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 فقــر الكتابــــة
عادة ما نؤسس 搐撠 تواصلنا على أنظمة 

 搐撠 ،لوان摀戰شارات وا摀扐مات وا摀扰من الع
ا摀摐سرح والكاريكاتير والنحت والرسم 
والسينما، سواء كانت هذه ا摀戰نظمة 

لغوية أو غير لغوية. أّما السرد، 
技摐فهومه ا摀戰دبي، فيستدعي امت摀扰ك 

ناصية اللغة وضوابطها، كمعجم ونحو 
وتراكيب وإم摀扰ء وقواعد، وهذا جوهر 
ثابت يضمن فعل التلقي الذي ينبني 

على مجموعة من العقود، حتى إذا 
اختلت أبهم ا摀摐عنى وأشكل الفهم 摀戰نه 

 撠摠يحتكم إلى قواعد مشتركة ب
ا摀摐رسل وا摀摐تلقي.
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ئاسة حين يَتنافسون على ُكرسيِّ الرِّ خمسُة مَترشِّ

ِامـن! الجزاِئُر تصنُع رئيَسها الثَّ

02
عشيَة  ا摀扰ستحقاق  ا摀扰نِتخابي

ئاسّيات  الَمسيــراُت الُمناِهَضـُة للرِّ
ـارع  اعمــُة لّها تلتِقـي بالشَّ والدَّ

نّظم، صباَح أمس، مئاُت ا摀摐واطن撠摠 وقفًة سلمية من أمام ا�كمة الُعليا، للمطالبة 
ة ا摀扰نتخابات الرئاسية. 搐撠 ا摀摐قابل، واصل  攐擠نتخابي، عشي摀扰سار ا摀摐فاظ على ا摀拐با

مناهضو رئاسيات الّيوَم تنظيَم مسيراٍت شعبّية 搐撠 عدة و摀扰يات.

04
لطة والّشعب...جدُل الّشرعّية  攐擰الس 撠摠ب

مسيرُة 7رؤساٍء في انتظار الّثامن! 
عرف انتخاب أو تعي撠摠 رؤساء ا摀拀زائر عّدة محطات، بدايًة من ا摀拐كومة 

ا摀摐ؤقتة وتعي撠摠 فرحات عباس أول رئيس للجزائر وصو摀扰 لرئيس الّدولة - 
حاليا - عبد القادر بن صالح، والذي أوصلته ا摀戠ليات الدستورية لكرسي 

ا摀摐رادية، 搐撠 انتظار انتخاب رئيس َعِقب ا摀拐راك الشعبي الذي وقف 搐撠 وجه 
عهدة خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وألغى ضغُطه رئاسياَت 
4 جويلية، 搐撠 ظل مطالب بتحقيق تغيير جذري والتأسيس للسّيادة الشعبية 

عبر إنشاء دولة ا摀摐ؤسسات والقانون.

13

 ُظروُف الجزائر 
 الحاليَّــــــــة 
摀扰 ُتساعُد علــى 
ــة برمجِة الوديَّ

05
سكيكدة

انعداُم الَغاِز ُيخِرُج 
ُسّكان حي »كسار« 
إلـــى الّشــارع! 

06
抠摐نراست 

الِميـاه الَقــِذرة 
ُم وادي قرية  ُتسمِّ
»تقرمبايـــت« 

08
تقرت 

اعتصــاِم بدائــرة 
»الحجيرة« رفًضا 
ها إلى ُتّقـرت  لضمِّ

رنسي لكرة القدم: 攐攀اد الف抠拐摀扰رئيس ا



02
أخبار السياسة

تعزيزاٌت أمنّية َشِهدتها مختلُف الّشوارع

مسيراٌت َشعبّية ُمناهضٌة للمساِر 
االنتخابّي  بالعاصمة
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صفية نسناس
وسط  األمنية  التعزيزات  متنع  لم 
يوم  الرئيسية،  ومداخلها  العاصمة 
رفضًا  صاخبة  مظاهرات  أمس، خروج 
جاب  حيث  الرئاسية،  لالنتخابات 
والناشطني  املواطنني  من  اآلالف 
غرار  على  الواليات  شوارع  كبريات 
فيها مسيرة من  انطلقت  التي  العاصمة 
محمد  شارع  ديسمبر   11 ذكرى  معقل 
السلطات  ونشرت  بلوزداد،  يف  بلوزداد 
والشرطة  األمن  قوات  كبيرة من  أعدادا 
العاصمة  وسط  الشغب  مكافحة  وفرق 

الساحات  وقرب  الرئيسية  الشوارع  ويف 
لكنها  املظاهرات،  فيها  تتمركز  التي 
وتفادت  باملتظاهرين  صدام  أي  تالفت 
أعلى  ومارست  استفزاز،  أي  على  الّرد 
درجات ضبط النفس. كما تزامنت هذه 
املظاهرة املناهضة لالنتخابات مع أخرى 
داعمة لالستحقاق الرئاسي بالقرب من 
املتظاهرون  أصر  حيث  العليا،  احملكمة 
بطريقة  الشعبي  احلراك  مواصلة  على 
املرجوة  األهداف  حتقيق  حتى  سلمية 
الفارط،  فيفري   22 يف  بدايته  منذ 
بقاء  ظل  يف  االنتخابات  رفض  وأبرزها 

العزيز  عبد  السابق  الرئيس  نظام  رموز 
بوتفليقة.

برحيل  املطالبة  املتظاهرون  وجدد 
رئيس احلكومة نور الدين بدوي، حيث 
االحتجاجات  أن  احملتجني  أحد  ذكر 
كافة  حتقيق  غاية  إلى  مستمرة  ستبقى 
التي  املسيرات  أن  مضيفا  املطالب، 
انضمت إليها حشود كبيرة من املواطنني 
من مختلف األعمار تأتي لتأكيد رفض 

الشعب الظروف احلالية.

انطلقت، صبيحة يوم أمس، مسيرات شعبية في عدة واليات من الوطن، رفع فيها 
المتظاهرون شعارات رافضة إلجراء االنتخابات الرئاسية.

تخريُب 3 مكاتَب تصويٍت بفرنسا
بلميهوب: اقتراُع الخارِج َجرى في ظروٍف حسنة

انطلقت من أمام َمقرِّ الَمحكمة الُعلّيا 
ئاسّيات وحمايِة الَمسار االنتخابّي  مسيرٌة لدعِم الرِّ

نّظَم، صباح أمس األربعاء، مئات 
أمام  من  سلمّية  وقفًة  املواطنني  من 
احملكمة العليا، للمطالبة بضرورة احلِّفاظ 
على املَسار االنتخابي. شارك يف املسيرة 
مئات األشخاص املؤيدين للّرئاسّيات، 
الرئاسية  االنتخابات  عشّية  وانطلقت 
شوارع  عدة  وجابت  الُعليا  احملكمة  من 

وأحياء باجلزائر العاصمة،.
الهيئات  طالبوا   املتظاهرون 
على  بالعمل  للبالد  الُعليا  الّدستورية 

التجاوزات  بعد  االنتخابات،  حماية 
من  الناخبني  بعض  التي سجلت ضد 
الوطن.  خارج  اجلزائرية  اجلالية  أبناء 
يتزايدون  كانوا  الذين  املشاركون،  ورفع 
قبيل  من  شعارات  الوقت،  مرور  مع 
هي  «االنتخابات  تنتخب»،  «اجلزائر 
األجنبي»،  للتدخل  «ال  احلل»، 
«سيادة الشعب يف تقرير مصيره»، «من 
حقك رفض االنتخاب لكن ليس من 

حقك تعنيف الناخبني».

األمني  مشاركة  املسيرة  وشهدت 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد  العام 
باملركزية  وقياديني  لعباطشة  سليم 
فرحات  البرملاني  والنائب  النقابية 
لضحايا  الوطنية  املنظمة  ورئيسة  شابخ 
بلدية  ورئيس  تونسي  اإلرهاب رابحة 

اجلزائر الوسطى، عبد احلكيم بطاش.
عّمــــــار قــــردود

وطلبة  مواطنون  أمس،  يوم  نظم، 
الّيوم  لرئاسيات  مناهضًة  مسيرًة سلمية 
رفع  قسنطينة،  شوارع  معظم  جابت 
خاللها املتظاهرون الفتات تندد بتنظيم 
الظروف  هذه  يف  الرئاسية  االنتخابات 

أسبوع،  ظرف  يف  الرابعة  املسيرة  وهي 
اجلامعات  جميع  الطلبة  شل  حيث 
إلى  ونزلوا  قسنطينة  بوالية  واملعاهد 
املواطنني  من  املئات  رفقة  املدينة  وسط 
يف  االنتخابات  إجراء  يرفضون  الذين 

جمعيات  حذرت  فيما  الظروف.  هذه 
الفاعلني  وبعض  املدني  املجتمع 
إليها  يدعو  التي  الليلة  املسيرات  من 

البعض. 
خ.ب 

ابعة في ظرِف أسبوع هَي الرَّ
مسيرٌة بقسنطينة رفًضا للّرئاسّيات 

صفية. ن
أنه لم يتم  الوطنية،  وأكد بلميهوب، لإلذاعة 
العملية االنتخابية،  تسجيل أي تدخل لإلدارة يف 
مشيرا إلى أن نسبة املشاركة املسجلة إلى غاية يوم 
بالنسبة  زواال،  الرابعة  الساعة  يف  الثالثاء  أمس 
بلغت  قد  اخلارج،  يف  املقيمة  الوطنية  للجالية 
بالنسبة  باملائة   30 جتاوزت  حني،  يف  باملائة.   20
إلى  العملية  ستستمر  حيث  املتنقلة،  للمكاتب 
غاية اليوم يف حدود الساعة السابعة. كما قدم ممثل 
السلطة حصيلة أولية حول املظاهرات التي جرت من 
أمام مراكز االنتخاب يف اخلارج، معتبرا االنتخاب 
مستوى  على  مقبولة  ظروف  يف   - عموما   - جرت 
يف  السيما  بفرنسا،  املوجودة  األربعة  املقاطعات 

اجلنوب والوسط (ليون) ومنطقة باريس والشمال.
يف  يقيمون  جزائريا  ناخبا   914 308 أن  وذكر 
مشيرا  القنصليات،  قوائم  على  مسجلون  اخلارج 
الناخبني  هؤالء  مجموع  من  باملائة   75 أن  إلى 
مسجلون  منهم  باملائة   50 وأن  بفرنسا  يقيمون 
ثالثة  تعرض  تسجيل  مت  وأنه  باريس،  منطقة  يف 
وماالكوف  بلوا  منطقة  من  بكل  للتخريب  مكاتب 
قام  حيث  بوبينيي،  مبنطقة  أقل  وبدرجة  (باريس) 
املتظاهرون بكسر مكاتب التصويت غير أن املصالح 
نحو  املكاتب  هذه  بتحويل  قامت  الديبلوماسية 

قنصليات من أجل تأمني العملية االنتخابية، داعيا 
االقتراع  على  املعترضني  املتظاهرين   - باملناسبة   -
إلى احترام قواعد الدميقراطية بترك الناخبني ميارسون 

قناعاتهم.
السلطة  يف  عضو  أضاف  ثانية،  جهة  من 
اإلجراءات  أن جميع  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية 
لعملية  احلسن  السير  ضمان  أجل  من  اتخاذها  مت 

االقتراع داخل الوطن.
التكنولوجية  اإلمكانات  إلى  بلميهوب  وتطرق 
بإرسال  تسمح  والتي  السلطة  بها  تزودت  التي 
املجلس  نحو  فورا  والوالئية  البلدية  اللجان  محاضر 
املستقلة  الوطنية  للسلطة  املركزي  واملقر  الدستوري 
ضمانات  جميع  أن  طمأن  حيث  لالنتخابات، 
املترشحني  مع  التعامل  يف  واإلنصاف  الشفافية 
بكل  رئيس  انتخاب  أجل  من  متوفرة  لالنتخابات 
شرعية. وأشار إلى أنه مت استبعاد اإلدارة من العملية 
للسلطة  كليا  تعود  القرار  سلطة  وأن  االنتخابية، 
الهيئة  تعتبر  التي  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية 

الوحيدة املؤهلة لتنظيم هذه االنتخابات، بحسبه.
رئيس  وأولويات  مهام  حول  سؤال  عن  وردا 
بضرورة  خاصة  بلميهوب  ذكر  املقبل،  اجلمهورية 
معمقة  واقتصادية  سياسية  إصالحات  مباشرة 
بهدف تفادي الوقوع يف حراك ثاٍن سيحدث أزمات 

خالَل اجتماٍع وزاريٍّ عقَدُه أمس
ع قانوَن المالّية 2020 بن صالح ُيوقِّ

وّقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يوم أمس باجلزائر العاصمة، على قانون املالية لسنة 2020، 
بـ  تقدر  للميزانية  إجمالية  إيرادات  لسنة 2020  املالية  قانون  يتوقع  الوزراء.و  اجتماع ملجلس  وذلك خالل 
6.200.3 مليار دج بانخفاض قدره 7 باملائة، وذلك يرجع أساسا إلى تراجع اجلباية النفطية إلى 2.200.3
مليار دج. كما سترتفع املوارد العادية بـ1 باملائة سنة 2020 نتيجة األثر املزدوج واملتعاكس الرتفاع اإليرادات 
القادمة، حسب  السنة  باملائة. وستعرف  بـ23.1  وانخفاض اإليرادات االستثنائية  باملائة  بـ 9.2  اجلبائية 
الوعاء اجلبائي وحتسني  العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع  إيرادات اجلباية  ارتفاعا يف  القانون،  توقعات 

التحصيل ومكافحة الغش والتهرب اجلبائيني.
 كما يتوقع أن يصل عجز امليزانية إلى 1.533.4-مليار دج (7- باملائة من الناجت الداخلي اخلام)، وأن 

يصل عجز اخلزينة إلى 2.435.6 مليار دج أي ما نسبته 11.4 باملائة من الناجت الداخلي اخلام.
كما يتوقع قانون املالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات احملروقات بـ2 باملائة مقارنة بـ2019، لتصل 
إلى 35.2مليار دوالر مقابل 34.5 مليار دوالر سنة 2019 وذلك بفضل ارتفاع قدره 2.06 باملائة يف كميات 
احملروقات املتوقع تصديرها. أما الواردات، فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ13.3 باملائة لتصل إلى 38.6
مليار دوالر سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 باملائة وتتراجع واردات اخلدمات بـ16

باملائة.
ومن املفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان املدفوعات لسنة 2020 إلى 8.5 مليار دوالر مقابل 16.6
مليار دوالر سنة 2019، أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دوالر. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 

51.6 مليار دوالر نهاية 2020 وهو ما ميثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل اإلنتاج.
و أُِعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دوالرا وسعر صرف بـ123 دج/دوالر.

صفية. ن

فُل  بنقِلهم لطة الُمستقلة لالنتخابات ستتكَّ كشَف أّن السُّ
حين سيرافقون العملّيَة  شرفي: «ممثِّلو الُمرشَّ

االنتخابّية إلى نهايتها»
مسبوقة  غير  إجراءات  اتخاذ  مت  أنه  شريف،  محمد  لالنتخابات،  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  أّكد 

لضمان شفافية ونزاهة العملية االنتخابية اخلاصة برئاسيات الّيوم.
وقال شريف، خالل تنشيطه ندوة صحفية مبقر السلطة الوطنية بنادي الصنوبر بسطاولي، أمس األربعاء 
السلطة  أن  كما  نهايتها،  إلى  بدايتها  منذ  احملاضر  فرز  عملية  املرشحني  ممثلو  يرافق  أن  الّيوم  قّررت  :»لقد 
ستتكفل بنقلهم»، مشيًرا إلى أن هذا القرار غير مسبوق؛ إذ وجد لقطع الطريق أمام كل املشككني املتربصني 

بضرب الّرئاسيات، بحسبه.
للمجلس  وصولها  غاية  إلى  بدايتها  منذ  للعملية  املرشحني  ممثلي  مرافقة  قرار  أن  السلطة  رئيس  وأكد 
الدستوري يعتبر إجناًزا وقراًرا هاًما.وعّلق شريف على أحداث العنف التي شابت انتخاب اجلالية اجلزائرية، 
التعبير  قالب  يف  يكون  أن  وجب  إمنا  العنف،  درجة  يبلغ  أال  وجب  الرأي  يف  اختالفنا  بلغ  «مهما  قائًال: 

واحلوار»، وأشار إلى أن 90 باملائة من مكاتب التصويت يف اجلالية مفتوحة وتسير العملية بشكل عادي.
عّمـــــــار قــــردود

قال محمد شريف بلميهوب عضو السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، يوم أمس، 
إن عملية االنتخاب الخاصة بالجالية المقيمة في الخارج التي انطلقت يوم السبت 
الفارط، وتلك التي انطلقت على مستوى المكاتب المتنقلة يوم االثنين تتواصل 

بشكل منتظم وتجري في ظروف حسنة تمتثل لقانون االنتخابات.
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أخبار السياسة

كُرونولوجيا االنتخاباِت 
ئاسّية منُذ استقالل الجزائر الرِّ

عّمــــــــــار قــــردود
بن  أحمد  بات   ،1963 سبتمبر  -يف 
بلة األمني العام جلبهة التحرير الوطني أول 
رئيس للجزائر بعد االستقالل.وعام 1964

ميثاق  الوطني  التحرير  جبهة  مؤمتر  اعتمد 
اجلزائر الذي أكد اخليار االشتراكي للبالد.

بأحمد  أطيح   ،1965 جوان   19  -يف 
يف  الدفاع  وزير  قاده  انقالب  بلة يف  بن 
حكومته العقيد هواري بومدين الذي تولى 
واحلكومة.وبعد  الثوري  املجلس  رئاسة 
على  ينص  الذي  الوطني  امليثاق  اعتماد 
الوطني يف احلكم  التحرير  دور جبهة  تعزيز 
عام 1976، انتخب بومدين رئيسًا للبالد.

ديسمبر  بومدين يف  هواري  وفاة  -بعد 
جديد  بن  الشاذلي  العقيد  خلفه   ،1978
فيفري   7 يف  للبالد  رئيًسا  انتخب  الذي 
الدفاع  وزارة  بحقيبة  واحتفظ   ،1979
الوطني حتى إسنادها لقائد األركان اجلنرال 

خالد نزار.
انتخاب  إعادة  ديسمبر1988،  -يف 
الشاذلي بن جديد لوالية ثالثة، ويف فيفري 
حدًا  وضع  جديد  دستور  سّن  مت   1989
للحكم،  الوطني  التحرير  جبهة  الحتكار 

وأنشأ نظامًا متعدد األحزاب.
يف  جديد  بن  الشاذلي  استقالة  -بعد 
12 جانفي 1992،مت تعيني املجلس األعلى 
الذي  بوضياف  محمد  رئاسة  ثم  للدولة 
فرض حال الطوارئ وحّل بعد ذلك اجلبهة 

اإلسالمية لإلنقاذ. 
اغتيال  جرى   ،1992 جوان   29 -يف 
الرئيس محمد بوضياف بعنابة، ويف جويلية 
رئيًسا للمجلس  1992 مت تعيني علي كايف 

األعلى للدولة حتى جانفي 1994.
اليامني  تعيني  مت  -يف جانفي 1994، 

زروال رئيًسا للدولة.
-رئاسيات 16 نوفمبر 1995:مت إجراء 
أول انتخابات رئاسية تعددية منذ استقالل 
اليامني  الرئيس  عهد  يف   1962 يف  اجلزائر 
زروال، الذي قرر تقليص عهدته الرئاسية، 
أجريت  التي  االنتخابات  هذه  يف  وشارك 
هم:  مرشحني  أربعة   1995 نوفمبر   16 يف 
من   61% بنسبة  فاز  الذي  زروال  اليامني 
نسبتهم  بلغت  الذين  الناخبني  أصوات 
%75 من املسجلني يف قوائم االنتخابات. 
(رئيس  نحناح  محفوظ  الراحل  تاله  وقد 
سعدي  فسعيد  السلم)  مجتمع  حركة 
الثقافة  أجل  من  التجمع  حزب  (رئيس 
الدين  نور  الرابعة  املرتبة  ويف  والدميقراطية) 

بوكروح (زعيم حزب التجديد اجلزائري).
11 :يف   1999 أفريل   11 -رئاسيات 

أنه  زروال  اليامني  أعلن   ،1998 سبتمبر 
انتخابات  وسينظم  احلكم  عن  سيتنحى 
رئاسية مبكرة مت إجراؤها يف أفريل 1999. 
قبل  مترشًحا   16 االنتخابات  لهذه  وتقدم 
املجلس الدستوري 7 منهم وهم:عبد العزيز 
سيفي،  حمروش،مقداد  مولود  بوتفليقة، 
آيت  حسني  اإلبراهيمي،  طالب  أحمد 
اهللا  عبد  وسعد  اخلطيب  يوسف  أحمد، 

جاب اهللا. 
وكانت نتيجة االنتخابات فوز بوتفليقة 
بنسبة %70 من أصوات الناخبني بحسب 
التقديرات الرسمية، وذلك بعدما انسحب 
وجماعي  منسق  بشكل  الستة  املترشحون 
بحجة  االقتراع  إجراء  من  واحد  يوم  قبل 

تأكدهم من عدم شفافية االنتخابات.
تنظيم  2004:مت  أفريل   8 -رئاسيات 
يف  السابق  الرئيس  عهد  يف  رئاسيات  أول 
املسجلني  عدد  وبلغ   ،2004 أفريل   8
مليون  من 18  أزيد  الرئاسية  لالنتخابات 
يف  مسجلني  ألف   869 بينهم  من  ناخب 

اخلارج. 
39 التصويت  مكاتب  عدد  وبلغ 
9806 على  موزعة  و869 مكتبا  ألف 
الرئاسيات  لهذه  وتقدم  تصويت.  مركز 
بوتفليقة،  العزيز  هم:عبد  مترشحني   6
جاب  اهللا  عبد  فليس،سعد  بن  علي 
وعلي  سعدي  سعيد  حنون،  لويزة  اهللا، 
الدستوري  املجلس  وكان  رباعني.  فوزي 
أبرز  من  مترشحني  ثالثة  ترشح  رفض  قد 
طالب  وهم:أحمد  اجلزائريني  السياسيني 
أحمد  وسيد  تواتي  اإلبراهيمي،موسى 
وسعدي  فليس  بن  علي  اتهم  غزالي.وقد 
االنتخابات  بتزوير  احلكومة  اهللا  وجاب 
والتعاون  األمن  منظمة  وأعلنت  الرئاسية، 
سير  يف  تزوير  أي  تَر  لم  أنها  األوروبي 

االنتخابات.
2009:كانت  أفريل   9 -رئاسيات 
عددهم  ويقدر   74.11% الناخبني  نسبة 
بـــ15,351,305 من أصل 20,595,683
امللغاة  األوراق  عدد  وقدر  مسجلني، 
بنسبة  بوتفليقة  وفاز  ورقة.   1,042,727
بنسبة  حنون  لويزة  يليه   90.24%
%4.22 ثم موسى تواتي بنسبة 2.31%
 ،1.37% بنسبة  يونسي  جهيد  فمحمد 
ثم   0.93% بنسبة  رباعني  فوزي  علي 

محمد السعيد بنسبة 0.92%. 

2 2014:يف  أفريل   17 -رئاسيات 
انتخابات  يف  مرة  ألول   2014 فيفري 
عدد  قارب  وعربية  جزائرية  رئاسية 
وسحب  مترشح   100 حوالي  املترشحني 
استمارات التوقيعات 84 مترشحا،و يف 23
فيفري 2014 ترشح الرئيس بوتفليقة الذي 
وصلت عهدته الثالثة للنهاية لعهدة أخرى 
رابعة وسط جدل كبير يف الشارع اجلزائري 
بسبب وضعه الصحي الذي بات ال يسمح 
احلملة  انطلقت  قد  البالد.و  بقيادة  له 
وانتهت   2014 مارس   23 يف  االنتخابية 
الليل  منتصف  عند   2014 أفريل   13 يف 
ناخب يف هذه  مليون  أكثر من 22  وشارك 
الرئاسيات التي فاز فيها عبد العزيز بوتفليقة 
يليه علي   ،81.53% بنسبة  رابعة  بعهدة 
%،ثم عبد العزيز  بن فليس بنسبة 12.18
تواتي  %،فموسى  3.36 بنسبة  بلعيد 
بنسبة  حنون  لويزة  %،ثم  0.56 بنسبة 
% وأخيًرا علي فوزي رباعني بنسبة  1.37

.% 0.99
2019:يف  أفريل   18 -رئاسيات 
آنذاك   - الرئيس  وجه  املاضي  مارس   11
األمة  إلى  رسالة  بوتفليقة  العزيز  عبد   -
االنتخابات  تنظيم  تأجيل  عن  فيها  أعلن 
أبريل 2019 وعدم  يوم 18  املقررة  الرئاسية 
ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. بعد اندالع 
احتجاجات شعبية مناهضة لترشحه لفترة 
بعدها  بوتفليقة  تقدم  خامسة.  رئاسية 
هذه  إثر   2019 أبريل   2 يف  باستقالته 
سيناريوهات  عدة  طرحت  االحتجاجات. 
وبعد  القادمة.  االنتخابات  ملوعد  مختلفة 
تنصيب رئيس مجلس األمة عبد القادر بن 
مت  املاضي  أفريل   9 للدولة يف  رئيًسا  صالح 
حتديد 4 جويلية املاضي كتاريخ لالنتخابات 

الرئاسية.
ألغيت   :2019 جويلية   4 -رئاسيات 
مقررة  كانت  التي  الرئاسية  االنتخابات 
استيفاء  بسبب عدم  املاضي  يف 4 جويلية 
الدستوري  املجلس  أعلن  حيث  الشروط، 
إجراء  استحالة   ،2019 جوان   2 بتاريخ 
إعادة  ويعلن   ،2019 جويلية   4 انتخابات 

تنظيمها يف وقت الحق.
2019:و  ديسمبر   12 -رئاسيات 
اليوم  ُجترى  التي  الرئاسية  االنتخابات  هي 
اخلميس، بعد تأجيل االستحقاق الرئاسي 
يف مناسبتني اثنتني وذلك يحدث ألول مرة 

يف تاريخ البالد منذ االستقالل.

تزامنا واألسبوع الــ43 من اَحلراك الّشعبي:
حين يَتنافسون  خمسُة مَترشِّ

ئاسة على ُكرسيِّ الرِّ

أي مرشح  لم يحصل  ويف حال 
اجلولة  يف  األصوات  غالبية  على 
األولى، تعقد جولة ثانية حيث تفتح 
الثاني  الدور  احلملة االنتخابية على 
وتنتهي  يوًما   (12) عشر  اثني  قبل 
تاريخ االقتراع  من   (2) يومني  قبل 
31 بني الثالثاء  سيكون  الذي 

ديسمبر اجلاري واخلميس 9 جانفي 
.2020

و سُيفاضل الناخبون اجلزائريون 
بني 5 مرشحني يف هذا االستحقاق 
الرئاسي الذي تأجل هذا العام مرتني 
متتاليتني، ألول مرة يف تاريخ البالد، 
بسبب موجة االحتجاجات الشعبية 
الرئيس  إعالن  بعد  اندلعت  التي 
ترشحه  بوتفليقة  العزيز  عبد  املخلوع 
لعهدة خامسة، بدأت يف 22 فيفري 
الشعبي  احلراك  أن  ورغم  املاضي، 
جنح يف إلغاء العهدة اخلامسة وإسقاط 
بوتفليقة الذي ُدفع إلى التنحي عن 
السلطة مضطًرا يف 2 أفريل املاضي، 
وقرارات  أحداث  من  ذلك  تلى  وما 
بعض  كسقوط  متسارعة  وتطورات 
تلو اآلخر  الواحد  «البوتفليقية»  رموز 
ملفات  فتح  إلى  العدالة  وجلوء 
تورط  عن  كشفت  التي  الفساد، 
الرئاسيات  وتأتي  ثقيلة.  أسماء 
األحكام  صدور  بعد  قليلة  ساعات 
الفترة  رموز  بعض  القضائية يف حق 
لم  أنه  املاضي. إال  الثالثاء  السابقة 
يتم التوصل لنقطة مرضية بخصوص 
طريقة السير باجتاه االنتخابات، وهو 
وحتى  له  رفضه  احلراك  سجل  ما 
املعارضة،  أحزاب  لبعض  بالنسبة 
البناء  وحركة  احلريات  طالئع  عدا 
رئاسيات  يف  املشاركة  قررت  التي 

اليوم.
السلطة  عملت  جهتها،  من 
الضمانات،  من  سلسلة  تقدمي  على 

الداخلية  وزارة  حتييد  رأسها  على 
وإسناد  االنتخابية  العملية  عن 
إلى  عليها  واإلشراف  تنظيمها 
السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات 
وقعه  الذي  العضوية  قانون  مبوجب 
صالح  بن  القادر  عبد  الدولة  رئيس 
الدولة،  مجلس  رأي  على  بناًءا 
برأي  األخذ  وبعد  البرملان  ومصادقة 
إلى  إضافة  الدستوري،  املجلس 
التقرير املنجز من قبل الهيئة الوطنية 
الهيئة محل  لتحل  والوساطة  للحوار 
على  أشرفت  التي  الداخلية  وزارة 
وحتى  االستقالل  منذ  االنتخابات 

تأسيس هذه الهيئة.
كما مت تنظيم التوقيع على ميثاق 
أخالقيات املمارسات االنتخابية من 
الوطنية  السلطة  رئيس  من  قبل كل 
محمد شريف،  لالنتخابات  املستقلة 
رئيس  ملنصب  اخلمس  واملترشحني 
عبد  التوالي  على  وهم  اجلمهورية 
وعبد  فليس  بن  وعلي  بلعيد  العزيز 
القادر بن قرينة وعبد املجيد تبون وعز 
مسؤولي  جانب  إلى  ميهوبي  الدين 
واخلاصة  العامة  التلفزيونية  القنوات 
وكذلك   ( و3  و2   1) واإلذاعة 

الصحافة املكتوبة واإللكترونية.
ظل  يف  جتري  اليوم  رئاسيات 
لدى  واملواقف  اآلراء  تضارب 
والقبول  الرفض  بني  اجلزائريني 
حني  يف  املطبق،  والصمت 
خالل  احملتجني  أصوات  تعالت 
بتأجيل  للمطالبة  األخيرة  األسابيع 
غير  الظروف  معتبرين  االنتخابات، 
على  القضاء  قبل  إلجرائها  مواتية 
النظام  رموز  جميع  وطرد  الفساد 

السابق من مواقع السلطة والنفوذ.
عّمـــــــار قـــــردود

تنظم، اليوم يف اجلزائر، عملية انتخاب ثامن رئيس للجمهورية، 
وسيتم اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية من 
طرف املجلس الدستوري خالل الفترة املمتدة بني اإلثنني 16

ديسمبر إلى األربعاء 25 ديسمبر اجلاري. لكن قبل ذلك سُتعلن 
سلطة شريف عن النتائج الرسمية يوم غد اجلمعة.
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لطة والّشعب...جدُل الّشرعّية  بين السُّ

مسيرُة 7رؤساء في انتظار الّثامن! 
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عرف انتخاب أو تعيين رؤساء الجزائر عدة محطات، بدايًة من الحكومة المؤقتة وتعيين فرحات عباس أول رئيس للجزائر وصوال 
لرئيس الدولة حاليا عبد القادر بن صالح، والذي أوصلته اآلليات الدستورية لكرسي المرادية في انتظار انتخاب رئيس َعِقب 

الَحراك الشعبي الذي وقف في وجه عهدة خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وألغى ضغطه رئاسيات 4 جويلية في ظل 
مطالب بتحقيق تغيير جذري والتأسيس للسيادة الشعبية عبر إنشاء دولة المؤسسات والقانون.

سارة بومعزة

فرحات عباس ..أول رئيس للحكومة المؤقتة 

بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  كتاب  ُيعالج 
اجلزائر 3 نور الدين حاروش «رؤساء اجلزائر» مساَر 10
رؤساء للجزائر، بداية من أول رئيس للحكومة املؤقتة 
السياسية  نظرته  تطور  مراحل  وسط  عباس  فرحات 
التي انعكست على تطور نضاله، من االندماج عبر 
أقصاها  بلغت  وإن  ترأسها  التي  التنظيمات  مختلف 
اندالع  أفق  وحتى  للجزائر،  الذاتي  باحلكم  املطالبة 
مع  البيان  حزب  زعيم  ظل  والتي  التحريرية  الثورة 
االندماج،  يف  املتمثل  السابق  ملبدئه  وفيا  انطالقها 
لقاءاته  ُبعيد  اجلديد  الثوري  للوجه  ينقلب  أن  قبل 
االستقالل  ملرحلة  وصوال  الوطني،  التحرير  بجبهة 
بأدرار  للسجن  التأسيسي  املجلس  رئيس  وحتويل 
لإلقامة  ليعود يف 1976  وإطالق سراحه يف 1965، 
بن  يوسف  بن  رفقة  وقعه  الذي  البيان  بعد  اجلبرية 
له  االعتبار  رد  يتم  أن  قبل   1978 لغاية  وذلك  خدة 
الكتاب  وتضمن  جديد.  بن  الشاذلي  طرف  من 
النهار»،  تفصيال عن كتابات صاحب «غدا سيطلع 
فمرحلة  الثورة  تشريح  إلى  الفرنسي  االستعمار  بني 

االستقالل تتويجا مع مذكراته.
كما تطرق الكتاب إلى ظروف تشكيل احلكومة 
املؤقتة يف 19 سبتمبر 1958، مشيرا إلى ضرورة الّرد 
طرف  توفر  بعدم  حتجج  الذي  الفرنسي  الطرف  على 
التي  الداخلية  للخالفات  وصوال  معه،  للتفاوض 
عرفتها جلنة التنسيق والتنفيذ واالستياء الذي خلفه 
اخلناق  تشديد  الداخل، يف ظل  األمر على مستوى 
شال  خطي  عبر  السالح  ملف  خاصة  الثورة  على 

وموريس.
بن يوسف بن خّدة. . انسحاُب صائفة 1962

بداية من الصفحة 54، ينتقل الكتاب إلى شخصية 
الثاني على غرار فرحات  بن يوسف بن خدة، الصيدلي 
للحكومة  سابقا  الشعب  حزب  مناضل  ورئاسة  عباس، 
املفاوضات وإعالنه  املؤقتة يف 28 أوت 1961 واستكمال 
وقف إطالق النار، قبل أن ينسحب من احلياة السياسية يف 
سبتمبر 1962 بعد الضغوط الكبيرة وتفاديا إلراقة الدماء 
ويعود ملهنته كصيدلي قبل أن يوضع باإلقامة اجلبرية عقب 
منتخب  وطني  مجلس  لتأسيس  الداعي   ،1976 بيان 
يحدد امليثاق الوطني، وصوال ملوقفه بعد انقالب جانفي 
رفقة  اإلسالمي اجلزائري»  «التضامن  بتأسيس   1992
الشيخ سحنون. أما الرد بخصوص التقصير يف اتفاقيات 
الذي  رده  فأوضح  العربية  اللغة  نقطة  بخصوص  إيفيان 
وصفهم  الذين  االستقالل  فترة  ملسؤولي  املسؤولية  حّمل 
بانعدام الروح الوطنية فيهم، يف حني أن اجلانب الرسمي 
التزم بها واألمر نفسه بالنسبة لالتفاقيات وهو ما جتسد يف 
اللغة العربية هي  املادة 3 من دساتير اجلزائر، اخلاصة أن 

اللغة الرسمية للبالد.

عبد الرحمن فارس .. من االستفتاِء إلى االعتزال

عبد  املؤقتة  التنفيذية  الهيئة  رئيس  عن  حتّدث  كما 
الرحمن فارس من 27 مارس إلى 27 سبتمبر1962 يف 6

بالتحضير لالستفتاء  التي كلفت  الهيئة  صفحات، وهي 
النار، مرورا إلى خالفه  الشعبي بعد إعالن وقف إطالق 
إعادة  قبل  اجلبرية  واإلقامة  االستقالل  بعد  بلة  بن  مع 
االعتبار له الحقا من طرف بومدين، يف حني فضل فارس 

اعتزال احلياة السياسية.

الجزائُر الُمستقلة برئاسِة أحمد بن بلة

رئيس  الصفحة 145 ألول  بداية من  الكتاب  وصل 
إلى  مغنية  من  انتقاال  بلة،  بن  أحمد  املستقلة  للجزائر 
النازية  ومحاربة  التجنيد  إلى  ثم  القدم  كرة  يف  البراعة 
 ،1945 ماي   8 مجازر  بعد  التحرير  بحركة  وااللتحاق 
انتخابه رئيس  إلى  التحريرية واالعتقال،  الثورة  فأحداث 
يد  على  السياسية  خطواته  انكسار  ثم  املستقلة  للجزائر 
اجلبرية  اإلقامة  حتت  ووضعه   ،1965 جوان   19 انقالب 
البالد  الشاذلي بن جديد ومغادرته  إلى أن أطلق سراحه 
مسعى  إثر   الحقا  للجزائر  والعودة  وسويسرا  فرنسا  إلى 
بوتفليقة للمصاحلة الوطنية، لتكون احلوصلة 7 سنوات يف 
الفرنسية و14 سنة باجلزائر و7 سنوات باملنفى،  السجون 
قبل وفاته يف 11 أفريل 2012. يف الكتاب تكتشف مواقف 
يكون  أن  إلى  يطمح  كان  من  وأحالم  وسياساته  بلة  بن 

«غيفارا اجلزائر».

هواري بومدين من «الّتصحيح الّثوري» إلى رابح بيطاط

ينطلق من منشأ بومدين وظروف انتقاله للقاهرة وتهربه 
ومالبسات  الفرنسي  العلم  حتت  العسكرية  اخلدمة  من 
استدعائه، ثم التحاقه بالثورة عبر الباخرة واكتسابه اسمه 
اخلامسة.  التاريخية  للوالية  وتنظيمه  الثوري من 1957، 
كما ينتقل لظروف انقالبه على بن بلة الحقا ورهانه على 
ثالثية «الثورة الزراعية والثقافية والصناعية» وشعار «دولة 
فرضية  على  الكاتب  يركز  كما  الرجال».  بزوال  تزول  ال 
اغتيال بومدين عن طريق تسميمه وهي التي طفت على 
وكذا  مرضه  تشخيص  عدم  إلى  مستندا  مؤخرا،  السطح 
ميينة  أخته  ومفاحتة  األمر  من  شخصيا  بومدين  تخوفات 

باملوضوع بعد تسميم كلبه عنتر.

رابح بيطاط. . رئيُس الَفترة االستثنائّية 

إشرافه  بعد  قانونيا  للجزائر  رئيس  ثالث  بيطاط  رابح 
على الفترة االستثنائية 45 يوما بعد وفاة بومدين، يتطرق 
الكتاب خللفيات نضاله وكيف كان على رأس الفرقة التي 
هاجمت ثكنة بيزو بالبليدة ليلة أول نوفمبر، ثم اعتقاله 
ضمن طائرة الوفد يف أول قرصنة جوية. تدرج بيطاط بعد 
االستقالل من عضو باملكتب السياسي إلى نائب لرئيس 
صائفة  االستقالة  قبل  حكومة  أول  يف  الوزراء  مجلس 
1963، بعد اخلالف مع بن بلة. ثم يعود للحكومة بعد 
سقوط بن بلة تاله رئاسته للمجلس الشعبي الوطني بداية 
من 1977 ثم 1982 و1987و 1989، قبل استقالته يف 3

أكتوبر 1990 لعدم اتفاقه مع اإلصالحات التي انتهجها 
الشاذلي.

بن جديد لم ينّضم أبدا للجيِش الِفرنسي

الرئيس الـ4 الشاذلي بن جديد، حيث ينطلق الكتاب 
من دحض مزاعم املؤرخ الفرنسي بن يامني ستورا بانضمام 
الشاذلي للجيش الفرنسي واملشاركة يف حرب الفيتنام، بل 
انضم للثورة يف 1955 ثم انتقل من قسنطينة إلى احلدود 
أزمة صائفة 1962 بومدين، وخالل  إلى جانب  املغربية 
ساند بن بلة وبومدين بشدة ضد احلكومة املؤقتة، ليسرد 
انتقاالته على رأس النواحي العسكرية من قسنطينة إلى 
للثورات  معارضته  باملقابل،  الثورة.  مجلس  ثم  وهران 
والصناعية.  الزراعية  بخاصة  بومدين  عنها  أعلن  التي 
مع  حكمه  فترة  انطلقت  الذي  الرئيس  الشاذلي  أما 
االنفتاح خارجيا بدل االكتفاء باحلليف التقليدي االحتاد 
التي  التعددية  على  باالنفتاح  فترته  لتنتهي  السوفياتي 
كلفته االستقالة وعبارة «عندما وقع االختيار بني الكرسي 

والضمير اخترت الضمير».

الّسي الّطِيب الَوطني ..رئيسا 6 أشهر!

انطالقته  بوضياف»  «محمد  الوطني  الطيب  السي 
من املسيلة وجيجل إلى قسنطينة إلى مجازر 8 ماي التي 
أقنعته بضرورة العمل املسلح السترجاع السيادة الوطنية، 
وقيادته  والعمل  للوحدة  الثورية  للجنة  رئاسته  ثم  ومن 
التحريرية قبل اعتقاله من طرف االحتالل  الثورة  لتفجير 
بعد   .1956 يف  الثورة  لقادة  اجلوية  القرصنة  حادثة  يف 
االستقالل، برزت اخلالفات ووجهة نظر محمد بوضياف 
أمام  املجال  وفتح  التحرير  جبهة  دور  انتهاء  على  املؤكدة 
التعددية وتأسيسه حلزب «الثورة االشتراكية» واحلكم عليه 
باإلعدام الذي لم ينفذ، وإطالق سراحه بعد 3 أشهر من 
ليعود  باملغرب،  ويستقر  للخارج  لينتقل  باجلنوب  السجن 
العودة  بعد استقالة الشاذلي 16 جانفي 1992، وإعالنه 
بعنابة  الحقا  يغتال  أن  وإنقاذ اجلزائر قبل  الفساد  حملاربة 

وهو يف بث املباشر.

ولة علي كافي. . رئيُس المجلِس األعلى للدَّ

رئيسا  كايف  علي  أصبح  بوضياف،  اغتيال  بعد 
للمجلس األعلى للدولة يف 2 جويلية 1992، اتسم خطابه 
بحسب الكاتب بالتصعيد واحلرب التي ال هوادة فيها ضد 
نطاق  توسع  باملقابل  املسلحة،  اإلسالمية  اجلماعات 
للدولة متديد  املجلس األعلى  تنظيميا فعرف  أما  العنف، 
فترته إلى جانفي 1994 أي بسنة كاملة لتفادي الوقوع يف 
حالة شغور. كما يعالج اإلشكاالت التي أعادت مذكرات 
فرنسا»  «ضباط  ملف  رأسها  على  طرحها  كايف  علي 

وتغلغلهم يف احلكم.

اليامين زروال من قانوِن الّرحمة إلى االنتخابات الُمسَبقة

مختلف  إلى  التحريرية  الثورة  من  زروال  اليامني 
ووزير  البرية  القوات  قائد  إلى  العسكرية وصوال  املناصب 
للجمهورية  رئيسا  تعيينه  ثم  نزار،  خلالد  خلفا  للدفاع 
جانفي   30 يف  للدولة  األعلى  املجلس  عهدة  نهاية  بعد 
1994، قبل أن ينتخب الحقا يف نوفمبر 1995، وتنظميه 
انتخابات رئاسية مسبقة 1999 بعد تزايد الضغوط ليعود 
املفاوض القوي، بحسب وصف حاروش إلى مسقط رأسه 
الدميقراطيات  يف  يحدث  مبا  شبيهة  بسيطة  حياة  ليعيش 

العريقة.

بوتفليقة من الُمصالحِة إلى انتفاضِة الّشعب 

االلتحاق  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
اخلمسة  الزعماء  زيارته  إلى  مالي  جبهة  لفتح  بالثورة 
االستقالل  بعد  ما  مناصب  ثم   ،1961 سنة  املعتقلني 
ومشاركته  واخلارجية  والسياحة  الشباب  وزارة  رأس  على 
إلى  اخلارجية  يف  فنشاطه   ،1965 جوان   19 انقالب  يف 
رئيسا  وانتخابه  عودته  غاية  إلى  بومدين  وفاة  منذ  عزلته 
 ،2014 وآخرها   2008 ثم   ،2004  ،1999 للجمهورية 
لتمرير  وصوال   ،2013 يف  اإلقفارية  النوبة  عقب  ومرضه 
الشعبي  يثور احلراك  الرابعة سنة 2014، قبل أن  العهدة 
على العهدة اخلامسة يف 22 فيفري 2019 املتواصل لغاية 

كتابة هذه السطور.

ه رئيًسا  ستور يقرُّ عبد القادر بن صالح. . الدُّ
للّدولة 

 ِيف 9 أبريل 2019، أعلن البرملان بغرفتيه عبد القادر 
102 للمادة  وفقا  يوما   90 ملدة  للدولة  رئيسا  صالح  بن 
من الدستور، بعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي ملنصب 
مدد املجلس  يوما،   90 انقضاء  بعد  اجلمهورية.  رئيس 
الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح يف 

منصبه لغاية حتقيق انتخابات رئاسية.



 جمال بوالديس

سكان  من  كانوا  الدين  احملتجون 
بها  احمليطة  التجمعات  من  عدد  و  احلي 
،جتمعوا أمام مقر مديرية مؤسسة سونلغاز 
الرئيسية يف سكيكدة، أين طالبوا اإلدارة 
بالتدخل العاجل من اجل أنهاء معاناتهم 
التي استمرت لسنوات طويلة خاصة و ان 
الشبكة الرئيسية متر قرب بيوتهم دون أن 
يستفيدوا هم منها ،مؤكدين بأنهم يعانون 
يف البحث عن قارورات الغاز يف كل مكان 
و يطالبون بإنهاء معاناتهم فورا مثلهم مثل 

باقي األحياء القريبة منهم.
 ، الغاز  توزيع  شركة  إدارة  املقابل  يف 
سارعت إلى استقبال ممثلني عن احملتجني 
تنظيم  حالة  مشكلتهم  بإنهاء  ووعدتهم 
بعض األمور التقنية اإلدارية، خاصة يف 
إطار توسيع شبكة، و هي الضمانات التي 
موسم  قبل  فيها  التعجيل  املواطنون  يأمل 

املطر املقبل.
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 تجمعوا أمام مقر شركة توزيع الكهرباء و الغاز بسكيكدة

 انعدام الغاز يخرج سكان حي كسار 
ببلدية الحدائق إلى الشارع

جدد سكان حي كسار العلوي التابع إلى بلدية الحدائق في سكيكدة، إحتجاجهم  مطالبين بضرورة ربطهم بالغاز الطبيعي
 الذي ال يزال يغيب عنهم مند سنوات طويلة رغم العشرات من الوعود.

تيزي وزو
رب عائلة يدح زوجته و ابنته ثم ينتحر

اهتزت قرية بوهينون يف والية تيزي وزو على وقع جرمية قتل بشعة، من توقيع 
رب عائلة يف مقتبل العمر حيث قتل زوجته و ذبح ابنته التي حتت العناية املركزة 
عائلية  أنها  الروايات  تقول  ألسباب  حاد  حنجر  باستعمال  وزو  تيزي  مبستشفى 
التحقيقات،  انتظار  أول أمس ويف  املتوفرة، فإن اجلرمية وقعت  املعلومات  وحسب 
مع  خالف  على  كان  الفاجعة  فور  انتحر  املتهم  أن  إلى  املعلومات،  بعض  تشير 
زوجته لينفد جرميته و من ثم االنتحار شنقا ليتم على الفور إخطار وكيل اجلمهورية 
الذي تنقل إلى عني املكان وأمر بفتح حتقيق معمقا فيما مت نقل جثث الضحايا إلى 

مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد ندير
أ.اليان

قسنطينة
توقيف كهل نصب على فتيات وأوهمهن 

بمنحهم محالت تجارية و عقارات
متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري السابع عشرمن توقيف شخص يبلغ 
من العمر 60 سنة لتورطه يف قضية النصب و االحتيال و انتحال صفة، وتعود وقائع 
القضية إلى ورود معلومات بخصوص قيام شخص ينحدر من والية شرقية بايهام 
ضحاياه و معظمهم من إناث مبنحهم محالت جتارية و عقارات منتحال يف كل مرة 
هويات مختلفة، التحريات و األبحاث التي باشرتها الضبطية القضائية ومن خالل 
االستغالل اجليد للمعلومات املستقاة مت حتديد هوية املشتبه فيه و مكان تواجده و 
بالتحديد على مستوى سوق  البودروم بحي الدقسي عبد السالم أين قامت عناصر 
األمن احلضري بوضع تشكيل أمني محكم من خالل الترصد للمشتبه فيه ليتم 
توقيفه على منت مركبة من نوع بيجو 301 و اقتياده إلى مقر املصلحة الستكمال 
القضائية  الضبطية  مصالح  متكنت  آخر  سياق  ويف  الالزمة.  القانونية  اإلجراءات 
لألمن احلضري السابع من توقيف شخص مبحوث عنه يبلغ من العمر 32 سنة ، 
بحي بوالصوف حيث قام هذا الشخص بتقدمي هوية كاذبة ليتبني أنه محل بحث يف 
قضية تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد الرتكاب جناية ضد األمالك ، السرقة 
بالتعدد ، الليل و استعمال مفاتيح مصطنعة ، حيث مت تقدمي املعنيني أمام النيابة 

احمللية بعد االنتهاء من اجناز ملف إجراءات جزائية .
خ.ب

برج بوعريريج
القبض على مروج المشروبات الكحولية

أودع وكيل اجلمهورية لدى محكمة برج بوعريريج أحد املتورطني ( خ – ج ) 
يف قضية حيازة املشروبات الكحولية واملتاجرة فيها بطريقة غير شرعية ونقلها بدون 
ترخيص ، باإلضافة الى التهرب الضريبي ورفض االمتثال . وكانت عناصر األمن 
احلضري السابع بأمن والية برج بوعريريج قد أوقفت املشتبه به البالغ من العمر 38

بعد أن ضبط بحوزته كمية معتبرة من املشروبات الكحولية كانت مخبأة بالصندوق 
اخللفي سيارته والتي قدرت بـ 12 علبة كرتونية من النبيذ األحمر سعة 1 لتر من 
نوع برج ، و 48 قارورة جعة من نوع البرو سعة 50 سل ، باإلضافة الى مبلغ مالي 
من عائدات بيع هذه املشروبات واملقدرة بـ 16700 دج ، وعلى إثره مت ايداعه رهن 

احلبس املؤقت بعد اجناز ملف قضائي ضده .
صفاء كوثر بوعريسة

فيما بلغ عدد الهيئة الناخبة  600 ألف ناخب
5 آالف ناخب جديد في قسنطينة

بلغت الهيئة الناخبة بوالية قسنطينة حوالي 608776  ناخب بزيادة 5477
إقامتهم، موزعني عبر 214 مركز  ناخب جديد منهم 2900 ناخب غيروا مكان 
انتخاب و 1450 مكتب انتخابات يؤطرهم 11263  مؤطر باإلضافة إلى املؤطرين 
االحتياطيني ، موزعني عبر 12 بلدية ، وحتوز بلديتي اخلروب و قسنطينة على أكبر 
و 655 مكتب  مركز  ببلدية قسنطينة 78  املراكز  بلغ عدد  املراكز حيث  عدد من 
يؤطرهم أزيد من 4200 مؤطر، هذا وقد وجدت السلطة الوالئية ملراقبة االنتخابات 
صعوبة يف الوصول إلى جميع املؤطرين من اجل تسليم التسخيرات حيث ال تزال 
300 تسخيرة لم تسلم بعد للمؤطرين. وحسب ما ذكره املندوب الوالئي للسلطة 
الوطنية ملراقبة االنتخابات فان مراكز التصويت سيتم غلقها على الساعة السابعة 
مساءا دون متديد للوقت كما سيتم التواصل مع السلطة الوطنية ملراقبة االنتخابات 
املنصة من  العملية االنتخابية وستمكن هذه  لتأمني  الكترونية وطنية  عبر منصة 
بالنتائج وذلك  التالعب  و  التزوير  لتفادي  السلطة مباشرة  و  البلدية  التواصل بني 
املسجلون  املواطنون  وسيتمكن  هذا  اآللي،  اإلعالم  يف  مهندسني  إشراف  حتت 
بالقوائم االنتخابية و الذين ال يحوزون على بطاقة ناخب من التصويت باستحضار 

بطاقة الهوية أو التقرب من مصلحة االنتخابات بالبلدية لطلب البطاقة. 
خ.ب

للبحث  األولى  الفرقة  متكنت 
والتدخل -BRI-01 التابعة للمصلحة 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
وهران، من اإلطاحة بشبكة مختصة  يف 
العقلية  املؤثرات  يف  الشرعي  غير  االجتار 
من  يبلغان  02شخصني  من  تتكون   ،
يف  متورطني   ، و32سنة  العمر  23سنة 
العقلية  باستعمال  املؤثرات  يف  املتاجرة 
عملية   . السموم  هذه  نقل  يف  شاحنة 
التوقيف جاءت بعد استغالل  ملعلومات 
وحتريات املعمقة  قامت بها عناصر الفرقة 

حول وجود شبكة  تنشط  على مستوى 
هذه  بترويج  تقوم   ، اختصاص  إقليم 
السموم ، لتباشر عملية التحقيق امليداني 
عن  أسفرت  محكمة  خطة  على  وبناءا 
( صافيام  (رونو  نوع  من  شاحنة  توقيف 
كان على متنها شخصني مشبوهني على 
حتويلها  ،  ليتم  يغمراسن  حي  مستوى 
لعملية  إخضاعها  املصلحة  ،بعد  الى 
تفتيش دقيقة أسفرت عن حجز بداخلها 
2.2مليون  مبلغ   ، مهلوس  3480قرص 
سنتيم  من عائدات الترويج، إلى جانب 
04أسلحة بيضاء محظورة ، واستكماال 

للتحقيقات األمنية وبعد  استصدار إذن 
وكيل  طرف  من  االختصاص  بتمديد 
املؤشر  و  وهران  محكمة  لدى  اجلمهورية 
عليه من طرف وكيل اجلمهورية مبحكمة 
التي  األماكن  تفتيش  أجل  من   ، أرزيو 
عن  أسفرت  فيهما  املشبوه  عليها  يتردد 
(هيونداي  نوع  من  مركبيتني  حجز 
أكسنت)، منظار، ميزان الكتروني ،05
إجراء  ضدهما  حترير  مت   ، نقالة  هواتف 

قضائي سيحاالن مبوجبه على العدالة .
مريا. ب

ألمن  الشرطة  مصالح  سطرت 
مع  تزامنا  امني  مخطط  وهران  والية 
اخلميس  ليوم  الرئاسية  االنتخابات 
بتسخير   ، القادم  لـ12ديسمبر  املصادف 
وكذا  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  كل 
التقنية على مدار 24/24سا، عبر جميع 
مراكز االقتراع الواقعة حتت إقليم اختصاص 
مصالح الشرطة والبالغ عددها 206 مركز 
مستوى  108مركزعلى  تصويت  منها 
السير  لضمان  ، وذلك  وهران  دائرة 
التي  الرئاسية  االنتخابات  احلسن  لهذه 
،علما  خاصة  أمنية  بتعزيزات  حتظى 

حيز  يكون  األمني  التشكيل  أن  هذا 
48ساعة  بـ  االقتراع  موعد  قبل  التنفيذ 
احلدث   لهذا  االمنية  التغطية  لضمان   ،
قبل، أثناء - بعد ، حيث. نفس التدابير 
أمن  نفس  مستوى  على  األمنية  يطبق 
الدوائر التابعة إلقليم االختصاص. كما 
مت اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية والتدابير 
األمنية من طرف مختلف مصالح األمن 
الوالئية  مبناسبة احلدث العظيم املقرر يوم 
اخلميس، يف ذات الوقت يتم السهر على 
احملاور  يف  املراقبة  نقاط  وتكثيف  تأمني 
غرار  املنشآت  على  للمدينة  الكبرى 

واحلساسة  الدبلوماسية   ، االقتصادية 
العمومية  املناطق  العمومية،  واملؤسسات 
املسافرين  نقل  ومحطات  كاحلدائق 
احلركة  ضمان  جانب  إلى   ، وغيرها 
حركة  خالل  تسهيل  من  االنسيابية 
التي  والطرقات  الشوارع  املرور خاصة عبر 
املوارد  بتسخير كل  مرورية،  كثافة  تشهد 
جاهزية  طريق  عن  واللوجيستية  البشرية 
الشرطة  لضمان  األمن  مصالح  جميع 

السير احلسن لها.
مريا .ب

وهران
تعزيزات أمنية مشددة عشية االنتخابات

 وهران
تفكيك شبكة إجرامية و حجز 3480 قرصا مهلوسا

التدخل  و  البحث  عناصر  متكنت 
للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة 
من  متوشنت  عني  والية  ألمن  القضائية 
طيار  بدون  بحوزته طائرة  شخص  توقيف 
نوع (DRONE) مجهزة بكاميرا عالية 

رخصة  على  يحوز  يكن  لم  والذي  الدقة 
التي  و  منالطائرات  النوع  لهذا  االستغالل 
حتتاج لرخصة مسبقة من اجلهات املعنية . 
ملعلومات  استغالال  العملية جاءت  هــذه 
مفادها حيازة أحد األشخاص لطائرة دون 

طيار، ليتم مباشرة وضع خطة محكمة من 
أجل استدراجه لتسفر العملية عن توقيفه 
(م  باملدعو  األمر  يتعلق  و  الطائرة  حجز  و 
على  احالته  مت  حيث  ب )  26 سنة  ر 

اجلهات القضائية للنظر يف قضيته .

 عين تموشنت
حجز طائرة دون طيار وتوقيف صاحبها



يتوجه اليوم الخميس  أكثر من 358 ألف مسجال في السجالت االنتخابية لوالية الوادي ،لمكاتب االقتراع 
الموزعة على البلديات الثالثين ،لألدالء  بأصواتهم في  االنتخابات الرئاسية ،والتي تتميز أنها آخر استحقاق يكون 

فيها سكان دائرتي المغير وجامعة ضمن الهيئة الناخبة لوالية الوادي بعد التقسيم اإلداري الجديد.

06
أخبار الجنوب

دائرة المغير تنتخب آلخر مرة ضمن الهيئة الناخبة للوالية

أكثر من 358 ألف مسجل بالوادي 
ينتخبون رئيس الجمهورية الجديد

رشيد شويخ 

وحسب السلطة الوالئية لالنتخابات 
22 ،يف  مسجال   10435 ،فإن  بالوادي 
يف  اإلدالء  يف  بدأوا  قد  متنقال  مكتبا 
 ، للبالد  جديد  رئيس  الختيار  أصواتهم 
بلديات   09 يف  الثالثاء  أمس  أول  منذ 
،دوار  قشة  ،بن  العربي  ،الطالب  هي 
،قمار  ونسة  ،ميه  العلندة  ،وادي  املاء 
عبد  وحساني  ،ورماس  عون  ،سيدي 
الكرمي وذلك على مراحل آخر تنتهي اليوم 
اخلميس ،والذي سينتخب فيه ما تبقى 

من الهيئة الناخبة يف والية الوادي واملقدر 
سيقترعون  ناخبا   358234 ب   عددها 
يف191 مركزا انتخابيا ، يتواجد بها 878

مكتبا ،وسيؤطر العملية 7255 مقسمني 
بني مؤطرين يف املكاتب 900 بني ثابت 
يف  ،أما  مكتب  يف   07 ،بعدد  ومتنقل 
.،أوضح  مؤطرين   5 بها  فسيكون  املراكز 
املستقلة  الوالئية  اللجنة  بإسم  املتحدث 
املراقبني  عدد  أن  بالوادي  لإلنتخابات 
لم  مازال  اخلمسة  للمترشحني  بالنسبة 
يتم ضبطه بشكل نهائي ،غير أن قال أن 
علم  كما   . عادي  بشكل  تسير  العملية 

يف نفس اإلطار أن املعدات املادية اخلاصة 
ومواد  اإلنتخابية من سجالت  بالعملية  
وفرت  ،قد   اإلقتراع  وصناديق  مكتبية 
للجنة  البلدية  للفروع  وسلمت  مدة  منذ 

الوالئية يف كل والية الوادي . 
التي  الرئاسية  هذا وتعد االنتخابات 
استحقاق  ،آخر  ديسمبر   12 اليوم  جترى 
الثمانية  املغير  والية  بلديات  جتريها 
ضمن والية الوادي ،بإعتبار أن  التقسيم 
والية  فيه  استحدثت  الذي  و  اإلداري  
مطلع  مع  التنفيذ  حيز  سيدخل  املغير 
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 أدرار 
 سكان أوقروت يطالبون بغاز المدينة

والتابعة  أدرار  لوالية  الشمالية  اجلهة  يف  الواقعة  أوقرت  مدينة  سكان  ناشد 
إداريا للمقاطعة اإلدارية تيميمون السلطات احمللية والوالئية  ضرورة التدخل قصد 
جتسيد مشاريع تخص ربط سكناتهم بغاز املدينة للحد من معاناتهم اليومية التي 
يتكبدونها يف البحث عن قرورة غاز البوتان التي تعرف ندرة من حني ألخر خاصة 
يف عز الشتاء أين يزداد الطلب عن قرورات الغاز الذي يستعمل يف التدفئة والطهي 
وغيره،مشيرين يف كالمهم  أنه وبالرغم من إستفادة منطقتهم من محطة غاز إال 
أن اإلجراءات املتعلقة بالشروع يف إجناز مشروع الربط ال يزال حبيس أدراجه، األمر 
للجهات  املتكررة  ونداءاتهم  ملطالبهم  وتهميش  إقصاء  املنطقة  أهالي  إعتبره  الذي 
املعنية،آملني من الوالي املنتدب لتيميمون أن يلتفت للمشروع ويتم ربط منازلهم 

بغاز املدينة يف أقرب األجال.
حفيظة.ش

تمنراست 
 توقيف المعتدي على جاره

يف إطار مكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ، متكنت عناصر األمن احلضري الرابع 
بامن والية متنراست من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة عن قضية انتهاك 
حيثيات  أبيض  بواسطة سالح  العمديني  اجلرح  و  بالضرب  متبوع  مسكن  حرمة 
التبليغ  اجل  من  الرابع  احلضري  األمن  مقر  الى  الضحية  تقدم  الى  تعود  القضية 
عن تعرض بنته إلى الضرب و اجلرح العمديني بعد انتهاك حرمة مسكنه الكائن 
بحي القصر الفوقاني ، عليه مت فتح حتقيق يف القضية ، لتتمكن عناصر الشرطة من 
حتديد هوية املشتبه فيه و توقيفه ، أين مت حتويله إلى املقر وفتح حتقيق يف القضية بعد 
القضائية املختصة  أمام اجلهات  التحقيق مت تقدمي املشتبه فيه  استكمال إجراءات 
مالية  غرامة  و  اإليداع  عدم  مع  نافذة  01 سنة حبس  أصدر يف حقه حكم  التي 
اخلامس  احلضري  األمن  عناصر  متكنت  منفصل  سياق  ويف   . دينار  100ألف  بـ 
على  التعدي  قضية  عن  سنة   26 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف  من  متنراست 
األصول مع احلرق العمدي ملسكن مسكون. وقائع القضية تعود إلى إقدام املشتبه 
فيه على حرق مسكن العائلة عمدا كما قام مبحاولة االعتداء على والديه بواسطة 
سالح أبيض ، حيث بعد تدخل عناصر الشرطة مت حتويل املشتبه فيه إلى املصلحة 
وفتح حتقيق يف القضية بعد استكمال إجراءات التحقيق مت تقدمي املشتبه فيه أمام 

اجلهات القضائية املختصة التي أصدر يف حقه أمر إيداع.
كرزيكة أحمد

 المجتمع المدني يطالب بتدخل السلطات الوصية لتمنراست
المياه القذرة تصب في وادي تقرمبايت 

و تهدد صحة سكانها
قرية  سكان  يعاني 
مشكل  من  تقرمبايت 
القذرة  املياه  صرف   قناة 
والتي  متنراست  لوالية 
ويف  بقريتهم  مياهها  تصب 
منها  تنبعث  حيث  الواد، 
صفو  عكرت  كريهة  روائح 
خاصة  اليومية،  حياتهم 
وإرتفاع  الصيف  فصل  يف 
درجة احلرارة التي تشتهر بها 
الرائحة  يجعل  مما  ا  املنطقة 
الذي  الشئ  انتشارًا   أكثر 
هذه  ألهالي  أمراض  سبب 
القرية خاصة األطفال واستنادا لبعض قاطني املنطقة فإنهم قاموا برفع مطالبهم 
املياه  بنقل هذه  لتسجيل مشروع   التدخل   والوالئية بضرورة  احمللية  للسلطات 
واستجابت  القرية،  واد  يف  تصب  ألنها  العمراني  النطاق  خارج  إلى  القذرة  
السلطات الوالئية  للمطلب حيث سجل مشروع لزيادة قنوات صرف املياه القذرة 
عارمة  فرحة  وسط  كلم   14 مسافة  على  القرية  عن  بعيدا  املياه   هذه  وصرف 
لألهالي  وأجنزمن املشروع الشطر االول نحو تسع كيلومترات وتوقف املشروع دون 
سابق إنذار. يضيف هؤالء جلريدة أخبار الوطن أنهم سألوا مؤسسة اإلجناز عن 
سبب توقفها عن إكمال املشروع وإكمال الكيلومترات الباقية أجابت بأن هذا 
ما يوجد يف العقد الشئ الذي سبب لهم إستياء كبير ونغص معيشتهم .حيث 
أكدوا أنهم منذ إجنازمشروع صرف املياه القذرة بتمنراست والذي يصب بقريتهم 
وهم يعانون من الروائح الكريهة مما أضطر ببعض السكان بالرحيل من تقرمبايت 
تاركني منازلهم مهجورة وذكرياتهم يف طي النسيان.أما من فضل البقاء فانهكته 
التنفسية واجللدية وتساقط الشعربالنسبة  األمراض خاصة ما يتعلق باملشاكل 
لألطفال.باإلضافة إلى تكاثر احلشرات مثل الناموس والبعوض وتلويث اجلو مما 
ينذر بكارثة بيئية يف املنطقة ومع تأزم الوضع يطالب السكان السلطات الوالئية 
واملصالح املعنية بضرورة التدخل العاجل، واتخاذ االجراءات الالزمة لوضع حد 

ملعاناتهم. بإكمال اجلزء املتبقي من املشروع ونقل هذه املياه بعيدا عن قريتهم
كرزيكة أحمد

ندرة قارورة الغاز وغالؤها وراء اإلقبال الكبير 
تجارة الحطب الصحراوي بالوادي تنتعش رغم حظرها   

أسواق  الشرعيني  غير  التجار  أغرق 
بعشرات  املنصرم  األسبوع  خالل  الوادي 
األطنان من احلطب الصحراوي املستقدم 
احملاذية  الوادي  والية  شمال  مناطق  من 
وبسكرة  وخنشلة  تبسة  والية  من  لكل 
ليصل سعر القنطار الواحد منه إلى 1000

دينار جزائري.
دخول  بدايات  أولى  كانت  وقد 
منذ  احمللي  للسوق  احلطب  من  النوع  هذا 
انطالق شهر نوفمبر املنقضي حيث يلجأ 
لشرائه  خاصة  النائية  املناطق  سكان 
متقدمة  مراحل  يف  غالئه  قبل  وتخزينه 
من فصل الشتاء من جهة ،وغالء قارورة 
الغاز وندرتها يف بعض األحيان يف إجراء 

يعتبره السكان احترازي.
يف  بالوادي  احلطب  جتارة  وتنتعش 
كل سنة مع بداية حلول فصلي اخلريف 
والشتاء أين تهم العائالت إلى طلبه من 
وسائل  أبسط  يستخدمون  الذين  جتاره 
كون  الصحاري  عمق  من  جللبه  النقل 
البراري  يف  ينبت  له  املنتج  النبات  أن 
تنتهي  عندما  النبات  هذه  أن  حيث 
دورته ، يتيبسليعمد جتاره إلى قلع اجلذور 
حتى   الشمس  قي  قصيرة  مدة  ووضعها 
أن  بالذكر  ..اجلدير  تام   بشكل  يجف 
املمنوعات  من  الصحراوي  احلطب  جتارة 

اجلزائري  القانون  عليها  ويعاقب  قانونيا 
إذ يعتبر املُشرع اقتالع هذا النبات يساعد 
التصحر من خالل   وتيرة  التسريع من  يف 
تعرية اخلطأ النباتي ،علما أن إقليم والية 
الواليات  ألقاليم  محاذ  اجلغرايف   الوادي 
أن  إلى  الشمالية كتبسة وخنشلة، ونظرا 
أسالك األمن تعمد إلى إلقاء القبض على 
كل من وجد بحوزته حمولة من احلطب 
وتعريضه  سيارته  وحجز  للبيع  موجهة 
إلى  الشرعيني  غير  جتاره  يلجأ  للتغرمي، 
استعمال وسائل بدائية جللبه خيفة الوقوع 
يف خسائر ال طاقة لهم بها من جراء احلجز 

الوسائل  هذه  ومن  القانوني،  التغرمي  أو 
يتخلى  إذ  الدواب  يجرها  التي  العربات 
هؤالء التجار عن العربات واحلمولة والفرار 
دون أن يعرف األمن من وراء هذه احلمولة 
.يف  من   املواطنني  احد  تصريح  حسب 
ذات السياق ُتعول عديد العائالت الفقيرة 
على هذا احلطب لسد العجز املادي نظرا 
لالرتفاع الكبير الذي تشهده قارورة الغاز 
أثناء  الوالية  مناطق  بعض  يف  تصل  إذ 
فصل الشتاء إلى 1000 دج خاصة عندما 

يكثر الطلب عليها.
رشيد شويخ
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أخبار السر ايا

كشفت الفنانة الجزائریة عایدة أولمو أنھا من أشد المعجبین بالنجم 
اللبناني راغب عالمة، منذ صغرھا، عبر منشور على صفحتھا 

بإنستغرام. وكتبت عایدة: ”أنا من أشد المعجبین براغب عالمة منذ 
طفولتي، ولم أتوقع أبدا أن أمضي وقتا معھ، فھو رجل عظیم“. 

وانھت عایدة مشوارھا في برنامج ”The Voice“ في الدور ربع 
النھائي، بعد أن قدمت عروضا عالمیة، وشّرفت بلدھا الجزائر.

أعلن الروائي واسیني 
األعرج، عبر صفحتھ 
الرسمیة على موقع 
التواصل االجتماعي 

«الفایسبوك»، أنھ لن 
ینتخب؛ حیث كتب التالي: 
«لن أنتخب ألن الخماسیة 
المرشحة استمرار للعھدة 

الخامسة»، قائال إن 
الممارسة الدیمقراطیة 

تفرض علینا أن ال نكون 
ضد مبدأ االنتخابات لكن 

ضد ظروفھا.
كما حدد سیناریوھین
للمرحلة، فإما أن تقفز

الجزائر عالیاً قفزة دیمقراطیة غیر مسبوقة، أو تقفز نحو
الفراغ الُممیت، ال یوجد أي حل وسط بعد إزاحة الرئیس

 !عبد العزیز بوتفلیقة

ة مشتركة بَني اجلزائر وتونس! منطقٌة سياحيَّ
قالت وزیرة البیئة والطاقات المتجددة فاطمة الزھراء زرواطي 

إن الجزائر وتونس تعتزمان إنشاء منطقة سیاحیة مشتركة.
وكشفت زرواطي، على ھامش لقائھا بنظیرھا التونسي مختار 

الھمامي بمدرید، عن تنفیذ مشروع منطقة سیاحیة على 
الحدود المشتركة بین البلدین لراحة المسافرین. وكشف الوزیر 
التونسي عزم بالده إنجاز مشاریع ثنائیة مع الجزائر في مختلف 

القطاعات في إطار تقویة العالقات بین البلدین.

جمال الوطني الناخب یوجد
سیسّجل حیث بقطر، بلماضي

العالم كأس مباریات في حضوره
الالعبین لمتابعة ،2019 لألندیة
ھذه في المشاركین الجزائریین

المرتقب أنالمنافسة. ومن
یوم بلماضي، جمال یوجد
بن بملعب ”جاسم أمس،
المباراة حمد“ لمتابعة

نادي ستجمع التي االفتتاحیة
سبورت ھنجین بفریق السد،

الوطني الناخب وسیتابع
بونجاح، بغداد مھاجمھ أداء

الّسد نادیھ ھجوم سیقود الذي
نادي مواجھة في القطري،

سبورت ھنجین

ئاسّيات ُد موقفه من الرِّ واِسيني األعرج يحدِّ

مزھود»، عنابة «توفیق والیة والي وزع
ماكنة و15 متحركا كرسیا 30 أمس، یوم
دار إلى الوالي المسنین. تنقل بدار خیاطة
بـ ُدعّمت التي الصفصاف، بحي المسنین
طبیة - وأفرشة أسرة سریرا - منھا 50

المسنین.  للمقیمین األریحیة لضمان وأغطیة
خاصة متحركة كراٍس 5 الوالي وّزع كما

وكھربائیا آلیا متحركا كراسیا و25 بالمسنین
15 إلى باإلضافة الخاصة، االحتیاجات لذوي
تدعیم إطار في طبخ وأجھزة خیاطة ماكنة

المنتجة.  األسرة

كراٍس ُمتحركة وَماكناُت 
خياطة إحياء لـ 11 ديسمبر!

أوملو:
قُت ُحلِمي في   حقَّ
“TheVoice”

بن سبعيني كان ُمشاغًبا!

مونديال  في  اجلزائريني  على  بلماضي  عُني 
األندّية!

سیسّجل حیث بقطر، بلماضي جمال الوطني الناخب یوجد
الالعبین لمتابعة ،2019 لألندیة العالم كأس مباریات في حضوره
جمال یوجد أن المرتقب المنافسة. ومن ھذه في المشاركین الجزائریین
االفتتاحیة المباراة حمد“ لمتابعة بن بملعب ”جاسم أمس، یوم بلماضي،
الوطني الناخب وسیتابع سبورت ھنجین بفریق السد، نادي ستجمع التي
في القطري، الّسد نادیھ ھجوم سیقود الذي بونجاح، بغداد مھاجمھ أداء

سبورت.  ھنجین نادي مواجھة

الجزائر
بلماضي
ستج التي
مھا أداء

جمال طني
سیسّجل ث

العالم كأس
الالعبین عة
ھھھھھھھھذذذذذذذذذذهههههه فييييييييي ن

أنرتتتتقققققببببب
یوم ضي،
بن سم
مباراة

نادي مع
سبورت

وطني
ونجاح،

الّسد ادیھ
نادي ھة

رت
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تتواصل ألسبوع كامل احتجاجات سكان دائرة الحجيرة بورقلة رفضا لمصادقة مجلس األمة على قرار مجلس األمة الخاص 
بالتقسيم االداري الجديد الذي ضم كل من دائرتي البرمة والحجيرة الى والية تقرت الجدبدة و فصلهما من والية ورقلة 
األم على الرغم من أن دائرة البرمة ال تربطها أية حدود برية مباشرة مع تقرت بل تقع بينهمها دائرة حاسي مسعود وال 

حدود مشتركة بين المنطقين .

عقب التقسيم اإلداري الجديد لواليات الجنوب

تواصل االعتصام بدائرة الحجيرة 
رفضا لضمها إلى تقرت

 زاهية سعاد

احلجيرة  دائرة  سكان  وأردف  هذا 
ببلديتيها احلجيرة والعالية أنهم لن يفتحوا 
الطريق ولن يعدلوا عن قرارهم بالتصعيد 
العادل  غير  القرار  عن  التراجع  يتم  حتى 
حسبهم ويف سياق ذي صلة افاد عارفون 
الناحية  ومن  أنه  احمللي  بالشأن  مطلعون 
القانونية والدستورية ال ميكن التراجع عن 
قرار صادق عليه مجلس األمة خاصة وأن 
الواليات  ترقية  رفض  يعني  القرار  رفض 
مستقلة  واليات  مصاف  الى  اجلنوبية 
بذاتها . ولم جتد األزمة طريقها إلى احلل 
رغم عقد لقاءات ماراطونية بني ممثلني عن 
احلكومة  من  وأعضاء  الدائرتني  سكان 

نظرا لصعوبة املخرج القانوني لها .

المسيلة
وضع حد لعصابة  مختصة في السطو 

على المحالت  ببوسعادة
متكنت قوات الشرطة لألمن احلضري الثاني بأمن دائرة بوسعادة بوالية املسيلة بحر 
األسبوع اجلاري ويف إطار مكافحة شتى أشكال اجلرمية بقطاع االختصاص وخاصة 
ما تعلق منها بجرائم السرقة من توقيف شخصني يبلغان من العمر 23 و35 سنة 
لتورطهما يف قضية تتعلق بالسرقة من داخل أحد احملالت التجارية. القضية حس

ب خلية اإلعالم واإلتصال باألمن الوالئي جاءت على اثر شكوى  تقدم بها  أحد 
املواطنني مفادها تعرض محله التجاري إلى السرقة من قبل مجهول،الفعل الذي 
عناصر  سنتيم،  قدره 20 مليون  مالي  مبلغ  وكذا  االستهالكية  السلع  بعض  طال 
حتقيق  توقيفهما وفتح  الفاعلني ليتم  عن  والتحري  البحث  بعملية  قامت  الشرطة 
يف القضية وبالتنسيق مع النيابة احمللية مت تفتيش مسكنيهما، أين مت استرجاع جل 
املسروقات، حيث اجنز ملف قضائي ضدهما وتقدميهما أمام السيد وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة بوسعادة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة املوصوفة املقترنة بظريف 
الليل و الكسر، الذي أحالهما على قاضي احلكم مبوجب إجراءات املثول الفوري 

أين مت إيداعهما مبؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.
جمال .م

53 مقرر استفادة من قطع أراضي البناء الذاتي
توزيع 89 سكن عمومي إيجاري بغرداية 

تسلم 89 مستفيد  مفاتيح سكناتهم العمومية اإليجارية، باالضافة الى توزيع  
53 مقرر استفادة من قطع أراضي موجهة للبناء الذاتي مع إعانة الدولة بقيمة واحد 
مليون دينار لفائدة مستفيدين بوالية غرداية. وتندرج هذه العملية يف إطار اإلحتفاالت 
بالذكرى أل 59 ملظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتنفيذا إللتزامات السلطات العمومية 
وقد سلمت  الدينية.  و  الوطنية  املناسبات  الصيغ خالل  مبختلف  لتوزيع سكنات 
مفاتيح تلك السكنات ملستفيدين من بلدية املنصورة مبقر الوالية بحضور السلطات 
احمللية و أعضاء من املجتمع املدني . كما وزع بهذه املناسبة أيضا ما ال يقل عن 53
lمقرر استفادة من أراضي للبناء الذاتي و إعانة مالية من الدولة بقيمة واحد (1) 
بلديات والية غرداية، حسبما ما أوضح مدير  مليون دج ملستفيدين من مختلف 
السكن عبد احلليم مالط. وجرى توزيع ما مجموعه 25.750 قطعة أرضية من 
بني حصة إجمالية قوامها 30.000 قطعة صاحلة للبناء التي استفادت منها والية 
غرداية ، حيث شرع 19.788 مستفيدا يف أشغال إجناز سكناتهم (16.500 على 
وشك استكمال أشغال اإلجناز)، مثلما شرح ذات املسؤول. يذكر أنه مت تخصيص 
مساحة قوامها 2.000 هكتار من العقار التابع للدولة عبر 13 بلدية بوالية غرداية 
,ليتم توزيعها على املواطنني ضمن برنامج التجزئات العقارية ، إلي جانب اإلعانة 
املالية، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية املشتركة رقم  املؤرخة يف الفاحت ديسمبر 2012
العجز املسجل يف  البالد ملواجهة  العمومي بواليات جنوب  العقار  بترقية  واملتعلقة 
قطاع السكن واملتراكم منذ سنوات وبالتالي متكني املواطن من احلصول على جتزئة 
أرضية للبناء. وتتوزع تلك القطع األرضية الفردية التي تتراوح مساحتها بني 200

و250 متر مربع ، عبر 66 موقعا مت حتديده بعد إعداد مخططات التهيئة عبر مختلف 
البلديات قبل توزيعها على املواطنني  ومت خالل السنة اجلارية توزيع ما ال يقل عن 
1.889 سكن عمومي إيجاري و 2.053 قرار استفادة من قطع أراضي البناء الذاتي 
، مع إعانة الدولة املقدر بواحد  مليون دينار عبر مختلف بلديات والية غرداية ، 
كما ذكر مدير السكن. جتدر اإلشارة أن احلظيرة السكنية لوالية غرداية تتشكل من 
أزيد من 119.700 وحدة من مختلف الصيغ، بنسبة شغل السكن تقدر ب3.87

شخص يف السكن الواحد، حسب معطيات مديرية القطاع.

بشار
 نحو تدشين «إقامة تاغيت» قبل 

نهاية السنة الجارية
ملرافقة  بشار  بوالية  «تاغيث»  إقامة  تدشني  اجلارية  السنة  نهاية  قبل  سيتم 
الشباب الزائرين لتاغيت واملناطق املجاورة لها.  وقال الرئيس املدير العام للديوان 
يف  الطاهر  أرزقي  السيد  وقال  أرزقي.  االستثمار  هذا  صاحب  للسياحة  الوطني 
تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية على هامش إعطاء إشارة انطالق احلافلة السياحية 
«وهران سيتي تور» أنه «سيتم قبل نهاية السنة اجلارية تدشني إقامة تاغيت بوالية 
الساورة».  املجاورة،السيما مسار  املناطق  و  لتاغيت  الزائرين  الشباب  ملرافقة  بشار 
ذات  لـ210 سرير خدمات  لها  التابع  املخيم  مع  تتسع  التي  اإلقامة  وستقدم هذه 
جودة بأسعار محفزة ومختلفة عن الفنادق الكبيرة, وفق السيد أرزقي, الفتا يف ذات 
السياق إلى «أن جتسيد هذه اإلقامة كان مبساعدة والي بشار». ومن جهة أخرى تعزز 
الديوان الوطني للسياحة أيضا بدخول إقامة «اقلي» ببشار حيز التشغيل والتي تتسع 
الوطني  «الديوان  أن  مبرزا  الشباب بجانت،  بيت  ل120 سرير، فضال عن وجود 
للسياحة عندما استثمر يف هياكل االستقبال التي ال تعتبر من مجاله، فإنه يستثمر 
للتذكير   .» الشباب  متناول  وبأسعار يف  تكلفة  وبأقل  نوعية جيدة  ذات  إقامة  يف 
فإن احلافلة السياحية «وهران سيتي تور» تعتبر أول مبادرة يجسدها الديوان الوطني 
للسياحة على مستوى الوطن, وكان ذلك بطلب ومساعدة السلطات الوالئية. كما 
مت باملناسبة تدشني املقر اجلديد للديوان احمللي للسياحة بشارع «محمد خميستي» 

بوسط مدينة وهران.

 أدى املواطنون من البدو الرحل واجبهم 
املتنقلة  املكاتب  عبر  أمس  يوم  االنتخابي 
تقدمي  ومت    . أدرار   وبشارو  األغواط  بواليتي 
قانونيا  ساعة   24 بـ  االنتخابية  العملية 
اليوم  املقررة  الرئاسية  اإلنتخابات  إطار  يف 

اخلميس الختيار الرئيس اجلديد للبالد.
4 االف مسجل يدلون بأصواتهم عبر 4 •

صناديق متنقلة 
املتنقل يف تصريح  املكتب  أكد رئيس  و 
مكاتب  األربعة  أن  اجلزائرية   االنباء  لوكالة 
آالف   4 من  أزيد  األغواط  بوالية  املتنقلة 
االنتخابي  العتاد  بكل  تزويدها  مت  ا  مسجل 
البدو  من  للمواطنني  يسمح  مبا  الضروري 
الظروف  أفضل  يف  بأصواتهم  اإلدالء  الرحل 
مع تواجد مرافقة أمنية إضافة إلى طاقم طبي 

و سيارة للحماية املدنية».
وتشهد العملية مرافقة ميدانية من طرف 
ممثلي املترشحني لرئاسيات 12 ديسمبر الذين 

يراقبون سير العملية اإلنتخابية.
ناخبة  هيئة  األغواط  والية  وحتصي 
بتعداد 297.028 مسجال موزعني على 156

مركز التي تضم 761 مكتب من بينها أربعة 
(4) مكاتب متنقلة.

• مكتب متنقل ببشار و7 أخرين ببني 
عباس

عبر  التصويت  عملية  انطلقت  كما 
تقدمي  فيها  مت  التي  الثمانية  املتنقلة  املكاتب 

بشار  بوالية  قانونيا  ساعة   24 بـ  اإلقتراع 
أفادت  كما   ، عباس  بني  الفتية  وبالوالية 
املستقلة  الوطنية  للسلطة  الوالئية  املندوبية 

لإلنتخابات ببشار.
ويتعلق األمر مبكتب متنقل واحد بوالية 
وناخبة  ناخبا   350 لـ  يسمح  الذي  بشار 
بالتصويت  اإلنتخابية  بالقوائم  مسجلني 
بإقليم  لزوسفانة  النائية  باملناطق  القاطنني 

بلدية بشار، وفق ذات املصدر.
وبالنسبة للمكاتب املتنقلة السبعة التي 
شرع فيها الناخبون يف اإلدالء بأصواتهم فإنها 
متواجدة بالوالية الفتية بني عباس (241 كلم 

جنوب بشار).
املناطق  املتنقلة  املكاتب  تلك  وجتوب 
النائية والريفية بكل من تيمودي وبني عباس 
وقصر  وبوخلوف  وبوحديد  وحجيرة  وزغامرة 
املاء وحاسي عبد اهللا وبني شرك وتيميغارين 
وكسيسكو  وبوديب  وبشير  إيديغ  و  ومرحومة 
2.560 لـ  تسهل  والتي   ، الرمتة  وحاسي 
واجبهم  أداء  املناطق من  بهذه  وناخبة  ناخبا 

االنتخابي، كما ذكرت ذات املندوبية.
وحتصي والية بشار هيئة ناخبة تعدادها 
15.451 ضمنهم  من  مسجال   208.104
مسجال جديدا موزعني عبر 98 مركز انتخاب 

التي تضم 542 مكتب تصويت.
لتأطير  عونا   4.284 تسخير  وجرى 
حسب  االنتخابي،  احلدث  هذا  مجريات 
املستقلة  الوطنية  للسلطة  الوالئية  املندوبية 

لالنتخابات.

19 مكتب متنقل بأدرار   •
بأصواتهم  اإلدالء  يف  الناخبون  شرع  و 
19 عبر   أدرار  بوالية  املتنقلة  املكاتب  عبر 
 ، مسجال   7.835 حتصي  متنقال  مكتبا 
وتتوزع على مستوى أقاليم 13 بلدية مبختلف 
منسق  أوضح  حسبما  الوالية،  جهات 
املستقلة  الوطنية  للسلطة  الوالئية  املندوبية 

لالنتخابات علي زين العابدين.
انطباعات جمعتها  الناخبون يف  وأعرب 
تطلعاتهم  عن  املكاتب  تلك  ببعض  «وأج» 
خالل  من  أفضل  جزائر  يف  الكبيرة  وآمالهم 

مشاركتهم يف هذه االنتخابات.
65  ) أمحمد  بكراوي  السيد  وصرح 
سنة) من قصر تيمليحة (بلدية تيمي) لوأج 
«بأن انتخابه اليوم هو من أجل اجلزائر و من 
آمال  يحقق  جمهورية  رئيس  اختيار  أجل 
الشعب اجلزائري يف مختلف املجاالت خاصة 

ما يتعلق بترقية الشباب».
الشاري محمد (25 وبدوره دعا الشاب 
املتنقل  باملكتب  بصوته  أدلى  الذي   ( سنة 
أحمد)  أوالد  تيمي  (بلدية  كوسان  بقصر 
املوعد  هذا  يف  الفعالة  املشاركة  «ضرورة  إلى 
11 ملظاهرات  املوافق  اليوم  هذا  االنتخابي يف 
ديسمبر 1960 استكماال لرسالة الشهداء».

وحتصي والية أدرار هيئة ناخبة تعدادها 
271.928  مسجال موزعني على 281 مركز 

إنتخاب التي تضم أزيد من 816 مكتب.
ق.م

خالل اليوم الثالث من االقتراع بالجنوب
البدو الرحل يؤدون واجبهم االنتخابي عبر المكاتب المتنقلة 

جنح عناصر الشرطة القضائية التابعني 
ورقلة  والية  بأمن  السابع  احلضري  لألمن 
حد  وضع  من  األخيرين  اليومني  خالل 
ثالثة  من  تتكون  أشرار  جمعية  لنشاط 
الثاني  العقد  أنثى يف  بينهم  من  أشخاص 
متت  العملية  تفاصيل  أن  حيث  العمر  من 
عقب تلقي عناصر األمن شكـوى من طرف 
للسرقة،  تعرضهم  مفادها  املواطنني  بعض 
عمليات  الشرطة  عناصر  ذلك  فور  ليباشر 

التي  املعلومات،  وجمع  والتحري  البحث 
فيهم  املشتبه  هوية  حتديد  عن  أسفرت 
وأماكن  اجلسدية  سماتهم  وحتديد  الثالثة 
من  متكن  أمنية  خطة  إعداد  ليتم  تنقلهم، 
السابع  احلضري  األمن  عناصر  خاللها 
وإقتيادهم  اآلخر  تلوى  واحدا  توقيفهم  من 
ومباشرة  احلضري  األمن  مقر  إلى  مباشرة 
التحقيق معهم وعقب إستكمال  إجراءات 
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة للتحقيق 

املوقوفون  فيها  املتورط  القضايا  بخصوص 
ضدهم  جزائية  ملفات  إجناز  مت  الثالثة، 
املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  وتقدميهم 
احلبس  إيداع  أمر  حقهم  أصدرت يف  التي 
جمعية  تكوين  جناية  جرم  يف  لتورطهم 
الليل  ظريف  بتوافر  املوصوفة  السرقة  أشرار 
ذات  مركبة  إستحضار  مع  والكسر  التعدد 

محرك قصد تسهيل الهروب زاهية سعاد

ورقلة
القبض على جمعية أشرار مختصة في السرقة 
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 تم التنازل عنها من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري 

الشروع في توزيع 250 عقد ملكية على 
أصحابها  بقالمة

عبلة على عملية  السيد كمال  قاملة  والية  والي  الثالثاء  أمس  يوم  أشرف 
أولى يف  كدفعة  الصيغ  مبختلف  السكنات ألصحابها  ملكية  عقد  توزيع 250 
حفل نظم بقاعة االجتماعات مبقر والية قاملة إحياء للذكرى التاسعة و اخلمسني 
ملظاهرات 11 ديسمبر 1960 ، حيث مت إعداد حوالي 250 عقد ملكية كدفعة 
أولى،مت توزيع 46 عقد رمزي منها يف حفل أشرف عليه والي الوالية ورئيس 
عنها،  املتنازل  الدولة  ملكية سكنات  عقود  وتشمل  الوالئي  الشعبي  املجلس 
إطار  التي مت تسويتها يف  والسكنات  العقاري  التسيير  و  الترقية  ديوان  سكنات 
قانون 15/ 08 ، العملية جاءت جتسيدا لقرارات احلكومة شهر أكتوبر املنصرم، 
و القاضية بتسريع منح عقود ملكية السكنات ألصحابها بالنسبة لكافة الصيغ 
العقود  وتسليم  املبنية  السكنات  كل  تسوية  كذا  و  أشهر   6 أقصاه  أجل  يف 
ملالكيها، وذلك سعيا منها لترقية السوق العقارية، من خالل متكني املواطنني 

من حيازة سكناتهم، ومتلكها بصفة قانونية، والتصرف بها بكل حرية.
خ.ب

خرجات تحسيسية للبياطرة لفائدة مربي المواشي 
انطالق عملية استقبال ملف اتفاقيات 

الملبنات  للموسم  الجديد
ملف  استقبال  عملية  يف  عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  انطلقت 
اتفاقيات امللبنة للموسم 2019/2020 املبرمة ما بني كل من مديرية الفالحة 
ومجمع احلليب وامللبنات الناشطة بالوالية على غرار ملبنة االيدوغ. وحسب 
مديرية الفالحة لوالية عنابة فقد قامت الطبيبة البيطرية مللبنة االيدوغ عنابة 
ومناقشة  امللبنة  مع  املتعاقدين  املربني  لفائدة  وحتسيسية  وتوعوية  تفقدية  بزيارة 
كذلك  وتساؤالتهم  انشغاالتهم  بعض  على  واإلجابة  املختلفة  الشؤون  بعض 
تضم  والتي  واملجمعني  املربني  طرف  من   2020 الثالثية  اإلتفاقية  إلمضاء 
الفالحية ،  املصالح  و (مديرية  امللبنة)  املربي ،  الفالحية ،  املصالح  (مديرية 
مجمع احلليب ، امللبنة). واجلدير باالشارة فقد نظم مبديرية املصالح الفالحية 
لوالية عنابة جلسة عمل برئاسة املدير « الصغير بوخامت « وبحضور املديرة اجلهوية 
للديوان الوطني املهني للحليب واملدير العام مللبنة اإليدوغ، كما ضمت كل من 
احلليب_ لشعبة  املشترك  الوالئي  املجلس  (رئيس  احلليب  الفاعلني يف شعبة 
اإلنتاج  تنظيم  مصلحة  رئيس  احلليب،مربيني)،  امللبنات،مجمعي  مختلف 
مت  للمديرية، حيث  احلليب  وخلية  الفالحية  الغرفة  إطارات  التقني،  والدعم 
التطرق إلى اإلتفاقية الثالثية بني مختلف األطراف (مديرية املصالح الفالحية 
، مجمع احلليب ، امللبنة) و (مديرية املصالح الفالحية ، املربي ، امللبنة ومت 
التطرق مللف دعم الدولة و التحضير لبدأ عملية إستقبال ملف إتفاقيات امللبنات 
و دراسة  للملبنة  املربي  تغيير  موضوع  ايضا مناقشة  2020/2019 ومت  ملوسم 
إشكالية تأمني املربيني ومعاجلة حاالت تطبيق األموال من طرف امللبنات مع 

إمضاء إتفاقيات جديدة كما مت التطرق ملتفرقات فيما يخص شعبة احلليب.
ف سليم

السكان يطالبون بتجسيد المشاريع المبرمجة 
مشاكل بالجملة في حي 184 سكنا ريفيا 

بأول ماي
يعيش قاطنو السكنات الريفية بحي اول ماي ببلدية البوني وضعية مزرية 
اجلماعية.  الريفية  لسكناتهم  استالمهم  تاريخ   2011 سنة  الى  تعود  للغاية 
وحسب هؤالء املواطنني فان وضعية حي 184 ريفي تزدادا سوءا من يوم ألخر 
خاصة مع حلول فصل الشتاء وتساقط األمطار األمر الذي يحول حيهم يف كل 
مرة تتساقط فيها األمطار إلى مستنقعات مائية متنع على املواطنني من الدخول 
او اخلروج من منازلهم وجتبر على التالميذ على عدم الذهاب الى املدارس الى 
غاية حتسن الطقس وذلك راجع كله إلى غياب التهيئة احلضرية وانعدام الربط 
وناشد  والعمومية على حد سواء.  املنزلية  واإلنارة  الصحي  الصرف  بشبكات 
املواطنني السلطات احمللية لوالية عنابة واملنتخبة ببلدية البوني من اجل اإلسراع 
يف جتسيد جميع مشاريع التهيئة التي استفاد منها احلي لكنها لم ترى النور إلى 
واآلخر حلماية  الصحي  الصرف  قنوات  مشروع جتديد  غرار  على  الساعة  غاية 
احلي من الفيضانات كما دعوا السلطات إلى جهر الوادي احملاذي حليهم لتفادي 
البوني  بلدية  مصالح  جهته  للشتاء.من  احلالي  املوسم  خالل  فيضانات  وقوع 
البلدية  املواطنني انهت خصصت من ميزانية  اكدت يف ردها على انشغاالت 
لسنة 2018 نحو 4 ماليير و8 مليون سنتيم لتهيئة احلي املذكور وان االشغال 
جارية ويف النهاية جلزء املتعلق مبشروع الصرف الصحي وانطلقت األشغال أيضا 
ملشروع الربط بشبكة املياه الصالح للشرب يف انتظار مشروع مجاري تصريف مياه 

األمطار التي أوشكت األشغال به على نهايتها .
ف سليم

 المجتمع المدني يطالب برفع التجميد عنه

مشروع مستشفى بعين القشرة في 
سكيكدة متوقف منذ ثالث سنوات

 محــمد ب

بجمعيات  دفع  «التعطيل»  هذا 
املجتمع املدني لدائرة عني قشرة  إلى 
إنطالق  بتواصل جتميد  و   به  التنديد 
سرير   60 ب  مستشفى  املشروع  هذا 
على مستوى مركز بلدية عني قشرة و 
الدي كان وزير الصحة األسبق قد أعلنه 
عنه عقب زيارته التفقدية للوالية نهاية 
سنة 2015  و هو «احللم» الدي يأمل 
نقائص  سد  قصد  جتسيده  يف  اجلميع 
املناطق  تعرفها  التي  الصحية  التغطية 
و  سكيكدة،  لوالية  الغربية  احلدودية 
الوجلة  و  الطوب  أم  ناحية  باألخص 
بوالبلوط و باقي املشاتي املبعثر يف تلك 
تفتقد  تزال  ال  التي  الغابية  املناطق 
لتغطية صحية حقيقية و تعرف تزايدا 
كبيرا حلاالت الوفيات املختلفة نتيجة 
مركز  عن  اإلستشفائية  املصالح  بعد 
أين يجبر مواطنوها  بلدية عني قشرة، 
امليلية بوالية جيجل  الى  التنقل  على 
او متالوس و حتى القل قصد العالج و 

املتابعة الصحية.
أحد  كشف  السياق،  هذا  يف  و 
راسلوا  بأنهم  املدني  املجتمع  أعضاء 
لوالية  الصحة  و مديرية  الصحية  وزير 
الفعلي  اإلنطالق  قصد  سكيكدة، 
مديرية  له  خصصت  الدي  للمشروع 

التعمير و البناء قطعة أرضية أستوفت 
تسيجها  مت  و  القانونية  الشروط  جميع 
والي  قبل  من  إنطالقه  إشارة  إعطاء  و 
الوالية األسبق، غير أنه ظل مشروعا 
تزال  ال  ألسباب  التنفيذ»  وقف  «مع 
أصبح  حيث  مبرر،  غير  و  مجهولة 
حتت  توقيفه  يتم  أن  يخشى  اجلميع 
مدير  مطالبني  «التقشف»،  عنوان 
التدخل  احمللية  السلطات  و  الصحة 
باإلحتجاج  توعدوا  كما  العاجل، 
يف  القانونية  و  السلمية  الطرق  بشتى 

يف  و  الصمت.  سياسة  تواصل  حالة 
مطلع  مصدر  كشف  اخلصوص،  هذا 
«لألخبار الوطن» لوالية سكيكدة، بأن 
عليه  التجميد  رفع  مت  «احللم»  املشروع 
،حيث  األخير  الوزاري  املجلس  يف 
األخضر  الضوء  إعطاء  فقط  ينتظر 
القانونية،  الترتيبات  لشروع يف بعض 
بأن  املوضع أكد «محدثنا»  و يف نفس 
الذي  الطوب  أم  دائرة  ملف مستشفى 
بعدما  فعليا   األخر  هو  ينطلق  سوف 

مسه قرار رفع التجميد.

 طالب، سكان مدينة عين قشرة غربي سكيكدة، وزير الصحة و والي الوالية ضرورة التدخل العاجل من أجل رفع التجميد 
«المؤقت» عن مشروع من إنجاز مستشفى محلي ب60 سرير ، حيث كانت مديرية الصحة قد حصلت على الموافقة على 

إنجازه مند ثالثة سنوات، غير أن المشروع ظل متوقفا ألسباب ال تزال مجهولة.

انطلقت من أمام ملحقة الصندوق 
الوطني للتقاعد ببلدية املشروحة بوالية 
سوق أهراس قافلة إعالمية وحتسيسية 
ومختلف  املتقاعدين  بحقوق  للتعريف 
التي  واالمتيازات  واخلدمات  اآلليات 
احمللي  املدير  وقال   . الصندوق  مينحها 
لذات الصندوق السيد بشير يوبي بأن 
يؤطرها  التي  التحسيسية  احلملة  هذه 
محليا  بالوكالة  وتقنيون  مسؤولون 

تعدها  التي  الـ26  البلديات  ستجوب 
هذه الوالية احلدودية.وأكد السيد يوبي 
بأن هذه القافلة التي القت استحسانا 
خالل  املتقاعدين  طرف  من  كبيرا 
التقرب  إلى  كذلك  تهدف  انطالقتها 
بخدمات  وتعريفهم  املتقاعدين  من 
املتقاعدين  بأن عدد  الصندوق مضيفا 
بوالية سوق أهراس وصل إلى 4 آالف 
متقاعد .وأكد ذات املسؤول أن الوكالة 

للتقاعد  الوطني  للصندوق  احمللية 
وتقدمي  املتقاعدين  مرافقة  على  تسهر 
خدمات وتسهيالت من أجل االرتقاء 
مبهامها وضمان تكفل أجنع بهذه الفئة 
زهرة شبابها  التي قدمت  املجتمع  من 
بأن  مذكرا  والتشييد  البناء  أجل  من 
والية سوق أهراس تضم 3 مراكز تابعة 

للصندوق بعدد من بلديات الوالية.
مـحمد الرشيد قوبع   

 الصندوق الوطني للتقاعد بسوق أهراس
قافلة اعالمية للتعريف  بحقوق المتقاعدين

من  عدد  أمس،  إشتكى، 
بحي  القاطنني  واملصلني  املواطنني 
ba-» با « إسم املعروف بني مالك
toireالواقع على مرمى 20 متر من 
تسرب  .من  .سكيكدة  بلدية  مقر 
األمر  الصحي،  الصرف  قنوات  مياه 
مالسنات  نشوب  يف  تسبب  الذي 
والسائقني،  املواطنني  بني  كالمية 
صحة  يهدد  أصبح  املطروح  واملشكل 
املواطنني باألوبئة واألمراض، وحسب 
أصبحت  املواطنني  بعض  تصريحات 

أمام  و  الطريق  حافة  إلى  تخرج  املياه 
من  بالقرب  و  الشهداء»  «مسجد 
إنتشار  عنه  اجنر  مما  احملالت،  مداخل 
البعوض، إضافة إلى الروائح الكريهة، 
احملليني  املسؤولني  تدخل  يستدعي  مما 
إليجاد حل و يف نفس السياق ، أكد 
ممثل عن سكان احلي «ألخبار الوطن»، 
أن هذه الظاهرة يعيشها حيهم سنويا، 
لدى  املودعة  العديدة  الشكاوى  رغم 
هذه  أن  موضحني  احمللية،  السلطات 
نوافد  غلق  علي  أجبرتهم  الوضعية 

منازلهم .يف كل مرة مما خلف استياء 
كبير عند املواطنني خاصة و أنه تتكرر 
من  سكيكدة  بلدية  رئيس  مرة.  كل 
يف  هي  احلي  مشاكل  بان  قال  جهته 
طريق النهاية خاصة و املشرياع العديد 
التي إستفاد منها خاصة يف التحسني 
احلضاري التي سيتم غلقها قبل نهاية 
إلى  املواطنني  دعا  و  اجلارية،  السنة 

الصبر ال غير.
جمال بوالديس

 سكيكدة
سكان حي «بني مالك» يغرقون في المياه القذرة  
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ج.ب
القادر  عبد  وهران  والي  وإتخذ 
البناءات  هذه  بهدم  قرار  جالوي 
العشوائية عقب زيارة مفاجئة له للمشروع 
احلضري الكبير لوهران والتي مكنته من 
مالحظتها وفقا لذات اخللية.  وقد شرع 
يف تشييد هذه البناءات التي إنتهك فيها 
بجوار  تتم  كانت  والتي  التعمير  قانون 
مباشر مع املقر اجلديد للمجلس الشعبي 
اجلير.   بئر  ببلدية  األلفية  بنهج  الوالئي 
املساكن  هذه  هدم  عملية  تنفيذ  ومت 
الفوضوية التي أجنزت فوق موقع عمومي 
من قبل كل من مصالح التعمير وبلدية 
العمومية،  القوة  من  بدعم  اجلير  بئر 
أنه  أضاف  الذي  املصدر  لنفس  إستنادا 
األشخاص  ضد  تدابير  اتخاذ  سيتم 
تورط  قضائيا  مسبوق  توقيف  املتورطني. 
متكنت  ببجاية   جتاري  محل  سرقة  يف 

لألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر 
والية  ألمن  التابعة  األول  احلضري 
بجاية من توقيف املكنى « سكيكدي « 
والذي تورط يف سرقة محل جتاري مبدينة 
بعد  جاءت  العملية  تفاصيل  بجاية، 
صاحب  لشكوى  الشرطة  مصالح  تلقي 
النساء مفادها  لبيع مالبس  محل جتاري 
مجهول  من طرف  لعملية سرقة  تعرضه 
ماليني   03 قدره  مالي  مبلغ  إستهدفت 
سنتيم من مصرفة محله التجاري الكائن 
بعدما  وذلك  ببجاية،  خلميس  بحي 
على  التجاري  محله  إلى  الفاعل  تقدم 
إنشغال  فرصة  وأغتم  زبون  أنه  أساس 
املصرفة  بفتح  وقام  آخر  زبون  مع  العاملة 
فيها  املوجود  املبلغ  كامل  على  وأستولى 
الفرقة  عناصر  مجهول،  طريق  وسلك 
املراقبة  كاميرات  إستغالل  وبعد  احملققة 
مبحل الضحية تأكدت من صحة الوقائع 

ومتكنت من حتديد هوية الفاعل واملعروف 
لدى مصالح الشرطة، بعد مدة مت توقيفه 
من  لبالغ  الشرطة  مصالح  تلقت  بعدما 
لألمن  األخضر  الرقم  على  الضحية 
من  بالقرب  فيه  املشتبه  بوجود  الوطني 
يف  وهو  ضبط  حيث  التجاري،  محله 
األمر  ويتعلق  متقدمة،  جد  سكر  حالة 
السكيكدي   » املكنى  ح،  ف  باملدعو/ 
مسبوق  سنة،   55 العمر  من  البالغ   ،»
بسكيكدة.وقد أجنز  واملقيم  قضائيا، 
ملف جزائي ضد املشتبه فيه ألجل قضية 
سرقة محل جتاري، ومت تقدميه أمام وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة بجاية املختص 
الفوري صدر  املثول  جلسة  وبعد  إقليميا 
مع  نافذ  حبس  شهر   18 بـ  حكم  ضده 
غرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج و مبلغ 

30.000 دج تعويض للضحية.

قامت السلطات المحلية بلدية  بهدم عشرة (10) بناءات فوضوية كانت في طور التشييد 
بشارع»األلفية»(الميلينوم) ببلدية بئر الجير شرق مدينة وهران وذلك من قبل المصالح المختصة ، حسبما علم من 

خلية اإلعالم و االتصال بالوالية.

 فيما تم تنصيب لجنة وطنية خاصة  لتسوية 
عقود الملكية  بالعاصمة 

تسليم 2400 عقد  ملكية للمستفيدين 
من السكنات  بمختلف الصيغ 

تسليم 2400  مستفيد من السكنات مبختلف الصيغ من عقود امللكية اخلاصة 
على  املشيدة  والبنايات  والسكنات  العمومية  البرامج  إطار  يف  املنجزة  بسكناتهم  
التجزئات وقطع االراضي. وشملت العملية التي أشرف عليها وزير السكن والعمران 
واملدينة، كمال بلجود، ووالي والية اجلزائر، عبد اخلالق صيودة،  ورئيس املجلس 
الشعبي الوالئي, كرمي بنور، تسليم 2.400 عقد ملكية على املستفيدين من سكنات 
مبختلف الصيغ وتشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي اإليجاري، 1.130
عقد   184 املدعم, والترقوي  التساهمي  االجتماعي  بالسكن  خاص  ملكية  عقد 
365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي  ملكية السكن بصيغة البيع باإليجار,
إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي احلر و 65 عقد خاص بتسوية األوعية 
العقارية للمواطنني. ويف هذا اإلطار أكد وزير السكن والعمران واملدينة كمال بلجود 
أن «احلكومة قررت خالل إجتماعها املنعقد يوم 30  أكتوبر املنصرم استحداث آلية 
العقارية  تتولى وضع خطة عمل من أجل تسوية وضعية مجمل االوعية  حكومية 
والسكنات سواء منها املنجزة يف إطار البرامج العمومية أو السكنات اخلاصة», مضيفا 
أنه تكريسا لذلك «أصدر يوم 6 نوفمبر الوزير االول تعليمة لكافة أعضاء احلكومة 
عقود  لتسليم  الالزمة  اإلجراءات  لسائر  الفوري  االستكمال  قصد  الوالة  والسادة 
وزير  إشراف  وطنية حتت  «إنشاء جلنة  مت  أنه  الوزير  وذكر  املساكن».  ملالكي  امللكية 
الداخلية واجلماعات احمللية بالتنسيق مع كل من وزارات السكن واملالية والفالحة 
الوطني  التراب  الوالة عبر  السادة  رئاسة  بعدها تنصيب جلان محلية حتت  حيث مت 
تضم مجمل املصالح املعنية وممثلي املجالس املنتخبة ينتظر منها إعطاء صورة واضحة 
اخلصوصيات  االعتبار  بعني  تأخذ  ناجعة  إقتراحات  وتقدمي  السائدة  الوضعية  عن 
بالقيام يف  كلفت  احمللية  اللجان  أن  الى  الوزير  وأشار  امللكية».  تسوية  ملسألة  احمللية 
القيود  وحتديد  امللكية  لعقود  بالتسوية  املعنية  املساكن  كل  بإحصاء  يوما   20 ظرف 
التي تعرقل إعداد عقود امللكية فضال على اقتراح التدابير التي يتعني تنفيذها من 
اجل رفع قيود احملددة والسماح بإعداد عقود امللكية يف اقرب اآلجال. وأوضح وزير 
السكن أنه «نظرا حلظيرتها السكنية الكبيرة مت وضع جهاز خاص على مستوى والية 
اجلزائر العاصمة يتكفل باملعاجلة األجنع لهذه املسألة». ويف هذا الصدد أكد الوزير أن 
«هذه اآللية احلكومية ترمي إلى رفع املعاناة على املواطنني الراغبني يف التصرف احلر 
ملمتلكاتهم ضمانا منها ألبسط حقوقهم التي تصبو إلى حتقيق االهداف وهي ضمان 
أن  املسؤول  ذات  واضاف  للدستور».  من   64 املادة  ألحكام  طبقا  اخلاصة  امللكية 
األلية احلكومية ترمي إلى إعداد قاعدة معطيات حول ملكية احلظيرة السكنية وتقييم 
إلى جانب  بالدنا  العقاري يف  السوق  نهائيا  وحترير  وتسوية  للسكن  احلقيقي  العدد 
تسوية احلاالت العالقة يف إطار التبادالت العقارية. وأوضح السيد بلجود أن «الوزير 
إسناد عقود  ليتم  اإلطار  تعليمات صارمة يف هذا  أعطى  بدوي،  الدين  نور  األول, 
امللكية للمواطنني, وسيتم احترام اآلجال احملددة وهي 6 أشهر». من جهته، أكد 
والي العاصمة عبد اخلالق صيودة إستمرار عملية تسوية عقود امللكية بالتنسيق مع 
مختلف القطاعات, مشيرا أنه «من خالل دراسة وضعية برنامج السكنات العمومية 
من طرف احلكومة تبني أن املشاكل املرتبطة بعقود امللكية التي يعاني منها جزء كبير 
من املواطنني املستفيدين وكذا املالكني اخلواص للمباني املشيدة على جتزئات أو يف 
ملكية  على  احلصول  يف  الراغبني  املواطنني  على  سلبا  يؤثر  عقارية   تعاونيات  إطار 
هذه املساكن». وأكد الوالي صيودة ان هذه الوضعية « تؤثر سلبا على تنظيم السوق 
مما  السكنية  احلظيرة  ملكية  معطيات حول  قاعدة  إعداد  وتعرقل  بالدنا  العقارية يف 
يجعل من الصعب تقييم الطلب احلقيقي على املساكن التي يتعني على الدولة تلبيته 

وكذا العامل اجلبائي املتعلق بالرسوم و واحلقوق املترتبطة بامللكية».
و.أ.ج

العاصمة 
«ايتوزا» تعزز خدماتها  لضمان النقل 

يوم االقتراع  
أفادت املؤسسة العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري ملدينة اجلزائر وضواحيها 
(ايتوزا)،  يف بيان لها، أنها ستضمن خدمة النقل العمومي على مستوى العاصمة 
وضواحيها و تعزيزها أكثر على امتداد شبكتها النظامية خالل اليوم . وحسب ذات 
املصدر فان خدمات النقل عبر شبكة «إيتوزا» ستكون بداية من الساعة 5سا و 30

د تستمر إلى غاية منتصف الليل و 30 دقيقة. وأوضح بيان املؤسسة ان شبكة ايتوزا 
تدشينها  مت  التي  اجلديدة  األحياء  مستوى  على  إضافية  بتعزيزات  أيضا  ستتدعم 
الشعيبة و  توتة و حي  بئر  مؤخرا.ويتعلق األمر بأحياء عني ماحلة و أوالد فايت و 
السويدانية و بابا احسن وسيدي عبد اهللا و دويرة و حوش القازوز والعاليا و الكروش 

يضيف ذات البيان.
ق.م

غربي  بوجليل  بلدية  مواطنو  ناشد 
والوالئية  احمللية  بجاية،السلطات  والية 
للتلوث  حّد  لوضع  العاجل  بالتدخل 
احلاصل على مستوى وادي»أمريغ»،وكذا 
وانعكاساتها،حيث  به  احملدقة  األخطار 
مياهه  تنبع  الذي  الوادي  هذا  يشهد 
جبال»البيبان»إعتداء  سلسلة  قلب  من 
جتري  انتشارالنفايات.  بفعل   صارخا 
خمسني  تقارب  ملسافة  الوادي  هذا  مياه 
يف  يتمّثل  آخر  بوادي  كيلومترا،لتلتقي 
كمّيات  فيه  ُيفِرُغ  الذي  الساحل،  وادي 
له  بالنسبة  ميثل  والذي  املياه  من  معتبرة 
وقوع  حالة  يف  طمينية  نهرية  رواسب 
حسب  التذكير،  سبيل  فيضانات.وعلى 
األستاذ  بينهم  من  السكان،  شهادات 
هذا  مياه  استعمال  ّمت  أعمر،  خالفي 
من  استغّلت  القدم،  منذ  املائي  املجرى 
والبساتني،  الزيتون  حقول  رّي  أجل 
املجاورون  الفالحون  يزرعها  كان  التي 
عائلّية  تهيئة حدائق  ّمتت  كما  للمنطقة، 
صغيرة بالقرب من الوادي قصد استغالل 

هذا،  عن  فضال  السقي،  يف  مياهه 
الوادي  ضفاف  على  الفالحة  ازدهرت 
احتوائها  بفعل  املاحلة،  مياهه  بالرغم من 
كاحلجر  األمالح  من  كبيرة  كمّيات  على 
األرض  طبيعة  بسبب  وذلك  الكلسي، 
عباس.ومن  آليت  املجاورة  املنطقة  بهذه 
بحسب  املجرى،  هذا  مياه  أن  املعروف 
وغيره  بالكبريت  محّملة  املتحدث،  ذات 
من العناصر املعدنية التي تأتي من احلّمام 
بأراضي  املتواجد  «البيبان»،  املعدني 
والية برج بوعريريج املجاورة، ولكن، من 
املتقّدمة  التلّوث  حالة  مالحظة  املؤسف 
بضع  منذ  املجرى  هذا  منها  يعاني  التي 
الذي  الكبير  الدور  من  بالرغم  سنوات، 
يلعبه باملنطقة خاصة يف القطاع الفالحي، 
على سبيل زراعة األشجار وتربية املواشي 
الّشعب.وبالفعل،  من  وغيرها  والبستنة 
الوادي إلى مكّبات  فقد ّمت حتويل ضفاف 
بني  للنفايات، خاصة من جهة  حقيقية 
النفايات  أكوام  َشّوهت  حيث  منصور، 
املنزلية ضفافه ومجراه، وعليه، هذا املنظر 

املؤسف يتجّسد أمام أعني املارين بالقرب 
من  أكوام  تتعالى  حيث  املكان،  من 
عشرات  لتغطي  ومتتد  املختلفة  النفايات 
تأتي  ذلك،  إلى  باإلضافة  الهكتارات، 
املياه املستعملة واملياه املنبعثة من املكابس 
الواقعة أعلى الوادي، واحملّملة مبا يعرف بـ 
البقايا،  من  وغيرها  أو»اجلفت»  «الزيبار» 
طبقة  لتضيف  السحق  عملية  عن  الناجتة 
الداعي  الفوضوي  الديكور  هذا  إلى 
لألسف.لقد بلغت درجة التلّوث يف هذا 
الوادي مستويات جّد عالية، وعليه يجب 
تخوف  إلزالة  الوصية  اجلهات  تدخل 
ذات  صّرح  حيث  املجاورين،  السكان 
املنوال  على  األمر  استمر  إن  املتحدث، 
أصاب  الذي  للتلّوث  سيكون  احلالي، 
جّد  وعواقب  كارثية  نتائج  «أمريغ»  وادي 
وخيمة على النظام اإليكولوجي، خاصة 
العديد  وقوع  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا 
من اآلبار على ضفافه، ما من شأنه إقالق 

املواطنني.
ج.بـــلقاسم

تلوث مخيف وادي أمريغ والسكان متخوفون من الخطر الصحي 
مواد سامة تهّدد النظام اإليكولوجي والمياه 

الجوفية ببلدية بوجليل ببجاية 
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الرابطة األولى

 «إخراج األندية من األزمة المالية 
رهن تغيير قانونها األساسي»

القدم،  لكرة  احملترفة  الرابطة  رئيس   أكد 
أن األندية  الثالثاء،  الكرمي مدوار، سهرة  عبد 
ماسة  بحاجة  باتت  مالية  املتواجدة يف ضائقة 
قوانينها  مستوى  على  «تغييرات  إجراء  إلى 
الرياضية  بالشركات  املتعلقة  األساسية» سيما 
تعيشها. التي  األزمة  من  اخلروج  أجل  من 
اخلاصة  القرعة  هامش  على  مدوار،  وصرح 
 «2019-2020» ملوسم   16 و  ال32  بالدورين 
واإلطعام  للفندقة  العليا  باملدرسة  جرت  التي 
تغيير  توجب  «قد  أنه  (اجلزائر)،  البنيان  بعني 
حالة  من  إلخراجه  للنادي  األساسي  القانون 
اإلفالس والضائقة املالية، وسن قوانني جديدة 

سيما املتعلقة بالشركات الرياضية».
هي  حاليا  املوجودة  «الشركات  وأضاف 
رياضية وليست جتارية، وينبغي أن يطبق عليها 
قانون جتاري، لذا سننظم ورشة تقنية يحضرها 
وممثلون  الفرق  رؤساء  رفقة  املجال  مختصون يف 
عن الوزارة من أجل تقدمي مشروع للهيئة الوزارية 
الرابطة  مسؤول  طالب  الشأن».كما  هذا  يف 
بتغيير قوانني االحتراف التي تعمل بها األندية 

منذ عشر سنوات.
املعمول  القوانني  تغيير  «يجب  أيضا  وقال 
بها يف االحتراف والتي مت سنها يف 2010، ألن 
الشركات الرياضية أغلبها مفلسة كونها وهمية 
وغير موجودة».ومت االتفاق بني مدوار ومسؤولي 
يف  اجتماع  عقد  ضرورة  على  احملترفة  األندية 
أقرب اآلجال التخاذ القرارات الالزمة إلخراج 

األندية من األزمة املالية.
وأفاد مسؤول الرابطة «حتدثت مع مسؤولي 
منها  تعاني  التي  املشاكل  الثانية حول  الرابطة 
فرقهم، إضافة إلى بعض أندية الرابطة األولى، 
ال  والفرق  احللول،  يف  تعطال  الحظنا  حيث 
تزال تعاني من ضائقة مالية، رغم وعود وزارة 
اجلولة  مباريات  أجلنا  كما  والرياضة.  الشباب 
هذه  ملسؤولي  استجابة  الثانية  الرابطة  من   14
منفذ  إليجاد  اجتماعا  سنعقد  كما  األندية، 
مناقشة  تعيشها». كما ستتم  التي  للصعوبات 
تنزل  التي  االندية  عن  املترتبة  الديون  مصير 
خالل  الهاوية،  إلى  احملترفة  البطولة  من 
أخبر  حسبما  «قريبا»،  عقده  املزمع  االجتماع 

به املتحدث.وكشف مدوار أيضا «التقينا اليوم 
والرياضة،  الشباب  بوزير  الكأس  قرعة  خالل 
على  واتفقنا  األندية،  ورؤساء  برناوي،  رؤوف 
والرابطة  احملترفة  األندية  بحضور  اجتماع  عقد 
من  النزاعات  تسوية  جلنة  الى  إضافة  احملترفة 
على  الضغط  تخفيف  قصد  حلول  إيجاد  أجل 
هيئته  أن  األزمة».وأكد  مستها  التي  الفرق 
الطرق  «بشتى  األندية  جانب  إلى  ستقف 
القانونية والتي ال تخرج عن إطارها الرياضي» 
العاجل. القريب  النفق يف  الفرق من  إلخراج 

أكد  قد  برناوي  «الوزير  أن  أيضا  املسؤول  وأورد 
أن هناك قائمة الشركات، التي سترافق األندية 
احملترفة، موجودة، ولهذا نحن متفائلون إلخراج 
«هناك  أن  مدوار  األزمة».واختتم  من  الفرق 
تغييرات ستحدث خالل السنة املقبلة وما على 
األندية إال مواكبتها» مفيدا أن «احللول ستأتي 
املصادر،  بعض  تدريجي».وحسب  بشكل 
احملترفة  الرابطة  بني  املقرر  االجتماع  هذا  فإن 
األولى  بطولتيها  الناشطة يف  األندية  ومسؤولي 
والثانية، قد يكون بتاريخ 19 ديسمبر اجلاري.

الرابطة المحترفة لكرة القدم
اجتماع «قريب» مع ممثلي 
األندية إليجاد حلول للمشاكل 
المالية وتغيير بعض القوانين

تعقد الرابطة احملترفة لكرة القدم اجتماعا خاصا مع مسؤولي وممثلي أندية 
الرابطتني احملترفتني األولى والثانية، التي تعاني من ضائقة مالية، إليجاد حلول 

لها يف القريب العاجل للخروج من األزمة التي تعاني منها، حسبما علم من بعض 
مسؤولي الفرق، على هامش القرعة اخلاصة بالدورين ال32 و 16 ملوسم «-2019
2020» التي جرت سهرة الثالثاء باملدرسة العليا للفندقة واإلطعام بعني البنيان 

(اجلزائر).
وكشف املناجير العام لفريق احتاد احلراش (الرابطة الثانية)، حاج كمال، 

ل»واج» أن «الرابطة احملترفة وافقت على عقد اجتماع خاص مع ممثلي األندية احملترفة 
ملناقشة املشاكل التي تعاني منها وممكن جدا أن يكون املوعد بتاريخ 19 ديسمبر 

اجلاري».
وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ جمع مسؤولي الفرق الناشطة يف البطولتني 

احملترفتني، يوم أمس الثالثاء، والذي عرف مشاركة 25 رئيس نادي، منهم 16 من 
الرابطة الثانية.

وأضاف «طلبنا من رئيس الرابطة عقد اجتماع يف أقرب اآلجال ملناقشة املشاكل 
التي تعاني منها األندية سيما من اجلانب املالي. ألن هناك فرق تستفيد من دعم 
شركات وأخرى ال متتلك أي إعانة، لذا نريد أن نكون مثل بقية األندية، وليس 

بالضرورة شركات وطنية لكن األهم إيجاد من يقف إلى جانب الفرق التي تعاني من 
الضائقة املالية».

وحسب املتحدث فستتم «مناقشة نقاط أخرى على غرار جلنة تسوية النزاعات، 
ومصير النادي الذي ينزل من البطولة احملترفة الى بطولة الهواة والديون املترتبة عليه».
من جهته، أفاد رئيس نادي جنم مقرة (الرابطة األولى) عز الدين بن ناصر، أن 
األندية الناشطة يف البطولتني احملترفتني كلفت «ممثلني عنها للتحدث مع وزير الشباب 

والرياضة رؤوف برناوي، على هامش قرعة كأس اجلزائر، والذي تعهد بتسوية 
املشكل يف غضون األيام القليلة املقبلة، من خالل تخصيص مبالغ مالية».

وتعاني عديد من الفرق احملترفة من ضائقة مالية خانقة سيما فيما يتعلق 
بتسديد األجور، حيث توجد العديد من الشكاوى التي قدمها الالعبون إلى الغرفة 

الوطنية لتسوية النزاعات، يف هذا الشأن.
وبلغت القيمة اإلجمالية لألجور غير املدفوعة لالعبي الرابطتني احملترفتني 
األولى والثانية، قيمة 8ر69 مليار سنتيم إلى غاية تاريخ الفاحت ديسمبر اجلاري، 

حسبما كشفت عنه تقديرات الهيئة املختصة بتسوية النزاعات.

ستكون امكانية استعمال تقنية حتديد التموقع «جي.بي. 
اس» يف تدريبات كرة القدم , ضمن النقاط التي سيناقشها املكتب 

الفدرالي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم, خالل اجتماعه املقرر يف 24
ديسمبر اجلاري ابتداء من الساعة ال00ر10سا, باملركز الفني بسيدي 
موسى, حسب ما افادت به الثالثاء االحتادية اجلزائرية للعبة (فاف).

و أوضح بيان الهيئة الفدرالية, اّن املدير الفني الوطني عامر 
شفيق, سيقدم مداخلة حول استعمال تقنية حتديد املوقع اجلغرايف يف 

لعبة كرة اقدم, علما اّن استعمال هذه التقنية يف لعبة كرة القدم يف 
الدول االوروبية منتشر بشكل واسع يف السنوات االخيرة لدرجة انها 
أصبحت من الوسائل التي ال ميكن االستغناء عنها يف ممارسة اللعبة.

و سيسمح هذا اجلهاز الذي سيتم وضعه على صدر الالعب 

و املرفق يف الغالب بجهاز قياس السرعة و نبضات القلب و املزود 
بنظام نقل املعلومات اخلاصة بالالعب,  تسمح للمحضر البدني من 
احلصول على االحصائيات الدقيقة حول نتائج الالعب و حتليل هاته 

املعطيات.
وباإلضافة الى دور هذه التقنية يف تقييم حتضيرات الالعبني فإنها 

متكن كذلك من جتنب اصابات محتملة , االمر الذي يبرر اللجوء 
الواسع الى استعمال هذه التقنية يف السنوات االخيرة.

ويسعيا منها لالرتقاء بلعبة كرة القدم اجلزائرية, تسعى االحتادية 
اجلزائرية الى استعمال التقنيات احلديثة يف لعبة كرة القدم و هو االمر 

الذي سيتم مناقشته بشكل رسمي خالل اجتماع املكتب الفدرالي 
املقبل.

كرة القدم

استعمال جهاز تحديد التموقع «جي.بي اس» خالل 
التدريبات في جدول أعمال المكتب الفدرالي

البطولة االفريقية لأللواح الشراعية
 الجزائر حاضرة في موعد

 جربة التونسية  
سيكون املنتخب اجلزائري لأللواح الشراعية حاضرا يف جزيرة  جربة 

(تونس) للمشاركة يف البطولة اإلفريقية لصنف "بيك تكنو 293" املقررة من 
16 الى 22 ديسمبر اجلاري البطولة االفريقية  " إلى جانب منتخبات ليبيا 
ومصر وتونس يف فئات عمرية حتت 15 سنة وحتت 17 سنة وحتت 19 سنة 

ومفتوحة (ما فوق 19 سنة).
وافاد عبد الكرمي درويش يف لقاء اعالمي عقده الثالثاء بتونس انه مت 

اتخاذ كافة التراتيب التنظيمية الالزمة من اجل اجناح هذه التظاهرة الرياضية 
الهامة من جميع املستويات مبينا ان اجلامعة حرصت مبساندة وزارة شؤون 
الشباب والرياضة على توفير 30 لوحة من هذا النوع للمتنافسني يف هذا 

السباق.
واشار الى ان تونس ستشارك ب15 رياضيا, فيما ستكون اجلزائر ممثلة 

ب15 رياضيا وليبيا (6) ومصر (4) فيما تبقى مشاركة املغرب غير متأكدة الى 
جانب مشاركة محتملة لبعض الرياضيني الفرنسيني.

وتابع ان سباقات االلواح الشراعية هي اختصاص تتميز به بلدان شمال 
افريقيا على عكس البلدان االفريقية االخرى املختصة يف سباقات الزوارق 

الشراعية على غرار املوزمبيق والسيشل وتنزانيا.
واعلن انه سيتم خالل هذه البطولة تقدمي اول عرض يف افريقيا للوحة 

االوملبية اجلديدة (اي كيو فويل) التي سيتم اعتمادها يف اوملبياد 2024 وذلك 
بحضور واشراف مبتكر هذه اللوحة واملسؤول عن التسويق يف االحتاد الدولي 

لهذه الرياضة.

إشهار

AKHBAR ELWATANE 12-12-2019
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الدور32 لكأس الجزائر
مواجهات نارية تعد بال

أسفرت قرعة الدور32 للنسخة 56 ملنافسة كأس ا  
سحبت باملدرسة الوطنية للفندقة بعني البنيان عن عدة  

ساخنة، تتصدرها قمتان واعدتان ستكونان من تنشيط أ  
احملترفة األولى، األمر الذي سيجبر فريقني من «كبار» ا  

على توديع املنافسة مبكرا.
القمة األولى ستكون بطابع ثأري وتستضيف من خال  
عني مليلة شبيبة القبائل يف مواجهة بذكريات نهائي سن   
توج «كناري جرجرة» بالكأس على حساب «الصام» به  
واللقاء الذي سيتجدد بني الفريقني بعد ربع قرن يف منا  

سيكون بنكهة خاصة ملدرب اجلمعية آيت جود
ثاني قمة للدور 32 سيكون ملعب الشهيد حمالو  

لها، وتضع شباب قسنطينة يف مواجهة جنم مقرة، يف «د  
فيه األفضلية على الورق لصالح السنافر، يف ظل االس  

عاملي األرض واجلمهور، فضال عن تباين وضعية الفري   
ترتيب الرابطة األولى، سيما وأن النجم يعاني ضمن ك  

الترتيب، وذكريات املربع الذهبي الذي بلغه سنة 04  
أحسن مغامرة له يف هذه املنافسة، مقابل بحث الشباب   
نهائي يف تاريخه.من جهة أخرى فإن عملية القرعة وض  
سطيف يف مقابلة مميزة مع شبيبة بجاية، يف «ديربي» ث  
اعتبار أن «البجاوية» كانوا قد مروا إلى نهائي النسخة ال  

حساب «النسر األسود»، ولو أن معطيات هذه املواجهة م  
إلى وضعية الفريقني غير املريحة يف سلم الترتيب

برنامج الدور الـ32
نصر الفجوج - اتحاد بسكرة

شباب قریة موسى - وداد تلمسان 
اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة 
شباب میلة - أمل بوسعادة 

اتحاد بومدفع - تضامن سوف 
جمعیة وھران - أمل حیدرة 

جمعیة الخروب - شباب برج منایل 
مولودیة الجزائر - أولمبي مقران 

شباب المرسى - وفاق سور الغزالن 
شباب أدرار - نادي تالغ 

أمل غریس - مولودیة وادي الشعبة
مولودیة وھران - مستقبل ارزیو 

شباب قسنطینة - نجم مقرة 
نادي بارادو - شباب بئر العرش 

ش.ھواري بومدین - شباب الزاویة 
شبیبة الساورة - دفاع تاجنانت 
ترجي قالمة - اتحاد الحراش 
شباب المشریة - أولمبي أرزیو

مولودیة البیض - اتحاد األخضریة 
جمعیة الشلف - اتحاد بني دوالة 
جمعیة عین ملیلة - شبیبة القبائل 

نادي لرجم - أمل شلغوم العید 
شبیبة بجایة - وفاق سطیف 

مولودیة باتنة - اتحاد السوقر 
شباب بني ثور - اتحاد عنابة 

أولمبي المدیة - مولودیة بجایة 
وداد بوفاریك - اتحاد وھران 
اتحاد سوف - اتحاد بلعباس 

مثالیة تغنیف - شباب بلوزداد 
أھلي برج بو عریریج - اتحاد المشریة 

أمل سباث - نصر حسین داي
أمل األربعاء - مولودیة قسنطینة

قرر فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على قرر فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على رر فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ر فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على فؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ؤاد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على اد صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على د صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على صخري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على خري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ري، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ي، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ، المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على المدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على لمدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على مدیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على دیر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على یر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ر الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على الریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على لریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ریاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على یاضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على اضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ضي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ي لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على لنادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على نادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ادي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على دي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ي مولودیة الجزائر، إسدال الستار على  مولودیة الجزائر، إسدال الستار على مولودیة الجزائر، إسدال الستار على ولودیة الجزائر، إسدال الستار على لودیة الجزائر، إسدال الستار على ودیة الجزائر، إسدال الستار على دیة الجزائر، إسدال الستار على یة الجزائر، إسدال الستار على ة الجزائر، إسدال الستار على  الجزائر، إسدال الستار على الجزائر، إسدال الستار على لجزائر، إسدال الستار على جزائر، إسدال الستار على زائر، إسدال الستار على ائر، إسدال الستار على ئر، إسدال الستار على ر، إسدال الستار على ، إسدال الستار على  إسدال الستار على إسدال الستار على سدال الستار على دال الستار على ال الستار على ل الستار على  الستار على الستار على لستار على ستار على تار على ار على ر على  على على لى ى 
تجربة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض تجربة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض جربة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ربة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض بة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ة المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض المدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض لمدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض مدرب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض درب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض رب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ب الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض الفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض لفرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض فرنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض رنسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض نسي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض سي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ي برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض برنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض رنارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض نارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ارد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض رد كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض د كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض كازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ازوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض زوني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض وني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ني، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ي، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ، مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض مع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض ع الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض  الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض الفریق، بسبب سوء النتائج ورفض لفریق، بسبب سوء النتائج ورفض فریق، بسبب سوء النتائج ورفض ریق، بسبب سوء النتائج ورفض یق، بسبب سوء النتائج ورفض ق، بسبب سوء النتائج ورفض ، بسبب سوء النتائج ورفض  بسبب سوء النتائج ورفض بسبب سوء النتائج ورفض سبب سوء النتائج ورفض بب سوء النتائج ورفض ب سوء النتائج ورفض  سوء النتائج ورفض سوء النتائج ورفض وء النتائج ورفض ء النتائج ورفض  النتائج ورفض النتائج ورفض لنتائج ورفض نتائج ورفض تائج ورفض ائج ورفض ئج ورفض ج ورفض  ورفض ورفض رفض فض ض 

صخري االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي صخري االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي خري االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ري االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ي االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي االنصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي النصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي نصیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي صیاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي یاع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي اع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ع لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي لضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ضغوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي غوطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي وطات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي طات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ات مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ت مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي مجلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي جلس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي لس اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي س اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي اإلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي إلدارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي دارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ارة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي رة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ة، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ، بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي بقیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي قیادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي یادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ادة الرئیس، عاشور بطروني، الذي دة الرئیس، عاشور بطروني، الذي ة الرئیس، عاشور بطروني، الذي  الرئیس، عاشور بطروني، الذي الرئیس، عاشور بطروني، الذي لرئیس، عاشور بطروني، الذي رئیس، عاشور بطروني، الذي ئیس، عاشور بطروني، الذي یس، عاشور بطروني، الذي س، عاشور بطروني، الذي ، عاشور بطروني، الذي  عاشور بطروني، الذي عاشور بطروني، الذي اشور بطروني، الذي شور بطروني، الذي ور بطروني، الذي ر بطروني، الذي  بطروني، الذي بطروني، الذي طروني، الذي روني، الذي وني، الذي ني، الذي ي، الذي ، الذي  الذي الذي لذي ذي ي 
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وعلم من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس وعلم من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس علم من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس لم من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس م من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس من بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ن بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس بیت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس یت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ت العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس العمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس لعمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس عمید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس مید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ید أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس د أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس أن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ن صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس صخري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس خري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ري اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ي اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس اجتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس جتمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس تمع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس مع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس ع بالمدرب كازوني، صبیحة أمس  بالمدرب كازوني، صبیحة أمس بالمدرب كازوني، صبیحة أمس المدرب كازوني، صبیحة أمس لمدرب كازوني، صبیحة أمس مدرب كازوني، صبیحة أمس درب كازوني، صبیحة أمس رب كازوني، صبیحة أمس ب كازوني، صبیحة أمس  كازوني، صبیحة أمس كازوني، صبیحة أمس ازوني، صبیحة أمس زوني، صبیحة أمس وني، صبیحة أمس ني، صبیحة أمس ي، صبیحة أمس ، صبیحة أمس  صبیحة أمس صبیحة أمس بیحة أمس یحة أمس حة أمس ة أمس  أمس أمس مس س 
األربعاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة األربعاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ألربعاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ربعاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة بعاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة عاء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة اء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ء، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ، واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة واتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة اتفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة تفق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة فق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ق معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة معھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة عھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ھ على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة على فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة لى فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ى فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة فسخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة سخ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة خ عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة عقده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة قده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ده بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ه بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة بالتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة التراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة لتراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة تراضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة راضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة اضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ضي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ي، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ، مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة مع إعطائھ كافة أجوره الشھریة ع إعطائھ كافة أجوره الشھریة  إعطائھ كافة أجوره الشھریة إعطائھ كافة أجوره الشھریة عطائھ كافة أجوره الشھریة طائھ كافة أجوره الشھریة ائھ كافة أجوره الشھریة ئھ كافة أجوره الشھریة ھ كافة أجوره الشھریة  كافة أجوره الشھریة كافة أجوره الشھریة افة أجوره الشھریة فة أجوره الشھریة ة أجوره الشھریة  أجوره الشھریة أجوره الشھریة جوره الشھریة وره الشھریة ره الشھریة ه الشھریة  الشھریة الشھریة لشھریة شھریة ھریة ریة یة ة 
وِمنح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف وِمنح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ِمنح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ِنح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف نح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ح المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف المباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف لمباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف مباریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف باریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف اریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ریات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف یات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ات العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ت العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف العالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف لعالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف عالقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف القة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف لقة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف قة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ة وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف وكلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف كلف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف لف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف صخري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف خري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ري المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ي المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف المدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف لمدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف مدرب السابق، محمد میخازني، لإلشراف درب السابق، محمد میخازني، لإلشراف رب السابق، محمد میخازني، لإلشراف ب السابق، محمد میخازني، لإلشراف  السابق، محمد میخازني، لإلشراف السابق، محمد میخازني، لإلشراف لسابق، محمد میخازني، لإلشراف سابق، محمد میخازني، لإلشراف ابق، محمد میخازني، لإلشراف بق، محمد میخازني، لإلشراف ق، محمد میخازني، لإلشراف ، محمد میخازني، لإلشراف  محمد میخازني، لإلشراف محمد میخازني، لإلشراف حمد میخازني، لإلشراف مد میخازني، لإلشراف د میخازني، لإلشراف  میخازني، لإلشراف میخازني، لإلشراف یخازني، لإلشراف خازني، لإلشراف ازني، لإلشراف زني، لإلشراف ني، لإلشراف ي، لإلشراف ، لإلشراف  لإلشراف لإلشراف إلشراف شراف راف اف ف 
على الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي على الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لى الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ى الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي الفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لفریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي فریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ریق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي یق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ق، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ، قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي قبل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي بل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ل الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي الفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لفصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي فصل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي صل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ل في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي في الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ي الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي الساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ساعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي اعات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي عات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ات القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ت القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي القلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لقلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي قلیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لیلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي یلة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ة القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي  القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي القادمة في ھویة المدرب الجدید وفي لقادمة في ھویة المدرب الجدید وفي قادمة في ھویة المدرب الجدید وفي ادمة في ھویة المدرب الجدید وفي دمة في ھویة المدرب الجدید وفي مة في ھویة المدرب الجدید وفي ة في ھویة المدرب الجدید وفي  في ھویة المدرب الجدید وفي في ھویة المدرب الجدید وفي ي ھویة المدرب الجدید وفي  ھویة المدرب الجدید وفي ھویة المدرب الجدید وفي ویة المدرب الجدید وفي یة المدرب الجدید وفي ة المدرب الجدید وفي  المدرب الجدید وفي المدرب الجدید وفي لمدرب الجدید وفي مدرب الجدید وفي درب الجدید وفي رب الجدید وفي ب الجدید وفي  الجدید وفي الجدید وفي لجدید وفي جدید وفي دید وفي ید وفي د وفي  وفي وفي في ي 
آخر آخر خر ر 55 مباریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  مباریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، مباریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، باریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، اریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ریات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، یات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ات للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ت للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، للفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، لفریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، فریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ریق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، یق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ق بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، بالبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، البطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، لبطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، بطولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، طولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ولة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، لة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ة، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، فاز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، از مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ز مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، مولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ولودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، لودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ودیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، دیة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، یة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ة الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، الجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، لجزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، جزائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، زائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ائر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ئر مرة واحدة، وتعادل مثلھا، ر مرة واحدة، وتعادل مثلھا،  مرة واحدة، وتعادل مثلھا، مرة واحدة، وتعادل مثلھا، رة واحدة، وتعادل مثلھا، ة واحدة، وتعادل مثلھا،  واحدة، وتعادل مثلھا، واحدة، وتعادل مثلھا، احدة، وتعادل مثلھا، حدة، وتعادل مثلھا، دة، وتعادل مثلھا، ة، وتعادل مثلھا، ، وتعادل مثلھا،  وتعادل مثلھا، وتعادل مثلھا، تعادل مثلھا، عادل مثلھا، ادل مثلھا، دل مثلھا، ل مثلھا،  مثلھا، مثلھا، ثلھا، لھا، ھا، ا، ، 
بینما خسر في بینما خسر في ینما خسر في نما خسر في ما خسر في ا خسر في  خسر في خسر في سر في ر في  في في ي 33 مباریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة  مباریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة مباریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة باریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة اریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ریات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة یات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ات وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ت وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة  وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة وكان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة كان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ان عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ن عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة  عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة عاشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة اشور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة شور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ور بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ر بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة  بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة بطروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة طروني، رئیس مجلس إدارة مولودیة روني، رئیس مجلس إدارة مولودیة وني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ني، رئیس مجلس إدارة مولودیة ي، رئیس مجلس إدارة مولودیة ، رئیس مجلس إدارة مولودیة  رئیس مجلس إدارة مولودیة رئیس مجلس إدارة مولودیة ئیس مجلس إدارة مولودیة یس مجلس إدارة مولودیة س مجلس إدارة مولودیة  مجلس إدارة مولودیة مجلس إدارة مولودیة جلس إدارة مولودیة لس إدارة مولودیة س إدارة مولودیة  إدارة مولودیة إدارة مولودیة دارة مولودیة ارة مولودیة رة مولودیة ة مولودیة  مولودیة مولودیة ولودیة لودیة ودیة دیة یة ة 
الجزائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة الجزائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة لجزائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة جزائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة زائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ائر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ئر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ر، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ، قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة قد جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة د جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة جدد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة دد رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة د رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة رفضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة فضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ضھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ھ قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة قرار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة رار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ار إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ر إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة إقالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة قالة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة الة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة لة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة المدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة لمدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة مدرب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة درب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة رب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ب، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة ، برنارد كازوني، مشددا على ضرورة  برنارد كازوني، مشددا على ضرورة برنارد كازوني، مشددا على ضرورة رنارد كازوني، مشددا على ضرورة نارد كازوني، مشددا على ضرورة ارد كازوني، مشددا على ضرورة رد كازوني، مشددا على ضرورة د كازوني، مشددا على ضرورة  كازوني، مشددا على ضرورة كازوني، مشددا على ضرورة ازوني، مشددا على ضرورة زوني، مشددا على ضرورة وني، مشددا على ضرورة ني، مشددا على ضرورة ي، مشددا على ضرورة ، مشددا على ضرورة  مشددا على ضرورة مشددا على ضرورة شددا على ضرورة ددا على ضرورة دا على ضرورة ا على ضرورة  على ضرورة على ضرورة لى ضرورة ى ضرورة  ضرورة ضرورة رورة ورة رة ة 

منحھ الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن منحھ الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن نحھ الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن حھ الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ھ الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن الفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن لفرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن فرصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن رصة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن صة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ة إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن إلى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن لى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ى غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن غایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ایة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن یة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ة نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن نھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ھایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ایة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن یة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ة مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن مرحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن رحلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن حلة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن لة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ة الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن الذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن لذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ذھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ھاب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن اب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ب وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن وقال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن قال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ال بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن ل بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن  بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن بطروني: «أعتقد أن الحدیث عن طروني: «أعتقد أن الحدیث عن روني: «أعتقد أن الحدیث عن وني: «أعتقد أن الحدیث عن ني: «أعتقد أن الحدیث عن ي: «أعتقد أن الحدیث عن : «أعتقد أن الحدیث عن  «أعتقد أن الحدیث عن «أعتقد أن الحدیث عن أعتقد أن الحدیث عن عتقد أن الحدیث عن تقد أن الحدیث عن قد أن الحدیث عن د أن الحدیث عن  أن الحدیث عن أن الحدیث عن ن الحدیث عن  الحدیث عن الحدیث عن لحدیث عن حدیث عن دیث عن یث عن ث عن  عن عن ن 
إقالة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد إقالة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد قالة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد الة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد لة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ة كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد كازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ازوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد زوني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد وني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ني سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ي سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد سابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ابق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد بق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ق ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ألوانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد وانھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد انھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد نھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ھ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ، خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد خاصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد اصة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد صة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ة وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد وأن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد أن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ن الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد الفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد لفریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد فریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ریق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد یق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ق الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد الزال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد زال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ال یحتل وصافة الدوري وال یبتعد ل یحتل وصافة الدوري وال یبتعد  یحتل وصافة الدوري وال یبتعد یحتل وصافة الدوري وال یبتعد حتل وصافة الدوري وال یبتعد تل وصافة الدوري وال یبتعد ل وصافة الدوري وال یبتعد  وصافة الدوري وال یبتعد وصافة الدوري وال یبتعد صافة الدوري وال یبتعد افة الدوري وال یبتعد فة الدوري وال یبتعد ة الدوري وال یبتعد  الدوري وال یبتعد الدوري وال یبتعد لدوري وال یبتعد دوري وال یبتعد وري وال یبتعد ري وال یبتعد ي وال یبتعد  وال یبتعد وال یبتعد ال یبتعد  یبتعد یبتعد بتعد تعد عد د 
كثیرا عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة كثیرا عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ثیرا عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة یرا عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة را عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ا عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة عن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ن صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة صاحب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة احب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة حب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ب الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة الریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة لریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ریادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة یادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ادة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة دة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ة». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ». وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة . وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة وأضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة أضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ضاف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة اف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ف «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة «علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة علینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة لینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ینا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة نا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ا اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة اآلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة آلن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة ن االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة  االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة االنتظار إلى غایة نھایة مرحلة النتظار إلى غایة نھایة مرحلة نتظار إلى غایة نھایة مرحلة تظار إلى غایة نھایة مرحلة ظار إلى غایة نھایة مرحلة ار إلى غایة نھایة مرحلة ر إلى غایة نھایة مرحلة  إلى غایة نھایة مرحلة إلى غایة نھایة مرحلة لى غایة نھایة مرحلة ى غایة نھایة مرحلة  غایة نھایة مرحلة غایة نھایة مرحلة ایة نھایة مرحلة یة نھایة مرحلة ة نھایة مرحلة  نھایة مرحلة نھایة مرحلة ھایة مرحلة ایة مرحلة یة مرحلة ة مرحلة  مرحلة مرحلة رحلة حلة لة ة 
الذھاب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك الذھاب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لذھاب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ذھاب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ھاب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك اب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ب، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ، لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لتقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك تقییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك قییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ییم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك یم حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك م حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك حصیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك صیلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك یلة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ة المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك المدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لمدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك مدرب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك درب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك رب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ب ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ونتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك نتائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك تائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ائج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ئج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ج عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك عملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ملھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ھ على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك على رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك لى رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك ى رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك  رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك رأس الجھاز الفني، وبعد ذلك أس الجھاز الفني، وبعد ذلك س الجھاز الفني، وبعد ذلك  الجھاز الفني، وبعد ذلك الجھاز الفني، وبعد ذلك لجھاز الفني، وبعد ذلك جھاز الفني، وبعد ذلك ھاز الفني، وبعد ذلك از الفني، وبعد ذلك ز الفني، وبعد ذلك  الفني، وبعد ذلك الفني، وبعد ذلك لفني، وبعد ذلك فني، وبعد ذلك ني، وبعد ذلك ي، وبعد ذلك ، وبعد ذلك  وبعد ذلك وبعد ذلك بعد ذلك عد ذلك د ذلك  ذلك ذلك لك ك 
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وختم «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره وختم «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ختم «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره تم «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره م «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره «نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره نحن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره حن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ن مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره مطالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره طالبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره البون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره لبون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره بون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ون بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ن بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره بالتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره التفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره لتفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره تفكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره فكیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره كیر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره یر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ر في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره في مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ي مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره مصلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره صلحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره لحة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره حة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره ة الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره  الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره الفریق وذلك بالحفاظ على استقراره لفریق وذلك بالحفاظ على استقراره فریق وذلك بالحفاظ على استقراره ریق وذلك بالحفاظ على استقراره یق وذلك بالحفاظ على استقراره ق وذلك بالحفاظ على استقراره  وذلك بالحفاظ على استقراره وذلك بالحفاظ على استقراره ذلك بالحفاظ على استقراره لك بالحفاظ على استقراره ك بالحفاظ على استقراره  بالحفاظ على استقراره بالحفاظ على استقراره الحفاظ على استقراره لحفاظ على استقراره حفاظ على استقراره فاظ على استقراره اظ على استقراره ظ على استقراره  على استقراره على استقراره لى استقراره ى استقراره  استقراره استقراره ستقراره تقراره قراره راره اره ره ه 

من أجل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون من أجل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ن أجل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  أجل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون أجل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون جل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ل تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون تحقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون حقیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون قیق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون یق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ق األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون األھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ألھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ھداف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون داف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون اف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ف المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون المسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون لمسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون مسطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون سطرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون طرة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون رة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ة ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ھذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ذا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ا الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون الموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون لموسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون موسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون وسم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون سم، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون م، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون ، أعتقد أن إقالة كازوني ستكون  أعتقد أن إقالة كازوني ستكون أعتقد أن إقالة كازوني ستكون عتقد أن إقالة كازوني ستكون تقد أن إقالة كازوني ستكون قد أن إقالة كازوني ستكون د أن إقالة كازوني ستكون  أن إقالة كازوني ستكون أن إقالة كازوني ستكون ن إقالة كازوني ستكون  إقالة كازوني ستكون إقالة كازوني ستكون قالة كازوني ستكون الة كازوني ستكون لة كازوني ستكون ة كازوني ستكون  كازوني ستكون كازوني ستكون ازوني ستكون زوني ستكون وني ستكون ني ستكون ي ستكون  ستكون ستكون تكون كون ون ن 
ضد مصلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ضد مصلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن د مصلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  مصلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن مصلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن صلحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن لحة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن حة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ة المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن المولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن لمولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن مولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ولودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن لودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ودیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن دیة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن یة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ة وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن وعلى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن على من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن لى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ى من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن من یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ن یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن یتخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن تخذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن خذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ذ ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ھذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ذا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ا القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن القرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن لقرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن قرار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن رار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ار أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ر أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن أن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن ن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن  یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن یتحمل مسؤولیاتھ..».، لكن تحمل مسؤولیاتھ..».، لكن حمل مسؤولیاتھ..».، لكن مل مسؤولیاتھ..».، لكن ل مسؤولیاتھ..».، لكن  مسؤولیاتھ..».، لكن مسؤولیاتھ..».، لكن سؤولیاتھ..».، لكن ؤولیاتھ..».، لكن ولیاتھ..».، لكن لیاتھ..».، لكن یاتھ..».، لكن اتھ..».، لكن تھ..».، لكن ھ..».، لكن ..».، لكن .».، لكن ».، لكن .، لكن ، لكن  لكن لكن كن ن 
فؤاد صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل فؤاد صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ؤاد صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل اد صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل د صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل صخري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل خري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ري لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ي لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل لم یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل م یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل یحتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل حتمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل تمل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل مل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل الصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل لصبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل صبر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل بر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ر مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل مجددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل جددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ددا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل دا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ا وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل وقرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل قرر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل رر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ر أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل أمس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل مس رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل س رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل رسمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل سمیا اقالة كازوني...ھذا ویحتل میا اقالة كازوني...ھذا ویحتل یا اقالة كازوني...ھذا ویحتل ا اقالة كازوني...ھذا ویحتل  اقالة كازوني...ھذا ویحتل اقالة كازوني...ھذا ویحتل قالة كازوني...ھذا ویحتل الة كازوني...ھذا ویحتل لة كازوني...ھذا ویحتل ة كازوني...ھذا ویحتل  كازوني...ھذا ویحتل كازوني...ھذا ویحتل ازوني...ھذا ویحتل زوني...ھذا ویحتل وني...ھذا ویحتل ني...ھذا ویحتل ي...ھذا ویحتل ...ھذا ویحتل ..ھذا ویحتل .ھذا ویحتل ھذا ویحتل ذا ویحتل ا ویحتل  ویحتل ویحتل یحتل حتل تل ل 
مولودیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید مولودیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ولودیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید لودیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ودیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید دیة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید یة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ة الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید  الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید الجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید لجزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید جزائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید زائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ائر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ئر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ر المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید  المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید المركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید لمركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید مركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ركز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید كز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ز الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید  الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید الثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید لثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ثاني في الرابطة المحترفة األولى، برصید اني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ني في الرابطة المحترفة األولى، برصید ي في الرابطة المحترفة األولى، برصید  في الرابطة المحترفة األولى، برصید في الرابطة المحترفة األولى، برصید ي الرابطة المحترفة األولى، برصید  الرابطة المحترفة األولى، برصید الرابطة المحترفة األولى، برصید لرابطة المحترفة األولى، برصید رابطة المحترفة األولى، برصید ابطة المحترفة األولى، برصید بطة المحترفة األولى، برصید طة المحترفة األولى، برصید ة المحترفة األولى، برصید  المحترفة األولى، برصید المحترفة األولى، برصید لمحترفة األولى، برصید محترفة األولى، برصید حترفة األولى، برصید ترفة األولى، برصید رفة األولى، برصید فة األولى، برصید ة األولى، برصید  األولى، برصید األولى، برصید ألولى، برصید ولى، برصید لى، برصید ى، برصید ، برصید  برصید برصید رصید صید ید د 22424 نقطة،  نقطة، نقطة، قطة، طة، ة، ، 
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إقالــة  المـــدرب إقالــة  المـــدرب قالــة  المـــدرب الــة  المـــدرب لــة  المـــدرب ــة  المـــدرب ـة  المـــدرب ة  المـــدرب   المـــدرب  المـــدرب المـــدرب لمـــدرب مـــدرب ـــدرب ــدرب ـدرب درب رب ب 
برنـارد  كازونـيبرنـارد  كازونـيرنـارد  كازونـينـارد  كازونـيـارد  كازونـيارد  كازونـيرد  كازونـيد  كازونـي  كازونـي كازونـيكازونـيازونـيزونـيونـينـيـيي

شباب قسنطينة

األنصــار يشــددون علـى ضـرورة 
استعــــادة   االستقــــرار

بعث أنصار النادي الرياضي 
إلى مقر  تنقلهم  بعد  القسنطيني 
تدريبات النادي، برسالة واضحة 
شركة «آبار»؛  مسؤولي  إلى 
ألن  األزمة؛  خيوط  فك  ألجل 
الفريق  يشهدها  التي  الصراعات 
بل  بتاتا،  تخدمه  ال  حاليا، 
الالعبني  وتبعد  إصرارا،  تزيده 
الفريق  أن  تركيزهم، خاصة  عن 
وعاد  كبيرة  حتديات  تنتظره 
الهدوء تدريجيا إلى بيت النادي 
الرياضي، حيث جتري التدريبات 
بصفة عادية؛ استعدادا للمقابلة 
القادمة حيث كان املدير العام للشركة الرياضية للنادي رشيد رجراج، عدل عن االستقالة التي أعلن عنها األسبوع 
املاضي، بعد تدخل أطراف فاعلة يف الفريق وعلى رأسها الوالي عبد السميع سعيدون ومسؤولو شركة «آبار»، الذين 
استطاعوا إقناع رجراج بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي، وهو ما قبله املعني، الذي أكد أنه ليس ضد أحد، وإمنا 
يحب أن يكون للفريق طاقم فني ومسير يف املستوى، بعيدا عن الضغوط والنرجسية التي استعملها التقني الفرنسي 
املراتب  النادي يف  تواجد  أثرت على  التي  السلبية  النتائج  الرحيل رغم سلسلة  دينيس الفان، وإصراره على عدم 
الثالث األولى يف الوقت احلالي ورغم أن شباب قسنطينة لم يلعب لقاء اجلولة املاضية بسبب انشغال الفريق اخلصم 
نادي بارادو بكأس الكونفدرالية اإلفريقية التي خسرها مؤخرا على أرضه بثنائية نظيفة على يد حسنية أغادير، إال 
أن نتائج اجلولة املاضية خدمت كثيرا السنافر، الذين استفادوا من خسارة مولودية اجلزائر وجمعية عني مليلة وتعادل 
احتاد بسكرة أمام أهلي البرج، وهو ما أبقى النادي الرياضي القسنطيني يف املركز اخلامس بفارق 10 نقاط كاملة عن 
الرائد شباب بلوزداد ناقص مقابلة للسنافر، الذين يراهنون على نقاط «الباك» ألجل خطف املركز الثالث، والتقدم 
نحو ريادة الترتيب رويدا، بدون احتساب لقاء اليوم الذي سُيلعب بني شبيبة القبائل ومولودية وهران، الذي ُتعد 

نتيجته مهمة كثيرا لـ «السنافر».

شبيبة القبائل
فيلــود  يبحـــث 
عن مهاجم كبيـر

يدرك الفرنسي هوبير فيلود، مدرب شبيبة القبائل، 
املسؤولية امللقاة على عاتقه هذا املوسم، حيث ينتظر 

منه جماهير النادي ومسيروه الشيء الكثير، خاصة يف 
ظل توفر اإلمكانيات، وقدرة الفريق على املنافسة على 
األدوار األولى وعلم أن فيلود طالب مجلس إدارة النادي 

بضرورة تدعيم صفوف الفريق يف فترة االنتقاالت الشتوية 
املقبلة، من أجل حتقيق رغبة األنصار ومنح الشبيبة دفعة 

قوية خالل مرحلة اإلياب من الدوري اجلزائري، ودور 
املجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويسعى فيلود إلى جلب 
مهاجم كبير مبواصفات خاصة، من أجل تغطية الفراغ 
الذي يعاني منه الفريق يف اخلط األمامي، يف ظل عجز 
املهاجمني احلاليني عن تقدمي اإلضافة يف العديد من 
املباريات املصيرية...يشار إلى أن مفاوضات الشبيبة 
مع املهاجم الدولي الليبي، محمد صولة، بلغت طريقا 

مسدودا، بسبب املطالب املالية الكبيرة لالعب.

اتحاد العاصمة
بداية االنفراج برفع الح 

عــن األرصـدة البنكيـ
أوشكت أزمة نادي احتاد العاصمة، على كتابة آخر فص  

املوسم، بعد جناح مجلس إدارة النادي يف الوصول إلى حل  
ملشكلة جتميد الرصيد وكان القضاء، قد أصدر مطلع شه  

املاضي، حكًما باحلجز على جميع أرصدة االحتاد البنكية،   
الديون املترتبة على عاتق الشركة املالكة للنادي اجتاه مصلحة  

وعلم من مصدر مقرب من بيت املسامعية أن إدارة االحتاد  
إخطاًرا من قبل العدالة يخطرها برفع احلجز عن األرصدة  

التابعة للنادي، األمر الذي من شأنه أن ينهي األزمة املالية ا  
فيها الفريق، ويساهم يف عودة االستقرار داخل أسواره وسي  

القرار دفعة قوية إلدارة االحتاد التي تطمح إلى دخول سوق ا 
الشتوية املقبلة بقوة، خاصة وأن اجلهاز الفني، بقيادة املدر  

دزيري، مصر على انتداب العبني جيدين. 

عبد الكريم مدوار (رئيس الرابطة المحترفة):

«يجب تغيير القوانين إلنقاذ األندية»
إعتبر رئیس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكریم مدوار، أن تغییر القانون األساسي لألندیة، ھو الحل 

األمثل إلنقاذھا من الذائقة المالیة واإلفالس وصرح مدوار قائال: ”یجب تغییر القوانین المعمول بھا في اإلحتراف، 
والتي تم سنھا في 2010“. وأضاف: ”الشركات الریاضیة أغلبھا مفلسة، كونھا وھمیة وغیر موجودة، ویتوجب 
تغییر قانونھا األساسي إلخراجھا من الضائقة المالیة، وإنقاذھا من اإلفالس“. وتابع عبد الكریم مدوار: ”سننظم 
ورشة تقنیة بحضور مختصین، رؤساء األندیة، وممثلي الوزارة، لتقدیم مشروع للھیئة الوزاریة في ھذا الشأن“ 
كما أكد رئیس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكریم مدوار، أنھ تم تأجیل كل النشاطات الكرویة ھذا األسبوع 
تخوفا من حدوث إنزالقات وتحدث مدوار عن تأجیل الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة األولى موبیلیس قائال:
”تكلمنا على المشاكل التي تعاني منھا أندیة الرابطة المحترفة الثانیة، وبعض أندیة المحترف األول“. 

وَأضاف: ”الرابطة في مصلحة كرة القدم، ورؤساء األندیة یمثلون كرة القدم، وإستجبنا لمطالبھم وال نجد أي 
مشكل بتأجیل البطولة بـ 5 أیام أو 6 أیام تفادیا لإلنزالقات“
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أخبار الرياضات

في مونديال األندية

بلماضــي  يعايــــن 
الالعبين  الجزائريين 

يتواجد الناخب 
الوطني جمال 

بلماضي، بقطر، أين 
سيسجل حضوره يف 
مباريات كأس العالم 

لألندية 2019، ملتابعة 
الالعبني اجلزائريني 
املشاركني يف هذه 
املنافسة وتواجد 
جمال بلماضي، 

أمس األربعاء، مبلعب 
”جاسم بن حمد“، 

ملتابعة املباراة اإلفتتاحية 
التي ستجمع نادي 

السد، بفريق هنجني 
سبورت وتابع الناخب 
الوطني أداء مهاجمه 

بغداد بوجناح، الذي قاد هجوم ناديه السد القطري، يف 
مواجهة نادي هنجني سبورت وسيكون جمال بلماضي، 

على موعد أيضا مع مباراة أخرى ضمن هذه املنافسة، والتي 
سيشارك فيها الثالثي اجلزائري بدران، شتي، بن غيث، 

رفقة ناديه الترجي التونسي....وحلساب ذات املنافسة فقد 
سّلط املوقع الرسمي لـ ”الفيفا“ الضوء على النجم اجلزائري 
”بغداد بوجناح“ ونشر املوقع الرسمي للمنافسة تقريرا مطوال 
على النجم اجلزائري الذي يعتبر نقطة قوة نادي ”السد“.

وجاء يف ذات التقرير، أن ”بوجناح“ أفضل مهاجمي القارة 
السمراء ومن الصعب إيقافه عندما يكون يف أحسن أحواله 

ويأمل ”بغداد“ يف مواصلة التألق وكتابة تاريخه اخلاص مع 
”السد“ وقيادة الفريق إلى ابعد نقطة ممكنة يف البطولة.

  
لكثير    
جلزائر التي         
ة مواجهات         

       أندية الرابطة 
لقسم األول          

   
اللها جمعية         
نة 1994، ملا          
هدف قاتل،         
فسة الكأس           

دي.       
وي مسرحا         

ديربي» تبقى           
ستفادة من          

يقني يف سلم         
        كوكبة مؤخرة 

200 تبقى         
ب عن أول          
ضعت وفاق          
         ثأري، على 
لفارطة على           

        مغايرة، بالنظر 
ب.        

  
    

      
     
     

     
     

      
     

      
     

     
     

     
      

     
     
     

    
     
      
      

      
     

     
      

     
     
     

     
       

     
    

متثل قصة جناح اجلزائري املوهوب يوسف باليلي مصدر إلهام لكثير من 
عشاق الرياضة وكرة القدم، وقبل رحلة التألق الالفت البن وهران، عاش 
العب أهلي جدة، محنة شديدة كادت أن تنهي مسيرته مبكرا، حني 
القدم... املنشطات، وابتعد لنحو عامني عن ممارسة كرة  براثن  وقع يف 

سماء  المعا يف  جنما  اجلديد،  ميالده  شهادة  على  وقعت  باليلي  محنة 
السوداء قاعدة صلبة  أيامه  إذ وضع  والعربية واألفريقية،  الكرة اجلزائرية 
النطالقة جديدة، محت كل سلبياته، وكل ذلك بفضل إميان الفنيني يف 

فريق الترجي، ومدربه جمال بلماضي، بقدراته.
مسيرة مميزة

وهران  مولودية  بنادي  الشباب  فئات  الكروي يف  بدأ باليلي مشواره 
يف  البرج  ألهلي  األول  الفريق  رفقة  الظهور  فرصة  على  يحصل  أن  قبل 
التوقيع  يقرر  أن  قبل  فقط،  مباريات   4 له  ولعب   2009-2010 موسم 
مباراة سجل خاللها  معه يف 47  ويشارك  ملدة موسمني،  وهران  ملولودية 
الذي طلب  الترجي،  أنظار  إليه  لفت   ، باليلي   هدفا...بزوغ جنم   16
ضمه مقابل 350 ألف يورو، ليوقع باليلي عام 2012، على عقد انتقاله 
الترجي  بقميص  مباراة  ملدة 3 سنوات وخاض باليلي 55  تونس  لبطل 
خالل موسمني، سجل خاللهما 10 أهداف، ليعود مجددا إلى الدوري 
اجلزائري موسم 2015-2014 عبر بوابة احتاد العاصمة، حيث برز بشكل 

غير مسبوق، وشارك يف 41 مباراة سجل من خاللها 13 هدفا يف محليا 
وقاريا.

من رحم المعاناة تولد النجاحات
فخ  يف  سقط  حيث  باليلي،  مشوار  يف  عاديا   2015 عام  يكن  لم 
مبولودية  العاصمة  احتاد  فريقه  جمعت  األولى  مناسبتني،  يف  املنشطات 
العلمة يف دوري أبطال أفريقيا، والثانية أمام شباب قسنطينة يف بطولتنا 
احمللية، ليعاقب بعدم ممارسة أي نشاط رياضي ملدة 4 سنوات، قبل أن 
اإليقاف  فقط...وألقى  سنتني  إلى  عقوبته  الرياضية  احملكمة  تخفف 
إال  الالعودة،  نفق  دخل  أنه  كثيرون  وظن  باليلي،  حياة  على  بظالله 
املعاناة،  رحم  من  تولد  النجاحات  قصص  أجمل  أن  أثبث  الالعب  أن 
حيث رفع مستوى التحدي مبواصلته التدرب بجدية رفقة فريقه السابق، 
باليلي  عاد   2018-2017 موسم  ويف  إيقافه  فترة  طيلة  وهران،  مولودية 
أنه قضى موسما صعبا  إال  الفرنسي،  آجني  نادي  بوابة  عبر  للمالعب، 
للغاية، األمر الذي دفعه إلى إعالن مترده على إدارة ناديه، وطلب فسخ 
عقده، ليعود بعدها إلى الترجي التونسي، وينجح يف قيادته إلى التتويج 
بدوري أبطال أفريقيا، ملوسمني متتاليني، حيث شارك يف 51 مباراة، يف 
الكبير بقميص  املسابقات سجل خاللها 14 هدفا وبعد جناجه  مختلف 
الدوري  إلى  الرحيل  املاضي  الصيف  باليلي  اختار  سويقة،  باب  فريق 

السعودي، ليحمل ألوان أهلي جدة، يف صفقة قياسية بلغت قيمتها 54 
مليون ريال سعودي.

تألق دولي
انتظر باليلي، سنوات طويلة ليحظى بأول دعوة للمنتخب الوطني، 
حيث شارك  غوركيف،  كريستيان  الفرنسي،  املدرب  عهد  يف  وذلك 
إيقافه  قبل   ،2015 مارس  أواخر  وعمان،  قطر  أمام  وديتني  مقابلتني  يف 
وجاءت انتفاضة باليلي الدولية مع قدوم جمال بلماضي، الذي استدعاه 
لكتيبة احملاربني، للمشاركة يف تصفيات أمم أفريقيا، ضد منتخب توغو، 
يوم 18 نوفمبر 2018...تألق باليلي رفقة منتخب احملاربني، جعله ركيزة 
أساسية يف تشكيلة املدرب بلماضي، بفضل مهاراته الكبيرة، وانضباطه 
يف التدريبات واملباريات، مما منحه شرف متثيل املنتخب اجلزائري يف كأس 

األمم األفريقية.
لقب قاري

احملاربني،  تاريخ  بأحرف من ذهب يف  اسمه  باليلي،  يوسف  كتب 
حيث ساهم بشكل فعال يف عودة اخلضر إلى تزعم القارة األفريقية من 
باليلي  ليصبح  التتويج،  منصات  عن  سنة   29 دام  غياب  بعد  جديد، 

مثاال يحتذى به يف اجلزائر والوطن العربي، والقارة السمراء.

يوسف باليلييوسف باليليوسف باليليسف باليليف باليلي باليليباليلياليلييليليي

 قصـــة تألــق مــن رحــم المعانـاة قصـــة تألــق مــن رحــم المعانـاةقصـــة تألــق مــن رحــم المعانـاةصـــة تألــق مــن رحــم المعانـاةـــة تألــق مــن رحــم المعانـاةــة تألــق مــن رحــم المعانـاةـة تألــق مــن رحــم المعانـاةة تألــق مــن رحــم المعانـاة تألــق مــن رحــم المعانـاةتألــق مــن رحــم المعانـاةألــق مــن رحــم المعانـاةلــق مــن رحــم المعانـاةــق مــن رحــم المعانـاةـق مــن رحــم المعانـاةق مــن رحــم المعانـاة مــن رحــم المعانـاةمــن رحــم المعانـاةــن رحــم المعانـاةـن رحــم المعانـاةن رحــم المعانـاة رحــم المعانـاةرحــم المعانـاةحــم المعانـاةــم المعانـاةـم المعانـاةم المعانـاة المعانـاةالمعانـاةلمعانـاةمعانـاةعانـاةانـاةنـاةـاةاةة

كأفضل العب خالل شهر نوفمبر

سودانــي ُيكّرم فـي اليونـان
حتصل الدولي اجلزائري العربي هالل 

سوداني، على جائزة أفضل العب يف 
الدوري اليوناني لشهر نوفمبر املاضي وجاء 
هذا التكرمي ُمستحقا بالنسبة إلبن الشلف، 
نظرا للعروض القوية التي قدمها منذ عودته 
للُمنافسة مع ناديه االوليمبياكوس ومتكن 
هداف املنتخب الوطني، من فرض نفسه 
مع عمالق آثينا، وحتول لعنصر ال ُميكن 

اإلستغناء عنه يف تشكيلة ”الريدز“. كما 
أنه زار الشباك يف خمس ُمناسبات كاملة، 

خالل 8 ُمباريات شارك فيها منذ بداية 
املوسم اجلاري كُعنصر أساسي.

بعد مشاكله األخيرة

 بن العمري يضع النقاط على الحروف!
وضع الدولي اجلزائري جمال بن العمري، 
النقاط على احلروف، بخصوص ُمستقبله مع 
نادي الشباب السعودي، بعد املشاكل التي 

عاشها مؤخرا وصّرح قلب دفاع املنتخب الوطني 
ألحد القنوات احمللية قائال :“أنا ال أنكر فضل 
الشباب ورئيسه خالد البلطان علّي“. وأوضح 

املُتألق يف الكان 2019، بأنه يعتزم ُمواصلة 
مشواره مع الليوث الى غاية آخر يوم من العقد 
الذي يربطه به وجاءت هذه اخلرجة، لُتنهي 
ُمسلسل القيل والقال بني الالعب وإدارته، 

لدرجة أن الكثير من املصادر أكدت بأنه 
سيغير األجواء وُيرتقب أن يعود خريج مدرسة 
النصرية، للظهور بصفة أساسية مع فريقه، 

بداية من اليوم اخلميس خالل مواجهة الرائد.

 
حجز     
ــة   

صولها هذا          
ل نهائي           
هر جوان          

        حتى تسوية 
ة الضرائب          

د تلقت،           
         البنكية 

          التي يتخبط 
يمنح هذا          

          االنتقاالت 
رب بالل          

      

بعد إقالة أنشيلوتي

غوالم يتنفس الصعداء
أعلن نادي ”نابولي“ 

وبصفة رسمية إقالته للمدرب 
”كارلو أنشلوتي“ بعد الفوز 
احملقق أمام ”جينك“ سهرة 
أول أمس الثالثاء يف دوري 

األبطال وهنأ ”غوالم“ الفريق 
بعد الفوز احملقق عبر حسابه 
الرسمي يف ”التويتر“ وهو 

ما اعتبره البعض كرد خاص 
للمدرب ”أنشلوتي“. يذكر 

أن ”غوالم“ عان من بعض التهميش من املدرب اإليطالي، 
باإلضافة إلى اإلصابة التي تعرض لها وهو ما جعله يبتعد حتى 
عن قائمة الـ 18 وسيكون النجم اجلزائري على موعد مع بداية 

عهد جديد مع املدرب اجلديد يف النصف الثاني من املوسم.

رئيس اإلتحاد الفرنسي لكرة القدم: 
الظروف الحالية للجزائر ال 
ٌتساعد على برمجة "الوّدية"

إستبعد رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت، 
بإمكانية إقامة لقاء ودي بني منتخب بالده بطل العالم ونظيره 

اجلزائري بطل أفريقيا. 
وصرح لو غرايت خالل ندوة صحفية أمس األربعاء، قائال : 

"لدينا انطباع بأن فرنسا لن تتمكن أبدا من مقابلة اجلزائر، لكني أريد 
هذا األمر بشدة"، كما أضاف: "هما الدولتان الوحيدتان اللتان ال 

تستطيعان االلتقاء، على الرغم من الروابط املوجودة بينهما، واألمر 
مرتبط بالسياق السياسي هناك واالستقرار". كما أشار الرجل األول يف 
كرة القدم الفرنسية "تقريبا من املستبعد إقامتها يف 2020 األمر معقد 
جدا بالنسبة لهم كما بالنسبة إلينا… لديهم انتخابات رئاسية مهمة 
هناك"، وختم لو غرايت قوله "منذ استالمي مهامي، أردت الذهاب 
إلى اجلزائر ألنها البلد الوحيد الذي ال نلتقيه مر وقت طويل بعد 60 

عاما بإمكاننا أن نلعب كرة قدم".
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األسرى  الفلسطينيون:
 اإلعالم الجزائري صوت من ال صوت لهم

ليس غريبًا على االعالم الجزائري صاحب المواقف الداعمة والمشرفة تجاه القضايا الفلسطينية وتحديدًا المحورية منها والمتمثلة في قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وعلى رأسها 
قضيتي القدس واألسرى، فهو سند قوي مدافع عن الحق الفلسطيني.

 نادي األسير الفلسطينى
قوات االحتالل تعتقل 13 مواطًنا 

من الضفة بينهم فتيان

هيئة شؤون األسرى والمحررين
    

في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان االحتالل يعتقل 5000 فلسطيني
 أفادت هيئة شؤون األسرى واحملررين، 
بأن سلطات   ، املوافق 12/12/2019  اليوم 
 (5000) نحو  اعتقال  تواصل  االحتالل 
نحو  بينهم  سجونها،  يف  فلسطيني/ة 
يف  ذلك  جاء  امرأة.  و(38)  طفل   (200)
العاملي  اليوم  مبناسبة  األسرى  لهيئة  بيان 
أن  الهيئة  فيه  وأّكدت  اإلنسان،  حلقوق 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهك جملة 
الدولي  القانون  وّفرها  التي  احلماية  قواعد 
للمعتقلني، مبواصلتها العتقال العشرات من 
الفلسطينيني يوميًا يرافقها انتهاج سياسات 
تصل  االعتقال  عمليات  خالل  تنكيلية 

واإلعدام خارج  املفرطة  القوة  استخدام  إلى 
يف  على االستمرار  عالوة  القانون.  نطاق 
سياسات اعتقال أعضاء املجلس التشريعي 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  السابقني 
خلفية  على  واالعتقاالت  والّصحفيني 
تستثني  وال  كما  بوك،  الفيس  عبر  النشر 
اإلجراءات؛  تلك  من  االحتالل  سلطات 
وأضافت  والقاصرين.  واألطفال  النساء 
نفذت  االحتالل  معتقالت  إدارة  أن  الهيئة 
األسير  لسلب  والهادفة  القمعية  سياساتها 
وشكلت  كرامته،  من  واحلط  الفلسطيني 
هذه  لتطبيق  األولى  اجلولة  التحقيق  محّطة 

التعذيب اجلسدي  أساليب  السياسات عبر 
األولى  اللحظة  منذ  تبدأ  والتي  والنفسي، 
لزّج األسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف، 
كما وتواصل إدارة املعتقالت تنفيذ عمليات 
القمع والقهر والتنكيل والسلب على األسير 
ومتثلت  املركزية،  املعتقالت  إلى  نقله  بعد 
هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات 
على  املبّرح  بالضرب  واالعتداء  املالية، 
األسرى خاصة خالل عمليات االقتحامات 
وما  والغرف،  للزنازين  املتكررة  والتفتيشات 
األسرى،  ملقتنيات  تخريب  من  يرافقها 
وحرمان املئات من األسرى من زيارة ذويهم 

«األمن»،  وهو  الدائمة  الذريعة  حتت  لهم 
بالعالج  حقه  األسير  سلب  إلى  إضافة 
والرعاية الصحية عبر سياسة اإلهمال الطبي 
األسرى  بنقل  واستمرت  كما  املتعمد، 
لتشكل  «البوسطة»  بعربة  تسمى  ما  عبر 
العذاب  رحلة  األسرى،  عليها  ُيطلق  كما 
املتكررة، السيما لألسرى املرضى. وأّكدت 
واملنظمة  اجلسيمة  االنتهاكات  على  الهيئة 
لقواعد القانون الدولي التي متارسها سلطات 
الفلسطينيني،  املعتقلني  بحّق  االحتالل 
احملاكمة  ضمانات  جتاهل  يف  واستمرارها 
العادلة التي وّفرها القانون الدولي اإلنساني 

القواعد  خصوصًا  اإلنسان،  حقوق  وقوانني 
 ،1955 السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
واالتفاقيات  اإلعالنات  من  وغيرها 
املعتقلني.  حقوق  تكفل  التي  الدولية 
العاجل  بالتدخل  الدولي  املجتمع  وطالبت 
جتاه  واألخالقية  القانونية  اللتزاماته  وفاًء 
فاعلة  إجراءات  اتخاذ  وإلى  الفلسطينيني، 
اليومية  جرائمه  على  االحتالل  حملاسبة 
بحق الفلسطينيني وإلزامه باحترام حقوقهم، 
واإلقليمية  احمللية  املستويات  تدعو  كما 
والدولية إلى تفعيل احلمالت التضامنية مع 

الفلسطينيني إلسناد قضيتهم.

مواقف  عن  وسمع  قرأ  قد  وكلنا  ال  ولم   
اثنان  يختلف  فال  السياسية،  اجلزائر  دولة 
الفلسطينية  بالقضية  تهتم  اجلزائر  أن  على 
وشعبها وتقدر معاناتهم منذ كانت اجلزائر حتت 
االحتالل الفرنسي، ولكن االهتمام األكبر كان 
منذ انطالقة الثورة اجلزائرية يف األول من نوفمبر 
1954م، فارتبطت فلسطني بالوجدان اجلزائري 
ومشاعره سياسيًا باإلضافة إلي مكانة فلسطني 
والوالء  املشاعر  وتعمقت  والدينية  الروحية 
الدول  أكثر  من  اجلزائر  ما جعل  وهو  لفلسطني 
للفلسطينيني  احتضانا  واإلسالمية  العربية 
وقضيتهم. واليوم أجد نفسي عاجزًا عن تقدمي 
املسؤول  احملترم  االعالم  لهذا  والعرفان  الشكر 
املواقف  وصاحب  الثورية  الرؤية  صاحب 
منذ  الفلسطينيني  االسرى  لقضايا  الداعمة 
القدم، فعندما أقوم بإعداد بحثًا أو ورقة بحثية 
الفلسطينيني  األسرى  عن  يتحدث  مقاًال  أو 
الصفحات  عبر  الهشيم  يف  كالنار  ينتشر  أجده 
فينتابني  اجلزائرية  اإللكترونية  واملواقع  الورقية 
شعور اخلجل والتقصير واإلهمال اجتاه االسرى 
لم  ألني  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني 
أكن على قدر املسؤولية ولم أعطيهم حقهم يف 
واالجتماعية  السياسية  قضاياهم  وتناول  طرح 
واالقتصادية  واالجتماعية  والنفسية  والصحية 
وغيرها من عشرات القضايا التي تؤرِّق وتنغِّص 
واملعتقالت  السجون  داخل  حياتهم  عليهم 
واملقربني  ذويهم  وحياة  جهة  من  اإلسرائيلية 
الشعب  تكدر حياة  بل  أخرى  من جهة  منهم 
الفلسطيني كله ألنه ال يكاد بيت فلسطيني لم 

يخض أحد أفراده جتربة األسر. 
والتقصير  اخلجل  شعور  ينتابني  وكذلك 
التي  اجلزائرية  اإلعالمية  الوسائل  هذه  من 
لقضايا  الوقت  وهذا  املساحات  هذه  كل  تفرد 
بتزويدها  وتطالبنا  الفلسطينيني  االسرى 
من  بهم  اخلاصة  واألبحاث  والتقارير  باألخبار 
الورقية  صفحاتها  عبر  وتناولها  عرضها  أجل 

وإذاعاتها  الفضائية  قنواتها  وعبر  واإللكترونية 
العربية  اإلعالمية  الوسائل  بعكس  احمللية 
واألجنبية. فاهتمام االعالم العربي واالجنبي 
يف  وروتيني  موسمي  يعتبر  االسرى  بقضايا 
عالقات  أخبار  مجملها  ويف  احلاالت،  معظم 
عامة بالدرجة األولى، ألن قضايا األسرى وما 
نفسها  فرضت  شعبية  نشاطات  من  صاحبها 
دون  فقط  والعربي  الفلسطيني  اإلعالم  على 
اإلعالم األجنبي؛ وكان هذا االهتمام نابعًا من 
حجم املشكلة وليس من اهتمام اإلعالم مبعاجلة 
مدروسة  إعالمية  خطة  وفق  األسرى  قضايا 
هذه  توليها  وأهميه  محددة  واستراتيجية 
مثلما  القضايا  هذه  ملعاجلة  اإلعالمية  الوسائل 
مختلف  األمر  وهذا  اجلزائري.  االعالم  فعل 
متامًا مع إعالم دولة اجلزائر الشقيقة التي متيزت 
األسرى  قضايا  تناول  يف  سواها  دون  وانفردت 
احلجم  إعالمية من حيث  وفق خطة وسياسة 
واحملتوى فهي متنح هذه القضايا 22 صفحة يف 
املالحق  إلى  إضافة  اليومية  والصحف  اجلرائد 
املتمثلة يف  الصحف  هذه  الصادرة عن  اخلاصة 
البالد, الوسط,  احلوار,  الشروق,  صحيفة: 
املغرب  السالم,  التحرير,  اإلخبارية,  املواطن, 
اليوم  أخبار  الراية,  الرائد,  االحتاد,   , األوسط 
اليوم, أخبار  الوطن,  أخبار  اليومي,  اجلديد   ,
صوت االحرار, الصوت اآلخر, املسار, املوعد,
اللقاء, املشوار السياسي وصحف أخرى، وهى 
يوميًا  مهمة  مساحات  تفسح  يومية  صحف 
والدراسات  واملقاالت  والتقارير  االخبار  ملتابعة 

التي تتعلق باألسرى الفلسطينيني. 
هذا إلى جانب القنوات الفضائية اجلزائرية 
التي  احمللية  واإلذاعات  واخلاصة  احلكومية 
املواقع  بجانب  واسعة  زمنية  مساحات  تفرد 
وعرض  لتناول  واملتنوعة  املتعددة  االلكترونية 
هذه القضايا املختلفة، ويتم ذلك كله بالتنسيق 
األسرى  ملف  مسؤول  صالح  خالد  األخ  مع 
اجلندي  هذا  اجلزائر,  بدولة  فلسطني  يف سفارة 

املجهول الذي يقف خلف هذا االهتمام وهذا 
العطاء املستمر ويعد حلقة الربط والتنسيق بني 
الكتاب واالعالميني الفلسطينيني واملؤسسات 
وبني  األسرى  بقضايا  العالقة  ذات  والهيئات 
هذه الوسائل اإلعالمية اجلزائرية سابقة الذكر. 
ومن هنا ادعوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها 
«أبو  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  سيادة 
لتكرمي  املالكي  رياض  اخلارجية  ووزير  مازن» 
جهوده  على  صالح  خالد  احملرر  األسير  االخ 
املضنية وعطائه املستمر يف خدمة وتناول قضايا 
االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني  األسرى 
النموذج  هذا  تعميم  إلى  والسعي  اإلسرائيلية 
وتلك التجربة على باقي السفارات الفلسطينية 
اعالم  بني  للربط  واألجنبية  العربية  الدول  يف 
واإلعالميني  الكتاب  وبني  الدول  هذه 
الفلسطينية  القضايا  تناول  ليتم  الفلسطينيني، 
موحدة  فلسطينية  إعالمية  استراتيجية  وفق 
حقيقة  كشف  إلى  أساسي  بشكل  تهدف 
االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى إلى الظهور 
يف دور الضحية ويتغنى باإلنسانية من خالل 
واألجنبية،  العربية  باللغة  الدعائي  خطابه 
والعمل املتواصل لفضح املمارسات اإلسرائيلية 
ر  وتطوي  الدولية،  احملافل  يف  األسرى  ضد 
اإلعالمي الفلسطيني والعربي واألجنبي على 
وتطوير  وتفعيلها  األسرى  بقضايا  االهتمام 
على  املفترض  فمن  لها،  اإلعالمية  تغطيتهم 
اجلانب اإلعالمي الذي يتناول قضايا األسرى 
أن يكون على قدر من املهنية والكفاءة العالية، 
يف  املتخصصة  واملهارة  اخلبرة  لديه  وتتوافر 
للمجتمع  الفلسطينيني  إيصال صوت األسرى 
إلى  األنظار  جذب  بهدف  والدولي،  العربي 

قضاياهم العادلة وتدويلها.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت   
مواطًنا من  اليوم(13)  املاضية، وفجر  الليلة 
اعتداءات  ذلك  رافق  فتيان،  بينهم  الضفة 
على املواطنني، ومداهمة منازل منها ألسرى 
آخرين  ملواطنني  بالغات  وتسليم  سابقني، 
إن  األسير  نادي  وقال  مخابراتها.   ملراجعة 
بلدة  من  اعتقالهم  جرى  مواطنني  ثالثة 
وهم:  والبيرة  اهللا  رام  قضاء  مشعل  أبو  دير 
ومحمد  (بزروقة)،  زهران  محمد  محمود 
إبراهيم  رمزي  والفتى  زهران،  خميس 
عطا. ومن بيت حلم اعتقل االحتالل ثالثة 
عاًما)،   29) صدوق  رضا  وهم:  مواطنني 
وعادل حجازي (48 عاًما)، باإلضافة إلى 
عاًما)   21) الوحش  جمال  مجاهد  املواطن 

من بلدة زعترة، وجميعهم أسرى سابقني. 
من  مواطنني  لثالثة  اعتقال  جرى  فيما 
نابلس وهم: أحمد محمد شحادة، وأسامة 
علي شحادة وكالهما من بلدة عوريف وهما 
أسيران سابقان، باإلضافة إلى أُسيد بسام 
ناصر  سعيد  املعتقلني  إلى  ُيضاف  يدك. 
حمدان  محمد  ومثقال  عاًما)،   20) جرار 
جنني  محافظة  من  وكالهما  عاًما)   20)
حاجز  أمام  من  اعتقالهما  جرى  حيث 
وفادي  عرابة،  بلدة  من  بالقرب  عسكري 
األقصى،  املسجد  حراس  أحد  وهو  عليان 
والفتى منتصر ناصر سبتة (15 عاًما)،  من 

بلدة العيساوية.

 نادي األسير الفلسطينى
تأجيل النظر في التماس27 أسيرًا 

من محرري صفقة «وفاء األحرار» حتى 
الثاني من جانفي المقبل  

لالحتالل  العليا  احملكمة  أجلت   
املُقدم  االلتماس  يف  بالنظر  اخلاصة  اجللسة 
باسم (27) أسيرًا من محرري صفقة «وفاء 
من  الثاني  تاريخ  حتى  وذلك  األحرار»، 
وأوضحت   .2020 الثاني/ يناير  كانون 
نافع،  أمان  البرغوثي  نائل  األسير  زوجة 
ميثالن  أسيرين  عن  الترافع  سيتم  أنه 
عنهم  باإلفراج  للمطالبة  الـ(27)  األسرى 
البرغوثي،  وهما نائل  اعتقالهم،  وإنهاء 
اهللا، وهما  رام  محافظة  من  رضوان  ونايف 
االحتالل  أعاد  الذين  األسرى  ضمن  من 
نادي  ولفت  املؤبد.  السابقة،  أحكامهم 
اعتقال  أعاد  االحتالل  أن  إلى  األسير 
«وفاء  قرابة (70) محررًا من أسرى صفقة 
األحرار» منذ عام 2014، وأعاد أحكامهم 
بلجنة  ُعرفت  جلنة  خالل  من  السابقة 
ُشكلت  والتي  العسكرية»،  «االعتراضات 
للنظر يف قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ 
قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خالل 
أن  إلى  «ملف سري».ُيشار  بوجود  اإلدعاء 
62) العمر  من  والبالغ  البرغوثي  األسير 

معتقالت  يف  الـ(40)  عامه  يقضي  عاًما) 
قد  االحتالل  سلطات  وكانت  االحتالل، 
 (30) ملدة  بالّسجن  ُحكًما  بحقه  أصدرت 
شهرًا بعد اعتقاله عام 2014، وبعد انتهاء 
املدة، أعادت له حكمه السابق ومدته مؤبد 
نايف رضوان  و(18) عاًما. وكذلك األسير 
عام  عنه  باإلفراج  قرار  بحقه  صدر  الذي 
ألف   (50) بقيمة  مالية  وغرامة   ،2014
شيقل  اى ما يعادل 15 الف دوالر امريكى 
احملكمة،  جلسات  بحضور  التزامه  ،مع 
يف  للنظر  توجهه  وخالل   2016 عام  ويف 
قرار  على  االحتالل  نيابة  قدمته  استئناف 
عنه،  باإلفراج  والقاضي  السابق،  احملكمة 
صدر قرار باعتقاله مجددًا، وإعادته حلكمه 
ومن  عاًما.  و(30)  مؤبدين  مدته  السابق؛ 
لالحتالل  العليا  احملكمة  أن  ذكره  اجلدير 
تقدم  الذي  االلتماس   ،2015 عام  رفضت 
الصفقة،  محرري  من  أخرى  مجموعة  به 
االعتراضات»  «جلنة  قرار  على  وأبقت 

املتمثل بإعادتهم ألحكامهم السابقة.   

د. خالد أبو قوطة أستاذ ■
ورئيس قسم اإلعالم بكلية 

فلسطين  التقنية



15السنة 01 - العدد 59 -اخلميس 15 ربيع الثاني1441 هـ - 12 ديسمبر 2019م
أخبار العالم

األسرى  الفلسطينيون:
 اإلعالم الجزائري صوت من ال صوت لهم

ليس غريبًا على االعالم الجزائري صاحب المواقف الداعمة والمشرفة تجاه القضايا الفلسطينية وتحديدًا المحورية منها والمتمثلة في قضايا الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وعلى رأسها 
قضيتي القدس واألسرى، فهو سند قوي مدافع عن الحق الفلسطيني.

 نادي األسير الفلسطينى
قوات االحتالل تعتقل 13 مواطًنا 

من الضفة بينهم فتيان

هيئة شؤون األسرى والمحررين
    

في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان االحتالل يعتقل 5000 فلسطيني
 أفادت هيئة شؤون األسرى واحملررين، 
بأن سلطات   ، املوافق 12/12/2019  اليوم 
 (5000) نحو  اعتقال  تواصل  االحتالل 
نحو  بينهم  سجونها،  يف  فلسطيني/ة 
يف  ذلك  جاء  امرأة.  و(38)  طفل   (200)
العاملي  اليوم  مبناسبة  األسرى  لهيئة  بيان 
أن  الهيئة  فيه  وأّكدت  اإلنسان،  حلقوق 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنتهك جملة 
الدولي  القانون  وّفرها  التي  احلماية  قواعد 
للمعتقلني، مبواصلتها العتقال العشرات من 
الفلسطينيني يوميًا يرافقها انتهاج سياسات 
تصل  االعتقال  عمليات  خالل  تنكيلية 

واإلعدام خارج  املفرطة  القوة  استخدام  إلى 
يف  على االستمرار  عالوة  القانون.  نطاق 
سياسات اعتقال أعضاء املجلس التشريعي 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  السابقني 
خلفية  على  واالعتقاالت  والّصحفيني 
تستثني  وال  كما  بوك،  الفيس  عبر  النشر 
اإلجراءات؛  تلك  من  االحتالل  سلطات 
وأضافت  والقاصرين.  واألطفال  النساء 
نفذت  االحتالل  معتقالت  إدارة  أن  الهيئة 
األسير  لسلب  والهادفة  القمعية  سياساتها 
وشكلت  كرامته،  من  واحلط  الفلسطيني 
هذه  لتطبيق  األولى  اجلولة  التحقيق  محّطة 

التعذيب اجلسدي  أساليب  السياسات عبر 
األولى  اللحظة  منذ  تبدأ  والتي  والنفسي، 
لزّج األسير داخل مراكز التحقيق والتوقيف، 
كما وتواصل إدارة املعتقالت تنفيذ عمليات 
القمع والقهر والتنكيل والسلب على األسير 
ومتثلت  املركزية،  املعتقالت  إلى  نقله  بعد 
هذه السياسات: بالعزل، وفرض العقوبات 
على  املبّرح  بالضرب  واالعتداء  املالية، 
األسرى خاصة خالل عمليات االقتحامات 
وما  والغرف،  للزنازين  املتكررة  والتفتيشات 
األسرى،  ملقتنيات  تخريب  من  يرافقها 
وحرمان املئات من األسرى من زيارة ذويهم 

«األمن»،  وهو  الدائمة  الذريعة  حتت  لهم 
بالعالج  حقه  األسير  سلب  إلى  إضافة 
والرعاية الصحية عبر سياسة اإلهمال الطبي 
األسرى  بنقل  واستمرت  كما  املتعمد، 
لتشكل  «البوسطة»  بعربة  تسمى  ما  عبر 
العذاب  رحلة  األسرى،  عليها  ُيطلق  كما 
املتكررة، السيما لألسرى املرضى. وأّكدت 
واملنظمة  اجلسيمة  االنتهاكات  على  الهيئة 
لقواعد القانون الدولي التي متارسها سلطات 
الفلسطينيني،  املعتقلني  بحّق  االحتالل 
احملاكمة  ضمانات  جتاهل  يف  واستمرارها 
العادلة التي وّفرها القانون الدولي اإلنساني 

القواعد  خصوصًا  اإلنسان،  حقوق  وقوانني 
 ،1955 السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
واالتفاقيات  اإلعالنات  من  وغيرها 
املعتقلني.  حقوق  تكفل  التي  الدولية 
العاجل  بالتدخل  الدولي  املجتمع  وطالبت 
جتاه  واألخالقية  القانونية  اللتزاماته  وفاًء 
فاعلة  إجراءات  اتخاذ  وإلى  الفلسطينيني، 
اليومية  جرائمه  على  االحتالل  حملاسبة 
بحق الفلسطينيني وإلزامه باحترام حقوقهم، 
واإلقليمية  احمللية  املستويات  تدعو  كما 
والدولية إلى تفعيل احلمالت التضامنية مع 

الفلسطينيني إلسناد قضيتهم.

مواقف  عن  وسمع  قرأ  قد  وكلنا  ال  ولم   
اثنان  يختلف  فال  السياسية،  اجلزائر  دولة 
الفلسطينية  بالقضية  تهتم  اجلزائر  أن  على 
وشعبها وتقدر معاناتهم منذ كانت اجلزائر حتت 
االحتالل الفرنسي، ولكن االهتمام األكبر كان 
منذ انطالقة الثورة اجلزائرية يف األول من نوفمبر 
1954م، فارتبطت فلسطني بالوجدان اجلزائري 
ومشاعره سياسيًا باإلضافة إلي مكانة فلسطني 
والوالء  املشاعر  وتعمقت  والدينية  الروحية 
الدول  أكثر  من  اجلزائر  ما جعل  وهو  لفلسطني 
للفلسطينيني  احتضانا  واإلسالمية  العربية 
وقضيتهم. واليوم أجد نفسي عاجزًا عن تقدمي 
املسؤول  احملترم  االعالم  لهذا  والعرفان  الشكر 
املواقف  وصاحب  الثورية  الرؤية  صاحب 
منذ  الفلسطينيني  االسرى  لقضايا  الداعمة 
القدم، فعندما أقوم بإعداد بحثًا أو ورقة بحثية 
الفلسطينيني  األسرى  عن  يتحدث  مقاًال  أو 
الصفحات  عبر  الهشيم  يف  كالنار  ينتشر  أجده 
فينتابني  اجلزائرية  اإللكترونية  واملواقع  الورقية 
شعور اخلجل والتقصير واإلهمال اجتاه االسرى 
لم  ألني  االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني 
أكن على قدر املسؤولية ولم أعطيهم حقهم يف 
واالجتماعية  السياسية  قضاياهم  وتناول  طرح 
واالقتصادية  واالجتماعية  والنفسية  والصحية 
وغيرها من عشرات القضايا التي تؤرِّق وتنغِّص 
واملعتقالت  السجون  داخل  حياتهم  عليهم 
واملقربني  ذويهم  وحياة  جهة  من  اإلسرائيلية 
الشعب  تكدر حياة  بل  أخرى  من جهة  منهم 
الفلسطيني كله ألنه ال يكاد بيت فلسطيني لم 

يخض أحد أفراده جتربة األسر. 
والتقصير  اخلجل  شعور  ينتابني  وكذلك 
التي  اجلزائرية  اإلعالمية  الوسائل  هذه  من 
لقضايا  الوقت  وهذا  املساحات  هذه  كل  تفرد 
بتزويدها  وتطالبنا  الفلسطينيني  االسرى 
من  بهم  اخلاصة  واألبحاث  والتقارير  باألخبار 
الورقية  صفحاتها  عبر  وتناولها  عرضها  أجل 

وإذاعاتها  الفضائية  قنواتها  وعبر  واإللكترونية 
العربية  اإلعالمية  الوسائل  بعكس  احمللية 
واألجنبية. فاهتمام االعالم العربي واالجنبي 
يف  وروتيني  موسمي  يعتبر  االسرى  بقضايا 
عالقات  أخبار  مجملها  ويف  احلاالت،  معظم 
عامة بالدرجة األولى، ألن قضايا األسرى وما 
نفسها  فرضت  شعبية  نشاطات  من  صاحبها 
دون  فقط  والعربي  الفلسطيني  اإلعالم  على 
اإلعالم األجنبي؛ وكان هذا االهتمام نابعًا من 
حجم املشكلة وليس من اهتمام اإلعالم مبعاجلة 
مدروسة  إعالمية  خطة  وفق  األسرى  قضايا 
هذه  توليها  وأهميه  محددة  واستراتيجية 
مثلما  القضايا  هذه  ملعاجلة  اإلعالمية  الوسائل 
مختلف  األمر  وهذا  اجلزائري.  االعالم  فعل 
متامًا مع إعالم دولة اجلزائر الشقيقة التي متيزت 
األسرى  قضايا  تناول  يف  سواها  دون  وانفردت 
احلجم  إعالمية من حيث  وفق خطة وسياسة 
واحملتوى فهي متنح هذه القضايا 22 صفحة يف 
املالحق  إلى  إضافة  اليومية  والصحف  اجلرائد 
املتمثلة يف  الصحف  هذه  الصادرة عن  اخلاصة 
البالد, الوسط,  احلوار,  الشروق,  صحيفة: 
املغرب  السالم,  التحرير,  اإلخبارية,  املواطن, 
اليوم  أخبار  الراية,  الرائد,  االحتاد,   , األوسط 
اليوم, أخبار  الوطن,  أخبار  اليومي,  اجلديد   ,
صوت االحرار, الصوت اآلخر, املسار, املوعد,
اللقاء, املشوار السياسي وصحف أخرى، وهى 
يوميًا  مهمة  مساحات  تفسح  يومية  صحف 
والدراسات  واملقاالت  والتقارير  االخبار  ملتابعة 

التي تتعلق باألسرى الفلسطينيني. 
هذا إلى جانب القنوات الفضائية اجلزائرية 
التي  احمللية  واإلذاعات  واخلاصة  احلكومية 
املواقع  بجانب  واسعة  زمنية  مساحات  تفرد 
وعرض  لتناول  واملتنوعة  املتعددة  االلكترونية 
هذه القضايا املختلفة، ويتم ذلك كله بالتنسيق 
األسرى  ملف  مسؤول  صالح  خالد  األخ  مع 
اجلندي  هذا  اجلزائر,  بدولة  فلسطني  يف سفارة 

املجهول الذي يقف خلف هذا االهتمام وهذا 
العطاء املستمر ويعد حلقة الربط والتنسيق بني 
الكتاب واالعالميني الفلسطينيني واملؤسسات 
وبني  األسرى  بقضايا  العالقة  ذات  والهيئات 
هذه الوسائل اإلعالمية اجلزائرية سابقة الذكر. 
ومن هنا ادعوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها 
«أبو  الفلسطيني محمود عباس  الرئيس  سيادة 
لتكرمي  املالكي  رياض  اخلارجية  ووزير  مازن» 
جهوده  على  صالح  خالد  احملرر  األسير  االخ 
املضنية وعطائه املستمر يف خدمة وتناول قضايا 
االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني  األسرى 
النموذج  هذا  تعميم  إلى  والسعي  اإلسرائيلية 
وتلك التجربة على باقي السفارات الفلسطينية 
اعالم  بني  للربط  واألجنبية  العربية  الدول  يف 
واإلعالميني  الكتاب  وبني  الدول  هذه 
الفلسطينية  القضايا  تناول  ليتم  الفلسطينيني، 
موحدة  فلسطينية  إعالمية  استراتيجية  وفق 
حقيقة  كشف  إلى  أساسي  بشكل  تهدف 
االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى إلى الظهور 
يف دور الضحية ويتغنى باإلنسانية من خالل 
واألجنبية،  العربية  باللغة  الدعائي  خطابه 
والعمل املتواصل لفضح املمارسات اإلسرائيلية 
ر  وتطوي  الدولية،  احملافل  يف  األسرى  ضد 
اإلعالمي الفلسطيني والعربي واألجنبي على 
وتطوير  وتفعيلها  األسرى  بقضايا  االهتمام 
على  املفترض  فمن  لها،  اإلعالمية  تغطيتهم 
اجلانب اإلعالمي الذي يتناول قضايا األسرى 
أن يكون على قدر من املهنية والكفاءة العالية، 
يف  املتخصصة  واملهارة  اخلبرة  لديه  وتتوافر 
للمجتمع  الفلسطينيني  إيصال صوت األسرى 
إلى  األنظار  جذب  بهدف  والدولي،  العربي 

قضاياهم العادلة وتدويلها.

اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  اعتقلت   
مواطًنا من  اليوم(13)  املاضية، وفجر  الليلة 
اعتداءات  ذلك  رافق  فتيان،  بينهم  الضفة 
على املواطنني، ومداهمة منازل منها ألسرى 
آخرين  ملواطنني  بالغات  وتسليم  سابقني، 
إن  األسير  نادي  وقال  مخابراتها.   ملراجعة 
بلدة  من  اعتقالهم  جرى  مواطنني  ثالثة 
وهم:  والبيرة  اهللا  رام  قضاء  مشعل  أبو  دير 
ومحمد  (بزروقة)،  زهران  محمد  محمود 
إبراهيم  رمزي  والفتى  زهران،  خميس 
عطا. ومن بيت حلم اعتقل االحتالل ثالثة 
عاًما)،   29) صدوق  رضا  وهم:  مواطنني 
وعادل حجازي (48 عاًما)، باإلضافة إلى 
عاًما)   21) الوحش  جمال  مجاهد  املواطن 

من بلدة زعترة، وجميعهم أسرى سابقني. 
من  مواطنني  لثالثة  اعتقال  جرى  فيما 
نابلس وهم: أحمد محمد شحادة، وأسامة 
علي شحادة وكالهما من بلدة عوريف وهما 
أسيران سابقان، باإلضافة إلى أُسيد بسام 
ناصر  سعيد  املعتقلني  إلى  ُيضاف  يدك. 
حمدان  محمد  ومثقال  عاًما)،   20) جرار 
جنني  محافظة  من  وكالهما  عاًما)   20)
حاجز  أمام  من  اعتقالهما  جرى  حيث 
وفادي  عرابة،  بلدة  من  بالقرب  عسكري 
األقصى،  املسجد  حراس  أحد  وهو  عليان 
والفتى منتصر ناصر سبتة (15 عاًما)،  من 

بلدة العيساوية.

 نادي األسير الفلسطينى
تأجيل النظر في التماس27 أسيرًا 

من محرري صفقة «وفاء األحرار» حتى 
الثاني من جانفي المقبل  

لالحتالل  العليا  احملكمة  أجلت   
املُقدم  االلتماس  يف  بالنظر  اخلاصة  اجللسة 
باسم (27) أسيرًا من محرري صفقة «وفاء 
من  الثاني  تاريخ  حتى  وذلك  األحرار»، 
وأوضحت   .2020 الثاني/ يناير  كانون 
نافع،  أمان  البرغوثي  نائل  األسير  زوجة 
ميثالن  أسيرين  عن  الترافع  سيتم  أنه 
عنهم  باإلفراج  للمطالبة  الـ(27)  األسرى 
البرغوثي،  وهما نائل  اعتقالهم،  وإنهاء 
اهللا، وهما  رام  محافظة  من  رضوان  ونايف 
االحتالل  أعاد  الذين  األسرى  ضمن  من 
نادي  ولفت  املؤبد.  السابقة،  أحكامهم 
اعتقال  أعاد  االحتالل  أن  إلى  األسير 
«وفاء  قرابة (70) محررًا من أسرى صفقة 
األحرار» منذ عام 2014، وأعاد أحكامهم 
بلجنة  ُعرفت  جلنة  خالل  من  السابقة 
ُشكلت  والتي  العسكرية»،  «االعتراضات 
للنظر يف قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ 
قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خالل 
أن  إلى  «ملف سري».ُيشار  بوجود  اإلدعاء 
62) العمر  من  والبالغ  البرغوثي  األسير 

معتقالت  يف  الـ(40)  عامه  يقضي  عاًما) 
قد  االحتالل  سلطات  وكانت  االحتالل، 
 (30) ملدة  بالّسجن  ُحكًما  بحقه  أصدرت 
شهرًا بعد اعتقاله عام 2014، وبعد انتهاء 
املدة، أعادت له حكمه السابق ومدته مؤبد 
نايف رضوان  و(18) عاًما. وكذلك األسير 
عام  عنه  باإلفراج  قرار  بحقه  صدر  الذي 
ألف   (50) بقيمة  مالية  وغرامة   ،2014
شيقل  اى ما يعادل 15 الف دوالر امريكى 
احملكمة،  جلسات  بحضور  التزامه  ،مع 
يف  للنظر  توجهه  وخالل   2016 عام  ويف 
قرار  على  االحتالل  نيابة  قدمته  استئناف 
عنه،  باإلفراج  والقاضي  السابق،  احملكمة 
صدر قرار باعتقاله مجددًا، وإعادته حلكمه 
ومن  عاًما.  و(30)  مؤبدين  مدته  السابق؛ 
لالحتالل  العليا  احملكمة  أن  ذكره  اجلدير 
تقدم  الذي  االلتماس   ،2015 عام  رفضت 
الصفقة،  محرري  من  أخرى  مجموعة  به 
االعتراضات»  «جلنة  قرار  على  وأبقت 

املتمثل بإعادتهم ألحكامهم السابقة.   

د. خالد أبو قوطة أستاذ ■
ورئيس قسم اإلعالم بكلية 

فلسطين  التقنية
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 تكنولوجيا

واتساب ستحظر تطبيقها على ماليين الهواتف الذكية

 الشركة توضح قرارها وتعلن موعد بدء سريانه

رسمي  بيان  يف  نشر  واتساب   
متوفرًا  يكون  لن  التطبيق  أن  له 
بنظام  تعمل  التي  الهواتف  على 
أجهزة  وبعض  فون،  ويندوز  تشغيل 
ديسمبر/  31 بعد  وآيفون  أندرويد 
أجهزة  أما عن  األول 2019.  كانون 
إنه  الشركة  فقالت  وأندرويد،  آيفون 
2020 فبراير/شباط   1 من  ابتداء 

الذين  األشخاص  يتمكن  لن 
يستخدمون نظام أندرويد 2.3.7 أو 
ما قبله ومستخدمو آيفون بنظام آي أو 
إنشاء حسابات  من  قبله  وما   8 إس 
ذكر  فيما  التطبيق.  على  جديدة 

التقرير أن مستخدمي آيفون وأندرويد 
إذا  حديثة  برامج  إلى  سيحتاجون 
استخدام  متابعة  يريدون  كانوا 
تطبيق واتساب. يف وقت سابق كما 
خاصية  عن  تقارير صحفية  كشفت 
WhatsApp لتطبيق  جديدة 
يتعلق  فيما  دقة  أكثر  سيصبح  إذ 
التعبيرية،  والرموز  النص،  بضبط 
ومقاطع  الصور،  على  وامللصقات 
إن  وُيقال  املتحركة.  والصور  الفيديو 
على  متاحة  ستكون  اخلاصية  هذه 
التطبيق  من  التجريبي  اإلصدار 
أن  املتوقع  ومن   .iOS أنظمة  على 
احلالة  إلى وسائط حتديث  أيضًا  متتد 

أيضًا.

ابتسام  بوكثير

بعد 21 عامًا.. تنحية مؤسَسي جوجل من إدارة الشركة األم «ألفابت»

توقف.. ال تشحن هاتفك بهذه الطريقة
وجود هاتف أو جهاز البتوب ببطارية مستنزفة أو توشك على 
لشحن  طريقة  أي  عن  بحثًا  املرء  جنون  ليجن  كاٍف  أمر  االنتهاء 
التفكير مرتني قبل استخدام أي  اجلهاز، ولكن قد ينبغي عليك 
سلك عشوائي يف منصات الشحن املوجودة يف القطارات أو منافذ 

USB يف الفنادق، قد جتد املخترقني يف انتظارك.
يف أمريكا يتم االحتيال عبر منافذ الشواحن يف أمريكا وجه 
للمسافرين  حتذيرًا  أجنلوس  لوس  ملقاطعة  العام  املدعي  مكتب 
 ،USB بخصوص إمكانية االحتيال عليهم من خالل منافذ شحن

The األمريكية.  New York Times وفق صحيفة
مقطع  للمقاطعة، يف  العام  املدعي  نائب  لوك سيساك،  وقال 
فيديو نشره على اإلنترنت هذا الشهر: «الشحن املجاني قد ينتهي 

باستنزاف حسابك البنكي».
أجهزتهم  األبرياء  املستخدمون  يوصل  عندما  ذلك  يحدث 
حتمل   USB أسالك  يستخدمون  أو   USB مبنافذ  اإللكترونية 

برمجيات خبيثة.
املخترقني  ومتنح  األجهزة،  تلك  اخلبيثة  البرمجيات  تصيب 
سبيًال للدخول. ويصبح بإمكان املخترقني قراءة وتصدير بياناتك، 
مبا يف ذلك كلمات املرور، وميكنهم أيضًا قفل تلك األجهزة وجعلها 

غير قابلة لالستخدام.
إلى  أيضًا  ميتد  بل  فحسب،  األسالك  على  يقتصر  ال  اخلطر 
منافذ الشحن وقال فياس سيكار، األستاذ اجلامعي مبعهد بحوث 

يتمكن  «مثلما  ميلون:  كارنيغي  بجامعة  واخلصوصية  األمن 
تركيب  طريق  عن  البنكية  البطاقات  بيانات  سرقة  من  احملتالون 
اآللي،  الصراف  ماكينات  على  قانونية  غير  بطاقات  قراءة  أجهزة 
ميكن للمخترقني تبديل منافذ USB بسهولة بأجهزة أخرى عليها 

برامج خبيثة تسرق بيانات أجهزتكم».
كان  إذا  خبيثًا  ليصبح  املنفذ  تعديل  السهل  «من  وأضاف: 
واثقني من  غير  إنهما  أرسني وسيكار  وقال  املخترق».  متناول  يف 
عدد املرات التي تكررت فيها مثل تلك الهجمات، إال أن العدد 
املتزايد من منافذ شحن USB يف األماكن العامة مثل الفنادق 
واملطارات ووسائل النقل العامة تعني زيادة احتماالت وقوع ضحايا 
الناس شحن هواتفهم  الهجمات. وقال سيكار: «يريد  ملثل تلك 
وأجهزتهم اللوحية بسهولة أينما ذهبوا. وأنا أود ذلك أيضًا، ولكن 

هناك مخاطر وراء ذلك».
حماية  أجهزة  استخدام  أيضًا  ميكنهم  األشخاص  إن  وقال 

.«USB تعرف بـ «واقي USB ملحقة على أسالك
وأضاف: «آلية عمل تلك األجزاء الصغيرة بسيطة ورائعة يف 

.«USB نفس الوقت، فهي تعُطل منفذ البيانات على شاحن
وهذا يعني أن السلك سوف يشحن اجلهاز، ولكن لن يكون 

قادرًا على إرسال أو استقبال البيانات.
وقال سيكار: «ميكنك شراء هذه األدوات البسيطة بأقل من 

خمسة دوالرات، وقد تنقذ حياتك حرفيًا».

التنفيذي  املدير  بيتشاي،  ساندر  سيحل   
كمدير  بيدج،  الري  محل  لشركة جوجل، 
دور  يقلص  ما  «ألفابت»،  األم  للشركة  تنفيذي 
بيدج وسيرجي برين يف الشركة التي أسساها منذ 

21 عامًا.
األبوين  بدور  وبرين  بيدج  اكتفى  فيما 
الفخريني للشركة، إذ كتبا يف تدوينة يوم الثالثاء 
3 ديسمبر/كانون األول: «يف حني أنه من دواعي 
الشركة  إدارة  يف  بقوة  شاركنا  أننا  البالغ  فخرنا 
أن  نرى  فإننا  جدًا،  طويلة  لفترة  يومي  بشكل 
الفخورين  األبوين  دور  نلعب  ألن  حان  الوقت 
اللذين يقدمان النصح والود، دون أن نأخذ على 

عاتقنا املتاعب اليومية».
بيدج  إن  «ألفابت»  األم  الشركة  قالت  بينما 
مديرين  سيظالن  عامًا)   46 (كالهما  وبرين 
املدير  منصب  عن  سيتخليان  لكنهما  بالشركة، 
منصب  أن  بياٍن  يف  مؤكدًة  والرئيس،  التنفيذي 
املدير  الرئيس سيظل شاغرًا، وستكتفي مبنصب 
خضعت  األخيرة  التغييرات  وأن  التنفيذي، 
ملناقشات مطّولة. يف الواقع تختلف رؤية املديرين 

وبرين  بيدج  يتشارك  إذ  واجلديد،  السابقني 
برامج  تطوير  أهمية  تؤكد  التي  الرؤية  وبيتشاي 
على  البحث  عملية  جلعل  االصطناعي  الذكاء 
يف  سرعة.  أكثر  العمليات  من  وغيرها  الشبكة 
هذه  مثل  جلعل  اجلهود  من  بيتشاي  كّثف  حني 
لكن  العالم.  مستوى  على  متاحة  التكنولوجيا 
مسبوق،  غير  لتمحيص  تخضع  الرؤية  هذه 
الشركة  العالم  أنحاء  يف  حكومات  مطالبة  وسط 
رأى  وقد  أعلى.  وبضرائب  أفضل  بضمانات 
مستثمرون أن إجراء تعديالت يف اإلدارة ميكن أن 
أفضل  نحو  على  التعامل  على  «ألفابت»  يساعد 

مع التحديات وعلى التركيز على تنمية األرباح.
أكتوبر/ أُسست يف  التي  «ألفابت»  أن  يذكر 
تشرين األول 2015 وتولى إدارتها منذ التأسيس 
بيدج وبرين متلك أكثر من 12 شركة، منها شركة 
قائد،  بال  املتحركة  السيارات  لتكنولوجيا  «واميو» 
وقد  الصحية،  الرعاية  لبرامج  «فيريلي»  وشركة 
إلعادة  خطة  من  كجزء   2015 عام  يف  ظهرت 

هيكلة جوجل.

 قالت صحيفة Metro  البريطانية إن شركة واتساب أعلنت أنها ستحظر تطبيقها على ماليين الهواتف الذكية مع بداية العام الجديد. إذ قالت الصحيفة إن التطبيق المملوك من فيسبوك سيتوقف عن 
العمل في هواتف «ويندوز»، وهواتف أخرى تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر/كانون األول 2019.
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خبراء يحّذرون من أن انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة والرسائل الزائفة إضافة إلى الترويج إلى خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل 
االجتماعي يشجع على العنف ويقّوض االستقرار الدولي.

طرحت نخبة من القياديني وصّناع القرار واخلبراء 
ونشطاء املجتمع املدني من مختلف أنحاء العالم يف 
الرقمي  العصر  يف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  املنتدى 
الذي تستضيفه تونس، إشكالية ُتشكل هاجسا أمام 
التكنولوجي،  التطور  تنامي  ظل  يف  الدولي  املجتمع 
وهي كيفية حماية حقوق اإلنسان يف العصر الرقمي.

تباحث اخلبراء حول قضايا حقوق اإلنسان على 
يف  احلاصلة  بالتطورات  عالقة  يف  الدولي  املستوى 
املجاالت املّتصلة بتكنولوجيات االتصال واملعلومات، 
أمام نشطاء  أن هناك حتديا كبيرا  وأجمع هؤالء على 
املجتمع املدني، وخاصة يف الدول غير املستقرة التي 
تشهد صراعات ساخنة مثل الشرق األوسط، حيت 
تضاف حماية احلقوق الرقمية إلى املتاعب السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية التي تعاني منها املنطقة.
وحذر اخلبراء من أن انتشار الشائعات واملعلومات 
إلى  الترويج  إلى  إضافة  الزائفة  والرسائل  اخلاطئة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الكراهية  خطاب 
يشجع على العنف ويقّوض االستقرار الدولي. وبدل 
باتت  احلقوق،  وسيلة حلماية  التكنولوجيا  تكون  أن 
على  التأثير  تريد  سياسية  ألطراف  بروباغندا  مبثابة 

الرأي العام.
معهد  عن  العام  هذا  تقرير صدر  أفاد  أن  وسبق 
السياسية  ”األخبار  أن  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
أوسع،  نطاق  وعلى  أعمق  بصورة  انتشرت  الكاذبة 
ووصلت إلى عدد أكبر من الناس وكانت أكثر انتشارا 

من أي فئة أخرى من املعلومات الكاذبة“.
املتحدة  األمم  مفوضة  باشليه،  ميشيل  وأقرت 
اليوم  أشغال  خالل  اإلنسان،  حلقوق  السامية 

للمنتدى،  األول 
استعمال  وقع  أنه 
الرقمية  األدوات 
حقوق  النتهاك 
وبصفة  اإلنسان 
لألقليات  خاصة 

والصحافيني. كما أن تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
تشجع على مثل هذه املمارسات.

ودعت باشليه إلى ضرورة تطوير اإلطار القانوني 
حلماية حقوق اإلنسان وإعادة هيكلة املنظومة الرقمية 
املفوضة  رأي  ويتسق  الدولية.  الشفافية  لتحقيق 
األممية مع رأي برات سلمون املدير التنفيذي جلمعية 
طالب  الذي   (Access now) ناو“  ”أكسس 
التكنولوجيا  واستعمال  التشريعات  بتطوير  بدوره 
سالمة  وضمان  الناس  خلدمة  إيجابي  بشكل 
بياناتهم  وحفظ  اإللكترونية  اجلرائم  من  املستعملني 
يضيقون  القرار  صناع  أن  إلى  مشيرا  القرصنة.  من 
الرقمية بحجة حماية األمن،  اخلناق على احلريات 
املطالب  املدني  املجتمع  عمل  إلى  يضاف  حتد  وهو 

بحماية احلريات مبختلف أشكالها.
تفاقم  الرقمية“  ”األمية  أن  إلى  خبراء  ويشير 
التحديات أمام نشطاء املجتمع املدني باملنطقة العربية 
حيث تصعب مهمة إقناع وتوعية املستخدمني مبخاطر 
الفضاء السيبراني، يف ظل غياب تشريعات تنظم هذا 

املجال.
بحريني  ناشط  وهو  املسقطي،  محمد  وقال 
لـ“العرب“ مبينا  اإلنسان،  حقوق  أبطال  جائزة  نال 

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  من  ”الكثير  إن 
يستعملون هذا الفضاء بشكل خاطئ حيث ينشرون 
حياتهم وتفاصيلهم اليومية واخلاصة، وهو ما يسمح 

لها  ستغال با
من أطراف أخرى“.

وتابع املسقطي بقوله ”من التحديات األخرى أنه 
أساسا ليس لنا آلية محلية أو إقليمية تناقش موضوع 
احلقوق الرقمية“، متسائال ”إذا صار انتهاك إلى أين 
سلك  أن  إلى  ولفت  املتضرر؟“.  الشخص  سيلجأ 
هي  الرقمية  احلقوق  أن  على  تدريبه  يقع  لم  القضاء 

جزء من حقوق اإلنسان.
احلقوق  حماية  التكنولوجية  الفجوة   وتعيق 
الرقمية لسكان العالم، ففي حني تعد الثورة الرقمية 
يزال هناك تفاوت هائل يف ما بني  ظاهرة عاملية، ال 
البلدان وداخلها من حيث االنتشار، وقيمة التكلفة، 
ال  العالم  سكان  فنصف  الرقمية.  اخلدمات  وأداء 

يستعمل اإلنترنت على حد تعبير املفوضة األممية.
 ويف العراق الذي يشهد توترا سياسيا منذ العام 
املجتمع  الطائفية، يكافح  الصراعات  2003 أججته 
حماية  مهمة  وتبدو  اإلنسان،  حقوق  لتأمني  املدني 

احلقوق الرقمية مهمة عسيرة.
ويقول خالد إبراهيم املدير التنفيذي ملركز اخلليج 
حلقوق اإلنسان إن ”املجتمع املدني يف العراق يفعل 
ويعتقد  احلالية“.  التحديات  ملواجهة  بوسعه  ما  كل 
أن حماية احلقوق الرقمية تتطلب إصدار التشريعات 

التي حتفظها ومتنع انتهاكها.
ويواجه نشطاء املجتمع املدني صعوبات يف الدفاع 

عن 
وهو  طارق  وقال  التوتر.  بؤر  يف  وخاصة  احلريات 
ناشط حقوقي ليبي رفض الكشف عن هويته كاملة. 
نظام االتصاالت مراقب يف بلده وهو ما يفرض على 
السياسي  بأن صوت  منددا  بسرية.  العمل  النشطاء 
على  التضييق  يقع  حني  يف  العام  الرأي  إلى  يصل 

احلقوقيني.
مسبوق  غير  تراجع  ظل  ويف  الضغوط  هذه  أمام 
حلقوق اإلنسان يف العالم وخاصة يف مناطق الصراع، 
فقد استنتج اخلبراء باملنتدى العاملي حلقوق اإلنسان 
إلى ضرورة إرساء قوانني دولية مشتركة تنظم مستقبل 
الشركات  وإقناع  الرقمي  العصر  يف  اإلنسان  حقوق 
تقويضها،  بدل  اإلنسان  حقوق  بتطوير  التكنولوجية 

فاحللول السياسية غير كافية.
2500 من  أكثر  املنتدى  فعاليات  يف  وشارك 

وغير  منظمة حكومية  و700  دولة   130 من  مشارك 
وهي  ناو“  ”أكسس  منظمة  تنظيم  من  وهو  حكومية 
العامة،  والسياسة  اإلنسان  حلقوق  دولية  مجموعة 
إنترنت  عن شبكة  للدفاع  مكّرسة  للربح  هادفة  غير 

مفتوحة ومّجانية.
وبحسب املنظمني فإن اختيار تونس لتنظيم هذا 
يعود  األوسط  والشرق  أفريقيا  األولى يف  للمرة  املؤمتر 
ودميقراطية  ناشطا  تكنولوجيا  ”مركزا  متثل  أنها  إلى 

ناشئة، منذ يناير 2011“.

كيف يمكن حماية حقوق اإلنسان في العصر الرقمي؟

بوكتري ابتسام
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أخبار المجتمع

تقول فليس جاكا، مديرة مركز الغذاء 
املزاجية بجامعة ديكن يف أستراليا  واحلالة 
علم  لبحوث  الدولية  اجلمعية  ورئيسة 
الطعام  جودة  «ترتبط  التغذوي:  النفس 
قياسك  طريقة  النظر عن  بغّض  األفضل، 
يف   30% نحو  بانخفاض  اجلودة،  لهذه 

مخاطر اإلصابة باالكتئاب». 
علم النفس التغذوي ينص على ِحمية البحر 

المتوسط
حتليل  توصل   ، سبتمبر  شهر  يف 
لـ26 دراسة سابقة إلى أن الطب النفسي، 
لدول  الغذائي  النظام  اتباع  جانب  إلى 
باخلضراوات  الغني  املتوسط  البحر  حوض 
اخلضراء والفواكه واملكسرات والبقول وزيت 
يساعد  قد  البحرية،  واملأكوالت  الزيتون 

على تخفيف أعراض االكتئاب. 
أن  الدراسات  حتليل  وجد  كما 
من  أكبر  كمية  يأكلون  الذين  األشخاص 
األطعمة  أو  األلبان  منتجات  أو  اللحوم 
املعاجلة معَرّضون ملخاطر اإلصابة باالكتئاب 

بشكل أكبر. 
قليل  عدد  دراسة،   26 بني  ومن 
النظام  بني  عالقة  وجود  عدم  أظهر  جدًا 
الغذائي والصحة العقلية، بحسب ما نشره 

.WebMD موقع
صغيرة  ووجدت جتربة عشوائية 
محكومة، ُنشرت منذ عدة أسابيع، ظهور 
اجلامعة  لطلبة  املزاجية  احلالة  على  حتسن 
3 خالل  االكتئاب  أعراض  يعانون  الذين 
أسابيع فقط من االعتماد على نظام غذائي 
التجارب  من  النوع  هذا  ويعتبر  مماثل.  

«معيارًا ذهبيًا» بني الباحثني.
لكنها ليست كافية لالستغناء عن الدواء

أدوية  من  تتخلص  أن  قبل  ولكن 

أقرب  إلى  وتهرع  االكتئاب  مضادات 
تلك  من  أي  تشير  ال  للخضراوات،  سوق 
وحده  الغذائي  النظام  أن  إلى  األبحاث 

ميكنه معاجلة أو الوقاية من االكتئاب. 
النظام  حتسني  أن  إلى  تشير  ولكنها 
الغذائي مينحك أساسًا قويًا للشفاء، بغض 

النظر عن أي عالجات أخرى جتربها.
املساعد  األستاذ  رمزي،  دور  يقول 
األطباء  كلية  يف  النفسي  الطب  بقسم 
واجلراحني بجامعة كولومبيا ومؤسس عيادة 
باحلديث  «تبدأ  نيويورك:  والتغذية يف  املخ 
أنك  فيظن األشخاص  الكوسة  عن خضر 
تقصد أن يتوقفوا عن تناول دواء زولوفت. 
يفضل  املجتمعية،  الوصمة  وبسبب 
فيقدمون  األدوية.  تناول  عدم  األشخاص 
على تلك اخلطوة، ظانني أن كل شيء قد 
مناقشة  عليهم  جتب  فقط.  بالطعام  يتغير 

مسألة األدوية مع الطبيب املختص».
هكذا يتصرف الدماغ تجاه الطعام

العناصر  تأثيرات  العلماء  يختبر 
عقود،  منذ  العقلية  الصحة  على  الغذائية 
الغذائي  النظام  أهمية  تزايد  فكرة  ولكن 

بالنسبة للصحة العقلية حديثة نسبيًا. 
أن  بالفطرة  «نعرف  رمزي:  يقول 
فهمنا  ويزداد  التغذية.  حتتاج  أدمغتنا 
الغذائي  النظام  فظاعة  مدى  يوم  بعد  يومًا 
صحتنا  على  السلبية  وتأثيراته  األمريكي 

البدنية، وصحتنا العقلية أيضًا».
أطلقوا  ما  إلى  زميله  مع  وتوصل 
لالكتئاب»،  الطعام  مقاومة  «درجة  عليه 
حتظى  التي  الغذائية  العناصر  على  بناء 

مبواصفات مضادات االكتئاب. 
األطعمة التي حتتوي على كميات أعلى 
لالكتئاب،  املقاِومة  الغذائية  العناصر  من 
مثل  الصدفتني،  ذات  األطعمة  تتضمن 
اخلضراوات  عن  فضًال  والرخويات،  احملار 

اخلضراء مثل اجلرجير والسبانخ. 
على  يقتصر  ال  األمر  إن  رمزي  ويقول 

أيضًا  وصف  فقط  فقط،  األطعمة  تلك 
واملأكوالت  اخلضراوات  من  مجموعة 
واألطعمة  والبقول  واملكسرات  البحرية 

املخمرة. 
ويقول إن ذلك يشبه أطعمة منطقة حوض 

البحر المتوسط.
محامية  مكارثي،  جيني  استمعت 
رمزي  محاضرات  إلى  نيويورك،  من 
للتغلب  الطعام  «تناول  بعنوان  اإللكترونية 

على االكتئاب» منذ عامني. 
أرادت جيني فعل ما بوسعها للحفاظ 
املَرضي  التاريخ  مع  خاصة  صحتها،  على 
لعائلتها يف معاناة االضطراب ثنائي القطب 
لذا  الثاني.  النوع  من  السكري  ومرض 
استمعت إلى محاضرات رمزي، وحاولت 

اتباع توصياته.
يتضمن  العادي  يومها  أصبح 
الثالث؛  الوجبات  يف  خضراء  خضراوات 
واألسماك مثل السلمون أو القد؛ والبقول؛ 
أو  البرتقالية  أو  احلمراء  واخلضراوات 
باإلضافة  واملكسرات؛  والفاكهة  الصفراء؛ 

زيت  وكبسوالت  احليوية  املكمالت  إلى 
السمك. 

للتواصل  خطة  أسهل  هذه  ليست 
مكارثي  ولكن  اآلخرين،  مع  االجتماعي 

تدرك أن املثالية ليست هدفًا يف ذاتها. 
اخلروج  عند  أصدقائها  إلى  تنضم  لذا 
ببعض  تشعر  أن  متوقعة  ليًال،  للعشاء 
أثر  من  التالي،  اليوم  يف  والكسل  اخلمول 

تناول األطعمة غير املعتادة لها.
كبيرًا  فرقًا  «أالحظ  مكارثي:  تقول 
ل  حتُمّ على  وقدرتي  الطاقة،  مستويات  يف 
ألتزم  عندما  العمل  يف  حتدث  التي  األمور 

نظامي الغذائي». 
وتضيف: «هذا العام، لم أعاِن أعراض 
عقلية  استشارة  أي  أحتج  ولم  االكتئاب، 
أو  التوتر  أو  أعاِن الغضب،  أو نفسية. ولم 

القلق».
هل الحمية الكيتونية مفيدة في الحاالت 

المستعصية؟
الغذائي  النظام  مبزايا  اجلميع  يقتنع  ال 
أجل  من  املتوسط  البحر  حوض  لدول 

يف  ليس  األقل  على  االكتئاب،  مقاومة 
إلى  تستجيب  ال  التي  االكتئاب  أنواع 

العالجات األخرى. 
يقول كريس باملر، مدير قسم الدراسات 
العليا والتعليم املستمر مبستشفى ماكلني يف 
النفسي  الطب  مساعد  وأستاذ  بيلمونت، 
بكلية الطب يف جامعة هارفارد، إن احلمية 
الكيتونية ساعدت مرضى االكتئاب املقاوم 

للعالج. 
البحر  لدول  الغذائي  النظام  وعكس 
الكيتونية  احلمية  عن  ينتج  املتوسط، 
محددات ميكن قياسها يف البول، ليتمكن 
الباحثون من حتديد ما إذا كان األشخاص 
ملتزمني قواعد الدراسة والنظام الغذائي أم 
للتفكير  طريقة  «أبسط  باملر:  ويقول  ال. 
بشأن تأثير احلمية الكيتونية هي إن كانت 
خاليا املخ لديها مشكلة مع مصدر الطاقة، 
تفرز  ولن  تعمل بشكل صحيح.  لن  فإنها 
(املادة  السيروتونني  من  الكايف  املقدار 
املزاجية).  باحلالة  املرتبطة  الكيميائية 
أحد  هو  للسيروتونني  النسبي  والنقص 
النظريات الرئيسية حول أسباب االكتئاب»

بوكتري ابتسام

الموز سر من أسرار صحة الشعر

 وهذه أهم فوائده ووصفاته المنزلية السريعة

أكثر  لك  سنشرح  التقرير،  هذا  يف 
التي  والوصفات  للشعر  املوز  فوائد  هي   ما 
ميكنك حتضيرها يف املنزل، ونصائح بسيطة 

الستخدام املاسكات.

فوائد املوز للشعر 
للبروتينات،  املمتازة  املصادر  من  املوز 
كما  الطبيعية،  والزيوت  والفيتامينات، 

العديد  ُيوفر  الذي  املغنيسيوم  على  يحتوي 
من الفوائد للشعر وأهمها:

الشعر  نعومة  على  احلفاظ   •
وحمايته من التلف. 

منع تكّسر الشعر وتقصفه.   •
الشعر  مرونة  على  احلفاظ   •

بشكل طبيعي. 
تقوية الشعر وحتسني مظهره.  •

عام  بشكل  الصحية  املوز  فوائد  أما 
فهي:

للجسم  عديدة  املوز بفوائد  ميتاز 
املوز  ثمرة  حتتوي  حيث  العامة،  والصحة 
وهو  البوتاسيوم،  من  ملليغرامًا   467 على 
ضروري للمحافظة على ضغط الدم، وهذا 

بدوره يحمي القلب.
الصوديوم،  على  الثمرة  حتتوي  كما 
فقر  مينع  الذي   B6 فيتامني  إلى  باإلضافة 
الدم وأمراض القلب التاجية، يحتوي املوز 
أيضًا على األلياف التي ُتسهل عمل اجلهاز 

الهضمي.
ثمار املوز اخلضراء (غير الناضجة) فيها 
نسبة عالية من النشا الذي ُيشبه األلياف، 
وهو مفيد لصحة القولون وُيقلل نسبة السكر 

يف الدم.
وصفات املوز للشعر 

العناصر  أحد  هو  الفوليك  حمض 
املوز،  يف  متوفر  وهو  الشعر،  لصحة  املهمة 
والترطيب،  اللمعان  الشعر  مينح  فهو  ولهذا 

وُيحّسن صحته.
وصفة املوز لتنعيم الشعر

ُتستخدم  ناعم  شعر  على  للحصول 
الطريقة اآلتية:
املكونات: 

موزة واحدة  •
ثمرة أفوكادو  •

حليب جوز الهند  •
طريقة التحضير: 

ُيخلط املوز الناضج مع األفوكادو   •
وُيضاف حليب جوز الهند. 

توضع اخللطة على الشعر وُتترك   •
مدة 20-15 دقيقة. 

متنح  اخللطة  هذه  مالحظة:   •
األفوكادو  استبدال  وُميكن  النعومة،  الشعر 
لونه  للشعر  ُيعيد  الكاكاو  إّن  إذ  بالكاكاو، 

الطبيعي. 
وصفة املوز ملنح الشعر اللمعان

وجميل  المع  شعر  على  للحصول 
ُتستخدم هذه الطريقة:

املكونات: 
كمية من قشر املوز  •

ربع كوب من زيت الزيتون  •
بياض بيضة واحدة  •

طريقة التحضير: 
يف  املكونات  جميع  توضع   •

اخلالط، وُتخلط بضع دقائق. 
وُيترك  الشعر  ُيوزع اخلليط على   •

مّدة 15 دقيقة. 
ُيغسل الشعر بالشامبو والبلسم.  •

وصفة املوز لتقوية الشعر
الطريقة  اتباع  ُميكن  الشعر  لتقوية 

اآلتية:
املكونات: 

كمية من لب املوز  •
كمية من اللنب  •

طريقة التحضير: 
ُتخلط املكونات معًا، ثم توضع   •

على فروة الرأس. 
بعد  البارد  باملاء  الشعر  ُيغسل   •

20-15 دقيقة.

علم النفس التغذوي

 المعدة مفتاح التغلب على االكتئاب، ولكن أي طعام ؟
هل يساعد تناول طعام غني بالخضراوات الخضراء والمأكوالت البحرية على 
التحكم في الحالة المزاجية؟ نعم، هناك فرع ناشئ ومتناٍم في العلوم ُيعرف بـ 
«علم النفس التغذوي»، يركز على الطريقة التي يؤثر بها الطعام في الصحة 

العقلية والنفسية.
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قراءة في رواية «الضحية» لرابح خدوسي

ألسنة طاعنة للشرف َتْخُلُف ألسنة 
«نابالم» االستعمار

خدوسي  رابح  القدير  لألديب  «الضحية»  رواية 
تخوض يف سرد حيوات متناقضة اجتماعيا وتاريخيا، 
على وقع شجون ماٍض قريب، ألناس عاديني ضحت 
واألنانية  واجلشع  األكاذيب  نصب  على  األقدار  بهم 
 (1955 (مواليد  ِميسرة  بني  ابن  اتخذ  واخليبات. 
إحدى القرى التاريخية باألطلس البليدي مكانا تدور 
فيه أحداثا مثيرة ومشوقة للقارئ، شخصيات محورية 
لغة  التي جاءت يف  الرواية  أثثت منت  ثانوية  وأخرى 
من السهل املمتنع، تذكرنا ببريق مؤلفات الطاهر وطار 
شخصية  لكل  أعطت  إذ  هدوقة،  بن  احلميد  وعبد 
يتساءل  لكن  والتمرد،  السرد  يف  الوايف  حقها  ريفية 
حرب  لكل  «الضحية»،  هوية  عن  الرواية  هذه  قارئ 
أبطالها وضحاياها، التي تعتبر معادلة حتمية ال مفر 

منها.
ت ونادت بدحر  نفس األلسن واحلناجر التي بحَّ
التي  األرض،  حترير  بعد  تراها  الفرنسي،  االستعمار 
إشاعات  تنفث  دما،  األرض  مهروا  رجاال  شهدت 
قاتلة لكبرياء اإلنسان، فما بالك بامرأة صماء وبكماء 
من جراء التعذيب ترد قرية ويف حضنها رضيعا باكيا، 
اتهموها  طعنة  وثاني  «بكوشة»،  لقبوها  طعنة،  أول 

بحمل طفل غير شرعي، اسمه سالم.
احلياة  معاناة  وتكابد  وبكوشة حتتطب  السنون  متر 
التي  القرية  سكان  نظر  يف  «اللقيط»  ابنها،  لتربية 
السجن  من  خروجها  بعد  مضض،  على  احتضنتها 
العسكري الفرنسي اكتوت بنار حمئة، وعاشت على 
اغتصبته  الذي  شرفها  واستعادة  احلقيقة  ظهور  أمل 

الذاكرة اجلماعية.
متكنت من ضمان متدرس ابنها الذي بلغ املستوى 
الثانوي، وأصبح قدوًة حملمود، ابن الشيخ يحي الذي 
لم يبرح فصول الرواية مبزحه تارة، وانفعاله تارة أخرى، 

بل حدث وأن استعار محمود كتبا ودفاتر من سالم.
يف  «الصفصافة»  كلمة  تكرار  من  محمود  احتار 
دفاتر صاحبه، واعتقد للوهلة األولى أنها اسم الثانوية 
التي يتمدرس فيها سالم بن بكوشة، شاءت الصدف 
أن يعتلي محمود صفصافة تطل على عني ماء تروي 
يف  محمود  انهمك  شتاء،  صيف  القرية  سكان  ظمأ 
يجد  وفلتًة  البليدي،  لألطلس  األخاذة  املناظر  تأمل 
نفسه يسترق حديث عشيقني مألوفني على وقع رقرقة 
احلسناء  يواعد  رؤية سالم  يصدق  لم  إذ  الزالل،  املاء 
ثمن  سيدفع  الذي  بوعكاز،  بلقاسم  ابنة  صفية، 
سذاجته الحقا. تعهد سالم بطلب صفية للزواج عن 

قريب، بالرغم من حالته االجتماعية املزرية. 
ومبجرد اكتشاف سالم «عش اجلاسوس» محمود، 
جبر  الدهر  وحده  عدة.  أشهرا  صداقتهما  تعكرت 
الشرخ غير املتعمد، األقدار مكتوبة يف عنان السماء، 
الرواية  للجاذبية. تظهر يف  نازلة مبقتضى قانون نيوتن 
َقايْْد»   » ابن  بوعالم،  احلاج  اسمه  بارزة،  شخصية 
سابق (خائن يف نظر الثوار لتمثيلها فرنسا االستعمارية 

ميلك  األهالي)  لدى 
من  زراعية  أراضي 
إبان  مصادرات  تركة 
له  االحتالل،  حقبة 
وآخر  بالقرية  منزل 

باملدينة. 
شخصية  جسدت 
الذي  بوعالم،  احلاج 
لم يضع قدما يف مكة، 
اجلشع والقسوة واخليانة 
الغير  واحتقار  واخلدر 
وسلبه، وعد والد صفية 
باملدينة،  أرض  بقطعة 
حلاجة  إليها  واستدرجه 

يف نفس يعقوب.
احلاج  خصص 
مبنزله  غرفة  بوعالم 
لبلقاسم  باملدينة  الفاخر 
عزيزة  وزجته  بوعكاز 
ذات  صفية،  وابنتهما 
الذي  البض،  اجلسد 
احلاج  مني  أسال 
له  األخير  هذا  بوعالم، 
من  بوزيد،  اسمه  ابن، 
وزوجة  املتوفاة،  زوجته 

التي  جوهرة  اسمها  سرعان ما تخلص منها ثانية، 
احلاج بوعالم وأهدى لها رحلة إلى فرنسا.

جاء موسم احلصاد، فكلف احلاح بوعالم بلقاسم 
يترك  أن  منه  وطلب  الريف،  ليدير شؤونه يف  بوعكاز 
بقائي  «إن  متحججا:  له،  لتطبخ  صفية  الشابة  له 
األكل،  حتضير  يف  تعبا  لي  يسبب  املنزل  يف  وحيدا 
وأنت تعرف حالة الكبار، لذلك أرجو أن تبقى صفية 
هنا إلى أن تعود زوجتي»، قبل والدها ولم متتلكه أي 
شكوك من الطيبة املزيفة ملضيفها، فاجته بوعكاز إلى 
ابنته فريسة ذئب لم  حقول سيده رفقة عزيزة، تاركا 
يتوان يف جعلها حبلى يف غضون أسابيع أغدقها بأغلى 

اجلواهر وأفخر املالبس.
ليأخذها  والدها  عاد  احلصاد،  عملية  نهاية  بعد 
دق  عائلتها. حني  مع  العيد  أيام  لتمضي  القرية  إلى 
بجسد  ملتصقا  الوهمي  احلاج  كان  الباب،  بوعكاز 
صفية ارتبك سيد املنزل، ولم يزل إال بعدما أدرك أن 

والد صفية لم يع شيئا.
ُصعقت صفية وهي تسمع احلاج بوعالم يعرض 
على والدها تزويجها مبوحوش (محمد سعيد) اليتيم، 
ابن الزوج األول جلوهرة، والذي اغتاله احلاج بوعالم 
طعنا بالسكني ليستحوذ على أرملته املمتلئة اجلسم، 

الفاتنة جوهرة.
لقد أخلف احلاج بوعالم بوعده ولم يتزوج صفية. 

مع  القرية  إلى  العودة  على  أصرت  األخيرة  هذه 
أبيها يف نفس اليوم، انزوت صفية يف غرفتها، وذبل 
تأملت  الشهور.  مر  مع  اآلالم  واشتدت  جسدها، 
ليلة باردة،  حلملها غير الشرعي وخيانتها لسالم. يف 
والدها  منزل  من  صفية  خرجت  نيام،  الناس  وبينما 
منحدر،  من  بنفسها  ورمت  األحراش،  يف  وتاهت 
النفسية واجلسدية. حزن والداها ولم  منهية معاناتها 

يبرحا البيت أسابيَع.
الدراسي  النظام  من  ومحمود  سالم  عودة  بعد 
القرية  الداخلي، أي بعد ثالثة أشهر، وجدا مالمح 
تغيرت واصفرت كأنها صحراء قاحلة، احلاح بوعالم 
الصفصافة  حتى  تسلم  لم  شاء  كيفما  بالغابة  عبث 

الباسقة األغصان.
كانت نذير شؤم جتسد بعدما علما بانتحار صفية 
لضربة  لتعرضه  انتقاما  بكوشة،  كوخ  بوزيد  وحرق 
برهًة،  سالم  غفا  زوجها  دفن  مكان  قرب  منها  حجر 
ثم هرول مسرعا إلى املقبرة، بحثا عن حبيبة ُزفت إلى 
األموات... يحي  البكاء  ليت  ومنلها  األرض  ديدان 

يتبع
بقلم: الروائي بلقاسم مغزوشن  

«أخبار الوطن» شبكة إخبارية جزائرية تفتح 
لكم المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال 
تترددوا في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com

«أخبار الوطن تنتظر إبداعكم»
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في ذكرى نوفمبر
سأنسى

سأنسى األيام والساعات 
والثواني

وحتى التوقيت والذكريات 
واألماني

سأنسى لو شئتم اسمي 
وفي أي يوم ولدُت، وحتى 

عنواني
سأنسى

جمع أوراق دفتري المبعثرة
واألحرف التي اكتساها بالط 

غرفتي وجدراني
وأمحو كل شيء يدل عليَّ

ساعيا أن أكون طيَّ النسياِن
سأنسى

حتى مالمح الحب بوجه أمي
ورائحة التبغ بمعطف أبي حين 

يأخذني باألحضان
وليس باألمر البعيد أن يأكل 

النسيان
كمَّ القصائد التي كتبتها

واللوحاِت التي زينتها... 
بأبهى األلواِن

ثم يرميني مشردًا ليس لي 
اسم

وال أعرف ما كان عنواني
سأنسى

أنا كل شيء قابًال للنسيان
ولكن هل أنسى ما ال ينساُه 

الشريف بزماني؟
إني ميٌت لو خانتني ذاكرتي
ولم أذكر شهداء موطني 

الُمصاِن
لن أنسى أنا... إن نسيتم
القنابل التي أحرقت أجياًال
ودمرت قرى ومداشر    
ألن في نسيان التاريخ خزي 

لإلنسان
لن أنسى أن أقولها دوما
أموت أنا وتحيا بالدي

تحيا حرة سيدًة بين كلِّ 
األوطاِن

أقولها…بملء إرادتي
وأضرب لإلصرار ميعادا حتى 

ينقطع وصال لساني

بقلم: عبد الوهاب محمد

هناك من تجرع مرارة قنابل االستعمار الفرنسي في 
القرى الجزائرية سنوات الثورة التحريرية -1954
1962، ليجد نفسه بعد االستقالل مضغة سائغة 

للتجريح والتلفيق والتهميش واالزدراء.
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أخبار الثقافة

 صارة  بوعياد
رواية  صاحب  بكوش   محمد  قال 
درج  عن  حتكي  التي  السداد»  «أدراج 
165 أطولها  سكيكدة  مبدينة  البشون 

من  جانب  تتضمن  الرواية  درجة، 
حياتي  مراحل  وبعض  الببيوغرافيا 
وجانب من الثورة وقصة حب، مشاركا 
فيها ضمن املعرض الدولي للكتاب يف 
دار  عن  الصادرة   ،24 الـ  دورته  اجلزائر 

القبية للنشر والتوزيع.
صاحب  حسب  الرواية  حتوي  كما 
التراب األبدية»، على  «القدس معركة 
تقع  األحداث  فجل  ذاتية،  من  جانب 
مبدينة سكيكدة وبضبط يف وسط املدينة 
تدور  مهيدي،  بن  العربي  شاطئ  ويف 
القدر  عليه  يحكم  شاب  عن  القصة 
ترفضه  األولى  فتاتني  مع  يلتقي  أن 
يف  ويخطبان  تقبله  والثانية  بدنه  لهزالة 
الكاتب  املطار يف حكاية تشويقية يضع 
القارئ يف متاهات األدراج واحلب املعلق 
األولى  عالقته  فشل  فبعد  فرنسا،  من 
منه  ليقتنص  كضيف  املوت  ودخول 
للمرة  ضده  القدر  يقف  الثاني،  حبه 
ينسى  لم  كما  التوالي.  على  الثانية 
الرواية  يف  حقيقية  شخصيات  إضافة 
يف  احلمص  البائع  عبعوب  عمي  منها 
السويقة، وعمي حداد صاحب احلمام، 

ضراوي  عيسى  الرياضية  والشخصية 
بكوش يف  قدم  القدم.  كرة  الالعب يف 
أغنية  السداد»  «أدراج  روايته  مضامني 
ألن  الثعبان»  «رقصة  باسم  معنونة 
الكاتب يف أصله كاتب كلمات أغاني، 
لتكون الرواية يف بساطة لغتها ويف رحلة 
تنبع  أغنية  طاياتها،  بني  املفقود  احلب 
التي  القارئ  إلى  الكاتب  صدق  من 
إلى  بداياها  من  الرواية  أحداث  تشده 
التراجيدية، مخلدا منها مدينة  نهايتها 
القارئ  آخذا  الشرق،  جوهرة  سكيكدة 
السويقة وأدراج  إلى حي  يف رحلة سفر 

سكيكدة.
بكوش،  محمد  للكاتب  نشر  وقد 
كرئيس  سوناطراك  شركة  من  متقاعد 
مجموعة  العامة،   احملاسبة  مصلحة 
التراب  معركة  «القدس  شعرية 
أقول  إليها  بوحيرد  و»جميلة  األبدية»، 
تشكرات -مقاالت ودراسات أدبية-»، 
حيث تتضمن مقاالت كتبها بكوش يف 
من  كل  يف  املاضي  القرن  التسعينات 
املقاالت  وبعض  واملساء  النصر  جريدة 
كانت  أنها  متأسفا  الثالثة،  األلفية  يف 
لسنوات يف درج وزارة الثقافة كمخطوط.

الثقافة  وزارة  أعلنت 
الفائزين  أسماء  عن  والرياضة، 
يف جائزة الدوحة لإلبداع الشبابي 
الشباب  جميع  إلى  واملوجهة 
يف  اإلسالمي  العالم  دول  من 
حيث  الضوئي،  التصوير  محور 
ضمت النتائج يف محور «تراثنا 
هو  جزائريا  اسما  اإلسالمي» 
محمد رزايقية الذي فاز باملركز 
عاصف  أحمد  بعد  الثاني 

الذي  بنغالديش  من  سامي 
إمكتار  وبوركو  األول،  باملركز  فاز 
وأنس  الثالث،  باملركز  تركيا  من 
عمان  سلطنة  من  الذئب  محمد 

باملركز الرابع.
وتأتي جائزة الدوحة لإلبداع 

الدوحة  فعاليات  ضمن  الشبابي 
لسنة  اإلسالمي  الشباب  عاصمة 
املاضي،  الصيف  إطالقها  ومت   ،2019
التعاون  شباب  منتدى  مع  بالتعاون 
قطر  مركز  تنظيم  ومن  اإلسالمي، 
وبالشراكة  والتراثية  الثقافية  للفعاليات 
البصرية  الفنون  مركز  من  كل  مع 
واملركز  لألفالم  الدوحة  ومؤسسة 
ثالثة  وتشمل  للهوايات،  الشبابي 
محاور هي: الفنون البصرية، والتصوير 

الضوئي، واألفالم القصيرة.

روح  تنمية  إلى  اجلائزة  وتسعى 
يف  الشباب  لدى  واإلبداع  االبتكار 
واألدبية  العلمية  املجاالت  مختلف 
يف  اجلمود  عن  واالبتعاد  والفنية 
املناخ  وتوفير  والتخطيط،  التفكير 
اجلهود  إلبراز  املبدع  للشباب  املالئم 
للمهارات  العنان  وإطالق  االبتكارية 
الشباب  حتفيز  عن  فضال  اإلبداعية، 
اإلسالمي على ثقافة التنافس والتميز 

عبر املجاالت اإلبداعية املختلفة.
ق.ث

 في محور التصوير الضوئي
جزائري ضمن الفائزين بجائزة الدوحة 

لإلبداع  الشبابي

مسرحية  ستعرض 
الوطني  باملسرح  «خاطيني» 
21 يف  باشطارزي،  الدين  محي 
ديسمبر املقبل، من إنتاج املسرح 
اجلهوي ملستغامن، إخراج وتصميم 
ثلة  متثيل  رزاق،  أحمد  املبدع 
بوحجر  غرار  على  املمثلني  من 
صحراوي،  سميرة  بوتشيش، 

وصبرينة قريشي.
أنتج المسرح الجهوي «الجياللي 
بن عبد الحليم»  لمستغانم عمل 
فني جديد بعنوان «خاطيني» 
للكاتب والمخرج المسرحي أحمد 
رزاق، وذكرت مديرة المسرح 
نبيلة محمدي بأن أحداث هذه 
المسرحية التي برمج عرضها 

الشرفي مؤخرا على ركح مستغانم، 
سيحلق إلى العاصمة ليالقي جمهوره 
العاشق للركح يوم 21 ديسمبر 
المقبل بالمسرح الوطني. وتدور 
أحداث المسرحية في بلد يعاني من 
الشيخوخة ومن هجرة الشباب حيث 
تتشابك أقدار الشاب «خاطيني» 
وهو آخر شاب في هذا البلد بين 
عزمه على الهجرة وحبه لوطنه، 

وقد شارك في هذا العمل التراجيدي 
والكوميدي العديد من الفنانين من 
واليات مختلفة على غرار بوحجر 

بوتشيش وسميرة صحراوي وحورية 
بهلول وبن دبابة فؤاد وصبرينة 
قريشي  وشهرزاد خليفة وياسمينة 

وبشير بوجمعة وغيرهم.

وترك املخرج أحمد رزاق احلكم 
للجمهور  الفني  العمل  هذا  على 
اإلنتاج  فريق   «حاول  الذي 
الفرجة  هذه  ملشاهدة  استقطابه 
املمتعة من ناحية األداء الشيق على 
والديكور  اإلضاءة  وتناغم  اخلشبة 
التي  األغاني  وحتى  واملوسيقى 
متت تأديتها على الركح». كما يقوم 
عبد  بن  «اجلياللي  اجلهوي  املسرح 
عمل  بإنتاج  حاليا  ملستغامن  احلليم» 
الصغير  للجمهور  موجه  جديد  فني 
«حورية»  مسرحيتي  عن  يختلف 
باعتماده   (2018) و»نور»   (2017)
(عرض  واحلركة  الرقص  على 
للكبار  أخرى  ومسرحية  كوريغرايف) 
«مصطفى  جمعية  مع  بالتعاون 

كاتب» بلدية استيدية.

 في 21 ديسمبر المقبل 
 «خاطيني» في مسرح 
محي الدين باشطارزي

أخرج فيلم «143 شارع الصحراء»
حسن فرحاني يتوقع نهوض الفن السابع بجيل جديد من الشباب

صارة  بوعياد

إن  فرحاني،  حسن  املخرج  قال   
اكتسبت  اجلزائر  يف  السينمائية  التجارب 
املاضية،  السنوات  خالل  جيدة  أرضية 
مشيرا إلى أن جيال من الشباب استطاع أن 
املهرجانات  أثبتت حضورا يف  جتارب  يقدم 
بن  ومالك  جحنني،  حبيبة  مثل  الدولية 
طاقية  وطارق  سالم  والياس  إسماعيل، 
قدم  الذي  اجليل  جانب  إلى  وآخرين، 
وأضاف  اجلزائرية.  للسينما  متنوعا  إنتاجا 
تناقلتها  إعالمية  تصريحات  يف  فرحاني 

هامش  على  اإلعالم،  وسائل  مختلف 
مشاركته يف مهرجان مراكش الدولي للفيلم 
أن هناك نحو عشرة أفالم خرجت إلى النور 
خالل العام اجلاري شاركت يف مهرجانات 
جوائز.  على  احلصول  واستطاعت  دولية 
وتوقع أن يتغير الوضع الفني والثقايف بشكل 
عام بعد استقرار األوضاع يف اجلزائر متوقعا 
مع  نهوضا  السينمائية  الصناعة  تشهد  إن 
تنوع املوضوعات والتعاون مع صناع السينما 
وقام  والثقايف.  اجلغرايف  للتقارب  أوربا  يف 
الذي  تصويره  لنمط  الويف  فرحاني  حسان 
( يف  بوان»  رون   راسي  فيلم «يف  طبقه يف 

ذهني ملتقى طرق)، بتصوير وقائع  الفيلم 
عند مليكة التي تدير لوحدها مطعما صغيرا 
على  بالتحديد  يقع  إقامة،  محل  اتخذته 
ومتنراست،  (غرداية)  املنيعة  بني  الطريق 
مر  على  يحدث  السينما  سحر  تاركا 
السائقني  ملسافات طويلة ولسياح  محطات 
مليكة  وحترص  آخرون.  مغامرون  وكذا 
وكذا  وسجائر  والقهوة  الشاي  تبيع  التي 
االطالع  على  التحضير،  سريعة  وجبات 
املستمر  التواصل  بفضل   حولها  يدور  ما 
الذين يحطون  السائقني ملسافات طويلة  مع 
تعرضت  أنها  تسرد  وهي  عندها،  الرحال 
خالل  قاومت  وأنها  إقامتها  خالل  للنهب 
بها  تدفع  مليكة  عفوية  اإلرهاب.  عشرية 
ناسية  املخرج،  إلى  مباشرة  التوجه  إلى 
الكاميرا، حينما تتلقى زيارة سائحة بولونية 
جتوب اجلزائر على الدراجة، أو للقيام بلعب 
أدوار مع  الصحفي والكاتب شوقي عماري 
روايته  إعداد  خالل  مبليكة  التقى  الذي 

«الطريق الوطني رقم 1».
شارع    143» الفيلم  حصد  وقد 
املاضي،  أوت  شهر  أُنتج  الذي  الصحراء» 
تونس  و  مبصر  مهرجانات  يف  جوائز  على 

وكوريا اجلنوبية وكذا يف مهرجان لوكارنو.

الكاتب محمد بكوش لـ «أخبار الوطن»:

«أدراج السداد» رواية تحكي 
عن مدينة سكيكدة

قال الكاتب محمد بكوش لـ «أخبار الوطن» عن «أدراج السداد» الصادرة عن دار القبية للنشر والتوزيع  ها رواية تحكي 
في تفاصيلها عن مدينة سكيكدة، وعن قصة حب تراجيدية بطلها ابن حي السويقة.

أشاد المخرج حسن فرحاني  بالتجارب السينمائية الجزائرية - بطلها جيل جديد من المخرجين الشباب - التي 
حصدت العديد من الجوائز في إطار مشاركتها بالمهرجانات الوطنية والدولية، متوقعا أن تشهد الصناعة 

السينمائية نهوضا بشكل عام بعد استقرار األوضاع في الجزائر.



 احتفل محرك البحث الشهير غوغل، بالذكرى 
الـ98 مليالد املطربة العراقية عفيفة إسكندر، وزين 
غوغل شعاره بصورة تعبيرية للمغنية التي أبدعت 

يف أداء مختلف ألوان الغناء واملقامات العراقية.
ولدت عفيفة إسكندر يف املوصل من أب عراقي 
مسيحي وأم يونانية، وعاشت يف بغداد، غّنت يف 
أحيتها يف  أول حفلة  وكانت  عمر خمس سنوات 
العربي  املجمع  من  مبنلوجست  لُقبت   ،1935 عام 
املوسيقى، وهي من عائلة مثقفة فنيًا والدتها كانت 
«ماريكا  وتدعى  موسيقية  آالت  أربع  على  تعزف 
دمتري» وكانت هي األخرى مغنية، وكانت والدتها 
مقبرة  هو  الغرور  بأن  دومًا  وتنصحها  األول  املشجع 

الفنان.
ظهرت ألول مرة على املسرح يف ناٍد صغير مبدينة 

أربيل يف أواسط الثالثينيات وكانوا ُيسمونها (جابركلي) أي 
من صفة  التسمية  هذه  وأتت  الطلقات»،  سريع  «املسدس 
الغناء الذي أدته حيث كان غناء سريعا نتيجة لصغر سنها 
وعدم نضوج صوتها آنذاك وأول أغنية غنتها يف أربيل كانت 

بعنوان: «زنوبة» وهي بعمر 8 سنوات.
بدأت مشوارها الفني عام 1935 يف الغناء يف نوادي بغداد 
واستطاعت عفيفة  العاصمة،  األماكن يف  أرقى  وغنت يف 
بنباهة حتسد عليها أن تتعلم وتتأقلم مع أجواء الفن وبسرعة 
حتولت إلى جنمة من جنوم الفن، كانت حينها شابة مغناج 
وذكية جدا، والتفت حولها شخصيات مهمة وذات مكانة 

عية  جتما ا
التركية  باللغة  دقائق   (5-6) ملدة  املونولوج  لهم  وغنت 
والفرنسية واألملانية واإلنكليزية، وعملت مع الفنانة منيرة 
الهوزوز والفنانة فخرية مشتت. كانت املغنية األولى بالعصر 
امللكي وكان كبار املسئولني يف الدولة العراقية من ملوك وقادة 
ورؤساء ووزراء يطربون لصوتها ويحضرون حفالتها، فامللك 
فيصل األول كان من املعجبني بصوتها. أما نوري السعيد 
رئيس الوزراء السابق فقد كان يحب املقام البغدادي وكان 
يحضر كل يوم اثنني إلى حفالت املقام ويحضر حفالتها، 
مدينة  يف  عامًا،   91 بعمر   ،2012 أكتوبر   22 يف  توفيت 

بغداد بعد صراع طويل مع املرض.
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غوغل يحتفل بالفنانة العراقية 
عفيفة إسكندر

ملكة جمال الكون 2019
«أتمنى أن ترى كل فتاة انعكاس 

وجهها في وجهي»

 دينا الشربيني وأحمد داوود معًا 
من جديد !

بعد تقدميهما لدور البطولة سابقًا يف فيلم «هيبتا احملاضرة األخيرة» 
دينا  املصرية  املمثلة  من  كل  يستعد  الباجوري،  هادي  املخرج  مع 
فيلم  بطولة  يف  مجددًا  لالجتماع  داوود  أحمد  املصري  الشربينيواملمثل 
تصويره  انطالق  املقرر  ومن  اهللا  عبد  وائل  إخراج  من  وهو   «13 «يوم 
منتصف شهر ديسمبر اجلاري. يشار إلى أن املمثل أحمد داوود سيجسد 
يف هذا العمل ثاني بطوالته املطلقة يف السينما بعد فيلم «122» الذي مت 
عرضه يف كانون الثاني/يناير املاضي وحقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 

25 مليون جنيه.

 «ترعررت يف عالم ال يعتبر امرأة 
شعري  ونوع  بشرتي  بلون  مثلي، 
جميلة، وأعتقد أّن ذلك الزمن انتهى 
اليوم»، هذا ما قالته اجلنوب أفريقية 
بلقب  فوزها  عقب  تزنزي  زوزيبيني 

ملكة جمال الكون لعام 2019.
مختلف  من  امرأة   90 من  أكثر 
املسابقة  يف  شاركن  العالم  دول 
األمريكية،  أتالنتا  يف  عقدت  التي 
ملكتي جمال  زوزيبيني على  وفازت 
أندرسون،  ماديسون  بورتوريكو، 
الَلَّتني  أراغون،  سوفيا  واملكسيك، 
أن  بعد  النهائية  املرحلة  إلى  وصلن 
مواضيع  عن  أسئلة  عليهّن  طرحت 
والتظاهرات  املناخي  التغير  مثل 

ومواقع التواصل االجتماعي.
سوداء  امرأة  أول  هي  وزوزيبيني 
ليلى  األنغولية  بعد  باملسابقة  تفوز 
لوبيز  وهّنأت   ،2011 العام  يف  لوبيز 
ملكة جمال الكون اجلديدة يف منشور 
على انستغرام كتبت فيه: «تهانينا يا 

فتاة، لقد جعلتينا فخورين جدًا».
بعد  زوزيبيني  كتبت  وبدورها، 

وال  أمامي  باب  الليلة  «فتح  فوزها: 
امتنانًا».  أكثر  أكون  أن  أستطيع 
فتاة شهدت  تؤمن كل  «أن  متمّنية: 
وأن  أحالمها  بقّوة  اللحظة  هذه  على 
وجهي».  يف  وجهها  انعكاس  ترى 
بالقول:  رسالتها  زوزيبيني  ونهت 
زوزيبيني  اسمي  فخر  بكل  «أقول 
للعام  الكون  ملكة جمال  وأنا  تونزي 

.«!2019
ملكة  مسابقة  موقع  ووصف 
كانت  التي  زوزيبيني  الكون  جمال 
جنوب  جمال  ملكة  مبسابقة  فازت 
افريقيا يف أغسطس/آب املاضي بأنها 
الطبيعي»،  للجمال  شرسة  «مؤيدة 
متحمسة  «ناشطة  أنها:  ويضيف 
العنف  مكافحة  حمالت  يف  تشارك 
كما  االجتماعي»  النوع  على  القائم 
اخلاصة  حساباتها  «كّرست  أنها 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على 
لتغيير اخلطاب التقليدي عن األفكار 

النمطية املتعلقة باألدوار اجلندرية».

نيللي كريم تبدأ تحضيرات «النصابين» 
حتضيرات  كرمي  نيللي  املصرية  املمثلة  بدأت 
جلسات  بعقد  وذلك  «النصابني»،  مسلسلها 
استعدادا  الدالي،  عمرو  املؤلف  مع  عمل 
النطالق التصوير بعد معاينة الديكورات وترشيح 
إلى  العمل  بطولة  يف  يشاركون  الذين  األبطال، 
جانب نيللي كرمي وآسرياسني. املسلسل كان من 
أن  إال  املاضي،  رمضان  تقدميه يف شهر  املفترض 
فريق  صّور  وقد  تنفيذه،  دون  حال  الوقت  ضيق 
العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، وهو من بطولة 
من  عادل،  ومحمد  ياسني،  آسر  كرمي،  نيللي 
وإخراج أحمد  الدالي،  وائل وعمرو  تأليف أحمد 
قد  للمسلسل  املنتجة  الشركة  وكانت  مدحت. 
العملية  من  كرمي  تعايف  حلني  التحضيرات  أّجلت 
اجلراحية، التي أجرتها مؤخرًا يف الواليات املتحدة 

األميركية.

أوبرا من تأليف امرأة للمرة األولى في فيينا
أوبرا  مسيرة  األولي يف  للمرة 
عاما،   150 امتداد  على  فيينا 
امرأة،  تأليف  من  عمال  تعرض 
وبنت  نيوويرث،  أولغا  هي 
على  األوبرا  النمساوية  املؤلفة 
وولف  فرجينيا  للكاتبة  رواية 
وحتمل   1928 عام  إلى  تعود 
تعالج  والتي  «أورالندو»،  عنوان 
وتلعب  اجلنس.  ثنائية  مواضيع 
ليندسي  كيت  األوبرا  مغنية 
يعيش  األوبرا  ويف  البطلة،  دور 
أورالندو على مدى قرون، يظهر 
أوال كرجل يف بريطانيا يف عصر 
إليزابيث ، ثم تتحول الشخصية 
إلى امرأة. تقول املؤلفة إن رفض 
األمناط السائدة املتعلقة بجنس 
الشخص ألهمها منذ أن قرأت 
رواية وولف يف سني مراهقتها.



كة ذ.م.م رس'
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسرى5
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النرس'

رياض هويىل5

االTدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
االTشهار:

023 57 30 15

االTتصال بالوكالة الوطنية للنرس' واالTشهار: 01 شارع 
باستور - الجزائر

الهاتف: 021737128 -  021711664
الفاكس: 021739919 -  021739559

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

5 تصل الجريدة 
rالوثائق والصور الىى

5 حالة  wىڡ rلن ترد إىل أصحابها حىى
ها عدم نرس'
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االختالالت  بعض 
ومنها  حاليا،  احلاصلة 
تعود  العاميّة،  على  االعتماد 
ليس  العقد،  خرق  إلى 
مثبت  هو  ملا  وجتاوز  متثل  بعد 
بناء  أو  جهد،  بعد  معجميا 
إمنا  منطقه،  له  واع  تيسير  عل 
بفعل قصور مركب ذي عالقة 
يف  نفسها.  املعجمية  باملعرفة 
العارف  السرد  يستدعي  حني 
جتعله  ملكة  اللغوي  بالشأن 
وسائل  من  ووسيلة  مرجعا 
الشعر  كان  كما  القياس، 

متكأ.

التحفظ،  ببعض  نالحظ، 
يجتهد  ال  احلالي  السرد  أن 
املعجم  تنويع  أجل  من  كفاية 
محدودية  ثمة  وترقيته. 
يف  املستعملة  للكلمات  الفتة 
حقال  تكون  وقد  إبداعاتنا، 
اللسانية  للدراسات  مهّما 
سواء.  حّد  على  والداللية 
عدد  مع  نتعامل  أننا  ذلك 
الكلمات،  من  محدود 
كعدم  أحيانا،  خاطئ  وبفهم 
أو  وقعد،  جلس  بني  التمييز 
احلشيش،  معنى  معرفة  عدم 
بقضها  نصوصنا،  يف  الوارد 
مناقض  وبشكل  وقضيضها، 
أن  وميكن  القاموسي.  ملعناه 
على  القصور  هذا  ينسحب 
وتخصصات،  اهتمامات  عدة 

مبا يف ذلك اإلعالم.

                  ستصل الدراسات 
املعجمية الالحقة، إن حصل 
استنتاجات  إلى  ذلك، 
انحسار  بخصوص  صادمة 
واكتفائه  السردي  املعجم 
يف  التنقيب  دون  باملتواتر، 
اللغة بحثا عن هذه املمكنات 
لتفادي  أو  املعنى،  إلثراء 
والدالالت  املعاني  ضغط 
أي  اجلاهز،  سلطة  بفعل 
هنا  تتكرر  التي  الكلمات 
املعرفية  باحلمولة  وهناك، 
التي  املقاصد  وبنفس  ذاتها، 
النصوص،  جندها يف مختلف 

على كثرتها.

األلفاظ،  مبوت  القول  أّما 
ومن ثّم تفجير اللغة، فيحتاج 
إلى مقاربة متخصصة، وليس 
قيمة  ال  شفهي  إسناد  إلى 
يف  يحصل  كما  له،  أكادميية 
إننا  املتوّرم.  اجلدل  بعض 
حديثنا  يف  نورد،  ما  عادة 
عّينات  القدمية،  األلفاظ  عن 
(تأخر)،  اقعنسس  نوع:  من 
تكأكأ  (اجتمع)،  احرجنم 
األمثلة  من  وغيرها  (حتلق)، 
موقفنا  تخدم  التي  االنتقائية 
مّنا.  أكبر  لغة  من  الظريف 
يراد  التي  احلجج  هذه  إّن 
عن  عجزنا  تبرر  ال  تكريسها، 
التكافؤات  على  االطالع 
يف  اللغة  هذه  اقترحتها  التي 
وفكرها  ودراساتها  قواميسها 

وترجماتها.
نشير إلى أن العربية حتتوي 
على أزيد منّ 12 مليون كلمة، 
الكلمات  يتجاوز  عدد  وهو 
يف  مرات،  بست  الفرنسية 
هذا  من  نعرف  ال  أننا  حني 
العدد، سوى جزء يسير، أي 
اجلزء املتواتر يف كتاباتنا، دون 
الفلسفة والبالغة واملنطق وعلم 
واحليوان...  والنبات  احليوان 
بسبب  أغفلنا،  أننا  كما  إلخ. 
يف  يفيدنا  ما  االطالع،  قلة 
العلوم واملسميات واملترادفات 
إّن  ثّم  إليها،  نحتاج  التي 
وظيفة  يؤدي  كخيار  الكتابة 
التعليمية،  الوظيفة  ضمنية: 
بديع  ذلك  إلى  أشار  كما 
املقامات.  مقدمة  يف  الزمان 
نفي هذا  نريد  كنا  إن  ما عدا 

الدور تكريسا لفقرنا.

على  تركيزنا  كان  لقد 
أمرا  املستثقلة  األلفاظ  بعض 
على  حتتوي  العربية  ألن  شاذا 
ما هو أهّم من هذه الكلمات، 
باألنواع  تعلق  ما  ذلك  ومن 
واألصناف والطبائع واألشكال 
والنباتات  واألزهار  واألمراض 
الزمن  وأقسام  واحلشرات 
الصفات  ومختلف  واألجرام 
واإلنسان.  باحليوان  املتعلقة 
يف  إليها  نحتاج  التي  تلك 

الكتابة.
احليوان  مراجعة  ميكننا 

أو  اجلاحظ  عثمان  ألبي 
أو  الصفاء  إخوان  رسائل 
أو  للجرجاني  اإلعجاز  دالئل 
األغاني لألصفهاني أو اإلمتاع 
واملؤانسة للتوحيدي أو املقدمة 
البن خلدون لنعرف مستوانا. 
لقد أصبحنا محدودين معرفيا 
لفهم  مؤهلني  وغير  ولغويا، 
لغتها  ألن  ليس  الكتب.  هذه 
معقدة، بل ألّن حياتنا األدبية 
املعرفة  من  فارغة  أصبحت 
والعلوم والفكر والفلسفة، لذا 
باهتة،  كتاباتنا  أغلبية  جاءت 
وعلينا  حكايات،  مجرد  أي 
ثّم  احلقيقة،  بهذه  االعتراف 
والتجاوز،  والتمثل،  التعلم، 
القضايا  هذه  مناقشة  ثّم  ومن 
قدراتنا  تتجاوز  التي  الكبرى 

اللسانية واملعرفية احلالية.
         أشرنا إلى الفرنسية 
ألنها عادة ما تكون منوذجا لنا، 
العاملية  اللغات  من  أنها  مع 
عقدة،  أية  دون  جلأت،  التي 
إلى إحياء املفردات الالتينية، 
مبا يف ذلك أغلب مصطلحات 
التداولية،  اجلديدة:  املناهج 
السيميائيات،  اللسانيات، 
فقد  ذلك  ومع  السرد،  علم 
ضروريا  األمر  هذا  اعتبرنا 
إلثراء احلقول املصطلحية بزاد 
يؤهلها للتدليل على املفاهيم، 
الكلمات  أغلب  أّن  مع 
كانت  حديثا،  املستثمرة 
تساوي،  ال  قضايا  على  تدّل 

اجلديدة،  املعاني  بالضرورة، 
أو  املجاورة  ما عدا من جانب 
جدا،  كثيرة  وهي  التماس، 
إن لم تكن جوهرا من جواهر 
كيف  عرفت  التي  اللغة  هذه 
بحكمة،  موروثها  مع  تتعامل 

ودون عقدة.
يتعلق  عندما  أّما           
مجرد  فإن  بالعربية،  األمر 
مبنجزها  االستعانة  يف  التفكير 
جدال  سيطرح  السابق، 
كبيرا، أو يتسبب يف «اندالع» 
اللغة  بجوهر  له  لغو ال عالقة 
وقيمتها الفعلية، مبنأى عن أي 
أننا  مع  أيديولوجي.  استثمار 
موضوع  ملناقشة  مؤهلني  لسنا 
وبإشكاالته  به  نحيط  ال 
تأسيسا  نصدر  إمنا  املركبة، 
على  مبنية  مواقف  على 
نقلية ال  آراء  أو على  احلفظ، 
ال  املوضوعات،  جوهر  تدرك 
يف جزئياتها، وال يف كلياتها. 
العارفني  نتجاوز  ما  عادة  إننا 
بالشأن املعجمي ونقوم مبا تقوم 
نضيع،  هكذا  الغوغاء.  به 
نحن الكّتاب على اختالفاتنا 
بني  ما  والفنية،  املذهبية 
اجلهل املقنن واأليديولوجيات 
باحلقيقة  اجلهل  إلى  الداعية 
أعيننا  األعني،  أمام  املاثلة 
التي ال ترغب يف رؤية األشياء 
كما هي، وليس كما ترغب يف 
والنحل  امللل  مختلف  رؤيتها 

التي ال تبصر سوى نفسها.

عادة ما نؤسس في تواصلنا على أنظمة من العالمات واإلشارات واأللوان، في المسرح والكاريكاتير والنحت والرسم 
والسينما، سواء كانت هذه األنظمة لغوية أو غير لغوية. أّما السرد، بمفهومه األدبي، فيستدعي امتالك ناصية اللغة 
وضوابطها، كمعجم ونحو وتراكيب وإمالء وقواعد، وهذا جوهر ثابت يضمن فعل التلقي الذي ينبني على مجموعة من 

العقود، حتى إذا اختلت أبهم المعنى وأشكل الفهم ألنه يحتكم إلى قواعد مشتركة بين المرسل والمتلقي.

 فقر الكتابة
الباحث و األكاديمي السعيد  بوطاجين■



حجُز 5 قناطيَر من الِكيف ا摀摐عالج بالّنعامة 

 اعتــراُض 14 »حراقـــا«
 بكٍل من تلمسان ومستغانم 

أوقف حراس ا摀拐دود، أول أمس، إثر دورية تفتيش 技摐نطقة فتحة 
 抠摠ية النعامة، تاجَر مخدرات كان على م摀扰و 搐撠 الصفراء 撠摠فوناسة بع
مركبة رباعية الّدفع محملًة بكمية كبيرة من الكيف ا摀摐عالج ُتقدر بـ 5 

قناطير و32 كيلوغراما.
من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل برج باجي 

مختار وع撠摠 قزام، 4 مركبات رباعية الّدفع و4 دراجات نارية و6 مولدات 
كهربائية و5 مطارق ضغط و35 قنطارا من ا摀摐واد الغذائية ا摀摐وجهة 

للتهريب وأغراض أخرى.
كما أحبط حرس السواحل وعناصر الّدرك الوطني محاو摀扰ت هجرة 
 搐撠 .摠摐بتنفيذها 14 شخصا، بكل من تلمسان ومستغا 攐擠غير شرعية هم
ح撠摠، جرى توقيف 3 أشخاص بحوزتهم بندقيت撠摠 تقليديتي الّصنع 

بكل من تبسة وسطيف.
ق.و

24

القصوى

º22
الصغرى

º13 

 搐撠 إجراٍء استثنائي

أوضحت الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن، يوم أمس، أن 
مكتتبي »عدل«  撠摐 2كنهم اختيار موقع آخر.

وأبرزت الوكالة، بحسب بيانها، أنه 撠摐كن للُمكتتب撠摠 الذين 
اختاروا ا摀摐واقع 搐撠 ديسمبر 2017 وأكتوبر2018 اختيار موقع 
 搐撠 ،»وقع 2000 سكن »عدل« و«كناب技摐 مر摀戰آخر، ويتعلق ا

الرغاية، وحّددت تاريخ 31 ديسمبر آخَر أجل ل摀扰ختيار.
أما بخصوص ا摀戠ليات، فتتم عبر الدخول إلى أرضية البيانات 

 搐撠 وجود摀摐قر التابع لوكالة عدل ا摀摐ا 搐撠 ستمارة وإيداعها摀扰وملء ا
باب الزوار بالعاصمة.

رحمة ع.

خ摀扰َل يوٍم واحٍد 

ير مصرُع 6 أشخاٍص في حوادَث السَّ
سجلت وحدات ا摀拐ماية ا摀摐دنية، على 

مدار 24 ساعة إلى غاية صبيحة 
أمس، 2656 تدخ摀扰، حيث جاءت 

حوادث ا摀摐رور على رأس التدخ摀扰ت إذ 
خّلفت مصرع 6 أشخاص على مستوى 
8 حوادث وإصابة 27 آخرين بجروح، 

جرى إسعافهم 搐撠 مكان ا摀拐وادث عينها، 
ثم 抠拐ويلهم إلى ا摀摐ستشفيات من طرف 

مصالح ا摀拐ماية ا摀摐دنية. 
ُيذَكُر أن أثقل حصيلة سجلت على 

مستوى و摀扰ية تيبازة 技摐قتل 03 أشخاص 
搐撠 حادثي سير؛ ا摀拐ادث ا摀戰ول سجل على مستوى بلدية بن مهيدي، أما ا摀拐ادث الثاني 

فسجل على مستوى بلدية دواودة. 
ق.و 

بلسان: ريــاض هـويــــلي

 06:18الفجر:
 07:50الشروق:

12:41الظهر:
 15:14العصر:
 17:35ا摀摐غرب:

19:00العشاء:

 السنة 01 - العدد 59 -
ا摀拠ميس 15 ربيع الثاني1441 هـ - 12 ديسمبر 2019م

ُمكتِتبو »عدل 2« َيستفيدون من اختيار موقع آخر 
غييُر ُممكٌن..  التَّ
با摀扰نِتخابات 

منُذ سنواٍت خلْت 
كنُت - ومازلت - صاحَب 
قناعة راسخة بأن攐擠 نظام 

كم 搐撠 ا摀拀زائر لم يعد  攐擰摀拐ا
ُيساير َحركيَة ا摀摐جتمع 

عات ا摀摐واطن撠摠؛ بْل إّن  攐擰وتطل
ا摀摐جتمع خطى خطواٍت 
عم摀扰قًة سبق بها نظاما 
ظل攐擠 حبيَس ِفكر واحٍد 

ورأٍي واحد ولوٍن واحد! 
ومع ظهور ّنوايا ُحكِم 

ئيس الّهالك 搐撠 ترسيِخ  攐擠الر
حكِم العائلة والّتأسيس 

لعصابة »ِسياسو_
مالية«، ازدادت قناعتي 

بأن الّتغيير لم يعد 
ضرورًة تفرُضها دورُة 

ا摀拐ياة - على حد攐攀 تعبير 
 撠摠ناضل الّزعيم حس摀摐ا
آيت أحمد - بل حتمّيًة 
للحفاظ على كينونة 

الّدولة، و抠摐اسك ا摀摐جتمع.
 搐撠 ن الّتغيير摀戰و

مفهومنا هو ا摀扰نتقال 
من الّسيئ إلى ا摀戰حسن، 

ومن ُحكم الَفرد إلى 
حكم ا摀摐ؤّسسات، ومن 

حالة الفوضى إلى 
حالة الّنظام، ومن 

وضع ا摀扰ستبداد إلى 
الد撠摐قراطية، ومن الَقمع 
إلى ا摀拐رّية، ومن َمنطق 
اب إلى دولة القانون؛  攐擠الغ

فقد كّنا - ومازلنا - 
نعتقد أن الّتغيير هو 
عملية بناٍء وتأسيٍس 

摀摐فاهيم جديدة وأفكار 
جديدة ُتنتج سلوًكا 

جديدا، وكل هذا يتطّلب 
الّتدرج وا摀摐رحلية لبلوغ 
الّهدف ا摀戰سمى ا摀摐نشود؛ 
وهو َتغيير نظام ا摀拐كم 
ا بطريقة َسلسٍة  جذريًّ

وسلمّية.
هذه الرؤية التي 撠摐كُن 

القوُل إنها خ摀扰صُة 
استقراء للواقع، 

واستنطاٌق لتجارَب 
رجاٍل ناضلوا من أجل 

الّد撠摐قراطية وا摀拐رّية 
والعدالة ا摀扰جتماعية 
شكلت نقطَة اخت摀扰ٍف 

فاق الذين  攐攀مع بعض الر
استعجلوا عملية قطِف 

الّثمار 抠拐ت نشوة 
الّصحوة الشعبّية، 
متناس撠摠 أن أدوات 
العمل الّسياسي ما 

تزال ِبَيِد الّنظام، وأن 
الّشارع يفتقدها، بل 

يتطلُب مرحلًة للّتنقِل 
من الّترفع عن الّذات 
إلى قبول ا摀戠خر بكِل 

أوصافه وصفاته، أفكاره 
ومعتقداته!

لهذا، إّن انتخاباُت الّيوم، 
التي انقسم ا摀摐جتمع 

حولها_ 搐撠 رأينا - شٌر 
摀扰بد攐擠 منه؛ على أن 

تكون مرحلُة ما بعد 
ا摀扰نتخابات خيرا ُيرجى 

منه بناء الّتوافق الوطني 
من أجل جمهورية 

ا摀摐واطنة.

د الِقراءات الّسابقة 攐擠أك

»ا摀戰فــ摀扰ن« َيدعـو مناِضليـه 
رسميًّــا لدعــِم  ميهوبــي 

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، 搐撠 وثيقة رسمية أصدرها يوم أمس، دعَمه 
ومساندته ا摀摐ترّشح عن حزب التجمع الوطني الد撠摐قراطي 搐撠 رئاسيات 12 ديسمبر، عز 

الدين ميهوبي.
ودعا ا摀戰م撠摠 العام بالنيابة للحزب علي صديقي كافَة أمناء ا�افظات إلى ضرورة 

ا摀摐شاركة بكثافة 搐撠 ا摀扰نتخابات لضمان فوز مرّشح القطب عزالدين ميهوبي، كما حّث 
 撠摠تعاطف摀摐وا 撠摠وا�ب 撠摠ناضل摀摐نتقالية على مواصلة تعبئة ا摀扰ا�افظات ورؤساء اللجان ا

وا摀摐واطن撠摠 و抠拐سيسهم بضرورة ا摀摐شاركة بكثافة، با摀扐ضافة إلى فتح مقرات ا摀拐زب 
摀摐واصلة العمل ا摀拀واري التحسيسي إلى نهاية عملية ا摀扰قتراع وموافاة ا摀拐زب بكل 

التفاصيل ا摀摐تعلقة بها.
صفية نسناس

ي  攐攀إثَر مرسوٍم ِرئاس

آليــاُت إدمــاِج ُعقــود مـا قبــَل الّتشغيــل 

      

حّدد مرسوم رئاسي صدر 搐撠 العدد ا摀戰خير من ا摀拀ريدة الرسمية كيفيات 
ا摀扐دماج بصفة استثنائية للمستفيدين من جهاز ا摀摐ساعدة على ا摀扐دماج 
ا摀摐هني وجهاز ا摀扐دماج ا摀扰جتماعي للشباب حاملي الشهادات؛ حيث أوضح 
ا摀摐رسوم أن ا摀摐ستفيدين 搐撠 حالة نشاط ُيدمجون 搐撠 ا摀摐ؤسسات وا摀扐دارات 
 撠摠بصفة متربص 撠摠وظف摀摐رتب ا 搐撠 2019 العمومية إلى غاية 31 أكتوبر
أو متعاقدين 摀摐دة غير محددة 搐撠 مناصب توافق مؤه摀扰تهم. كما يجري 

ترسيم وإعادة ترتيب ا摀摐ستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم ا摀摐عمول بهما.
و撠摐تُد إدماج ا摀摐ستفيدين على مدى سنوات 2019، 2020 و2021، حسب 

ا摀摐ناصب ا摀摐الية ا摀摐خصصة لهذا الغرض شرط استيفائهم الشروط 
القانونية ا摀戰ساسية ا摀摐طلوبة للتوظيف 搐撠 الرتبة أو منصب الشغل ا摀摐عني.

رحمة ع.

  
       

     
    
     

      
    

     
     
      

      
      

     
 

                        

     

   

    
   
    

            
          

        

    
     

           
           
           

            
          
           

    

   
  
   

 

   
   
  

 
  
   
 

 
  
  
   

    


