
شعباني 摀戠خر رمق ظّل يردد 
»بن بلة أمل العروبة«

يواصل رائد جيش التحرير عن 
الو摀扰ية السادسة التاريخية، 

وأحد أهم كوادرها، عمر  صخري 
صاحب 87 سنة، 搐撠 رفع اللبس 

عن عديد القضايا، التي شابت 
الو摀扰ية السادسة عشية وقف 
إط摀扰ق النار ربيع 1962، سواء 

ما تعلق بفتنة مؤ抠摐رطرابلس، 
وما أفرزه من 抠拐الفات 搐撠 سباق 

محموم حول السلطة.

03
 ا摀戰ولويـــة لشبـاب ا摀拀نـــوب

 في التوظيف بالشركات البترولية

 قررت ا摀拐كومة منح ا摀戰ولوية لشباب ا摀拀نوب 
搐撠 التوظيف بالشركات البترولية.

وجاء ذلك خ摀扰ل تصريحات وزير الداخلية ص摀扰ح 
الدين دحمون، خ摀扰ل الزيارة التي قادته إلى 

الو摀扰ية ا摀摐نتدبة إين صالح، حيث أشاد بدور مدرسة 
الغاز ا摀摐تواجدة با摀摐نطقة، والتي تشكل »مكسبا 

هاما« من شأنه أن يساعد الشباب للحصول على 
تأهيل وفق التخصصات ا摀摐برمجة.

13
 ا摀拠ضـــــر دون محــــرز
 فــي منعــرج التأكيــد

عــرض الوثائقــي »أنــدري رتفيــرو وا摀拀زائــر«
عرض الفيلم الوثائقي »أندري رافيرو وا摀拀زائر: 

عندما تولد ا摀摐دينة من رحم الورش«، للمخرج 
الفرنسي جون آسا摀摐يار، 搐撠 فئة ا摀戰ف摀扰م خارج ا摀摐نافسة 

搐撠 أيام الفيلم ا摀摐لتزم 搐撠 طبعته العاشرة، بقاعة ابن 
زيدون بديوان رياض الفتح وسط حضور شغوف 

بالسينما متحديا رداءة ا摀拀و، وعطلتهم ا摀戰سبوعية. 

شهدت قاعة ابن زيدون توافد معتبر 搐撠 يوم العطلة 
ا摀戰سبوعية للجمهور العاشق للفن السابع، ومهنيي 

العرض السينمائي.

21

06
ا摀拀نوب

فتـــح 4 ملحقـــات 
للصيدلية ا摀摐ركزية 

للمستشفيـــات 
05

الوادي
 قريــة القداشـــي

 تعاني نقص ا摀摐يـاه 
والتنقـل با摀拐ميـــر 

08
أم البواقي 

 عــام حبســا نافـذا
 摀摐سّيرة مجمع شمس 
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بن فليس، بن قرينة، بلعيد وميهوبي ينزلون إلى ا摀摐يدان وتبون يتغّيب

搐撠 فئة ا摀戰ف摀扰م خارج ا摀摐نافسة

بعد سنوات من ا摀摐طالب

03

09
بلديـــــــات دون 

إمكانيات وا摀戰ولياء 
يتهمون »ا摀戰ميار«

انتقد العديد من أولياء الت摀扰ميذ 
بو摀扰ية بجاية وضعية دورات ا摀摐ياه 
التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا 

على صحة أبنائهم، الذين يضطرون 
إلى مزاولة دراستهم 搐撠 ظروف تطبعها 

النقائص، وهو ا摀戰مر الذي دفع ا摀戰ولياء 
إلى مناشدة السلطات ا�لية ومسؤولي 

البلديات، با摀扐ضافة إلى مصالح مديرية 
التربية، من أجل التكفل بهذا ا摀摐شكل.

 

     

     
     

     
     
     

    
    

     
   

 
     

    
    

    
    

     
     

     
   
    

    
     
     

     
     
    

     
   

 

      
     

      
   

      
   

       
       

     
      

              
     

     
       

   
   

   
   

   
    

  
   

    
      

   
    

            
             

 
  

     
   

       
       

    
         

      
       

       

  

 
 

 
 

     
        

    

بوتسوانا ـ ا摀拀زائر اليوم بأريا ستاديوم

         
        

      

       
      

   

     
      

    

الـحــلــقة السابعة:

ا摀摐همة..كسر حاجز ا摀拠وف
 

    

شهــادُة رائد جيش الّتحرير عن الو摀扰ية الّسادسة »عمر صخري« 
لـ »أخبار الوطن«
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ا摀摐ؤسسات التربوية ببجاية

 هتافات رافضة ل摀扰نتخابات  تواجه بن قرينة وبن فليس



02
 أخبار الرئاسيات
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كواليــــــس
احلـــملـــة

والزوايا، حيث ■  املساجد  استغالل  الرئاسيات عن خطوة  مترشحو  يتراجع  لم 
ميثاق  من   11 املادة  أن  رغم  أولى  انطالق  نقطة  املترشحني  من  عدد  جعلها 
واألحزاب  املترشحني  على  «يجب  تنص:  االنتخابية  املمارسات  أخالقيات 
السياسية املشاركة يف االنتخابات احترام مبدأ حظر استعمال أماكن العبادة 
واملؤسسات العمومية وكذا مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، بأي شكل من 
األشكال، ومهما كانت طبيعتها أو انتماؤها، ألغراض الدعاية االنتخابية».

يوما جد صعب، ■  االنتخابية  احلملة  من  األول  اليوم  املترشحون خالل  واجه 
يف ظل حجم الرفض الذي تلقوه، فعلى مستوى تلمسان شهدت القاعة التي 
نظم املترشح علي بن فليس جتمعه على مستواها ضغطا كبيرا من طرف رافضي 
الرئاسيات، بداية من تنظيم مسيرة إلى وقفة احتجاجية، طيلة مدة التجمع 
طبعها الهتاف ضد الرئاسيات ككل، ولم يكن حال املترشح عبد القادر بن 

قرينة بأحسن حاال حيث بلغ حد قذفه بالبيض بالبريد املركزي بالعاصمة.
لم يتمالك املترشح عز الدين ميهوبي نفسه، يف أول خرجة له والتي قادته إلى ■ 

الزاوية  الدموع عقب حديث شيخ  بأدرار، حيث ذرف  زاوية سيدي احلبيب 
معه.

الصحفيون ■  قدمه  الذي  التعليق  هو  الصحفيني»،  عن  يتخلى  فليس  «بن 
املرافقون حلملة بن فليس بتلمسان، أمس،  وبلغ حد سحب هاتف صحفية 
من طرف األمن على خلفية تصويرها لالحتجاج، يف حني أن صحفي آخر 
تعرض للتجاوزات وكادت تبلغ حد طعنه بالسالح األبيض من طرف بعض 

احملتجني لو لم يتم التدارك.
اختار 3 مترشحني االنطالق من والية أدرار، بداية من عز الدين ميهوبي وعبد ■ 

العزيز بلعيد، يف حني يلتحق بهم عبد املجيد تبون اليوم، بعد التغيير الذي 
طرأ على برنامج حملته.

وذلك ■  حلظة،  آخر  يف  تغييره  مت  حيث  االنتخابية،  حملته  برنامج  غّير  تبون 
عقب استقالة مدير حملته السفير السابق باعلي، رغم أن املادة 5 من ميثاق 
واألحزاب  املترشحون  «يلتزم  على:  تنص  االنتخابية  املمارسات  أخالقيات 
والتجمعات  برنامج االجتماعات  باحترام  املشاركة يف االنتخابات  السياسية 
الوطنية  السلطة  قبل  املصّدق عليه من  االنتخابية،  إطار احلملة  املندرجة يف 

املستقلة لالنتخابات».

خالل حلول حملته بأدرار

بلعيد يجالس زاوية الشيخ 
بن ابراهيم 
باشر املترشح عبد 
العزيز بلعيد حملته 

االنتخابية من والية 
أدرار، حيث زار خالل 
الصبيحة زاوية الشيخ 
سيدي احلاج سالم بن 

ابراهيم، يف حني خصص 
املساء لتنشيط جتمع شعبي 

باملركب الثقايف تيليالن      مبدينة 
أدرار.

وحدد بلعيد شعار حملته االنتخابية يف»الشعب يقرر». وقال أن 
الشعب إذا قرر واختار فإنه يشكل قاعدة تغيير يف كل املجاالت، وأن 

ما تعيشه اجلزائر اليوم ناجت عن اختالالت يف تسيير الدولة.
العريضة  اخلطوط  أنها  قال  التزام،   62 برنامجه  ضمن  وحدد 
لبرنامجه االنتخابي وأنها جاءت 62 تبرًكا بسنة استقالل اجلزائر.

وتتمثل االلتزامات الـ62 يف  بعث قيم املواطنة وحرية التعبير، بناء 
املجتمع  متكني  واألخالق،  االنسان  االستثمار يف  قوية،  مؤسسات 
من اكتساب عوامل التقدم، االلتزام مببادئ اجلزائر الدولة، بناء نظام 
التمسك بروح  دبلوماسي جيد السترجاع مكانة اجلزائر بني األمم، 
املجتمع اجلزائري، والتمسك بالدفاع عن استقالل الشعوب خاصة 

الشعبني الفلسطيني  الصحراوي.
و إعادة بناء الشرعية االنتخابية، مراجعة إصالح جميع قوانني 
القضاء  العدالة و إعطاء  العامة و حقوق اإلنسان، عصرنة  احلريات 
مكانة الئقة، مراجعة الدستور و كل القوانني املرتبطة باالنتخابات.و 
إصالح املنظومة التربوية دعم المركزية التسيير ودعم مشاركة املواطن 

فيه، وإعطاء الدور واملكانة الالزمة للمنتخب.

زيارة زاوية سيدي بلكبير 
وموالي الحبيب 

قبل لقاء 
المواطنين

استهل املترشح للرئاسيات 
عز الدين ميهوبي حملته 

االنتخابية من أدرار، أمس األحد، 
بزيارة سيدي محمد بلكبير و التقى مع 

شيخها احلاج عبد اهللا.
وتبادل ميهوبي أطراف احلديث مع عدد من املواطنني، قائال 
أنه اختار أن تكون انطالقته من والية أدرار، أو «العاصمة الروحية 

للجزائر» -كما وصفها-.
أطراف  تبادل  حيث  محطاته  أولى  املدينة  شوارع  وكانت 
من  للخروج  رؤيته  تفاصيل  وقدم  وأعيانها  شبابها  مع  احلديث 
برنامجه  تبيان  على  ركز  حني  يف  البالد،  تعيشها  التي  األزمة 
هذا  يف  اجلنوبية  والواليات  أدار  والية  موقع  وعن  االنتخابي، 

البرنامج، الذي تضمن 15 التزاما، تضم أكثر من 200 إجراء.
تبعد  التي  تاسفاوت،  ببلدية  احلبيب  موالي  زاوية  زار  ثم 
و  بأجنحتها،  طاف  حيث  كلم،   35 بنحو  الوالية  عاصمة  عن 
التقى أعيانها ومريديها وإمامها الذي وجه له نصائح قيمة ودعا له 

بالتوفيق وللجزائر بالرقي والسؤدد.
بعاصمة  بلكبير  الشيخ سيدي محمد  زاوية  على  عرج  كما 
فاحتة  عليه  قرأ  بلكبير حيث  الشيخ سيدي  وزار ضريح  الوالية، 
إمام  من  حسنة  ملوعظة  يستمع  أن  قبل  عليه،  ترحًما  الكتاب 
الزاوية احلاج عبداهللا دعا فيها أن يحفظ اجلزائر من كل سوء.                       

                                                عّمــــار قـــردود

غاب املترشح احلر عبد املجيد تبون عن التجمع الشعبي الذي نظمته جلنة 
الشباب ملديرية احلملة االنتخابية والذي حضره نيابة عنده الوزير السابق حسن 

مرموري.
صفية نسناس

ويف كلمة له أكد مرموري أن 
انتخابات 12 ديسمبر املقبلة تأتي 

يف سياق خاص جدا، كون اجلزائر 
تعيش أزمة سياسية متعددة األبعاد 

سببها غياب احلكامة يف التسيير 
مشيرا إلى أن هناك مخاطر حقيقية 
حتيط بأمن البالد وشعبها، واعتبارا 

إلى أن حراك 22 فيفري قد حررنا 
جميعا استوجب علينا التوجه نحو 

جزائر جديدة تفتح فيها جميع الورشات 
يف مختلف القطاعات وذلك اعتمادا على 

بحسب مرموري والتي حددها يف ضرورة إعطاء الثقة ثالث نقاط، 
للشباب وإعداده لتحمل مسؤولياته وإشراكه يف احلكم والقرار وكذا العمل على 

ظهور جيل جديد من رجال األعمال وحتسني مناخ االقتصاد عن طريق دعم 
املؤسسات الناشئة باإلضافة إلى اعتمادا طار قانوني لتسليم املشعل للشباب 

حتى يتسنى له القيادة يف مختلف املجاالت.
ميساعيد مديرا لحملة تبون 

محمد  ميساعيد  أمس  يوم  تعيني  مت  قد  أنه  إلى  اإلشارة،  وجتدر 
األمني،  مديرا  للحملة االنتخابية للمترشح احلر عبد املجيد تبون، خلفا لعبد 

اهللا باعلي املستقيل يوم أمس.
وقد سبق مليساعد  أن شغل منصب مدير ديوان كل من  الوزير األول األسبق 
عبد املالك سالل و الوزير األول السابق أحمد أويحيى، كما شغل أيضا منصب 
مدير  ديوان مع سيفي يف حكومة سنة 1994 واستقال من منصبه، وعمل أيضا 

يف منصب رئيس ديوان يف حكومة أويحى سنة 1997. 
ر. ع

وعد بجعل البريد المركزي متحفا للحرية 

بن قرينة يغازل الحراك الشعبي 

بالعاصمة  املركزي  البريد  قرينة  بن  القادر  عبد  املترشح  اختار 
كلمة قصيرة  ألقى  رمزية، حيث  االنتخابية يف خطوة  النطالق حملته 
على املواطنني و اإلعالميني قال فيها أنه شارك يف احلراك الشعبي منذ 
ُمتعهًدا بجعل  متتالية   أسابيع  ملدة 10  و  املاضي  فيفري  بدايته يف 22 

البريد املركزي، متحًفا للحرية والكرامة.
و قد ترحم بن قرينة على شهيد احلراك حسن بن خدة ابن رئيس 
احلكومة اجلزائرية املؤقتة بن يوسف بن خدة و كذلك الشاب حسان غالم 
ثاني شهيد يف احلراك ببلدية حاسي مسعود و قد تعّهد بن قرينة بتنصيب 

تذكار يخلد شهداء احلرية و الدميقراطية و احلراك.
االقتصادي  املجال  يف  و  «تافورة»  املسافرين  محطة  من  بالقرب  و 
قال املترشح للرئاسيات بن قرينة أن اجلزائر قبل العصابة كانت تستورد 
11 مليار دوالر و يف ظل حكم العصابة باتت تستورد 46 مليار دوالر و 
قال أن برنامجه االنتخابي يركز على اقتصاديات النمو مثل  الصناعة و 
الفالحة  و السياحة  حتويل اجلزائر إلى دولة تصدر منتجاتها الفالحية و 

الصناعية.
قرينة  بن  القادر  عبد  املقبل  ديسمبر   12 لرئاسيات  املترشح  وأدلى 
من  املزيد  منح  على  سيعمل  بأنه  فيه  تعّهد  الوطن»  لــ»أخبار  بتصريح 
احلرية للصحافة ألنها صوت الشعب و ضمير األمة ،كما سيحررها من 
مارد اإلشهار و املال الوسخ و االهتمام باجلانب االجتماعي للصحفيني.

حتى  و  املركزي  والبريد  العاصمة  اجلزائر  شوارع  جاب  قرينة   بن 
فندق السفير و مقر املجلس الشعبي الوطني و قد تفاعل معه عدد من 
إبداء  و  بالسلب  اآلخر  البعض  و  باإليجاب  منهم  البعض  املواطنني، 
رفضهم لنب قرينة و جميع املترشحني للرئاسيات و باإلنتخابات ككل، و 
قد قام بعض املواطنني بقذف بن قرينة و وفده املرافق له بالبيض و بعض 
قارورات املاء الصغيرة الفارغة متاًما مثلما رماه آخرون بالورود. و كاد أحد 

املواطنني الرافضني لإلنتخابات أن يعتدي على بن قرينة جسدًيا 
                                                               ع٫ق

بن فليس يوّجه سهامه ضد 
فترة حكم بوتفليقة 

ركز املترشح لرئاسيات 
12 ديسمبر علي بن 

فليس، على نقطة 
فتح ملف فترة حكم 

بوتفليقة، مبرزا حجم 
اخلسائر التي تكبدتها 

اجلزائر جراء التجاوزات التي 
حصلت.

وقال بن فليس خالل انطالق 
حملته االنتخابية، أمس، من تلمسان عل مستوى دار الثقافة 

«عبد القادر علولة»، أن «العصابة»  نهبت ميزانية اجلزائر، حيث 
كسروا اجلزائر، بنهبهم وسرقاهم لألموال العامة. وتقبضوا على 
الصندوق املالي لألمة، عبر تعطيل دور مجلس احملاسبة فربطوا 

الرقابة القبلية، وأغلقوا أفواه الرقابة البعدية.أما بخصوص 
برنامجه هو فقال أنه لن يوهم الشعب باألباطيل ولن يعدهم 

بالعملة الصعبة، بل سيعمل على تطوير البالد، واعدا بأن يقوم 
بخفض ميزانية تسيير الدولة، بنسبة 20 باملئة، حتى يتجنب 
التبذير، مقابل أن تزيد نسبة مساهمة الضرائب بخزينة الدولة 

بوتيرة متصاعدة.
وكذا إلغاء البيروقراطية والرشوة، والتقليص من التراخيص 

اإلدارية التي تعيق مهمة املستثمرين، وتبسيط اإلجراءات. 
وحتدث بن فليس، على مشكل نقص األدوية يف البالد، 

حيث يتم استيراد نحو 80 باملئة منه، مقترحا إقامة شراكة بني 
املؤسسات العمومية وأخرى أجنبية إلنعاش القطاع.

أما يف مجال حرية التعبير فتعّهد املترشح علي بن فليس، 
بتحرير اإلعالم العمومي، وعدم جعله آلة دعائية للحكومة 

والرئيس، قائال أن اإلعالم العمومي، يجب أن يكون مرآة تعكس 
الشعب واحلكام واملعارضة. أما عن القطاع اخلاص فقال انه بقى 

ضحية اإلشهار.
وبالعودة للمواطنني فقال أنه يريد أن يكون خادما للشعب، 

وأنه سيحترم كلمة الشعب يف حالة مت التصويت غيره.
من جهة ثانية رافقت احلملة احتجاجات شعبية، حيث 

جتمعوا على محيط دار الثقافة هاتفني ضد رئاسيات 12 ديسمبر، 
و»ال تبون ال بن فليس الشعب هو الرئيس»، و»ماكانش انتخابات 

مع العصابات».
رحمة ع.

تبون يتغّيب عن تجمع العاصمة
ناب عنه مرموري 

حملة ميهوبي تنطلق من أدرار 

تعّهد بخفض ميزانية تسيير الدولة 
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أخبار السياسة

هويلي رياض
احلملة  انطلقت  لها  احملدد  املوعد  يف 
االنتخابية للرئاسيات املقبلة ، وانطلق معها 
محاولة  املجتمع يف  نحو عمق  املترشحون 
على  الذي سيطر  اخلوف  الختراق حاجز 
أنصار  سيطرة  ظل  يف  االنتخابات  أنصار 
التغيير على الشارع وظهور دعوات لبعض 
يف  االنتخابية،  احلملة  إلفشال  النشطاء 

ظل رفض رئاسيات 12 ديسمبر.
 ففي اليوم األول من احلملة اختار علي بن 
فليس والية تلمسان مسقط رأس الرئيس 
أصوات  لطلب  حملته   ليباشر  املخلوع 
املواطنني لتزكيته ملنصب الرئيس ، حيث 
إلى  ترقى  التي  األخطاء  تلمسان  عدد يف 
الرئيس  نظام  اقترفها  التي  اجلرائم  درجة 
إبراز  يف  فليس  بن  واسترسل   ، املخلوع 
العصابة  وأن  تلمسان  وتقديره لسكان  وده 
السابقة - حسبه - ال متثل تلمسان العلم 
عليه  عرف  الذي  فليس  بن   ، واحلضارة 
االنشقاق  بعد  املخلوع  نظام  مع  خصومته 
ملطالب  تبنيه  على  تأكيده  ،جدد  عنه 
املواطنني الراغبني يف التغيير. لكن حملة 
تكن سمنا  لم  األول  يومها  فليس يف  بن 

من  مجموعة  خرجت  فقد  عسل  على 
تنشيطه  على  معترضة  تلمسان  مواطني 
ضد  شعارات  هؤالء  رفع  اذ   ، للحمل 
لشخص  معادية  وأخرى  االنتخابات 

املترشح.
شعار   يحمل  الذي  بلعيد  العزيز  عبد  أما 
من  حملته  يف  شرع  فقد  يقرر»  «الشعب 
أقصى اجلنوب وبالتحديد من أدرار حيث 
من  حملته  باشر  وأنه  سيما  الهدوء  ساد 
زاوية حيث ترحم على أحد أعالم املنطقة، 
ونفس الشيء الذي قام به غرميه عز الدين 
يذهب  ما  وهو  الوالية،  نفس  ميهوبي يف 
إلى القول أن الوقوف يف الزوايا واألضرحة 
املمارسات  أخالقيات  مليثاق  خرق  هو 
أمس.  املترشحون  وقعه  التي  االنتخابية 
وبنفس الوالية أدرار لم يتلق ميهوبي وبلعيد 
أي مشاكل من قبل رافضي االنتخابات. 
والختيار اجلنوب من قبل عبد العزيز بلعيد 
الدين داللة تصب يف خانة  عز  وميهوبي 
برنامجهما  ضمن  باجلنوب  اهتمامهما 

االنتخابي.
اختارها  فقد  العاصمة،  إلى  وبالعودة 
املترشح عبد القادر بن قرينة لبداية حملته 
وبالتحديد  احلراك  معقل  اقتحام  إذ حاول 

البريد املركزي ، حيث وقف مع بعض من 
بعدما  مقتضبة  كلمة  هناك إللقاء  أنصاره 
لالنتخابات  رافضون  مواطنون  اعترضه 
ينسحب من  ما جعله  بالبيض  ومت رشقه 
الشارع حتت حراسة أمنية مشددة، ليتوجه 
مع  برنامجه  ليناقش  احلوار  منتدى  إلى 

مختصني.
أما عبد املجيد تبون ، فقد ألغى خرجاته 
لليوم األول ، إذ يبدو انه انشغل بترتيب 
بيته الذي عرف هزة سياسية وإعالمية مع 
انطالق احلملة سببت له متاعب وتتمثل 
يف استقالة مدير حملته االنتخابية السفير 
عبد اهللا باعلي بعد خالفات حادة مع مدير 
تداخل  بسبب  لعقاب  محمد  اإلعالم 
الذي  الرياض  لقاء  وحتى  الصالحيات، 
كان يفترض أن ينشطه املترشح عبد املجيد 
تبون، مت تعديله ليشرف عليه وزير السياحة 
من  عزز  ما  وهو  مرموري،  حسن  السابق 
تبون  حملة  عرفته  الذي  التصدع  فرضية 
الذي سارع لتعيني مدير ديوان الوزير األول 
املسجون عبد املالك سالل ، مديرا حلملته 
األول  اليوم  ميز  ما  هذا كل  االنتخابية.  
من احلملة، محاوالت جلس نبض الشارع 

وكسر للجليد السياسي. 

يف جو سياسي يسوده الترقب، بدى اليوم األول من احلملة االنتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019، 
عاديا، حيث شرع املترشحون يف تنشيط جتمعاتهم وااللتقاء مع أنصارهم ميدانيا رغم محاوالت محدودة للتأثير 

على سير احلملة. كما شهدته العاصمة مع املترشح عبد القادر بن قرينة وتلمسان مع املترشح علي بن فليس.

بن فليس، بن قرينة، بلعيد وميهوبي ينزلون إلى امليدان وتبون يتغّيب

المترشحون في مهمة كسرحاجز الخوف
وزارة الدفاع الوطني:

اتخاذ كل اإلجراءات لنجاح 
الرئاسيــات  المقبلــة

مساء  الوطني  الدفاع  وزارة  أكدت 
الوطني  اجليش  قيادة  أن  السبت، 
اإلجراءات  كل  اتخذت  الشعبي 
والترتيبات لنجاح االنتخابات الرئاسية 

املزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر املقبل.
و جاء يف بيان للوزارة أنه «يف إطار التأمني 
الشامل للعملية االنتخابية التي تعهدت 
الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
الناخبة  الهيئة  استدعاء  منذ  بضمانها 
ديسمبر   12 يوم  للبالد  رئيس  الختيار 
املقبل، اتخذت كل اإلجراءات األمنية 
الظروف  لتوفير  الضرورية  والترتيبات 
وفقا  االنتخابية  العملية  لسير  املناسبة 
بها  املعمول  واملعايير  القانونية  للشروط 
لنجاح هذا االستحقاق االنتخابي الهام 

لبالدنا».
العليا  القيادة  بأن  البيان  أضاف  كما 
باركت  «التي  الشعبي  الوطني  للجيش 
مرافقتها  وأعلنت  الشعبية  الهبة 

للمطالب املشروعة للمواطنني يف حتقيق 
الرئيسي  الهدف  وإجناز  املنشود  التغيير 
انتخابات  تنظيم  يف  املتمثل  للمطالب 
الدستورية  الشرعية  إطار  يف  رئاسية 
واسترجاع  الدولة  مؤسسات  واحترام 
األمل يف نفوس اجلزائريني يف غد أفضل 

كما أراده الشهداء األبرار».
«لتمكني  أنه  الدفاع  وزارة  وأكدت 
التحرك  من  واملترشحني  املواطنني 
والتعبير يف جو يسوده اإلطمئنان واألمن 
عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطالق 
احلملة االنتخابية، أعطت القيادة العليا 
التعليمات  الشعبي  الوطني  للجيش 
لكل  الضرورية  والتوجيهات  الكافية 
لتوفير  املعنية  األمنية  واملصالح  القوات 
الشعب  لتمكني  املالئمة  الشروط 
والفعالة  القوية  املشاركة  من  اجلزائري 
االستحقاق  ويف  اإلنتخابية  احلملة  يف 

الرئاسي املقبل بكل حرية وشفافية».

أكد األستاذ والباحث االكادميي سعيد مقدم أن اجلزائر تشهد تأخرا كبيرا يف مجال تسيير املوارد البشرية 
ويف تقدمي اخلدمات يف إطار ما يعرف باإلدارة االلكترونية، داعيا إلى ضرورة اعتماد برامج متطورة لضمان 

االستغالل األمثل للمورد البشري يف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

دعا العتماد برامج متطورة يف املوارد البشرية ..سعيد مقدم: 

الجزائر جد متأخرة في اإلدارة االلكترونية 

وقال سعيد مقدم خالل حلوله ضيفا على 
التي  العمومية  «الوظيفة  إن  األولى  القناة 
من 2.5 أكثر  مستخدميها  تعداد  يتجاوز 
تأطيرها  ونسبة  دولة،  مليون عون وموظف 
تشهد  باملائة،   13 إلى   5 بني  ما  تتراوح 
إلى  تفتقر  حيث  متطورة  منظومة  غياب 
سياسة حتفيزية وشبكة أجور تراعي قدرات 
مردودية  حتقيق  على  وحتفز  البشرية  املوارد 

أكثر وبأقل تكلفة ويف أقرب وقت ممكن».
 كما يرى املتحدث أن  جتميد العمل بنظام 
البشرية  للموارد  التقديري  التسيير  مخطط 
السنوي جعل اإلدارة منذ 2011 إلى يومنا 
هذا بدون إطار قانوني يضمن حسن تسيير 
من  -حسبه-  تعاني  التي  البشرية  املوارد 

سوء االستغالل واالستثمار اجليد.
بشرية  بقدرات  تزخر  اجلزائر  أن  وأضاف 
هائلة، ويبقى األهم هو حسن استغاللها، 
تعمل  ال  اجلزائرية  «اإلدارة  أن  حيث 
باألهداف وهو ما يفترض أن يتم اعتماده» 
عند  باألهداف  تعتمد  اإلدارة  أن  مبرزا 
الدول املتقدمة والتي ترتكز على مبدأ كل 
يحققه  ولم  لهدف معني  استحدث  مرفق 

يجب أن يزول.
التي  اخلدماتية  االدارت  أهمية  أبرز  كما 
أصبحت كلها تخضع ملبدأ املنافسة وتقدمي 
على  مشددا  عالية،  جودة  ذات  خدمات 
مع  الشخص  مواصفات  مراعاة  ضرورة 
منصب العمل، إلى جانب اعتماد مسألة 

والرسكلة  التأهيل  وتفعيل  املهنية  احلركة 
لتحسني خارطة التكوين التي هي متعثرة 

ومتصدعة، على حد تعبيره .
ودعا سعيد مقدم إلى خلق مدرسة وطنية 
التخصصات،  حسب  العمومية  للوظيفة 
وإنشاء معاهد متخصصة للتكوين االداري 
إلى جانب املعاهد األخرى العليا للتكوين 

املهني والتقني والتكنولوجي.
وبخصوص البحث العلمي يف اجلزائر اعتبر 
املتحدث أن صعوبات هذا املجال تكمن يف 
نقص االمكانات ويف بيئة العمل يف حد 
ذاتها و»ليس من الغريب أن نسجل نزوح 
وباحث وجامعي  عالم  ألف  أكثر من 22 

إلى اخلارج».  

على مدار 3 سنوات .. دحمون: 
تسويـة وضعيـة 400 ألـف 
من أصحاب عقود ما قبل التشغيل 

رباح أموفق
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  علن 
والتهيئة العمرانية صالح الدين دحمون، 
أنه سيتم  أمس األحد، من عني صالح 
من 400 أكثر  لوضعية  النهائية  التسوية 
ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل 

خالل الثالث سنوات القادمة.
وأوضح الوزير  يف إطار زيارة يقوم بها إلى 
إلى  فيها  شرع  جولة  ضمن  صالح  عني 
والية متنراست أنه «سيتم تسوية وبشكل 
من  ألف   400 من  أكثر  لوضعية  نهائي 
خالل  التشغيل  قبل  ما  عقود  أصحاب 
املستوى  على  القادمة  سنوات  الثالث 
قد  القرار  هذا  أن  إلى  مشيًرا  الوطني»، 
اتخذته احلكومة رغم الضائقة املالية التي 

متر بها البالد.

أهمية  السياق  ذات  يف  دحمون  وأبرز 
يساعدهم  مبا  للشباب  والتأهيل  التكوين 
على ولوج عالم الشغل مستقبًال، مشيرا 
باملناسبة إلى أن مدرسة الغاز بعني صالح 
تشكل «مكسًبا هاًما» للمنطقة من شأنه 
أن يساعد الشباب للحصول على تأهيل 
مؤكًدا  املبرمجة،  التخصصات  وفق 
يف  التوظيف  أولوية  أن  السياق  ذات  يف 
لشباب  ستكون  البترولية  املؤسسات 

املنطقة.
املجتمع  اللقاء  هذا  خالل  الوزير  ودعا 
لالستفادة  الشباب  إقناع  إلى  املدني 
مختلف  عبر  املتاحة  التكوين  فرص  من 
مؤسسات التكوين املهني والتمهني التي 
تتوفر على أكثر من 420 تخصًصا متنوًعا 

مفتوًحا أمام الشباب.

التكوين هو أساس احللول حملاربة البطالة
األولويــة لشبــاب  الجنــوب 
للتوظيف  بالشركات البترولية 

ك وليد
لشباب  األولوية  منح  احلكومة  قررت 
اجلنوب اجلزائري يف التوظيف بالشركات 

البترولية.
وزير  تصريحات  خالل  ذلك  وجاء 
الداخلية صالح الدين دحمون، خالل 
املنتدبة  الوالية  إلى  قادته  التي  الزيارة 
مدرسة  بدور  أشاد  حيث  صالح،  عني 
تشكل  والتي  باملنطقة،  املتواجدة  الغاز 
يساعد  أن  شأنه  من  هاما»  «مكسبا 
وفق  تأهيل  على  للحصول  الشباب 
التخصصات املبرمجة. كما أّكد دحمون 
التوظيف يف  أولوية  أن  السياق  ذات  يف 
لشباب  ستكون  البترولية  املؤسسات 

املنطقة.
 هذا وقد عرف ملف التشغيل باجلنوب 
بخاصة  االحتجاجات  من  سنوات 

ضمن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق 
2011 منذ  خاضت  التي  البطالني، 
إلى  وصوال  االحتجاجات  من  سلسلة 

2014 بالتزامن ورئاسيات 2014.
الداخلية  وزير  قال  ثانية  جهة   من 
التكوين  إن  احمللية،  واجلماعات 
التنمية  مجال  يف  احللول  أساس  هو 

االقتصادية ومحاربة البطالة.
وقام وزير الداخلية، مبعاينة مشروع اجناز 

مدرسة الغاز من قبل 
وأشار  صالح.  عني  يف  سوناطراك» 
أن  شأنه  من  املشروع  أن  إلى  دحمون، 
ميد املشاريع الغازية، التي يجري تطويرها 
املنطقة بيد عاملة محلية  على مستوى 
مبحاربة  املشروع  سيسمح  كما  مؤهلة. 
بعض  منها  يعاني  التي  البطالة  ظاهرة 

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

شعباني آلخر رمق ظّل يردد «بن بلة أمل العروبة»
يواصل رائد جيش التحرير عن الوالية السادسة التاريخية، وأحد أهم كوادرها، عمر  صخري 
صاحب 87 سنة، في رفع اللبس عن عديد القضايا، التي شابت الوالية السادسة عشية وقف 

إطالق النار ربيع 1962، سواء ما تعلق بفتنة مؤتمرطرابلس، وما أفرزه من تحالفات في سباق 
محموم حول السلطة، بين مكتب تلمسان ومكتب تيزي وزو، خاصة عندما تفجر صراعا مسلحا، 

عرف وقتها  بحرب الواليات»أزمة صيف 1962» وكيف لعبت الوالية السادسة دورا 
محوريا، في تعبيد الطريق نحو استالم زمام السلطة، للثنائي أحمد بن بلة وهواري 

بومدين، كل هذه التفاصيل وغيرها، تجدونها في الحلقة السابعة من شهادته 
التي خص بها  «أخبارالوطن» .

الـحــلــقة السابعة جماعة عبد اهللا السلمي مجرمون و سفاكو دماء■

فـاروق مـعـزوزي
كيف التقيتم مبحمد بوضياف يف بريكة، وحول  ماذا دار 

موضوع اللقاء؟
جاء محمد بوضياف لرؤية شعباني بعد 13 أفريل التقيته وقد كان 
القتال، فيما  توقيف  الذي كان عضوا يف جلنة  برفقتي حسني ساسي 
رافق بوضياف محمد عالهم كونه رئيس  جلنة توقيف  القتال الوطنية 
مبكتبه يف بومرداس، وأنا كنت منسق جلان توقيف القتال على مستوى 
القتال  وقف  جلنة  عضو يف  رخصة  عندي   وكذلك  السادسة،  الوالية 
الوطنية ، وجاء بوضياف حامل فكرة ضد بن بلة، ألن جماعة طرابلس 

األغلبية مع بن بلة.
مقاطعا..كيف كان ردكم؟

أجبته وكنت مبعية حسني الساسي، أنكم أنتم خمسة أصحاب  
بعضكم  مع  ومتحدين  متفقني  تكونوا   أن  نتمنى   نظيف  مسار  لكم 
علينا  يصعب  مختلفني  تكونون  عندما  ولكن  وراءكم،  نكون  ونحن 
أن  ولو  أنفسنا،  على  ننقسم  أن  نستطيع  ال  كوالية  ونحن  االختيار، 
بعض الواليات انقسموا. وأخبرته نحن لم نكن فقط مجرد قيادة بل 
نحن إخوة، وقد رافقناه فيما بعد حتى وصلنا معه إلى مدينة املسيلة.

كيف وصل  بن شريف من الوالية الرابعة إلى الوالية السادسة، 
ما هي الظروف  واملالبسات؟

قد وصلت  الواليات، كنت  أزمة  تبدأ  أن  وقبل   غداة االستقالل 
«لفيال جولي» وكان اجلو مكهربا  يف العاصمة، عزالدين زراري وصديق 
حددوا املنطقة املستقلة يف العاصمة، وجماعة الوالية الرابعة كانوا هم 
املسيرين احلقيقيني للعاصمة، يف  هذه الظروف التقيت بن بلة وخيضر 
وبن شريف يف الفيال جولي (مقر الرئاسة) ووجدت كيس»شكارة» من 
السادسة،  بالوالية  اخلاصة  مليون  بلة 500  بن  إياها  أعطاني  األموال 
فطلبت منه أن يسلمني مبلغ الوالية األولى فزادني 500 مليون فأصبح 
املبلغ مليار، وضعته يف»خيشة» ثم أخبرني إن جماعة الرابعة يهددوننا، 
والظاهر أن  بن بلة لم يكن يثق فيهم وال يأمتنهم، فيما محمد خيضر 
أخبرنا أنه متوجه إلى القصبة للقاء ياسف سعدي يف  القصبة، فيما بن 
بلة حتدث بأنه عازم على الذهاب إلى تلمسان، وظل  بن شريف واقفا

وحيدا، وقال لي  أنا أين أذهب؟ قلت له :تعال معي ألنك من 
الوالية السادسة ومن منطقتنا  فهزته هذه الكلمة.

مقاطعا..كيف غادرت بعد أن استلمت األموال؟

الدار  يف  صغيرة  طائرة  لي  طلب  قد  بلة  بن  أحمد  كان 
البيضاء، وكان برفقتي جاب اهللا خليفة، توجهت وقد اشتريت حقائب 
بن  حني  يف  لبسكرة،  متجها  للمطار  وأوصلوني  فيها،  األموال  لوضع 
شريف أخذ سيارته واجته إلى اجللفة، وتوجه للمجاهدين محدثا إياهم 
قائد  عندما صار  ذاته  لكن  الثورة»  يشرفونني يف  لم  يردد:»أهلي   وهو 

للدرك الوطني، أصبح ضد املجاهدين وأدخلهم للسجون، فمثال
بل  احلزب،  من  بإقصائهم  قام  احملافظة،  يف  كان  لعجال  طاهر 
وصل به األمر إلى حد، إدخالهم السجن متى كانت أي زيارة رسمية 

للمسؤولني املركزيني، ويطلق سراحهم بعد  انتهاء الزيارة.

عطفا على جوابكم، ونعود لقضية عبد اهللا سلمي، ثمة لغط 
وخلط بشأنها هل حقيقة متت تصفيتهم؟

عن  بعيدا  أصبحت  التنفيذ،  حيز  النار  إطالق  وقف  دخل  منذ 
مشكل،  من  أرجع  التنقل  كثير   وكنت  الوالية،  ومقررات  قرارات 
كانوا  األغواط،  نزلت  عندما  ذلك  وقد الحظت  آخر،  إلى  يرسلونني 

وقت غداء لم يتركونني حتى أتناول وجبة الغداء، فبمجرد
أن وصلت مت تكليفي مبهمة  أخرى فخرجت من األغواط مسرعا، 
سلمي  اهللا  عبد  جماعة  أن  أعرفه  الذي  لكن  شيئا  أعرف  أعد  ولم 
وقد  دماء   سافكو  و  مجرمون  ألنهم  عليهم،  مأسوف  غير  وهم   ذهبوا 
أعانوا االستعمار وعرقلوا الثورة وتسببوا  يف الكثير من هالك اإلطارات 
فيه  يوجد  ال  عرش  ثمة  حتى  عروش   وعزلوا   الثورة،  يف  واملجاهدين 
مناضل يف اجلبهة، ألن عبد اهللا سلمي كان يف وسط عرشه، وكانت 
وكان  أذى  أي  تتلق  ولم  االستعمار،  طرف  من  محمية  العروش  هذه 

السلمي متربعا على هذه األعراش مثل عرش أوالد محمد.
مقاطعا..أقصد قصة تصفيته بعد أن أعطي  له األمان؟

أما كيف   لعبد اهللا سلمي يف تخميني احلرب خداع.  ما حدث 
بوسماحة هم من يكون  برواقية  فارس ومحمد  الرحمان  جاء مع عبد 
عندهم اجلواب، ويكون عندهم التفصيل خير مني. أما أنا فكنت  يف  
تقرت يف  رقابة توقيف القتال، تأتيني برقية مفادها بأن جماعة فارس 
دخلوا بوسعادة، واملسؤول عن هذا اخللل هو خليفة محمد طاهر ألنه 

مسؤول عن توقيف القتال يف بوسعادة، وكنت أنا املسؤول عليه
يف  االتصال واألخبار وجلنة توقيف القتال، وقد بلغ محمد شعباني 

ولم يبلغني.
كيف تنقلت إلى بوسعادة، بعد أن بلغتكم برقية االلتحاق؟

تفتيفة  بن  وجدت  وقد  بوسعادة،  يف   ونزلت  تقرت  من   طرت 
وبرواقية محمد وعبد الرحمان فارس ورئيس دائرة بوسعادة، ووجدت 
كذلك جنرال املدية، قلت لهم جماعة الرابعة، ما الذي أتى بهم هنا 

ألن  األمر يخص الوالية السادسة؟
افترقنا بعد هذا احلديث، وقلت خلليفة محمد الطاهر، يف الصباح 

تكون عندهم وتتابع األمر.
حلد اآلن لم أتلق منكم جوابا حول تصفيتهم؟

بيننا  واحلرب    ،1957 سنة  من  وهم  يحبهم  كان  الذي  من  أوال 
والدم  والعطش  يسقطون،  واألعزاء  واألحباب  يسقطون  والشهداء  
يسامحهم؟  أو  يحبهم  أن  مستعد  اليوم  من  بسببهم،  والعرى   واجلوع 
العاصمة،  يف  كان  ألنه  غيابه  يف   مت  واألمر  شعباني  جتاوزت  القضية 
طرف  من  تصفيتهم  تتم  كانت  جولي»عندما  يف»الفيال  كنا  ونحن 

اجلماعة.

أال يتحمل  محمد شعباني مسؤولية التصفية أخالقيا ولو لم 
يكن حاضرا؟

ال يتحملها وهم يستحقون أكثر من هذا، نتيجة خيانتهم  يستحقون 
املوت.

«مقاطعا» أين شعاركم كمجاهدين،عفا اهللا عما سلف؟
العفو على صاحب الغلطة والغلطتني، وليس على من جعل  عمره 

كامال  غلطة.

ماذا عن عددهم، فنب شريف يقول 750 وعبد الرحمان 
فارس800 واملصادر الفرنسية تقول 250 قتيل؟

باخليانة،  شعبية  كسب  يرغب  اخليانة،  جذور  من  شريف  بن 
ويرغب يف توريث املنطقة اخليانة.

كيف مت احتواء  شعباني من طرف الثنائي هواري بومدين وبن 
بلة عندما مت استعماله يف الدخول  للعاصمة بقوة السالح؟

أحمد  رأسهم  وعلى  اخلمسة  بالسجناء  مقتنع  األول  من  شعباني 
بن بلة وقد سار مع  املكتب السياسي الذي جاء فيه بن بلة وخيضر 
ومحمدي سعيد وعباس فرحات، وهؤالء  يظهرون  أنهم أهل  عقول، 
بلة  بن  الذي جاء جلماعة  هو  بومدين  بومدين ألن  يؤيد  لم  شعباني  
وشعباني بن بليست عروبي، ومشى مع بن بلة على أساس  أنه ميثل 

العروبة ويف إحدى النقاشات مع شعباني انتقدت بن بلة، يجيبني
حب  أحببناه  بلة  «بن  يقول  واقف  ساسي   وحسني  شعباني  

نسويا».

ما سر كل هذا  اإلفراط  يف اإلعجاب  بشخص  أحمد بن بلة 
املتعطش للسلطة؟

أتذكر حتى بعد األزمة «التمرد» وقبل أن يلقوا عليه القبض كان 
يقول للمجاهدين وأنا لم أكن حاضرا  معهم، إذ كنت يف األوراس  كان 
يردد عليهم  أن أحمد بن بلة  أمل العروبة يف اجلزائر، وهذا دليل على 

أن شعباني لم يكن
متمردا على بن بلة، بل كان يدافع  على نفسه من بومدين، وكان 

شعباني متأكد ومقتنع أن بومدين يتحني فقط الفرصة.

هل من فكرة حول مشاورات الشلف ،وماذا عن الدور الذي لعبته 
الوالية السادسة يف  هذه املفاوضات األخيرة؟

الفكرة هي إني عزلت من هذه املشاورات، ألني كنت يف تلمسان 
مع شعباني، ويف الوقت الذي رغبوا فيه الذهاب إلى الشلف، كان قد 
سبق وأن تفاوضت مع اخلطيب وقال لي املفاوضات التي يحضرها عز 

الدين ال نحضرها وأبلغت شعباني  بذلك.
كيف جاء رده؟

الرابعة  ال نحضرها كذلك»ولكن  رد قائال» إن لم يحضر جماعة 
أرادوا  وعندما  الدين  عز  وحضر  الرابعة،  الوالية  حضرت  النهاية  يف 
بجولة  معي  يقوم  حتى  قزان،  عفان  علي  سلطوا  الشلف  إلى  الذهاب 
سياحية ريثما يذهبون إلى الشلف حتى ال أرافق شعباني، واألمر يكون 
قد دبر من طرف بومدين بهدف عدم حضوري ، خشية مواقفي التي  
رآها مني يف بوسعادة، وقد سايره شعباني يف املوضوع ولم يكن عندي 
فكرة أن عفان كان عضوا يف الوالية اخلامسة، وقتها وعرفت أنها مكيدة 
وتظاهرت بالغباء، وقلت له خذني إلى زاوية سيدي بومدين ثم رجعنا 

منها إلى فيال رايوو.



رشيد  شويخ

القرية التي متتاز بطابعها الفالحي، 
كما تعد املنطقة من أهم القرى املعروفة 
تشتهران  اللتني  والبطاطا  التمور  بإنتاج 
الوطني،  املستوي  على  الوالية  بهما 
حيث يوفر هذا النوع من النشاط مناصب 
شغل كبيرة للسكان، األمر الذي جعل 
بأرضهم  يتمسكون  السكان  من  العديد 
وكذا االبتعاد عن جو املدينة الصاخب.
،فإن  القداشي  أهالي  وحسب 
الزراعة  قطاع  يواجهونه يف  أكبر مشكل 
عقارية  تسوية  بدون  مزارعهم  بقاء  هو 
للمصالح  العديدة  مراسالتهم  ،رغم 
لقمان  دار  أن  اإل   ، بالغرض  املختصة 
من  العديد  حالها،وأشار  على  بقت 
أراضيهم  بقاء  أن  القداشي  مزارعي 
ينغص  مشكال  يعد  تسوية  بدون 
عن  أثناهم  ما  حياتهم،وكثيرا  عليهم 
بعض   ، الفالحية  مستثمراتهم  توسيع 
الفالحني حتدثوا أيضا عن وجود نوع يف 
التالعب بهم من قبل هيئات ومسؤولني 
أجل  من  وتعبوا  أنهمكدوا  رغم  و   ،
حتويل هذه الصحراء القاحلة إلى جنات 
خضراء ، ومصدر لكسب لقمة عيشهم 
–بحسبهم-  تسبب  املذكور  املشكل   .
الكهرباء  بشبكة  ربطأراضهم   عدم  يف 
فيما   ، سونلغاز  مؤسسة  طرف  ،من 
أضاف آخرون أنه قد أودع جميع الوثائق 
العقارية  التسوية  للحصول على  املطلوبة 
هناك  يكن  لم  لذلك   ، أراضيهم  لقطع 
رد من جهتهم، ويف حديث ألحد  أي 
زاد  الذي  املأزق  أن  أكد  القرية  قاطني 
الطني بلة هو قلة مادة املازوت التي تعتبر 
بقي  حيث   ، مزارعهم  يف  حيوية  مادة 
مشكل التزود بها  الغير منتظم يف كثيرا 
األخيرة  هذه  وأن  األحيان ،خاصة  من 
تستعمل يف تشغيل املولدات الكهربائية 
التي  املياه  مضخات  تشغيل  ألجل 
الفالحية. وأضافوا  مزارعهم  بها  تسقى 
إلى  اضطروا  منهم  العديد  يوجد  أنه 
توقيف عملهم ملدة أيام ،قصد احلصول 
تبعد  التي  احملطات  من  املادة  هذه  على 

كيلومترات  من القرية.
منازل   تزويد  مشكل  أن  كما    
يعد  للشرب  الصاحلة  القرية  باملياه 
منها  يعاني  التي  املصاعب  أعقد  من 
املذكور  السكني  بالتجمع  القاطنون 
،األمر الذي دفعبالسكان إلى حفر اآلبار 
للتزود بهذه املادة الضرورية للحياة،فاملار 
عبر القداشي يالحظ عبر طريقها عددا 
كبيرا من اآلبار املنتشرة ،و يف هذا الشأن 
حذر العديد من أطباء املنطقة من مخاطر 
استمرار استعمال سكان القداشي ملياه 
أخطار  من  ذلك  ينطوي  ،وما  اآلبار 
املياه  عبر  املتنقلة  باألمراض  اإلصابة 
كالتيفويد و الكوليرا  مثال .كما حتدث 
الصحية  اخلدمات  انعدام  عن  السكان 
فإن مستوى تقدمي اخلدمات  ،وحسبهم 
ظل  يف  عنه  احلديث  ميكن  ال  الصحية 
وجود مرافق  صحية أصال فيه، حيث 
تفتقر القرية ملركز صحي أو قاعة عالج 
، مما يضطرهم إلى التوجه إلى املؤسسة 
املركز  أو  بالرباح  اجلوارية  الصحية 
الصحي بقرية الدبديبي القريبة منهم ، 
كحاالت  احلرجة  احلاالت  عند  خاصة 

اللسع العقربي.
الترفيهية  املرافق  عن  احلديث   أما 
القداشي  تزال  ال  ترف  فهو  والشبانية 
من  العديد  أبدى  و  عنه،  بعيدة 
استيائهم  املوضوع   هذا  يف  املواطنني 
املأزق  هذا  ،جراء  الشديدين  وتذمرهم 
الذي حول حياتهم إلى جحيم، خاصة 
يف  يدرسون  الذين  لألطفال  بالنسبة 
من  تتكون  التي  االبتدائية  املدرسة 
تنعدم  تلميذا   15 قسم  كل  يف  قسمني 
حق  من  التي  الضروريات  أبسط  فيها 
ينص  عليها حسبما  احلصول  طفل  أي 
املثال  فنذكر على سبيل  القانون،  عليه 
فناء املدرسة الذي يلفت انتباه أي الزائر 
الستخراج  مصنع  يف  أنه  له  فيخيل 
،يف  احلجارة  تناثر  خالل  من  احلجارة 
يعيق  ما  األشكال  وبشتى  مكان  كل 
جهة  من  اللعب  يف  األطفال  حركة 
وجود  الحتمال  خطرا  تشكل  ،كما 
احلجارة. وحشرات ضارة حتت  عقارب 

حل  ال  أزمة  فهي  النقل  أزمة  أما 
ألزم  ،مما  السكان  وصف  لها،حسب 
بعض  سيارات  على  االعتماد  عليهم 
املارين من الفالحني ، وذلك مع حتمل 
احلارقة  الشمس  أشعة  حتت  الوقوف 
يضطر  وقد  الصيف،  فصل  يف  خاصة 
بعضهم الستعمال احلمير للتنقل ،فيما 
للتخلي  عن  مضطرين  العديدين  وجد 
احتياجاتهم  نحوها  وقضاء  التنقل 
حتدث  املذكور.كما  املشكل  هذا  جراء 
األهالي عن مشكل توفير إمام للمسجد 
،لتعليم  القرية  ألطفال  قرآنية  ومدرسة 
عدم  من  أقلقهم  مأزق  الناشئة  فهو 
من  يعتبرونه  ،حيث  املطلب  هذا  توفر 
األولويات وذلك بالرغم من الوعود التي 
الدينية  الشؤون  مديرية  إياها  وعدتهم 

لكن لم يوجد أي صدى لذلك.
ببلدية  مسؤول  مصدر  وكشف  هذا 
الوضعية  تسوية  مشكل  أن   ، الرباح 
القداشي سيتم حلها  العقارية ألراضي 
لألراضي  اخلاصة  امللكية  خالل  من 
بامللف  اخلاصة  اإلدارات  طريق  ،عن 
االستفادة  لهم  يتسنى  ،وحتى  املذكور 
الكهرباء  توزيع  مؤسسة  خدمات  من 
كهرباء،كما  عدادات  ،ومنحهم  والغاز 
تسوية  أجل  من  تنشط  البلدية  أن  قال 

أوضاعهم يف أقرب وقت ممكن .
فإن  املغلوقة  العيادة  مشكل  وعن 
عدد السكان بالقرية قليل ،و ال ميكنهم 
،فهم  بهم  قاعة عالج خاص  بناء  من 
يتلقون عالجاتهم بقاعة العالج يف  قرية 
من  سكانية  كثافة  األكثر  الدبديبي 
املياه  بشبكة  يخص  ،وفيما  القداشي 
السكان  فأكد  أن  للشرب،  الصاحلة 
يحبذون مياه اآلبار عن مياه األخرى،أما 
ملك  فمعظمها  النقل  مشكلة  عن 
خاص ،واخلواص يرفضون التوجه نحو 
مثل القرى التي ال يقطن بها عدد مهم 
من السكان، ومعظم األهالي  يعتمدون 
إلى  للتوجه  اخلاصة  سياراتهم  على 
أنه أشار  الوالية غير  أو  البلدية  عاصمة 
إلى أن املتمدرسني حلت مشكلتهم من 

خالل توفير حافلة للنقل املدرسي.
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أقدم صباح أمس ، العشرات 
السكن  من  املستفيدين  من 
مبقاطعة  اإليجاري  العمومي 
على  متنراست  يف  صالح  عني 
 ، املقاطعة  مقر  أمام  التجمهر 
من  الشديد  غضبهم  على  تعبيرا 
كثرة الترقب التي ارتفعت حّدتها 
زيارة  بعد   ، األخيرة  اآلونة  يف 
للمدينة  العمران  و  السكن  وزير 
قدمت   ، املنصرم  الشهر  أواخر 
انشغاالتهم ،  له خاللها عريضة 
و طول مدة االنتظار التي جتاوزت 
تعبيرهم  حسب  على  العام 
اعتبروه  ما  على  و   ، الوقفة  أثناء 
من  املدة  طوال  عاشوه  تهميشا 
احملليني  للمسؤولني  التام  الغياب 
رأسهم  وعلى  التسيير  ضعف  و 
و  املقاطعة  على  األول  املسؤول 
قوائم  ال  حيث   ، الدائرة  رئيس 
بتاريخ  نهائية نشرت بعد األولية 
هذا  ومن   ،  11/10/2019
األخيرة لم يبدي  القائمون على 
اإلجراءات  يف  تقّدم  أي  امللف 
اجتاه  وضعيتهم  لتسوية  املسهلة 
،واكتفت  الدفع  أوامر  تسليم 
رقم  يوضح  وصل  بتسليم  حينها 
أن  باعتبار  موضعها  و  الشقة 
قدرت  للتوزيع  املسجلة  احلصة 
94 على  متوزعة  حصة   984 بـ 
فقط بحي الدغامشة مبقر املقاطعة 
اجلديد  بالقطب  أجنز  الباقي  و   ،
الشرقية  الساهلة  بقرية  جواليل 

على بعد 10كلم . 
هذه احلركة حسب احملتجني، 
الكاذبة  الوعود  على  للرد  جاءت 
معهم  التعامل  و  احمللي  للمسؤول 
فمصالح  البيروقراطية  مرات  عدة 
يلقي  للتسيير  احمللي  الديوان 
عدم صدور  و  الدائرة  على  باللوم 
 ، بالدفع  أوامر  بتسليم  أوامر  أي 
تسليم  إجراءات  تعطل  ناهيك 
املفاتيح ، مع معناة الكثير منهم و 
خاصة الشاب من مشكل السكن 
الذي وقف حاجزًا أمامهم و حال 
نصف  إكمال  من  متكينهم  دون 
دينهم و تكوين أسرة – على حد 
أوضاعهم  أن  موضحني   – قولهم 
إلى  واضطرارهم  االجتماعية 
اللجوء  أو  عائالتهم  مع  السكن 
التفكير  من  منهم  التأجير  إلى 
و أن األعراف  يف ذلك ، خاصة 
السكن  تفرض  باملنطقة  املتبعة 
البنت  ولي  لدى  للقبول  كشرط 

،و جلهم ُمقبلون على الزواج.
االحتجاج  أن  يف  الالفت  و 
من  الرد  ليأتي   ، يستمر  لم 
طرف الوالي املنتدب الذي سارع 
رئيس  من  إلينا  ورد  ما  حسب 
للمنظمة  صالح  فرع عني  مكتب 
«زاهي  والبيئة  للمواطنة  الوطنية 
استدعاء  الى   » طارق  محمد 
مدير وحدة ديوان الترقية والتسيير 
اجتماع  لعقد  باملقاطعة  العقاري 

بعد االحتجاج .

أدرار
المئات يتوافدون على تيميمون الحتفاالت 

المولد النبوي  
اإلدارية  املقاطعة  استقطبت 
220كلم  تبعد   التي  تيميمون 
الزوار  مئات  أدرار  والية  شمال 
من   اجلمعة  عليها  توافدوا  الذين 
من  و  الوطن  جهات  مختلف 
الظاهرة  هذه  تستمد  و  خارجه. 
روائع  ضمن  املصنفة  السنوية 
التراث الشفهي العاملي من طرف 
منظمة اليونسكو شعبيتها الكبيرة 
االحتفالية  الطقوس  تلك  من 
شكل  يف   تقام  التي  الشيقة 
مسيرة تنطلق من القصور املجاورة 
لعاصمة إقليم قورارة مرورا بجبل 
تيميمون  مدينة  وسط  السبوع  
بزاوية  احلفرة  موقع  إلى  وصوال 
سيدي احلاج بلقاسم. و يشكل 
محطة  أبرز  و  آخر  املوقع  هذا 
حيث  التظاهرة  يف  احتفالية 
يلتقي فيه مريدو  الزوايا الوافدين 
يف  املجاورة  القصور  مختلف  من 
براياتهم   مرفوقني  املسيرة  تلك 
بها  يصنعون  التي  و  متثلهم  التي 
إليه  يشد  شيقا  روحانيا  مشهدا 

أنظار احلضور. 

و من جهتها حترص مختلف 
الفلكلورية  واجلمعيات  الفرق 
هذه   إحياء  على  التقليدية 
ميزة  تشكل  التي  التظاهرة 
خالل  من  قورارة  مبنطقة  ثقافية 
احلضرة  و   البارود  عروض  تقدمي 
املهاري.  و  الفنتازيا  و  القرقابو  و 
الشعبي  احلدث  لهذا  مواكبة  و 
الهيئات  من  عدد  بادرت  الكبير 
تربوية  أنشطة   إقامة  إلى 
الصناعات  معرض  غرار  على 
غرفة  نظمته  الذي  التقليدية 
احلرف  و  التقليدية   الصناعات 
لوالية أدرار من أجل توفير فضاء 
بيع  و  عرض  من  احلرفيني  ميكن 

منتوجات  التقليدية. 
إحياء  مبناسبة  فإنه  لإلشارة 
النبوي  املولد  أسبوع  تظاهرة 
إحتفالية  طقوس  جتري  الشريف 
مختلف  مناطق  عبر  مماثلة 
املظاهر  تلك  سيما  أدرار  بوالية 
االحتفالية  املتميزة التي تشهدها 
قصور زاوية كنتة جنوب الوالية و 

قصر بربع بعاصمة  الوالية. 

المستفيدون من حصة 984 مسكن اجتماعي
طالبوا بتسليم المفاتيح في 

الصباح... والرد كان سريعا بالمساء

بلدية الرباح بالوادي 

سكان قرية القداشي يشربون مياه 
اآلبار ويتنقلون بالحمير

تعاني العديد من العائالت في قرية القداشي ببلدية الرباح التي تبعد بحوالي 24 كلم عن مدينة الوادي، 
عدة مشاكل تنموية ولعل أبرزها أزمة حادة في النقل وشح في المياه الصالحة للشرب، مما نغص عليهم 

حياتهم، على الرغم من أن القرية المذكورة تحوي كثافة سكانية معتبرة. إذ يشتكي سكان هذه القرية من 
ظروف معيشية قاسية الزمت العديد من األهالي، أين يعيشون حياة بدائية، خاصة وأنهم يعتمدون على مياه 

اآلبار كمصدر رئيسي للشرب.
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وأكد ذات املسؤول يف حديث لواج 
جانفي  شهر  خالل  فتح  «سيتم  انه 
بكل  جديدة  ملحقات  أربع    2020
ورقلة  و  متنراست  و  ادرار  واليات  من 
لتوجيهات  تنفيذا   وذلك  األغواط  و 
احلكومة املتعلقة بتعزيز مناطق اجلنوب 
الصيدليات   بهذه  العليا  والهضاب 
من  الصحة  تقريب  قصد  اجلهوية» 
املناطق   تزود هذه  بعدما كانت  املواطن 
الواليات  من  برا  باألدوية  حسبه-  

املجاورة لها. 
ولدى تطرقه الى تسجيل ندرة من 
حني آلخر يف املواد الصيدالنية أوضح 
تسعى  الصيدلية  «أن  جعبوب  السيد  
االستشفائية  املؤسسات  لتزويد  جاهدة 
بهذه املواد  احليوية خاصة اذا تقدمت 
الوقت  يف  بطلباتها  املؤسسات  هذه 
احملدد لذلك مشيرا يف  ذات الوقت الى 
العوامل التي حتول دون وصول هذه املواد 
الى املريض يف حينها من  بينها «حتويل 
تسجيل  أو  أخر  بلد  الى  املمون  مصنع 
التي يكثر  املادة األولية   انقطاعات يف 
أو  كما اضاف-  عامليا   الطلب  عليها 
اجتاه  اللتزاماته  املمون  احترام  عدم 

الزبون». 
العام  املدير  أكد  اإلطار  هذا  ويف 
أن»  املستشفيات  املركزية  للصيدلية 
الوقائية  التدابير  اتخذت  قد  املؤسسة  
من  للمريض  املادة  هذه  لتوفير  الالزمة 

خالل تخصيص  مخزون ملدة 6 اشهر 
حتى ال تتضرر املؤسسات اإلستشفائية  
من  اإلنقطاعات  تسجيل   «مرجعا 
وتنظيم  «مسؤولية  الى  الى آلخر  حني 
وبخصوص  اإلستشفائية».  املؤسسات 
الذي  املناعي  العالج  وصول  تأخر 
يدخل يف اطار األدوية املبتكرة املوجهة  
أكد  بالسرطان  باملصابني  التكفل  الى 
وبالرغم  العالج  «هذا  أن  املسؤول  ذات 
ميزانية  على  الباهضة  تكلفته  من   
قريبا  املريض  منه  سيستفيد  الصيدلية 
األستاذة  واتفاق  املناقصة  إطالق   بعد 
وحتديدهم  العالج  لهذا  الواصفني 

للمراكز املرجعية  اخلاصة بذلك» .  
املصابني  ان  آخر  جانب  من  وأوضح 
أخرى  أدوية  من  يستفيدون  بالسرطان 

ال تقل أهمية  عن األدوية املبتكرة . 
الصيدلية  مستحقات  وبخصوص 
العمومية  املؤسسات اإلستشفائية  اجتاه 
الديون  هذه  املسؤول  ذات   وصف 
ب»العادية جدا «بالنسبة ألي مؤسسة 
الصيدلية  مثل   زبائن  لديها  جتارية 
هذا  يف  مؤكدا  للمستشفيات  املركزية 
ترتفع   التي  الديون  هذه  بأن  املجال 
تأثر  احيانا وتتراجع احيانا  أخرى «ال 
سيما  الصيدلية  نشاطات  على  بتاتا 
اجتماعني  عقدت  قد  احلكومة  وان  
األول  العملية  لهذه  خصوصا  وزاريني 
خالل سنة 2011  والثاني خالل سنة 

االستفادة  للصيدلية  سمح  مما   2018
على  فوائد   بدون  بنكية  قروض  من 

املدى الطويل» . 
املركزية  الصيدلية  أنشأت  لإلشارة 
التي تعمل حتت وصاية  للمستشفيات 
واصالح  والسكان  الصحة   وزارة 
ومن   .  1994 سنة  يف  املستشفيات 
ذات  العمومية  املؤسسة  هذه  مهام  بني 
طابع جتاري وصناعي هو تخزين ومتوين  
وتوزيع املواد الصيدالنية على املؤسسات 
والعيادات  العمومية  اإلستشفائية 
اإلستشفائية  واملؤسسات  اخلاصة  
واحلماية  الوطني  واألمن  العسكرية 
التربية.  إعادة   ومؤسسات  املدنية 
خمس  على  املؤسسة  هذه  وحتتوي 
وعنابة  العاصمة  باجلزائر  ملحقات 
وستضاف  وبشار  وبسكرة   وهران  و 
سنة  جديدة  أخرى  ملحقات  اربع  لها 
2020 بكل من ادرار ومتنراست  وورقلة 

واألغواط. 
190 الصيدلية  ممونني  عدد  ويصل 
و116 محليني  بينهم  من   74 ممونا 
1255 زبائنها  عدد  يبلغ   كما  أجنبي 
عمومية  مؤسسة  بينهم 584  من  زبون 
و671 عيادة تابعة للقطاع اخلاص. كما 
تسهر الصيدلية ايضا على توفير مخزون 
استراتيجي من األدوية األساسية يلجأ  
إليه عند الضرورة سيما خالل حدوث 
أزمات كاألوبئة أو الكوارث الطبيعية . 
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يف  السبت  طبي  فريق  شرع 
إجراء عمليات  باملنظار يف اجلراحة 
من  يعانون  مرضى  لفائدة  العامة 
التوليد  و   النساء  وأمراض  املرارة 
العمومية  املؤسسة  مستوى  على 
اإلستشفائية املجاهد «حسني آيت 
أحمد  «بحاسي مسعود (80 كلم 
الطبية  األيام  إطار  يف  ورقلة)  شرق 
ي  الثانية  طبعتها   يف  اجلراحية 
هذا  مسؤولي  من  استفيد  حسبما 
هذا  ويأتي   . اإلستشفائي  املرفق 
من  الفئة  بهذه  الطبي  التكفل 
املنشأة  هذه  تزويد  بعد  املرضى 
الصحية  بجهاز املنظار الذي دخل 
وباستعمال  ي  اليوم  اخلدمة  حيز 
مما  حديثة   طبية  تقنيات  أيضا 
تكفل  ضمان  يف  ذلك  سيساهم 
من  الشريحة  بهذه  أفضل  طبي 
ي  احمللي  املستوى   على  املرضى 
كما أوضح لـ»وأج» مدير املستشفى 
فريد نقاز .   و برمجت وعلى مدار 
نوفمبر)   -22 16) كامل  أسبوع 
جراحية   عملية  عن40  يقل  ال  ما 
من  يعانون  مرضى  لفائدة  باملنظار 
و  النساء  أمراض  يف  و  املرارة  داء 
البروفيسور  إشراف  حتت   التوليد 
يف  أخصائي  مسعودي  زكريا 
اجلراحة العامة باملستشفي اجلامعي  
بتدعيم  العاصمة)  (اجلزائر  بالقبة 
من الطاقم الطبي احمللي ي حسبما 

شرح ذات املسؤول . 

فريق  شرع  ذلك  مع  باملوازاة  و 
الهيئة اإلستشفائية  طبي من ذات 
عديد  يف  أطباء   من  متكون 
فحوصات  إجراء  يف  اإلختصصات 
طبية لفائدة مرضى يف إطار التوأمة 
وشمال  اجلنوب  مستشفيات  بني  
الوطن ي والذين مت تسجيلهم (500

مستشفي   مستوى  على  مريض) 
الداخلي  الطب  يف  مسعود  حاسي 
(أمراض القلب و الشرايني و الغدد) 
وأمراض األنف و  األذن و احلنجرة 
باألشعةي  بالفحص  التشخيص  و 
وفق ذات املصدر. كما ينظم تكوين 
و  قابالت  و  عامون  ميداني ألطباء 
إنعاش   كيفية  يف  طبي  شبه  أعوان 
أخصائي  بتأطير  الوالدة  حديثي 
مستشفى  من  األطفال  طب  يف 
القبة ي مثلما متت اإلشارة إليه. و 
اجلراحية  الطبية  األيام  هذه  تختتم 
لفائدة   تكويني  دراسي  يوم  بتنظيم 
طبيني  الشبه  و  الطبيني  املمارسني 
اخلاص  و  العمومي  القطاعني  من 
لإلطالع على آخر  املستجدات يف 
يقل  ال  ما  أن  يذكر  الطب.  مجال 
عن 500 مريضا كانوا قد استفادوا 
و   متخصصة  طبية  فحوصات  من 
إجراء 26 عملية يف اجلراحة العامة 
الطبية  الطبعة األولي لأليام  خالل 
التي نظمت  شهر مارس املنصرم .  

إشهار
AAKAKHAKHBAKHBAAKHBARAKHBAREAKHBARELAKHBARELWAKHBARELWAAKHBARELWATAKHBARELWATAAKHBARELWATANAKHBARELWATANEAKHBARELWATANE AKHBARELWATANE 3AKHBARELWATANE 38AKHBARELWATANE 38 AKHBARELWATANE 38 DAKHBARELWATANE 38 DUAKHBARELWATANE 38 DU AKHBARELWATANE 38 DU 1AKHBARELWATANE 38 DU 18AKHBARELWATANE 38 DU 18-AKHBARELWATANE 38 DU 18-1AKHBARELWATANE 38 DU 18-11AKHBARELWATANE 38 DU 18-11-AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- 2AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- 20AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- 201AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- 2019AKHBARELWATANE 38 DU 18-11- 2019

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

إشھار تٱسیس جمعیة محلیة
طبقا لحكام المادة 18 من القانون رقم 12_06 المؤرخ في 18 صفر 
1433 المواقف ل 12 ینایر 2012 المتعلق بالجمعیات تم ھذا الیوم 

17 نوفمبر 2019 تٱسیس الجمعیة المحلیة: 
المسماة:الجمعیة الدینیة لمسجد عبد الحدید بن بادیس

المسجلة تحت رقم:64 بتاریخ :2029/11/17
الرئیس: حمداوي عالوة

المقر االجتماعي: حي الشھداء بلدیة برھوم دائرة مقرة والیة المسیلة

ورقلة 
عمليات بالمنظار لمرضى  بمستشفى حاسي مسعود  

أدرار
 مواطنون يعبرون عن مساندتهم لإلنتخابات الرئاسية القادمة   

عن  بأدرار  السبت  مواطنون  عبر 
املقررة  الرئاسية  لإلنتخابات  مساندتهم  
لوحظ  حسبما  ي  املقبل  ديسمبر   12 يوم 
. و دعا هؤالء املواطنني الذين جتمعوا أمام 
شهداء   املخلد ألسماء  التذكاري  النصب 
الشهداء  بساحة  املظفرة  التحريرية  الثورة 

تنظيم  ضرورة  إلى  الوالية  عاصمة  وسط 
احملدد  موعدها  يف  الرئاسية  اإلنتخابات 
يتولى  منتخب  جمهورية  برئيس  للخروج 

زمام تسيير شؤون البالد. 
وردد املشاركون يف هذه املبادرة هتافات 
القادمةي   للرئاسيات  مساندة  وشعارات 

للجيش  املطلق  دعمهم  عن  أيضا  معربني 
الوطني الشعبي و قيادته العليا يف دعمها و  
مرافقتها للحراك الشعبي السلمي ومطالب 
بقوة  للذهاب  املواطنني  وحثوا  الشعب. 
استمرار  لضمان  اإلقتراع  لصناديق 
مؤسسات الدولة و  بناء جمهورية جديدة. 
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أخبار السر ايا

مدير حملة تبون عبد اهللا 
باعلي استقال وليس مريضا 
علمت  «أخبار الوطن» من مصادر جد مطلعة أن مدير 

احلملة االنتخابية للمترشح عبد املجيد تبون، السفير عبد 
اهللا باعلي، قد استقال رسميا من احلملة بعد خالفات 
حادة حول كيفية تسيير احلملة مع مدير اإلعالم محمد 

لعقاب، وقالت ذات املصادر التي أوردت اخلبر أن اخلالفات 
بني الرجلني وصلت إلى حد مشادات كالمية استخدم فيه 
الكالم القبيح، بعدها غادر السفير عبد اهللا باعلي مديرية 
احلملة، يف حني انتصر املترشح عبد املجيد تبون إلى مدير 

إعالمه لعقاب وعينه مديرا للحملة. 
ومعلوم أن مديرية احلملة حاولت التخفيف من وطأ 

االستقالة عشية احلملة وفندت اخلبر مدعية أن السفير عبد 
اهللا باعلي يعاني من متاعب صحية وهو األمر الذي نفته 

مصادرنا جملة وتفصيال.

مشاط مديرا عاما للمطابع 
وحمايدية على رأس «الناب»

أجرى وزير االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة، حسن 
رابحي، أمس، تعديالت على رأس كل من الوكالة الوطنية 

للنشر واإلشهار "Anep"، ومجمع مطابع الدولة.
وعّني الوزير رابحي، منير حمايدية رئيسا مديرا عاما للوكالة 

الوطنية للنشر واإلشهار "Anep"، وعبد القادر مشاط رئيسا 
مديرا عاما جديدا ملجمع مطابع الدولة.

بن زمية يصدم «الفرنسيني»
تداولت مختلف الصحف الفرنسية وحتى اإلسبانية 

تصريحات جنم "ريال مدريد"، "كرمي بن زمية"، التي صدمت 
"الفرنسيني" بشكل كبير. كما أن اجلميع عّبر عن دهشته 
من تصريحات "بن زمية" الذي يبدو مستعدا للتخلي عن 

جنسيته الفرنسية من أجل اللعب مع منتخب اجلزائر فنجم 
النادي "امللكي" يرفض بأي شكل من األشكال التشكيك 
يف قدراته خاصة من طرف رئيس االحتاد الفرنسي. يأتي 
هذا يف الوقت الذي يقدم فيه جنم "ريال مدريد" أداء مثالي 

مع "امليرنغي" وهو يعتبر النجم رقم واحد يف الفريق.
ابن الوادي.. حسني فوحمة 

يتوج بجائزة أحسن
 مؤذن في غرادية

 ُتّوج الشاب حسني فوحمة ابن والية الوادي، باملرتبة 
األولى يف مسابقة صوت اآلذان، التي أقيمت يف والية 

غرداية. وقد ظفر املتسابق حسني باملرتبة األولى يف 
املسابقة، عن جدارة واستحقاق، وذلك أمام ما يفوق 
200 مشارك من مختلف واليات الوطن. جتدر اإلشارة 

إلى أّن املتوج حسني سبق له وأن نال املرتبة األولى بذات 
املسابقة والئيا.

اختار املترشح لرئاسيات 12 ديسمبر عبد القادر بن قرينة، 
البريد املركزي بالعاصمة النطالق حملته االنتخابية، 

هي اخلطوة التي تراوحت التعليقات عليها ما بني اعتبارها 
شجاعة بأن يتخذ من معقل احلراك انطالقة له، وما بني 
قراءتها أنها محاولة لركوب املوجة واستعمال لغة التقرب 
من احلراكيني، يف حني تراوحت ردود الفعل عليه لتبلغ 

أوجها برمي صورته بالبيض ..

بن قرينة يقتحم 
معقل «احلراك»

مخمــــــــرة فـــــــي عمــــارة !
يعيش سكان إحدى عمارات املنظر اجلميل بالقبة، اجلحيم كل نهاية أسبوع بسبب التصرفات الالمسؤولة 
البن مسؤول سام سابق، حيث يقول ممثل عن السكان ألخبار الوطن، أنه كل نهاية أسبوع يأتي « االبن 

صاحب احلصانة»، رفقة أصدقائه ليجعل من الشقة مخمرة حقيقية إلى غاية بزوغ الفجر وقال ممثل السكان 
أن القضية وصلت إلى محكمة حسني داي بعد تقييد شكوى من قبل السكان لكن وكيل اجلمهورية 

السابق عطل سير االجراءات بعد تدخل وزير عدل العصابة الطيب لوح، ما جعل « ابن املسؤول» يتمادى 
محوال حياة الناس إلى جحيم كل نهاية أسبوع فهل ستتحرك العدالة بعد سقوط العصابة أم أن راحة الناس 

وأمنهم ليس أولوية؟ 



سيودع، قبل نهاية السنة الجارية، سكان منطقة  حي اإلخوة بومدين في عزابة بسكيكدة، أزمة غياب شبكة 
الغاز و هذا عقب نجاح والي والية سكيكدة، من إقتطاع مبلغ مالي قدره 1 مليار سنتيم من حساب ميزانية 
الوالية، وهذا إلنجاز عملية الربط بالغاز الطبيعي لفائدة سكان المنطقة و هذا في إطار المشاريع التنموية 

الجوارية لفائدة سكان المناطق النائية.

08
أخبار الداخل

ضحيتها مستفيدة من مشروع أونساج بسكيكدة
عام حبس نافذ لمسيرة مجمع شمس

 بام البواقي

 سكيكدة

تخصيص مليار سنيتم لربط منطقة 
األخوة بومدين في عزابة

جمال بوالديس
أشغال جلسة  الوالي جاء يف  قرار 
املجلس الشعبي الوالئية األخيرة،  و 
املخصص للحصيلة السنوية للمجلس 
و هدا عقب األنشغاالت املرفوعة من 
قبل أسرة املجتمع املدني احمللي لبلدية 
طالبت  التي  احلي،  جمعية  و  عزابة 

يف  الغاز  شبكة  مع  معاناتها  بإنهاء 
أكثر من مرة و ناشدت الوالي التدخل 
الدي  احلي  أن  و  خاصة  العاجل  
مواطنيه  يزال  ال  كبيرا  توسعا  يعرف 
يستنجدون بقارورات الغاز التي نخرت 
حتويل  يتم  أن  ينتظر  حيث  جيوبهم، 

هذا املبلغ مباشرة من الوالية إلى شركة 
األمور  بكل  ستتكفل  التي  سونلغاز 
النظامية خاصة و أن الدراسة هي األن 
من  املستفيدين  قائمة  معها  و  جاهزة 
أزيد من  الى  التي تصل  احلي  سكان 

800 عائلة.
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االسبوع  نهاية  أدانت، 
بعزابة  اجلنح  محكمة  املاضي، 
مجمع  مسيرة  سكيكدة،  لوالية 
بعام  البواقي،  ام  بوالية  شمس 
حبس نافذ و100 ألف دينار جزائري 
ويتعلق  النصب  بتهمة  مالية  غرامة 
األمر باملعوة «ج.ن» راحت ضحيتها 
الوكالة  لدى  مشروع  من  مستفيدة 
الشباب  وتشغيل  لدعم  الوطنية 
بوالية سكيكدة. وقائع القضية تعود 
الى يوم 07/05/2018 ،أين اقتنت 
بعد  تبني  املجمع  من  عتاد  الضحية 
املختص  اخلبير  أجراها  التي  اخلبرة 
غير  أن العتاد  الصناعية  الصيانة  يف 
معطوب  و  النهائية  للفاتورة  مطابق 
التجريب  عملية  حتى  يتحمل  لم 
حيث  مباشرة،  بعدها  ليتوقف 
يف  املوجودة  التجارية  العالمة  أن 
Epson هي   النهائية  للفاتورة 
أما العتاد الذي احضرته املتهمة تابع 

لعالمة فورتني الصينية وقد مت الصاق 
عالمة إبسون مبادة الصقة لإلحتيال 
على الضحية وقاطع مقلد ال يحمل 
العالمة املوجودة يف الفاتورة النهائية 
أكدته  ما  وهو  غرافتاك  عالمة  وهي 
فوترت  املتهمة  ان  حيث  اخلبرة، 
مليون   450 يفوق  بسعر  اآللتني 
باعته  الذي  العتاد  حني  يف  سنتيم 
مليون   53 سعره  يفوق  ال  للضحية 
و  عليها،  التهمة  لتثبت  سنتيم 
إلتمست  قد  العام  احلق  ممثل  كان 
حبس  سنوات   3 عقوبة  تسليط 
نافذ و100 ألف دينار جزائري على 
املتهمة لتنطق هيئة احملكمة باحلكم 
السالف الذكر مع متكني الضحية من 
دينار جزائري  ألف  مبلغ قدره 200 
كتعويض عن الضرر الذي حلق بها.
جمال بوالديس

رقم  الوطني  الطريق  يصنف 
83 الرابط بني بلدية الشريعة وبئر 
مقدم واحلمامات من أكثر الطرق 
حوادث  خطيرة  تشهد  التي 
تهيئة  ورغم  إعادة  ومميتة، 
نقطة  يف  الطريق  وتوسيعه 
االنحراف نحو تازبنت  إال أن هذا 
األرواح  يحصد  يزال  ال  الطريق 
اجلهات  وحسب  مرتفعة،  بنسبة 
ترتبط  احلوادث  املعنية فجل هذه 
وأرصفة  أروقة  بعدم  إجناز  أوال 
وكذا  فرعية  ومثلثات  مرور 

إشارات مرور جد ضرورية.  كما 
بالعنصر  احلوادث  هذه  ترتبط 
وعدم  الفائقة  والسرعة  البشري 
يناشد  وعليه  القوانني،  احترام 
ملفترق  احملاذية  املناطق  سكان 
الطرق السلطات احمللية واملسؤولني 
ببرمجة  حل سريع للتخفيف من 
اخلطورة والفوضى وكذا انخفاض 
الطريق  باعتباره  احلوادث  نسبة 
الوحيد الرابط بني هاته البلديات 

الثالث وعاصمة الوالية تبسة.
فيروز رحال

تبسة
مفترق الطرق الشريعة - بئر مقدم 

يهدد األرواح البشرية

المسيلة 
 حجز 474 قنطار من مادة الفرينة و40 قنطار من النخالة

املنصرم  األسبوع  نهاية  حجزت 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة 
الفرينة  مادة  من  قنطارا   475 باملسيلة 
كانت  النخالة  مادة  من  قنطار   40 و 
بحوزة شخصني يف عمليتني منفردتني 
مكنت من توقيفهما وحجز بضاعتهما 
إطار  يف  العمليتني  هذين  وجاءت   .
املدعمة  املادة  تهريب  ظاهرة  محاربة 

موجهة  كانت  والتي   ، اللني  القمح 
 ، البسيط  املواطن  لدى  لالستهالك 
أين مت توقيف ’‘ ب - ص ’‘ والبالغ 
العمر 50 سنة وهو يقود شاحنته  من 
قنطار   190 بـ  محملة  كانت  التي 
مادة  من  قنطار  و40  الفرينة  مادة  من 
النخالة ، بينما مت توقيف الثاني ’‘ ب 
37 سنة بحوزته 285 قنطار من  ـ ح ’‘

البضاعة  حجز  مت  أين   ، الفرينة  مادة 
األنعام  تغذية  تعاونية  إلى  وتسليمها 
حني  يف   ، املسيلة  لوالية  والدواجن 
للسلطات  وإرساله  قضائي  ملف  أعد 
املختصة من أجل معاقبة املتورطني . 

صفاء كوثر بوعريسة

املجموعة  وحدات  متكنت 
الوطني  للدرك  اإلقليمية 
معتبرة  كمية  حجز  من  ببجاية 
من  الكحولية  املشروبات  من 
حيت  واألحجام  األنواع  مختلف 
بقيمة  وحدة   21203 ب  قدرت 
مالية81088850 دج. تعود وقائع 
إلى  معلومات  ورود  إثر  القضية 
للدرك  الطرقات  أمن  فرقة  أفراد 
وجود  مفادها  بخراطة  الوطني 
كحولية  مشروبات  حتمل  شاحنة 
متجهة من والية بجاية إلى والية 
تشكيل  مت  إثرها  على  الوادي، 
مبختلف  التنسيق  مع  دورية 
الوحدات املتواجدة باإلقليم، من 
والتنقإللى  املكان  تطويق  أجل 

ببلدية  املتواجدة  عزي  محطة 
الطريق  مبحاذاة  الواقعة  خراطة 
بجاية  الرابط   9 رقم  الوطني 
على  أسفرت  العملية  وسطيف 
توقيف الشاحنة املقتادة من طرف 
املسمى (خ. ع)  البالغ من العمر 
الوادي،  الساكن بوالية  54 سنة 
للشاحنة مت  الدقيق  التفتيش  بعد 
الكحولية  املشروبات  على  العثور 
علف  بواسطة  مموهة  كانت  والتي 
النخالة) أين  (مادة  احليواينات 
إلى  واقتياده  املعني  توقيف  مت 
القضية  يف  ملف  إجناز  مت  الفرقة. 
القضائية  اجلهات  إلى  وإرساله 

املختصة.

بجاية
الدرك يحجز كمية معتبرة
 من المشروبات الكحولية
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روبورتاج

 المؤسسات التربوية ببجاية

بلديات تشكو نقص اإلمكانات و أولياء تالميذ يتهمون «األميار»

ع.عماري
أن  املعلومات  تؤكد 
املدارس ظلت  من  الكثير 
على هذا احلال لسنوات، 
مما يجعل األولياء يطالبون 
بضمان توفير كل الظروف 
تسمح  التي  الالزمة 
يف  السيما  للتالميذ، 
من  االبتدائي،  الطور 
بدون  دراستهم  مزاولة 
خطر  وإبعاد  مشاكل، 
التي  املتنقلة  األمراض 
ما  حالة  يف  تصيبهم  قد 
األحسن  التكفل  يتم  لم 
وضمان  املياه،  بدورات 
بالكميات  املاء  توفير 

الالزمة.

انتقد العديد من أولياء التالميذ بالمؤسسات التعليمية بوالية بجاية وضعية دورات المياه التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة أبنائهم، الذين يضطرون إلى مزاولة دراستهم في ظروف تطبعها 
النقائص، وهو األمر الذي دفع األولياء إلى مناشدة السلطات المحلية ومسئولي البلديات، باإلضافة إلى مصالح مديرية التربية، من أجل التكفل بهذا المشكل.

 عبر أولياء  التالميذ عن استيائهم 
سيما   ، املدرسي  النقل  غياب  جراء 
باملناطق املعزولة بوالية بجاية ، حيث 
مشقة  يوميا  يتكدون  هؤالء  أصبح 
األطوار  مبختلف  املتمدرسني   أبنائهم 
ما  حيث   ، التعليمية  املؤسسات  نحو 
التالميذ   يؤرق   هاجس   النقص  يزال 
 ، الوالية  بلديات  مبختلف  القاطنني 
للخطر  معرضة   حياتهم   وأصبحت 
مشيا  طويلة   مسافات  يقطعون  كونهم 
االلتحاق  اجل  من  األقدام   على 
الوصول   يف  أمال   احلافالت   مبواقف  
يف الوقت احملدد. رغم املجهودات التي 
بذلتها السلطات الوالئية ، فيما يتعلق 
النقائص   أن  إال   ، املدرسي  بالنقل 

مستمرة بأغلب البلديات النائية الريفية  
منها و اجلبلية  التي أضحت يف أمس 
احلاجة  إلى توفير وسائل نقل إضافية  
و يف هذا السياق أكد العديد من أولياء 
التالميذ  بلديات  بوخليفة ، سيدي  
 ، تامريجت   ، ادكار   ، أمالو   ، عيش 
تاسكريوت   ، درقينة   ، االثنني  سوق 
ذراع  و  خراطة   ، اسماعيل  ايت   ،
قطع  على  مجبرون   أبنائهم  أن  القائد  
مساءا  و  صباحا  يوميا  طويلة  مسافةة 
يجتازون  إذ   ، مبدارسهم  لاللتحاق  
التي  خطيرة   مسالك   و   طرق  عدة 
بسهولة  قطعها   الصغار  للتالميذ  ميكن 
إلى مرافقة  أغلبية األولياء   اذ اضطر  أ 
 ، التعليمية  املؤسسات  أبنائهم  إلى  

و لعل ما زاد من استياء األولياء ، أن 
قليل  إال  على عدد  تتوفر  البلديات ال 
من النقل املدرسي ، ال ميكن له مطلقا 
يستفد   لم  حيث   ، احلاجيات  تلبية  
من  البلديات  هذه  تالميذ  غالبية  
خدماتها.. و سبق و أن أقدم العشرات 
من التالميذ يف األطوار الثالثة  بقرى   
بلديات  خراطة ، ذراع القائد أ دمار و 
أكفادو  على تنظيم وقفات  احتجاجية 
غضبهم  عن  للتعبير  البلدية   مقر  أمام 
املعاش  .  الوضع  عن  استيائهم   و 
من  املئات  يتخوف   أخر  صعيد  على 
التالميذ املتمدرسني  ببلديات اجلهتني 
من  بجاية   لوالية  الغربية   و  الشرقية 
غياب التدفئة ، و هو االمر الذي يؤثر 
على حتصيل  التالميذ و ينعض عليهم 
طبيعي   بشكل    دراستهم   مزاولة 
يكون  أين   ، الشتاء  فصل  خالل 
و   ، اجلبلية  املناطق  بهذه  قاسيا   البرد 
ابتدائيات   عدة  تالميذ  ألولياء  سبق  
املناطق املذكورة  و أن احتجوا أكثر من 
بالتدخل  الوالية   مطالبني  والي  مرة 
يزاولون  أبنائهم   بات  أن  بعد  العاجل  
دراستهم  يف ظروف جد قاسية  داخل 
حجرات و أقسام شبيهة بغرف التبريد 
و هو ما أثار استياء  و تذمر عدد معتبر  
من األولياء  و التالميذ على حد سواء 

.

انعدم النقل المدرسي زاد من معاناة التالميذ وأوليائهم 

عملية التهيئة كانت غائبة والتقلبات 
الجوية كشفت  المستور

البرد  و  األمطار  موسم  عودة   
املنتخبني  عيوب   كشف   ، القارص 
احملليني مبختلف بلديات والية بجاية ، 
بحيث لم  يقوم هؤالء  بعملية الترميم  
 ، التعليمية  املؤسسات   على مستوى  
من  االبتدائيات  تسيير   أن   و  سيما 
مسؤولية  تقع  و   ، البلدية  مسؤولية  
تسيير  على  بالوالية   التربية  مديرية 
أمور املتوسطات و الثانويات ، و عليه  
رؤساء  طرف  من  أللمعطاة  الوعود  فان 
كانت  البلدية   الشعبية  املجالس 
تساقط  بعد  بحيث    ، ورق  على  حبر 
كانت  املاضية   األيام  خالل  األمطار 
،  تبني   قوية  رياح  بهبوب  مرفوقة 
التي  االحتجاجات   خالل   من 
ببلديات   املتمدرسني   التالميذ   قام 
، سوق  أوقاس  القائد   ذراع   ، خراطة 
االثنني و غيرها  أنهم  يعيشون  معاناة 
إلى  األمطار  مياه  تسبر   بسبب  كبيرة 
القارص   البرد  ناهيك عن  األقسام  ، 
أمام انعدام التدفئة ، فاألطفال  الصغار 
هي  و   ، األقسام  يف  يتبولون  أصبحوا 
يومني   منذ  تسجيلها  مت  التي   الظاهرة 
يف ابتدائية بوحوقال  ببلدية خراطة مما 
مزاولة  أبنائهم   منع  إلى  باألولياء  دفع 
السلطات    تدخل  غاية   إلى  الدراسة 
ضلت  التي  التدفئة  توفير  و  احمللية  
،عملية  املاضية  السنة  منذ  مفقودة 

تهيئة أزيد من 27 ابتدائية  عبر  إقليم 
بلدية ذراع القائد  كانت هي  األخرى 
متوين  هذه  أزمة  متاما  بسبب  منعدمة  
السيد  أوضح  و   ، الصغيرة  املشاريع 
الشعبي  رحموني زوبير رئيس املجلس 
البلدي أن بلديته  تعاني أزمة مالية ، 
و يصعب  إعادة تهيئة  عدد معتبر من 
االبتدائيات التي حتتاج ألموال كبيرة ، 
و سبق له و انه  راسل والي الوالية أكثر 
من مرة ،  من اجل تدعيمه  مببالغ مالية 
محترمة إال انه لم يتلق الرد االيجابي  
إلى غاية اليوم . هذا و إذا كانت بعض 
باردت  قد  بجاية  والية  من  بلديات 
خالل  من  النقائص،  استدراك  إلى 
تخصيص أغلفة مالية، وإطالق أشغال 
التدريس  حجرات  متس  التي  الترميم 
فإن  جتهيزها،  بهدف  املياه،  ودورات 
مشكل  تواجه  البلديات  من  العديد 
إيجاد  يستوجب  ما  وهو  املياه،  نقص 
املؤسسات  لتزويد  أخرى  حلول 
االبتدائية  املدارس  خاصة  التعليمية، 
باملاء الصالح للشرب، وتفادي النقص 
خاصة يف ظل املراسالت التي قام بها 
نهاية  يف  التعليمية  املؤسسات  مديرو 
هذه  لتوفير  املاضية،  الدراسية  السنة 
املادة احليوية، مما يجعل املصالح البلدية 
الوسائل  بكل  باالستنجاد  مطالبة 

املتوفرة، على غرار خزانات املياه.

و  قرى  مختلف  سكان  ناشد  
أحياء بلدية أوقاس  شرق والية بجاية 
الوكالة  مسئول  و  احمللية  السلطات 
التجارية  لسونلغاز  إلى االستجابة إلى 
الوعود  املعطاة لهم  منذ مدة  و املتعلقة 
الطبيعي   الغاز  إطالق  تاخر  بعملية 
تالة   : التالية  املناطق  مستوى    على 
خالد ،  متعراست ، هرسوس ، ازمور 
و  احملتجني  لهؤالء  سبق  و   ، أقمون  و 
أن طالبوا بتدخل السلطات العليا  من 
علما   .. القضية  هذه  يف  النظر  اجل 
سكنات  املواطنني   ربط  أشغال  أن 
منذ  عدة  املناطق  ببعض  انتهت   قد  
أشهر ، فيما لم يتم إطالق  الغاز على 
الذين  احملتجني  من  عدد  مستواها. 
أغلقوا كلل من مقري البلدية و الدائرة 
و الوكالة التجارية سونلغاز  أشاروا أنهم 
قد ملوا  من الوعود الكاذبة ، مطالبني  
القاسية  البرودة   إلى  بالنظر  بشتاء  

التي متيز املناطق املذكورة جراء تواجدها  
الساحلي ، هذا  الشريط  على مستوى 
الذين  السكان   غضب  أثار  التماطل 
بتماطل  للتنديد  الشارع   إلى  خرجوا 
املشاريع   تدشني  يف  احمللني   املسئولني 
بعدما  ذلك  و   ، أوانها  املنجزة  يف 
استغرقت عملية إطالق  الغاز الطبيعي 
أشغال  تطلبته  مما  بكثير  اكبر   وقتا 
االجناز ، و هي املعادلة  التي أفقد  التي 
أن  يذكر  صبرهم.  السكان  أفقدت 
ينتظرون  القرى  هذه  من  بعض  سكان 
سنة  أواخر  منذ  الغار   مشروع  تدشني 
2015 ، و رغم االنتهاء من أشغال  اال 
جناز اال ان  السكان ال يزالون يتجمدون 
داخل بيوتهم ، التي حتولت  هذه االيام 
الذي أجبر  التبريد ،  الى أشبه بغرف 
صصراعاتهم  مواصلة   على  السكان  
من  البوتان  غاز  قارورات  مع  اليومية 

اجل  تدفئة منازلهم.

 سكان أوقاس  يطالبون  بشتاء دافئ 

تساقطت   التي  الطوفانية  األمطار   
املاضية  القليلة  األيام  خالل  بغزارة 
كانت  بجاية  بوالية  صدوق  مبنطقة 
حيث   ، البلدية  سكان  على  نقمة 
و  األخضر  على  الفياضات   تلك  أتت 
اليابس بحيث تسربت مياه األمطار إلى 
بشكل  منها  عائالت   عدة   سكنات 
تتكون  التي  مزيان  بن  عائلة  خاص 

ابن  و  األم   من 05 أشخاص األب ، 
منذ  قامت   املذكورة  العائلة    ، معاق 
املدينة  وسط  مسكن   بكراء  سنة    14
للغاية ،  ، و هي تعيش  ظروفا صعبة 
منذ أن تعرضت لتلك الكارثة الطبيعية 
و أصبحت اليوم  تأوي الشارع ،  بالرغم 
العائلة   رفعها رب  التي   الشكاوي  من 
لدى رئيس البلدية و  الدائرة  من اجل 

إسكانها  يف منزل الئق ، لكن ال حياة 
ملن تنادي ، فال مسئول تدخل  إلنقاذ 
حياة أفراد هذه العائلة  الذين يبيتون  يف 
احملليني.  املنتخبني  أعني  أمام   العراء  
من  بكل  االتصال  حاولنا  قد  و  هذا 
رئيسي البلدية و الدائرة الستفسار عن 
سبب عدم التكفل بهذه العائلة  ، غير 

أننا  لم  نتمكن من ذلك.

 عائلة بن مزيان تعيش أوضاع  مزرية وسط مدينة صدوق
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تلمسان

تساقط أولى الثلوج بمرتفعات 
جنوب الوالية 

بذات  اجلوي  املالحظ  وذكر 
ان  لوأج  الغاني  الهيئة بن يشو عبد 
ما  تراوح سمكها  التي   الثلوج  هذه 
على  تساقطت  سم   15 إلى   5 بني 
البالغ علوها ما بني 900 املرتفعات 
و  سنوس  بني  ببلديات  متر  ألف  و 
و  غرابة  عني  و  هديل  وبني  تيرني 

سبدو وسيدي  اجلياللي .
الوضعية  هذه  أن  الى  أشار  و 
اجلوية يصاحبها رياح تصل سرعتها 
مع  الساعة  يف  كلم    40 غاية  الى 

تساقط غزير لألمطار تكون مصحوبة 
بحبات البرد يتراوح معدلها ما  بني 
غاية  إلى  محليا  ملم   30 و   20
السبت.و  اليوم  من  مساء  الرابعة 
خالل  اجلوية  «الوضعية  أن  أضاف 
أجواء  املقبلة ستشهد  القليلة  األيام 
لتعرف  لألمطار  تساقط  و   مغشاة 
لتشهد حتسنا طفيفا بدء من الثالثاء 

املقبل». 
ومن جهتها أفادت املكلفة   
للحماية  الوالئية  باملديرية  باإلعالم 

أن  عبودي  جميلة  النقيب   املدنية 
على  تساقطت  التي  الثلوج  «كمية 
تسبب   لم  األمطار  و  املرتفعات 
خسائر و ال غلق للطرقات» حيث لم 
يتم تسجيل أي تدخل خالل نهاية 
مواطنو  تفاءل  و  اجلاري.  األسبوع 
و  األمطار  بكمية  تلمسان  بلدية 
إياها   معتبرين  املتساقطة  الثلوج 
أطفالها  مع  العائالت  خلروج  فرصة 
إلى هضبة اللة ستي بأعالي املدينة 

و االستمتاع  مبنظر الثلوج.
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مستغانم
 تنصيب أزيد من 5.000 طالب 

عمل خالل عشرة أشهر  
عمل  طالب    5.000 من  أزيد  تنصيب  مستغامن  بوالية  مت   
السبت  أستفيد  حسبما  اجلارية  للسنة  األولى  أشهر  العشرة  خالل 
من  الوكالة الوالئية للتشغيل. وأوضح مدير ذات الوكالة موي حلسن 
فتحي لوأج أن «هذه النتائج تشير إلى حتسن  ملحوظ يف أداء املنظومة 
سنة  من   الفترة  بنفس  قياسا  املأجور)  الشغل  (مؤشر  االقتصادية 
قطاعات  يف  الفترة  نفس  خالل  العمل  طالبي  إدماج  ومت   .«2018
البناء واألشغال العمومية  (42 يف املائة) والصناعة (34 يف املائة) 
والتجارة واخلدمات (19 يف املائة)  والنشاطات الفالحية (5 يف املائة) 
يضيف نفس املصدر.   وتضاف هذه احلصيلة -وفقا لذات املتحدث- 
لعمليات التنصيب التي تخص عقود العمل  املدعمة والتي بلغت 
خالل نفس الفترة 636 تنصيب يف مختلف القطاعات. وذكر السيد 
موي أن الوكالة الوالئية للتشغيل مبستغامن نظمت خالل ذات الفترة  
اجلامعات  وخريجي  التأهيل  عدميي  من  الشباب  لفائدة  130ورشة 
ومراكز التكوين  املهني حول «كيفية حترير السيرة الذاتية» و»تقنيات 
البحث عن العمل» و»التحضير  ملقابلة العمل» وغيرها استفاد منها 
عدد كبير من الشاب أغلبهم من اجلامعيني. وتلقت الوكالة الوالئية 
وملحقاتها األربع مبستغامن ومزغران وعني تادلس وسيدي  علي خالل 
هذه الفترة 19.817 طلب عمل مقابل 6.050 عرض عمل يضيف 
6.275 تنصيب  مبستغامن  املاضي  العام  مت  للتذكير  املسؤول.  نفس 

إطار  يف  منصب   375 وتوفير  القطاعات   مختلف  يف  عمل  طالب 
«عقد العمل املدعم» و1.302 منصب ضمن جهاز «املساعدة  على 

اإلدماج املهني» كما أشار إليه نفس املصدر.  

تيارت 
غلق مذبح غير شرعي بقرية سي 

الحواس ببلدية السبعين
يفتقر  شرعية  غير  مذبح  عن  الوطني  الدرك  مصالح  كشفت   
بوالية  السبعني  بلدية  احلواس  سي  بقرية  النظافة   شروط  الدنى 
تيارت وحجزت 257 كلغ من اللحوم البيضاء  منها 115كلغ من غير 
لوالية   الوطني  الدرك  به مصالح  أفادت  صاحلة لالستهالك حسبما 
وأوضح ذات املصدر أن فرقة الدرك الوطني ببلدية  تيارت .   
حمادية كشفت  اجلمعة املاضي  بناء على استغاللها ملعلومات تفيد 
يفتقر  السبعني  بلدية   احلواس  بقرية سي  غير شرعي  مذبح  بوجود 
ألدنى شروط النظافة أين ضبط  252 كلغ من اللحوم البيضاءو5كلغ 
املضبوطة  الكميات  عرض  وبعد  شخصني.  وتوقيف  األحشاء  من 
على الطبيب البيطري تبني أن 115كلغ غير صاحلة  لالستهالك ليتم 
اتالفها كما مت تسليم الكميات املتبقي الصاحلة لالستهالك  ملصالح 

مديرية النشاط اإلجتماعي. 

الجلفة 
هالك شخص و إنقاذ آخر اختناقا 

بالغاز
بوالية    , محقق  موت  من  آخر  إنقاذ  ومت  حتفه  شخصه  لقي   
اجللفة, جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون ,حسب ما علم 
من مصالح  احلماية املدنية. واستنادا للمكلف باإلعالم لدى مديرية 
تدخلت  فقد  الرحمان,  عبد   خاضر  أول  املالزم  املدنية,  احلماية 
حدود  يف   صبيحة   الوالية  بعاصمة  الرئيسية  الوحدة  إسعافات 
الساعة التاسعة صباحا مبسكن ريفي مبنطقة « مرقب بن حفاف» ( 
10 كيلومتر  غرب مدينة اجللفة), بسبب حادث اختناق شخصني 
املنبعث من   «CO» الكربون أكسيد   لغاز احادي  اثر استنشاقهما 
برميل. وفور تدخل األعوان, عثر  للتدفئة داخل  املستعمل  احلطب 
فارق  احلياة, العمر( 26 عاما) قد  البالغ من  الضحية األولى  على 
له  قدمت  حيث  سنة)   35) عمره  آخر  شاب  انقاذ  مت  حني  يف 
اإلسعافات األولية  يف عني املكان وحتويله على جناح السرعة ملصلحة 

اإلستعجاالت مبستشفى «ماحد عبد  القادر» بعاصمة الوالية. 

تساقطت ليلة الجمعة إلى السبت أولى الثلوج على  المرتفعات بالبلديات الجنوبية لتلمسان لهذا الموسم حسب علم 
لدى مصلحة األرصاد  الجوية بمطار «ميصالي الحاج» لتلمسان.

للجيش  مفارز  تدخلت 
السبت  الشعبي،  الوطني 
فك  أجل  من  بتلمسان 
العزلة عن املناطق املتضررة 
للثلوج  تساقط  إثر  على 
ذلك  و  املنطقة  عرفته 
املغلقة  الطرقات  بفتح 
واملساعدة  العون  وتقدمي 

للمواطنني.
الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح 
«تنفيذا  أنه  األحد  الوطني 
وزير  نائب  الفريق  لتعليمات 
أركان  رئيس  الوطني  الدفاع 
املتعلقة  الشعبي,  الوطني  اجليش 
بالتدخل السريع للوحدات املرابطة 
يف املناطق التي تشهد اضطرابات 
الثلوج  تساقط  إثر  على  و  جوية, 

(ن.ع.2)  تلمسان  عرفته  الذي 
والتي   ,2019 نوفمبر   16 يوم 
بعض  على  املرور  حركة  صعبت 
مفارز  سارعت  الطرق,  محاور 
للتدخل  الشعبي  الوطني  للجيش 
املتضررة  املناطق  عن  العزلة  وفك 
وتقدمي  املغلقة  الطرقات  بفتح 
العون واملساعدة للمواطنني خاصة 
والطريق   99 رقم  الوطني  الطريق 

الوالئي رقم 106».

 تلمسان
الجيش يفك العزلة عن المناطق التي 

شهدت تساقطا للثلوج

تيارت
وفاة شخصين وإصابة 
4 آخرين في حادث 

مرور
لقي ليلة أول أمس شخصان 

مصرعهما وأصيب 4 آخرون 
بجروح متفاوتة اخلطورة اثر حادث 

مرور خطير . 
وعلم من احلماية املدنية أن احلادث 

وقع يف الطريق الوطني رقم 14
يف جزئه الرابط بني بلديتي 

الدحموني وسيد احلسني نتيجة 
اصطدام سيارة سياحية بأخرى.  
وأّدى احلادث إلى مصرع شخصني 
يف عني املكان، تتراوح أعمارهما ما 
بني 5 و 27 سنة وأصيب 4 آخرون 
تتراوح أعمارهم ما بني 7 و 36 سنة 
بجروح متفاوتة وصفت حالة اثنني 

باخلطيرة.
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الوطنية  املنتخبات  شرعت 
وسيدات), (رجال   للدراجات 
, حتسبا  ببسكرة  تربصا حتضيريا 
املقررة   , لالمم  العربية  للبطولة 
من 30  نوفمبر الى 60 ديسمبر 
مبصر, باألسكندرية   2019

االحتادية    به  افادت  حسبما 
ويحّضر  للدراجات.    اجلزائرية 
لهذه  االكابر  من  دراجني  سبعة 
املنافسة , بقيادة املدرب الوطني,
عند  ,بينما  مرابط  شريف 
ثمانية  استدعاء  مت  السيدات,  
من   ثالث   , منهن  متسابقات 
الكبريات , ثالثة من الوسطيات 
بقيادة  الشبالت,  من  واثنتان 
عبد  ومساعدة   مداني  نسرين 
الكرمي توابتي.   وسيتم التعرف 
سيمثلون  الذين  الدراجني  على 
اجلزائر  يف املوعد العربي  , عقب 

عودة  انتظار  , يف  التربص   هذا 
اواسط)   ) اجلزائريني  الدراجني 
الدولية  الدورة   يف  املشاركني  

للمطارات بتونس. 
املستدعون  الدراجون 

للتربص: 
نسيم  : ل جا ر - بر كا ا
سعيدي,عبدالرحمان منصوري,
اسالم   , ساسان  الكسيب 

منصوري ,  
حمزة  بوزيدي,  محمد 

منصوي ومحمد امني نهاري .
كبريات : عائشة تيهار , رشا 
بلقاسم بنونان وليدية كاسمي .
ياسمني  نور  وسطيات: 

بوزنزن ونسرين سي يعقوب. 
حويلي  نسرين   : شبالت 

وشهرزاد  عزوز  

األلعاب األولمبية- 2020  

 الجزائري مخلوفي في تربص مغلق 
بداية من 24 نوفمبر

 : قائال  مخلويف  وصرح 
موعد  غاية  إلى  التربص  «يدوم 
سأسطر   حيث  األوملبياد2020-, 
مبعية  لتحضيراتي  املُفصل  البرنامج 
الذي سيجرى  دوبون,  فيليب  مدربي 
بعدة بلدان  من بينها الواليات املتحدة 
األمريكية, املكسيك وجنوب إفريقيا و 

غيرها من  الدول». 
عودة  سنة),   31) مخلويف  وأحرز 
قوية, بعد غياب عن املضامير واملواعيد 
الدولية  الكبرى  ملدة ثالث سنوات,

ألعاب  ملونديال  الفضية  امليدالية  بنيله 
(قطر), بالدوحة  القوى2019-  
ج),  38 ثا   31 د   3) قدره  بتوقيت 

د    3) شاريوت  تيموث  الكيني  خلف 
29 ثا 26 ج). 

وأضاف نائب بطل أوملبياد2016-
متر,  1500 و   800 الـ  تخصصي  يف 
«أمتنى أن تسير  التحضيرات يف أحسن 
الظروف, بعيدا عن االصابات  وخاصة 
العراقيل اإلدارية, حتسبا  حلدث عاملي 
بارز مثل األلعاب األوملبية, التي تعد 

هديف األساسي خالل سنة  2020». 
أهراس, مدينة سوق  إبن  ويسعى 

موعد  يف  كاملة  حظوظه  لعب  إلى 
طوكيو ولم ال تكرار  إجناز البرازيل قبل 
إلى  للذهاب  «أنا مصمم  أربع سنوات 
الطموح  بنفس   موعد طوكيو األوملبي 
لتحقيق أحسن النتائج املمكنة. أشدد 
جيدة  حتضيرات  إجراء  ضرورة  على 
مشاركة  لضمان  ادارية   عراقيل  دون  
مخلويف  اختتم  العاملي»,  املستوى  يف 

حديثه. 

دراجات/ البطولة العربية 2019
 المنتخبات الوطنية في تربص 

تحضيري ببسكرة

مالكمة/  اولمبياد - 2020
 المنتخب الجزائري لألكابر (رجال) 

في تربص ببلغراد
اجلزائري  املنتخب  يشرع 
, رجال)  اكابر-    ) للمالكمة 

ابتداء من غد االحد, يف تربص 
صربيا),  ) ببلغراد  حتضيري 
لأللعاب  املؤهلة  للدورة   حتسبا  
االوملبية- 2020 بطوكيو , املقررة 
بالسينغال, بداكار    فبراير  شهر 
من   , «واج»  علمت  حسبما 
النبيل.       للفن  اجلزائرية  االحتادية 
التحضيرية  الدورة  هذه  تعتبر  و 
الثانية املهّمة, للمنتخب اجلزائري  
لألكابر, حتسبا ألوملبياد- 2020

باملركز  اجرتها  التي  تلك  بعد   ,
الوطنية  الفرق  لتحضير   اجلهوي 
بالشلف ( 19 اكتوبر- 2 نوفمبر).   
واستدعى الطاقم الفني -املتكون 
من احمد دين , مرشود بحوس و 
بوبكري  محمد-,  9 مالكمني 
االعدادي  التجمع  لهذا   ,
املخصص للتقييم البدني والتقني  
املؤهلة  الدورة  قبل  للمالكمني 

بداكار. 
املرحلة  هذه  وستتبع        
مقررة   , دولية  بدورة  التحضيرية 

من 26 نوفمبر الى  الفاحت ديسمبر 
ستمّكن  حيث  ببلغراد   املقبل 
الطاقم الفني من تقييم الناحيتني   
وحتسني  والتكتيكية  التقنية 
من  سيما   , البدنية  القدرات 
, حسبما  صرح  التحّمل  ناحية 
الوطني  الفني   املدير  به ل»واج» 
مراد مزيان.   واملالكمون املعنيون 
بهذا التجمع التحضيري : محمد 
يحي    , مرجان  اسامة  فليسي, 
كرامو  الدين  , شمس  اللي  عبد 
تابي, سفيان   , منوشي  ,يونس 

عزوز بودية, عبد  احلفيظ بن شبلة 
وشعيب بلوديناتس.      وبلغت  
الوطنية, العناصر  حتضيرات 

للدورة   حتسبا   , الفاصلة  مرحلة 
طوكيو2020- ألوملبياد  التأهيلية 

فبراير   29 الى   20 من  املقررة   ,
بداكار يف  السينغال. 

    وجترى اربع مسابقات قارية  
تأهيلية  نهائي)   ) عاملية  وواحدة 
ومايو-  فبراير  شهري  بني   ما   ,
من  املالكمني  لتمكني   , 2020
التأهل الى موعد طوكيو- 2020   

يدخل العداء الجزائري, توفيق مخلوفي, نائب  بطل العالم  لسباق 1500 متر, في مونديال الدوحة- 2019, 

في تربص تحضيري مغلق,  بداية من 24 نوفمبر الجاري, برسم المحطة األولى بفرنسا, تحسبا لأللعاب  
األولمبية- 2020 بطوكيو, وفق ما علمته «واج»  من المعني باألمر. 

دراجات 
  تأهل ثالثة جزائريين الى أولمبياد طوكيو- 2020

جزائريني, دراجني  ثالثة  اقتطع 
بطاقة التأهل  الى االلعاب  االوملبية 
سيشارك  حيث   , بطوكيو   2020
اثنان منهما , يف سباق  الطريق ودراج 
واحد يف سباق ضد الساعة , حسبما 
علمت «واج» من  االحتادية اجلزائرية  
العاملي  االحتاد  واكد  للدراجات.    
الدراجني  هؤالء  تأهل   , للدراجات 

االحتادية  الى   وّجهها  مراسلة   , يف 
حسبما   , لالختصاص  اجلزائرية 
اوضحه نفس املصدر.    ويف الترتيب 
العاملي للبلدان املصّنفة , حتتل اجلزائر 
2019 33ر  مبجموع  ال29   املركز 
االفريقي  البلد  تعتبر  حيث  نقطة  
الثالث املتأهل , بعد جنوب  افريقيا ( 
ال17 ب67ر 3497 نقطة) وإيريتيريا 

, للتذكير     .(2570 5ر  ال-25
االختصاص  هي   , الدراجات  فان 
ورقة   افتك  الذي  االول  الرياضي 
2020 طوكيو-  اوملبياد  الى  مؤهلة 
نالها  التي  الفضية  امليدالية  بفضل   ,
عزالدين  لعقاب يف البطولة االفريقية 

على الطريق بإثيوبيا.
(واج) 

سيدي بلعباس
انطالق فعاليات البطولة الوطنية الجامعية لكرة اليد إناث بمشاركة  8 فرق

فعاليات  اجلمعة  انطلقت   
اليد  لكرة  اجلامعية  الوطنية  البطولة  
اليابس  اجلياللي  بجامعة  إناث 
لسيدي بلعباس مبشاركة  ثمانية فرق 
جامعية. وحسب ما علم لدى عضو 
أمني, محمد  حسني  التنظيم  جلنة 

تعرف  الوطنية   البطولة  هذه  فإن 
على  األوائل  فرق  الثمانية  مشاركة 
مستوى التصفيات اجلهوية ملديريات  
مختلف  عبر  اجلامعية  اخلدمات 
البطولة  هذه  يف  الوطن.  أرجاء 
جامعات كل من تيزي وزو وسعيدة 

و وهران وسكيكدة وعنابة  وبسكرة 
سيدي  جامعة  جانب  إلى  والوادي 
بلعباس املضيفة للتظاهرة مع تسجيل 
وكشف  تلمسان.  جلامعة  غياب  
ذات املسئول أن هذه البطولة ستلعب 
يف سبع جوالت حيث تتضمن كل 
فريق  إعفاء  مع  مباريات  ثالثة  جول 
سيتم  أنه  إلى  مشيرا  جولة  بكل 
يوم  كل   جولتني  إلى  جولة  تنظيم 
على مدار أربعة أيام. ويكمن الهدف 
من هذه الفعاليات الرياضية املنظمة 
اليابس   جياللي  جلامعة  مببادرة 

لسيدي بلعباس إلى غاية 18 نوفمبر 
الرياضات  ممارسة  اجلاري يف تشجيع 
اجلامعية  وتطويرها فضال عن تشجيع 
املنافسة بني الفرق واكتشاف املواهب 
ملا  وفقا  اجلامعي  بالوسط   الرياضية 

أشير إليه. 
الالعبات  عبرت  وقد  هذا 
يف  مبشاركتها  رضاها  عن  املشاركات 
هذه البطولة الوطنية  لكرة اليد التي 
النسوية  الرياضة  ترقية  يف  تسهم 
بني   ما  التنافس  بتعزيز  وتسمح 

جامعات مختلف أرجاء الوطن. 
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محمد  سطيف،  والية  والي  قرر 
جديد  ديريكتوار  استحداث  بلكاتب، 
على رأس نادي وفاق سطيف، برئاسة 
زغالش جابر ويضم الديريكتوار اجلديد 
لوفاق سطيف، والذي يترأسه زغالش 
العرباوي،  أسماء:  خمسة  جابر، 
ومرازقة  خابر،تواتي،  جرودي، 
والي  اجتماع  انتهاء  بعد  ومباشرة 
والية سطيف، مع الديريكتوار املعني، 
ويتعلق  اإلنسحاب،  عضوين  قرر 
أن  يذكر  والعرباوي  بجرودي،  األمر 
منذ  كبيرة  أزمة  يواجه  سطيف،  وفاق 
انطالقة املوسم اجلاري، حيث يتواجد 
تعيني  مت  وقد  للنادي  رئيس  دون  من 
له  تكون  جديد  إدارة  مجلس  رئيس 
الصالحيات يف املصادقة على األوراق 
اإلدارية واخلواتيم ألجل املصادقة على 
مستحقات  تسديد  إلى  إضافة  التقارير 
والالعبني خاصة إضافة  النادي  عمال 
وإجراءات  الفني  الطاقم  أعضاء  إلى 
الهاوية  اإلدارة  كثيرا  أعاقت  أخرى 
يجد  لم  الذي  حلفاية  برئاسة  احلالية 
األزمة  فك  ألجل  األساسية  املخرج 
ما ال  إلى  بالوفاق  التي كانت ستؤدي 
األعضاء  أشاد  وقت  عقباه، يف  يحمد 

واحمللية  الوالئية  السلطات  بخرجة 
إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة التي 
عمدت على اإلسراع يف ترتيب البيت 
كبيرة  انسداد  حالة  وأن  خاصة  جيدا 
الذي  احلالي  النادي  بيت  يشهدها 
ظروف  يف  عمله  يعمل  أن  يستطع  لم 
للوفاق  السابق  الرئيس  مالئمة وكان 
السطايفي عبد احلكيم سرار، قد أكد 
فريقه  أحضان  إلى  للعودة  جاهز  أنه 
السابق وفريق القلب، بعد الطلب الذي 
لقيه من قبل محبي النادي سيما وأن 
سرار ميلك خبرة كبيرة يف التسيير وسبق 
ألقاب  يف  الوفاق  تتويج  يف  ساهم  وأن 
وطنية وإفريقية وعربية، وأكد املتحدث 
إلى  يصل  أن  يستحق  ال  الوفاق  أن 
الكرة  أنه شرف  مبا  الوضعية  هذه  مثل 
يتحمل  أن  يستحق  ال  وأنه  اجلزائرية 
أخطاء الرئيس السابق حسان حمار أو 
جرودي،  رشيد  فإن  غيره...للتذكير 
االنسحاب  قررا  العرباوي،  وإبراهيم 
نهائيا من اللجنة، بسبب عدم قدرتهما 
العمل  ورفضهما  تقدمي اإلضافة،  على 
قلص  ما  األسماء،  بعض  جانب  إلى 

العدد إلى 4 أعضاء.

مولودية الجزائر
بورديم يوضح حقيقة تمرده على كازوني

رد عبد الرحمن بوردمي، العب مولودية 
اجلزائر، على الشائعات التي حتدثت عن مترده 
على مدربه برنارد كازوني، ومغادرته الفندق 
الذي أقامت به كتيبة املولودية، قبيل مالقاة 

شباب أهلي برج بوعريريج، أمس األحد، 
على ملعب 5 جويليه، ضمن منافسات 

األسبوع السادس من الرابطة احملترفة الولى 
وقال بوردمي:  «أمتنى التأكد من كل األخبار 

قبل نشرها، ال خالف لي مع كازوني. 
فوجئت عندما سمعت أنني متردت عليه 

مبغادرة الفندق، ورفضت املشاركة أمام أهلي 
البرج...» وأضاف: «لم أتنقل أبًدا رفقة 

الفريق إلى الفندق، لقد شاركت يف احلصة 
التدريبية بشكل عادي، وبعد نهاية احلصة 
طلبت من املدرب واملدير الرياضي، رخصة 

للمغادرة، وهو ما يعني أن غيابي كان مبرًرا». 
وأمت «أنا أركز حالًيا مع فريقي واملباريات املهمة 

التي تنتظرنا، نحن يف بداية املوسم وننافس 
على اللقب، وال أريد أن أشغل نفسي بكل ما 
يدور، خصوًصا أننا تنتظرنا مباريات مهمة يف 

الدوري والبطولة العربية...».

وفاق سطيف 
استحـداث  مكتــب مؤقــت  

ايعــــاز مــن الوالــي

جمعية عين مليلة 
الالعبون يصرون على مواصلة اإلضراب 

مليلة  عني  جمعية  العبو  يواصل 
من  بداية  أعلنوه  الذي  املفتوح  إضرابهم 
الذي  اإلهمال  بسبب  املاضي،  اجلمعة 
اإلدارة  قدرة  وعدم  الفريق  بيت  يعيشه 
الشهرية  رواتبهم  تسديد  على  احلالية 
وأصر  باملباريات،  الفوز  منح  إلى  إضافة 
حتديهم  مواصلة  على  «الصام»  العبي 
للضغط  الفريق  مع  التدرب  ورفضهم 
مساعدة  ألجل  احمللية  السلطات  على 
من  للخروج  احلالي  الوقت  يف  النادي 
األزمة املالية التي يعيشها النادي ومن ثم 
«الصام»  مستقبل  على  األنصار  طمأنة 
يعيشه  ما  إلى  بالنظر  مبهما  يعد  الذي 
باخلطيرة  اجلميع  يعتبرها  تطورات  من 
يأتي هذا يف وقت يحضر فيه املدرب عز 
الدين آيت جودي إلى الرحيل نهائيا من 
الفريق بسبب ما وصفه بحالة االنسداد 
أنه  مشيرا  «الصام»  بيت  يعيشها  التي 
ليس  احلالية  الوضعية  على  كثيرا  صبر 

املستحقات  تلقيه  عدم  بسبب  فقط 
وتكسير  الالعبني  لوضعية  وإمنا  املالية، 
إلى  مؤقتا  الفريق  قاد  وأنه  خاصة  عمله 
نقطة   14 برصيد  السابع  املركز  احتالل 

بالنظر  جدا  باجليدة  اعتبرها  نتائج  وهي 
إلى اإلمكانات املتوفرة ويف الرابطة األولى 
كبيرة  فرق  فيها  تتواجد  التي  احملترفة 

ولديها اخلبرة الكبيرة.
شباب قسنطينة 

حلم عودة بلخير يقترب من الحقيقة

أشارت مصادر مقربة من محيط شباب قسنطينة، أن اإلدارة احلالية قررت 
مبعية املدرب الفرنسي دينيس الفان، تدعيم امليركاتو الشتوي بالعبني مميزين 

سيما صانع ألعاب لديه اخلبرة الكبيرة التي تساعد الفريق على فك الشفرة 
والتخلص نهائيا من هذا املشكل الذي بات يؤرق املدرب دينيس الفان الذي 
يصر على التعاقد مع صانع ألعاب نصر حسني داي فوزي يايا الذي يعد قريبا 

من تقمص ألوان السي أس سي خاصة وأن التقني الفرنسي يتابعه باهتمام 
ويراهن عليه ألجل املساهمة يف حتسني نتائج الفريق أكثر يف مرحلة العودة من 

البطولة احلالية، ورغم أن اإلدارة القسنطينية ربطت االتصال بصانع األلعاب 
السابق بلخير والعب املولودية العاصمية حاليا، إال أن فوزي يايا يعد قريبا من 
النادي الرياضي القسنطيني خاصة وأنه كان على وشك االنضمام للسنافر يف 

مرحلة التحويالت الصيفية السابقة لكن مغادرة املناجير العام السابق طارق 
عرامة أبعد الصفقة يف وقت تريد بعض األطراف استعادة جنم الفريق السابق 
«بلخير» إلى التشكيلة خاصة وأن الالعب ال يلعب بانتظام يف فريقه احلالي 
املولودية وأبدى رغبة كبيرة يف العودة إلى النادي الرياضي القسنطيني ألجل 

املساهمة يف سلسلة نتائج إيجابية وحمل اللونني األخضر واألسود من جديد 
وتبقى هذه التفاصيل مؤجلة إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب أي خالل شهر 

ديسمبر من جانب آخر، سجل املدرب الفرنسي دينيس الفان عودته إلى 
مدينة قسنطينة قادما من مسقط رأسه فرنسا، حيث أشرف على تدريبات 

املجموعة بصفة عادية استعدادا للمواجهة القادمة التي ستجمع الشباب أمام 
احتاد بلعباس والتي مت ترسيمها بتاريخ 23 نوفمبر  املقبل، األمر الذي جعل 
اإلدارة تقرر إلغاء التربص التحضيري الذي كانت تريد برمجته مبنطقة حمام 

بورقيبة بتونس.

إشهار
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

والية قسنطينة
مديرية البيئة

 قرار رقم 1050 مؤرخ 11 جوان 2019

يتضمن فتح حتقيق عمومي مع األخذ بعني االعتبار دراسة التأثير على البيئة حملجرة 
الكلس لصناعة كربونات الكالسيوم الواقعة باملكان املسمى جبل سكوم بلدية 

عني عبيد لفائدة ش . ذ . م . م جي أن أم سي املسيرة من طرف السيد ناجوي 
نصر الدين باقتراح من السيد مدير البيئة لوالية قسنطينة املادة األولى يفتح حتقيق 
عمومي مع األخذ بعني االعتبار دراسة التأثير على البيئة حملجرة الكلس لصناعة 
كربونات الكالسيوم الواقعة باملكان املسمى جبل سكوم بلدية عني عبيد لفائدة 

ش.ذ.م.م جي أن أم سي املسيرة من طرف السيد ناجوي نصر الدين
املادة 02 يعني السيد سرباح مسعود محافظا محققا للقيام بالتحقيق العمومي على 

مستوى بلدية عني عبيداملادة 03 توضع دراسة التأثير على البيئة وكذا سجل 
التحقيق مبقر بلدية عني عبيد ملدة خمسة عشرة 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا 
القرار باجلرائد الوطنية ميكن للمواطنني أن يطلعوا على املشروع كل يوم ابتداء من 
الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية عشر ومن الساعة الواحدة زواال إلى الرابعة 
والنصف مساءا ماعدا يومي اجلمعة والسبت وأيام العطل  ، لتسهيل عملية اخذ 

املعلومات وإبداء الرأي من طرف املواطنني أو املصالح املعنية.
املادة 04 يرسل احملافظ احملقق محضرا عند انتهاء املدة املشار إليها أعاله مع تسجيل 

مالحظاته واستنتاجاته إلى مديرية البيئة.
املادة 05 يكلف السادة األمني العام للوالية ، مديرية التنظيم والشؤون العامة ، 

مدير البيئة ، مدير املوارد املائية ، مدير الصحة والسكان ، مديرة الطاقة ن محافظ 
الغابات ، مدير املصالح الفالحية ، مدير احلماية املدنية ، مدير التجارة ، مدير 
الصناعة واملناجم ، رئيس دائرة عني عبيد رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية 

عني عبيد بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر يف مدونة القرارات اإلدارية للوالية.

دفاع تاجنانت 
قرعيش على كرسي 
قــــــاذف...!

ظهر أنصار دفاع تاجنانت، يف قمة 
االستياء بعد احلالة الكارثية التي وصل 

إليها الفريق الذي ينهار من أسبوع آلخر من 
الناحية الفنية وتزداد مشاكله اإلدارية من 
جانب آخر، خاصة وأن الالعبني هددوا 

مبقاطعة التدريبات يف حال عدم احلصول على 
مستحقاتهم املالية العالقة يف أقرب فرصة 

ممكنة وقال مصدر مسؤول من داخل النادي، 
بأن الالعبني يريدون بهذه اخلطوة التصعيدية، 

دفع إدارة الرئيس الطاهر قرعيش من أجل 
التحرك وإيجاد حل سريع ملشكلتهم، بعد 

عدم جدوى الوعود، التي قدمت لهم يف مرات 
سابقة والتي لم تتحقق حتى اآلن، حيث أنه 
ويف حال نفذ العبو االحتاد تهديداتهم، فإن 

األمر قد يزيد من أزمة الفريق و قد يرهن حتى 
حظوظه يف ضمان البقاء وذلك دون احلديث 
عن هدف الصعود الذي مت تسطيره يف بداية 
التحضيرات الصيفية، خاصة بعد أن أقرت 

إدارة النادي منذ أيام بعجزها يف توفير األموال 
الكافية، لتسيير فريق يف الرابطة احملترفة 

األولى يف وقت يبقى اجلميع يراهن على خبرة 
املدرب اجلديد مصطفى بسكري ألجل إيجاد 
احلل الالزم للخروج من سلسلة النتائج السلبية 
والعمل على إنقاذ الدياربيتي من الغرق قبل 
فوات األوان وهو ما وعد به التقني العاصمي 
الذي أكد أنه جاء ألجل هذا الهدف وليس 

لديه أهداف أخرى سوى حتسني النتائج وخلق 
استقرار يف التشكيلة.
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يلعب المنتخب الوطني، اليوم في غابورون، ضد نظيره البوتسواني، في مواجهة لحساب الجولة الثانية، من التصفيات 
االفريقية المؤهلة للكان 2021، للمجموعة الثامنة، وكان الخضر قد استهلوا التصفيات باكتساح زامبيا بخماسية نظيفة.

بوتسواناـ  الجزائر اليوم بأريا ستاديوم

الخضر دون محرز في منعرج التأكيد

فيما تعادلت بوتسوانا سلبا يف هراري 
اليوم  مباراة  أن  يعنى  ما  زميبابوي،  ضد 
املجموعة ووصيفه،  ستكون بني متصدر 
الوطني،  الناخب  حرص  فقد  ولهذا 
العبي  حتذير  على  بلماضي،  جمال 
قبل  الغرور،  ينتابهم  أن  من  اخلضر، 
بوتسوانا...هذا  منتخب  أمام  مباراتهم 
وميتلك الناخب الوطني جمال بلماضي، 
خيارات عديدة من أجل تعويض الغياب 
رياض محرز  األول،  لنجمه  اإلضطراري 
العربي  للواجهة  العائد  يتواجد  حيث 
األسماء  رأس  على  سوداني،  هالل 
بدال  األمين،  الرواق  لشغل  املُرشحة 
أسد  ويحوز  سيتي  مانشستر  العب  من 
الشلف األسبقية، نظرا خلبرته يف أدغال 
القارة السمراء، وهذا إضافة للياقة العالية 
األخيرة  اآلونة  يف  عليها  يتواجد  التي 
الرجل األول يف اخلضر،  يقوم  أن  وُميكن 
ُقوته  إلستغالل  دولور،  بأندي  بالدفع 
كما  كارثية  ميدان  أرضية  فوق  البدنية، 
ُميكن أن نشهد تغييرا بسيطا، من خالل 
تقدمي سفيان فيغولي للجناح، وتعويضه يف 
وسط امليدان بهريس بلقبلة الذي منحت 
خيارا  الوطني،  املنتخب  لصفوف  عودته 
جديدا جلمال بلماضي، ظهر جليا خالل 
التصفيات أمام زامبيا  املُباراة املاضية من 
تغيير  الفني،  الطاقم  مقدور  يف  وأصبح 
مهمة  الضرورة يف  عند  التكتيكي  رسمه 
الُكرات، بفضل تواجد العب  إسترجاع 
صاحب  وميتلك  التشكيلة  يف  بريست 

إسماعيل  مع  كبيرا،  تنسيقا  عاما  الـ25 
بن ناصر، مما يجعل فكرة الدفع بهما سويا 
فكرة مطروحة على الطاولة وسبق للثنائي 
وماي  جانفي  بني  ما  سويا،  نشطا  أن 
نادي  ألوان  2017، عندما كان يحمالن 
تور يف الليغ 2 الفرنسية وسبق لبلماضي 
وأن أشار يف ندوته الصحفية التي أعقبت 
مباراة زامبيا، إلى أنه سيلعب يف بوتسوانا 
وقد  املباراة،  بنقاط  والعودة  الفوز  بفكرة 

االجماع  رغم  سانحة،  الفرصة  تكون 
املطبات  كثرة  مع  املأمورية  بصعوبة 
إلى  الكارثية،  امليدان  أرضية  من  بداية 
درجة   36 تبلغ  قد  التي  العالية،  احلرارة 
األنصار  ضغط  إلى  اليوم،  بوتسوانا  يف 
األفارقة يف مثل هذه املباريات، لكن بطل 
والتأكيد  الشطار  اظهار  على  عازم  القارة 
مصطلح  قاموسه  من  شطب  أنه  على 

اخلسارة.

عادل عمروش (مدرب بوتسوانا): 

«سأخوض أصعب مباراة 
في مشواري أمام بلدي»

أكد اجلزائري 
عادل عمروش، مدرب 

منتخب بوتسوانا، 
أنه سيكون اليوم 

اإلثنني، على موعد 
مع خوض أصعب 

مباراة يف حياته وقال 
عمروش يف تصريحات 
تلفزيونية: «سأخوض 
هذا االثنني أصعب 
مباراة يف حياتي، 

شرف لي ولبوتسوانا 
مواجهة املنتخب 

اجلزائري الذي أصبح 
عامليا بفضل صديقي 

جمال بلماضي».
وأضاف: «ال أريد أن 
أكون املدرب الذي 

يكسر ديناميكية النتائج اإليجابية للمنتخب، ويف نفس الوقت ال أريد أن 
انهزم كمدرب لبوتسوانا، أعلم أنها ستكون حلظات صعبة خاصة عندما 
يعزف النشيد الوطني، ولكن ما باليد حيلة». وختم: «علي أن أحتلى 

بالكثير من االحترافية، فأنا مدرب يقدس واجبه، سأضع املشاعر جانبا 
وسأعمل على قيادة فريقي لتحقيق الفوز». كما أثنى عادل عمروش، على 

املنتخب اجلزائري، وطاقمه الفني وقال: «من دواعي السرور والفخر، مواجهة 
املنتخب اجلزائري، إنه فريق عاملي، وبطاقم فني جد جيد». وأضاف املدرب 
اجلزائري: «فريقي سيتعلم الكثير مبواجهة منتخب قوي، ميلك مستوى معني، 
لكن لن تكون هناك أي مشاعر، أنا محترف». ويبدو بأن التقني اجلزائري ما 
زال ُمتعلقا بفريقه السابق احتاد العاصمة، وذلك رغم أن جتربته مع هذا األخير 
كان قصيرة األمد وقال :»ال أزال ُمتابعا بصفة دائمة ألخبار الفريق، وأنتظر 
إنطالق حسني آشيو يف عمله، ألني أساند التجديد داخل النادي». وواصل 
:»نحن نريد إنقاذ الفريق، وال يجب أن ننسى بأن اإلحتاد، من الفرق التي 

تدعم املنتخب الوطني بإستمرار...».

خير الدين زطشي (رئيس الفاف):

« سنكون مستهدفين 
من كل الخصوم...»

أكد 
رئیس 

االتحادیة 
الجزائریة 
لكرة القدم 
خیر الدین 
زطشي، 

بأن التتویج 
بكأس إفریقیا 

األخیرة، 
جعل المنتخب 

الوطني 
مستھدفا من 
طرف جمیع 
المنتخبات، 
وھو ما یزید 
من صعوبة 
مباریات 

أشبال بلماضي، بدایة بمواجھة الیوم أمام منتخب 
بوتسوانا في غابورون :» مباراة بوتسوانا لن 

تكون سھلة، ألن مباریات المنتخب الوطني ستكون 
صعبة، خاصة خارج الدیار، ألن األمر یتعلق 

برغبة الجمیع في اإلطاحة ببطل إفریقیا األخیر، 
وھو ما یتطلب تواجد العبینا في أفضل أحوالھم 

على جمیع المستویات، ألنھم سیلعبون في ظروف 
مغایرة عن تلك التي خاضوا فیھا مباراة زامبیا 
األخیرة». وأضاف رئیس الفاف، الذي ترأس 

البعثة، كالعادة في الخرجات األخیرة :» یجب على 
الالعبین أن یكونوا أكثر تضامنا فیما بینھم، من 
أجل تحقیق فوز جدید، بعد ذلك المحقق سھرة 
الخمیس الماضي، أمام منتخب زامبیا، وبالمرة 

المحافظة على الدینامیكیة اإلیجابیة التي نمر بھا، 
وذلك قبل االبتعاد عن نسق المباریات إلى غایة 

شھر مارس، موعد دخول غمار تصفیات موندیال 
قطر 2022». وختم زطشي تصریحاتھ بالقول: 
« لقد بصمنا على دخول قوي في حملة الدفاع 

عن اللقب، وانتھز الفرصة من أجل توجیھ التحیة 
للطاقم الفني بقیادة بلماضي وكل الالعبین، ونحن 

نؤكد دعمنا لھم، وثقتنا الكبیر في العمل الذي 
یقومون بھ».

إصابته أضحت من الماضي

جمــال بلعمـري جاهــز 
لموعــد  اليــــوم

شهدت احلصة التدريبية األخيرة للخضر، اندماج املدافع جمال بلعمري، 
بعد غيابه سابقا، بسبب تعرضه إلصابة خفيفة يف الظهر خالل مباراة 

زامبيا املاضية ومنح اجلهاز الطبي للمحاربني، الضوء األخضر ملدافع الشباب 
السعودي، للمشاركة ضد بوتسوانا، خاصة وأن التقارير الطبية اخلاصة 

بالالعب، أكدت أن اإلصابة ليست باخلطيرة ويقدم بلعمري أداء أكثر من 
رائع خالل الفترة األخيرة، خاصة منذ قدوم املدرب جمال بلماضي، حيث 

أصبح ركيزة أساسية يف تشكيلة احملاربني.

أول لقاء بين المنتخبين 

لهذه األسباب يعد بوتسوانا 
منتخــــاب   متواضعــــا

لم يسبق للمنتخب الوطني، أن واجه منتخب بوتسوانا، ما يجعل من موعد 
اليوم، حدثا تاريخيا بالنسبة للمنتخبني، وسيجعل أشبال بلماضي يدخلون 

اللقاء بنية حتقيق نتيجة إيجابية، يف أول مواجهة رسمية بني البلدين، رغم أن 
اجلزائر ستكون القاسم املشترك بالنسبة للتشكيلتني، على اعتبار أن منتخب 
بوتسوانا، يدربه تقني جزائري ويتعلق األمر بعادل عمروش هذا وتعتبر نتائج 

منافس املنتخب الوطني سهرة اليوم، منتخب بوتسوانا متباينة، حيث لم يتذوق 
طعم الفوز يف املنافسات الرسمية ألزيد من أربع سنوات، وجل انتصاراته يحققها 

يف منافسة «كوسافا» السنوية، غير املعتمدة من االحتاد الدولي للعبة، والتي 
تعرف مشاركة منتخبات جنوب القارة، ويقدر عددها بـ16 منتخبا، علما وأن 

منتخب بوتسوانا انهزم يف نهائي الطبعة املاضية من ذات الدورة االقليمية، أمام 
منتخب زامبيا بهدف دون رد وكان آخر فوز رسمي ملنتخب بوتسوانا أمام منتخب 

مالي يوم 14 نوفمبر 2015، حلساب تصفيات مونديال روسيا 2018، بنتيجة 
هدفني مقابل هدف واحد، فيما يعتبر آخر فوز حققه منافس اخلضر، يف الوديات 
ذلك احملقق يوم 18 أفريل 2018، أمام منتخب زميبابوي بنتيجة هدف دون رد...
وأكثر من كل هذا فتاريخ بوتسوانا الكروي ال يحمل سوى مشاركة يتيمة بالكان 

وكان ذلك يف دورة 2012 وخرج من الدور األول دون رصيد بعد خسارة أمام 
غانا 0-1، ثم ضد غينيا 1-6 لينهي مشاركته بالسقوط يف مخالب نسور مالي 

1-2...وكل هذا يؤكد أنه منتخب متواضع وميكن التفوق عليه بقليل من الصبر 
وكثير من االجتهاد.

بإيعاز من بلماضي
الخضر يعودون لملعب 5 جويلية 

خالل تصفيات المونديال
قرر الناخب الوطني جمال بلماضي، العودة إلى استقبال 
منافسي اخلضر خالل املواعيد الدولية املقبلة مبلعب 5 جويلية، 
والتي تتزامن مع مباشرة تصفيات مونديال قطر 2022، عندما 
يخوض اخلضر اجلولة األولى يف الفترة املمتدة ما بني 23 إلى 
31 من شهر مارس، بعدما قرر مسؤولو مركب 5 جويلية غلق 
امللعب ملدة شهر ونصف، من أجل إعادة تهيئة األرضية، 

حتى تكون يف أبهى حلة، مثلما يريد الناخب الوطني جمال 
بلماضي، الذي صرح خالل الندوة الصحفية املاضية، بأنه 

سيتم تغيير ملعب تشاكر بعد لقاء زامبيا.
وحسب املعلومات التي بحوزتنا، فإن جل العبي اخلضر 
حتدثوا من قبل مع بلماضي بعد ودية الكونغو، أين عبروا عن 

سخطهم من حالة األرضية، كما أن رفقاء محرز يحبذون 
املالعب الكبيرة، مثل مركب 5 جويلية، الذي يساعدهم 
كثيرا، أين يستطيعون تطبيق كرة القدم التي تعودوا عليها، 
مثلما كان عليه احلال يف مالعب القاهرة، أين توج اخلضر 
بالكان، وحتى يف ودية كولومبيا، التي لعبت بفرنسا، أين 
بصم أشبال بلماضي على واحدة من أجمل مبارياتهم يف 

اآلونة األخيرة، ودكوا شباك رفقاء كواردادو بثالثية نظيفة...
جدير بالذكر أن املنتخب الوطني، طبعة بلماضي خاض مباراة 
واحدة على مالعب 5 جويلية، كان ذلك أمام منتخب البنني 
يف احتفالية التتويج بالكان، وانتهت بفوز اخلضر بهدف دون 

رد، من توقيع املهاجم سليماني من ركلة جزاء.
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ــال مدريــد اإلســباني واملهاجــم الســابق للمنتخــب الفرنســي  رد كــرمي بنزميــة هداف ري
ــع  ــيرته م ــة مس ــأن نهاي ــراي بش ــل لوغ ــي نوي ــرة الفرنس ــاد الك ــس احت ــادات رئي ــى انتق عل
ــوك،  ــع منتخب الدي ــرة أخــرى م ــن يشــارك م ــة ل ــوك وأكــد لوغــراي أن بنزمي منتخــب الدي
ــد  ــة، ال يوج ــد للغاي ــبورت» «إنه العب جي ــي س ــة «آر.أم.س ــع محط ــة م ــال يف مقابل وق
شــك يف إمكانياتــه.. يف ريــال مدريــد أظهــر أنــه واحــد من أفضــل الالعبــني يف مركــزه، 
ــر  ــب عب ــرد، وكت ــة يف ال ــر بنزمي ــم يتأخ ــا انتهت».ول ــب فرنس ــع منتخ ــه م ــن مغامرت لك
تويتــر بعــد ســاعات مــن تصريحــات لوغــراي قائــال «نويــل.. كنــُت أعتقد أنــك ال 
ــاف  ــة». وأض ــيرتي الدولي ــة ملس ــع نهاي ــن يض ــا م ــط أن ــرارات املدربني.. فق ــل يف ق تتدخ
«إذا كنــت تعتقــد أننــي انتهيــت، فدعنــي ألعــب مــع إحــدى الــدول املخــول لــي اللعــب 
معهــا وســترى».وأثار منشــور بنزميــة جــدال واســعا، وربطــه البعــض برغبــة مــن الالعــب 
ــه وتشــجيعه  ــرارا متســكه بأصول ــر م ــا أظه ــر، خاصــة بعدم ــي اجلزائ ــده األصل ــل بل يف متثي
ملنتخــب محاربــي الصحــراء غيــر أن قوانــني االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم متنــع تغييــر 

ــع  ــمية م ــاراة رس ــاركتهم يف مب ــرد مش ــني مبج ــة لالعب ــية الرياضي اجلنس
ــذ بضــع ســنوات يف  ــورط من ــة ت ــر أن بنزمي املنتخــب األول ألي بلد...يذك

ــده  ــا أبع ــا، مم ــي ماثيو فالبوين ــب الفرنس ــه يف املنتخ ــد زميل ــزاز ض ــة ابت قضي
عــن صفــوف املنتخب الــذي خــاض آخــر مبارياتــه معــه يــوم 8 أكتوبــر2015

ــاراة وســجل  ــه شــارك يف 81 مب ــا بأن ــني، علم ــث ســجل هدف ــا حي أمام أرميني
27 هدفــا خــالل مشــواره الدولــي وكان مــدرب منتخــب فرنســا ديدييه ديشــان 

ــا  ــوك، عندم ــع الدي ــة م ــة ملشــوار بنزمي ــد ســبق لوغراي يف وضــع نهاي ق
ــردي،  ــور ف ــن منظ ــس م ــت بتحليل األمور لي ــد قم ــال «لق ــد قائ أك

م  ــدَّ ــو املق ــا كان ه ــق دائم ــور جماعــي... الفري ــن منظ ولكــن م
علــى مــا عــداه، وبعــد ذلــك اختــرُت مــن أعتقــد أنــه ســيكون 

ــرف  ــا أتص ــا م ــي.. دائم ــب الفرنس ــبة للمنتخ مفيدا بالنس
ــراري». ــؤولية ق ــررت وأحتمل مس ــد ق ــكل.. لق ــذا الش به

طالب بمنحه فرصة اختيار منتخب آخر

 هل يمكن أن يلعـب بنزيمــة مــع الخضــر...؟
ــع  ــمية م ــاراة رس ركتهم يف مب

ــذ بضــع ســنوات يف  ــورط من ة ت
ع م

ــذ بضــع ســنوات يف  ــورط من ــة ت ــر أن بنزمي املنتخــب األول ألي بلد...يذك
ــده  ــا أبع ــا، مم ــي ماثيو فالبوين نس

ع
ــده  ــا أبع ــا، مم ــي ماثيو فالبوين ــب الفرنس ــه يف املنتخ ــد زميل ــزاز ض ــة ابت قضي
مبارياتــه معــه يــوم 8 أكتوبــر أكتوبــر2015

ي
ــاراة وســجل  ــه شــارك يف 81 مب ــه شــارك يف بأن ــا بأن ــني، علم ــث ســجل هدف ــا حي أمام أرميني
رب منتخــب فرنســا ديدييه ديشــان 

ــا  ــوك، عندم ــع الدي ــة م نزمي
ــردي،  ــور ف ــن منظ س م

ع
م  ــدَّ ــو املق ــا كان ه ئم

ي ر و ن س
م  ــدَّ ــو املق ــا كان ه ــق دائم ــور جماعــي... الفري ــن منظ ولكــن م

ر
علــى مــا عــداه، وبعــد ذلــك اختــرُت مــن أعتقــد أنــه ســيكون عتقــد أنــه ســيكون 

ــرف  ــا أتص ــا م م
ــراري». ولية ق

غريزمان  متحدًيا: 

السعــادة 
مع برشلونة 

ستأتـــي
ال يبدو أنطوان غريزمان، قلقا 

من مسيرته مع برشلونة، رغم 
اجلدل املثار حول تراجع مستواه منذ 
االنضمام للفريق الكتالوني مطلع 

املوسم اجلاري وصرح غريزمان 
عبر البرنامج التليفزيوني 
«تيليفوت»: «كنت أعلم 
أن برشلونة ليس اخليار 

األسهل، بل فريق جديد 
بتكتيك مختلف وفلسفة 
أخرى، وسألعب يف مركز 
جديد».وأضاف: «أتأقلم 
مع زمالئي، وهم كذلك 
يحاولون التفاهم معي، 

يبقى اجلدل دائما، 
لكنني بخير، وفخور مبا 
أنا فيه، أركز يف عملي 
فقط، أحتاج الكتساب 

الثقة، بعدها سوف 
أمتكن من كل شيء».

وأشار: «سعيد باحلياة يف 
برشلونة، والسعادة يف 
امللعب ستأتي يوما ما، 
لقد سبق أن تعرضت 

لذلك عندما كنت 
العبا يف أتلتيكو 
مدريد، ولم أكن 
أنا بحلول شهر 

ديسمبر، يف 
ظل تواجدي 

بناٍد جديد 
لديه عادات 
مختلفة». 

وأمت غريزمان: 
«يف هذه 

احلالة، يجب 
أن أتعرض 

لكل شيء مرة 
واحدة، ودوري محاولة 

التحسن والتعلم، 
وأثق أن األمور ستسير 

على ما يرام»..

جي و و ب ر ر ررر ه ب ر جلز ي
ـي الصحــراء غيــر أن قوانــني االحتــادددددددددد       ااالدولــي لكــرة القــدم متنــع تغييــر 

ي
ملنتخــب محاربــي الصحــراء غيــر أن قوانــني االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم متنــع تغييــر 

ب ي
ــذا ا به

ن  متحدًيا: 

وان غريزمان، قلقا 
ع برشلونة، رغم 

ل تراجع مستواه منذ 
يق الكتالوني مطلع 

صرح غريزمان 
تليفزيوني 
نت أعلم 
ي
«تيليفوت»: «كنت أعلم 
س اخليار 
م

يق جديد 
ف وفلسفة 
ب يف مركز 
: «أتأقلم 
م كذلك 
م معي، 

دائما، 
وفخور مبا 
يف عملي 
الكتساب 
ي
 سوف 
 شيء».

باحلياة يف 
ي

وأشار: «سعيد باحلياة يف 
عادة يف 
وما ما، 
رضت 

نت 
كو 
ن 
ر 

ة 
 محاولة 

علم، 
ستسير 

م
..

روبرتو فيرمينو: 

أحب صناعة األهداف 
وسأبقـــى  دائمـــا 
على هذا الحـــال
يرى البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، 

أن تعطشه لتطوير مستواه، لم يصل إلى احلد 
األقصى بعد، حيث يرغب يف الوصول 

إلى مستويات جديدة، ملساعدة 
ليفربول على التتويج باملزيد من 

األلقاب وبات فيرمينو 
أول برازيلي يصل إلى 
50 هدًفا يف الدوري 
اإلجنليزي، محقًقا 

ذلك الرقم 
هذا املوسم، 

وتوج مع 
ليفربول بلقبي 
دوري أبطال 

أوروبا والسوبر 
األوروبي وتوج 

«بوبي» مع البرازيل 
بلقب كوبا أمريكا 

الصيف املاضي، ويعد واحد من 
7 العبني من صفوف ليفربول يتواجدون يف القائمة املرشحة 

للفوز بالكرة الذهبية هذا العام وقال فيرمينو يف تصريحات نقلها 
املوقع الرسمي لليفربول: «أعتقد أنني تطورت كثيًرا على جميع 

األصعدة، سواء بدنًيا أو خططًيا أو ذهنًيا، تعلمت الكثير يف 
كل سمة، لكني ال أرغب يف التوقف هنا، أرغب يف مواصلة 

التطور، أرغب دائًما يف املزيد، فأنا أملك أهداًفا كبيرة، وهديف 
هو مواصلة التتويج باأللقاب مع هذا النادي».وشارك فيرمينو يف 
جميع مباريات ليفربول الـ12 يف البرمييرليج، مساعًدا الريدز على 

حصد 34 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة، وصنع 8 أهداف، 
تلخص عدم أنانيته يف أرض امللعب وعن ذلك علق املهاجم 

البرازيلي: «هذا أنا، هذه شخصيتي، أحاول أن أكون شخًصا 
جيًدا ومتواضًعا، أبحث عن مساعدة فريقي بأفضل صورة ممكنة 
سواء بتسجيل األهداف أو صناعتها، أحب الفوز دائًما، ولذلك 
سأبقى دائًما على هذا احلال».وأضاف: «أنا شخص يحترم مركزه 
يف أرض امللعب، ويف أي مكان سيحتاجني فريقي فيه، سأتواجد، 

سواء يف املركز رقم 9 أو 10، سأحاول دائًما تقدمي أفضل ما لدي».وتابع 
فيرمينو: «كما سبق وأن أشرت، أرغب دائًما يف مساعدة زمالئي بأفضل 
طريقة ممكنة، وأن أطارد االنتصارات والفوز باملباريات، وهذا ما يهمني».
وتطرق فيرمينو للحديث عن مدربه يورجن كلوب: «ال أشعر بالتعب أبًدا 

من اإلشادة بكلوب، هو ميلك الكثير من السمات اجليدة سواء داخل 
امللعب أو خارجه، هو يساعدنا على أساس يومي، ونتعلم منه الكثير 

بشتى الطرق».

لضم التركي ميريح ديميريل

ميــالن يطرق 
باب يوفنتوس 
مجــــددا 

كشف تقرير 
صحفي إيطالي، 

أمس األحد، 
أن ميالن 

يجهز عرضه 
األول لضم 
أحد العبي 
يوفنتوس 

خالل امليركاتو 
الشتوي جانفي 

املقبل وكان ميالن 
حاول التعاقد مع املدافع 

التركي ميريح دمييريل، خالل الصيف 
املاضي على سبيل اإلعارة، لكن يوفنتوس 

متسك باحلصول على 40 مليون يورو 
لالستغناء عن الالعب.

ووفًقا لصحيفة «الجازيتا ديللو 
سبورت» اإليطالية، فإن ميالن سيعرض 

على يوفنتوس ضم دمييريل مرة أخرى 
خالل امليركاتو الشتوي مقابل 30 مليون 
يورو وكشفت أن يوفنتوس عرض على 
ميالن ضم دانيللي روجاني، إال أن 
مسؤولي الروسونيري يفضلون دمييريل 

وسيقوم ميالن أوًال بالتخلص من فرانك 
كيسي وريكاردو رودريجيز خالل امليركاتو 

الشتوي، لتوفير أموال صفقة مدافع 
يوفنتوس ويواجه ميالن منافسة قوية 

على الصفقة من قبل مانشستر يونايتد 
وآرسنال، وقد توافق األندية اإلجنليزية 
على دفع 40 مليون يورو لضم دمييريل.

نحو مقايضته كينجسلي كومان

شروط السيتي لبيـع سانـي إلـى البايـرن 
يدرس نادي مانشستر سيتي احتمالية جديدة للموافقة على رحيل جنمه األملاني ليروي ساني إلى بايرن ميونخ وكان 

البافاري يطارد ساني بقوة قبل أن يتعرض األخير لإلصابة بقطع يف الرباط الصليبي مطلع املوسم احلالي ووفًقا لشبكة 
«سكاي سبورتس»، فإن مسؤولي السيتي يدرسون فرضية االضطرار للموافقة على انتقال ساني إلى بايرن ميونخ بعد نهاية 

املوسم احلالي وأشارت إلى مانشستر سيتي سيطلب أن يكون انتقال الفرنسي كينجسلي كومان جنم بايرن ميونخ إلى ملعب االحتاد جزًءا من الصفقة وكان بيب غوارديوال، 
املدير الفني للسيتي، وراء ضم كومان من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ، أثناء فترة املدرب اإلسباني يف «أليانز أرينا»....يذكر أن ساني من املتوقع أن يعود من اإلصابة يف شهر 

فيفري املقبل، كما أنه حتى اآلن لم يجدد عقده الذي سينتهي يف صيف 2021.
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أخبار العالم

احتجاجات إيران.. 

السلطات تلّوح بالقبضة الحديدية 
لمواجهة «المخربين»

لّوحت السلطات اإليرانية بالتصدي بصرامة أكبر لالحتجاجات التي اندلعت في عدة مناطق عقب زيادة أسعار البنزين 
التي قالت الحكومة إنها تندرج ضمن إجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة االجتماعية.

-الذراع  القدس  سرايا  كشفت 
اإلسالمي-  اجلهاد  حلركة  العسكرية 
عن إدخال صاروخ جديد إلى اخلدمة 
العسكرية، أطلقت عليه اسم «براق-

.«120
للناطق  بيان  يف  السرايا  وقالت 
باسمها أبو حمزة إنها استخدمت هذا 
املعركة  خالل  األولى  للمرة  الصاروخ 
اإلسرائيلي.  االحتالل  مع  األخيرة 
هذا  إطالق  جرى  أنه  وأضافت 
مما  اخلضيرة،  مدينة  على  الصاروخ 
باملمتلكات  فادحة  أحلق أضرارا 
القدس  سرايا  وأكدت  اإلسرائيلية. 
يف  فيديو  مقاطع  ثالثة  نشرت  التي 
صاروخ  لتجهيز  اإللكتروني  موقعها 
من  أنه  وإطالقه،  «براق120-» 
مت  وأنه  خالصة،  فلسطينية  صناعة 
أعلى  تدميرية  قوة  أكسبه  مما  تطويره 

ودقة أكبر.
وكانت وسائل إعالم «إسرائيلية» 
-بينها القناة الثالثة عشرة- قد أكدت 
أطلقت  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  أن 
صاروخا  األخيرة  املواجهة  خالل 
كلغ،   300 يزن  حربيا  رأسا  يحمل 

مأهولة  غير  منطقة  يف  وانفجر  سقط 
قطرها  حفرة  وخلف  غزة،  غالف  يف 
وقالت  متران.  وعمقها  مترا   16
املتفجرات  كمية  إن  الوسائل  تلك 
اإلسرائيليني.  فاجأت  الصاروخ  يف 
التي  األخيرة  املواجهة  وخالل 
االحتالل  اغتيال  عقب  اندلعت 
القدس  سرايا  القيادي يف  اإلسرائيلي 
أطلقت  غزة،  قطاع  يف  العطا  أبو  بهاء 
بعضها  الصواريخ وصل  مئات  السرايا 
أبيب.  تل  شمال  تقع  بعيدة  مناطق 
أعلنت  اجلهاد  حركة  أن  إلى  يشار 
إلى  التوصل  املاضي  اخلميس  فجر 
إسرائيل  مع  النار  إطالق  لوقف  اتفاق 
أن  وأوضحت  مصرية،  بوساطة 
اجلانب اإلسرائيلي وافق على مطلبها 
بوقف عمليات االغتيال ووقف إطالق 
األسبوعية  العودة  مسيرات  على  النار 
االحتالل  لكن  غزة.  حدود  عند 
عدة  والسبت  اجلمعة  يومي  شن 
حلركتي  عسكرية  مواقع  على  غارات 
(حماس)  اإلسالمية  اجلهاد واملقاومة 
من  إطالق صواريخ  على  الرد  بذريعة 

القطاع.

 فلسطين
سرايا القدس تكشف عن صاروخ

 بقوة تدميرية عالية

أعلنت محافظتان عراقيتان تعطيل 
مع  بالتوازي  أمس،  الرسمي،  الدوام 
االحتجاجات  يف  ناشطني  دعوات 
لإلضراب  للحكومة  املناهضة  الشعبية 

العام عن العمل يف مرافق الدولة.
دواي،  علي  ميسان  محافظ  وقال 
يف  الدوام  تعطيل  «تقرر  إنه  بيان،  يف 

جميع دوائر احلكومية األحد».
دعما  جاء  «ذلك  أن  وأضاف 
كما  السلميني».  املتظاهرين  ملطالب 
الدوام  تعطيل  قار  ذي  محافظة  قررت 
إن  قالت  لكنها  األحد،  الرسمي، 
القرار اتخذ لدواع أمنية. وقال محافظ 
ذي قار عادل الدخيلي، يف تصريحات 
تعطيل  قررت  احملافظة  إن  صحفية، 
أمنية.  لدواع  األحد  الرسمي  الدوام 
والدوائر  األمنية  األجهزة  أن  وأضاف 

التابعة للصحة لن يشملها القرار.
النقابة  أعلنت  جانبها،  من 
والغاز  النفط  قطاع  يف  للعاملني  العامة 
دعما  األحد  عاما  إضرابا  بالعراق 
النقابة  رئيس  وقال  احملتجني.  ملطالب 
جعفر جواد جعفر، يف بيان، إن القرار 
املزرية  األوضاع  على  «احتجاجا  يأتي 
واملطالبة  الوطن  أبناء  منها  يعاني  التي 
باحلقوق واحلريات والعدالة االجتماعية 
التي كفلها الدستور ومساندتنا الكاملة 

للمتظاهرين يف عموم العراق».

احملتجني  آالف  بدأ  األثناء،  يف 
يف  الدولة  دوائر  أمام  اعتصامات 
البالد  وجنوبي  وسط  محافظات 
وقال  األحد.  العام  اإلضراب  لفرض 
يف  متظاهر  وهو  احلديدي،  طارق 
املتظاهرين  إن  لألناضول،  الديوانية، 
الساعة  ساحة  يف  اآلن  منذ  جتمعوا 
احملافظة  ومجلس  احملافظة  مبنى  أمام 
احلديدي  وأضاف  اإلضراب.  لفرض 
الدوائر  أمام  سيعتصمون  احملتجني  أن 
يافطات  عليها  ويعلقون  الرسمية 
مكتوب عليها «مغلقة باسم الشعب».

مئات  بأن  األناضول  مراسلو  وأفاد 
دوائر  أمام  اآلن  منذ  جتمعوا  احملتجني 
الوسط  محافظات  معظم  يف  حكومية 
واجلنوب ال سيما يف ذي قار والبصرة. 
إلى ذلك، قالت وزارة التربية، يف بيان، 
إنها «تنفي ما تناولته بعض الصفحات 
االضراب  إلى  دعت  التي  الوهمية 
الطلبة  الوزارة  ودعت  الدوام».  عن 
«متابعة  إلى  لها  التابعني  واملوظفني 
سها  التربية  لوزير  الرسمية  الصفحات 

العلي بك وصفحات الوزارة املوثقة».
زيادة  العراقية  احملتجون  ويحاول 
ومسؤولي  احلكومة  على  الضغوط 
وقد  ملطالبهم.  لالستجابة  الدولة 
ساحة  العراقية  واملدن  البلدات  تكون 
قوات  حاولت  إذا  عنيفة  ملواجهات 

دوائر  أمام  املعتصمني  تفريق  األمن 
الدولة األحد.

أكتوبر  مطلع  منذ  العراق  ويشهد 
مسبوقة  غير  احتجاجات  املاضي، 
عبد  عادل  حكومة  برحيل  تطالب 
أكثر  السلطة منذ  تتولى  التي  املهدي، 
سقط  الوقت،  ذلك  ومنذ  عام.  من 
ألف  و15  قتيًال  العراق 335  أرجاء  يف 
جريح، وفق إحصاء أعدته األناضول، 
استنادا إلى أرقام جلنة حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  ومفوضية  البرملانية، 
طبية  ومصادر  البرملان)،  تتبع  (رسمية 
من  العظمى  والغالبية  وحقوقية. 
سقطوا  الذين  احملتجني  من  الضحايا 
ومسلحي  األمن  قوات  مع  مواجهات 

فصائل شيعية مقربة من إيران.
البداية  يف  احملتجون  وطالب 
فرص  وتأمني  اخلدمات  بتحسني 
عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل 
والنخبة  احلكومة  رحيل  مطالبهم 
ويرفض  بالفساد.  املتهمة  السياسية 
أن  ويشترط  االستقالة،  املهدي  عبد 
تتوافق القوى السياسية أوال على بديل 
بديل  وجود  عدم  أن  من  محذرا  له، 
«سلس وسريع»، سيترك مصير العراق 

للمجهول.
وكاالت

العراق.. 
تعطيل الدوام بمحافظتين تزامنا مع دعوات إلضراب عام

 بعد رفضه من الشارع.. 
الصفدي يعلن انسحابه كمرشح لرئاسة 

الحكومة اللبنانية

سحب وزير املالية اللبناني السابق 
من  متأخر  وقت  يف  الصفدي  محمد 
املرشحني  كأحد  اسمه  السبت  مساء 
لرئاسة احلكومة اللبنانية، بعدما متت 
مرشحا  سياسية  من أطراف  تسميته 

لرئاسة احلكومة املنتظرة.
أن من  ارتأى  «إنه  الصفدي  وقال 
بحكومة  وصفها  ما  تشكيل  الصعب 
الفرقاء  متجانسة ومدعومة من جميع 
اتخاذ  على  قادرة  تكون  السياسيني، 
حدا  تضع  فورية  إنقاذ  إجراءات 
للتدهور االقتصادي واملالي وتستجيب 
حسب  الشارع»،  يف  الناس  لتطلعات 

ما جاء يف بيان له.
البيان «وعليه، أطلب  وأضاف يف 
كأحد  التداول  من  اسمي  سحب 
احلكومة  لتشكيل  املطروحة  األسماء 
العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس 

سعد احلريري من جديد».
بيروت  يف  اجلزيرة  مراسل  وقال 
الصفدي  خطوة  إن  العقدي  إيهاب 

املربع  إلى  لبنان  يف  الوضع  أعادت 
األول. وأضاف أنها جاءت بعد رفض 
احلكومة  لرئاسة  كمرشح  له  الشارع 
أحد  احلراك  يعتبره  حيث  املنتظرة، 
واالقتصادية  السياسية  املنظومة  رموز 
عن  وإبعادها  إلسقاطها  يسعى  التي 

الواجهة.
كما أن ثالثة من رؤساء احلكومات 
السابقة حتفظوا على ترشيحه، وأعلنوا 
احلريري  لترشيح  تأييدهم  صراحة 
وظهر  اجلديدة.  احلكومة  لرئاسة 
احلكومة  لرئاسة  كمرشح  الصفدي 
بعدما  املاضي  اخلميس  يوم  اللبنانية 
إعالم  ووسائل  سياسية  مصادر  قالت 
اتفقت على  رئيسية  إن ثالثة أحزاب 
رفضه  ما  وهو  املنصب،  لشغل  دعمه 
احلراك الشعبي، حيث جتمع عشرات 
يف  الصفدي  منزل  أمام  احملتجني 
الترشيح ال  هذا  أن  مؤكدين  طرابلس 

يلبي مطالب احملتجني يف البالد.
وكاالت

وكاالت 

مساء  االحتجاجات  وبدأت   
اجلمعة مباشرة عقب فرض زيادة بنسبة 
وشملت  البنزين،  أسعار  %50 يف 
بالسيارات  الشوارع  وغلق  التظاهر 
أخرى.  محافظات  يف العاصمة وعدة 
على  واحد  سقط قتيل  رسميا، 
قوات  وتدخلت  األقل بالرصاص، 
األمن يف عدة مواقع بالعاصمة طهران 
ومدن أخرى لتفريق متظاهرين أو ملنع 
بينما  وخاصة،  عامة  مرافق  مهاجمة 
أفادت تقارير بانقطاع خدمة اإلنترنت 

بشكل كلي تقريبا.
عبد  اإليراني  الداخلية  وزير  وقال 
السبت  مساء  فضلي  رحماني  الرضا 
إنه سيتم التعامل بصرامة مع كل من 
يستهدف املمتلكات العامة واخلاصة، 
اإلجراءات  ستتخذ  السلطات  وإن 
قوات  أن  موضحا  ضدهم،  الالزمة 
املظاهرات  بتنظيم  التزمت  األمن 
السلمية. وحتدث فضلي عن مهاجمة 
ومصارف  ومستشفيات  رسمية  مبان 
أنه  على  وشدد  محافظات،  عدة  يف 
تكون  احتجاجات أن  ألي  يجب 
الوضع  أن  إلى  مشيرا  القانون،  ضمن 
بشكله احلالي ليس لصالح أي طرف.

وكانت وسائل إعالم محلية قالت 
إن قوات األمن اعتقلت عددا من قادة 
كما  مدينة مشهد،  االحتجاجات يف 

اعتقل 60 آخرون يف مدينة ساري.
يف  االحتجاجات  أن  وأضافت 
مواجهات  شهدت  كرمنشاه  مدينة 
للممتلكات  وتخريبا  األمن  قوات  مع 
يف  محتجني  أن  إلى  مشيرة  العامة، 
مدينة كرمان أضرموا النار مبقر للشرطة، 
بنزين  محطات  آخرون  أحرق  بينما 
مدينة  يف  أخرى  ومنشآت  ومصارف 
سيرجان  مدينة  حاكم  وأعلن  شيراز. 
مقتل شخص أثناء االحتجاجات، يف 
رسمية  غير  إيرانية  مواقع  نقلت  حني 
مدينة  يف  قتلوا  أشخاص  ثالثة  أن 

خورمشهر جنوبي إيران.

اجلمعة  االحتجاجات  وشملت 
واألهواز،  طهران،  من  كال  والسبت 
ومشهد،  وبيرجند،  وهرمشهر، 
وأصفهان،  عباس،  وبندر  وسيرجان، 
الغربية  أذربيجان  ومحافظتي  وشيراز، 
معبرين  غلق  مت  كما  والشرقية. 

حدوديني مع العراق.
رويترز،  وكالة  نقلته  ما  ووفق 
نحو  خرجت يف  املظاهرات التي  فإن 
ترديد  شهدت  وبلدة  مدينة  أربعني 
املسؤولني. وكانت  كبار  هتافات ضد 
املاضي  العام  مطلع  شهدت  إيران 
احتجاجات على الغالء، وهي تعاني 
من تضخم حاد وبطالة مرتفعة وركود 
املشددة  العقوبات  ظل  يف  اقتصادي 

التي تفرضها عليها واشنطن.
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:



وذكر املصدر أن اجلهاز يعتمد على 
والذكاء االصطناعي  الرادار  تكنولوجيا 
لتحديد ما إذا كان طفال أو حيوانا أليفا 

قابعا لوحده داخل السيارة.
ويقول العلماء يف جامعة واترلو يف 
تركيبه  يتم  الصغير  املستشعر  إن  كندا 
بسقف السيارة أو مرأة الرؤية اخللفية. 
بتحديد  االصطناعي  الذكاء  ويقوم 
أو  للطفل  بالنسبة  الوضع  كان  إذا  ما 

احليوان «خطيرا» داخل السيارة.
«غير  الوضع  كان  حال  ويف 
األبواب  سيمنع  اجلهاز  فإن  طبيعي»، 
إنذارا  سيطلق  كما  اإلغالق،  من 
املوجودين  واألشخاص  السائق  لتنبيه 

يف املنطقة بضرورة التدخل العاجل.
أستاذ  شاكر،  جورج  وأوضح 

الهندسة باجلامعة، يف بيان «هذا اجلهاز 
مستوى  على  خطيرة  مشكلة  سيعالج 
العالم.. كما أنه ميسور التكلفة مما قد 
يجعله واحدا من املعدات األساسية يف 

كل السيارات
اجلهاز  لهذا  املطور  الفريق  ويعتزم 
عام  نهاية  بحلول  األسواق  يف  طرحه 

.2020
األطفال  سالمة  ملنظمة  ووفقا 
(يف  طفال   37 فإن  والسيارات، 
داخل  حتفهم سنويا  يلقون  املتوسط) 
ويف  املتحدة.  يف الواليات  السيارات 

عام 2019 ، بلغ عدد الوفيات 52.
هذه الوفيات بسبب  حتدث  وغالبا 
إغالق  أو  السيارة،  يف  الطفل  نسيان 
ارتفاع  أو  اخلطأ،  طريق  عن  األبواب 
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 تكنولوجيا

ابتسام  بوكثير

اختراع طال انتظاره.. وداعا لمقتل األطفال داخل السيارات

«USB» تحذير عاجل: ال تستخدموا كابل
 سوى بهذه الطريقة

ذكية  هواتف  دون  من  اآلن  تقريبا  احلياة  ميكن  ال 
وأجهزة محمولة أخرى، إال أن شحن تلك األجهزة ميثل 
وقد  واملكتب.  املنزل  خارج  السيما  تنتهي  ال  مشكلة 
مبنافذ  األجهزة  تلك  شحن  منافذ  رؤية  العادي  من  بات 
استخدامها  أن  إال  العامة،  األماكن  يف  الشهيرة   USB
إجراءات حماية  ويستدعي  كبرى،  مخاطرة  على  ينطوي 
تقنيون  مسؤولون  حذر  فقط  حتمية.  تبدو  لكنها  بسيطة 
نقلها  يتم  التي  الضارة  للبرامج  املتزايدة  التهديدات  من 
ونظًرا ألن  العامة.  األماكن  USB يف  منافذ شحن  عبر 
محطات الشحن هذه أصبحت شائعة يف الفنادق واملطارات 
ومحطات القطارات وحتى على بعض أرصفة املدينة، فقد 
قام متسللون بتطوير مجموعة جديدة من تقنيات القرصنة 
الستغاللها. وميكن لهؤالء «القراصنة» إرسال برامج ضارة 
من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر احملمولة اخلاصة بهم إلى 
العامة عبر منفذ  التي تستخدم محطات الشحن  األجهزة 
لتوزيع  فعاًال  مركًزا  احملطات  تصبح  ذلك  وبعد   ،USB
الفيروسات، وفق ما نقل موقع «ديلي ميل». وثمة تكتيك 
شائع آخر يتمثل يف اختراق نهاية كابل USB نفسه، ثم 
الناس  يستخدم  أن  بانتظار  الشحن،  تركه موصوًال مبحطة 

هذا الكابل (السلك)، بدال من البحث يف حقائبهم عن 
السي،  جلاكي  ووفقا  واستخدامه.  بهم  اخلاص  الكابل 
كاليفورنيا  بوالية  أجنلوس  لوس  مبدينة  عامة  مدعية  وهي 
محطات  يف  ضارة  برامج  املتسللون  استخدم  األميركية، 
شخص  هاتف  من  بيانات  لسحب  عامة   USB شحن 
الشخصية  البيانات  أو حتى  املرور،  كلمات  أو سرقة  ما، 
باستخدام  السي  توصي  نفسك،  وحلماية  به.  اخلاصة 
التيار  منافذ  باستخدام  اجلهاز  وشحن  املتردد  التيار  محول 
يف  وجودك  USB أثناء  منافذ  من  بدًال  الكهربائي، 
على  األشخاص  تشجع  بالتالي  وهي  العامة،  األماكن 
حمل شواحن الهواتف الكهربائية اخلاصة بهم دائًما عند 
السفر. كما تشجع أيضا على حمل حزمة بطارية احتياطية 
تضطر  power»، حتى ال  bank» الطوارئ  حالة  يف 
إلى استخدام محطة USB عامة. وينصح تقرير من موقع 
ZDNet بخيار آخر، وهو شراء كابالت USB خاصة 
املصّنعة  الكابالت  هذه  وحتتوي  البيانات».  تنقل  «ال 
متت  التي  البيانات  تنقل  توصيل  دبابيس  على  خصيًصا 
مسار  يوجد  ال  أنه  يعني  مما   ،  USB منفذ  من  إزالتها 

لبرامج ضارة أو فيروسات محتملة.

 طور علماء في كندا اختراعا يثير تحذيرات عند ترك األطفال أو 

الحيوانات األليفة وحدهم في السيارة، وفق ما ذكر موقع «سي إن 
إن» األميركي.

 تويتر تشدد الحظر على اإلعالنات 
السياسية قبل انتخابات أميركا

السياسية على منصتها  لنشر اإلعالنات  إن حظرها  تويتر  قالت شركة 
تسمح  لن  وإنها  تشريعات،  أو  سياسيني  مرشحني  إلى  اإلشارة  سيشمل 
موقع  وكان  وسياسية.  اجتماعية  لقضايا  محددة  نتائج  تساند  بإعالنات 
التواصل االجتماعي الشهير قد أعلن أول مرة عن حظر اإلعالنات السياسية 

الشهر املاضي، ولم يذكر من قبل تفاصيل عن السياسة اجلديدة.
وذكر املوقع يف إعالنه األخير أنه سيعّرف احملتوى السياسي بأنه أي شيء 
يشير إلى «مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي معني أو منتخب أو 
انتخاب أو استفتاء أو تصويت أو تشريع أو توجيه أو الئحة أو نتيجة إجراء 
التكنولوجية  األدوات  من  مزيجا  ستستخدم  وأوضحت تويتر أنها  قانوني» 
هذه  وتأتي  اجلديدة.  اإلعالنية  السياسات  لتفعيل  البشرية  والفرق  اآللية 
الرئاسة األميركية  الدعاية النتخابات  اخلطوة يف وقت تشتد فيه حمالت 
املقررة يف نوفمبر 2020 وسط ضغوط متزايدة على شركات وسائل التواصل 
نتائج  يف  تؤثر  قد  زائفة  معلومات  تنشر  إعالنات  قبول  لوقف  االجتماعي 
عن  إعالنه  يف  قال  التنفيذي  تويتر  دورسي رئيس  وكان جاك  التصويت. 
أن  يجب  السياسية  للرسالة  الوصول  أن  «نعتقد  السياسية  حظراإلعالنات 

يكون باجلهد ال بالشراء».
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على  الواقع  يف  الصداقات  تبنى 
والصفات  االهتمامات  من  الكثير 
النفسية  واخلصائص  الفكرية 
مواقع  ظهور  مع  لكن  املشتركة، 
وتطبيقات  االجتماعي  التواصل 
العالقات  معظم  تعد  لم  املواعدة 
أو  معينة  لشروط  تخضع  االجتماعة 
مقتصرة على عدد معني من األفراد، 
يف  ميانعون  ال  الكثيرون  أصبح  بل 
األشخاص  من  كبير  عدد  إضافة 
الغرباء إلى قائمة معارفهم، ويدخلون 
حول  وجداالت  نقاشات  يف  معهم 
أدق  ويشاركونهم  مختلفة  مواضيع 

تفاصيل حياتهم.
الصداقات  قيمة  ورغم 
يف  جسورها  مدت  التي  االفتراضية 
فضاءات فيسبوك وسكايب وواتساب 
املواقع  من  والعديد  وانستغرام 
يشعرون  الناس  وجعلت  األخرى، 
السيبراني،  العالم  إلى  باالنتماء 
إلى  يحتاجوا  أن  حتى  دون  من 
مخاطبة بعضهم بعضا وجها لوجه، 
السياق  ”انهيار  يف  ساهمت  فإنها 
وهذه  للعالقات.  االجتماعي“ 

الظاهرة مثلت مصدر قلق للخبراء.
الباحثة  سعيدي،  سارة  ونوهت 
أن  إلى  االجتماعية  العلوم  يف 
مع  يعرفون  الواقع  يف  األشخاص 
الذي  الكالم  وما  يتعاملون،  من 
إطار  ضمن  أمامهم،   قوله  يصلح 
يف  لكن  االجتماعية،  احلدود 
العالم االفتراضي ألغيت جميع هذه 

احلدود.
احلدود  أن  سعيدي  واعتبرت 
االجتماعية تالشت بسبب مشاركة 
املستخدمني لكافة املعلومات اخلاصة 
أن  على  مشددة  اجلميع.  مع  بهم 
املستخدم الذي لديه مئات األصدقاء 
نفسه  ويعرض  خصوصيته،  يفقد 
ألضرار نفسية تطال سمعته، ويصبح 
من  البيانات  استخدام  لسوء  ضحية 

قبل اآلخرين.
وأشارت سارة إلى أن األشخاص 
صديقا   150 من  أقل  لديهم  الذين 
إدارة  باستطاعتهم  فيسبوك،  على 
مدركون  ألنهم  املعلومات،  تدفق 
يشاركونهم  الذين  لألشخاص 
من  أكثر  املوقع  على  التعليقات 
آالف  أو  مئات  لديهم  الذين  أولئك 

األصدقاء.
وكشفت دراسة أن 80 باملئة من 
مستخدمي فيسبوك، لديهم يف قائمة 
مرغوب  غير  أشخاص  األصدقاء 
يسعون  تقريبا  النصف  ونحو  فيهم، 
إلى جتنب هؤالء األشخاص يف حال 

رؤيتهم يف الشارع
استاذيف   بطروني  ناصر  وقال 
”إننا  االجتماعية  العلوم  مجال 

نحاول أن نخاطب اآلخرين بصراحة 
املباشر  التعامل  خالل  من  واحترام 
معهم، خالفا للمناقشات عبر املواقع 
ردا  تتطلب  ال  التي  اإللكترونية 
تعطي  اآلخر وال  الطرف  مباشرا من 
إمكانية لرؤية كيفية تأثير كالمنا يف 

اآلخرين“.
االجتماعية  ”الشبكات  وأضاف 
أسلوب  بل  املشكلة،  هي  ليست 
هو  املشتركني  قبل  من  استخدامها 
الذي يتسبب يف سوء التفاهم وتراجع 
احلوار، ما ميكن أن يؤدي إلى تقويض 
أفضل العالقات الشخصية التي نعتز 

بها“.
معظم  أن  إلى  اخلبراء  نوه  كما 
طويلة  أوقاتا  يقضون  األشخاص 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
يقضونه  الذي  الوقت  حساب  على 
الذين  األشخاص  أو  عائالتهم  مع 

يعرفونهم يف الواقع.
برزت  األخيرة  السنوات  ويف 
مجموعة جديدة من التطبيقات التي 
املواعدة،  تطبيقات  نهج  تتخذ نفس 
الطريقة  تغيير  على  العمل  وحتاول 
التي يبني بها الناس شبكة عالقاتهم 

االجتماعية.
غروب“ ”ماتش  شركة  ومتتلك 

من  التطبيقات،  هذه  من  عددا 
كوم“،  دوت  و“ماتش  ”تندر“  بينها 
البحث  للمستخدمني  أيضا  ميكن 
عالقات  شبكة  لتكوين  خالله  من 
مبهنيني متشابهني يف العقلية أو طريقة 

االلتقاء  ميكنهم  ثم  ومن  التفكير، 
فقط  وليس  الواقعية،  احلياة  يف  بهم 

يف عالم اإلنترنت االفتراضي.
أشهر  من  ”تندر“  تطبيق  ويعد 
غروب“،  ”ماتش  شركة  منتجات 
3.5 مستخدميه  عدد  يتجاوز  إذ 
مليون مستخدم، من بينهم 368 ألفا 
األول من 2018.  الربع  اشتركوا يف 
وإضافة إلى تندر وماتش دوت كوم، 
املواعدة  مواقع  ماتش  شركة  متتلك 
فيش“ أوف  و“بلنتي  كيوبيد“  ”أوك 

و“ميتك آند بيرز“.
الذي  تندر  مستخدمو  ويحتاج 
إلى  األساس  يف   2012 عام  أُطلق 
من  للتمكن  فيسبوك  على  حساب 
املعلومات  وهي  التطبيق،  استخدام 
ملفات  بيانات  بعد  فيما  تكون  التي 
عام  لكن يف  الرئيسية.  املستخدمني 
جديدا  خيارا  التطبيق  أتاح   2017
إلى  احلاجة  دون  حساب  بإنشاء 

فيسبوك.
وأكدت ماتش غروب أن ملفات 
تندر  على  الشخصية  املستخدمني 
جديدة  ملفات  كبير  حد  إلى  باتت 
من إنتاج املستخدمني وحدهم، وأن 
خوارزميات التعارف على التطبيق ال 
بيانات  أي  أو  فيسبوك  على  تعتمد 

أخرى تابعة لطرف ثالث.
”مببل  يسمى  آخر  تطبيق  وهناك 
الفرصة  التطبيق  ويعطي  بيز“، 
خاص  بشكل  للمستخدمات 
وطلب  املعارف  شبكة  الختيار 

الصداقة من أشخاص آخرين.
يضع  الذي  ”شابر“،  تطبيق  أما 
اليوم  اجلدد يف  األصدقاء  لعدد  حدا 
الفرصة ملستخدميه  فيعطي  الواحد، 
بجودتها،  تتميز  عالقات  لتكوين 
وليس بعددها، ويستخدمه أكثر من 

مليون شخص.
جنح  مدى  أي  إلى  لكن 
الفضاءات  هذه  مستخدمو 
عالقات  ربط  يف  اإللكترونية 

صداقة ناجحة؟
ضرر  سابقة  أبحاث  شبهت 
االجتماعية  العالقات  غياب 
اليوم،  يف  سيجارة   15 بتدخني 
والصداقات  االجتماعية  فالعالقات 
املوت  مخاطر  من  احلد  على  تؤثر  ال 
بل  فحسب،  باألمراض  اإلصابة  أو 
ميكن أن تساعد أيضا على التعايف من 

األمراض.
وتقول دراسات حديثة إن الشعور 
وظائف  على  يؤثر  أن  ميكن  بالوحدة 
نظام املناعة لألشخاص الذين ليس 
لديهم أصدقاء، مما يضر بنوعية النوم 
اإلصابة  خلطر  ويعرضهم  لديهم 
بأمراض القلب وضغط الدم وكذلك 

اخلرف.
فيه  تبدو  الذي  الوقت  ويف 
أمرا  صداقة  عالقات  إقامة  مسألة 
اليوم، يف ظل وجود شبكات  سهال 
التواصل التي متس وترا إنسانيا يتعلق 
بالرغبة يف التواصل مع آخرين، فإن 

ذلك يطرح الكثير من التحديات.

عالقات  عن  املدافعون  ويعتقد 
على  التعرف  أن  اإلنترنت  شبكة 
التواصل  وسائل  طريق  عن  صديق 
واملشاعر  األفكار  وتبادل  االجتماعي 
أمر  لوجه  وجها  رؤيته  قبل  معه 
إيجابي، لكن املشكلة تكمن يف أن 
صديق اإلنترنت بإمكانه تغيير اسمه 
ونوعه وجنسيته وحالته االجتماعية 
اخلط  أن  إلى  نظرا  زر،  بضغطة 
وهويته  احلقيقية  هويته  بني  الفاصل 
من  ولذلك  اإلنترنت غامضة،  على 
يف  الوقوع  لتجنب  احلذر  الضروري 
يجلبها  قد  التي  املشاكل  من  الكثير 

األصدقاء الوهميون.
النفس  علم  أستاد   ، ويقول 
التطوري كرمي بن عيسى  الذي قارن 
يف إحدى دراساته مدى التشابه بني 
والصداقة يف  فيسبوك  على  الصداقة 
ما  أحيانا  ميتلك  قد  املرء  إن  الواقع، 
فيسبوك،  على  صديقا   150 معدله 
لكن 15 منهم ميكن أن يصنفهم على 
فقط  و5  حقيقيون“  ”أصدقاء  أنهم 

”أصدقاء مقربون“.
قابلة  الصداقات  هذه  أن  ويرى 
لالضمحالل أو االندثار يف ظل غياب 
التواصل املباشر بني األصدقاء، ورمبا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تشكل 
هذا   معدل  تقليص  أجل  من  وسيلة 
لن يستمر  األمر  االندثار. لكن هذا 
بقاء  حال  يف  طويال،  النجاح  يف 
فترة  لوجه  وجها  التواصل  غياب 

ممتدة.

الصداقات االفتراضية تبدو أكثر سهولة ومتعة من العالقات الواقعية، وال تحتاج إلى االلتقاء وجها لوجه، لكن تغير المقومات األساسية للعالقات االجتماعية 
قد يحد من فرص بناء عالقات صداقة حقيقية في الواقع، ويفتح الباب للمضايقات التي تسلب راحة البال، وتؤثر على الصحة النفسية والحياة العملية وحتى 

العالقات االجتماعية.

ابتسام   بوكتير

جزائريون.... الصداقة اختبار رسبت 
فيه مواقع التواصل االجتماعي
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أخبار المجتمع

بالباحثة  اجلزائر»  «أخبار  التقت 
النفسية واألسرية «سعدية  واملستشارة 
قاسمي» لتحدثنا عن هذا املوضوع...

األرق لدى األطفال:
لدى  النوم  اضطرابات  «تعتبر 
الرضع  حتى  شائعة،  مسألة  األطفال 
قد يعانون منها، فكل جهاز يف جسم 
أثناء  العميق  للنوم  يحتاج  اإلنسان 
إعادة  تتم  الفترة  هذه  فخالل  الليل 
ضبط  وإعادة  والدماغ،  اجلسم  شحن 
املناعي واجلهاز الهضمي، كما  اجلهاز 
هرمون  ذلك  يف  مبا  الهرمونات  تفرز 

النمو.
حال  يف  األم  تالحظها  أعراض 
من  كفايته  على  الطفل  يحصل  لم 

النوم:
1. فرط يف النشاط.

2. مشاكل سلوكية.
3. قلة التركيز.

4. مشاكل يف التعلم.
يف  وحدة  املزاج  يف  تقلبات   .5

الطبع.
وأنواع اضطرابات  أسباب  بعض 

النوم:
الرضع من  يعاني األطفال   .1
يف  يتسبب  الذي  املتكرر  املغص 

اضطراب النوم لديهم.
2. بالنسبة لألطفال بعمر اخلمس 
قيلولة  على  يحصلوا  لم  إذا  سنوات 
صعوبة  يجدوا  فقد  النهار،  خالل 

يف اخللود إلى النوم بالليل.  
ما  مرحلة  يف  األطفال  يحتاج   .3
ساعة   (14 إلى   11) من  املدرسة  قبل 
خالل  للقيلولة  باإلضافة  يوم  كل  نوم 

النهار، لذا رتبي وقته وقسميه ما بني 
يحب  فالطفل  واألكل،  واللعب  النوم 

الروتني يف هذه املرحلة ويرتاح إليه.
املزعجة  األحالم  أن  كما   .4
لألرق  جدًا  مهم  سبب  والكوابيس، 
عليِك  مرارًا،  يستيقظ  جتعله  وقد 
واإلنصات  معه  التحدث  األم  عزيزتي 
له ملعرفة ماهية هذه األحالم فقد تدل 
معرفتك  خالل  ومن  مخاوفه  على 

لذلك سوف تتمكنني من تهدئته.
احلساسية  أدوية  لبعض  ميكن   .5
تؤثر  أن   ADHD أو  اإلنفلونزا  أو 
الطبيب  راجعي  الطفل،  على نوم 

املختص بشأن ذلك.
مبرض  مصابًا  الطفل  يكون  أن   .9
متلمل  متالزمة  أو  األكزميا  أو  الربو 
Restless legs syn- الساق 

أي  يف  بها  يصاب  فقد   ((drome
عام  بشكل  وتتفاقم  عمرية،  مرحلة 
ُتسبب  أن  وميكن  بالسن،  التقدم  مع 
اضطراًبا يف النوم، األمر الذي يؤثر على 
واضطرابات  اليومية،  األنشطة  أداء 
التوحد،  مرض  مثل  العصبي  النمو 
اإلعاقة الذهنية، متالزمة اسبرجس.

باضطراب  الشخير  يتسبب   .10
أسباب:  لعدة  ويكون  الطفل  نوم  يف 
التنفس  انقطاع  الطفل من  يعاني  فقد 
Obstructive االنسدادي 
Sleep (هو اضطراب يف  Apnea
النوم يتم فيه إعاقة تنفس الطفل جزئيًا 
أو كليًا بشكل متكرر أثناء النوم، فإذا 
باستمرار خالل  متعبًا  طفلك  وجدتي 
سلوكية  مشكالت  ولديه  الصباح 

عليك مراجعة الطبيب).

 -
أو  اإلنفلونزا  أو  املوسمية  احلساسية 
Deviated انحراف احلاجز األنفي

.septum
العالج:

متوترًا،  أو  قلقًا  الطفل  كان  إذا 
حاولي أن تفهمي منه ما الذي يقلقه، 
اجلري  أو  للرياضة  وقتًا  له  خصصي 
القلق،  من  للتخلص  حل  كأبسط 
له  وجهزي  التنفس  تقنيات  عّلميه 
يف  املريحة  واألجواء  الدافئ  احلمام 

وقت الليل ستساعده لينام بهدوء.
ويجب عليك عزيزتي األم االنتباه 
هو،  عمرية  مرحلة  وبأي  لطفلك 
وإن  لنومه،  الكافية  املدة  كم  لتعلمي 
فاستشيري  الحظتي شيًئا غير طبيعيًا 

الطبيب املختص.

ابتسام بوكثري

نصائح لتعطير المالبس قبل تخزينها
باملالبس،  العناية  من  بدَّ  ال  جديد،  فصل  كلِّ  دخول  مع 
املنزلي  التدبير  يف  طرق  اآلتي،  ويف  تخزينها.  قبل  وتعطيرها، 

لتعطير املالبس قبل تخزينها.
 طرق تخزين املالبس

مجموعات  ضمن  وتصنيفها  املالبس  فرز  ُيعدُّ 
القيام  الواجب  الضرورية  اخلطوات  من  . مناسبة،  بها

الشتويَّة، وفصل مالبس  مثًال: فصل املالبس الصيفيَّة عن تلك 
واحلصول  وترتيبها،  لتسهيل خزنها،  الكبار  األطفال عن مالبس 

عليها عند احلاجة لها.
وُتترك  ر  وُتعطَّ • قبل توضيب املالبس يف اخلزانة، هي تغسل 

حتى جتفَّ يف الشمس، ثمَّ ال ُتكّدس داخل اخلزانة.
نصائح لـ تعطير املالبس

بحيث  والنعناع،  «الالفندر»  زيت  العطرية، مثل:  الزيوت 
توّزع يف خزانة  التي  القطن،  دوائر  على  منها  قطرات  بضع  يوضع 
ر املالبس فحسب، بل  املالبس. علًما بأنَّ الزيت العطري لن يعطِّ
ل تغيير كرات القطن العطريَّة كّل  سيحميها أيًضا من العثة. وُيفضَّ

شهر لتظلَّ الرائحة قوية.
الصابون املعّطر ينشر رائحة ذكيَّة يف املالبس، عند لّفه يف قطعة 
يف  أو  األدراج  يف  أو  املالبس  بني  ووضعه  ونظيفة،  رقيقة  قماش 

حقيبة السفر املليئة باملالبس املخزنة.
من  املالبس  وحتمي  الروائح،  متتّص  صودا، مادة  البيكنج 

هذا  ويف  طويًال.  تخزينها  عند  العطنة  الرائحة  وجتنبها  العثة، 
اإلطار، ُيضاف بضع مالعق منها يف عبوة مفتوحة الغطاء أو ذات 

غطاء مخرم، وتوضع هذه األخيرة داخل اخلزانة.   
ر اخلزانة، وميكن شراؤه جاهًزا أو حتضيره عن  الورد املجّفف ُيعطِّ
طريق مزج مجموعة من الزهور واألعشاب مًعا، ووضعها يف جانب 
على  للحفاظ  تغييرها كل شهر  مع  املالبس،  درج  أو  اخلزانة  من 

الرائحة قويَّة.
اخلّل األبيض، بحيث توضع ملعقة كبيرة منه وملعقة كبيرة 
ومتسح  اخلزانة،  داخل  وترّش  اش،  رشَّ ذات  زجاجة  املاء، يف  من 
من  املالبس  اخلل  يحمي  حتَّى  وذلك  القماش،  من  بقطعة 

رائحة العطن والرطوبة يف املستقبل.
ل، بحيث يرّش بضع قطرات منه على  العطر الشخصي املفضَّ
املالبس،  خزانة  داخل  توزيعها  مع  املناديل،  أو  القطن  من  دوائر 
لتظلَّ رائحة املالبس جّذابة طوال فترة تخزينها، مع تغيير القطن 

بصورة شهريَّة.
م  القهوة، التي يوضع كّم من حبوبها يف عبوة ذات غطاء مخرَّ

بني املالبس، مع تغيير هذه احلبوب كّل شهر.
أو  «الالفندر»  مثل:  القوّية،  الرائحة  املُجّففة ذات  األعشاب 
«الروزماري»، مع توزيعها داخل كيس قطن خفيف، ووضعه بني 

املالبس أو يف الدرج... مع ضرورة تغيير هذها الكيس دورّيًا.
أعواد القرفة، التي توّزع داخل اخلزانة أو األدراج، مع تغييرها 

كّل أربعة أسابيع للحصول على رائحة جميلة تدوم.

أسباب خفية إلصابة 
الطفل باألرق عند النوم!
هناك بعض األطفال الذين يعانون من األرق عند النوم، وهذا األمر يجعل األهل 
يشعرون بالخوف والحيرة، فمن المتعارف عليه أن األرق يصيب األشخاص البالغين 

نتيجة تعرضهم لضغوط الحياة وكثرة المشكالت وزيادة التفكير وغيرها من 
األسباب التي ال يمكن أن تظهر على األطفال في سن مبكر.
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«المحروسة ال تشبه غرناطة»
ابتعد حسن آغا بقامته املتوسطة إلى الّنافذة 
قال  احلربي،  اجلمع  إلى  التفت  وعندما  البحرية 

قائد البحرية اجلزائرية الرّيس َحيَْدَرة :
-أنا واثق بأّن قائدنا الفّذ خير الّدين سيقود 
أسطوًال كبيًرا عند سماعه بهذه الغارة الّصليبّية.

- أو باألحرى َغلُْيوَطة واحدة فقط، مازحهم 
اّلذي ال  كارلوس  هزم  على  لتهنئتنا  آغا،  حسن 

تغيب عنه شمس الغرور!
احلضور  شفاه  على  ضحك  موجة  ارتطمت 
اقتراب  مع  الّسائد  القلق  حّدة  من  للّتخفيف 
أسطول اإلمبراطور شارلكان من ذقن بني مزغّنة.
كّح حسن آغا، فعّم الصمت فجأًة بني قادة 
املدينة  وأعيان  البحر  ورّياس  اإلنكشاري  اجليش 

وأئمتها:
إليها  تتعّرض  التي  األولى  املرة  ليست   -
القريب  اجلزائر إلى العدوان املسيحّي يف املاضي 
عهد  متواضعة يف  بأسوار  محاطة  القصبة  كانت 
مينع  لم  هذا  لكن  و  الّدين،  خير  و  عّروج  بابا 
قائدينا العظيمني من دحر دابر الغارات املسيحّية 
يد اهللا حمت مدينتنا ونّكلت مبساعي املسيحّيني 
مرهقني  بلدانهم  إلى  وأرجعتهم  مكائدهم،  و 

بسوط املذّلة ووشاح العار.
القّهارة ستنصرنا على كارلوس،  اليد  ونفس 
يهني  أن  يرضى  لن  قوي  بإميان  نعبده  الذي  اهللا 
سّكان  يا  اعلموا  يحّبه  الذي  الّشعب  الّنصارى 
ترّفعوا عن هذه  هاد واجب عليكم  اِجلّ أّن  اجلزائر 
الّدنيا الفانية، و قّدموا دمائكم قرابَني إلعالء راية 

اإلسالم ال تهابوا كثرة عددهم وعّدتهم
وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهللا 
ثابتون  هم  اّلذين  عون  يف  دائما  اهللا  ترون،  كما 
أو  الّنصر  اخليار:  لكم  املستقيم.  صراطه  على 
الّشهادة. كّلنا سنموت يوًما ما ولكن ما أسعد أن 
ميوت الفرد و الّسالح املخّضب بدمه يف يده من 
أجل اإلسالم، فهو أعلى درجة عند اهللا من اّلذي 

يهلكه الِكبر أو املرض.
قال:  سلم  و  عليه  اهللا  صلى  محّمد  نبّينا 
«إّن أبواب اجلّنة حتت ِظالل الّسيوف» يا رفاقي، 
إليها  تتشّوق  الّتي  األبدّية  الّسعادة  هي  هذه 
أرواحنا الّزكية اُهللا جّر الّنصارى إلى أراضينا كي 
تذوقوا حالوة الّشهادة وحتظوا باُحلور الِعني ونعيم 
لنوّحد صفوفنا ونضع خالفاتنا جانًبا  الفردوس، 
احلمالت  كّل  حتطيم  اهللا  بفضل  استطعنا  لقد 

البحرّية املسيحّية.
ِثقوا يف أنفسكم فنحن أمام نفس العدّو اّلذي 
الّتي يجب  أنا أعلم الّصعاب  تعّودنا على قهره، 
نتحلى  لو  وديننا  شرفنا  لصون  َسِوًيّا  نتخطاها  أن 
بالّنخوة والّصبر من هذه الّلحظة، سنخّيب آمال 
خير  قائدنا  بأّن  يقني  على  أنا  كارلوس،  جيش 
كبير  أسطول  رأس  على  بنفسه  سيبحر  الّدين 
بها  اهللا  ابتالنا  الّتي  هذه  محنتنا  يف  ملساعدتنا 
لنلّقن  احلّق.  لّدين  ووفائنا  إمياننا  نبض  جلّس 
كارلوس درًسا يف املقاومة لن ينساه ما عال ذقنه 

على رقبته.
تأّثر احلاج محمد أياباشي كثيرا بخطاب رفع 
واّلذي  بالتركّية  آغا  به حسن  أدلى  اّلذي  الّهمة 
أياباشي  محمد  احلاج  كان  للحضور،  ُترجم 
األولى  الّسنوات  إّبان  عّروج  لبابا  الّدرب  رفيق 
بجاية  حترير  محاولة  وأثناء  اجلزائر  «أُوَجاْق»  لـ 
حديدية  بقذيفة  عّروج  بابا  أُصيب   ،1514 عام 

أطلقتها مدافع حامية اإلسبان.
الّزرقاء  بّزته  آزره: مّزق قماش  وكان أول من 
للّفه على ذراعه الّتي انهمرت نزيًفا مع كل اآلالم 
أن  قبل  الّبليغ،  اّجلرح  ذلك  رافقت  التي  احلاّدة 
ُتبتر ذراعه للّنجاة من املوت، ولكّن تلك العاهة 
سواحل  يف  الّرعب  زرع  مواصلة  من  متنعه  لم 
أياباشي  محمد  احلاج  اشتّم  وإيطاليا،  إسبانيا 

أصوله  رغم  آغا  روح حسن  عّروج يف  بابا  رائحة 
للّدفاع  الفعل  القول و  الّشهامة وصدق  اإليطالية 

عن مدينة سيدي عبد الّرحمن.
- سيندم كارلوس على فعلته، صاح الرّيس 

حيدرة سنقّطع املعّتدين إرًبا إرًبا.
االستعداد  لروح  باالرتياح  آغا  حسن  شعر 
املرتفعة  املعنويات  أهمية  يعلم جيًدا  رعيته  لدى 
قبل خوض املعارك الهالكة: ُيهزم املرء وُيهان أو 
آلغا  حسن  أمر  الّتاريخ،  ويخلده  فُيّكرم  َينتصر 
أسوار  فوق  املتطّوعني  الّرجال  بنشر  املدينة  شيخ 
الّرايات  وإعالء  الطبول  وقرع  العالية  القصبة 
أهّلة  حتمل  التى  والصفراء  واحلمراء  اخلضراء 

فّضّية.
كما ألّح بايالر باي إيالة اجلزائر على تدعيم 
«الُطوبِْجَيّة»، أو رجال املدفعية، بالقذائف واملُؤن 
من  الّدفاع  قيادة  أياباشي  محمد  للحاج  أُوكلت 
وآرسالن  أودباشي  يوسف  عّزون  باب  جهة 
املهّمة  لتولِّي  أُختيروا  بلكباشي  وصفر  بلكباشي 

بباب الوادي.
َها إلى  الرّيس كشوك علي والرّيس حيْدرة ُوِجّ
باب البحر، أّما حسن آغا فقّرر أن يتمرّكز الحًقا 
اجلزائر،  خليج  على  املشرف  عّزون  باب  برج  يف 
أياباشي  بشير  واحلاج  أياباشي  بكير  احلاج  رفقة 

واليولداش و جماعة املوريسكّيني.
كان املوريسكّيون أكثر سّكان القصبة حتمًسا 
املقّدسة  الّتفتيش  محاكم  أصحاب  من  لالنتقام 
الوضوء  من  منعتهم  الّتي  وقشّتالة  أراغون  يف 
وتعدد  واخلتان  بالعربّية  والّتحدث  والّصالة 
واستخدام  الّتقليدية  ألبستهم  وارتداء  الزوجات 
احلّناء وتزّين الّنساء، قبل تهجيرهم القسري بعد 
نحو ثمانية قرون من الّتواجد والّتالحم والتسامح 
الّتي  األندلس،  يف  احلضاري  واإلبداع  الّديني 
اّجلميل  املاضي  من  أضحت  تربة  فوق  ينعت 

واملؤلم.
12 يف  ُصِدَر  اّلذي  الّتنصير  مرسوم  كان 
َسلب  إذ  أبعد احلدود،  إلى  قاسًيا  شّباط 1502 
املوريسكّيني دينهم اإلسالمي و طمَس لغتهم و 
شّوه تاريخهم و جّردهم من عاداتهم، و سّدت يف 
وجوههم حّتى أبواب حماّماتهم العربّية، كانت 
الكنيسة تبعث القابالت ملنع قراءة الّشهادتني يف 
يتّم  ولكي  للموريسكّيات  اجلدد  املولودين  آذان 
تسميتهم بأسماء إسبانية، ويف شهر رمضان يصّر 
ليقاسموهم  املوريسكّيني  عزم  على  القشّتاليون 
أكل حلم اّخلنزير واحتساء اخلمر قصد إحراجهم.

لدى  احلقيّقي  تّنصرهم  مدى  وكشف 
احلسنة، حيث  والّنوايا  الّتحقيق  محاكم  حّراس 
أُجبروا على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة ليتمّكن 
مساَء،  صباَح  عليهم  الّتجّسس  من  للقشّتالّيني 
الهزمية  الّصباح ليست كسكرات  الّنصر يف  نشوة 
بن  الّبربرُيّ طارق  فتح  املساء، عندما  والّظلم يف 
قوامه  جيش  رأس  على   711 عام  األندلس  زّياد 

اثنا عشر ألف جندي بربرّي وعربّي.
كان البلد يغّط يف جنح الّظالم والّتخلف قبل 
والكيمياء  الّطب  يف  ببصماتهم  العرب  ينيره  أن 
الورقية  والّصناعة  املعمارية  والهندسة  والفلك 
واملوسيقى.  واآلداب  والفنون  واملّالحة  والّرّي 
وصف القائد موسى بن نصير األندلس يف رسالة 
و  طيبها  «شامّية يف   : بقوله  األموي  األمير  إلى 
يف  استوائها،هندّية  و  اعتدالها  يف  مينّية  هوائها، 
جباياتها،  عظم  يف  أهوازّية  ذكائها،  و  عطرها 
منافع  يف  عدنّية  جواهرها،  معادن  يف  صينّية 

سواحلها».
متناقضة،  أحداًثا  شهدت  الّسواحل  هذه 
حيث شّكلت على مّر القرون نقاط ولوج احلضارة 
الّديانات  فتعايشت  األندلس،  إلى  اإلسالمّية 
املصاهرة،  حّد  إلى  سالم  يف  الثّالث  الّسماوّية 

قبل أن تشهد طرد املسلمني واليهود على دفعات 
لتقليص  االسترداد  حرب  آلة  تشغيل  بدء  إثر 
نفوذهم إلى العدم، تلك الّسواحل ما فتئ رّياس 
فصلي  خالل  قاطنيها  يرهبون  اجلزائرّيني  البحر 

الّربيع والّصيف.
أيضا  املدعو  شارلكان،  اإلمبراطور  هو  وها 
َكارْلُوْس ِكنُْتو، ينطلق من نفس الّسواحل مترأًسا 
املتقّلب  اخلريف  فصل  متحّدًيّا  الهائل،  أسطوله 
كان  كما  القراصنة،  عاصمة  تأديب  بهدف 

يتصّوره بالهّني عليه.

بقلم: الروائي بلقاسم مغزوشن

«أخبار الوطن» شبكة 
إخبارية جزائرية تفتح 

لكم المجال لنشر مساهمتكم 
األدبية والفكرية، ال 

تترددوا في مراسلتنا عبر 
البريد االلكتروني التالي:

culturaelwa-
tane@gmail.com

«أخبار الوطن تنتظر 
إبداعكم»
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 صارة بوعياد

توافد  زيدون  ابن  قاعة  شهدت 
األسبوعية  العطلة  يوم  يف  معتبر 
السابع،  للفن  العاشق  للجمهور 
حيث  السينمائي،  العرض  ومهنيي 
تعرف احلضور يف الفيلم الوثائقي على 
املتأثر  الفرنسي  رافيرو   أندري  مسار 
على  اجلزائرية  املعمارية  بالهندسة 
وجه اخلصوص مدينة ميزاب بغرداية، 

وقصبة العاصمة.
يقرب املخرج جون آسامليار يف فيلمه 
املجتمع امليزابي يف غرداية املتشكل من 
خالل اللباس والهندسة املعمارية التي 
على  عليها،  محافظة  املدينة  تزال  ال 
عكس القصبة احملروسة التي ال زالت 
اعتمد  ذكراها.  لتخليد  الزمن  تقاوم 
املخرج أيضا، على شهادات مهندسني 
تسبقهم ابنته أندري رافيرو «مايا» التي 

سارت على خطى والدها يف الهندسة 
بوسط  غرادية  يف  املتشكل  املعمارية، 
على  طلته  يف  املميز  والسطح  الدار، 
نور الشمس مباشرة، مشيرة إلى نوافذ 
واملزينة  املفروشة  املنازل  يف  الصغيرة 
الثقافة  من  نابعة  تقليدية  بديكورات 

امليزابية، وإلى سطح البيت القصير.
من  الوثائقي  الفيلم  بداية  كانت 
مدينة غرداية، التي عاش فيها املهندس 
رافيرو طويال مبدعا ومعلما يف تكوين 
تتلمذوا  الذين  املهندسني  من  العديد 
الصحراء»،   «ورشة  إطار  يف  يده  على 
وبعد مرور حوالي 45 دقيقة من عرض 
إلى  املخرج  كاميرا  تتحول  الفيلم، 
العاصمة،  اجلزائر  يف  القدمية  املدينة 
يظهر  حيث  العتيقة،  القصبة  إلى 
الفيلم مساهمة أندري يف احلفاظ على 
الفرنسي  املخرج  اعتبر  القصبة.ولقد 
الوثائقي  فيلمه  أن  آسامليار،  جون 

تولد  عندما  واجلزائر:  رافيرو  «أندري 
هدية  الورش»،  رحم  من  املدينة 
الطبعة  يف  للسينما  الدولي  للمهرجان 
باجلزائر،  األول  عرضه  يف  العاشرة 
وتكرميا ملهندس الراحل أندري رافيرو. 
الكبرى  اجلائزة  أن  اإلشارة  جتدر 
الوثائقية  األفالم  للمهرجان يف صنف 
طريق   143» اجلزائري  للفيلم  عادت 
فرحاني،  حسان  للمخرج  الصحراء» 
للفيلم  اخلاصة  اجلائزة  يف حني عادت 
للمخرجة  احلكاية»  وراء  «ما  الصربي 
ميال توراجليتش. وقد منحت ميدالية 
غاندي للفيلم الوثائقي اجلزائري «143

طريق الصحراء» التي يقدمها املجلس 
واالتصال  والتلفزيون  للسينما  الدولي 
لليونسكو،  التابع  البصري  والسمعي 
وبخصوص جوائز اجلمهور، فاز مجددا 
طريق   143» فرحاني  حسان  فيلم 

الصحراء» يف فئة األفالم الوثائقية.

الناقد لونيس بن علي: 
«أقرأ الروايات دون خلفية وأكتب 

مقاالتي بحرية»
لونيس  والناقد  األستاذ  اعتبر 
رواية ال  قراءته ألي  بأن  علي،  بن 
خلفية،  أو  قاعدة  أي  على  تستند 

فهو يقرأ ليستمتع.
«عزلة  رواية  صاحب  وقال 
الرواية  أن  الضائعة»،  األشياء 
أن  إلى  تدفعه  التي  هي  املمتعة 
النص  أن  وصراحة  عنها،  يكتب 
مخيلته  يف  يتشكل  سيكتبه  الذي 
عملية  تبدو  حيث  القراءة،  أثناء 
التحرير مجرد نقل املقال من حالته 
الذهنية إلى حالته الكتابية املرئية، 
هناك  أن  حديثه  معرض  يف  مشيرا 
وهي:  عليها،  يعتمد  ذهبية  قاعدة 
الرواية  أن  طاملا  بحرية،  الكتابة 

نفسها كتبت بحرية.
وأكد بن علي، أن املقال النقدي 
إبداعية  رؤية  إلى  يحتاج  اآلخر  هو 

النص  رؤية  على  قدرته  يف  تتجلى 
من موقع مختلف، ويجتهد دائما يف 
البحث عن تلك التفاصيل الصغيرة 
النصوص، ألنه يعترها  جدا داخل 
ضرورة  وهي  للفهم،  األساس  هي 
الوقت  يف  والقارئ  النص  ملراوغة 
حتتاج  املقال  كتابة  أن  ذلك  نفسه، 
إلى  حاجتها  من  أكثر  ذكاء  إلى 

منهج.                         ق.ث

في فئة األفالم خارج المنافسة 

عرض الوثائقي «أندري رافيرو والجزائر»
عرض الفيلم الوثائقي «أندري رافيرو والجزائر: عندما تولد المدينة من رحم الورش»، للمخرج الفرنسي جون 

آسالميار، في فئة األفالم خارج المنافسة في أيام الفيلم الملتزم في طبعته العاشرة، بقاعة ابن زيدون بديوان رياض 
الفتح وسط حضور شغوف بالسينما متحديا رداءة الجو، وعطلتهم األسبوعية. 

المخرج الفرنسي جون آسالميار:
الفيلم «أندري رافيرو والجزائر» 
هدية للمهرجان في الطبعة الـ 10

سألته: صارة بوعياد

جون  الفرنسي  املخرج  صرح 
«أندري  الوثائقي  الفيلم  أن  آسامليار 
رافيرو واجلزائر: عندما تولد املدينة من 
رحم الورش»، هدية للمهرجان الدولي 
عرضه  يف  العاشرة  الطبعة  يف  للسينما 
املهرجان يعد  األول باجلزائر، مبرزا أن 
األكثر احترافية يف مجال الفن السابع 

باجلزائر.

ملاذا اخترت أن يكون الفيلم 
الوثائقي «أندري رافيرو 

واجلزائر» عرضه الشريف 
باجلزائر؟

رافيرو  «أندري  الوثائقي  فيلم  إن 
رحم  من  املدينة  تولد  عندما  واجلزائر: 
الدولي  للمهرجان  هدية  الورش»، 
عرضه  يف  العاشرة  الطبعة  يف  للسينما 
بأن  فخور  جد  وأنا  باجلزائر،  األول 
يعرض يف أيام الفيلم امللتزم، ألن هذا 
سبق  وقد  جمهوره،  يحترم  املهرجان 
بفيلم  األولى  مرتني  فيه  شاركت  وأن 
داخل النافسة، واملرة الثانية مشاركتي 
اقتصرت يف تقدمي محاضرة، أما الثالثة 

أشارك بهذا الفيلم خارج املنافسة.

متى انطلقت بتصوير الفيلم 
حول شخصية أندري؟

قمنا بالتصوير الفيلم الوثائقي حول 
أندري  الفرنسي  املهندس  شخصية 

على  معتمدين  عادي  بشكل  رافيرو، 
وقد  مهندسني  من  حية  شهادات 
كثيرا،  ذلك  يف  ماريا  ابنته  شاركتنا 
اسمه  خلدت  أماكن  على  التعرف  يف 
التصوير  بدأنا يف  بناءها،  كمهندي يف 
من عام 2012 إلى غاية 2017 موازنني 
التصوير  بني  ما  اإلخراجية  الرؤية  يف 
والقصبة  غرداية،  يف  ميزاب  مبدينة 

باجلزائر العاصمة.

قام أندري بتكوين عدة 
مهندسني قبل وفاته كيف 

جتد كمخرج جتربته؟
قام أندري بتكوين عدة مهندسني 
يف مجال الهندسة املعمارية النابعة من 
الثقافة اجلزائرية الشعبية، لكن لم يقم 
بذلك يف إطار أكادميي بل اقتصر على 

التكوين خارج أسوار اجلامعات.

كمخرج مهتم كثيرا بالذاكرة 
اجلزائرية حدثنا عن هذا 

املسار بالتحديد؟
من  الكثير  أفهم  أن  دائما  أحاول 
اجلزائر  بتاريخ  تتعلق  التي  األشياء 
الفترة  أو  الكولونيالية،  الفترة  يف  سواء 
أيضا  اهتمام  لي  كان  ولقد  احلالية، 
حيث  أوروبية،  أصول  ذو  باجلزائريني 
األشخاص  هؤالء  تعقب  حاولت 
وسعيت لتقدمي مسارهم، وعليه أنا جد 
مهتم بالذاكرة اجلزائرية وقدمت يف هذا 

اإلطار خمس أفالم وثائقية.

للحديث عن السينما والموسيقى 
أحمد راشدي ضيف أوبرا الجزائر

أحمد  السينمائي  املخرج  يّحل 
األوبرا  مقهى  بفضاء  راشدي، 
يف  املقبل،  السبت  بسايح»  «بوعالم 
الروائي  استضافة  بعد  الثاني  موسمها 
للحديث  األعرج  واسيني  واألكادميي 
تطور   - واملوسيقى  «السينما  عن 

وإبداع».
بسايح،  بوعالم  األوبرا  تستضيف 
أحمد  اجلزائري  السينمائي  املخرج 
راشدي للحديث عن مساره السينمائي 
وارتباطه باملوسيقى، يف شكلها الفني 

واإلبداعي.
منتج  راشدي  أحمد  ويعد 
جزائري،  أفالم  ومخرج  وسيناريست 
التي  الشهيرة  األفالم  من  عددًا  أنتج 
الثورة  شهدتها  التي  األحداث  تتناول 
والعصا،  األفيون  فيلم  مثل  اجلزائرية 
نال  والذي   1965 عام  املعذبني  وفجر 

عنه جائزة مهرجان كارلو فيفاري.

حركة  يف  راشدي  شارك  وقد 
يتعدى  ال  وعمره   1954 عام  التحرير 
الفرنسي  األدب  درس  سنة،   16
يف  العمل  وبدأ  والسينما،  والتاريخ 
رينيه  الفرنسي  املخرج  مع  السينما 
لصالح جبهة  يعمل  الذي كان  فوتييه 

التحرير الوطني اجلزائرية .
عام  اجلزائر  استقالل  بعد 
للسمعيات  مركز  أول  ترأس   1962
يف   1962 عام  شارك  والبصريات، 
مسيرة  عنوانه  جماعي  فيلم  إنتاج 
شعب، ويف عام 1964 أصبح مسئوال 
املركز  يف  الشعبية  السينما  قسم  يف 
القومي للسينما اجلزائرية، ثم مسؤوال 
القومية  املؤسسة  يف  اإلنتاج  قسم  يف 
عامي  بني  السينما  وصناعة  لتجارة 

1967 و1973.
فيلمًا   20 من  أكثر  بإخراج  قام 
مشاركته  جانب  إلى  وتسجيليًا  روائيًا 

يف إنتاج العديد من األفالم اجلزائرية، 
كما شارك أيضًا يف إنتاج الفيلم املصري 
إلى  العصفور ملخرجه يوسف شاهني، 
جانب مشاركته يف إنتاج الفيلم العاملي 
(زد) للمخرج اليوناني الفرنسي كوستا 

غافراس.
صارة. ب



الفنانة  حفل  تذاكر  أسعار  تسببت 
أحالم يف موسم الرياض يف صدمة لدى 
لم  الذي  املرتفع  للثمن  نظرًا  اجلمهور، 
يتوقعوه أبدًا، مما دفع التعليقات املستاءة 

تنهال.
موسم  يف  أحالم  حفل  تذاكر  سعر 
الرياض والذي يحمل اسم «أنا عربية»، 
الذين صدموا  السعوديني  أشعل غضب 
من الثمن املرتفع، فجاء أقل سعر تذكرة 
5 آالف ريال سعودي بينما حجز مقعد 

ملكي سيكلف 15 ألف ريال سعودي.
تذاكر  أسعار  عن  أُعلن  أن  ومبجرد 
حفل أحالم يف موسم الرياض، وانطلقت 
قبل  من  والغضب  االستياء  من  موجة 
عن  يتساءلون  أخذوا  الذين  السعوديني 
سبب ارتفاع ثمن التذاكر لهذا احلد، يف 
حني أن فنان العرب محمد عبده حفله 
ريال   2500 فيه  التذكرة  سعر  يتعد  لم 

سعودي.
ومع موجة الغضب التي انطلقت من 

أحالم  حلفل  املنظمة  الشركة  اضطرت  السعوديني،  قبل 
%، لتبدأ من 2500 ريال  أن تخفض ثمن التذكرة 50

سعودي.
لفعاليات  تابع  حفًال  أحالم  حتيي  أن  املنتظر  ومن 
يوم  الرياض  موسم  ضمن  املقام  عربية»  «أنا  معرض 
عالم  يخص  ما  كل  األمسية  ستشمل  كما  نوفمبر،   18

األزياء.
وكانت إدارة موسم الرياض أعلنت عن موعد احلفل 

عبر صفحاتها على مواقع التواصل قائلة: «نختتم ونكرم 
جنومنا يف معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب 

اللحن مع فنانة العرب أحالم».
من جهة أخرى، تستعد أحالم لبدء العروض املباشرة 
من «ذا فويس» يوم 16 نوفمبر، حيث ينتظرها الكثيرون 
بفارغ الصبر لرؤية إطالالتها املميزة على الهواء مباشرة، 
وهي  البرنامج  من  اخلامس  املوسم  أول  وأنها من  خاصة 
تلتف األنظار باختياراتها الالفتة يف األزياء، وكان آخرها 

تألقها بإطاللة كاملة.
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أسعار تذاكر حفل أحالم في موسم 
الرياض تثير الغضب

شيرين عبد الوهاب: أتقنت اللهجة 
الخليجي في «الحب خدعة» 

رجاء يوسف تكشف تفاصيل مشاركتها في «العميد»

أكرم حسنى يعود للسينما مع «العميل صفر»
حسنى  أكرم  النجم  يستعد 
محمد  إخراج  من  جديد  لفيلم 
وهو  مبدئي  اسم  ويحمل  سامي 
«العميل صفر»، من تأليف أمين 
عبد  وائل  عام  وإشراف  وتار، 
من  حسنى  انتهاء  وعقب  اهللا، 
فترة احلداد على والده، سيحدد 
موقفه النهائي من الفيلم، ويحدد 
مواعيد انطالقه، والفيلم أحداثه 
تدور يف إطار كوميدي عن حارس 

يقع يف العديد من اخلالفات بشكل ساخر.
ومن املقرر أن يطرح الفيلم يف موسم عيد األضحى املقبل ويبدأ 
بسبب  رمضان،  دراما  موسم  انتهاء  بعد  الفيلم  تصوير  أكرم حسنى 
انشغاله يف مسلسل «تيمون وبومبا» مع النجم أحمد فهمي، والذي 
التصوير،  النطالق  استعدادًا  احلالي  الوقت  يف  حتضيراته  يواصل 

وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.
يذكر أن حسنى قد خرج من حسابات املخرج شريف عرفة يف 
فيلمه اجلديد الذي يحمل عنوان «النمس واإلنس»، رغم البدء يف 
حتضيراته وجتهيزاته الفترة املاضية وجلسات العمل التي متت بينهما، 
املخرج  مع  وباالتفاق  ودي  بشكل  الفيلم  من  انسحب  أكرم  أن  إال 

شريف عرفة.

يوسف  رجاء  القديرة  السورية  املمثلة  تصور 
إلياس  بر  قرية  يف  «العميد»  مسلسل  يف  مشاهدها 
تأليف  من  هو  والعمل  اللبنانية،  البقاع  محافظة  يف 
وإخراج باسم السلكا ومتثيل املمثلون تيم حسن ورنا 
ملحو  وقاسم  صبيح  وفادي  بشار  وكاريس  شميس 
مشموشي  ومجدي  شقرا  أبو  وبديع  ريحان  وأجنو 

ونبيل عساف وآخرون.
مشاركتها،  تفاصيل  عن  يوسف  وكشفت 
فقالت:» أؤدي شخصية «أم أنس» وهي امرأة تصنع 
لبنان  السوريني يف  الالجئني  إلى  لتبيعه  التنور  خبز 

وتهتم بهم وبأوضاعهم».
وأضافت: «أم أنس» ترعى «رنا» (رنا شميس) وتقف إلى جانبها من النواحي اإلنسانية، وتنصحها 
بأن تسّفر ابنتها كي ال يتم استغاللها أو خطفها، لكن هذه البنت تتعرض للخطف فعًال قبل أن يعيدها تيم حسن 
وكاريس بشار مع عدة أطفال آخرين». وأكدت أن العمل يرصد حياة الالجئني، وأمور املعيشة الصعبة والتهجير التي 

عايشها السوريون خالل احلرب على سوريا.

عبد  شيرين  املطربة  علقت 
األولى  للمرة  غنائها  على  الوهاب 
أنها متكنت من  باللهجة اخلليجية، 
اللهجة رغم صعوبة كلمات األغنية 
«احلب خدعة»،  عنوان  التي حتمل 
من كلمات األمير عبد الرحمن بن 
الشاعر،  صادق  وأحلان  مساعد، 

وتوزيع وليد فايد.
لقاءها  خالل  شيرين  وقالت 
على  أديب  عمرو  اإلعالمي  مع 
يف  غنائي  بحفل  مشاركتها  هامش 

العربية  باململكة  الرياض  موسم 
خالل  تركز  كانت  إنها  السعودية، 
تسجيل األغنية على نطق الكلمات 
صحيح،  بشكل  األلفاظ  ومخارج 

وإتقان اللهجة بشكل جيد.
وأشارت خالل اللقاء، إلى أنها 
اجلديد  للفيلم  التحضير  يف  بدأت 
السينما بعد 16 إلى  به  الذي تعود 

مشاكل»،  «ميدو  فيلمها  منذ  عاما 
مؤكدة أن بطل الفيلم سيكون وجه 

جديد.

حال شيحة وراء شائعة وفاة عادل إمام
ضجت خالل الساعات 
التواصل  مواقع  املاضية 
االجتماعي بأخبار تتحدث 
املصري  املمثل  وفاة  عن 
تبينت  والتي  إمام،  عادل 
شائعة  مجرد  أنها  بعد  فيما 
أنها  إذ  سابقاتها،  كما 
التي  األولى  املرة  ليست 
الشائعة  هذه  إمام  تالحق 
وخاصة يف الفترة األخيرة.

املوضوع،  على  وتعليقًا 
حتسني،  هشام  املنتج  قال 
للشركة  التنفيذي  الرئيس 

«فالنتينو»  ملسلسل  املنتجة 
قضائيا  التحرك  بدء  إلمام، 
حساب  أدمن  ملالحقة 
التواصل  مواقع  أحد  على 
املصرية  املمثلة  اسم  يحمل 
حال شيحا، مؤكدا أن هذا 
األول  املروج  كان  احلساب 

لشائعة الوفاة.
وأيضًا أكد حتسني، أنهم 
نفت  التي  شيحة  راجعوا 
متامًا عالقتها بهذا احلساب، 
التي  احلسابات  أحد  وأنه 

تنتحل صفتها.

زين مالك يطرح أغنيته الجديدة
العاملي  النجم  أطلق 
اجلديدة  أغنيته  مالك  زين 
Flames الذي تعاون فيها مع 
 ،R3habو  Jungleboi
فيديو  ليريك  ال  الثالثي  وطرح 

اخلاص باألغنية.
سينغل  أغنية  ثاني  تعد 
األغنية  بعد  العام  هذا  لزين 
مع  Trampoline الرميكس 

شارك  زين  أن  كما   ،Shaed
التي  كلوديو  سابرينا  أغنية  يف 

Icarus Falls ألبومه  أطلق  قد  زين  وكان   ،Rumorsعنوان حتمل 
يف ديسمبر عام 2018.

One فرقة   عن  إنفصل   ،2015 عام  مارس  شهر  زين يف  أن  ويذكر 
Direction، ويف شهر مارس من العام التالي، أصدر ألبومه الفردي األول  

 .Mind of Mine



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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-5 مشكلة كلفة إنتاج الديزل

الديزل  مشكل  تبقى 
وطاقوية،  اقتصادية  مشكلة 
مركبات  نسبة  توسع  فمع 
الوطنية  احلظيرة  يف  الديزل 
الكلفة  تزداد  للمركبات 
تتحملها  التي  الباهظة 
لردم  العمومية  اخلزينة 
اللتر  إنتاج  الفارق بني كلفة 
ُيحرق  الذي  الديزل  من 
ُسًدا يف طرقاتنا وسعر توزيعه 

يف محطات الوقود!!.
-6 ارتفاع أسعار السيارات متعمد !!

العام  املستوى  حتسن  مع 
إقرار  بعد  مؤقتا،  لألجور 
ألجور  جديدة  شبكة 
الوظيفة العمومية يف بدايات 
اإلنفجار  مع  وأيضا   ،2008
استيراد  سوق  شهده  الذي 
وصلنا،  حني  السيارات، 
سنة  يف  املثال،  سبيل  على 
2012 إلى استيراد أزيد من 
بفاتورة  مركبة،  ألف   600
دوالر  مليار   6,9 قيمتها 
2013 سنة  ويف  أمريكي، 
بلغ عدد السيارات املستوردة 
بقيمة  ألف   550 من  أزيد 
6,35 مليار دوالر، ويف سنة 
ألف   440 استوردنا   2014
تطوير  عدم  ومع  مركبة، 
النطاق  يف  الطرقات  شبكة 
تتولد  بدأت  احلضري، 
املروري  اإلزدحام  ظاهرة 

أصبحت  حتى  وتكبر، 
على  جاثما  حقيقيا  مشكال 
يوميات املواطنني، وبدال من 
السياسات  مقررو  يتوجه  أن 
اعتماد  إلى  العمومية 
ملعاجلة  ذكية  عصرية  حلول 
املروري،  اإلزدحام  مشكلة 
العبقرية  مخيلتهم  بأن  جند 
الطفل  على  تستكثر  (التي 
الياؤورت)  أكل  اجلزائري 
اهتدت إلى أن احلل العبقري 
واجلذري أال وهو «البدء يف 
الوطنية  الطرقات  جتفيف 
يف  وليس  السيارات»  من 
الطرقات  شبكة  توسعة 
املالية،  البحبوحة  ظل  يف 
بوقف  جاهزا  اإلجراء  فكان 
(ليس  السيارات  استيراد 
احتياطياتنا  حماية  بغرض 
ألن  الصعبة،  العملة  من 
اإلحتياطيات  هذه  هدر 
فضيع  بشكل  استمر  قد 
استيراد  إلى  وصل 
ودمها،  الزواحف  احشاء 
رفع  تعمد  مع  واخلرشوف) 
السوق  يف  السيارات  أسعار 
«حتجيم  بغرض  الوطنية 
 ..  !!!.. الشرائية»  القدرة 
إلجتاهات  مخالف  حترك  يف 
العاملية  اإلقتصادية  التنمية 
أننا  حيث  ومؤشراتها، 
املركبات  (عدد  مؤشر  جند 
هو  ساكن)   1000 لكل 
التنمية  مؤشرات  أحد 

فمثال  العاملية،  اإلجتماعية 
يف الدول املتطورة التي تعنى 
كلها بتطوير النقل العمومي 
احلضري كواحدة من مهامها 
املؤكدة، جند بأن هذا املؤشر 
مرتفعا جدا، مثال جند أملانيا 
حتوز على (561 مركبة ذات 
رغم  ساكن)  محرك\1000 
نقل  شبكة  من  به  تتميز  ما 
احلديث  دون  متطورة جدا، 
املتحدة  الواليات  على 
مركبة   800) األمريكية 
ذات محرك\1000 ساكن)، 
اجلزائر نحن حاليا يف مستوى 
(146 سيارة \1000 ساكن) 
كنا  سنوات  عشر  قبل  بينما 
املؤشر عندنا 121 مركبة، مع 
«قدم  ميزة  إلى  العودة  بدء 

املركبات».
-7 تركيب السيارات يف اجلزائر 

يكلف أكثر من إستيرادها

عجيبة،  مفارقة  هناك 
اجلمارك  أرقام  فحسب 
أنفسنا  وجدنا  اجلزائرية، 
محدود  عدد  إنتاج  بغرض 
السيارات  من  جدا 
عام  يف  حيث  السياحية، 
املركبات  عدد  بلغ   2017
110 محلًيا  جتميعها  مت  التي 
بكلفة  فقط،  وحدة  آالف 
لتغطية  دوالر  مليار   1,67
CKD استيراد مجموعات
التركيب  لصناعة  املوجهة 

يف  بلغت  وبفاتورة  هذه، 
مليار   3 حوالي   2018 سنة 
نأخذ  لو  أنه  أعتقد  دوالر. 
2012 سنة  احصاءات 
أين  تقدير،  كمرجعية 
مركبات  اجلزائر  استوردت 
عددها  بلغ  متام  جاهزة 
وبجودة  وحدة   605312
من  أنه  سنجد  معقولة، 
استيراد  بفاتورة  املفترض 
جند  أن   CKD مجموعات 
األقل  على   2017 سنة  يف 
التي  السيارات  عدد  بأن 
سلسلة  نهاية  يف  تخرج 
تقل  ال  احمللية  التركيب 
وحدة،  ألف   150 على 
كل  على  التغاضي  مع  هذا 
تدخل  التي  احمللية  العناصر 
(مواد  التركيب  سلسلة  يف 
طاقة  عاملة،  يد  محلية، 
كلها  وهذه   (... مدعومة، 
إضافتها،  ينبغي  كلفة  لها 
ليتبني لن حجم اإلفالس يف 

هذه املشاريع.
-8 احللقة املفرغة واحلّل املغيب

إلى  التطرق  خالل  من 
نكتشف  السابقة  العناصر 
مفرغة»  «حلقة  أمام  بأننا 
على  احلديث  واستمرار 
السيارات  استيراد  جدوى 
عمرها  كان  مهما  املستعملة 
الذي  الوقود  نوعية  أو 
سيبقينا  محركاتها  ُيشغل 

واحللول  الوهم  دائرة  يف 
من  كان  لذلك  الواهنة، 
مستقبال  التوجه  املفترض 
وعمل  منظور  تعديل  إلى 
السيارات  تركيب  سالسل 
امليكانيكية،  والصناعات 
تتمحور  السالسل  لتكون 
«قطع  صناعة  على  أساسا 
للسوق  املوجهة  الغيار» 
التوجه  هذا  ألن  احمللية، 
ثالثة  لنا  سيوفر  اجلديد 
باألمن  متعلق  عناصر   (3)
واإلجتماعي،  الصناعي 
الواردات  إحالل  أوال، 
األمن  لدينا  سيعزز  مبا 
فاتورة  تقليل  وثانيا،  املالي، 
والتي  الغيار،  قطع  واردات 
مغشوشة  غالبها  يف  هي 
اجلودة  مواصفات  من  تخلو 
تتصف  أن  ينبغي  التي 
أصلية،  غيار  كقطع  بها 
املرورية  السالمة  يهدد  مبا 
القضاء  وثالثا،  الوطنية، 
تفكيك  شبكات  على 
التي  املستعملة،  السيارات 
ُتغري شبكات اإلجرام على 
سوق  ألن  والقتل،  السرقة 
رائج،  املستعمل  الغيار  قطع 
استيراد  مسألة  ترك  مع 
السيارات املستعملة كمسألة 
وقت  أي  يف  متاحة  فردية 
بأكملة  دولة  خيار  وليس 
أسعار  غالء  معضلة  ملعاجلة 

السيارات.

استيراد السيارات المستعملة .. معضلة 
وليست حال

في هذا الجزء الثاني واألخير يواصل الباحث مهماه بوزيان كشف مناطق الظل المستشكلة في موضوع «استيراد السيارات المستعملة»، 
مستكمال ما بدأه في الجزء األول من مقاله الذي باشره بممارسة التفكيك المعرفي من خالل تناول أربعة مشكالت جوهرية بالتحليل وهي : 
مشكلة غالء أسعار السيارات األقل من 3 سنوات، والمشكلة الخفّية للسيارات األقل من 5 سنوات، وإشكالية «(1000) أورو .. من أين 

لك هذا ؟»، ومسألة «الديزل» التي ال معنى له في وضعنا الجزائري.

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري
mah2bouziane@gmail.comالجزء الثاني
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القصوى

º16
الصغرى

º11 

يحتوي 5 قنابل تقليدية الصنع 

كشف بيان وزارة الدفاع الوطني، 
أمس، عن تدمير مخبأ ل摀扐رهاب 

أول أمس 技摐نطقة واد الصيادة 
، بلدية عمورة، و摀扰ية ا摀拀لفة، 
يحتوي على 5 قنابل تقليدية 

الصنع و6 كيلوغرامات من 
ا摀摐واد ا摀摐تفجرة ومنظار ميدان، 

با摀扐ضافة إلى كمية من ا摀摐واد 
الغذائية وألبسة وأفرشة 

وأغراض مختلفة.
أما 搐撠 إطار محاربة التهريب 

وا摀拀ر撠摐ة ا摀摐نظمة، أوقفت مفارز 
للجيش ببرج باجي مختار، 

 撠摠9 أشخاص وحجزت مركبت
رباعيتي الدفع و3 مولدات 

كهربائية و3 مطارق ضغط و6 
أكياس من خليط ا摀拐جارة وخام 

الذهب.
من جهة أخرى و搐撠 سياق 

العمليات ا摀摐تواصلة الهادفة 
لصد انتشار ظاهرة ا摀扰ّتار 

با摀摐خدرات ضبط حرس ا摀拐دود 
وحرس السواحل بكل من تلمسان 
والقالة، 80 كيلوغرام و500 غرام 

من الكيف ا摀摐عالج. فيما أوقف 
عناصر الدرك 3 تار مخدرات 
بحوزتهم 14347 قرص مهلوس، 

وذلك خ摀扰ل عمليات متفرقة بكل 
من بشار، الطارف وقسنطينة.

رحمة ع.

زلــــزال با摀摐غــــرب شعــر به سكان بشــار 
ضرب زلزال، أمس، منطقة جنوب 

شرقي مدينة فاس ا摀摐غربية، وشعر بها 
سكان القنادسة بو摀扰ية بشار.

وأوضح مركز البحث 搐撠 علم الفلك 
والفيزياء الفلكية وا摀拀يوفيزياء 

»الكراغ« ، أن الهزة ا摀戰رضية كانت بقوة 
5.1 درجات على سلم ريشتر وعلى عمق 

10 كيلومترات، والتي ضربت منطقة 
على بعد 160 كيلومترا جنوب شرقي 

مدينة فاس، و278 كيلومترا جنوب شرقي الرباط. و200 كم عن بشار. قوة الهزة جعلت 
سكان منطقة القنادسة ببشار يشعرون بها.

ق.و

بعدما صّوت عليه ا摀摐جلس الشعبي 
مجلس ا摀戰مة يناقش مشروع قانون ا摀摐الية اليوم 

تعقد 摀拀نة الشؤون 
ا摀扰قتصادية وا摀摐الية 摀摐جلس 

ا摀戰مة، اليوم، جلستي 
استماع مع وزير ا摀摐الية.

وأبرز بيان مجلس 
ا摀戰مة، أمس، أن ا摀拀لسة 

ا摀戰ولى ستخصص 
لدراسة مشروع قانون 

ا摀摐الية لسنة 2020. فيما 
تخصص   ا摀拀لسة الثانية  

لدراسة مشروع قانون 
عضوي يعدل ويتمم  

القانون العضوي رقم 15-18 ا摀摐ؤرخ 搐撠 02 سبتمبر سنة 2018، وا摀摐تعلق بقوان撠摠 ا摀摐الية.
هذا وكانت الغرفة السفلى للبر摀摐ان قد صوتت مساء ا摀拠ميس الفارط با摀戰غلبية لصالح مشروع 

قانون ا摀摐الية.
رحمة .ع 

بجنيف
شن撠摠 يشارك في اجتماع ا摀摐ؤ抠摐ر 

العا摀摐ـي لرؤسـاء البر摀摐انـات 

 ،撠摠جلس الشعبي الوطني، سليمان شن摀摐يشارك رئيس ا
搐撠 اجتماع اللجنة التحضيرية، للمؤ抠摐ر العا摀摐ي ا摀拠امس 

لرؤساء البر摀摐انات، بجنيف، 搐撠 سويسرا.
ويشارك شن搐撠 撠摠 هذا ا摀扰جتماع، يومي 18 و19 نوفمبر 

ا摀拀اري، بصفته عضوا منتخبا 搐撠 هذه اللجنة.
وسيتم عقد ا摀摐ؤ抠摐ر العا摀摐ي ا摀拠امس لرؤساء البر摀摐انات، 

وا摀摐نظم من طرف ا抠拐摀扐اد البر摀摐اني الدولي، العام ا摀摐قبل.
ق.و

بلسان: رياض هويلي

 05:49الفجر:
 07:26الشروق:

12:33الظهر:
 15:18العصر:
 17:38ا摀摐غرب:

19:05العشاء:
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تدميـــر مخبـــأ ل摀扐رهابييـــن با摀拀لفـــة 

     

 لقي صباح أمس، شيخ حتفه  搐撠 حادث 
مرور أليم، الشيخ بلغ من العمر 71 سنة 

صدمته  شاحنة بالقرب من مسجد 

التقوى 搐撠 حي جبل ا摀拀رف، حيث  
تدخل عناصر ا摀拐ماية ا摀摐دنية لنقله إلى 

مصلحة ا摀扰ستعجا摀扰ت الطبية با摀拀رف.

 وحسب تصريح طبيب ا摀扰ستعجا摀扰ت 
فالشيخ تو搐撠 نظرا  ل摀扐صابات العديدة 

والبليغة التي تأثر لها .

 

  
تبسة 

وفـــاة شيــخ صدمتــــه شاحنـــــة 

         
  

 技摐ناسبة ازدان فراش الدكتور علي طاس 技摐ولود بهي الطلعة سمي
 على بركة ا� عبد الرحمان

يتقدم ا摀扰ستاذ رياض هويلي وحرمه ا摀摐صون  وكل عائلة ج摀扰لي، 
 撠摠للدكتور علي طاس وزوجته، بأحر التهاني وازكى التبريكات، وداع
ا� ان ينبت عبد الرحمان منبتا حسنا ويجعله قرة ع撠摠 والديه وان 

يرزق الوالدة الشفاء العاجل.
الف مبروك وعقبال لطزينة ذرية  

تهنئة خاصة جدآ

ب撠摠 ا摀摐ناضل  
و التاجــــر 

السياســـي
بعض نشطاء  ربع الساعة 
ا摀戰خير ، وبعدما خانتهم 
ا摀戰فكار وا摀摐واقف يريدون 

افتكاك صفة مناضل 
 撠摠زائري摀拀بتحريض بعض ا
الرافض撠摠 ل摀扰نتخابات ضد 
 撠摠آخرين مدعم 撠摠جزائري
ل摀扰نتخابات ويعتقدون أنها 

حل ل摀戰زمة السياسة. يحدث 
هذا 搐撠 وقت يتمسك فيه 

ا摀摐ناضلون ا摀摐عارضون 摀拠يارات 
السلطة وتوجهاتها منذ 

أمد طويل، بضرورة احترام 
ا摀拐ريات وا摀摐واقف وتنب 
كل أنواع العنف السياسي.

 撠摠والواقع أن الفرق ب
ا摀摐ناضل من أجل قضية ما 
 撠摠تاجر بها كالفرق ب摀摐وا ،
الثرى والثريا، فا摀摐ناضل 

من اجل ا摀拐ريات والعدالة 
والد撠摐قراطية 摀扰 يسمح 
لنفسه با摀扰عتداء على 
حريات الغير ومصادرة 

حق ا摀扰خر 搐撠 التعبير، اما 
ا摀摐تاجر بالقضية فهدفهم 

ربح السوق التعبير العامي او 
نخلطها وفق قاعدة » 摀扰 انا 

و摀扰 أنتما« .
ما نعرفه 搐撠 ابسط ادبيات 

العمل السياسي وابجدياته، 
أن الد撠摐قراطية ثقافة 

والثقافة سلوك والسلوك 
يحدد هوية وطبيعة 
ا摀戰شخاص ومن هنا 

نستخلص أن دعاة منع 
ا摀摐ترشح撠摠 من تنشيط 

حملتهم ا摀扰نتخابية  سواء 
اتفقنا او اختلفنا معهم، 
ا摠摐ا هو اعتداء على قيم 
الد撠摐قراطية، وأولى هذه 
القيم عدم احترام الرأي 
ا摀摐خالف ،  اغتصاب مبدأ 

التعايش، وا摀扰عتداء قاعدة 
ا摀拐وار.  ومن هذا ا摀摐نظور 

نكون امام حم摀扰ت منظمة 
لو لوأد  مشروع ا摀扰نتقال 

الد撠摐قراطي الذي تعرض 
لطعنات 摐摐يتة تسعينيات 

القرن ا摀摐اضي ، فإذا كان 
الشعب ا摀拀زائري العظيم قد 
تاوز ابرز عقبة 搐撠 مسيرته 

النضالية وهي عقبة ا摀扰نز摀扰ق 
نحو العنف من خ摀扰ل تشبته 

بالسلمية 搐撠 مسيرته 
ا摀拐ضارية نحو التغيير ، فإن 
دخول مناضلي الربع ساعة 

ا摀扰خير على خط الدعوة الى 
الفوضى ا摠摐ا هدفها اجهاض 
مسار ا摀扰نتقال الد撠摐قراطي 

السلمي.
وخ摀扰صة  القول : انه ليس كل 

من رفع شعار التغيير هو مع 
التغيير وليس كل من يرافع 
للحراك هو مع ا摀拐راك... 

فا摀拐ذر  مطلوب.

  

         


