیل 
1990 وعلى رأسھ المدرب الراحل كرمالي وتحطیمي 

لرقمھ الُمسجل مع المنتخب الوطني لم یكن ضمن 
أولویاتي لكن استعملتھ لتحفیز الالعبین على مواصلة 
التألق». كما أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن جیل 
أم درمان یستحق التحیة وھو جدیر بالتكریم بعد كل ما 
قدمھ للكرة الجزائریة وقال: «مباراة أم درمان ذكرى 
جیدة للجزائر وللمنتخب الوطني، خاصة وأّن التأھل 

لموندیال 2010 جاء بعد 24 سنة من اإلنتظار... أحیي 
جیل 2010 وقلت سابقا إنھ یجب تكریمھم ألنھم قدموا 

الكثیر لكرة القدم الجزائریة... العودة بالتأھل من أم 
درمان بعد المباراة الصعبة في القاھرة وكل ما صاحبھا 

من أحداث شيء یستحق اإلحترام»..

الخضر منذ أمس في بوتسوانا

بلماضي يبدد 
مخاوف االرهاق

أكد اخلضر، من جديد، على الروح األخوية اُملتواجدة 
بينهم، وهذا بصورة ُمميزة وهم على منت الطائرة قبل السفر الى 

بوتسوانا وقام ُمعظم ُمحاربي الصحراء بوضع الصورة أدناه، 
على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل اإلجتماعي 

ولقي زمالء عدالن قديورة، تفاعال كبيرا من األنصار، الذين 
متنوا لهم رحلة هادئة الى غابورون وسُيالقي أبطال إفريقيا، 

بعد غد االثنني نظيرهم البوتسواني يف إطار اجلولة الثانية من 
التصفيات املؤهلة لنهائيات الكان 2021...أوضح الناخب 
الوطني جمال بلماضي، بأن اإلرهاق ليس ُمشكال بالنسبة 
له، أياما قبل املواجهة اُملرتقبة أمام بوتسوانا، وقال بخصوص 

هذه الُنقطة خالل لقائه بوسائل اإلعالم، صبيحة أمس 
اجلمعة :»هذا ليس ُمشكال». لُيواصل :»التعب أمر مؤثر 

علينا وعلى اُملنافس يف نفس الوقت، ولن نبحث عن األعذار 
وسنلعب من أجل الفوز». كما كشف الناخب الوطني جمال 

بلماضي، بأن رياض محرز لم يكن متواجدا مع التشكيلة 
يف بوتسوانا وصّرح الرجل األول يف اخلضر هو غير معني 
بالسفرية، ألسباب شخصية». ولم مينح التقني اجلزائري 
تفاصيل أكثر، بخصوص وضعية صاحب القدم الُيسرى.

تالسن زطشي ومدوار

القبضة الحديدية متواصلة
شهد إجتماع املكتب الفيدرالي األخير تالسن رئيس اإلحتاد اجلزائري لكرة 
القدم خير الدين زطشي مع رئيس الرابطة احملترفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار 
وطالب مدوار بسحب املادة املتعلقة بإستشارة األندية قبل برمجة املباريات يف 
تاريخ الفيفا، والتي صادق عليها املكتب الفيدرالي يف إجتماع ورقلة وحاول 

مدوار سحب هذه املادة مبا أنها ورطته مع فريق إحتاد العاصمة بعدما تسبب يف 
برمجة لقاء الداربي دون إستشارة فريق سوسطارة الذي كان محروما من العبه 
الاليف املتواجد مع املنتخب الليبي ورفض خير الدين زطشي سحب هذه املادة 

بعد تالسن مع عبد الكرمي مدوار، باعتبار أنه كان غائبا عن إجتماع ورقلة.
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تفاقمــت األزمــة التــي يعيشــها 
مــادة  إلــى  وحتولــت  نابولــي  نــادي 
ــالم  ــائل اإلع ــف وس ــمة يف مختل دس
ــبوع  ــاب األس ــة يف أعق ــة والعاملي احمللي
العاصــف الــذي مــر علــى الفريــق إثــر 
تراكــم النتائــج الســلبية يف مبارياتــه 
ــي  ــدوري اإليطال ــي ال ــرة ببطولت األخي
نابولــي  وكان  أوروبــا  أبطــال  ودوري 
لــم يتــذوق طعــم الفــوز منــذ انتصــاره 
الثامنــة  اجلولــة  يف  فيرونــا  علــى 
حيــث   ، احمللــي  الــدوري  ببطولــة 
ــم خســر  تعــادل بعدهــا يف مباراتــني ث
احلصيلــة  وهــي   ، رومــا  يــد  علــى 
التــي جعلتهــم يتراجعــون الــى املركــز 
الســابع بفــارق 11 نقطــة عــن املتصــدر 
القــاري  املســتوى  وعلــى  يوفنتــوس 
ــام  ــة ام ــة الرابع ــي يف اجلول ــر نابول تعث
ملثلــه  بهــدف  النمســاوي  ســالزبورغ 
رغــم ان املواجهــة احتضنهــا ملعــب 
«الســان باولــو» ، ممــا أدى الــى إهــداره 
مــن  املجموعــات  دور  جتــاوز  فرصــة 
خــالل صــدارة املجموعــة مناصفــة 
ــارة  ــببت خس ــذا وتس ــول ه ــع ليفرب م
ــس  ــاذ رئي ــا يف اتخ ــام روم ــي أم نابول
ــرارًا  ــس ق ــو دي لورينتي ــادي اوريلي الن
ــاء  ــبق لق ــق يس ــكر مغل ــة معس بإقام
ســالزبورغ يف دوري أبطــال أوروبــا ، 
رغــم معارضــة املديــر الفنــي كارلــو 
انشــيلوتي الــذي لــم يجــد بــدا ســوى 
بالرضــوخ لهــذا القــرار الــذي جــاء 
بنتيجــة عكســية تســببت يف تعثــر 
ــض  ــرد بع ــاهم مت ــددًا وس ــق مج الفري
ــكر  ــول املعس ــم دخ ــني ورفضه الالعب
ــواء الســائدة  التدريبــي يف توتــر األج
مباراتــه  ســبقت  التــي  الفريــق  يف 
ــة  ــوا بحاج ــت كان ــة ، يف وق األوروبي
تــام  اســتقرار  و  إلــى هــدوء  ماســة 
ــت  ــة وأوضح ــاوز األزم ــل جت ــن أج م
صحيفــة «دايلــي ميــل» البريطانيــة بأن 
نابولــي ميــر بأزمــة حقيقيــة قــد تعصف 
بآمالــه و أحالمــه يف املنافســة علــى 
احــد األلقــاب الكبيــرة هــذا املوســم، 
ــل  ــد تتفاع ــة ق ــى أن األزم ــيرة ال مش
اكثــر يف األيــام القادمــة يف ظــل تعنــت 

املالــك و رفــض الالعبــني اخلضــوع 
ــى  ــر عل ــول اجلماهي ــع دخ ــره م ألوام
ــرت  ــة وعب ــردود متفاوت خــط االزمــة ب
جماهيــر نابولــي عــن غضبهــا مــن 
الطريقــة التــي تعامــل بهــا الرئيــس 
ــت  ــي بات ــة الت ــع األزم ــون م و الالعب
مرشــحة للتعقيــد اكثــر، وهــو مــا دفــع 
للخــروج  النــادي  بروابــط مشــجعي 
ــا الشــديد حيــث  ــر عــن غضبه للتعبي
وصفــت الالعبــني باملرتزقــة بســبب 
ــي  ــم املعســكر التدريب ــم و رفضه مترده
دي  الرئيــس  دعــت  فيمــا  املغلــق، 
ــه  ــن منصب ــي م ــى التنح ــس إل لورنتي
بعدمــا اصبحت سياســته عشــوائية يف 
إدارة شــؤون النــادي يف غضــون ذلــك، 
ــأن  ــة اخــرى ب ــر إعالمي كشــفت تقاري
الرئيــس دي لورنتيــس اجتمــع مــع 
القانونيــة  الطــرق  لدراســة  محاميــه 
ــيلوتي دون  ــو انش ــدرب كارل ــة امل إلقال
ماليــة  أعبــاء  ألي  النــادي  حتمــل 
علــى اعتبــار ان عقــده مــع الفريــق 
ينقضــي يف شــهر جــوان مــن عــام 
2021 وبحســب املتابعــني، فــإن إقالــة 
ــا ستســاهم يف  ــدو أنه انشــيلوتي ال يب
معاجلــة األزمــة، ولكــن مــن شــأنها ان 
تدفــع بالنــادي الــى طريــق مســدود ، 
ــى  ــي يحظ ــدرب اإليطال خاصــة ان امل
باحتــرام و تقديــر مــن قبــل الالعبــني 
و اجلماهيــر التــي تعفيــه مــن مســؤولية 
ذكــره  النتائج...اجلديــر  تراجــع 
ــى  ــت عل ــي راهن ــر نابول ــأن جماهي ب
لرؤيــة  اجلــاري  املوســم  منافســات 
الفريــق يحــرز أول ألقابــه يف بطولــة 
الــدوري اإليطالــي منــذ عــام 1990 ، 
بعــد تدعيــم صفــوف الفريــق بعناصــر 
مميــزة، لكــن األمــور لــم تســر يف االجتاه 
ــام  ــح خاصــة بعــد اخلســارة أم الصحي
يوفنتــوس يف اجلولــة الثانيــة بأربعــة 
والتــي   ، أهــداف  لثالثــة  أهــداف 
يف  اإلحبــاط  مــن  حالــة  أحدثــت 
ــق  ــت الفري ــني ، وجعل ــوس الالعب نف
لُيعيــد  األول  املربــع  إلــى  يتراجــع 
ترتيــب أوراقــه مــن جديــد بالنظــر إلــى 

حساســية تلــك املواجهــة .

رئيس النادي يدرس إقالة المدرب انشيلوتي

أزمةنابوليتتفاقمبعدوصف
الجماهيرالالعبين���بالمرتزقة

ماذا عن حالتك الصحية بعدما بقيت عدة 
أيام يف املستشفى أفريل املاضي؟

 أنا يف حالة أفضل، ولكني دائما ما أقول 
لألصدقاء إن علي أن أشكر اهللا كثيرا ألنني 

واجهت مشاكل كثيرة بعدما توقفت عن لعب 
كرة القدم أنا بفضل اهللا أتعافى اآلن. كانت 

لدي مشكلة يف العمود الفقري والورك والكاحل 
والغضروف املفصلي.. ولكن أنا اآلن أبدأ يف السير 

قليال، ولكن ليس مبا يكفي لكي ألعب (قالها 
مازحا).

 يف 19 نوفمبر املقبل ستحتفل مبرور 50 عاما 
على هدفك رقم ألف... ما هي مشاعرك جتاه 

هذه املناسبة؟
يف الواقع هي شيء مهم ألني لم أكن أتوقع 
ذلك أبدا، لم أحلم بشيء كهذا. كانت هدية 
سماوية وكل ما حدث مع هذا الهدف، وكيف 

كان هذا الهدف، ألن هناك أشياء ليس لها تفسير 
كنت قد سجلت 999 هدفا.. ملاذا يجب أن يكون 

الهدف رقم ألف مختلفا؟ وكان الشيء األصعب 
لي... قبل تسديد ركلة اجلزاء، كنت أفكر: «ال 

أريد أن أضيعها، ال ميكن أن يوقفها احلارس. كانت 
جتربة رائعة».

خالل فترة النقاهة فاز املنتخب البرازيلي 
بكوبا أمريكا.. كيف كان انطباعك عن 

«الكناري»؟
لقد متت دعوتي حلضور النهائي، ولكني لم 

أستطع بسبب العملية اجلراحية. ولكن البرازيل 
كانت رائعة ألنه بعد كل ما حدث يف البطوالت 

السابقة كان هذا النصر مهما. ومت لعب البطولة 
بشكل جيد.

حدث ذلك رغم أن نيمار لم يكن مشاركا
 يف البطولة

 لألسف قبل هذه البطولة كان قد أصيب، 
وتعافى، ولكن ليس بشكل كامل، وبالنسبة لي 

كانت عدم مشاركته أمرا محزنا أتذكر حني أصبت 
يف مونديال 1966 يف إجنلترا. يكون األمر صعبا 

حني يستعد املرء لبطولة وحتدث بعدها كارثة كهذه 
ولكن يبدو أن نيمار يواجه صعوبات كثيرة 

للوصول إلى مستواه الذي كان عليه يف 
برشلونة من الصعب حتليل ما يحدث 

خارج امللعب. يبدو أنه يجد صعوبة يف 
التأقلم، ولكنها أشياء حتدث.

هناك برازيلي آخر هو 
رودريجو الذي يتوهج مع ريال 
مدريد.. فما رأيك يف تواجده 

مع املنتخب؟
بالنسبة لنا كبرازيليني هذا جيد ألنه 
إحالل وجتديد جيد. إذا لم يتعرض ألية 
حوادث مثلما تعرض غيره فسيكون خيارا 

رائعا للمنتخب. هو العب كبير.
أنا ال أعرفه شخصيا ولكنني حتدثت مع 
أشخاص يعرفونه بشكل شخصي وأخبروني 

بأنه فتى جيد. أمتنى له حظا وفيرا ألنه سيكون 
جيدا للبرازيل وملستقبلها الكروي.

لقد حتدثنا عن نيمار ورودريجو وآخرين 
ولكن حتى هذه اللحظة لم يحقق أحد ما 
حققته أنت... ألم ُيوَلد بعد خليفة بيلي؟
العالم أجمع يسألني ملاذا لم يظهر العب 

مثلك، لذا أجيب عليهم بأنه لن يظهر العب 
مثيل لبيلي. والدي ووالدتي أغلقا املصنع 

ولن تكون هناك نسخة أخرى مني.
هل فكرت فيما ستفعله
 يف عيد مولدك الـ80؟

بصراحة أعتقد أنه من 
األفضل انتظاره حتى يأتي 
بشكل طبيعي. إذا كنت 

يف صحة جيدة ستكون هناك 
احتفالية بالتأكيد.

بيلي: 
«لن تكون هناك نسخة جديدة مني وهذه مشكلة نيمار»

حصى من للعالج أیام لعدة المستشفى في ظل حین الماضي، أفریل شھر في بھا مر التي الوعكة بعد جیدة صحیة حالة في أنھ بیلي أكد
السابقة... المواسم لمستویات التأقلم» والوصول في صعوبة أنھ «یجد یبدو أنھ إلى مشیرا نیمار البرازیلي على قلقھ وأبدى الكلى على

دم مشاركته أمرا محزنا أتذكر حني أصبت 
يال 1966 يف إجنلترا. يكون األمر صعبا 

تعد املرء لبطولة وحتدث بعدها كارثة كهذه 
دو أن نيمار يواجه صعوبات كثيرة 

 إلى مستواه الذي كان عليه يف 
 من الصعب حتليل ما يحدث 

لعب. يبدو أنه يجد صعوبة يف 
التأقلم، ولكنها أشياء حتدث. ولكنها أشياء حتدث.

 برازيلي آخر هو 
جو الذي يتوهج مع ريال  
.. فما رأيك يف تواجده 

خب؟
سبة لنا كبرازيليني هذا جيد ألنه 
وجتديد جيد. إذا لم يتعرض ألية 
 مثلما تعرض غيره فسيكون خيارا 

منتخب. هو العب كبير.
ال أعرفه شخصيا ولكنني حتدثت مع 
ص يعرفونه بشكل شخصي وأخبروني 
ع ي

أشخاص يعرفونه بشكل شخصي وأخبروني 
ى جيد. أمتنى له حظا وفيرا ألنه سيكون 

ي ي
بأنه فتى جيد. أمتنى له حظا وفيرا ألنه سيكون 

برازيل وملستقبلها الكروي.
 حتدثنا عن نيمار ورودريجو وآخرين 
حتى هذه اللحظة لم يحقق أحد ما 

َ ُ ه أنت... ألم ُيولد بعد خليفة بيلي؟َ 
لم أجمع يسألني ملاذا لم يظهر العب 

لذا أجيب عليهم بأنه لن يظهر العب 
م ي ع م

مثلك، لذا أجيب عليهم بأنه لن يظهر العب 
يلي. والدي ووالدتي أغلقا املصنع 

م
مثيل لبيلي. والدي ووالدتي أغلقا املصنع 

ون هناك نسخة أخرى مني.
ي ي

ولن تكون هناك نسخة أخرى مني.
رت فيما ستفعله
د مولدك الـ80؟

راحة أعتقد أنه من 
 انتظاره حتى يأتي 
طبيعي. إذا كنت 

ة جيدة ستكون هناك 
ي

 بالتأكيد.

حصى من للعالج أیام لعدة المستشفى في ظل حین ماضي،
السابقة... المواسم لمستویات و» والوصول التأقلم في عوبة

وصف ليفربول بالقوي جدا

كلوب يستبعد ضم إبراهيموفيتش
علق األلماني یورغن كلوب المدیر الفني 
للیفربول، على إمكانیة تعاقد الریدز مع السویدي 

زالتان إبراھیموفیتش وكان إبراھیموفیتش، 
قد أعلن رحیلھ عن صفوف لوس أنجلوس 

غاالكسي عقب انتھاء عقده، وتشیر 
العدید من األنباء إلى أنھ سیعود للعب في 
قارة أوروبا وقال كلوب في تصریحات 

أبرزھا موقع لیفربول إیكو «إذا لم یلعب 
إبرا مع مانشستر یونایتد، كنت سأفكر في 
ضمھ». وأضاف «لست متأكًدا من رغبة 

إبراھیموفیتش في اللعب مع لیفربول اآلن، كما 
أننا فریق قوي للغایة (ضاحًكا)». وتابع كلوب 

«أحترم زالتان وأحب مسیرتھ بالكامل كالعب كرة قدم 
وأحب جھوده وثقتھ في الملعب». وأتم «رغم أنھ قد ال یكون دائًما 

على صواب، ولكن إبرا مسلي على أي حال. إنھ شخصیة رائعة وآمل 
حًقا أال یتوقف عن ممارسة كرة القدم، ألن كل العالم سیفتقده».

بين ساري وكريستيانو 

اتصال هاتفي 
ينهي األزمة 
كشف تقریر صحفي إیطالي، 

عن تطور جدید في أزمة كریستیانو 
رونالدو نجم یوفنتوس، ومدربھ 

ماوریسیو ساري وكان كریستیانو 
قد خرج غاضًبا عقب استبدالھ أمام 
میالن في إطار الدوري اإلیطالي، 
كما أنھ وجھ كلمات مسیئة نحو 

ساري، قبل أن یغادر ملعب 
ألیانز ستادیوم قبل انتھاء اللقاء 
ووفًقا لموقع «كالتشیو میركاتو» 
اإلیطالي، فإن اتصاًال ھاتفًیا جمع 
بین ساري ورونالدو في الساعات 
األخیرة، للتحدث بشأن أزمة مباراة 

میالن وشھد االتصال، تسویة 
األمور بین كریستیانو ومدرب 

یوفنتوس، إلنھاء الجدل الدائر في 
الصحافة بشأن ھذه القضیة خالل 

األیام األخیرة...

أعلن نادي مونتريال إميباكت الكندي 
املشارك يف الدوري االميركي لكرة القدم 

أول أمس اخلميس، تعيني املهاجم 
الدولي السابق الفرنسي تييري هنري 

مدربا له لفترة عامني على األقل بدال من 
الكولومبي ويلمر كابريرا وكتب مونتريال 
إميباكت على موقعه الرسمي «وقع هنري 
عقدا ملدة عامني، مع خيار التجديد لعام 

2022» وعلق هنري (42 عاما) على 
خبر تعاقده مع الفريق الكندي «شرف لي 

أن أصبح مدربا ملونتريال إميباكت والعودة 
إلى الدوري األميركي لكرة القدم»، 

مضيفا «أعرف هذا الدوري جيدا وقد 
أمضيت الكثير من األوقات اجليدة». 

وخاض هنري جتربة فاشلة على مقاعد 
التدريب مع موناكو حيث تعاقد معه يف 

أكتوبر 2018، قبل أن تتم اقالته بعد 
ثالثة اشهر على خلفية تردي نتائج 
الفريق. كما شغل منصب املدرب 

املساعد لالسباني روبرتو مارتينيز 
مدرب منتخب بلجيكا ثالث مونديال 

روسيا 2018 ويعود أفضل هداف 
يف تاريخ منتخب فرنسا (51 هدفا) 
وبطل مونديال 1998 إلى الدوري 

األميركي عبر بوابة إميباكت بعدما 
سبق له أن خاض جتربة أولى كالعب 

بألوان قميص فريق نيويورك ريد بولز 
بني عامي 2010 و2014 وبات مهاجم 
أرسنال وبرشلونة السابق سابع مدرب 
للفريق الكندي، بعدما خلف املدرب 

كابريرا الذي تسلم مهامه الفنية موقتا 
لفترة شهرين بعد إقالة املدرب الفرنسي 

رميي غارد يف أوت املاضي وفشل إميباكت 
يف التأهل الى األدوار اإلقصائية «بالي 

أوف»، بعدما احتل املركز التاسع يف 
املنطقة الشرقية.

سيقود سفير تايدر 

تييري هنري مدربا لمونتريال 
إيمباكــــت  الكنـــدي
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أخبار العالم

 فلسطين 

الجيش الصهيوني يعترف بقتله 
عائلة  فلسطينية خطًأ

وكاالت 

 اعترف الجيش اإلسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق «الخطأ»، بحسب 
صحيفة عبرية.

 أعلن املكتب اإلعالمي احلكومي يف 
قطاع غزة، أن اجليش اإلسرائيلي شن 90

متفرقة  مناطق  على  ومدفعية  جوية  غارة 
من القطاع، خالل عدوانه األخير.

«خّلف  بيان:  يف  املكتب،  وقال 
3 قيمتها  مباشرة  مادية  خسائر  العدوان 

ماليني دوالر بحسب التقديرات األولية، 
املباشرة».  غير  اخلسائر  عن  فضًال 
وأضاف أن 500 وحدة سكنية تعرضت 
بينها  وكلية،  وبليغة  جزئية  بني  ألضرار 
كلي،  هدم  سكنية  وحدة  و12  منازل   8
ولفت  دوالر».   مليونا  التقديرية  قيمتها 
املكتب إلى أن خسائر القطاع الزراعي يف 
األراضي واملزارع وشبكات الري وقوارب 
شيكل  مليون  من  أكثر  بلغت  الصيد، 
أن  إلى  وأشار  دوالر).  ألف   300 (نحو 
من  التحتية،  البنية  يف  اخلسائر  مجمل 
وكهرباء  صحي  وصرف  مياه  شبكات 
شيكل.  مليون  من  أكثر  بلغت  وطرق، 
وذكر املكتب أن العدوان سبب أضرار بـ 
12 منشأة جتارية، ووصلت قيمة اخلسائر 
يزيد  ما  االقتصادية  املنشآت  يف  املباشرة 
ألف   90 (نحو  شيكل  ألف   300 على 

دوالر).
اخلسائر  قيمة  بلغت  أنه  وأوضح   
يزيد  ما  واملواصالت،  النقل  قطاع  يف 
ألف   60 (نحو  شيكل  ألف   200 على 
سيارات  يف  أضرار  نتيجة  دوالر)، 

البيان،  وبحسب  وآليات.  نقل  ووسائط 
أدى العدوان إلحلاق أضرار جزئية مبقرات 
مدرسة   15 منها  حكومية،  ومؤسسات 
ومديريتي تعليم ومقر أمني، بلغت قيمة 
30 (نحو  شيكل  ألف   100 أضرارها 

اإلعالمي  املكتب  وحمل  دوالر).  ألف 
والسياسية  القانونية  املسؤولية  «إسرائيل 
ارتكبها  التي  والتاريخية عن كل اجلرائم 
به  يقوم  ما  كل   » وقال:  شعبنا».  بحق 
وتخريب،  وقتل  قصف  من  االحتالل 
يعد جرائم حرب وفق القوانني واألعراف 

الدولية».
االحتالل  من  محاولة  «أي  وتابع 
مهاجمة  بعدم  واالدعاء  احلقائق  لقلب 
وتزييف  كذب  هي محض  إمنا  املدنيني، 
اجلرحى  ودماء  الشهداء  أشالء  تفضحه 
ومنذ  اآلمنة».  املدنية  البيوت  وحجارة 
اخلميس، شّن  فجر  الثالثاء وحتى  فجر 
اجليش اإلسرائيلي عملية عسكرية على 
غزة، بدأها باغتيال القائد البارز يف سرايا 
اجلهاد  حلركة  املسّلح  الذراع  القدس، 
وزوجته،  العطا  أبو  بهاء  اإلسالمي، 
شهيًدا   34 ارتقاء  عن  إجماال  وأسفرت 
111 وإصابة  نساء،  و3  أطفال   8 بينهم 
آخرين بجراح مختلفة. وفجر اخلميس، 
التوصل  اإلسالمي  اجلهاد  أعلنت حركة 
بغزة،  إسرائيل  مع  النار  إطالق  لوقف 

بوساطة مصرية.

 هيئة حكومية بغزة: 
90 غارة صهيونية على القطاع 

بالعدوان األخير

إسرائيلية،  مقاتالت  قصفت 
لسرايا  تتبع  مواقع  اجلمعة،  فجر 
اجلهاد  حلركة  املسلح  اجلناح  القدس، 

اإلسالمي، جنوبي قطاع غزة. 
على  نشره  بيان،  يف  اجليش  وقال 
صفحته يف موقع «تويتر»، إن مقاتالت 
(فجر  أغارت  أخرى  وطائرات  حربية 
تابعة  أهداف  سلسة  على  اجلمعة) 
ملنظمة اجلهاد اإلسالمي يف قطاع غزة.  
«مجمع  األهداف  بني  من  أن  وذكر 
إلنتاج  كموقع  استخدامه  مت  عسكري 
مواد لتصنيع القذائف الصاروخية، كما 
خانيونس  لواء  قيادة  مقر  استهداف  مت 
عدد  داخله  وِيف  اإلسالمي،  للجهاد 
من املكاتب التابعة لقادة يف املنظمة». 

وكالة  مراسل  أفاد  غزة،  ويف 
إسرائيلية  مقاتالت  أن  األناضول، 
3 على  غارات   10 حوالي  شنت 

حلركة  املسلح  للجناح  تتبع  مواقع 
ورفح،  خانيونس  منطقتي  يف  اجلهاد، 
جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع 
إصابات.  وتسبب القصف بأضرار يف 
منازل املواطنني، يف «احلي السعودي»، 
غربي مدينة رفح. ويأتي القصف بعد 
اجليش،  إعالن  على  ساعات   3 نحو 

التصدي لقذيفتني أطلقتا من القطاع، 
باجتاه مناطق إسرائيلية تقع مبحاذاته. 

التوصل  اخلميس،  صباح  وأُعلن 
إسرائيل وحركة  نار بني  إطالق  لوقف 

اجلهاد اإلسالمي، بعد يومني من بدء 
إسرائيل عملية عسكرية، أوقعت 34

شهيدا، وعشرات اجلرحى.

 فلسطين 
الجيش الصهيوني يقصف مواقع للجهاد اإلسالمي بغزة

 لبنان.. 
توافق مبدئي على تعيين الصفدي 

رئيسا  للحكومة
يف  لبنانية  إعالم  وسائل  أفادت   
مت  بأنه  اجلمعة  صباح  من  مبكر  وقت 
اللبنانية  السياسية  االتفاق بني األطراف 
محمد  السابق  املالية  وزير  على تسمية 

الصفدي رئيسا للحكومة يف لبنان.
من  مقربة  إعالم  وسائل  وذكرت 
احلريري  سعد  املستقيل  الوزراء  رئيس 
أن هناك توافقا بني تيار املستقبل وحزب 
رئيسا  الصفدي  محمد  تسمية  على  اهللا 
ويب  مستقبل  موقع  وأفاد  للحكومة. 
تصريف  حكومة  رئيس  من  املقرب 
احلريري،  سعد  اللبنانية  األعمال 
محمد  السابق  الوزير  تزكية  متت  بأنه 
اللبنانية  احلكومة  لتشكيل  الصفدي 
جرى  ذلك  أن  املصدر  وأوضح  اجلديدة. 
واملساعدين  احلريري  بني  اجتماع  خالل 
اهللا  حلزب  العام  لألمني  السياسيني 
عن  نقال  املوقع  وأوضح  البرملان.  ورئيس 
مصادر احلريري قولها إن االجتماع الذي 
علي  الوزير  من  وكل  احلريري  بني  جرى 
أمل) وحسني  (حركة  خليل  حسن 
اسم  تزكية  ناقش  اهللا)  (حزب  خليل 
الوزير السابق محمد الصفدي، ولكنه لم 
تيار  مشاركة  وال  احلكومة  يبحث شكل 

املستقبل فيها.
«أل  قناتا  ذكرت  ذاته،  السياق  ويف 
بي سي آي» و»أم تي يف» اللبنانيتان أن 
اختيار  على  اتفقت  كبيرة  لبنانية  أحزابا 
محمد الصفدي وزير املالية السابق رئيسا 
وذكرت  لبنان.  يف  اجلديدة  للحكومة 
القناتان أن االتفاق جرى خالل اجتماع 
سعد  املستقيل  الوزراء  رئيس  بني  عقد 
احلريري وممثلني عن حركة أمل وجماعة 
يف»  تي  «أم  تلفزيون  وذكر  اهللا.  حزب 
الساسة  من  مزيجا  ستكون  احلكومة  أن 
عن  القناتان  تكشف  ولم  والتكنوقراط. 

مصادرهما.

اتفاق رباعي
وقال مدير مكتب اجلزيرة يف بيروت 
مازن إبراهيم إن االجتماع الذي ضم بني 
احلريري وممثلني عن حركة أمل وجماعة 
حزب اهللا بحث وبشكل مطول مجموعة 
معطيات لتشكيل حكومة تكنوسياسية. 
وأضاف أن املوفدين من حزب اهللا وحركة 
التيار  حزب  من  بتفويض  يحظيان  أمل 
الوطني برئاسة جبران باسيل، وهو حزب 
الرئيس ميشال عون، وبالتالي ميكن القول 
إن هناك اتفاقا بني األطراف األربعة على 

تسمية الصفدي رئيسا للحكومة.

الصفدي
هو  الصفدي  محمد  السابق  الوزير 
سياسي لبناني ورجال أعمال من مدينة 
طرابلس شمال لبنان، تولى وزارات عدة 
بينها  من  متعاقبة،  لبنانية  يف حكومات 
مكتب  مدير  وأشار  واالقتصاد.  املالية 
أن  إلى  إبراهيم  مازن  بيروت  يف  اجلزيرة 
ولكنه  املستقبل  لتيار  صديق  الصفدي 
أيضا  أنه صديق  كما  له،  منتم  غير 

لرئيس الدولة ميشال عون.
إلى  اآلن  تتجه  األنظار  أن  وأضاف 
احلراك ملعرفة رأيه بشأن تسمية الصفدي 
احلراك  أن  سيما  وال  للحكومة،  رئيسا 
السياسية  الوجوه  أحد  الصفدي  يعتبر 
واملالية التي يطالب بخروجها من السلطة 
وعدم تسليمها زمام األمور. ومن املرتقب 
عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  يدعو  أن 
لتسمية  ملزمة  نيابية  استشارات  إلى 
بعد  فيما  لتكليفه  املقبل  رئيس احلكومة 

بتشكيل احلكومة.

عن  صحيفة»هآرتس»،  ونقلت 
اجليش اإلسرائيلي إنه» قدر أن املبنى 
يدرك  ولم  خاليا  كان  البلح  دير  يف 
وأضاف  عائلة».  تسكنه  كانت  أنه 
التي  الغارة  يف  يحقق  «أنه  اجليش 
بدء  من  قليلة  ساعات  قبل  وقعت 
قطاع  يف  النار  إطالق  وقف  سريان 
«نحن  وتابع  اخلميس.»  صباح  غزة 

على دراية باالدعاء بأن أشخاصا غير 
غزة  قطاع  وسط  «أصيبوا»  مسلحني 
وزارة  وكانت  ذلك»  يف  نحقق  ونحن 
معاذ  إن  قالت  الفلسطينية  الصحة 
ومهند  أعوام   7 السواركة،  محمد 
ووسيم  عاما،   12 ، السواركة  رسمي 
ويسرى  عاما،   13 السواركة،  محمد 
ومرمي  عاما،   39 السواركة،  محمد 
ورسمي  عاما،   45 السواركة،  سالم 
إضافة  عاما،   45 السواركة،  سالم 

الى طفلني، لم يكشف عن اسمهما، 
قتلوا يف العدوان اإلسرائيلي.

الناطق  قال  الهجوم  أعقاب  ويف 
أفيخاي  اإلسرائيلي  اجليش  بلسان 
أبو حلوس  إن «رسمي  بيان  أدرعي يف 
السواركة القيادي يف اجلهاد اإلسالمي 
لواء  يف  الصاروخية  الوحدة  وقائد 
الليلة  قتل   ، التنظيم  يف  الوسطى 

املاضية يف الغارة على دير البلح».
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جوشوا  يدعى  شاب  ونشر 
مادوكس، مقطع فيديو على حسابه يف 
تويتر، معلقا عليه بالقول: «عثرت على 
مشكلة تتعلق باألمن واخلصوصية على 
فيسبوك. عندما يكون التطبيق مفتوحا 
على  عثرت  الكاميرا.  يستخدم  فإنه 
ثغرة يف التطبيق، جتعلك ترى الكاميرا 

مفتوحة خلف حائط األخبار».
الكاميرا  تظهر  الفيديو،  مقطع  ويف 
وراء  الشاشة،  خلفية  يف  تعمل  وهي 
فيسبوك،  تطبيق  يف  األخبار  حائط 
على نظام «آي أو إس» املشغل لهواتف 

آيفون من شركة أبل.
ونشرت العديد من املواقع التقنية، 
مقاطع فيديو تثبت بالفعل وجود ثغرة، 
تواجه  الثغرة  تلك  إن  قالت  لكنها 

تعمل  التي  آيفون  هواتف  مستخدمي 
بنظام iOS 13.2.2، فيما ال يواجه 
بنظام  العاملة  آيفون  هواتف  مستخدمو 

.iOS 13.1.3 التشغيل
وحلل املشكلة بشكل مؤقت، حتى 
تتمكن فيسبوك من معاجلة الثغرة، ال 
من  فيسبوك  منع  للمستخدمني  بد 
خالل  من  الهاتف،  كاميرا  استخدام 

اإلعدادات.
التوجه  عليك  بذلك،  وللقيام 
ثم   ،(Settings) اإلعدادات  إلى 
اخلصوصية (Privacy)، ثم اختيار 
وإلغاء   ،(Camera) «الكاميرا» 
لفيسبوك  يسمح  الذي  اخليار  تفعيل 

باستخدام الكاميرا.
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 تكنولوجيا

ابتسام  بوكثير

ثغرة في فيسبوك تشغل الكاميرا سرا.. وإليك حل بسيط

اختراع ذكي يحمي صوت المصابين 
بسرطان  الحنجرة

باستخدام  املتحدة،  الواليات  يف  باحثون  جنح 
األشخاص  أصوات  حلفظ  االصطناعي  الذكاء 
بعد  الحقا،  الستخدامه  احلنجرة  بسرطان  املصابني 

فقدان الصوت متاما بسبب املرض.
الهاتف  على  يضاف  تطبيق  وتعتمد التقنية على 
وقوله  يريد،  ما  يكتب  أن  لصاحبه  ويتيح  الذكي، 

بصوته األصلي خالل مخاطبة اآلخرين.
األميركية،  إيسترن»  «نورث  جامعة  واعتمدت 
استخدام الذكاء  على  دي»،  «فوكالي  وشركة 
التي  التقنية  يف  األصوات  االصطناعي حلفظ 
حال خسارته  يف  الشخص  صوت  حلفظ  توفر فرصة 
أمراض  اإلصابة بسرطان احلنجرة أو  نتيجة  له، 

عصبية حركية.

للمرضى  تسمح  خدمات  دي»  «فوكالي  وتوفر 
كثيرين ال  أن  حيث  منازلهم،  يف  أصواتهم  بتسجيل 
بجودة  الصوت  لتسجيل  الكافية  املعدات  ميلكون 
عالية، فضال عن أن آخرين ال ميلكون الوقت الكايف، 

نظرا للقلق الذي يعيشونه قبل عملياتهم اجلراحية.
وتبدأ العملية من خالل تسجيل ساعتني أو ثالث 

من حوار يقرؤه املريض. 
الذكاء  برنامج  يعمل  التسجيالت،  خالل  ومن 
شبيه  صوت  خلق  على  واخلوارزميات  االصطناعي 

بصوت املريض.
وما إن يتم تنزيل الصوت على تطبيق على الهاتف 
الذكي أو جهاز خاص، حتى يتمكن املستخدم من 

طباعة ما يريد قوله.

كشف أحد مستخدمي فيسبوك ثغرة أمنية قد تكون غاية في 

الخطورة في التطبيق، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل، دون إذن 
مستخدميه أو علمهم.

«هايابوسا» تتحرك بأدلة النظام 
الشمسي.. واألرض تنتظرها عاما

غادرت مركبة الفضاء اليابانية «هايابوسا» كويكبا بعيدا، لتبدأ رحلتها 
إلى األرض التي من املتوقع أن تستغرق عاما كامال.

وبحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس»، األربعاء، فقد استكملت 
«هايابوسا» مهمتها بنجاح بعد جمع عينات التربة والبيانات، التي ميكن أن 

توفر أدلة على أصول النظام الشمسي.
غادرت  الفضائية  املركبة  إن  اليابانية  الفضاء  استكشاف  وكالة  وقالت 
مدارها حول الكويكب «ريوجو»، الذي يبعد نحو 300 مليون كيلومتر من 

األرض.
وقامت «هايابوسا» بالهبوط مرتني على الكويكب، وأمتت جمع البيانات 
والعينات بنجاح، خالل مهمتها التي استغرقت عاما ونصف العام، منذ 

وصولها إلى هناك يف يونيو 2018.
ومن املتوقع أن تعود املركبة الفضائية إلى األرض أواخر عام 2020، وأن 

تسقط كبسولة حتتوي على عينات ثمينة يف الصحراء األسترالية.
ويأمل علماء وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن حتتوي العينات على 
مادة الكربون واملواد العضوية، التي ميكن أن تفسر كيفية ارتباطها باألرض.
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السلبية  ومتتزج لدى املريض مجموعة من املشاعر 
كل  ويؤدي  والتوتر،  واخلوف  الشديد  بالضغط  كالشعور 
ذلك إلى الوصول إلى مرحلة االحتراق النفسي. وتناول 
السكري  بني  العالقة  دراسة  طانطنو  حبيب  الدكتور 
واالحتراق  ”السكري  كتابه  يف  النفسي  واالحتراق 
التحمل  تستطيع  ال  عندما  تفعل  ماذا  النفسي: 
أكثر“. هو أستاذ مساعد حبيب طانطنو يف علم النفس 
السريري يف جامعة اجلزائر للطب .. ويبني الكتاب أن 
أن  السهل  ومن  أمر صعب  السكري  مرض  مع  العيش 
عرض  املؤلف  ويحاول  باإلحباط.  الشعور  إلى  يؤدي 
التغلب  على  املرضى  تساعد  التي  والوسائل  األدوات 
األسرة  مع  العالقات  وحتسني  النفسي  االحتراق  على 
ويقول  أفضل  بشكل  الضغط  مع  والتعامل  واألصدقاء 
الوطني  للمعهد  املوقع  يف  نشر  فيديو  خالل   ، الدكتور 
”عندما  والكلى،  الهضمي  اجلهاز  وأمراض  للسكري 
باإلرشادات،  امللتزمني  غير  السكري  مرضى  يف  نفكر 
مراكز  يف  نقابلهم  الذين  أولئك  عن  نتحدث  نحن 
يصارعون  وهم  مهتمني  غير  يبدون  والذين  اللرعاية 
التباع التوصيات النمطية بتعاطي األدوية وبتغيير نظام 
ھذه  كل  أن  وأوضح  صحي“.  نظام  إلى  احلياة 
عامة  إرشادات  الحقیقة  في  ھي  التوصیات 
وغیر دقیقة. وأكد أن ھناك مرضى ال یأبھون 
بتاتا بااللتزام بھا ولموقفھم ذاك أسباب عدیدة. 
وأردف قائال إن من أھم تلك األسباب أنھ مع 
أقصى  بذل  الوقت، ورغم  الكثیر من  مرور 
والخیبة  بالتعب  المرضى  یشعر  الجھود، 
واإلحباط. ولفت إلى أن األخصائیین یعلمون 
الحرجة،  المسائل  ببعض  االھتمام  أن  جیدا 
للغایة  مھّم  والسلوك،  والحوافز  كالعواطف 
لكن لیس ھناك متسع من الوقت لذلك. وقال 
”لقد تحدثت مع خبراء من مختلف دول العالم 
تعاملھم  كیفیة  عن  مقاربتین  إلى  وتوصلت 
شكل  إحداث  كانت  األولى  المقاربة  معھا. 
من الزیارات الطبیة الجماعیة، فعندما یجتمع 
فریق یتكون من 8 أو 9 أو 10 مرضى في 
الوقت“.  من  الكثیر  ذلك  یكسبنا  واحدة  قاعة 
وأضاف ”ھناك مقاربة أخرى -أحبھا كثیرا- 

المریض. فاألطباء  أكثر من  االقتراب  وھي 
التي  الغضب  مشاعر  إلى  یتفطنون  ال  عادة 
تنتاب مرضاھم ألنھم ال ینظرون إلیھم نتیجة 
للحالة:  الطبیة  التحیینات  بتسجیل  انشغالھم 
طوال الوقت. ھم یكرھون ذلك وأنا أیضا. لقد 
وجدت ما علي فعلھ. وھو أن أُجلس المریض 
إلى جانبي ونقوم بكل شيء سویة. وقد أحدث 

ذلك فرقا كبیرا“.
 وفي النھایة، قال ”إن ما نرید أن یدركھ 
مقدمو الرعایة ھو أنھ علیھم، قبل كل شيء 
مھتم  غیر  أو  مبال  غیر  مریض  رؤیة  عند 
كیفیة  في  یفكروا  أن  مرضھ،  إدارة  بكیفیة 
النفس  علم  إخصائي  ویرى  عقلیتھ“.  تغییر 
األطباء وضیق  انشغال  ”كثرة  أن  السریري 
واحد،  بشيء  توصیتھم  إلى  یدفعاني  وقتھم 
ھو أن یطرحوا على المریض، حالما یرونھ، 
سؤاال مثل: أھال سید كریم، سررت برؤیتك، 
أخبرني عن شيء واحد فقط مما تعانیھ بسبب 

السكري یدفعك إلى الجنون“.
إن إدراك المریض أن ما یشعر بھ یندرج 
لدیھ  یترك  الطبیب  اھتمامات  أھم  ضمن 

بالغ األھمیة. ویساعد ذلك في استعادة  وقعا 
مریض السكري لثقتھ في قدرتھ على تجاوز 
اضطرابات مزاجھ ومشكالتھ النفسیة ویدفعھ 
أكثر إلى االھتمام بصحتھ الجسدیة كما أشار 
ھو  الغضب  أن  إلى  الموقع  في  نشر  مقال 
جزء مھم من رحلة المریض نحو قبول حیاتھ 
مفتاح  بأن  المقال  وأفاد  السكري.   بمرض 
بالقدرة على تحدید  یبدأ  التعامل مع الغضب 
ما یجعل المریض غاضًبا؛ ھل ھو الخوف؟ 
ھل ھو فقدان السیطرة؟ ھل ھو غاضٌب على 
ھناك حزن من  األحیان،  نفسھ؟ وفي بعض 
الشعور  إلى  یؤدي  وقد  یختفي  أّال  المحتمل 
الجمعیة  توصي  لذلك  واالكتئاب.  بالیأس 
مالحظة  عند  الطبیب  استشارة  بضرورة 
مثل ھذه المشاعر السلبیة. 5مالیین جزائري 
طفل   100 لكل  حالة  و30  بالداء  مصاب 
حصي الجزائر قرابة الخمسة مالیین مصاب 
فیما  رسمیة،  شبھ  أرقام  وفق  السكري  بداء 
تكنولوجیات  إدراج  اجل  من  األطباء  یرافع 
العالج الحدیثة للتكفل بھذا الداء لدى األطفال 
زیادة  الجدیدة  اإلصابات  عدد  تعرف  حیث 

مخیفة و تسجل 30 حالة لكل مئة ألف طفل.
األمین  البرفسور  الصدد  ھذا  في  ویرى 
بشیني مختص في جراحة الكلى»انھ من بین 
ان  السكري  لمرض  الصحیة  المضاعفات 
لدیھ مضاعفات على الكلى، الن ارتفاع نسبة 
األعضاء  بعض  على  تؤثر  الدم  في  السكر 
بصفة خاصة،وھنا یجب التركیز على الوقایة 
بتعدیل  وذلك  العالج  من  خیر  ھي  التي 

مستوى الدم في السكر.
األمیركي  نیوز  دي  ھلث  موقع  وذكر 
أن الباحثین في معھد جونسون آند جونسون 
للسكري في كالیفورنیا وجدوا أن المستویات 
العالیة من السكر في الدم یمكن أن تتسبب في 
تغیرات ملحوظة في المزاج، وأن التغیرات 
المتكررة لھذه المستویات یمكن أن تؤثر على 

مزاج ونوعیة حیاة مرضى السكري.
بالسكري وخصوصا  االكتئاب  ُربط  وقد 
غیر  من  یزال  ال  لكن  منھ،  الثاني  النوع 
-بطریقة  یسبب  االكتئاب  كان  إن  الواضح 
ما- السكري أم أّن السكري بحد ذاتھ یسبب 

االكتئاب.
وقال الباحث جو سولویجكزیك من المعھد 
الكثیر من  المذكور، إن السكري یتسبب في 
القلق وھو مرھق. وأوضح ”أظن أّن من المھم 
معرفة أنك من وقت آلخر، ستشعر باالنھیار. 
ستمر علیك أیام تشعر فیھا بالغضب واإلحباط 
والحزن والتعب البدني“. وأشار الباحث الذي 
یعاني ھو نفسھ من النوع األول من السكري، 
إلى أن ھذه المشاعر تصبح مشكلة عندما ال 
یتمكن الشخص من التعّود على نمط حیاتھ، 
مستمر.  بشكل  بحالتھ  االعتناء  یستطیع  وال 
ولفت إلى أن السكري ال یمكنھ فقط أن یزید 
خطیرة،  صحیّة  بمضاعفات  اإلصابة  خطر 
االكتئاب  یجعل  أن  یمكن  ضبطھ  عدم  بل 
اإلصابة  خطر  زیادة  إلى  وباإلضافة  أسوأ. 
باالكتئاب، فإن السكري یمكن أن یؤثر على 

المزاج حتى من لحظة إلى أخرى..

في يومه العالمي.. السكري متهم بالتسبب في االحتراق النفسي
اهتمام الطبيب بمشاغل المريض النفسية يسهل متابعة العالج ويرفع الضغط عنه

يحتفي العالم، ، باليوم العالمي للسكري، وهي مناسبة تتجدد فيها الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا المرض القاتل. فعالوة على المريض، تطال تأثيرات مرض السكري األسرة والمجتمع 
والدول وتنهك الحكومات، نظرا الرتباطه بتكلفة عالية ورعاية متواصلة من الهيئات الصحية والطبية.  يشعر الكثير من مرضى السكري بأن حياتهم صارت تتمحور حول هذا المرض وما يجب 

أن يفعلوه أو يتجنبوه، وعدد الفحوصات ومواعيد األدوية ونمط األكل وكمية السكريات فيه وتفحص الجسم من الجروح ومقدار النشاط اليومي. كل هذه الواجبات تزيد الضغط على المريض الذي 
صار يدرك أن مرضه أصبح مرافقه الذي يالزمه وأن أي خطأ أو إخالل بنظامه الصحي الجديد قد يكلفانه حياته. 

ابتسام بوكتير

اآلباء واألصدقاء يحسمون رغبة األطفال في ممارسة الرياضة
يذهب  التي  التقليدية  النظرية 
يتخذون  الفتيان  أن  إلى  أصحابها 
الفتيات  أن  حني  يف  قدوة  آباءهم 
يتعلق  ما  يف  قدوة  أمهاتهن  يتخذن 
تهتز  بدأت  قد  الرياضة،  مبمارسة 
واالجتماعي  األسري  الوسط  يلعب 
دورا حاسما يف  بالطفل  يحيط  الذي 
مدى ممارسته للرياضة ويف ما إذا كان 
األطفال والناشئة يتحركون، كما أنه 
احلركة،  هذه  مقدار  على  أيضا  يؤثر 
أملانية  دراسة  إليه  توصلت  ما  وفق 
أّنه  الدراسة  معدة  وقالت  حديثة.  
دافع  إن  بومرداس  جامعة  من  رانية  
الرياضة يتفاوت  األطفال إلى ممارسة 
باختالف العمر ونوع النشاط البدني 
كشفت  كما  به.  يقومون  الذي 
عنها  أعلن  التي  دراستها  الباحثة يف 
تتمثل  صغيرة  مفاجأة  عن  مؤخرا، 
الدراسات  أن  الرغم من  أنه على  يف 
التي أجريت حتى اآلن برهنت على 
أن الفتية يتحركون أكثر من الفتيات، 
احلركة بني  التفاوت يف  أوجه  أن  إال 

قائلة  وأضافت  متقاربة.`  اجلنسني 
واضحة  االختالفات  هذه  تزال  ”ال 
لدى  خاصة  املجاالت،  بعض  يف 
الناشئة بدءا من سن 11 عاما، يف ما 
األندية،  يف  الرياضة  مبمارسة  يتعلق 
االختالفات  هذه  أن  يبدو  ولكن 
يف  عليه  كانت  كما  سائدة  تعد  لم 
النظرية  أن  أكدت  كما  املاضي“. 
إلى  أصحابها  يذهب  التي  التقليدية 
أن الفتيان يتخذون آباءهم قدوة، يف 
أمهاتهن  يتخذن  الفتيات  أن  حني 
الرياضة،  يتعلق مبمارسة  قدوة يف ما 
قد بدأت تهتز، موضحة ”لم نستطع 
األرض“.  على  النظرية  هذه  رؤية 
وبينت أن كال الوالدين، األم واألب، 
يلعب دورا مهما يف دفع األطفال إلى 
مضيفة  والرياضة،  احلركة  ممارسة 
أدوار  تغير  ”ورمبا كان سبب ذلك هو 
واستندت  األسر“.  داخل  اجلنسني 
بيانات  إلى  الدراسة  خالل  الباحثة 
بعيدة  رصدية،  أخرى  دراسة 
باحثي  من  بإشراف  أجريت  املدى، 

وحاولت  للتقنية،  كارلسروه  معهد 
الباحثة الرياضية راميرس -من خالل 
اآلباء  إسهام  مدى  معرفة  الدراسة- 
يف  األصدقاء  أو  واألخوات  واإلخوة 
تعزيز حب األطفال للحركة. وقالت 
املبدأ  ناحية  من  ”استطعنا  موضحة 
إثبات أن هناك اختالفات، وأن هذا 
النشاط  بنوع  أيضا  يرتبط  التفاوت 
هو  هل  املتابعة،  موضوع  اجلسماني 
النادي  يف  أم  املدرسة،  يف  الرياضة 
باللعب  يتعلق  أم  النادي،  خارج  أم 
أن  إلى  نبهت  كما  اخلارج؟“.  يف 
جدا،  مهم  أمر  األصدقاء  وجود 
عندما يتعلق األمر باللعب يف أماكن 
مفتوحة، وأن ممارسة اللعب يف النادي 
دعم  إلى  احتياجا  أكثر  الرياضي 
مرافقة  إلى  اللذين يضطران  الوالدين 
أطفالهما، خاصة الصغار منهم، إلى 
عاطفيا  اهتماما  يبديان  ثم  النادي، 
أيضا بالنتائج التي يحققها أبناؤهما، 
يف حني أن الناشئة أكثر تأثرا بتشجيع 

مجموعات األصدقاء.
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في الوجهات الباردة
أبقي  سميكة:  صوف  قّبعة   *
الطقس  يف  ومحمّيًا  دافئًا  رأسك 

الثلجي.
دافئة:  بطانية  بشكل  وشاح   *
ميكنك استعمال هذه القطعة وشاحًا أو 

مبثابة بطانية أمام نار املدفأة.
* سترة باركا منتفخة: هذه القطعة 
مهما  ومثالية  الدفء  وتضفي  رياضية 

كانت مفاجآت الطقس.
احزمي  ملتفة:  بياقة  كنزات   *
اثنتني من كنزات الياقة العالية امللتّفة 
وستبدين أنيقة إذا قمت بارتدائها فوق 

بنطلون اجلينز وحتت أي معطف.
حلفظ  ضّيق  قطني  سروال   *
البرودة،  شديدة  األيام  يف  احلرارة: 
بنطلون  أو  جينز  بنطلون  حتت  ارتديه 

التزّلج.
الصوف  الصوف:  من  جوارب   *

وتوفر  بطبيعته،  مريح  ألنه  أساسي 
اخلروج  عند  الراحة  الصوف  جوارب 

طوال اليوم.
مثالية  قاعدة  مينحك  اجلينز:   *
للتنويع يف القطع العليا واالكسسوارات 
للمناسبات  ارتداءه  وميكنك  املختلفة. 

املسائية والنهارية.
القطنّي:  الصوف  من  قّفازات   *
الثلج  رجل  صنع  وحتى  للنزهة، 

والتراشق بكريات الثلج.
أرض  تتمتع  الثلج:  حذاء   *
السحر،  من  بكثير  الشتوية  األحالم 
ولكنها تسبب االنزالق، لذا ال تنسي 
من  بكثير  يعد  ألنه  املناسب  احلذاء 

املرح.
* مستحضر شمعي للشفتني وكرمي 
املستحضرات  هذه  والوجه:  اليدين 
وتقّشر  البشرة  جفاف  لتفادي  مثالّية 

الشفتني يف الطقس البارد.

كنتما  إذا  الظهر:  حقيبة   *
إقامتكما،  بعيدًا عن مكان  ستتنزهان 
فإن حقيبة الظهر ضرورية  حلزم عناصر 

رحلتكما اليومية.
في البلدان االستوائية الدافئة

احرصي  واسعة:  بحافة  قبعة   *
احلارقة عن  الشمس  أشعة  إبعاد  على 
فستان  مع  القبعة  هذه  وجهك! ضعي 
مستعّدة  وستكونني  لطيف  صيفي 

ملغامرة اليوم.
تبعدي  الشمسية: ال  النظارات   *
يف  عينيك  عن  الشمسية  النظارات 
البلدان املشمسة، ونصيحتنا أال حتزمي 
نظارات شمسية من النوع الثمني جدًا 
أن  ميكن  ما  أكثر  ألنها  حقيبتك،  يف 

نفقده يف الرحالت البعيدة.
هذا  مضّلعة:  قطنية  قمصان   *
وعملّي  خفيف  القمصان  من  النوع 

وسهل الغسل، وهو مثالّي للرحالت، 
واحلركة.  التنّقل  دائمة  تكونني  حيث 

خذي منها مجموعة بألوان متعّددة.
* سترة تريكو خفيفة الوزن: حتى 
لو أمضيتما شهر العسل يف بالد حارة، 
إال أن األمسيات إما أن تكون باردة، أو 
قد تتعرضني ألجواء املكّيفات الباردة. 

لذا فالسترة التريكو اخلفيفة ضرورية.
قد  خفيف:  صيفي  فستان   *
بني  صيفي  فستان  ارتداء  يف  ترغبني 
احلني واآلخر، وهذا النوع من الفساتني 
ارتديه  للغاية.  ومريح  وأنيق،  لطيف، 
أثناء النهار مع صندل ومع حذاء مفتوح 

بكعب رفيع يف املساء.
التنورة  هذه  ماكسي:  تنورة   *
مع  للتنسيق  مثالية  والطويلة  الواسعة 
للمناسبات  املضّلعة  القطنية  القمصان 

النهارية.
القطني:  الكّتان  من  بنطلون   *

احملايد.  البيج  باللون  سبور  بنطلون 
سترة  أو  قميص  أي  مع  ارتديه 

وسيمنحك مظهرًا مثاليًا يف السفر.
ثوب  اختاري  السباحة:  ثوب   *
مع  تتناسب  مشرقة  بألوان  السباحة 

األجواء املشمسة.
* حقيبة الشاطئ أو حقيبة تسّوق 
Tote: إذا كنت ستمضني النهار عند 
فإن  السوق،  ستقصدين  أو  الشاطئ 

احلقيبة الواسعة ستحفظ أغراضك.
أبقيه  الشمس:  من  واٍق   *
ذهبت،  حيثما  يديك  متناول  يف 

وتشاركينه مع عريسك
الكعب  مسبوك:  بكعب  حذاء   *
مثالي  وهو  معًا،  وأنيق  مريح  املسبوك 
واجلانب  األناقة  حيث  العسل  لشهر 

العملي شرطان ضروريان.

ابتسام بوكثري

 بعد انتهاء حفل الزفاف بكل 
الضغوط التي ترافقه، تأتي 

رحلة شهر العسل لتكون مناسبة 
لكما لالسترخاء ولتعيشا أجواء 

تزيدكما قربًا. ولكن، شهر 
العسل يتطلب بدوره استعدادات 

معّينة، وال سيما من ناحية 
حزم الحقائب. وإذا كان شاحن 
الهاتف والكاميرا واألغراض 

المعتادة على الئحتك فعًال، فإن 
بقية األغراض تتغّير بحسب 

وجهة شهر العسل. فيما يلي بعض 
االقتراحات ألغراض تحتاجين 

إليها بحسب وجهة الرحلة.

لكل وجهة أمتعتها ومستلزماتها

 ماذا تضعين في حقيبة شهر العسل؟

حضري بنفسك صابونة الجزر لترطيب البشرة
على مكافحة  كبيرة  قدرة  ميتلك  اجلزر  أن  تعلمني  هل 
التجاعيد وظهور عالمات التقدم يف السن على البشرة، ومحاربة 
أشعة  فيها  مبا  الضارة،  اخلارجية  العوامل  من  جفافها، وحمايتها 

الشمس الضارة، التي تلحق أضرارًا كبيرة بالبشرة؟
طريقة  الى  املقال  هذا  يف  سنعرفك  ذلك،  من  انطالقًا 
حتضير صابونة اجلزر يف املنزل، فهي متنع ظهور التجاعيد ومتنحك 

بشرة مشرقة ونضرة على الدوام.

فوائد الجزر للبشرة
تعزيز نضارة  اجلزر على  يعمل   ،A بالفيتامني  غناه  بفضل   -

البشرة والتخلص من لونها الباهت والشاحب.
- نظرًا الى احتوائه على مادة الكاروتني، مينحك اجلزر لونًا 
أسمر جذابًا جدًا، وذلك من دون اضطرارك الى إمضاء ساعات 

طويلة حتت أشعة الشمس.
اجلزر  يساهم  املاء،  من  كبيرة  كمية  على  يشتمل  أنه  مبا   -
من  حمايتها  وبالتالي  البشرة،  يف  احلموضة  معدل  موازنة  يف 

االلتهابات واجلفاف وتعزيز نضارتها وتألقها.
- يعمل اجلزر على ترطيب البشرة بسبب احتوائه على الكثير 
من اخلصائص املفيدة للبشرة، كما أنه يخلص صاحبات البشرة 

الدهنية من اإلفرازات الزيتية الزائدة.
- اجلزر غني مبضادات األكسدة، التي تؤخر ظهور التجاعيد 
ُتعتبر  التي  احلرة  اجلذور  وحتارب  السن،  يف  التقدم  وعالمات 

املسؤولة الرئيسة عن موت خاليا البشرة وتلفها.
- يشتمل اجلزر على مادة البيتا كاروتني، وبالتالي هو يساهم 
يف حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وما تسببه من مشاكل، 
معاجلة  على  يعمل  أنه  الى  إضافة  الداكنة والنمش،  مثل البقع 

حب الشباب والبثور واحلبوب وتقرحات اجللد.

مكونات صابونة الجزر
100 الى:  حتتاجني  أنت  املنزل،  يف  اجلزر  صابونة  لتحضير 

عشر  املغلي،  اجلزر  ماء  من  مل   200 املسلوق،  اجلزر  من  غرام 
قطرات من زيت اجلزر العطري، نصف ملعقة صغيرة من العسل 
الصايف، 110 غرامات من هيدروكسيد الصوديوم، 100 مل من 
زيت اللوز، 300 مل من زيت جوز الهند، و400 مل من زيت 

الزيتون.
طريقة حتضيرها

أوًال، قومي بهرس اجلزر املسلوق بواسطة الشوكة، وأضيفي 
إليه ماء اجلزر املغلي، مع التحريك اجليد مبلعقة خشبية. من ثم 
جوز  زيت  الصوديوم،  هيدروكسيد  من  كًال  تدريجيًا،  أضيفي 
العطري،  اجلزر  زيت  قطرات  اللوز،  زيت  الزيتون،  زيت  الهند، 
والعسل. استمري يف حتريك املكونات الى أن حتصلي على خليط 
مخصصة  صغيرة  قوالب  يف  اخلليط  صبي  بعدها،  متماسك. 
للصابون، واتركيها يف مكان جاف حتى تتجمد بالكامل وتصبح 

جاهزة لالستعمال.
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«عـن الوعـي»
كثيرا ما نسمع عن إنسان واعي أو مجتمع وأمة واعية ولكن يبقى املفهوم دائما مفهوما غامضا من بعيد، فإذا ما وضعنا 
عليه أو سلطنا قليال من الضوء عليه بنظرة علمية أو فكرية فلسفية أكثر دقة، وعندما اقترابنا من املفهوم نستطيع القول أن 
الوعي هو معرفة وإدراك اإلنسان ملكامن األمور وخباياها سواء ما تعلق به كذات إنسانية أو مبا يحيط به يف املجتمع أو األمة 
واإلنسانية ككل، وما يجمع معه (الوعي) تلك النظرة الشاملة لكل نواحي احلياة واألمور الدينية والدنيوية وكلما كان إدراكها 
واإلحاطة بها ومعرفة مكامنها وأسرارها وخباياها أكبر وأعمق كلما اقتربنا من القول أن هذا الشخص واعي والعكس كذلك.

ميكن القول أيضا أن الوعي ليس مربوط مباشرة باملستوى التعليمي، حيث ميكن أن يكون الواعي أقل تعليما ولكنه أكثر 
رغبة يف استعمال فكره وعقله وأكثر رغبة للوصول والبحث عن احلقيقة، وما يجعل منه كذلك هو متكنه من طرح األسئلة يف 
مكانها ووقتها املناسب. أما بالنسبة للشخص األكثر رقيا من حيث التعليم والتمكن والدراية مبناهج البحث العلمي وطرقه، 
فيكون طريقه للوعي أسهل وأيسر باعتبار أن الوعي يرادف معنى احلقيقة يف أغلب األحيانـ، فإن الشخص املتعلم ينبغي 
أن يكون أكثر مسؤولية لنشر األخير (الوعي) وسط الناس املجتمع واألمة نظرا كما قلنا لالقتراب منه ويسر الوصول اليه، 
وكذا لثقة املجتمع والعوام يف الناس األكثر تعلما من غيرهم وإنصاتهم لهم، فالوعي واحلقيقة والبحث عنهما ونشرهما مهمة 

اجلميع دون استثناء كل حسب طاقته موقعه ومكانه.
وحتى تضارب احلقائق والتحليالت واألفكار وكثرتها على الرغم من قلة املعلومات الصحيحة بها، حيث تعتبر ظاهرة 
صحية أكثر مبا أنها ستتحلل وينتقى منها أهل الفلسفة والعلم والذكاء ويضعونها يف قوالب طازجة بني يديك فما عليك أنت 

إال مشاركة موجة البحث والتنقيب واإلعالن.
بقلم: جنيب ياسني سلس
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أن  إال  عليه  هو  ما  على  احلال  بقي 
وصلنا السنتني ونحن مع بعض، وبدأت 
أنضج أكثر فأكثر، وبدأت بالتفكير اجلاد 
ووجدت نفسي أنها اكتفت ولن أستطيع 
السكوت أكثر ألنني سأنفجر، فقررت أن 
أنهي كل شيء، وأجد سببا يجعلنا نترك 
بعضنا، وأجعله يضن أنني املذنبة وهذا ما 

فعلته بالتأكيد.
ها أنا أفقد شخصا له أثر على حياتي 
أنسى،  أن  حاولت  حسنا  جديد،  من 
ورياضتي  دراستي  يف  نفسي  وأغمس 
معا،لكن لم أنسى بل أتظاهر فقط، مرت 
أيام وليالي، وها هو يحاول استعادة حبي 
البساطة، وأخبرته  لكنني رفضت مبنتهى 
بكل سهولة أنني ال أحب سوى نفسي، 
كرامتي  وأحفظ  قلبي  أجتاهل  أنا  نعم 

باملقابل.
ومنذ ذلك اليوم وهو يحاول مضايقتي، 
حتى  معه  يشتغلن  بنات  مع  واملجيء 
املرة  يف  حقا  جنح  وقد  انتباهي،  يلفت 
أتكلم مع أحد أصدقائي  األولى وجدني 
حقا  كنت  إذا  وما  النفسية  حالتي  عن 
نسيته، هب هو والفتاة التي تشتغل معه 
آتيان باجتاهنا وبعد برهة تكلم وقال «قدموا 

لنا التهاني لقد تزوجنا».
قمت  أنني  إلى  بنفسي  أحس  لم 
مسرعتا نحو احلمام، ودموع تنهمر وقلبي 
ذهابه،  حني  إال  هناك  انتظرت  يتمزق، 
لها،  يرثى  حالة  يف  بعدها  وخرجت 
حصل،  ملا  أكترث  أال  جاهدة  وحاولت 
وعدم  الفاشلة  محاوالته  من  سنة  مرت 
األخرى  السنة  قضيت  لكن  اكتراثي، 
مع  التعايش  سهل  ما  وهذا  رؤيته  دون 
الوضع بطريقة أسهل، خاصة بعد علمي 
أنه يعيش حياته مع شريكة حياته، ورغم 

كل ما حدث إلى أنني جد سعيدة لرؤيته 
سعيدا ومستقال بعائلته.

كل ما يشغلني هو عائلتي، واحلصول 
اليوم  ولغاية  ألنه  حقيقيني  أصدقاء  على 
لم أجد صديقة حقيقية أثق فيها وأحس 

معها بالطمأنينة.
صديق  فقدت  بأني  تذكرت  هنا 
أخي  قلبي،  إلى  شخص  وأعز  طفولتي 
سببوا  الذين  أهله  بسبب  أسراري،  وبئر 
اإلخوة  من  أكثر  كنا  بعدما  خصامنا  يف 
رغبة  أحترم  كالعادة  اللقاء،  من  ومنعونا 
ألمري،  يكترث  أحد  ال  لكن  اآلخرين 
أخيرا وبعد سنوات صاحلنا لكننا أبدا لم 
ثالث  فقدت  وهكذا  كنا،  كما  نعود  ولن 
وصديقي  أبي  بعد  حياتي  يف  شخص 
رغم  أحبه  زلت  الذي ال  اإلنسان  املقرب 
أنسى  أن  يف  سببا  كان  لكونه  عيوبه، 
ألدفن  ودفعني  أبتسم  وجعلني  همومي، 
الوقت  مع  لكن  وجراحي،  آالمي  كل 
فقدته بشكل نهائي، فالدنيا تلعب معي 
حيث كلما أعطتني شيئا، ومنحتني آمال 
معه  فتأخذ  مني،  لتأخذه  تعود  كاذبة 

ابتسامتي وأنفاسي.
وتغيرنا،  كبرنا  مرت  عديدة  سنوات 
وعاد بصيص األمل وأصبحت أكثر مرحا 
وسعادة فقد ألني ظننت أنه وأخيرا سأنعم 
احلزن،  من  خالية  جميلة،  هادئة  بحياة 
لكن جاءت الصدمة وعدت من البداية، 
ال  الكلمة،  مبعنى  وحيدة  أصبحت  اليوم 
العائلة بقت  أصدقاء، وال أحباب، ومن 
أمي وأختي، لكن املالحظ أننا بدأنا ننفر 
بعضنا  سماع  نحاول  وال  بعضنا،  من 
ساعتني  جنتمع  ال  أننا  حتى  بل  بعض، 

متتاليتني.
بقلم: نور الدين معمري من البيض

    ســـارة
اجلزائر  إلى  أنتمي  سارة  اسمي 
وردة  السابق  يف  كنت  العظيمة، 
السعيدة،  عائلتي  وسط  جدا  صغيرة 
أنه  متجاهلة  جميل،  مبستقبل  أحلم 
همومه  ازدادت  اإلنسان،  كبر  كلما 
ومشاكله، فلم أفكر قط يف احلزن، بل 
فقط شغلت نفسي بالتفكير األفضل.

ها قد بدأت أكبر، وبدأت أكتشف 
حقد،  بوجوده  قط  أعرف  لم  عاملا 
وما  األحباء،  وفراق  استغالل  غل، 
عمري  قضيت  أنني  أكثر  يضحكني 
برمته أبحث عن أناس صاحلني ألكون 
باألمان  أحس  برفقتهم،  سعيدة 
هذا  أفعل  لم  لو  أفضل  لكن  معهم، 
ألني كلما شعرت بالسعادة وتناسيت 
أن  القدر  يشاء  ما  أحد  برفقة  احلزن 

أفقده، فيتحطم قلبي.
عمري  من  السادسة  يف  كنت 
وتهدمت،  عائلتي  تفككت  عندما 
سنوات  كانت  أبي،  فقدت  واليوم 
كيف  أنسى  جعلتني  الطويلة  الفراق 
أحبه، وهذا ما يؤملني، فكلما أدركت 
أنه  أباها  اجتاه  االبنة  إحساس  أن 
يالشى مع مرور األيام أحاول تكذيب 

نفسي، لكن ال مفر من احلقيقة.
لطاملا كنت مميزة عن باقي الفتيات 
التأقلم  أستطع  لم  حيث  صغري  يف 
لم  لكن  الطرق  بكل  معهن، حاولت 
وأدركت  انسحبت،  لذا  متيزي  يتقبلوا 
وكلما  باألوالد  التشبه  إلى  أميل  أني 
يقومون به من ألعاب خطيرة، وكنت 
التي كنت  اللعبة  القدم  هواة كرة  من 
مجاراة  وأستطيع  نفسي  فيها  أجد 

أيضا،  عليهم  والتغلب  فيها  األوالد 
وحبي  مرحي  أستعيد  بدأت  وهكذا 
للحياة، بعدما كنت متشائمة من هذا 

العالم.
جديد  من  عديدة  سنوات  مرت 
وأنا ابتعدت عن لعبتي املفضلة، وكل 
الدراسة،  يف  التفوق  بغية  األصدقاء 
وهذا فعال ما حدث حيث كنت من 

املتفويق يف الدراسة.
بدأت أحن لطفولتي التي لم أكد 
أعشها يوما، وقررت زيارة املكان الذي 
بالصبيان،  نفسي  فيه  أشبه  كنت 
لم أعد كما كنت فقد كبرت  لكنني 
وتغيرت، وأصبحت أنثى بعدما كنت 
علي،  يتعرفوا  لم  حسرتي  يا  صبيا، 
كانت  التي  الطفلة  أن  يصدقوا  ولم 
أمامهم  التي  الشابة  هي  معهم  تلعب 

اآلن.
أن  فقررت  أبدا  الوضع  أحب  لم 
وبعد  متقطعة،  لهم  زياراتي  تكون 
مضي ثالث أشهر أخيرا حصلت على 
العالم  مبثابة  وأصبح  حميم،  صديق 
بأسره يف نظري، أحببته كثيرا لدرجة 

اجلنون، وبادلني الشعور نفسه.
عالقتنا،  على  أشهر  ثالثة  بعد 
املشاكل  ومتأل  األحوال  تتأزم  بدأت 
حياتنا، ألنني كنت متيمة به ولطاملا 
وكلما  السيئة  تصرفاته  كل  جتاهلت 
املشاكل،  أجتنب  حتى  فيه  أزعجني 
ألنه  يساعدني،  لم  أيضا  هذا  لكن 
على  ويجادلني  املشاكل  يحب  كان 
تعرضت  ولطاملا  األسباب،  أتفه 
النهيارات عصبية، وحوادث، وأشياء 
كثيرة كانت حتصل لي عندما يغضب 

مني.
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 صارة بوعياد
عادت اجلائزة الكبرى للمهرجان 
للفيلم  الوثائقية  األفالم  صنف  يف 
الصحراء»  طريق   143» اجلزائري 
حني  يف  فرحاني،  حسان  للمخرج 
عادت اجلازة اخلاصة للفيلم الصربي 
ميال  للمخرجة  احلكاية»  وراء  «ما 
جلنة  منحت  كما  توراجليتش، 
الكاتب  يترأسها  التي  التحكيم 
خلياري،  سعد  اجلزائري  والباحث 
تنويها للفيلم النيجيري «على خطى 

عبدوالي ماماني».
غاندي  ميدالية  منحت  وقد 
143» اجلزائري  الوثائقي  للفيلم 
يقدمها  التي  الصحراء»  طريق 
والتلفزيون  للسينما  الدولي  املجلس 
التابع  البصري  والسمعي  واالتصال 
جوائز  وبخصوص  لليونسكو، 
حسان  فيلم  مجددا  فاز  اجلمهور، 
يف  الصحراء»  طريق   143» فرحاني 

فئة األفالم الوثائقية.
فجاءت  الروائي  فئة  يف  أما 
اجلزائري  الفيلم  بني  مناصفة 
علواش،  ملرزاق  اخلريف»  «مناظر 
لفرانسوا  «بولدوك»  الكندي  الفيلم 
األفالم  فئة  وبخصوص  بوفيي، 
التحكيم،  جلنة  منحت  القصيرة، 
التي ترأستها املمثلة اجلزائرية موني 
بوعالم، اجلائزة األولى لفيلم «القبلة 
إلى مكة» للمخرج السويسري جون 

إريك ماك.
وقد كانت أيضا اجلائزة مناصفة 
ملبارك  املغدور»  «الصيف  من  لكل 
عقون،  اهللا  لعبد  و»سترة»  مناد، 

تنويهات  ثالثة  تقدمي  عن  فضال 
«فلفل  التالية  اجلزائرية  لألفالم 
حلمر» لسعدية قاسم، «هادي هي» 
يف  و»حكاية  محساس،  ليوسف 
حني  يف  خلويف،  ليانيس  جسدي» 
للفيلم  التحكيم  جلنة  جائزة  عادت 
جلويل  األدغال»  «رحمة  الرواندي 

كاريكيزي.
يف  املهرجان  محافظة  اختارت 
املخرج  تكرمي  العاشرة  الطبعة  ختام 
اجلزائري الراحل موسى حداد، الذي 
يعد خسارة للمشهد السينمائي منذ 
أمينة  أرملته  بحضور  فقط،  أسابيع 
مت  حيث  وابنتيها،  حداد،  بجاوي 
أهم  يلخص  فيديو  شريط  عرض 

أعمال الراحل.

قال املدير الفني للمهرجان أحمد 
بجاوي عن الفقيد، إنه كان إنسان 
ال يحب الظلم، مدافعا عن العدالة، 
أما  الشخصي،  الصعيد  على  هذا 
مهنيا، فأكد أن موسى حداد مخرج 
أعماال  وترك  فذة،  موهبة  ذو  كبير 

سينمائية منوذجية.
حداد  أمينة  عبرت  وقد 
عن  حداد،  موسى  الراحل  أرملة 
املهرجان  حملافظة  املميزة  االلتفاتة 
مثل هذه  أن  معتبرة  زوجها،  لتكرمي 
املبادرات سيطول عمر موسى حداد 

يف ذاكرة كل اجلزائريني.
«براءة»  الكوبي  الفيلم  وختم 
استمرار  مع  اجلوائز،  تسليم  حفل 
غاية  إلى  املنافسة  خارج  العروض 

مسلبقة تأليف النص المسرحي الموجه للألطفال

تأهل خمسة كتاب من الجزائر 

صارة بوعياد
الدورة  مشاركة  عرفت  وقد 
الثانية عشرة يف فئة نص مسرحي 
موجه لألطفال ستة وتسعون نصا 
لكتاب مسرحيني  عربيا  مسرحيا 
دولة   13 إلى  ينتمون  شباب 
من  املشاركات  وجاءت  عربية، 
الدول التالية: 30 نصا من مصر، 
24 نصا من اجلزائر، 10 نصوص 
من  نصوص   10 املغرب،  من 
تونس،  من  نصوص   7 العراق، 
5 نصوص من سوريا، 4 نصوص 
من فلسطني، ونص واحد يف كل 
األردن،  ُعمان،  الكويت،  من 
املتحدة،  العربية  اإلمارات 

السعودية ومن لبنان.
فئة  وقد شارك من اجلزائر يف 
النص املسرحي املوجه للطفل كل 
من «أزهار مدينة األمنيات» لوليد 
النجوم»  «الرقص مع  بن خليفة، 
الثلج  «رجل  هداجي،  ملنير 
«صخرة  مهدي،  حلنان  األحمر» 
ورغي،  املؤمن  لعبد  األحالم» 
الصمد  لعبد  احللويات»  «عالم 

محمد.
الطفل،  مبسرح  واهتمامًا  هذا 
العربية  الهيئة  أطلقت  فقد 
للمسرح النسخة الثانية عشرة من 
املسرحي  النص  تأليف  مسابقة 
 ،2019 للعام  لألطفال  املوجه 
حتى  الشباب  للكتاب  مخصصة 
والتي  والثالثني،  اخلامسة  سن 
ُخصصت لنصوص تكتب ضمن 
الغد  شباب  اليوم،  (أطفال  رؤية 

اجلديد)  صانعو  ومستقبلنا، 
احلاضر  مع  تتفاعل  نصوص 
أفق  وتفتح  االجتماعي  خاصة 
املستقبل، نصوص تساهم يف بناء 
مناذج  من خالل  الطفل  شخصية 
الطفل  لشخصية  إيجابية  درامية 
يف النصوص املؤلفة، موجهة للفئة 
العمرية من سن 6 إلى 18 سنة.

الفائزين  عن  اإلعالن  وسيتم 
باجلوائز الثالث يف النسخة الثانية 
ويسلم  قريبا،  للمسابقة  عشرة 
األيقونات  رفقة  اجلوائز  الفائزون 
للمسرح،  العربية  للهيئة  الفضية 
جلنة  أعضاء  عن  سيعلن  كما 
النص  تأليف  مسابقة  حتكيم 

املسرحي املوجه لألطفال.

في ختام الطبعة العاشرة لأليام الفيلم الملتزم

تتويج الفيلم الجزائري «143
طريق الصحراء» بثالث جوائز

أسدل الستار على فعالية المهرجان الدولي للسينما في طبعته العاشرة، سهرة الخميس في قاعة ابن زيدون ديوان 
رياض الفتح، حيث ظفر الفيلم «وردي» للمخرج النرويجي ماتس جرورد بالجائزة الكبرى للمهرجان، وتوج الفيلم 

الوثائقي الجزائري «143 طريق الصحراء» للمخرج حسان فرحاني بثالث جوائز. 

 الصالون الوطني للصورة الفنية الفوتوغرافية بسطيف

عرض 100 صورة تختزل جمال الجزائر
هواري  الثقافة  لدار  الرئيسي  البهو  زين 
فنية  صورة   100 بـ  سطيف  مبدينة  بومدين 
إطار  يف  اجلزائر،  جمال  تختزل  فوتوغرافية 
الطبعة األولى للصالون الوطني للصورة الفنية 

الفوتوغرافية الذي افتتح اخلميس.
القادمني من عديد  ومن بني املشاركني 32 
املدعو  عمراوي  مراد  املصور  الوطن  واليات 
الذي بلغت مشاركاته  البواقي  أم  «العميد» من 
والذي  مشاركة   106 التظاهرات  هذه  مثل  يف 
فن  استعراضات  بصورتني حول  املشاركة  اختار 
والتي  األعراس  يف  والبارود)  (اخليل  الفنتازيا 
شدت روعتهما أنظار الزوار الذين توافدوا بكثرة 
أيام حتت   3 تدوم  التي  التظاهرة  هذه  افتتاح  يف 

شعار «وطني، تراث و سياحة».
هاتني  اختيار  أن  عمراوي  املصور  وأوضح 
جاء  الصالون  هذا  بهما يف  للمشاركة  الصورتني 
يف  الفانتازيا  استعراضات  رمزية  إلى  جهة  من 
األعراس يف كافة ربوع الوطن وما للخيل والبارود 
اجلزائريني بصفة خاصة  لدى  معنوية  قيمة  من 

واألمة العربية بصفة عامة.

حتديق  عمراوي  اعتبر  أخرى،  جهة  ومن 
عديد  لها  اجلزائري  التراث  تبرز  صور  يف  النظر 
فضاء  إلى  باملشاهد  السفر  غرار  على  املزايا 
استرخاء وجو خاص خارج الضغوطات اليومية 

املعاشة على حد تعبيره.
وتتضمن صور املشاركني العديد من املواضيع 
تعلق  سواء  اجلزائر  بجمال  مجملها  يف  تتعلق 
املواقع  بعض  أو  الطبيعية  املناظر  بجمال  األمر 
التي  واآلثار  احلرف  وبعض  اخلالبة  السياحية 

تتميز بها مختلف مناطق البالد.
هذه  افتتاح  يف  ألقاها  التي  كلمته  وخالل 
مدير  أكد  الوالية  سلطات  بحضور  التظاهرة 
أن  مباركية  مبارك  بومدين،  هواري  الثقافة  دار 
تنظيم هذا الصالون يندرج يف إطار االحتفاالت 
بالذكرى الـ 65 الندالع الثورة التحريرية بهدف 
الرقي بهذا النوع من الفن وتطويره وخلق فرص 
أثر  من  له  ملا  هواته  بني  واالحتكاك  للتعاون 

إيجابي يستدعي إعطاؤه كثيرا من االهتمام.
ويتخلل هذا الصالون إقامة ورشات تكوينية 
تطبيقية لفائدة املشاركني كما ستلقى يف اختتام 

هذه التظاهرة محاضرة بعنوان «الصورة بني احملظور 
واملباح يف التشريع اجلزائري» كما برمجت زيارات 
ميدانية لفائدة املشاركني واملهتمني لعديد املواقع 
السياحية واملعالم األثرية التي تزخر بها املنطقة 
جميلة  ومدينة  البارد  الواد  شالالت  غرار  على 

وغيرها،  الدروج  وعني  الفوارة  وعني  األثرية 
يؤطرها  تطبيقية  ورشات  باملناسبة  ستقام  كما 

مختصون يف املجال.
ق.ث

تأهل خمسة كتاب من الجزائر أبدعوا في فئة النص المسرحي 
الموجه لألطفال في نسختها الثانية عشر 2019، والتي تتضمن 
20 نصا مسرحيا، حيث تم اختيارها من طرف لجنة المسابقة من 
أصل 96 نصا مسرحيا رشحها مؤلفوها للتنافس على نيل المراتب 

الثالثة االولى للدورة للجائزة.



العني،  يف  مبرض  إصابتها  عن  زينة  الفنانة  كشفت 
ابنها  يرفضه  الذي  األمر  الطبية،  النظارة  ارتداء  يلزمها 

بشدة، ويطلب منها أن يرى عينيها وال تضع النظارة.
زينة كشفت مرضها من خالل نشر صورتني لها بالنظارة 
هللا  احلمد  عينيا  تعب يف  «جالي  قائلة:  وعلقت  الطبية، 
طبعا وال حاجة اللهم لك احلمد بس مجبرة البس نضارة 
يف اَي إضاءة كنت بلبسها األول دلع ...املشكلة ابني كل 
ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز 

اشوفك بنظارة».
وأضافت زينة: «قلت له أمال ملا اعجز وابقي كركوبة 
ها تعمل ايه، قالي انتي عمرك ما ها تعجزي، حبيبي يا 
ربنا  احلمد هللا  احلي حاجة يف حياتي  وأخوك  أنت  ابني 

يحميكوا ويحمي أوالدكم ويرزق كل الناس ياااااارب».
أي  نشر  عدم  على  حترص  زينة  أن  املعروف  ومن 
ولهذا فرضت شرطًا على احلضور يف عيد  لتوأمها،  صورة 
ميالدهما بعدم التصوير أو نشر أي فيديو من احلفل، منعًا 

ألي تسريب قد يحدث.
من جهة أخرى، جنحت زينة يف كسب قضيتها املقامة 
دراستهما  نفقات  بدفع  لتلزمه  عز،  أحمد  الفنان  على 
كاملة، رغم استئنافه على احلكم بغرض تخفيض املبلغ 

إال أن القضية حسمت لصاحلها.
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زينة تعلن إصابتها بمرض في العين  دريك يغادر المسرح بعد 20 دقيقة 
بسبب رفض الجمهور له

 زوجة رامي جمال تدعمه بالكلمات العاطفية
برومو فيلم لم يكتمل للراحل هيثم أحمد زكي

زوجة  نارميان  السيدة  عبرت 
برسالة  له  دعمها  عن  جمال  رامي 
عاطفية مؤثرة، وذلك بعد أن كشف 
البهاق  مبرض  إصابته  عن  األخير 
مما  اجللدي  التصبغ  يسبب  الذي 
بالفن  العمل  باعتزال  مهددًا  جعله 
أفعال  ردود  يتلقى  أن  من  خوفًا 
تغير  حال  يف  اجلماهير  من  سلبية 

شكله.
وقالت نارميان زوجة رامي جمال 

املعروض  وود»،  «عرب  برنامج  يف 
عمري  «أنا   : روتانا  شاشة  على 
ربنا  إن  أتخيل  كنت  ما  حياتي  يف 
يرزقني بزوج زيه، ربنا يخليه ليا».

وكشف رامي جمال من خالل 
عدد  يف  الظهور  رفض  أنه  منشوره 
للحديث  الفضائية  احملطات  من 
أن يكون  يريد  عن مرضه، ألنه ال 
اإلعالن  فقط  أراد  وإمنا   Trend

عن مرضه حملبيه.

منة فضالي تتعرض لحادث سير
املصرية  املمثلة  كشفت 
تعرضها  عن  فضالي  منة 
اليوم،  فجر  سير  حلادث 
عن  تكشف  لم  انها  اال 
اكتفت  بل  التفاصيل، 
«حادثة..  عبارة:  بكتابة 
على  وذلك  هللا»،  احلمد 
احد  على  اخلاص  حسابها 
مواقع التواصل االجتماعي.
كبير  عدد  منة  وتلّقت 
قبل  من  التعليقات  من 

املتابعني اللذين اطمئنوا على حالتها، متمنني أن يكون هذا احلادث 
هو ختام األمور السلبية التي تصادفها.

اجلدير ذكره أن منة فضالي حضرت مؤخرا حفل الفنان اللبناني 
راغب عالمة على هامش ختام عرض أزياء بأحد الفنادق الكبرى، 
حضره أيضا مجموعة من الفنانات واملمثالت املصريات والعربيات، 

أبرزهن سوزان جنم الدين وإلهام شاهني وسهير شلبي.

كشف الفنان عمر السعيد، 
كان  مشروع،  انتهاء  عن 
الفنان  بطولته  يف  سيشارك 
الراحل هيثم أحمد زكي، الذي 
وافته املنية يوم 7 نوفمبر/تشرين 

الثاني اجلاري.
السعيد، عبر حسابه  وكتب 
«ذكريات..من  انستقرام:  على 
عمري  صديق  كلمنى  كدا  فترة 
ومخرج  مؤلف  وهو  أديب  محمد 
وقالى أنا عندى فكرة لفيلم وعايز 
الفيلم  قبل  األول  برومو  أصور 
كدا  جرافيكس  شغل  فيه  عشان 

كويس  هيطلع  إنه  نتأكد  ومظبوط».والزم 
ممثلني  وكلم  الفكرة  على  اشتغلنا  «املهم  وتابع: 
أصحابنا وصورنا البرومو، بعد كدا حصلت ظروف كتير 
بأعمال  الشخصية، زى االنشغال  البلد وفى حياتنا  فى 
املهم  أمريكا  فى  ماجستير  لدراسة  أديب  وسفر  تانية 
التجربة دي أنا افتكرتها النهاردة افتكرت بروفات البرومو 
وكرمي  وشيرى  وهيثم  والفيشاوى  وأنا  أديب  بيت  فى 
فكرة  بنعمل  إننا  ومبسوطني  متحمسني  وإحنا  وغيدا، 

جامدة وبرا الصندوق لفيلم غير تقليدى».
وأضاف: «إفتكرت تفاصيل كتير أوى أليام حلوة.. 
إفتكرت وإحنا عاملني زي الهواة عشان مشروع كلنا كان 
نفسنا فيه.. افتكرت إن آه القدر خالني أمثل فى فيلم 
فيه هيثم زكى وهو (سكر مر).. بس هو نفس القدر أو 
لألبد  انتهى  استكمال مشروع  من  منعتنا  اللي  الظروف 
من غير واحد من أبطاله، دا جزء بسيط من برومو طويل 

ملشروع انتهى.. اهللا يرحمك يا هيثم ويغفرلك».

التواصل االجتماعي مقاطع فيديو  تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع 
يظهر رفض اجلمهور لوجود مغني الراب العاملي دريك على املسرح، طالبني 

منه املغادرة وعدم إكمال وصلته الغنائية.
وكان ذلك خالل مشاركة دريك يف أحد العروض املوسيقّية يف مهرجان 
Flog»، ويظهر  Gnaw«الّسنوّي الثامن ملخيم  «The   Creator»
يف الفيديو توجه دريك للكالم إلى اجلمهور قائًال:»»أنا هنا من أجلكم الليلة، 
إذا كنتم ترغبون يف االستمرار، فسأواصل الليلة، ما األمر؟»، إال أنهم أصروا 
على رحيله ليّتخذ دريك قراره على الفور باملغادرة، بعد مرور 20 دقيقة فقط 

من صعوده املسرح.

جينفير لوبيز تتوهج باللون األخضر في نيويورك
لم تتوقف جينيفر لوبيز أبدًا عن ارتداء األزياء العصرية 
واجلريئة، وأثبت يف أحدث ظهور لها أنها تتوافق بشكل 
والشتاء،  اخلريف  موسم  يف  االجتاهات  أحدث  مع  جيد 
 ،monochromaticاللون األحادية  املالبس  وهي 
يف احلقيقة كانت جينفير لوبيز تتوهج باللون األخضر يف 

مدينة نيويورك.
1650 تكلفتها  تبلغ  التي  لوبيز  جينفير  كنزة  كانت 
بشكل  األكمام  على  الفرو  من  بتفاصيل  مزودة  دوالر، 
رائع، قامت بتنسيقها مع بنطال من الساتان بقيمة 990
  .Sally LaPointe  دوالر، كالهما من تصميم

Sally أن السترة والسروال  LaPointe أكد ممثلو
جزء من مجموعة Resort 2020 للعالمة التجارية.

عند  رفيع  حزام  مظهرها  إللى  لوبيز  جينفير  أضافت 
longchamp من  وحقيبة  اللون،  بنفس  اخلصر 
بنقشة جلد الثعبان وهى واحدة من أبرز اجتاهات خريف 
وشتاء 2019 و2020، مع حذاء باللون األخضر أيضًا مما 

أعطى مزيجًا مالئمًا إلى أزيائها ذات اللون الواحد.



رشكة ذ.م.م
رأساملها

100.000 دج

املدير العام املسري
تويقر عبد العزيز

املدير التنفيذي مسؤول النرش
رياض هوييل

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنرش واإلشهار: 01 شارع 
باستور - الجزائر

الهاتف: 021737128 -  021711664
الفاكس: 021739919 -  021739559

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إىل أصحابها 

حتى يف حالة عدم نرشها
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أقالم

       وكما ذكرت يف بعض املقاالت السابقة، 
فإن أثينا كانت تعرف تنظيما سياسيا أسس فيما 
بعد ملختلف األنظمة الدميقراطية احلالية، ولكن 
ما ميز النظام السياسي لدولة املدينة هي تلك 
األفراد  فكان  املباشرة،  الدميقراطية  املمارسة 
يحضرون االجتماعات العامة ويختارون بأنفسهم 
من يثقون فيهم ليقوموا باألدوار السياسية، وقد 
تطورت هذه الدميقراطية املباشرة يف وقتنا احلالي 
إلى نظام التمثيل النيابي وهذا بعدما أصبح من 
الصعب على الدول احلديثة استدعاء مواطنيها 
قضايا  يف  والتباحث  واحد  مكان  يف  ليجتمعوا 
عن  مبمثلني  هذا  عوض  وقد  مدينتهم،  تهم 
جميع  يف  اآلراء  إلبداء  مقاطعة  كل  سكان 
يف  حاليا  األمر  يختلف  وال  املهمة،  املواضيع 
إلى  أسبوعيا  تخرج  التي  اجلماهير  فإن  اجلزائر 
الساحات العمومية إمنا تبحث عن من تثق فيه 
من  البالد،   وتسيير  املسؤولية  مناصب  لتقلد 
خالل انتخاب رئيس وتعيني حكومة  ووزراء . 
وال ميكن أن يكون كل الناس يف احلكومة  طبعا 
نتيجة عدم أهلية البعض كما يقول سقراط ؟؟

      وقد أردت من وراء هذه املساهمة تبسيط 
ظاهريا  تبدو  التي  السياسية  املفاهيم  بعض 
إلى  حتتاج  باطنيا  لكن  العامة  لدى  معروفة 
احلكومة  املفاهيم  هذه  بني  ومن  وإدراك،  فهم 
واحلكومات  وأفضلها  وأنواعها  احلكومات  أو 
احلكومة  تكون  وكيف  والفاسدة  الصاحلة 
صاحلة وتتحول إلى فاسدة وكيف تتعاقب هذه 

احلكومات بتوفر الظروف واألسباب؟
أفالطون  مساهمة  إلى  العودة  سنحاول       
احلرية  ونترك  احلكومات  أنواع  بشأن  وأرسطو 
واملقارنة  باإلسقاطات  القيام  الكرمي  للقارئ 
والتشبيه وغيرها بخصوص ما عرفته اجلزائر وما 
تعرفه من حكومات وأنا متأكد من أن القارئ ال 

يجد صعوبة يف ذلك؟؟
    فهذا أفالطون يفصل يف أنظمة احلكم التي 
وقسمها  وزمان  مكان  أي  يف  التحقق  بإمكانها 
احلكومة  أن  أي  تفاضليا،  خماسيا  تقسيما 
اثنني،  رقم  أفضل من احلكومة  رقم واحد هي 
ثالثة  رقم  احلكومة  من  أفضل  األخيرة  وهذه 

وهكذا... وهي كالتالي:
احلكومة األولى هي احلكومة األرستقراطية:  

وهي حكومة املمتازين واحلاكم فيها فيلسوف، 
درجة  على  هو  الذي  الفاضل  الفرد  حكومة 
واحلكمة  والفطنة  واملعرفة  الذكاء  من  عالية 
ال  اخلير  وفكرة  اإلدراك،  يف  فائقة  قدرة  وعلى 
أن  دائما  يحاول  ألنه  طبيعي  أمر  وهذا  تفارقه 
النوع من احلكام  وبالتالي فهذا  باإلله؟   يتشبه 
ففضيلته  تقيده،  قوانني  إلى  بحاجة  ليس 
الصائب  القرار  يتخذ  دائما  جتعالنه  وحكمته 
واألصح، واحلاكم الفيلسوف يسعى إلى توجيه 
السعادة  إلى  ومنه  املستنير  الطريق  إلى  شعبه 
احلقيقية، و يعمل دائما على قمع الفساد، لذا 
أيدي  يف  والسلطة  احلكم  زمام  أفالطون  وضع 
تاريخها هذا  الفالسفة. فهل عرفت اجلزائر يف 
احلاكم  نعت  األقل  على  أو  احلكام،  من  النوع 
مبثل هذه الصفات من طرف جزء من الشعب؟

احلكومة الثانية وهي احلكومة التيموقراطية:  
إلى  تصل  العسكرية  األقلية  حكومة  أي 
احلكومة  فساد  ونتيجة  قوتها  بواسطة  احلكم 
الدولة  انحالل  مظهر  وهي  األرستقراطية 
السابق  السؤال  طرح  إعادة  وميكن  املثالية، 
يف  احلكم  من  النوع  هذا  وجود  بخصوص 

اجلزائر؟
األليجارشية  احلكومة  وهي  الثالثة  احلكومة 
: وهي األقلية الغنية التي متلك املال وتستحوذ 
والتزوير  الذمم  شراء  خالل  من  السلطة  على 
الشعب ألن  الفقيرة من  ،  وهنا تظهر األغلبية 
هذه األقلية التي بيدها احلكم جتعله يف صاحلها 
الهوة  يوسع  الذي  الشئ  ثروتها  بذلك  وتنمي 
هذه  جاءت  وقد  الفقيرة،  األغلبية  وبني  بينها 
أو  التيموقراطية  فساد احلكومة  نتيجة  احلكومة 
هذا  اجلزائر  عرفت  فهل  العسكرية.   األقلية 

النموذج من احلكم؟
الدميقراطية:  الرابعة وهي احلكومة  احلكومة 
أو حكومة الشعب وهي انتشار احلرية واملساواة 
بذلك احلكم  ويعود  الفساد،  وقمع  املجتمع  يف 
للشعب، هذا األخير يشارك يف احلياة السياسية 
بصورة فعالة وحتقيق لرغبة اجلماهير الفقيرة التي 
طاملا عانت من الفقر واحلرمان وتأتي كذلك بعد 
الذكر.  السالفة  الغنية  األقلية  حكومة  فساد 
نتوقف هنا قليال، ونقول ما أشبه اليوم بالبارحة 

واللبيب باإلشارة يفهم؟

أو  الطغيان  حكومة  وهي  اخلامسة  احلكومة 
احلكومة االستبدادية:  وهي فساد الدميقراطية 
وانتشار الفوضى يف املجتمع مما يدفع بفرد واحد 
األخذ بزمام احلكم واإلنفراد به، لذلك سميت 
بحكومة الفرد الطاغية، ولكن هذا الفرد يعيش 
الال  دائمني أي يف حالة  قلق وخوف  يف حالة 
من  حذاري  دائما  نقول  لذلك  استقرار. 
غوغائية  إلى  تتحول  التي  الدميقراطية  فوضى 
الفردي  احلكم  إلى  الطريق  وتفسح  ودمياغوجية 

املستبد؟؟
رأي  حسب  األنظمة  من  األشكال  هذه      
الواحدة  ومتعاقبة  مغلقة  دائرة  تشكل  أفالطون 
تلوى األخرى، وهذا طبعا إذا توفرت الظروف 
واألسباب. فعلى مستوى النظام االرستقراطي 
إهمالهم  نتيجة  الفالسفة  أخالق  بفساد  يبدأ 
املصالح  إلى  يلجأون  و  فيتهافتون  للتربية، 
ويسعون  العامة  املصلحة  حساب  على  اخلاصة 
قد  اخلير  يكون  أن  وبعد  واجلاه،  املجد  لطلب 
عم املدينة يظهر الشر كانقالب عليه ويبدأ يف 
االنتشار ، ومنه فالبد من مواجهته بالقوة وهنا 
األمور  بزمام  وتأخذ  العسكرية  القوة  تتدخل 
خصالها  الطبقة  هذه  تفقد  ما  سرعان  ولكن 
لظهور  وهذا  واإلقدام  الشجاعة  يف  املتمثلة 
وهي  جديد  نظام  يظهر  وهنا  جديدة  إغراءات 
ثرواتها  تنمية  على  تعمل  التي  الغنية  األقلية 
الفقيرة،  باألغلبية  االعتناء  أو  االلتفاف  دون 
ومبا أن الشعب تواق للحرية واملساواة فسرعان ما 
يأخذ بزمام األمور ويطيح باحلكم السابق ويتولى 
احلرية  فتنتشر  الدميقراطية   واملمارسة  السلطة 
واملساواة، ولكن عيوب الدميقراطية املتمثلة يف 
املناقشات وإبداء اآلراء املتواصلة وغير املنقطعة 
فوضى  يعيش يف  املجتمع  وجتعل  العمل  تعطل 
ويأخذ  الوضعية  هذه  فرد  يستغل  وهنا  عارمة، 
االستبداد  يظهر  وهنا  وميارسه،  بالقوة  احلكم 
والطغيان ويصبح هذا الفرد متحكما يف الدولة 

دون رقيب وال حسيب...
من  نوعني  بني  ميز  فقد  أرسطو  أما        
سيادة  حتقق  التي  وهي  الصاحلة  احلكومات، 
واحلكومات  العدل،  يسود  وبسيادته  القانون 

الفاسدة أو غير الصاحلة.
فأما احلكومات الصاحلة وعددها ثالث، فهي 

كالتالي:
احلكومة األولى وهي احلكومة امللكية: وهي 
حكومة الفرد الفاضل العاقل العادل، قد ميكن 
نظرا  األعمال  واجناز  اآلمال  حتقيق  من  الدولة 
أنه  عيبه  لكن  القرارات،  اتخاذ  يف  لسرعته 
ينقلب إلى حكم استبدادي عندما يواجه امللك 
أزمات ويشعر بالضعف كما أنه يعاب عليه فكرة 
األسرة  أعضاء  بني  السلطة  وتداول  الوراثة 

املالكة دون النظر إلى املؤهالت السياسية.
احلكومة الثانية وهي احلكومة األرستقراطية: 
التي  النخبة  أي  العادلة  األقلية  حكومة  أي 
حتتكر السلطة والعلم، وميزتها أنها الفئة املؤهلة 
يتوفرون على  أثرياء  أهلها  العلم ألن  ناحية  من 
اإلمكانيات التي متكنهم من التعليم، وعيبها هو 
أن احلكام يتجاهلون مطالب الشعب وال يحسون 

مبا يعيشه ويعانيه.
الدميقراطية:   احلكومة  وهي  الثالثة  احلكومة 
أي حكم األغلبية الشعبية ويعتبرها  أرسطو من 
األنظمة البناءة ألنها متنح األفراد فرص متساوية 
وتسّير األمور حسب قوانني تنال موافقة األمة، 
تنشأ عنها  التي  الفوضى  عيبها يكمن يف  لكن 

وتؤدي إلى تدهور الوضع السياسي.
بدورها  فتشمل  الفاسدة،  احلكومات  أما 

احلكومات الثالث التالية:
احلكومة األولى وهي احلكومة الطاغية الناجتة 
حكومة  وهي  امللكي  الفردي  احلكم  فساد  عن 

الفرد  املستبد.
احلكومة الثانية وهي احلكومة األليجارشية: 
فساد  نتيجة  وهي  الغنية  األقلية  حكومة  وهي 
بأنهم  الناس  شعر  فكلما  األرستقراطي  احلكم 
أقوياء كلما كبرت شهيتهم للسيطرة كما يقول 

أرسطو.
احلكومة الثالثة وهي  احلكومة الدمياغوجية:  
وهي حكومة العامة املتبعني أهواءهم أو حكومة 

الغوغاء وهي ناجتة عن فوضى الدميقراطية.
       فهل ميكن للشعب اجلزائري، خاصة يف 
خضم هذا احلراك املبارك، أن يتجاوز احلكومات 
الفاسدة وأن يؤسس حلكومة صاحلة كانت محل 
إشادة من طرف الفالسفة وهي محل تطبيق من 
قبل أغلب دول العالم املتقدم ...إنها احلكومة 

الدميقراطية؟؟

الحكومات الصالحة والحكومات الفاسدة... 
أين نحن؟؟

      لست أدري لماذا كلما أردت الكتابة عن الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر حاليا تعود ذاكرتي بسرعة إلى دولة المدينة ـ  أثيناـ   
والممارسة الديمقراطية المباشرة التي كانت سائدة  فيها؟

      لعل السبب يكمن في تشابه الظاهرة السياسية وهي خروج الشعب بكل أطيافه إلى الساحات العمومية للتعبير عن مشاعره والمطالبة 
بتحقيق احتياجاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية وهو ما كانت تقوم به جماهير دولة أثينا خالل القرن السادس والسابع قبل الميالد؟ 

أ.د. نورالدين حاروش
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

جامعة الجزائر3
harrouche.noureddine@univ-alger3.dz
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املسيرة الـ 39

جّدد، يوم أمس، اجلزائريون يف اجلمعة الـ39، 
مسيرات احلراك الشعبي، مؤكدين على التمسك 

برفض الصيغة احلالية لالنتخابات الرئاسية.
وعلى مستوى العاصمة، أكدت املسيرات التي 

جابت الوالية متجهة نحو البريد املركزي رفضها 
الصيغة احلالية لالنتخابات الرئاسية، عائدين 

بالصورة إلى طريقة بلوغها بداية من رفض جلنة 
حوار كرمي يونس وصوال لسلطة االنتخابات، 
وإقرار تاريخ 12 ديسمبر. كما هتفت مختلف 

اجلموع، بداية من أمام مسجد الرحمة بأعالي 
ديدوش مراد أو القادمني من باب الوادي وتلك 

التي عبرت شارع حسيبة، بأعلى صوتهم مرددين 
«اجلزائر أمانة باعوها اخلونة»، و»اجلزائر حّرة 

دميقراطية»، و»دولة مدنية»، والتأكيد على بلوغ 
االستقالل.

ولم يفّوت اَحلراكيون الفرصة للتذكير مبلف 
معتقلي احلراك، مجددين الهتاف بإطالق 

سراحهم، على رأسهم الرائد خلضر بورقعة. ناهيك 
عن التضامن مع قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني 

القائم.
من جهة أخرى، نّظم عدد من الصحفيني وقفة 

مساندة حلرية الصحافة وأكدوا على ضرورة حرية 
التغطية، حيث جتمعوا متبادلني الهتاف والنقاش 

مع اَحلراكيني، ليعلوا الهتاف بـ»ليبيري الصحافة».
ورغم برودة الطقس واألمطار املتهاطلة، انطلق 

املتظاهرون يف مسيرة كبيرة من شارع أول نوفمب، 
ر ولعّل السمة البارزة يف شعارات حراك اجلمعة 

الــ39 - إلى جانب تلك التي باتت تقليدية ومعهودة 
كــ «ال لالنتخابات مع العصابات» و»دولة مدنية» - 
هي تلك الشعارات الرياضية التي ُتطالب بتنصيب 

الناخب الوطني جمال بلماضي رئيًسا للدولة خلًفا 
لنب صالح، وهي الهتافات ذاتها التي مت رصدها يف 

ملعب مصطفى تشاكر مساء أمس األول اخلميس، 
مبناسبة مباراة املنتخب الوطني مع نظيره الزامبي 

يف إطار تصفيات كأس إفريقيا بالكاميرون 2021، 
خاصة بعد الفوز الساحق والباهر احملقق على 

منتخب «الرصاصات النحاسية».
رحمة عمار 

بجاية 
ط  اط  أ ل   ل  خ  ل   ل 

                 
           

              
               

                         
  

ر» عب يقرِّ حتَت شعار «الشَّ
62 التزاما اخلطوُط العريضُة لبرنامج بلعيد 

كشف املترشح للرئاسيات املقبلة عبد العزيز بلعيد عن شعار حملته االنتخابية واخلطوط 
العريضة لبرنامجه االنتخابي، وقال بلعيد إن قرار دخوله معترك االنتخابات نابع من 

قناعة أن اجلزائر متر بأزمة ومشاكل متتالية ال ٌتبشر باخلير.
وأعلن رئيس جبهة املستقبل أن حملته االنتخابية حتمل شعار «الشعب يقرر»، لكي يكون 

للشعب ما أراد من تغيير.وأضاف بالقول إن الشعب إذا قرر واختار فإنه يشكل قاعدة تغيير يف 
كل املجاالت، وأن ما تعيشه اجلزائر اليوم ناجت عن اختالل يف تسيير الدولة.

وحدد بلعيد 62 التزاما، قال إنها اخلطوط العريضة لبرنامجه االنتخابي.وتتمثل 
االلتزامات الـ62 يف بعث قيم املواطنة وحرية التعبير، بناء مؤسسات قوية، االستثمار 

يف اإلنسان واألخالق، متكني املجتمع من اكتساب عوامل التقدم، االلتزام مببادئ 
اجلزائر الدولة، بناء نظام دبلوماسي جيد السترجاع مكانة اجلزائر بني األمم، التمسك 

بروح املجتمع اجلزائري، التمسك بالدفاع عن استقالل الشعوب خاصة الشعبني 
الفلسطيني والصحراوي. باإلضافة إلى إعادة بناء الشرعية االنتخابية، مراجعة إصالح 

جميع قوانني احلريات العامة وحقوق اإلنسان، عصرنة العدالة وإعطاء القضاء مكانة الئقة، مراجعة الدستور وكل القوانني 
املرتبطة باالنتخابات.وإصالح املنظومة التربوية والتعليمية واجلامعية واملهنية، ودعم المركزية التسيير ودعم مشاركة 

املواطن فيه، مع إعطاء الدور واملكانة الالزمة للمنتخب، تعميم تقنيات الرقمنة وتقنيات اإلعالم واالتصال لعصرنة اإلدارة، 
باإلضافة إلى إصالح اجلباية، احلرص على التكوين املستمر للصناعة، تشجيع منط السكن اإليجاري يف السكن اخلاص، 

تشجيع احلوار االجتماعي مع تعديل قانون اجلمعيات، وتفعيل املرصد الوطني للشغل حملاربة البطالة.
موفق رّباح

أّكد أّن الّرئاسيات مخرُج البالد من «األزمة»

ميهوبي يِعُد 
بصياغة دستوٍر 

ُيعرُض لالستفتاء 
واعتبر، أمس، املترشح لرئاسيات 12

ديسمبر املقبل، يف لقاء جمعه بالقيادات 
النسوية لألرندي، حتضيرا حلملته 

االنتخابية أن التوّجه لالنتخابات 
مسألة أساسية، مشيرا إلى أن اجلزائريني 

يعرفون أن موعد االنتخابات موعدا 
مصيريا للخروج من الوضع الشاّذ الذي 

توجد فيهالبالد بدون رئيس منذ ما 
يقارب سنة، مؤكدا - يف السياق ذاته - أن 
ممارسة الشرعية الشعبية تتم من خالل 

الذهاب لالنتخابات وليس من الشارع.
 وبخصوص دور املؤسسة العسكرية، قال 

املتحدث ذاته إنها قد أخذت على عاتقها 
االنتقال بالبالد من حالة التشنج إلى 

وضع فيه أمل للجزائريني وهو الذهاب 
لالنتخابات.

وحول الشّق السياسي لبرنامج حملته 
االنتخابية خلوض الرئاسيات، قال 

ميهوبي إنه سيسعى لصياغة دستور 
جديد للبالد يعّمر طويال ويضمن 

استمرارية مؤسسات الدولة لعقود، وهذا 
بعد عرضه على االستفتاء الشعبي الذي 

قال إنه سيلجأ إليه يف كل القضايا الكبرى 
ذات االهتمام الوطني.

صفية. ن

بلسان عبد العزيز تويقر

05:48الفجر:
07:25الشروق:

12:32الظهر:
15:18العصر:
17:39املغرب:

19:06العشاء:
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احلملة
تنطلق غدا رسميا 
احلملة االنتخابية 

لرئاسيات12 ديسمبر 
بخمسة أسماء لم 
تصنع االستثناء 

حلد اآلن من حيث 
«مالوفيتها « و 

خطابها .. خطاب 
كان قبل احلملة 

باهثا تكررت فيه 
تصورات و مؤشرات ال 
تعطي زخما حقيقيا 

للمتقدمني ملنصب 
القاضي األول يف البالد 

.و غالبا ما استند 
«اخلطاب «على نفس 

األسس و الركائز و 
التصورات التي سادت 
يف سنوات سابقة .و ان 
كانت هذه النتيجة يف 
احلقيقة ال تعبر فعليا 

عن محتوى البرامج 
التي لم يتم الكشف 

عن تفاصيلها إلى حد 
اآلن فان هذه األحكام 
مبنية على اخلطوط 
العريضة و الشذرات 

التي نثرها هنا و هناك 
املترشحون .

مترشحون وجدوا 
أنفسهم يف مواجهة 

الشارع بداية من 
اليوم و فيه الراغب و 
املمتنع و الذي يبحث 
عن احلجة و االقناع 
.حجة تدفعه نحو 

الصندوق الختيار ما 
يراه مناسبا و يبدو 
ان الرهان على عدم 
التصويت يكون قد 

سقط يف املاء من االن 
الن النخبة التي 

تعتقد انها قادرة على 
جلم الشارع و احليلولة 

دونه و الصندوق 
بالصراخ، تعيش 

الوهم و لم تنظر بعني 
فاحصة للتركيبة 

االجتماعية للمجتمع 
اجلزائري . كما أنها 
فشلت يف أن تقدم 

بديال محترما وقادرا 
على إحداث التغيير 
و خلخلة املفاهيم و 

حالة االستاتيكا التي 
يعيشها هذا املجتمع 

؛فراهنت على الصراخ 
و تخوين األخر يف 
الوقت الذي كان 

فيه اآلخر يستعد 
فعليا خلوض املعركة 

. معركة بالتأكيد 
ستجعل من احد 

اخلمسة املتقدمني 
رئيسا للبالد.

ئاسيات  كون برفض إجراء الرِّ اَحلراكيون يتمسَّ

ز       

شهدت عدة واليات جزائرية أبرزها:جيجل، قسنطينة، الطارف، 
عنابة، سوق أهراس، تيسمسيلت، غليزان، تلمسان، غرداية، 

األغواط، سعيدة وورقلة، مسيرات شعبية نّظمها مؤّيدو االنتخابات 
الرئاسية، حيث جابت شوارع املدن داعية إلى ضرورة إجراء 

االنتخابات الرئاسية باعتبارها مخرًجا لألزمة السياسية الراهنة 
التي تشهدها البالد.

فقد نظم، األربعاء املاضي، مواطنون وقفة سلمية تلتها مسيرة 
جابت الشوارع الرئيسية ملدينة الشلف، أعربوا من خاللها عن 

تأييدهم إلجراء االنتخابات الرئاسية املقررة يف 12 من ديسمبر 
املقبل. وجتمع، يف الصباح، مواطنون وعدد من الفاعلني باملجتمع 

املدني وكذا إطارات من مختلف القطاعات أمام مقر املجلس الشعبي 
الوالئي، لينطلقوا بعدها يف مسيرة جابت الشوارع الرئيسية 

لعاصمة الوالية، رافعني خاللها الفتات مؤيدة وداعمة إلجراء 
االستحقاقات الرئاسية يف موعدها املقرر.

كما خرج، صباح اليوم نفسه، العشرات من مواطني غرداية يف 
مسيرة مؤيدة إلجراء االنتخابات الرئاسية، وانطلقت املسيرة 
من ساحة أول ماي وسط املدينة باجتاه مقر الوالية. وقد رفع 

املشاركون يف املسيرة العديد من الشعارات التي تؤيد مسار اجليش 
يف هذا الظرف بالذات، مؤكدين دعمه ووالوقوف معه. 

من جهة أخرى، نظم مواطنون بوالية األغواط انتهت مبسيرة. 

وشارك يف املسيرة التي بدأت بوقفة بساحة املقاومة ثم انطلقت 
باجتاه وسط املدينة، حشٌد من الفاعلني باملجتمع املدني من شتى 
بلديات الوالية وأساتذة جامعيني وإطارات من مختلف القطاعات.

وبعنابة، نّظم عّمال مركب سيدار احلجار مسيرة مماثلة بوسط 
املدينة، حيث جتمع عدد من العمال أمام املسرح اجلهوي عز الدين 

مجوبي، رافعني شعارات مساندة لالنتخابات الرئاسية ولنائب 
وزير الدفاع الوطني قائد أركان اجليش الوطني الشعبي. وُكتب 

على الالفتات «نعم لالنتخابات»، «البالد بالدنا وأنديرو مستقبل 
أوالدنا» و»اجليش جيشنا».

فيما شهدت مدينة قسنطينة، اخلميس املنصرم، مسيرة مؤيدة 
لرئاسيات 12 ديسمبر القادم. ويف ورقلة، شاركت جموع من 

املواطنني يف وقفة مساندة للرئاسيات املقبلة وللجيش الوطني 
الشعبي، نظمت بساحة بلدية ورقلة، رددوا خاللها شعارات مؤيدة 
لالستحقاق الرئاسي املقبل، وحملوا الفتات كتب عليها عبارات من 

بينها «ورقلة تنتخب» و»ال استقرار للجزائر إال بإجراء االنتخابات» 
و»اجليش حامي الوطن واملواطن» و»جيش شعب خاوة خاوة». 

موفق رّباح

 

   

يف عّدة واليات 
ئاسية ينزلوَن الّشارع   أنصاُر االنتخاباِت الرِّ

         
  


