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03
ار  攐擠ق الن摀扰ن عن وقِف إط摀扰ع摀扐بعَد ا

الّدبلــوماسّية  الَجزائريـة 
تكبُح دعاَة الحرِب في ِليبيا 

احتجاجات ا摀摐ناضل撠摠 واتهاُم صديقي نواًبا بدعِمها

شــرٌخ بيَن شبـاِب ا摀戰ف摀扰ن 
والحـــَرس الَقديــم 

احتج攐擠 شباب مناضلون 搐撠 حزب جبهة التحرير الوطني، صبيحة يوم 
أمس، أمام مقر »ا摀戰حرار الستة« الذي نظم به ا摀戰م撠摠 العام علي صديقي 

اجتماعا مع أمناء ا摀摐افظات.

08
أدرار

الّشبــاب البطـــاُل 
هـِة بركـان على فوَّ

06
برج بوعريريج

الَسكُن ا摀扰جتماعي 
يشعـــل فتيـــَل 
ا摀扰حتجاجـــــات 

05
خنشلة

نهايــُة أسبــوٍع 
 ساخنــــــــة 
في عّدِة بلديـات 

02

بة!بة!ة!! لغُز الحكومات الُمتعاِقبة!لغُز الحكومات الُمتعاِقبة!غُز الحكومات الُمتعاِقبة!ُز الحكومات الُمتعاِقبة!ُ الحكومات الُمتعاِقبة! الحكومات الُمتعاِقبة!الحكومات الُمتعاِقبة!لحكومات الُمتعاِقبة!حكومات الُمتعاِقبة!كومات الُمتعاِقبة!ومات الُمتعاِقبة!مات الُمتعاِقبة!ات الُمتعاِقبة!ت الُمتعاِقبة! الُمتعاِقبة!الُمتعاِقبة!لُمتعاِقبة!ُمتعاِقبة!ُتعاِقبة!تعاِقبة!عاِقبة!اِقبة!ِقبة!ِ
03

18
 搐撠قا 攐擠عاداٌت عرَيقة وإحياٌء للموروث الث

»ْينَّاِير«.. إرٌث صنَعه ا摀戰جداد
اِير«،  أو ما ُيعرف برأس الّسنة ا摀戰مازيغية، هذا ا摀摐وروث  攐擠ْين«

العريق الذي ُسجل بخطوط من ذهب 搐撠 تاريٍخ يأبى النسيان، 
تاريخ سيبقى محفورا 搐撠 أذهان ا摀戰جداد وا摀戰حفاد. 

 و摀戰ن ا摀戰طفال هم زينة هذه ا摀摐ناسبة، فإن العائ摀扰ت 抠拐رص 
على تزي撠摠 ا摀戰بناء باللباس التقليدي إناثا كانوا أو ذكورا،  

لذلك 抠拀د صبيانهم يتلحفون '' البرنوس''، أما البنات ف摀扰 ِغًنى 
لهن عن ا摀拀بة.

بقلم: مهماه بوزيان - باحث جزائري 	

استيراد القمح.. استيراد القمح.. ستيراد القمح.. تيراد القمح.. يراد القمح.. راد القمح.. اد القمح.. د القمح..  القمح.. القمح.. لقمح.. قمح.. مح.. ح.. .. . 
كلفَة إلى 9 م摀扰يير دو摀扰ر سنوًيا وا摀拀مارك تقدرها بـ 6 فقط 攐擠خبراٌء يرفعون الت

موسوني: الجزائُر لم تضع خريطًة ل摀戰راِضي الِف摀扰حّية يوًما!  
هادف: التَّعاونيات الِف摀扰حية رهينُة النَّهب

الّدستــوُر بيــــن روِح 
رائـع رائــع وسـدِّ الذَّ الشَّ

ينبغي ا摀扐شارة إلى أن إبقاء عمل الّسلطة التشريعية 
بنظام الغرفت撠摠 أصبح »摀扰 جدوى منه«، 摐摐ا يستدعي 

الّتخلي - مستقب摀扰 - عن مؤسسة »مجلس ا摀戰مة«، 
مع تقوية ا摀摐كانة الّدستورية لـ»ا摀摐جلس ا摀扰جتماعي 
وا摀扰قتصادي«، من حيث ا摀摐وقع ا摀摐رجعي ل摀扰ستشارة 

بالنسبة إلى الهيئت撠摠 التشريعية والتنفيذية؛ 
وهذا يستدعي تقوية مكانة هذا »ا摀摐جلس« ودوره 

وتوسعة مهامه وتعّزيز َملَمح عضويته حتى يتسنى 
له ضّم كفاءات وطنية مؤكدة 搐撠 ا摀摐جا摀扰ت 

ا摀扰قتصادية وا摀扰جتماعية، 技摐ا يؤهله 
»كمجلس« للقيام بالّدور الفعلي ا摀摐نوط 

به 搐撠 ع摀扰قاته مع البر摀摐ان وا摀拐كومة،  
وإمدادهما با摀扰ستشارة الكفيلة بدعم 

أدائهما 搐撠 تناغم وتوازن. 

13
 مـــن يوقــف
 بــن رحمـــة!

فاعلية 搐撠 ا摀戰هداف وا摀摐راوغات

ا摀扐دارة تستأنف دولًيا 
فــي قضيـة الداربـي

ا抠拐اد العاصمة 



زيارة وزير الخارجّية الكونغولي 
تفعيُل لجنِة االتحاد اإلفريقي حوَل ملّف ليبيا 

حلَّ وزير الشؤون اخلارجية الكونغولي «جان كلود غاكوسو»، أمس األول السبت، باجلزائر العاصمة يف زيارة بصفته مبعوثا من الرئيس الكونغولي «دونيس ساسو نغيسو» رئيس 
اللجنة رفيعة املستوى لالحتاد اإلفريقي حول ليبيا إلى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.

و كان يف استقبال «غاكوسو» لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقدوم، وكاتب الدولة املكلف باجلالية الوطنية والكفاءات يف اخلارج 
رشيد بالدهان.

يف هذا الصدد، أشار بيان لوزارة الشؤون اخلارجية إلة أّن «زيارة رئيس الديلوماسية الكونغولية إلى اجلزائر متحورت حول الوضع يف ليبيا والتطورات األخيرة احلاصلة بهذا البلد اجلار، 
مضيفا أن «هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة الستعراض وضعية العالقات الثنائية والبحث عن السبل والطرق الكفيلة بترقية وتكثيف التعاون بني البلدين».

و خلص البيان إلى القول إن هذه الزيارة « تشكل أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية أخرى ذات االهتمام املشترك».
و كان احمللل السياسي علي ربيج قد كشف، يف تصريح أدلى به لـــ»أخبار الوطن»، أن الكونغو تترأس منذ مدة جلنة مهمة باالحتاد اإلفريقي حول ليبيا جرى تهميشها، لكن حترك 

الديبلوماسية اجلزائرية القوي وامللفت ساهم يف إعادة تفعيلها وتنشيطها.
عّمــــــــار قـــردود

02

أخبار السياسة
أمرت اَملندوبني باستئناف َعمِلهم

ُسلطة االنتخابات تستِعدُّ لتعديل الّدستور

واملنسقني  الوالئيني  املندوبني  كلَّ  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  أمرت 
البلديني، عبر 48 والية، باستئناف عملهم على املستوى احمللي اعتباًرا من األربعاء 

القادم، حسب التعليمة رقم 35 الصادرة بتاريخ 09 جانفي اجلاري.
ويأتي هذا القرار من رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات محمد شريف بعد 
طريق  له عن  مساعد  ومندوب  الوالئي  باملنسق  باالحتفاظ  تقضي  سابقة  تعليمة 
الوالئيني  املندوبني  باستئناف  قرار يقضي  التراجع عن ذلك وإصدار  القرعة، قبل 
15 بداية من  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  البلديني عمَلهم يف  واملنسقني 

جانفي اجلاري، دون توضيح األسباب أو مهام املندوبيات يف هذا الوقت.
لكّن هذه التعليمة تتزامن مع إعالن رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون فتح ورشة 
تعديل الدستور، يف انتظار عرضه لالستفتاء الشعبي الذي ينتظر أن تشرف عليه 
السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات التي سبق لها تنظيم االنتخابات الرئاسية يف 

12 ديسمبر املاضي.
و اجلدير باإلشارة إلى أن أحد احملاور السبعة التي حددها رئيس اجلمهورية لتعديل 
يعد  لم  التي  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  الهيئة  إلغاء  عن  حتدث  الدستور 
ملهمتها أي معنى، مبا أن تنظيم االنتخابات أضحى- اآلن - من اختصاص سلطة 
االحتفاظ  بإمكانية  يوحي  ما  وهو  املدني.  املجتمع  عن  حصرًيا  منبثقة  مستقلة 
على  تشكيلتها  النظر يف  إعادة  احتمال  مع  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  بالسلطة 

املستوى الوطني واحمللي.
عّمــــــار قـــردود

ناشدت أصحاَب القراِر الّتدخَل عاجال 
نقابُة عّمال الَتربية تشتكي البيروقراطّيَة 

بإليزي 
اشتكت األمانة الوالئية للنقابة اجلزائرية لعمال التربية بإليزي (و هي منظمة نقابية 
معتمدة حتت رقم 130) من «هيمنة البيروقراطية والفوضى والعشوائية على التسيير 

يف أهم امللفات التي أثرت وبشكل واضح على موظفي القطاع»، بحسبهم.
و تطرق مكتب «سات» بإليزي يف بيان صدر أمس األحد إلى عدد من امللفات، 
من ضمنها ملف السكن الذي قالت إنه أصبح على صفيح ساخن، موضحا أن ما 
نسبته 95 باملائة أو ما يفوق من موظفي القطاع قدموا من خارج الوالية،  وبالتالي 
ضرورة وجود السكن من أجل احلفاظ على متدرس مستمر وسلسل ألبناء الوالية، 
يف حني أن اإلدارة تسير عكس التيار مبمارساتها التي حرمت أصحاب احلقوق من 
حقهم ومنحته لغيرهم،  ما زرع البلبلة والبغضاء وحتى التفرقة بني موظفي القطاع 
خاصة داخل املؤسسات التربوية، إضافة إلى السكوت املطبق الذي تنتهجه السلطة 

احمللية وحتى الوصاية، قائلني إنها لم تسارع إلى احتواء الوضع. 
و فيما يخص ملف التحويالت، أفاد بيان املنظمة النقابية بأن «هذا امللف هو اآلخر 
املباشر  التأثير  وبالتالي  القانونية،  املمارسة  إال  املمارسات  كل  شهد  جميع  عرف 
على سيرورة العمل التربوي واالستقرار الذي من شأنه ضمان تطور ورقي املؤسسة 

التربوية.
إنها طرقت  التربية  لعمال  اجلزائرية  للنقابة  الوالئية  قالت األمانة  ثانية،  من جهة 
جميع األبواب ومدت يدها من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع 
بالوالية،  وهي اليوم حتذر من مستقبل قد ينسف باملجهودات التي توفرها الدولة 
من أجل إنقاذ قطاع التربية من مستنقع التعفن والتخبط يف املمارسات العشوائية 

والالقانونية». 
و خُلص البيان،  يف اخلتام، إلى مناشدة أصحاب القرار (محلًيا ووطنًيا) «التدخل 
العاجل من أجل إنصاف أبناء القطاع وحتقيق مطالبهم املشروعة ويف أقرب اآلجال، 
الذي  للتصعيد  بيئة صاحلة  أصبحت  كلها  والظروف  بخير  يبشر  املستقبل ال  ألن 

سيعصف - ال محالة - مبستقبل التربية بالوالية».
عّمـــــار قــــردود
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صفية. ن
خالل  من  احملتجون،  الشباب  وطالب 
شعارات علقوها على محيط مدخل مقر 
احلزب العتيد، برحيل «الشيوخ» وتسليم 
احلزب العتيد إلى الشباب، حيث رددوا 
واتهموا  بالتشبيب،  مطالبة  شعارات 
القيادة احلالية بـ «الالشرعية»، كما عّبر 
عشرات الشباب األفالنيون عن غضبهم 
عدم  خالل  من  احلزب  قيادة  موقف  من 
دعم عضو اللجنة املركزية عبد املجيد تبون 
الرئاسية. يف  خالل ترشحه لالنتخابات 
احلزب  من  مترشحا  ساندت  املقابل، 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  املنافس 
مت  بيان  يف  وأكدوا  ميهوبي،  الدين  عز 
إلى  احلزب  إعادة  عينه  باملكان  تالوته 
بحسبهم-   – األصيل  النوفمبري  نهجه 

مؤكدين  الدائمة،  الشعبية  وحاضنته 
على أنهم حتركوا كانطالقة أولى لتجسيد 
من  وحتريره  احلزب  يف  اإليجابي  التغيير 
بقايا «العصابة» من خالل إسماع صوتهم 
وتنظيم  اتصاالت  تنظيم  يف  والشروع 
االحتجاجية  وقفتهم  واصفني  صفوفهم 
يترجم  بتعبير سلمي  للتغيير  بأنها خطوة 

رفض الشباب لطريقة تسيير احلزب.
جبهة  حلزب  بالنيابة  العام  األمني  وقال 
من  صديقي،  علي  الوطني،  التحرير 
جهته، إن من يطالبون برحيله ال عالقة 
إلى  مشيرا  الوطني،  التحرير  بجبهة  لهم 
خارج  مؤمتر  فقط  هو  هؤالء  يريده  ما  أن 
احلالية  القيادة  أن  مؤكدا  الشرعية  عن 
هي املخولة الوحيدة واملؤهلة للتكلم باسم 

احلزب.
األفالن  أبواب  أن  صديقي  ذكر  كما 
دفعوا  نواب  إن  وقال  للحوار،  مفتوحة 
أمواال وأنهم يقفون وراء هذه االحتجاجات 
من أجل كسب مناصب وفرض الهيمنة 
احلزب  دعوات  إن  حيث  احلزب،  على 
جلبهة  االعتبار  إعادة  أجل  من  متواصلة 
احلزب  أن  مضيفا  الوطني،  التحرير 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  بلغ 

استعداده للحوار ومد يد األفالن إليه.
مؤمترا  قريبا  سيعقد  احلزب  أن  وأضاف 
للمناضلني األفالنيني فقط، وأكد أنه ال 
يطمح لنيل منصب األمني العام للحزب، 
أي  أو  وزير  منصب  يف  طامعا  ليس  ألنه 

منصب آخر.

احملامني  ملنظمات  الوطني  االحتاد  أصدر 
حيث  الضرائب،   قانون  حول  له  بيانا 
اعتبروا أن 2020 شهدت فرض ضرائب 
ورسوم جد مجحفة وغير منصفة على فئة 
العمل  مقاطعة  عن  معلنني  احلرة،  املهن 
أمام  وتنظيم وقفات احتجاجية  القضائي 
القادم،  األربعاء  يوم  القضائية  املجالس 
الضريبية  اإلجراءات  على  احتجاجا 
املالية  قانون  يف  احملامني  على  املفروضة 

.2020
على  له،  بيان  يف  احملامني،  احتاد  أّكد 
طبقا  املتبع  الضريبة  نظام  اعتماد  ضرورة 

أو  االحتاد،  مع  عليها  املتفق  للرزنامة 
الرجوع إلى النظام السابق. وتتمثل يف أن 
قانون املالية للسنة احلالية نص على أنه إذا 
كان رقم األعمال ال يتجاوز 15 مليون دج 
فإن النظام اجلزايف هو املطبق لكنه استثنى 
من ذلك فئة املهن احلرة وأخضعها للنظام 
واضحا  متييزا  يعتبر  الذي  األمر  املراقب، 
على  تنص  التي  الدستور  لقواعد  وخرقا 
الضرائب،  أمام  متساوون  اجلميع  أن 
والضرائب  الرسوم  أّن  إلى  باإلضافة 
حيث  احملامني،  كاهل  تثقل  اجلديدة 
املضافة  القيمة  رسم  باملائة   19 تضمنت 

باملائة بصفة تصاعدية ضريبة على  و26 
األرباح و2 باملائة الرسم املهني باإلضافة 
الضمان  صندوق  لفائدة  باملائة   15 إلى 
هذه  مجمل  فإن  وبالتالي  االجتماعي، 
من  باملائة   50 تتجاوز  والضرائب  الرسوم 
دخل احملامني، وهذا زيادة على املراجعات 
لها  يتعرض  التي  فيها  واملبالغ  املستمرة 
احملامون، كما أن مجلس االحتاد سبق له 
وأن اقترح على وزارة املالية وعلى اللجنة 
ضريبيا  نظاما  الشعبي  للمجلس  املالية 
فعاال يتمثل يف ضريبة املنبع املعمول به. 
صفية. ن

احتجاجاُت املناضلني واتهاُم صديقي نواًبا بدعمها

شرٌخ بيَن شباب األفالن والَحرس القِديم! 
•صّديقي يمدُّ يَد الوالء لتّبون

احتجَّ شباب مناضلون يف حزب جبهة 
التحرير الوطني، صبيحة يوم أمس، 

أمام مقر «األحرار الستة» الذي 
نظم به األمني العام علي صديقي، 

اجتماعا مع أمناء احملافظات.

الّضرائب قانون  بسبب 
الُمحامون يقاطعون الَعمل األربعاء الُمقبل
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أخبار السياسة

بعَد اإلعالن عن وقِف إطالق الّنار 

عّمــــــار قــــردود
سجلت  والبيانات،  اللقاءات  إلى  الهاتف  دبلوماسية  فمن 
بلوماسّية اجلزائرية حضوًرا الفًتا يف األزمة الليبية، وهو التطور الذي  الدِّ
تبلور يف عدة عواصم دولية وإقليمية بدفع قوي من اجلزائر التي رافعت 
أثمر اإلعالَن عن  العسكري، ما  وإبعاد اخليار  السلمي  لصالح احلل 
وقف إلطالق النار يف ليبيا، وسُيمّهد نحو مزيد من الدفع باجتاه مؤمتر 
برلني املرتقب والذي مت دعوة اجلزائر حلضوره رسمًيا من خالل محادثة 
عبد  والرئيس  ميركل»  «أجنيال  األملانية  املستشارة  بني  جرت  هاتفية 

املجيد تبون.
مخرجات  بني  من  كان  النار  إطالق  وقف  حفتر  اجلنرال  إعالن 
لقاء وزير اخلارجية صبري بوقادوم مع وفد عالي املستوى أوفده اجلنرال 
اخلارجية يف «حكومة طبرق»  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  يقوده  حفتر 

املوالية حلفتر، مع عدم إنكار جهود أطراف أخرى.
و جدد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، لدى استقباله السراج 
بحر األسبوع املاضي، موقف اجلزائر باالمتناع عن التدخل عسكريًا 
مع  احلدود  على  جزائرية  وعسكرية  أمنية  حتركات  ليبيا، مقابل  يف 
باملنطقة  األمنية  التطورات  مع  متاشيًا  احترازية  حتركات  وهي  ليبيا، 
وتهدف حلماية وتأمني حدود اجلزائر وفق ما كشفه احمللل السياسي 

علي ربيج لــ»أخبار الوطن».
اجلزائر َتسعى إلى وقٍف شاِمٍل إلطالق الّنار

ورغم أن زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني الّليبي والوزير التركي 
أُجريت بني  التي  املباحثات  التساؤل حول طبيعة  أثارت  إلى اجلزائر 
لها  حليف  عن  تبحث  أنقرة  تكون  أن  واحتمال  الثالث،  األطراف 
من بني الدول احلدودية مع ليبيا، لتعزيز موقفها املتمسك بالتدخل 
عسكرًيا يف ليبيا بضوء أخضر حصلت عليه من حكومة الوفاق، إال أن 
ربيج أوضح أن اجلزائر أبلغت الطرفني الّليبي والتركي برفضها القطعي 

ألي تدخل عسكري أجنبي يف ليبيا.
وكان وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقادوم قد أكد رفض اجلزائر 
وجوَد أي قوة أجنبية مهما كانت يف ليبيا، مؤكًدا - يف هذا الصدد 

- على «أهمية التوصل إلى توافق بني كل 
تعمل  حيث  الليبي»،  الشعب  مكونات 
اجلزائر على تطوير الهدنة يف ليبيا إلى قرار 
بوقف شامل إلطالق النار لتكون جزء من 
حزمة املخرجات املنتظرة واملأمولة من مؤمتر 
عليها  متوافق  تسوية  إلى  وصوًال  برلني، 

إقليمًيا ودولًيا لألزمة.
رة  واملؤثِّ النافَذة  ول  الدُّ معظُم 

دخَل األجنبي  ترفُض التَّ
«دونالد  األميركي  الرئيس  كان  و 
ترامب» قد حّذر من أي «تدخل أجنبي» 
نظيره  مع  أجراه  اتصال  خالل  ليبيا  يف 
وذلك  أردوغان»،  طيب  «رجب  التركي 
مذكرة  على  التركي  البرملان  موافقة  عقب 

تتيح إرسال جنود أتراك إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق، 
األبيض  البيت  باسم  الناطق  وقال  األبيض.  البيت  أعلن  وفقما 
اتصاله  يف  أشار  «ترامب»  إن  خاص،  بيان  يف  جيدلي»،  «هوغان 

الهاتفي «إلى أن التدخل األجنبي يعقد الوضع يف ليبيا».
وأكد وزير اخلارجية اإليطالي «لويجي دي مايو»، خالل زيارته إلى 
اجلزائر، أن «اجلميع متفق على وقف إطالق النار يف ليبيا»، واصًفا 
لقاءه مع وزير اخلارجية بالفرصة «التاريخية من أجل العمل معا حول 

هذا امللف إليجاد حل»، مضيًفا بالقول «هذا هو هدفنا املشترك».

إحياء  محاوالت  تعكس  حملادثات  محطة  بروكسل  كانت  كما 
منذ  الّليبي  امللف  يف  ملحوظًا  تراجًعا  سجل  الذي  األوروبي  الدور 
املجلس  رئيس  مع  السراج  مباحثات  أكدت  حيث  احلرب،  اندالع 
األوروبي «شارل ميشيل» واملمثل األعلى للسياسات باالحتاد األوروبي 
برلني  عملية  بالكامل  األوروبي  االحتاد  «دعم  على  بوريل»  «جوزيف 
سياسي  إيجاد حل  إلى  تهدف  التي  املتحدة  األمم  مبادرات  وجميع 

شامل لألزمة».
حفتر ُيعلن وقَف إطالق الّنار يف ليبيا بدايًة 

من أمس
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء أمس األول 
السبت، وقف إطالق النار يف املنطقة الغربية، اعتبارا من بداية أمس 
تاله  الذي  البيان  الهدنة.واشترط  لنهاية  وقت  ودون حتديد  األحد، 
أن  املسماري  أحمد  اللواء  الليبي  للجيش  العام  القائد  باسم  الناطق 
التوقيت، متوعًدا برد  النار يف هذا  يلتزم الطرف اآلخر بوقف إطالق 

قاٍس على أي خرق للهدنة.
وبدأ اجليش الليبي بقيادة اجلنرال خليفة حفتر عملياته العسكرية 
يف طرابلس يوم 4 أفريل 2019 ضد حكومة الوفاق، ومنذ ذلك احلني 
لم تتوقف املعارك سوى مرة واحدة يف شهر رمضان املاضي الذي حل 

يف ماي املنقضي.
فائز الّسراج ُيعلن وقَف إطالق الّنار

وقف  الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  أعلن  أخرى،  جهة  من 
األول  أمس  ليلة  من  متأخر  وقت  يف  أصدره  بيان  عبر  النار  إطالق 
السبت عن رئيس املجلس فائز السراج بصفته القائد األعلى للجيش 
الليبي. وجاء يف مقدمة بيان اإلعالن أن وقف إطالق النار من جانب 
حكومة الوفاق الوطني جاء استجابًة لدعوة الرئيسني الروسي والتركي 

لوقف إطالق النار.
ونّوه بيان حكومة الوفاق بأن وقف إطالق النار يبدأ من منتصف 
الليل بتاريخ أمس األحد املوافق لـ 12 جانفي 2020 مع التأكيد على 
4 نقاط على شكل خطوات تعتزم حكومة الوفاق الوطني األخذ بها 

لنجاح وقف إطالق النار.
وجاء يف النقاط األربعة: الشروع يف إرسال جلان عسكرية مقترحة 
من الطرفني إلعداد اإلجراءات الكفيلة لوقف إطالق النار حتت رعاية 
وإشراف األمم املتحدة – تأكيد دعم حكومة الوفاق للمسار السياسي 
بامللف  املعنية  الدول  الوفاق جميَع  دعوة حكومة   – برلني  مؤمتر  عبر 
الليبي  السياسي  االتفاق  وفق  إيجابيًا  السلمي  احلل  لدعم  الّليبي 
الوفاق يف أن يدافع  – احلق املشروع ملعسكر  وقرارات مجلس األمن 

عن نفسه بالرد على أي هجوم من الطرف اآلخر.

يبية للتوصل  اللِّ ربيج: اجلزائُر ستستعُني بالقبائل 
حللٍّ سلمي 

يعتقد احمللل السياسي علي ربيج، يف تصريح أدلى به لـــ»أخبار 
حفتر  خليفة  املشير  الليبي  للجيش  العام  القائد  مبادرة  أن  الوطن»، 
بوقف إطالق النار، بداية من أمس األحد، جاءت يف سياق حتركات 
دولية مكثفة ُتطالب بوضع حد لالقتتال بني الليبيني بالتزامن مع إلقاء 
اجلزائر بثقلها الّديبلوماسي يف امللف الليبي ودخولها على اخلط بقوة، 
واستقبال  باجلزائر  الكبير  األجنبي  الدبلوماسي  اإلنزال  خالل  من 
املنصرمة،  القليلة  األيام  تبون، خالل  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
حول  معهم  تباحثه  إلى  باإلضافة  وأجانب،  عرب  مسؤولني  عدة 
إلى جانب  أن «طرابلس خط أحمر»،  الليبية وتشديده على  األزمة 
مطالبة روسيا وتركيا بوقف إطالق النار يف ليبيا، وبالتالي كان اإلعالن 

عن وقف إلطالق النار مبثابة استجابة لهذه املتغيرات الثالثة.
بلوماسّية اجلزائريه، بعد أن مت تغييبها  و أشاد ربيج باملساعي الدِّ
يف زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، 
بلوماسّية حتررت من ذلك،  معتبرا أن اخلطوات األخيرة تعني أن الدِّ
واستهلت خطواتها برفضها سقوَط ليبيا يف مستنقع احلرب وعدم تكرار 

أزمة 2011 التي تسببت يف نشر الفوضى والدمار يف ليبيا.
أكبر  ستكونان  وإيطاليا  اجلزائر  فإن  ذاته،  املتحدث  بحسب  و 
األراضي  على  دولية  حرب  اندالع  حال  يف  ستعاني  التي  الدول 
الليبيني  استقبال ماليني  على  مرغمة  إيطاليا  الليبية،حيث ستكون 
الهاربني من جحيم احلرب إليها والشيء ذاته بالنسبة إلى اجلزائر التي 
ستكون إلى جانب استقبال الالجئني الليبيني مرغمة على منع تسلل 

اإلرهابيني نحوها.
ليبيا،  يف  املعلنة  الهدنة  مدى صمود  سؤال حول  عن  رده  و يف 
قال ربيج:»ال أعتقد أن حفتر سُيغامر بخرق وقف إطالق النار، بل 
ترتيب  وإعادة  أنفاسه  الستعادة  مواتية  كفرصة  سيستغله  بالعكس 
إلى  تدعمه  معينة  دول  طرف  من  دفعه  سيتم  ورمبا  الداخلي،  بيته 
يف  مرابطة  تركية  قوات  وجود  عن  احلديث  ظل  يف  الهدنة،  خرق 
الصراع  لتغذية  محاولة  يف  مرتزقة،  هم  اجلنود  أن  واإلدعاء  مصراتة 

«الليبي - الليبي».
و توقع ربيج، يف األخير، بأن يتم إبعاد كل 
أعضاء  وجميع  السراج  وفائز  حفتر  خليفة  من 
باعتبارهما جزء من  وطرابلس  بنغازي  حكومتي 
املقاربة  على  واالعتماد  احلل،  وليس  املشكلة 
اجلزائر  وأن  الليبية،خاصة  األزمة  حلل  اجلزائرية 
ستستعمل القبائل الليبية كورقة ضاغطة للتوصل 

إلى حل سلمي.
الِوفاق: رصُد خروٍق للهدنة  ُحكومة 
بيع ين ووادي الرَّ يف محوري صالح الدِّ

الوفاق  بحكومة  الرئاسي  املجلس  أعلن 
يف  الهدنة  التفاق  خروق  «رصد  الليبي  الوطني 
دقائق  بعد  الربيع  ووادي  الدين  صالح  محوري 
حكومة  التنفيذ».وجددت  حيز  النار  إطالق  وقف  دخول  من  فقط 
الوفاق الليبي التزامها بوقف إطالق النار، داعية رعاة االتفاق وبعثة 
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا إلى «االلتزام بتطبيقه على النحو األمثل، 

وأال يستهينوا بهذه اخلروق، ومينعون حدوثها».
املعتدي  انسحاب  بأن  الثابت  املجلس  إلى «موقف  البيان  وأشار 
إطالق  لوقف  مبادرة  أي  إلجناح  الوحيد  السبيل  هو  أتى  حيث  من 
النار»، مضيفا أن املجلس «لن يقف مكتوف األيدي جتاه اخلروق حال 

تكرارها، وسيكون رده عنيًفا وقاسًيا».

أّكَد اخلبير االقتصادي مهماه بوزيان، بدوره، أّن املساس بـ «الضريبة على الدخل» 
يحتاج إلى مراجعات جوهرية للنظام الضريبي واِجلبائي كُكل، وفًقا لقاعدة 
ِة،  العدالة اجلبائية؛ وإال فإن َمساِوَئ اإلجراء سيكون أكبر من فضائله املرجوَّ

موضحا أن الضريبة على الّدخل هي ربع (%26) الضريبة العادية، و%11 من 
الضريبة العامة اإلجمالّية التي تدخل ضمنها حتى اجلباية البترولية.

   مصدر خاص لــ»أخبار الوطن»:
موسكو وأنقرة وحفتر والّسراج أبلغوا الجزائر

َ بوقِف إطالق النَّار قبَل إعالنه
كشف مصدر خاص لــ»أخبار الوطن» أن روسيا وتركيا واجلنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز             

السراج أبلغوا السلطات اجلزائرية بقرار وقف إطالق النار بليبيا قبل اإلعالن عنه وسريانه.
و أفاد املصدر ذاته بأن اجلزائر كانت بني دول قليلة جدا جرى إبالغها بقرار الهدنة إلى جانب أمريكا وإيطاليا وفرنسا 

وأملانيا ومصر.
عّمــــــار قــــردود

ب بقرار َوقِف إطالق الّنار في ِليبيا الجزائر ُترحِّ
أعلنت وزارة الشؤون اخلارجية، أمس األحد، يف بيان لها أن اجلزائر ُترحب بقرار وقف إطالق النار يف ليبيا، والذي دخل حيز السريان ليلة األحد املاضي.

و أفاد البيان ذاته بأن اجلزائر تدعو كافة املكونات الليبية ومختلف األطراف إلى االلتزام به والعودة السريعة إلى مسار احلوار الوطني الشامل، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي املصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.
وذّكر بيان وزارة اخلارجية مبوقف اجلزائر الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار «ليبي- ليبي»، وأكد جتديد دعوتها جميَع األطراف لتغليب اِحلكمة ولغة احلوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق واجلار من األزمة التي يعاني منها، والتي 

ما فتئت تهدد االستقرار يف دول اجلوار ويف املنطقة برمتها.
و أشار بيان اخلارجية إلى أن اجلزائر ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته يف كنف األمن واالستقرار، بعيًدا عن أي تدخل أجنبي، الذي لم يزد الوضع إال تأزًما باإلضافة إلى تعقيده فرَص التسوية عن 

طريق احلوار.
عّمـــــار قـــردود

بلوماسّية الجزائرّيُة تنجح  الدِّ
في وقِف القَتال بليبيا

ب بقرار َوقِف إطالق الّنار في ِليبيا الجزائر ُترحِّ
أعلنت وزارة الشؤون اخلارجية، أمس األحد، يف بيان لها أن اجلزائر ُترحب بقرار وقف إطالق النار يف ليبيا، والذي دخل حيز السريان ليلة األحد املاضي.

و أفاد البيان ذاته بأن اجلزائر تدعو كافة املكونات الليبية ومختلف األطراف إلى االلتزام به والعودة السريعة إلى مسار احلوار الوطني الشامل، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي املصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.
وذّكر بيان وزارة اخلارجية مبوقف اجلزائر الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار «ليبي- ليبي»، وأكد جتديد دعوتها جميَع األطراف لتغليب اِحلكمة ولغة احلوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق واجلار من األزمة التي يعاني منها، والتي 

ما فتئت تهدد االستقرار يف دول اجلوار ويف املنطقة برمتها.
ي                                        

ما فتئت تهدد االستقرار يف دول اجلوار ويف املنطقة برمتها.
                                       

و أشار بيان اخلارجية إلى أن اجلزائر ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته يف كنف األمن واالستقرار، بعيًدا عن أي تدخل أجنبي، الذي لم يزد الوضع إال تأزًما باإلضافة إلى تعقيده فرَص التسوية عن 
طريق احلوار.

                                        
طريق احلوار.

                                        

عّمـــــار قـــردود
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صفية نسناس

الفالحي  اخلبير  أوضح  الصدد،  هذا  ويف 
معه  أجرته  اتصال  يف  موسوني  آكلي 
لتبعية  تخضع  اجلزائر  أن  الوطن»  «أخبار 
أمنها  حتقيق  تستطع  ولم  اقتصادية 
هذا  يف   - األرقام  تشير  حيث  الغذائي، 
اخلصوص – إلى أن فاتورة استيراد القمح 
9 يقارب  ما  العمومية  اخلزينة  تكلِّف 
ماليير دوالر سنويا وهو رقم كاد أن يرتفع 

أكثر لوال حالة االستقرار التي متيز اإلنتاج 
العاملي يف األسواق، مشيرا إلى أن اجلزائر 
يف  فقط  ليس  بالدوالرات  خسائر  تتكبد 
سياسة  يف  حتى  بل  االستيراد  فاتورة 
الّدعم، ما سبب تدهور القطاع الفالحي، 
كما أضاف أن فرنسا تعد أكبر ممون للسوق 
اجلزائرية بالقمح واستراد هذه املادة يكلف 

اجلزائر 4 ماليير دوالر.
ومنذ  اجلزائر،  أن  ثنا  ُمحدِّ أضاف  كما 
االستقالل إلى غاية يومنا هذا وحتى مع 

وضع  يوما  تشهد  لم  اجلديدة،  احلكومة 
باستغالل  تسمح  واضحة  استراتيجية 
األراضي الفالحية واإلمكانات الفالحية 
على أكمل وجه؛ لتحقيق األمن الغذائي 
على  ترتكز  استراتيجية  أن كل  إلى  نظرا 
تؤطر  وتنظيمات  قانونية  ميكانيزمات 
يتم  لم  كما  والتقنيني،  الفالحني  عمل 
فيما  الطبيعية  الوضعية  على  خبرة  وضع 

يخص أراضي املناخ واملياه.
كما اعتبر املتحدث أن االقتصاد اجلزائري 

النظرية  وهذه  اإلداري  للتقسيم  يخضع 
توسيع شبكة  فيما يخص  تطبيقها  ميكن 
يف  لكن  العمومية،  واألشغال  الطرق 
الفالحة يتطلب األمر وضع خريطة وطنية 
للفالحة، وما يزيد الوضع سوء أن اجلزائر 
لم تضع سوقا معياريا من شأنه أن يساهم 
يتماشى  يف حتسني اإلنتاج احمللي وجعله 
األسواق  يف  املتبعة  الدولية  املعايير  مع 
موسوني  بحسب   - والكارثة  العاملية. 
الفالحي يف  – تكمن يف كون االقتصاد 

اجلزائر مازال حتت قبضة بعض املتعاملني 
الذي ينشطون يف إطار فوضوي ويف سوق 
موازي، موضحا أن نقص معايير التنظيم 
وغياب أخرى جعل من االقتصاد الوطني 
خاصة الفالحي منه يسير بطريقة فوضوية 
املواد  أن  حيث  هذا،  تؤكد  واألرقام 
اجلزائر  تستوردها  والغذائية  االستهالكية 
بنسب غير معقولة، وبالتالي فإنها تخضع 

لتبعية أجنبية رهيبة.

الغذائية،  املواد  استيراد  فاتورة  بلغت 
مقابل  دوالر  مليار   6.2 الفارطة،  السنة 
6.61 مليار دوالر يف 2018؛ أي بتراجع 
بلغ 418 مليون دوالر وهو ما يعادل 6.32

يف املائة.
ويعود هذا التراجع أساسا، حسب املديرية 
العامة للجمارك اجلزائرية - إلى انخفاض 
ومشتقاته  واحلليب  احلبوب  استيراد 
فاتورة  بلغت  حيث  واخلضر،  والسكر 
والطحني 2.11 والدقيق  استيراد احلبوب 
مليار دوالر يف  مقابل 2.40  دوالر  مليار 
مليون  قدره 290  بانخفاض  أي   ،2018
دوالر (12 يف املائة). كما تراجعت فاتورة 
استيراد منتوجات احلليب إلى 1.01 مليار 
دوالر مقابل 1.10 مليار دوالر أي بتراجع 

قدر بـ 85 مليون.
فاتورة  انخفضت  أخرى،  جهة  ومن 
538 لتبلغ  ومشتقاته  السكر  استيراد 

دوالر،  مليون   647 مقابل  دوالر  مليون 
بقايا  عرفته  الذي  نفسه  االجتاه  وهو 
ونفايات الصناعات الغذائية، ومنها أنواع 
مت  التي  األخرى  الصلبة  والبقايا  الكسب 

استيرادها بقيمة تقارب 441 مليون دوالر 
بتراجع  أي  دوالر،  مليون   574 مقابل 

بلغت نسبته 23 يف املائة.
وخالل الفترة املمتدة من شهر جانفي إلى 
خص  فقد  اجلارية،  السنة  من  سبتمبر 
هذا االنخفاض أيضا مواد غذائية أخرى 
ولكن بأقل درجة، ويتعلق األمر باستيراد 
النب والشاي اللذين بلغت فاتورتهما 257

دوالر يف  مليون  مقابل 268  دوالر  مليون 
اخلضراوات  استيراد  إلى  إضافة   ،2018
قيمة  لتبلغ  باملائة   11.3 بـ  تراجع  الذي 
217 مقابل  دوالر  مليون   192 الفاتورة 
ذاتها.  املقارنة  فترة  خالل  دوالر  مليون 
الغذائية  التحضيرات  واردات  وأخيرا، 

املختلفة التي بلغت 247 مليون دوالر.
أخرى  مجموعات  سجلت  املقابل،   ويف 
من مواد بنية االستيراد ارتفاعا خالل فترة 
األمر- خاصة -  ويتعلق  نفسها،  املقارنة 
بالتبغ ومشتقاته والفواكه الصاحلة لألكل 

واحليوانات احلية.
التبغ  استيراد  فاتورة  بلغت  فقد  وعليه، 
ومشتقاته 287 مليون دوالر خالل األشهر 

مقابل  اجلارية  السنة  من  األولى  التسعة 
نفسها  الفترة  خالل  دوالر  مليون   179
ارتفاعا  بذلك  مسجلة  املاضية  السنة  من 

نسبته 60 يف املائة.
(الفواكه  الفواكه  استيراد  فاتورة  أما 
215 بلغت  فقد  اجلافة)،  أو  الطازجة 

مليون دوالر مقابل 134 مليون دوالر؛ أي 
بزيادة قّدرت بـ 60 يف املائة. أما واردات 
مليون   195 بلغت  فقد  احلية  احليوانات 
دوالر مقابل 128 مليون دوالر (+ 52 يف 

املائة) خالل فترة املقارنة نفسها.
األساسية،  املنتوجات  هذه  إلى  وإضافة 
املستوردة  الغذائية  املواد  باقي  قيمة  فإّن 
710 مقابل  دوالر  مليون   689 بلغت 
يتعلق  وفيما   .12018 يف  دوالر  مليون 
ذلك  يف  مبا  ومشتقاتها،  الصويا  بزيت 
املكررة منها، فاّن قيمة استيرادها ارتفعت 
472 بلغت  حيث  املائة  يف   3.44 بـ 

مليون دوالر مقابل 457 مليون دوالر من 
فترة املقارنة ذاتها.

صفية. ن

خبراء فالحيونخبراء فالحيونبراء فالحيونراء فالحيوناء فالحيونء فالحيون فالحيونفالحيونالحيونحيونيونونن
استيراُد الَقمح يكّلف الخزينةاستيراُد الَقمح يكّلف الخزينةستيراُد الَقمح يكّلف الخزينةتيراُد الَقمح يكّلف الخزينةيراُد الَقمح يكّلف الخزينةراُد الَقمح يكّلف الخزينةاُد الَقمح يكّلف الخزينةُد الَقمح يكّلف الخزينةُ الَقمح يكّلف الخزينة الَقمح يكّلف الخزينةالَقمح يكّلف الخزينةلَقمح يكّلف الخزينةَقمح يكّلف الخزينةَمح يكّلف الخزينةمح يكّلف الخزينةح يكّلف الخزينة يكّلف الخزينةيكّلف الخزينةكّلف الخزينةّلف الخزينةّف الخزينةف الخزينة الخزينةالخزينةلخزينةخزينةزينةينةنةة

99 ماليير دوالر سنوّيا ماليير دوالر سنوّياماليير دوالر سنوّيااليير دوالر سنوّيايير دوالر سنوّياير دوالر سنوّيار دوالر سنوّيا دوالر سنوّيادوالر سنوّياوالر سنوّياالر سنوّيار سنوّيا سنوّياسنوّيانوّياوّياّياّاا
• اجلزائر لم تضع خريطة لألراضي الفالحية يوما

ُتعدُّ اجلزائر من بني الدول التي تعاني من عجز يف أمنها الغذائي. وخالل 
الفترة األخيرة، تزايد االهتمام مبشكلة األمن الغذائي وهو ما طغى على 

تصريحات املسؤولني من أجل تقليص فاتورة االستيراد يف ظل حجم التبعية 
الغذائية للخارج، إال أن احللول لم تَر الّنور بعد، وهذا يشكل خطورة كبيرة 

د  على االقتصاد احمللي خاصة يف ظل ارتفاع فاتورة االستيراد التي باتت ُتكبِّ
خزينة الدولة خسائَر معتبرة.

نستورُد 95 % من االحتياجاِت 
الغذائيَّة والتَّصديُر مستحيٌل!

ومن جهة أخرى، سبق وأن ردَّ موسوني على تصريحات وزير الفالحة بشأن توجه 
اجلزائر نحو تصدير مادة القمح الصلب، بعد بلوغ سقف إنتاجها حوالي 20 مليون 
قنطار، بالقول إن تلك التصريحات «وهم»، معتبرا أنه للوصول ملرحلة التصدير على 
اجلزائر أن تتجاوز حدود 100 مليون قنطار من اإلنتاج احمللي، مضيفا أنه للوصول إلى 
مرحلة «أريحية يف اإلنتاج» على اجلزائر أن تلبي احتياجات السوق الوطنية للحبوب 
من خالل إنتاج 75 مليون قنطار لتحقيق االكتفاء الذاتي وليس التصدير، خاصة أن 
اإلحصائيات تشير إلى أن الفرد اجلزائري من أكثر املستهلكني للحبوب على املستوى 
العاملي، معلقا يف هذا السياق أن إنتاج 20 مليون قنطار من مادة القمح يعادل ما 
نسبته 20 باملائة، متسائال كيف يكون لهذا املردود أريحية على القطاع الفالحي، 
كما أن اجلزائر تستورد سنويا 100 مليون قنطار سنويا من احلبوب، حسب إحصاءات 

رسمية.
واعتبر موسوني أنه للتوجه نحو التصدير البد من إعادة النظر يف الّدعم الفالحي 
ويف ميكانيزمات التنظيم؛ كون القطاع طغى عليه سوء التسيير والعشوائية، حيث 
إن جل الفالحني يعانون من نقص التقنيات وعدم استصالح األراضي الفالحية، 
مختتما قوله بالتأكيد على أن التصدير - حاليا - مستحيل كوننا نستورد 95 يف املائة 

من احتياجاتنا الغذائية.

نة الُمنقضية بحسِب إحصاءات ُمديرّية الَجمارك للسَّ
تكلفُة فاتورة ِغذاء الَجزائريين فاقت 6 ماليير دوالر!

الّتعاونياُت الفالحّية رهينُة الّنهب.. هادف:
ِقطاُع الفالَحة في الجزائر َنهشُه الفساد 

قال الخبیر االقتصادي عبد الرحمان ھادف رئیس الغرفة التجاریة إنھ بات من الضروري مراجعة السیاسة االقتصادیة فیما 
یخص الفالحة، وتشخیص القطاع كل شعبة على حدة: شعبة الحبوب وتربیة المواشي والحلیب وغیرھا من خالل االعتماد 
على التشخیص لمعرفة الطاقات اإلنتاجیة الحالیة، وكذا المقومات التي یمكن الوصول إلیھا، مؤكدا أنھ البد من التأكید أن قطاع 

الفالحة نھشھ الفساد ما سمح بغیاب أرقام رسمیة تعبر عن واقع الحال بدقة.
قبل  من  علیھا  االستیالء  تم  التي  الفالحیة  بالتعاونیات  یسمى  ما  ملف  ھادف على ضرورة مراجعة  أكد  الصدد،  ھذا  وفي 
أنھا  العائالت غیر أن استغاللھا سيء  جدا، خاصة  لتلك  أنھا أراٍض ملك  القانوني یوضح  الجانب  العائالت، موضحا أن 
مساحات شاسعة، مشیرا كذلك إلى نقطة مھمة تتمثل في استصالح األراضي وخاصة المسقیة منھا؛ من خالل توفیر سیاسة 
جدیدة للسقي وتطویر القطاع الفالحي. كما أضاف أن شعبة تربیة المواشي وقطاع اللحوم ما تزال تسیَّر بطرق تقلیدیة ولیس 

لھا مردودیة كبیرة، داعیا إلى إعادة النظر في شعبة البقرة الحلوب كون الجزائر من أكبر المستوردین لمادة الحلیب.
صفية نسناس

الّتعاونيااُت الفالحّيةة رهينُة الّنهبب.. هادف:
قِقطاُع الفالالَحة في اللججزائر َنهششُه الفساد 

بب ي ي ي
ِقطاُع الفالَحة في الجزائر َنهشُه الفساد 

قال الخخبیر االقتصادي عبد ا الرحمان ھادف رئیسس الغرفة التجاریة إ إنھ بات من الضرورري ي مراجعة السیاسة ا االقتصادیة فیما 
یخص اللفالحة، وتشخیص القلقطاع كل شعبة على حدة: شعبة الحبوبب وتربیة المواشي واالحلیب وغیرھا من خخالل االعتماد 
على التشخخیص لمعرفة الطاقاتت اإلنتاجیة الحالیة، وككذا المقومات التي یمیمكن الوصول إلیھا، م مؤكدا أنھ البد من التأأككید أن قطاع 

ددقة. الفالحة نھششھ الفساد ما سمح بغیایا ب أرقام رسمیة تعبرر عن واقع الحال ب 
قبل  من  علیھاا  االستیالء  تم  التتي ي  الفالحیة  بالتعتعاونیات  یسمى  ما  ملف  م  مراجعة  ھادف على ى ضرورة  أكد  الصصدد،  ھذا  وفي 
أنھا  العاائئالت غیر أن استغالاللھا سيء  جدا، خاصصة  لتلك  أنھا أرااضٍض ملك  القانونوني یوضح  الجانب  العائالت، موضضحا أن 
ننھا؛ من خالل توفیر سسیاسة  مساحات شاسعةة، مشیرا كذلك إلى نقنقطة مھمة تتمثل في ا استصالح األراضيي وخاصة المسقیة م 

ٍ
مساحات شاسعة، مشیرا كذلك إلى نقطة مھمة تتمثل في استصالح األراضي وخاصة المسقیة منھا؛ من خالل توفیر سیاسة 
جدیدة للسقي وتططویر القطاع الفالحي. كما أضاف أن شعبةة تربیة المواشي وقطقطاع اللحوم ما تزال تسیَّر بطرق تقلیدیة و ولیس 

لھا مردودیة كبیرةة ، داعیا إلى إعادة النظظر في شعبة البقرة اللحلوب كون الجزائئر ر من أكبر المستورددیین لمادة الحلیب.
صفية نسناسس



نوي .سعادي

باباربغلق  لبلدية  جربوع  التابعة  عني  قرية  سكان  قام 
الطريق مطالبني والتي تناولناها ويف  السلطات احمللية بربط  
اطلققها  وان  التي سبق  الطبيعي،  الغاز  بشبكة  سكناتهم 
على  تتجسد  ان  دون  املرات  من  العديد  يف  املسؤولني 
قايس دخل  أعضاؤها يف حركة  بلدية  الواقع   ويف  ارض 
ومطالبني  البلدية  مع  رئيس  العمل  رافضني  احتجاجية 

برحيله .
لبلدية خيران  التابعة  بوزنداق  اقدم  سكان قرية   كما 
83 رقم  الطريق  بغلق  كم   40 بحوالي  عنها  تبعد  والتي 

املؤدي نحو مقر الدائرة واملتجه دائما نحو الواليات اجلنوبية  
تنديدا  مبا  يعيشونهمن  معانات مع قارورات الغاز خاصة 
مع انخفاض درجة احلرارة التي تتميز بها املنطقة يف فصل 
اما  الوحيدة  املدرسة  الى معاناة  تالميذ  الشتاء  باالضافة 
باردة   لوجبات  التالميذ  تناول  التدفئة ، فضال عن  غياب 
وعدم ربط القرية بشبكة الغاز الطبيعي رغم مرور األنبوب 

بالقرب منها .
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احتجاجات وغلق للطرقات  للمطالبة بمشاريع التنمية 

نهاية أسبوع ساخنة في العديد 
من بلديات خنشلة

شهدت والية خنشلة نهاية أسبوع ساخنة عبر العديد من   البلديات ، حيث  أقد مواطنون على غلق الطرقات والمحاور 
الرئيسية بكل من بلدية  كبابر ،المحمل ، أوالد رشاش و غيرها ، حيث استعمل المحتجون الحجارة وأغصان األشجار و 

قاموا بإضرام النيران في العجالت المطاطية .

 سكيكدة 
حجز 170 كلغ من الدجاج الفاسد 

أكثر  حجز  من  سكيكدة،  كرومة يف  بحمادي  احلضري  األمن  مصالح  متكنت 
من 170 كلغ من حلوم البيضاء   غير صاحلة لإلستهالك. 

العامة  بالصحة  املساس  اشكال  كل  محاربة  يف  اطار  تدخل  النوعية  العملية 
كرومة  اخلارجي حمادي  احلضري  باألمن  الشرطة  قوات  متكنت  للمستهلك، حيث 
باملنطقة الصناعية والنشاط حمروش حمودي، من توقيف سيارة نفعية وبعد مراقبتها 
تبني وجود كمية من للحوم البيضاء موضوعة يف أكياس بالستكية يف اجلهة اخللفية 
النظافة وشروط نقل مثل هاته  قواعد  لصندوق املكشوف   لسيارة وهذا  دون إحترام 
املركبة  ذات    بداخل  أيضا  مت حجز  ذلك  مع  باملوزاة  التلف.  السريعة  الغدائية  املواد 
ليتم حجز  واالشكال  األنواع  مختلف  الكحولية من  املشروبات  من  على 483 وحدة 
الكميات  املذكورة وحتويل املركبة واألشخاص إلى املصلحة وفتح حتقيق يف القضية  و 
هذا بعد إتخاد كل التدابير الوقائية بخصوص كمية الدجاج الفاسد احملجوز الدي مت 

إتالفه   .
جمال بوالديس

برج بوعريريج 
إسعاف متسممين بالغازات السامة

بوعريريج  برج  والية  الغدير جنوب  برج  بدائرة  املدنية  احلماية  مصالح   اسعفت 
مختنقني اثنني بحي املشتة احلمراء ببلدية غيالسة من بينهما طفل إثر استنشاقهما 
لغازات محروقة كانت منبعثة من املدفأة ، أين مت تقدمي االسعافات األولية للمختنقني 
من  بجرعات  تزويدهم  خالل  من  سنة  و41  سنوات   10 العمر  من  يبلغان  اللذان 
إلى  نقلهما  قبل  التنفس  على  قدرة  وعدم  وغثيان  لدوار  تعرضهما  بعد  االوكسيجني 

عيادة غيالسة .                                                  صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج 
حجز 892 قرصا مهلوسا 

متكنت فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية برج 
بوعريريج من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة بعد قيامه بحيازة وتخزين ونقل 

أدوية مهلوسة قصد املتاجرة بطريقة غير شرعية مع العود .
ا ) بحوزته 892 قرص مهلوس   – املتورط ( م  العناصر قد أوقفت  وكانت ذات 
الى حجز مركبة كانت  النشاط االجرامي ، باالضافة  ومبلغ مالي من عائدات هذا 
تستعمل لتسهيل عملية االقتناء وبيع هذه األقراص املهلوسة ، وعليه مت تقدمي املتورط 

أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة برج بوعريريج والذي أودعه املؤسسة العقابية .
 صفاء كوثر بوعريسة

بجاية
سحب 167 رخصة سياقة خالل شهر

العمومي  األمن  مجال  يف  العاملة  امليدانية  والوحدات  الفرق  مختلف  سجلت 
مرور  لسنة 2019 ماعدده 12 حادث  ديسمبر  بشهر  اخلاصة  الشهرية  حصيلتها  يف 
جسماني، ويرجع أغلب السبب يف وقوعها إلى العنصر البشري، حيث لم يسجل أي 
قتيل، بإستثناء تسجيل  31 جريح أصيبوا بجروح متفاوتة.يف نفس السياق سجلت 
مختلف املصالح النشطة يف امليدان يف مجال الوقاية املرورية تسجيل حترير 561 غرامة 
خوذة  إرتداء  بعدم  تتعلق  أغلبها  النارية  بالدراجات  منها 12 متعلقة  جزافية، 
مرورية،  تسجيل 14 جنحة  مت  كما  اخلطيرة،  املناورة  أو  الوثائق  تقدمي  عدم  أو  األمن 
منها 04  جنحة خاصة بالدراجات النارية أغلبها تتعلق بإنعدام شهادة التأمني ورخصة 
أصحابها مخالفات  إرتكب  تسجيل سحب 167 رخصة سياقة  إلى  إضافة  السياقة، 
من  مراقبة 7144 مركبة  إلى  باإلضافة  السياقة،  لرخصة  الفوري  السحب  تستوجب 
مختلف األصناف، و 295 دراجة نارية، أما بالنسبة للرادار فعدد اخلرجات امليدانية 
قدر بخرجتني على إثرها مت حترير 23 مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة احملددة قانونا، يف 
بحياة  تؤذي  أضحت  التي  املرور  حوادث  من  احلد  هو  املنشود  الهدف  يبقى  األخير 
الكثيرين يوميا.                                                                        ج.بـــلقاسم

إلى غاية الفصل في القضية المرفوعة في 13 جانفي الجاري
القضاء يأمر بتوقيف انتخابات نقابة 

الجزائرية  للمياه  بعنابة
قضت احملكمة اإلدارية بعنابة اول أمس اخلميس بوقف االنتخابات التي مت عقدها 
غاية  الى  للمؤسسة  النقابي  الفرع  لتجديد  اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد  قبل  من 
للعمال  العام  االحتاد  ضد  حلها  مت  التي  النقابة  قبل  من  املرفوعة  القضية  يف  الفصل 

اجلزائريني بعنابة واملجدولة يف ال 13 جانفي اجلاري.
الوطن « عن رفع  النقابي «رشيد سعايدية « كشف ل» اخبار  الفرع  وكان رئس 
دعوى يف القسم االستعجالي لدى احملكمة اإلدارية لتوقيف عملية جتديد الفرع النقابي 
الى غاية الفصل يف قضية حل الفروع النقابية ورد االعتبار للشرعية النقابية على حد 
تعبيره. ومع النطق باحلكم القضائي املذكور سالفا قام املعي بتبليغه الى اجلهات املعنية 
عن طريق محضر قضائي . يف املقابل قام االحتاد الوالئي بإمتام عملية انتخاب مجلس 
نقابي لوحدة اجلزائرية للمياه عنابة . وقال األحتاد ان االنتخابات عرفت توافدا كبيرا 
للعمال والعامالت ألداء الواجب املهني وهذا لوضع الثقة وتكوين مجلس نقابي يكون 
للعامل  املناسب  املهني  همزة وصل بني اإلدارة والعامل يف سبيل حتسني وتوفير اجلو 
مما سيعود عليه وعلى املؤسسة والزبون بالشيء االيجابي. وكان األمني الوالئي لالحتاد 
النقابية  الفروع  بحل  الفارط  نوفمبر  قام شهر  «فريتح»  كمال  اجلزائريني  للعمال  العام 
عرفتها  التي  االحتجاجات  من  موجة  بعد  والقرار جاء  عنابة  وحدة  للمياه  للجزائرية 

اجلزائرية للمياه.
ف سليم

عنابة
عمال شركة «بيكو» للمواد الكهرومنزلية دون أجور

للمواد  «بيكو»  شركة  عمال  دعا 
اجلزائرية  باحلدود  الناشطة  الكهرومنزلية 
الصناعة  وزير  الطارف  بوالية  التونسية 
اجلديد « فرحات ايت علي « يف حكومة 
للنظر يف وضعيتهم  العزيز جراد «  «عبد 
األن  من  اشهر   9 قرابة  مند  العالقة 
للعمل  شركتهم  بعودة  يطالبون  حيث 
على  العمال  كل  الشركة  بعدما أحالت 
انتظار حترير جمركة عشرات  البطالة يف 

مبيناء  العالقة  األولية  املادة  حاويات  من 
عنابة وهي التي مازالت رهينة إجراءات 
جتديد اإلعتمادات التي أقرتها السلطات 
العليا شهر مارس  املنصرم. وكان العديد 
بلديات   4 عبر  القاطنني  العمال  من 
احتجاجية  بوقفة  مؤخرا  قاموا  حدودية 
بعودة  للمطالبة  الطارف  والية  مقر  امام 
املؤسسة  بان  .مؤكدين  للعمل  الشركة 
(جزائرية  شراكة  اطار  يف  تنشط  التي 

الكهرومنزلية  املواد  النتاج  تونسية) 
التي كانت تشغل اكثر من 500 عامل 
مند  متوقفة  التونسية  اجلزائرية  باحلدود 
االولية  باملواد  تزويدها  النغدام  اشهر   9
عنابة  ميناء  مستوى  على  املوجودة 
البالد  يف  العليا  السلطات  .ومطالبني 
التي  املطروحة  القضية  هذه  يف  بالنظر 

بلغت حدا اليطاق على حد تعبيرهم.
ف. سليم

لدى  اجلنايات  محكمة  قضت 
اخلميس  يوم  عنابة  قضاء  مجلس 
قاتل  حق  يف  االعدام  عقوبة  بتسليط 
إلياس»  «بوشهدان  املعماري  املهندس 
للجاني  التمس  العام  احلق  ممثل  وكان 
العمدي  القتل  العقوبة عن جناية  ذات 

مع سبق االصرار والترصد.
إلى  الواقعة  هذه  حيثيات  وتعود 
سنة 2016 وبالتحديد يف حدود الساعة 
من  جويلية   13 يوم  مساء  من  اخلامسة 
ملتحي  شاب  أقدم  حني  السنة  ذات 
معماري  مهندس  روح  إزهاق  على 

مستوى  على  املتواجد  مكتبه  داخل 
االمر  ويتعلق  الشعبي  (الكولون)  حي 
«بوشهدان إلياس» البالغ من العمر آنذاك 
32 وذلك بعد أن قام بطعنه باستعمال 
كافة  اخترق  احلجم  كبير  أبيض  سالح 
ذبحه  على  يقدم  أن  قبل  جسده  أنحاء 
وحشية  بطريقة  الوريد  إلى  الوريد  من 
يف  يسبح  هامدة  جّثة  إياه  تاركا  ومريعة 
دمائه، يف املقابل قام القاتل بعد اقترافه 
شرفة  إلى  باخلروج  الشنعاء  جرميته 
مكتب الضحية وهو ملّطخ بالدماء وراح 
إقدامه  عن  معلنا  صوته  بأعلى  يصرخ 

لتتدّخل  الضحية  روح  إزهاق  على 
أين  بالواقعة  بلوغها  فور  األمنية  املصالح 
ّمت توقيف املتهم واّتخاذ كافة اإلجراءات 
الضرورية يف حّقه مع إجناز ملّف قضائي 
القضائية  اجلهات  أمام  إثره  على  قّدم 
وارجع   . إليه  املنسوبة  بالتهم  ملتابعته 
كل  أمام  تصريحاته  خالل  من  اجلاني 
مراحل التحقيق اسباب اقدمه على قتل 
صديقه املهندس الى عوامل نفسية كان 
ندما  مبديا  الفترة  تلك  يف  منها  يعاني 

على فعلته الشنيعة.
ف سليم

الواقعة األليمة كان «حي الكولون» مسرحا لها
اإلعدام لقاتل المهندس المعماري «الياس» في عنابة

قالمة 
18 شهرا حبسا نافدا لمروج مهلوسات

أصدر قاضي التحقيق مبحكمة اجلنح بقاملة، حكما يقضي بتسليط عقوبة 18 شهرا نافدا و غرامة مالية نافدة يف حق شاب 
يبلغ من العمر 27 سنة عثر بحوزته على 495 كبسولة من دواء بريغابلني بحي البساتني ببلدية حمام دباغ ، حيثيات القضية 
تعود إلى معلومات وردت الى مصالح االمن تفيد بقيام شخص بترويج مهلوسات على مستوى حي البساتني املعروف بسوق 
العصر ببلدية حمام دباغ، حيث مكنت التحريات التي قامت بها مصالح األمن من توقيف املشتبه فيه وبحوزته 495 كبسولة 
من دواء ليريكا، ليتم  تقيدمه أمام النيابة العامة يف قضية املمارسة غير الشرعية ملهنة الصيدلة وتوزيع أدوية عن طريق مؤسسة 
غير معتمدة حيث صدر يف حقه احلكم املذكور أعاله .                                                                     خديجة بن دالي
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صفاء كوثر بوعريسة

وطالب املواطنني الذين قاموا بإغالق 
بني  الرابط   106 رقم  الوطني  الطريق 
يف  النظر  بإعادة  وبجاية  البرج  واليتي 
اسمائهم  ورود  اعتبروا عدم  التي  القائمة 
التي  الوعود  رغم  ذاته  بحد  ظلم  هو  فيها 
مرة  كل  يف  الدائرة  سلطات  لهم  متنحها 
على أن القائمة ستتضمن فقط مستحقي 
السكن قبل أن يتفاجؤوا بوجود أشخاص 
بينهم  من  القائمة  احلال ضمن  ميسوري 
عائالت  حرمت  حني  يف  وجتار  شباب 

بأطفالها وأعدادها الكبيرة من السكن .
االعتداء  أيضا  طال  السكان  غضب 
اللفظي واجلسدي على رئيس الدائرة أثناء 
وجوده مبكان االحتجاج بينما كان يحاول 
تهدئة اجلموع الغاضبة أمام مقر الدائرة ، 
تعبيرا منهم على حالة الضغط التي دخلوا 
فيها بعد انتظار ألزيد من سنتني من أجل 
والسكنات  املستودعات  من  انتشالهم 
رفقة  فيها  يقطنون  التي  البالية  الهشة 
العيش  لضيق  نظرا  وأطفالهم  عائالتهم 
وعدم حتملهم لتكاليف الكراء الباهض .

الوالي يعد باالفراج عن 340حصة 
سكنية نهاية فيفري

أكد والي والية برج بوعريريج الغالي 
قبل  سيتم  أنه  بلحزاجي  القادر  عبد 
عن  اإلفراج  املقبل  فيفري  شهر  نهاية 
االجتماعي  السكن  من  الثانية  احلصة 
الوالية  شمال  مجانة  ببلدية  العمومي 
اجتماعي  324 سكن  مبجموع  واملقدرة 
ايجاري . وجاء تصريح الوالي على إثر 
تشهدها  التي  االحتجاجات  موجهة 
البلدية منذ أكثر من ثالثة أيام بعد نشر 
سخط  أثارت  والتي  سكن   186 قائمة 

ترد  لم  ممن  منهم  العشرات  وغضب 
اسمائهم يف القائمة ، أين طالب الوالي 
املواطنني بالصبر وايداع الطعون موضحا 
أن القائمة اجلديدة سيتم اإلعالن عنها 
كما   ، املقبل  فيفري  شهر  من   26 يوم 
طمأن املواطنني بأن القائمة املعلن عنها 
وإزالة  ومتابعها  فيها  النظر  إعادة  سيتم 
وسهره  متابعته  مؤكدا  املستحقني  غير 
التكفل  أجل  من  للقضية  شخصيا 

بانشغاالتهم.
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خنشلة
حجز سالح ناري إيطالي الصنع وكمية 

من الذخيرة
ملنزل  مداهمة  يف  خنشلة  والية  بأمن  التدخل  فرقة  عناصر  اقدمت 
عائلي مبدينة خنشلة، علي حجز سالح ناري من صنع ايطالي و كمية من 
البارود وكبسوالت  الذخيرة احلية واحلربية، ، الى جانب كمية من مادة 

صناعة الذخيرة، وحزام عسكري، كما مت توقيف صاحب املنزل.
تفاصيل عملية مداهمة املنزل تعود الى معلومات تلقتها عناصر تتعلق 
بشاب يبلغ من العمر 33 سنة من العمر، يحوزعلى سالح ناري دون أي 
سند قانوني، حيث مت مداهمة منزله العائلي، بناء على إذن تفتيش صادر 
عن وكيل اجلمهورية، لدى محكمة خنشلة، ليتم ضبط السالح الناري عيار 
12 ملم، من صنع ايطالي، و 72 خرطوشة عيار 12 ملم، و  08 خراطيش 
البارود،  مبادة  الى جانب 05 خراطيش معبأة  الرصاص،  معبأة بحبيبات 
05 و  باخلراطيش،  خاص  كرتوني  غطاء   36 وكذا  مطاطية،  وخرطوشة 

كبسوالت خاصة باخلراطيش، وكمية من مادة البارود األسود، و35 حبة 
من الذخيرة من الصنف السابع، وحزام عسكري، ليتم حجزها وإحالتها 
رفقة املعني ملقر الفرقة، وفتح حتقيق يف املوضوع، وبعد استكمال االجراءات 
القانونية وامللف االمني  احيل املعني امام وكيل اجلمهورية وقاضي احلكم 
لدي محكمة خنشلة  بتهمة حيازة سالح من الصنف السابع دون رخصة، 
الفوري،  املثول  و صناعة الذخيرة من النصف اخلامس ، وفقا إلجراءات 

هذا األخير  أمر بوضع املتهم حتت الرقابة القضائية.
نوي  سعادي

سكان الوالية المنتدبة ششار بخنشلة يطالبون بلجنة تحقيق
االهمال يؤدي بوفاة خمسيني أمام  

مستشفى  قسنطينة
الصحة  وزارة  خنشلة  بوالية  ششار  املنتدبة  الوالية  سكان  طالب 
واصالح املستشفيات , ووزير العدل بايفاد جلنة حتقيق للمستشفى اجلامعي 
له  يسمح  ولم  املستشفى  باب  امام  خمسيني  وفاة  اسباب  يف  بقسنطينة 
بالدخول لتقدمي له االسعافات االستعجالية رغم حتويله بطريقة قانونية من 
مستشفى ششار بعد  تعرضه إلصابة خطيرة  يف  حادث مرور وقع له نهاية 
األسبوع املاضي ، مبدخل بلدية بابار  على اثر اصطدام سيارتني سياحيتني 
تسببت يف اصابة الراكبني حيث  نقلوا على جناح السرعة من طرف بعض 
أصحاب املركبات نحو مستشفيات دوائر ششار وبابار لتلقي اإلسعافات إال 
أن أحد هؤالء املصابني  يف هذا احلادث وهو صاحب السيارة والذي ينحدر 
من مدينة ششار ونتيجة االصابة  اخلطيرة  التي تعرض لها  مت حتويله  نحو 
 . للمستشفي  التابعة  االسعاف  بسيارة  املستشفى اجلامعي بقسنطينة, 
امام  ساعات  عدة  ينتظر  ليبقى  استقباله  يتم  لم  للمستشفي  وصوله  وفور 
املستشفي و لم يتم اسعافه وعالجه وهو بداخل سيارة اإلسعاف التي كان 
يطالبون من  الوالية  أقاربه وسكان  أنفاسه األخيرة   ما جعل  ولفظ  عليها 

وزير العدل بفتح حتقيق يف هاته القضية .
نوي .سعادي

المسيلة
350 أستاذا بملحقة محو األمية 

يواجهون مصيرا مجهوال
الكبار  وتعليم  األمية  محو  ديوان  مبلحقة  متاعقد   استاذ   355 يواجه 
باملسيلة  مصيرا مجهوال خاصة بعدما سدت األبواب واملنافذ يف وجوههم 

ولم يجدوا إجابة مقنعة لتساؤلهم الذي أرق يومياتهم.
العمال وحسب ما صرحوا به ل»أخبار الوطن « فإن مشكلتهم لم جتد 
التي تزامنت وافتتاح امللحقة باملسيلة سنة 2009حيث  حال منذ 11سنة 
املتكررة  النداءات  من  بالرغم  التعاقد  بنظام  نعمل  مكاننا  نراوح  بقينا 
بقيت  لقمان  دار  أن  إال  الوصية  للجهات  يوما  تنقطع  لم  التي  والشكاوي 
على حالها حتى الح لنا بصيص األمل بعد قرار احلكومة بإدماج ما يعرفون 
غير  بأن  علمنا  أن  بعد  تبخر  احللم  أن  إال  التشغيل  قبل  ما  عقود  بعمال 
معنيني باإلدماج يف الوقت الذي أدمج فيه منهم رمبا أقل منا خبرة لنبقى 
نعاني األمرين خاصة وأننا أرباب أسر نعيلهم .وناشد   محدثونا السلطات 

الوصية  إلدماجهم يف اقرب االجال
جمال ابواشرف

أقدم سكان بلدية مجانة الواقعة شمالي والية برج بوعريريج على تنظيم وقفات احتجاجية وذلك على إثر اإلعالن 
عن قائمة 186 سكنا عموميا ايجاريا  ، وهو ما أثار سخط وغضب من لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة التي 

شككوا في مصداقيتها وشفافيتها، خاصة وأن انتظارهم لها قد طال ألكثر من سنتين قبل أن يتفاجؤوا بعدم وجودهم 
أسمائهم رغم أنهمـ  حسبهمـ  يستحقون سكنا نظرا لحالتهم المعيشية الصعبة ، إن بلغ الحال ببعضهم إلى التهديد 

باالنتحار حرقا بالبنزين .

احتجاجات يومية واعتداء على رئيس الدائرة

السكن االجتماعي يلهب فتيل االحتجاح 
ببرج بوعريرج

الماليير تذهب أدراج الرياح بتبسة  
مبالغ ضخمة لتحسين المستوى المعيشي تضيع في مشاريع فاشلة

الوطن  ألخبار  عليم  مصدر  كشف 
خالل  استهلكت  قد  تبسة  أن  والية 
غاية  إلى   1999 بني  املمتدة  الفترة 
2018 يف مختلف مشاريع التنمية أكثر 
من 350 مليار سنتيم  من أجل حتسني 
الظروف املعيشية للمواطن التبسي لكن 
الواقع  ال يعكس ذلك  حيث جند تأخر 
و  تسليمها  دون  طويلة  آلجال  املشاريع 
أخرى  انطلقت بدراسات سريعة و غير 
صحيحة ناهيك عن الصفقات املشبوهة 
و قضايا الفساد . و يتصدر هذه  املشاريع 
املائية  لرد االعتبار ملختلف  املوارد  قطاع 
شبكات املاء الشروب والصرف الصحي 
والذي   الفيضانات  من  املدن  وحماية 
حيث التهم مبالغ جد ضخمة   بحوالي 
34 ألف مليار سنتيم ، كما مت تخصيص 
أكثر من 1800 مليار للتحسني احلضري 

و باقي املبلغ خصص إلى عدة قطاعات 
أخرى ، وبالرغم من املقومات السياحية 
وكذا  املنكوبة  الوالية  هذه  يف  املتنوعة 
السياحة  قطاع  أن  إال  اجلغرايف  موقعها 
امليزانية  من  الكافية  احلصة  يأخذ  لم 

املخصصة للوالية.
يف  الذريع  الفشل  هذا  ويكمن 
العديد من املشاريع  اإلسناد غير املوفق 
املدة  جتاوزت  عاجزة  أغلبها  ملقاوالت 
امليزانيات  جتاوزها  أخرى  و  القانونية 
رقي  تعطل  إلى  أدى  ما  وهو  لها  احملددة 
مشروع  ذلك  يؤكد  ما  و  تبسة،   والية 
مقر املجلس القضائي الذي انطلق منذ 
تكلفته من 79 ارتفعت  والذي   2009
سنتيم   ناهيك  مليار   200 إلى  مليار 
عن تخصيص مبلغ يقدر بحوالي 700

مليار سنتيم حلماية بلديات الوالية من 

مهب  يف  وضعت  والتي  الفياضانات 
الذي  األمر  تذكر  نتيجة  دون   الريح 
محدق  خطر  يف  بلديات  عدة  يضع 
وقفنا  ما  وهو  األمطار  تساقط  أثناء 
عدة  لقي  أين  املاضية  السنة  يف  عليه 
الغزيز  التساقط  جراء  حتفهم  أشخاص 
املادية  اخلسائر  ننسى  ال  كما  لألمطار، 
التي تعرضت لها العديد من السكنات 

واحملالت التجارية.
املبالغ  بالرغم من تخصيص هذه  و 
خيالية ملختلف مشاريع التنمية يف والية 
تبسة غير أن  28 بلدية ال تزال تقبع يف 
دائما  ويبقى   ، واملعاناة  والتخلف  الفقر 
املواطن التبسي يحلم بتحسني املستوى 
املعيشي  يف واليته كغيرها من الواليات 

الكبرى .
فيروز رحال

الطارف
 أشغال محول المخرج الغربي للذرعان التزال متوقفة 

ال مزال مشروع اجناز محول  املخرج الغربي ملدينة الدرعان  متوقفا منذ مدة ألسباب ال  تزال مجهولة االمر الذي اثار حفيظة سكان 
املنطقة الذين طالبوا السلطات احمللية التدخل العاجل من ال استكمال املشروع الذي كان سببا يف وقوع العديد من احلوادث املميتة.  قال 
سكان املنطقة يف تصريح لـ» اخبار الوطن « ان احملول املتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 16  الرابط بني والية الطارف والطريق السيار 
شرق غرب من جهة وواليات كل من عنابة، قاملة، سوق اهراس وتبسة  اصبح اليوم عبارة عن ورشة مفتوحة يف وجه الراجلني والسكان 
مستعملي  الطريق على حد سواء ومصدر ازعاج وخطر على احلركة املرورية يف غياب االشارات واالنارة العمومي. الراجلون بدورهم ليسوا 
يف منأى عن املخاطر الناجمة عن الهيكل االسمنتي الضخم بوسط الطريق الوطني املزدوج الدي يشهد حركة مرورية كثيفة  بحكم تواجد 
احملطة البرية ( كالعي الطاهر) التي يتوافد بها عدد كبير من املسافرين من العديد الواليات. وما يزيد من حوادث يقول محدثونا هي السرعة 

الفائقة واملفرطة للسائقني يف غياب اشارات املرور على الطر،يق الوطني املزدوج يف كلتى اجلهتني. 
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أخبار السر ايا

74 قنــطارا من الَعسل 
سنـوّيا

العسل  إنتاج  تضاعف 
يف اجلزائر خالل السنوات 
(أكثر  األخيرة  العشرة 
اإلنتاج  ليبلغ   (85% من 
من  قنطارا   74.420
يف  السنة.  يف  العسل 
معّدل  يتعدى  ال  حني، 
176 الفردي  االستهالك 
وأشارت  السنة.  غراما يف 
غنية زيتوني مسؤولة قسم 
املعهد  لدى  النحل  تربية 
احليوانات  لتربية  التقني 
إلى أن هذه األرقام ليست 
وجود  بسبب  دقيقةة، 
ومسّوقة  منتجة  كميات 

 سليماني ليَس بخيٍر في ”موناكو“ !عبر املسالك املوازية.
كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن النجم اجلزائري ”إسالم 
”موناكو“ بسبب  لـ  الفني اجلديد  الطاقم  سليماني“ غاضب من 
”مورينو“ ال  الفرنسي  للفريق  فاملدرب اجلديد  الفريق؛  وضعه يف 
مثاليا  يقدم مستوًى  الذي  اجلزائري  املهاجم  يعتمد يف خطته على 
مع موناكو. وأكدت صحيفة ”ليكيب“ أن سليماني لم يخِف أبدا 
استياءه من الوضع الذي يتخّبط فيه مع الفريق ومستعد للمغادرة. 

”مورينو“ أن  –يذكر  (بالدي  ثنائي  يفضل 
ثنائي  على  يدر)  (سليماني – بن يدر) بن 

يعتمد  كان  ”جاردمي“اللذين  عليهما 
”موناكو“.املدرب السابق لـ 

هّنأ سفراُء دوٍل أجنبية اجلزائريني 
األمازيغية  نة  السَّ حلول  مبناسبة 
2970، حيث نشروا تهانيهم على 
حساباتهم «فايسبوك»، مثلما كانت 
هولندا  سفير  إلى  بالنسبة  احلال 
باجلزائر.  املتحدة  الواليات  وسفير 
كما تداول فايسبوكيون صورة زوجة 
ترتدي  وهي  األمريكي  السفير 
إذ  األمازيغي،  التقليدي  اللباس 
وهي  سعيدة  السفير  حرم  بدت 
بة القبائلية والشاوية! ُتظهر أناقة اجلُّ

القّبة فالُبليدة..والبقّية تأتي!
عاد ملف املستشفيات ليطفوا من جديد على موقع التواصل االجتماعي؛ فبعد الفيديوهات والصور 
املتداولة بخصوص مستشفى القبة، وإن كانت الوصاية قد ردت بالنفي تارًة وبالّتحجج بحجم الوافدين 
تناول صور  بالبليدة، حيث مت  فانون»  الدور - اآلن - على مستشفى «فرانس  تارًة أخرى، جاء  عليه 

وصفت بالكارثية تخص مصلحة أمراض القلب. 

وليام»: َكُبَر أخي «هاري»! 
كشف مصدر مقرَّب من األمير «وليام» ، لصحيفة 
بريطانية، موقَفه من قرار أخيه األمير «هاري» املفاجئ 
القاضي باعتزال مهامه يف العائلة البريطانية املالكة.

األمير  فإن  تاميز“،  ”صنداي  صحيفة  وبحسب 
يشعر باحلزن بسبب قرار أخيه.

وأضاف املصدر ذاته أن األمير «وليام» قال: ”لقد 
لففت ذراعي حول أخي طيلة حياتنا، لكن لم يعد 

بإمكاني القيام بهذا.. أصبحنا كيانني منفصلني“.
بشأن  باحلزن  ”أشعر  يقول:  «وليام»  األمير  وأورد 
جمعهما،  نحاول  أن  هو  فعله  ميكننا  ما  كل  القرار، 
جميعا  فيه  نكون  الذي  الوقت  يأتي  أن  ونأمل 

متفقون“.
وأكد «وليام» رغبته يف أن يشارك اجلميع بفعالية 

يف ”الفريق“، يف إشارة للعائلة املالكة.
ومن املقرر أن جتتمع العائلة املالكة برئاسة امللكة 
«إليزابيث» ملناقشة خروج «هاري» و»ميغان»، واألدوار 

التي سيؤديانها مستقبال.

بلوماسّية تتنفسُّ «ْينَّاير» الدِّ

استياءه من الوضع الذي يتخبط فيه مع الفريق ومستعد للمغادرة. 
”مورينو“ أن  –يذكر  (بالدي  ثنائي  يفضل 

ثنائي  على  يدر)  –(سسليماني – بن يدر) بن 
يعتمد  كان  ”جاردمي“اللذين  عليهما 

”موناكو“.املدرب السابق لـ 
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طالبوا بمناصب شغل قارة في شركات البترول 

الشباب البطال في أدرار على فوهة بركان

عبداهللا مجبري

بأدرار   .ناشد  الشباب  البطال 
رأسها  وعلى  للبالد  العليا  السلطات 
والضمان  والعمل  التشغيل  وزير 
شخصيا  لتدخل  ا  اإلجتماعي 
اجلائر  بالتعسف  أسموه  مما  للحد 
ملف  يف  احلاصلة  والتجاوزات 
املؤسسات  التشغيل  بخصوص 
.من  املنطقة  يف  العاملة  والشركات 
البطال  الشباب  ممثلو  عبر  جهتهم 
املنضوي حتت اللجنة الوالئية حلاملي 
عن  العمل  وطالبي  الشهادات 
امتعاضهم لسياسة التشغيل املنتهجة 
من طرف السلطات الوصية و الذين 
أختاروا صفحات أخبار الوطن   لنقل 
انشغاالتهم بأن هناك غموض يكتنف 
ويرجع  املنطقة  التوظيف يف  عمليات 
ذلك حسب ما أفاد هؤالء إلى تواطؤ 
على  باألشراف  لها  املخولة  اجلهات 
هذه العملية من شركات , وكاالت 
التشغيل, ومكاتبها ومفتشية العمل 
.وهذا  مجهولة  مازالت  ,وأسباب 
الذين  الشباب  هؤالء  يتقبله  مالم 
واإلحباط  معبرين  اليأس  أصابهم 

عنه باحتجاجات. 
تكاد تكون شبه يوميه كان أخرها 
احتجاج شباب بطال من الوالية أمام 
فندق توات وذلك بعد الكشف عن 
لهذا  واملسير  اإلداري  هوية  الطاقم 
من  غالبيته  كانت  الذي  الفندق 
حفيظة  ماأثار  وهذا  الوالية  خارج 
اجلامعات  من  املتخرج  الشباب  هذا 
واملعاهد. الذين طالبوا من السلطات 
على  التوظيف  عملية  بإلغاء  العليا 
اليوجد  الذي  الفندق  هذ  مستوى 
أنه  ماميت له بصلة لإلدراريني سوى 

سمي على أحد األقاليم باملنطقة  .
والتكوين  املعاهد  إدارة  جهتها  من 
بالفندق  العاملة  اليد  خللو  تفاجئت 
من خريجيها الذين تربصوا يف مرافق 
وطالبوا  باملنطقة  وفنادق  سياحية 
التوظيف  يف  األولوية  إعطاء  بضرورة 
إلبناء املنطقة جدير بالذكر أن  فندق 
العام  هذا  بداية  دشن  قد  توات 
قامت  ترميم  عمليات  بعد  اجلديد 
بها شركة أجنبية حيث متت توسعته 
وعصرنته بتجهيزات متطورة تتماشى 
جودة  حيث  من  السياح  ومتطلبات 

ونوعية اخلدمة.
من  املنطقة  أبناء  حرمان 
هذا  املرفق السياحي حرك جمعيات 
ناشطة يف امليدان ملعرفة أسباب هذا 
الدفاع  بينها   جمعية  من  االنتهاك 
عن البطالني التي  رصدت خروقات 

شابت عملية التوظيف مطالبة بإلغاء 
مع  معمق  حتقيق  وفتح  العملية  هذه 
وتقدميهم  املتورطني  محاسبة  ضرورة 
احملليني  املنتخبني  من  بداية  للعداله 
ومينحون  الطرف  يغضون  الذين 
شهادات اإلقامة لكل من دب وهب 
امللتوية  إلى كل من له يد يف الطرق 
واملشبوهة يف عمليات التوظيف .هذا 
احلكومة  من  أدرار  شباب  ويأمل 
التامة  العناية  إيالء  بضرورة  اجلديدة 
الذي  املنطقه  بهذه  التشغيل  مللف 
يعتبر قنبلة موقوتة يف وجه السلطات 
حلول  تقدم  واحملليةمالم  العليا 
الظرفية  ناجعة بعيدة عن املسكنات 
من  لكل  حديد  من  بيد  ,والضرب 
الذي  البطال  الشباب  بآمال  تالعب 
يبحث عن مناصب عمل حتفظ لهم 

كرامتهم .    

اليزي 

الكالب الضالة تثير ذعر سكان عين  أميناس
الواقعة  اميناس  عني  بلدية  تشهد 
اليزي  والية  مقر  من   250 بعد  على 
للكالب  واسعا  انتشارا  األيام  هذه 
أصبحت  التي  واملتشردة  الضالة 
سالمة  على  حقيقيا  خطرا  تشكل 
أحياء  يف  خاصة  واألطفال  السكان 
ملقرات  املقابلة  واملناطق  املدينة  أطراف 
فيها  تشهد  والتي  النفطية  الشركات 
تلك احليوانات انتشارا مخيف بسبب 

تواجد القمامة التي تقتات منها أين أضحت تتجول بكل حرية داخل تلك 
األحياء متحدية ساكنيها .

وازدادت املخاوف أكثر لدى الفالحون ومربي املواشي واألغنام الذين 
أعداد كبيرة  ونفوق  املناسبات لدى مهاجمة إسطبالتهم  تتضرر يف عديد 
من املاشية يف كل مرة وتكبدهم خسائر مادية معتبرة أمام مراء السلطات 
البلدية دون أن حترك ساكنا حسب تصريحهم ل أخبار الوطن . وكما أوضح 
عضو الغرفة الفالحية قوماري بلقاسم أنهم تلق العديد من الشكاوي لدى 
الفالحني ومربي املواشي وكما مت رفع جميع  انشغاالتهم للجهات الوصية 

لغرض التدخل العاجل قبل تأزم الوضع .
براهيم مالك

أدرار
اقبال كثيف على األسواق األسبوعية 

 تشهد االسواق االسبوعبة بوالية اجرار اقباال كثيفا من قبل املواطنني 
القتناء حاجياتهم  و من مختلف املناطق .

بداية تشكل هذه األسواق عندما أراد املواطنون فضاء لتسويق منتجاتهم 
احمللية فكانت هناك دعوات عبر املنابر اإلعالمية واملناسبات اإلجتماعية ,

ووسائل التواصل اإلجتماعي إلنشاء مثل هذه األسواق على غرار واليات 
الوطن فحددت األيام يف نهاية األسبوع ففي فجر هذه األيام من كل أسبوع  
املجاورة  واملناطق  الوالية  أنحاء  باكرا من كل  الناس  من  غفيرا  يحج عدد 
لتلبية حاجياتهم األسبوعية من هذه األسواق التي تعرف رحمة يف األسعار 
ففي دردشة مع أحد املواطنني الذين يقصدونها يقول. أن إنخفاض أسعار 
بشكل  منها  يقضي  جتعله  اليومية  باألسواق  مقارنة  والفواكة   اخلضروات 
أسبوعي ويشتري مايكفيه طيلة أسبوع . حيث متثل هذه التجمعات فرصة 
لعرض اإلنتاج احمللي من طرف الفالحني وذلك إلنعدام أماكن مخصص 
لهم , وتشهد أيضا جتمع مختلف  الباعة اجلائلون القادمني من الشمال فضال 
ومختلف  والدجاج  واملاشية  املاعز  من  احليوانات  يربون  الذين  املربني  عن 
أنواعها  بكل  التجارة  تزوال  فيما  والتبادل  للبيع  تعرض  التي  الطيور  أنواع 
من بينها الصناعة التقليدية احمللية كالنعال وبعض املصنوعات كالشبابيك 
واألبواب والبنادق . لتبقى هذه األسواق املستحدثة قبلة املواطنني الذين 
املقابل ساهمت  ويف  أسبوعي  ولوبشكل  حاجياتهم حتى  قضاء  يريدون. 

بالتعريف باملنتوج احمللي من الفالحة والصناعة.    
عبداهللا مجبري

المدينة الجديدة حاسي مسعود  
 إنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة  قريبا 
 ستشرع السلطات احمللية لوالية ورقلة يف اطالق مشروع جديد إلجناز 
2600 وحدة سكنية  مبختلف الصيغ مبدينة حاسي مسعود اجلديدة  الواقعة 
على بعد 80 كلم عن والية ورقلة  ويتكون هذا البرنامج السكني الذي مت 
استكمال العمليات املتعلقة باختيار األوعية العقارية لتجسيده من 1.600

اإليجاري.  العمومي  بصيغة  اجتماعي  ألف  سكن  مدعم  ترقوي  سكن 
كما ستتعزز احلظيرة السكنية لهذا القطب احلضري املستقبلي ب 2.000
وحدة بصيغة  العمومي اإليجاري الذي أوكلت مهمة إجنازها لشركة صينية 

حيث بلغت نسبة تقدم  األشغال بها 75 باملائة. 
وبخصوص أشغال التهيئة وإجناز الشبكات املختلفة فإنه سيتم اإلنتهاء 
من املرحلة  األولى من هذه العملية يف نهاية شهر ديسمبر املقبلي مثلما 
اجلديدة حاسي  املدينة  مبؤسسة  والبناء  الهندسة  مدير   جانبهي  من  ذكر 

مسعودي كمال جبالي. 
تسجل  حيث  القطاعاتي  مبختلف  املنشآت  عديد  إجناز  حاليا  ويجري 
ورشاتها نسبا  مختلفة تتراوح مابني 30 و 100 يف املائةي كما متت اإلشارة 
لتصفية  بإجناز مركب هيدروليكي ومحطة  ويتعلق األمر باخلصوص  اليه. 
املياه املستعملة  ومركز للردم التقنيي باإلضافة إلى مؤسسات تربوية ومركز 
طبية  عيادة  يف  تتمثل  صحية  ومنشآت  أمنية  ومقرات   املهني  للتكوين 

ومتعددة اخلدمات وأخرى للوالدة. 
ق.م 

أدرار
سكان قصر ودغة يطالبون بمشروع الصرف الصحي

ودغة  قصر  قاطني  من  عدد  جدد 
السلطات  فنوغيل   مناشدتهم  لبلدية 
انطالق  مشاريع   اإلسراع يف  الوالئية 
الصرف  بشبكة  سكناتهم  ربط 
املطمور  على  القضاء  قصد  الصحي 
عبر  املنتشرة  واجلماعية  الفردية  ات 
وكذا  القصور  وأزقة  وساحات  شوارع 
وتكاثر  النفايات  انتشار  من  احلد 
العام  استبشروا  املعنيون   , احلشرات  
لقصرهم  املشروع  تسجيل  من  الفارط 
إال  باإلجناز  املقاولة  املكلفة  وتعني 
ينطلق  فلم  حالها  على  لقمان  دار  أن 
األسطر  هذه  كتابة  حد  إلى  املشروع 
محملني مسؤولية هذالوضع  للمجلس 
يحرك  لم  الذي  البلدي  الشعبي 
داخل  من  مصادر  وحسب   . ساكنا 
ميزانية  من  استفادت  قد  البلدية 
املخطط  إطار  أكثر 14 مليار سنتيم يف 
ماليير   4 منها  التنموي  خصصت 
بنهمي  لقصر  الصحي  بالصرف  للربط 

الربط  ينتظر  ودغة  قصر  يبقى  فيما 
بعد  استكمال  الشبكة  مبياه  بهذه 
ه  يف  النطالقة  اإلدارية  االجراءات 
فستكون  ودغة  اجلديد  القدمي  املشروع 
االجراءات  استكمال  بعد  االنطالقة 
اإلدارية .لإلشارة تعرف نسبة التغطية 

بلدية  يف  الصحي  الصرف  بشبكة 
تصل  حيث  فنوغيل  تقدما  ملحوظا 
باملئة بعد  الى 80  التغطية فيها  نسبة 
استفادت  التي  اجلديدة  املشاريع  هذه 

منها  .
عبداهللا مجبري

حذر المتتبعون للشأن المحلي بأدرار  من حالة االحتقان والتشنج التي يعيش على وقعها الشباب البطال المحروم من 
مناصب عمل تحفظ لهم كرامتهم وهذا رغم  التوافد الكبير  للشركات على المنشأت الغازية والبتروليه بالوالية، فضال 

عن امتالك هوالءالشباب  مختلف  المؤهالت العلمية والخبرات التي  تسمح لهم بالولوج في عالم الشغل.
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س.ب

الزائر  انتباه  يلفت  الذي  فالشيء 
و  التخلف  مظاهر  جليًا  يالحظ  إليها 
قائمني ، حيث  مازاال  الذي  احلرمان 
تغيب يف القرية أهم ضروريات احلياة و 
على رأسها انعدام شبكة امليه الصالح 
السكان يعتمدون  إذ مازال  للشرب ، 
عند  املعتمدة  التقليدية  الطرق  على 
العنصر  بهذا  للتزّود  الرحل  البدو 
معاناتهم  من  يزيد  وما   ، احليوي 
إمقل  بعني  البلدية  سلطات  تعّنت 
مبشروع  املطالبة  للساكنة  اإلنصات  يف 
يربط مساكنهم مبياه الشرب عبر القناة 
املدينة  زّو  الذي  للمشروع  الرئيسية 
يف  صالح  عني  من  الكافية  باملياه 
2008  و العابر مبحاذاة الطريق الوطني 

رقم الواحد  ، الى جانب هذه الوضعية 
يربط  الذي  الوحيد  الرئيسي  الكارثية 
أين  البلدية  و  الوطني  بالطريق  القرية 
أشار القاطنني وضعيته الكارثية لعدم 
مطلقا  التزفيت  عملية  من  استفادته 
باألساسيات  املتعّلق   األمر  نفس   ،
الطبيعي  الغاز  غياب  على  ينطبق 
طابور  على   لالعتماد  يلجئهم  ما 
البلديات  متر عبر  التي  بالقوارير  التزّود 
تدخلهم  ثابتة  غير  بآجال  املجاورة 
 ، األخيرة  نفذت  إذا  بحث  رحلة  يف 
اليومية  احلياة  متطلبات  من  أنه  رغم 
يف الوقت احلالي ، بالنظر إلى تراجع 
 ، استعماالته  و  احلطب  على  الطلب 
سعر  يصل  الذي  بالفحم  استبداله  و 
و   ، دج   1500 إلى  الواحد  الكيس 
التي أصبح التفريط فيه شبه مستحيل 

يف مثل هذا اجلو البارد .
منها  يسلم  لم  املشاكل  نفس 
قطاع الصحة ،فالقرية يعاني مواطنون 
تنتتشر  حيث  املهزلة  من  الكثير  فيها 
األمراض املعدية التي تتعدد بإشكالها 
و أنواعها يف غياب يسهر على تطبيب 
إطار  وال  طبية   عيادة  بوجود  هؤالء 
ولو  يرسل  ملسئول  بكلمة  ولو  يتقدم 

فريق طبي متنقل للعالج ،
،يطالب  ذكره  سبق  ملا  استنادا  و 
بعني  النظر  املنسيون  القرية  سكان 
من  يعانون  فيما  عليهم  الشفقة 
باملثل  ومعاملتهم   ، احلياة  مصائب 
وقتها  االنتخابات  مواعيد  حتني  عنما 
البيوت  أبواب  إلى  الصناديق  تصل 

لألسف .

 يعيشون أوضاعا معيشية صعبة

ضروريات الحياة مطلب  سكان  
إبدينيزي  بتمنراست

الوادي
عزوف عن العمل في قطاع البناء

على  املعتمدة   ، سوف  وادي  ملنطقة  االقتصادية  الطبيعة  ساهمت 
التجارة و الفالحة يف ظهور و ازدهار العمالة يف قطاع التفريغ و الشحن، أو 
ما يعرف بالدراجة ب «احلمالة «خصوصا يف السنوات األخيرة مع التجربة 
الناجحة للمنطقة يف ميدان زراعة البطاطا ، وإن غابت األرقام الرسمية 
عن عدد األسر التي تقتات من هذه املهنة ،إلى أنه و استنادا لعدد من 

املهتمني يف البحث بهذا املجال فان عددهم كبير .
ويف جولة استطالعية قادت أخبار الوطن  إلي سوق اجلملة للخضر 
و الفواكه يف عاصمة الوالية ، أين يتجمع أغلب ممارسو نشاط الشحن و 
التفريغ من احلمالة .العادين، أو من احلمالة الذين ميلكون عربات جترها 
األحصنة ،التي تشكل األغلبية العظمى منهم ، إضافة إلى عدد قليل 
و  اجلرارات   و   ، احلجم  الصغيرة  الشاحنات  و   » «الباشي  من سيارات 
العربات الصغيرة التي بدأت يف غزو أسواق املدينة حيث يتم نقل فيها 
حتى  أنه  املالحظ  .و  الزبائن  سيارات  إلى  السلع  من  صغيرة  كميات 
ميتلكون عربات جترها  السابق  الذين كانوا يف  املركبات هم من  أصحاب 
ذلك  من  ،وأكثر   ، املركبات  هذه  شراء  من  متكنوا  أنهم  ،غير  أحصنة 
بالعربات،  نشاطهم  ممارسة  على  إطالقا  يتخلوا  ولن  لم  أنهم  أكدوا  فقد 
حيث يشغلون عليها أحد أقاربهم أو جيرانهم عليها ،و حتتم مهنة احلمالة 
على ممارسيها النهوض يف الصباح الباكر للتوجه إلى األسواق قصد تفريغ 
بالنسبة  السلع  نقل  حصة  من  قدر  بأكبر  للظفر  أو  الشاحنات  و شحن 
ألصحاب العربات ، و تتراوح أجرة العملية الواحدة من احلمالة يف والية 
دينار  املركبات حاليا بني 250 و 3000  أو  بالنسبة لألشخاص  الوادي 
حيث يحدد السعر بناءا على نوعية السلعة ،و موقعي جلبها وإيصالها ، 
إضافة إلى ما مدى إجادة الزبون و احلّمال فن إدارة املفاوضات ، ويتفق 
أجرة احلّمالون من الذين استطلعت آرائهم يف وادي سوف أنها غير عادلة 
،بحكم أنهم يتعبون كثيرا ، كما أنها كثيرا ما سببت لهم متاعب صحية 
خاصة على مستوى العمود الفقري،هذا رغم أن أتعابهم املالية شهدت 
البطاطا  زراعة  الزدهار  نتيجة  وذلك   – طفيفا  كان  ولو  -حتى  ارتفاعا 
الكثير  إمتصت  التي  و   ، وادي سوف  منطقة  ، يف  اخلضر  أنواع  وشتى 
إضافة  التفريغ  و  الشحن  قطاع  يف  تشتغل  كانت  التي  العاملة  اليد  من 
إلى حاجته هي أيضا للحاملني يف كل العمليات املرتبطة بها ،بداية من 
الزراعة إلى غاية جني احملصول ، و خلق هذا الوضع أزمة يف العرض و 
الطلب ،حيث يجد أصحاب شاحنات االسمنت و األجر مثال صعوبة 
كان  تقريبا  سنة   15 قبل  و  أنه  حني  يف  حّمالني  على  العثور  يف  كبيرة 
العشرات من األشخاص يحاصرون الشاحنات مبجرد وصولها إلى املكان 

الذي يتواجدون فيه بغرض الظفر بفرصة لربح بعث الدنانير.
رشيد شويخ

األغواط
 معرض جهوي  للصناعات التقليدية 

والتراث  األمازيغي 
بوالية   2970 اجلديدة  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفاالت  متيزت 
والتراث  التقليدية  للصناعات  متنوع  جهوي  معرض  بتنظيم  األغواط 

األمازيغي مبشاركة 14 والية.
بن  اهللا  عبد  التخي  الثقافة  دار  الذي حتتضنه  املعرض  هذا  وتضمن 
كريو بعاصمة الوالية والذي يندرج ضمن عدة نشاطات مبرمجة باملناسبة  
بعرض منتجات متنوعة تعكس ثراء كل والية على غرار األزياء التقليدية 
وأفرشة و أغطية يدوية الصنع، إضافة إلى زخارف و نقوش و كذا األغاني 

و الرقصات الفلكلورية التي كانت حاضرة وصاحبتها طلقات البارود .
التقليدي  للطهي  والئية  مسابقة  أيضا  املناسبة  بنفس  تنظم  كما 

مبشاركة واسعة للطهاة من اجلنسني القادمني من 24 بلدية  .
السنة  رأس  بحلول  االحتفاالت  فعاليات  افتتاح  أجواء  وكانت 
األمازيغية اجلديدة التي أشرفت عليها السلطات الوالئية فرصة للعارضني 
من أجل طرح انشغاالتهم، سيما ما تعلق منه بإيجاد آليات لتمكني املرأة 
ذلك  يكون  أّال  و  السنة  امتداد  على  منتجاتها  تسويق  و  لعرض  املنتجة 

مقتصرا على املناسبات.
اإلدارة  أن  برادعي،  القادر  عبد  الوالية،  والي  أعلن  الشأن  هذا  ويف 
و  التقليدية  الصناعات  لتشجيع  دائمة  معارض  برمجة  إمكانية  تدرس 
بعث روح اإلبداع يف هذا املجال الذي اعتبره هوية و أصالة يجب احلفاظ 

عليها.
 ق.م

يف  حضور 250 مشاركا  يرتقب 
العاشرة،  اجلراحية  الطبية  األيام 
الوادي  بوالية  تنظيمها  املزمع 
وميثل  اجلاري،  يومي 16 و17 يناير 
عاما  املشاركون (150 طبيبا  هؤالء 
أخصائي) مختلف  و100 طبيب 
اجلراحية،  الطبية  التخصصات 
محاضرا،  إلى 20 أستاذا  باإلضافة 
منهم من يشتغل بأقسام كليات الطب 
اجلامعية  االستشفائية  واملؤسسات 
األطباء  جانب  إلى  الوطن،  بواليات 
طبية  عيادات  أصحاب  األخصائيني 

خاصة.
املمارسني  جمعية  رئيس  قال 
إبراهيم  الدكتور  اخلواص،  الطبيني 
ميدة يف تصريح لوكالة االنباء اجلزائرية 
األطباء  هؤالء  سيتناول  أنه 
الطبية  التظاهرة  هذه  أشغال  ضمن 
الثقافة “محمد  دار  ستحتضنها  التي 
عدة  العمودي“ بالوالية،  األمني 
باهتمامات  مباشرة  صلة  ذات  محاور 
واألخصائي،  العام  الطبيب 
املريض (األمراض  وانشغاالت 

الصدرية واحلساسية ومرض السكري 
الرجال  عند  والعقم  القلب  وأمراض 
وفق  والتوليد)،  النساء  وأمراض 
الشق األكادميي  يرتكز  املصدر.  نفس 
الطبية  األيام  من  العاشرة  الطبعة  يف 
الرجال،  عند  العقم  على  اجلراحية 
وهي احلالة املرضية التي عادة ما تثير 
السيما  الطبية،  األوساط  يف  جدال 
الطبيب  تعاطي  بآليات  يتعلق  فيما 
املرض من حيث  األخصائي مع هذا 
طرائق  جانب  إلى  التشخيص، 
احلاالت  مع  املدروس  التقني  التعامل 
املرضية التي عادة تتطلب متابعة طبية 

متخصصة.
كما يتخلل برنامج هذه الفعاليات 
موجهة  تكوينية  ورشات  الطبية، 
تتطرق  املشاركني،  األطباء  لفائدة 
التقني  االستخدام  إلى  مجملها  يف 
التي  الطبية  واملعدات  لألجهزة 
طبي  تشخيص  جتسيد  يف  تساهم 
خالل  من  املرضية،  للحاالت  دقيق 
تقدمي دروس نظرية وتطبيقية يف آليات 

وطرائق االستخدام الطبي.

التكويني،  البرنامج  إطار  يف 
الطبي (األطباء  الطاقم  سيستفيد 
من  الطبي،  شبه  العامون) والطاقم 
التشخيص  طرق  يف  تكوينية  دورات 
الطبي الناجع والتعامل البسيكولوجي 
املرضية  احلاالت  يف  املريض  مع 
املرافقة  تستدعي  التي  احلرجة، 
االجتماعية،  وأحيانا  النفسية، 
بأمراض  يتعلق  فيما  السيما 
وأمراض  القلب  وأمراض  السكري 
الصدرية  واألمراض  والتوليد  النساء 
واحلساسية لدى األطفال، وفق نفس 
الطبية  األيام  هذه  تهدف  املصدر. 
إلى  املنظمني -،  اجلراحية -حسب 
مجاالت  يف  األطباء  وتأهيل  تكوين 
واجلراحية،  الطبية  اختصاصهم 
األبحاث  إلى  التطرق  خالل  من 
ومجاالت  احلديثة  الطبية  والدراسات 
الطاقم  أداء  بغية حتسني  استخدامها، 
الطبي سواء على مستوى التشخيص 
وتبادل  التدخل اجلراحي،  أو  املرضي 

اخلبرات بني األطباء املشاركني.
ق.م

الوادي
250 مشاركا في األيام الطبية الجراحية العاشرة

يعاني سكان قريةˮ  إبدينيزي ‟ الواقعة بين بلديتي عين أمقل و إدلس في الشمال الغربي لمقر الوالية تمنراست ، 
على بعد 140 كلم شماال ،األمرين جّراء انعدام ظروف العيش الكريم . 
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ج.بـــلقاسم

وهو ما جعل ثمن اللتر الواحد من 
دينار وقد   700 عتبة  الزيت  يتجاوز 
األسابيع  خالل  900دينار  إلى  يصل 
الغالء  ظاهرة  إلى  بالنظر  القادمة 

التي  بدأت تتكرس يوميا.
يناسب  ال  الذي  السعر  وهذا 
املتوسط  الدخل  ذوي  العائالت 

واحملدود.
الذين  الفالحني  أحد  وحسب 
االستغناء  ميكن  ال  أنه  لنا  أكدوا 
أساسية  املادة،كونها  هذه  عن 
لفوائدها  نظرا  اإلنسان  حياة  يف 
الزيتون  جني  عملية  الصحية. تنطلق 
وتقاليد  عادات  سنة،بتجسيد  ككل 
أبًا عن  املنطقة  يتوارثها سكان  راسخة 
جد،كما يتوارثون أشجار الزيتون التي 
تعّمر أكثر من ألف سنة،وهي املرحلة 
الصبر  بفارغ  السكان  ينتظرها  التي 
وتشارك يف العملية العائالت بأكملها، 
أن  رغم  ونساء  ورجاًال  وصغارًا  كبارًا 
أغلب من يجني الزيتون مبنطقة القبائل 
العملية  الرجال  نساء،يشاركهن 
فراغهم.»الوزيعة»من  أوقات  يف 
األخوية  الّروابط  تقوي  التي  العادات 
روح  نفوسهم  يف  وتغرس  الناس  بني 
تلتقي  والتضامن،حيث  التعاون 
التقليدي  اللباس  مرتديات  النسوة 
اجلميل،وسط املناظر الطبيعية اخلالبة 
جلني الزيتون وهي العملية التي تكون 
من  األمطار  تهاطل  خشية  سريعة 
وتعرض  ضياع  عدم  وضمان  جهة، 
طرف  من  للتخريب  منه  املنتوج  جزء 
ّأخرى. جهة  من  الطيور  أسراب 

أن  الفالحني  من  العديد  ويرى  هذا 

سيكون  السنة  لهذه  السنوي  املردود 
بالنظر  املاضي،  بالعام  مقارنة  وفيرا 
سادت،  التي  املناخية  للظروف 
واحترام الفالحني للقواعد التي يجب 
تسجيل  عدم  عن  فضال  مراعاتها، 
املاضية،  الصائفة  يف  الغابات  حرائق 
الزيتون.علما  بشجرة  الالزمة  والرعاية 
مساحة  خصصت  املصالح  ذات  أن 
إجمالية ب2850 هكتار عبر بلديات 
من  ألف   285 لغرس  الوالية،وذلك 
شجيرات الزيتون،حيث أحصت ذات 
مبلفات  تقدموا  فالح   7930 املصالح 
بغرس  املتعلق  الدعم  من  االستفادة 
أشجار  توزيع  مت  الزيتون،وقد  أشجار 
املشروع  هؤالء.هذا  على  الزيتون 
املساحة  توسيع  إلى  يهدف  الطموح 
الزيتون،واجلهود  بأشجار  املغروسة 
هذا  تطوير  أجل  من  حاليا  تكرس 

منتجات  ونوعية  مردود  ورفع  الفرع 
الزيتون  زراعة  فيها  حتتل  الزيتون،إذ 
ألف هكتار،وتضم  قدرها 50  مساحة 
زيتون،وتتمتع  شجرة  ماليني   4.4
استخراج  يف  هامة  إنتاج  بقدرات 
املصالح  الزيتون.للتذكير،تتوقع  زيت 
نهاية  بجاية،مع  بوالية  الفالحية 
موسم جني الزيتون،حوالي 20 مليون 
لتر من زيت الزيتون،حيث يبلغ مردود 
الزيتون  أشجار  من  الواحد  الهكتار 
20 قنطارا،ومبعدل 17 لترا من الزيت 
بجاية  والية  الواحد.وحتتل  للقنطار 
الزيتون  زيت  إنتاج  يف  األولى  املرتبة 
زيوت  وتعتبر  الوطني،  املستوى  على 
على  الزيوت  أحسن  من  املنطقة  هذه 
املستوى العاملي، بالنظر إلى انخفاض 

نسبة احلموضة بها.

تيزي وزو
المصعد الهوائي يدخل حيز الخدمة

والي  رفقة  شيالي  فاروق  العمومية  األشغال  و  النقل  وزير  دشن 
الذي استفادت منه مدينة تيزي  ”التليفريك»  والية تيزي وزو مشروع 
وزو،وذلك بعد التأخر الفادح الذي سجله منذ 2008، حيث خصصت 
مبناسبة  الذي مت تدشينه  املشروع  ماليا معتبرا وهو  النقل غالفا  وزارة  له 
احتفاالت رأس السنة االمازيغية اجلديدة يناير حيث تولت إجنازه شركة 
الوزير على  الح  شهرا و   24 ب  اجنازه  مدة  حددت  بعدما  اجلزائر  مترو 
بوهينون  املدينة اجلديدة ملعب  املشروع كامال بعد تدشني خط  تسليم 
أول نوفمبر و مدوحة يف أوانه كان من منطلق الدور الهام الذي سيلعبه 
يف فك االختناق اليومي الذي تشهده عاصمة جرجرة جراء االكتظاظ 
على  قادرة  غير  طرقاتها  أضحت  بعدما  خاصة  املرور  الشديد يف حركة 
استيعاب العدد الهائل من السيارات التي تدخلها يوميا ويف سياق آخر، 
وفيما يتعلق بالبطاقة الفنية للمشروع، فإن وزارة النقل خصصت غالفا 
ماليا جد معتبر إلجنازه حيث تتواصل أشغال اجنازه على طول مسافة تبلغ 
متر مبنطقة رجونة هذا،  إلى 716  به  ارتفاع  أعلى  6 كم، كما سيصل 
الوقت  وذلك يف  للتلفيريك  الوالئية 4 محطات  السلطات  وقد حددت 
األولى  مستقبال،  أخرى  مناطق  ليشمل  توسيعها  يتم  أن  قبل  الراهن 
النعجة  كاف  مبنطقة  اخلدمات  املتعددة  احملطة  من  إبتداء  ستكون  منها 
وصوال إلى املدينة العليا ومن ثم منطقتي رجونة البور و رجونة ثاشت، 
إذ سيسمح بتوفير خدمة النقل ألزيد من 10 آالف نسمة لكون محطاته 
التربوية،  واملؤسسات  اإلدارية  الهيئات  العديد من  بالقرب من  ستكون 
إضافة إلى مستشفى ”بالوا» مبنطقة رجونة الذي يزوره عدد جد معتبر 

من املواطنني يوميا
أ.اليان

معسكر 
توقيف ثالثة مروجين للمؤثرات 

العقلية
دائرة سيق  مبعسكر يف  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت عناصر 
إطار محاربة جرائم جتارة و ترويج املخدرات واملؤثرات العقلية من توقيف 
سنة   37 و   35 بني  أعمارهم  تتراوح  العقلية  للمؤثرات  مروجني  ثالثة 
وحجز كمية من األقراص املهلوسة قدرت بــ 89 قرص مهلوس من نوع 
كيتيل، العملية جاءت على إثر استغالل معلومات تلقاها عناصر الفرقة 
حول قيام املشتبه فيهم بنقل كمية من املؤثرات العقلية لترويجها مبدينة 
مكنت  سيق،  ملدينة  الغربي  باملدخل  أمني  حاجز  نصب  سيق، ليتم 
من توقيف اثنني من املشتبه فيهم يبلغان من العمر 36 و 37 سنة على 
منت مركبة، حيث مكنت عملية املراقبة و التفتيش من ضبط كمية من 
متثلت يف 03 علب حتتوي  للمركبة  اخللفي  بالصندوق  العقلية  املؤثرات 
على 89 قرص من نوع كيتيل وكذا وصفة طبية  حولوا إثرها إلى مقر أمن 
الدائرة ، أين  كشف التحقيق معهما عن حتديد هوية املشتبه فيه الثالث 
فيهم  املشتبه  مع  التحقيق  إجراءات  لتستكمل  سنة،   35 عمره  البالغ 
التي  العدالة  أمام  مبوجبه  وقدموا  قضائي  إجراء  ضدهم  ثم أجنز  الثالثة 
أمرت بوضع اثنني منهم رهن احلبس فيما استفاد الثالث من استدعاء 

مباشر .
 أماني.ب

معسكر
 األمن يداهم األماكن المشبوهة 

يف إطار املخطط األمني الهادف حملاربة اجلرمية و حماية األشخاص 
واسعة  عملية شرطة  معسكر  والية  أمن  مصالح  ،نفذت  املمتلكات  و 
النطاق عبر أحياء مدينة معسكر ،سخر لها عدد معتبر من قوات الشرطة 
من مختلف املصالح مبا فيها الشرطة القضائية و األمن العمومي ،إضافة 
إلى وسائل مادية وتقنية مختلفة، استهدفت عددا من األماكن املشبوهة 
، حيث أسفرت هذه العملية عن فحص هوية 117 شخصا أوقف منهم 
أربعة أشخاص من ضمنهم ثالثة أشخاص كانوا محل بحث من طرف 
الرابع بسبب  لتورطهم يف قضايا إجرامية مختلفة ، فيما أوقف  العدالة 
حمل سالح أبيض محظور ، إضافة إلى مراقبة أكثر من 150 مركبة     و 
املصلحة  مقر  املوقوفني  إلى  األشخاص  حتويل  ليتم  جتاري ،  محل   32
الوالئية للشرطة القضائية ، أين مت اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف 

حقهم و قدموا أمام العدالة .
أماني .ب

بسبب الظروف المناخية 

تراجع في إنتاج  زيت الزيتون 
ببجاية هذا الموسم

أكد العديد من أصحاب معاصر الزيتون الموزعة عبر تراب والية بجاية أن مردود القنطار الواحد من الزيتون بلغ هذا 
الموسم 17 لترا من زيت الزيتون،لكن يبقى المحصول لم يرق إلى المستوى المطلوب،نظرا للعوامل المناخية والجوية التي 

سادت المنطقة خالل السنة الفالحية .

عّبر سكان قرية الشطبة ببلدية وادي 
غير بوالية بجاية،عن قلقهم وتخوفهم من 
الوضعية التي يتواجد عليها الطريق الرابط 
يف  املتواجد  الوطني  والطريق  قريتهم  بني 

وضعية كارثية.
تصريح  يف  املنطقة  سكان  قال   و   
لـ»أخبار الوطن «ان  املصالح البلدية قامت  
بأشغال إجناز الشطر األول منذ عدة أشهر، 
ما جعل  وهو  تكتمل،  لم  أشغاله  أن  إال 
السكان يقدمون، مؤخرا، على االحتجاج 
املطالبة  أجل  من  البلدية؛  مقر  أمام 
مالي الستكمال  غالف  بتخصيص 
تفادي  من  السكان  ومتكني  املشروع، 
الشتاء،  فصل  خالل  خاصة  املشاكل، 
عليها  يتواجد  التي  الوضعية  ظل  يف 
يشكل  أضحى  والذي  حاليا،  الطريق 
خطرا حقيقيا على حياة السكان، خاصة 
يف  دراستهم  يزاولون  الذين  التالميذ 
مختلف املؤسسات التعليمية.وأكد بعض 
املواطنني أن األمطار التي تساقطت خالل 
أكثر من وضعية  عّقدت  األخيرة،  األيام 

يتواجد يف وضعية كارثية،  الذي  الطريق 
الستكمال  استعجاليا  قرارا  ويتطلب 
اآلجال. من  أقرب  يف  به  األشغال 
جهتهم، أكد مسؤولو بلدية وادي غير أنه 
سنتيم  ُقدرمبليار  مالي  مبلغ  تخصيص  مت 
لنفس املشروع، يف انتظار أن يتم استكمال 
الربط  أشغال  من  االنتهاء  بعد  األشغال 
بالغاز الطبيعي. هذا وتوجه العشرات من 
القدمية  بجاية  ببلدية  القاطنة  العائالت 
شغلهم  أضحى  الذي  الفيضان  خطر 
يجعلهم  مما  احلالي  الوقت  يف  الشاغل 
يف  الفياضان  سيناريو  خطر  من  يتخوفون 
مطرية  تساقطات  تشهد  التي  األوقات 
السلطات  هؤالء  يناشد  حيث  غزيرية. 
وذلك  العاجل  التحرك  بضرورة  املعنية 
أن  قبل  الوضع  ملعاينة  حتقيق  جلنة  بإيفاد 
مشروع  وإطالق  املطرية  السيول  جترفهم 
هم  ملعاناتهم،  حدا  يضع  استعجالي 
العاجل النتشالهم من  بالتدخل  يطالبون 
خطر الفيضانات الذي أضحى يحدق بهم 
الرغم  وعلى  البالوعات  انسداد  مشكل 

للغيث  خيرا  املنطقة  فالحو  استبشار  من 
الفالحية  أراضيهم  على  نعمة  وكانت 
من  للعديد  النقمة  مبثابة  كانت  ولكن 
املواطنني بعدة أحياء على غرار حي سدي 
احمد وحي احدادن بفضل جتمعات املياه 
وتشكيلها لبرك ومستنقعات أعاقت حركة 
عن  ناهيك  األوحال  معها  وحملة  السير 
االنسداد الكلي للبالوعات ومجاري املياه 
مما أجنرى عنه سيول عارمة أعاقت أصحاب 
املركبات وارجع العديد من املواطنني هذه 
التي أضحت تتكرر يف كل مرة  الوضعية 
تعرف تساقطات مطرية إلى مشكل اهتراء 
من  بالعديد  البالوعات  وانعدام  الطرقات 
متاعب  معه  يخلق  الذي  األمر  النقاط 
وأمام هذه املعاناة يطالب سكان عدة أحياء 
التي نعدم بها البالوعات او تعرف انسدادا 
بضرورة اجناز شبكات ملجاري مياه األمطار 
للقضاء على املشكل الذي أضحى يلقي 
بظالله يف األيام التي تشهد تساقط معتبر 

لألمطار . 
جودي بـــلقاسم

هددوا بالعودة الى االحتجاج
أهالي قرية «الشطبة» ببجاية يطالبون باستكمال مشروع 
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إعداد :مهدي  عنان

داي  حسني  نصر  رئيس  كشف 
من  طلب  بأنه  زميرلي  ولد  محفوظ 
العام يف وقت سابق  الرياضي  املدير 
كان  وقت  يف  جيبه  من  يصرف  أن 
من  الويالت  يعاني  الفريق  والزال 
اجلانب املادي وهو الطلب الذي قوبل 
بالرفض من طرف مراد حللو مضيفا 
املراحل  الفريق يظهرون يف  أبناء  بأن 
الصعبة وليس العكس، مضيفا بأن 
على  يحدث  ما  هو  متاما  العكس 
ملصاحله  يعمل  فرد  كل  أن  إعتبار 
وضعية  يجعل  ما  وهو  الشخصية 

النصرية أكثر من منطقية.

لحلو: «أموال أوالدي ال أرميها 
في الهواء»

من جهة أخرى قال الرجل األول 
يف بيت النصرية ولد زميرلي بأن حللو 
مساعدة  رفض  يف  حرجا  يجد  لم 
الكبير  الفضل  له  كان  الذي  الفريق 
عليه بل رفض أن يصرف من جيبه 
على إعتبار أن أمواله الشخصية التي 
أن  رافضا  وأبنائه   عائلته  تخص 

يجعهلها يف خدمة النصرية
ولد زميرلي: استقلت في جوان 
رغم حصيلتي اإليجابية ومرحبا 

بمن يريد الرئاسة

هذا وأكد رئيس نصر حسني داي 
بأنه لم يعد رئيسا للفريق على إعتبار 
اإلدارة يف  ملجلس  إستقالته  قدم  أنه 
احلصيلة  واصفا  املاضي  جوان  الـ11 
خالل عهدته باإليجابية مضيفا بأنه 
صرف 74 مليار سنتيم منذ مجيئه، 
باملقبولة  زيرلي  ولد  إعتبرها  عهدة 
عرف فيها الفريق مشاركة جيدة قاريا 
يف كأس الكاف مع ضمان البقاء يف 
كانت حسبه  والتي  الوطنية  البطولة 
الهدف الرئيسي إلدارة الفريق، كما 
شخص  بأي  املتحدث  ذات  رحب 
ويف  الفريق،  لرئاسة  الترشح  يريد 
بأنه  زميرلي  ولد  قال  السياق  ذات 

لم يبخل على الفريق وقام بإستقدام 
أنهم تنقلو  أحسن الالعبني والدليل 
بعدها من النصرية إلى كبرى الفرق 
سطيف  وفاق  غرار  على  اجلزائرية 
بلوزداد  وشباب  اجلزائر  ومولودية 
إيجابا  إنعكست  قرارات  بأن  مضيفا 
تكفل  من  وهو  الفريق  على  ماديا 
اخلطوة  أن  رغم  الصكوك  بإمضاء 

أثرت على النتائج الفنية
ولد زميرلي: لحلو هو من سرح 

توغاي وأقال عجالي
من جهة أخرى نفى ولد زميرلي 
بأن يكون صاحب قرار تسريح توغاي 

كما  ذلك  وراء  بالسعي  حللو  متهما 
أكد بأن الالعب إبن الفريق وسيعود 
على إعتبار أنه لم ميضي حلد الساعة 
التونسي  الترجي  على أي وثيقة مع 
كما كشف بأن حللو لم يكتفي بذلك 
الدين  عز  باملدرب  اإلتصال  قرر  بل 
آيت جودي وقام بإقالة مدرب الفريق 
إنتقد  كما  عجالي،  خلضر  احلالي 
املكتب  عضو  زميرلي  ولد  بشدة 
حسبه  رفض  الذي  سعودي  كمال 
مرتني  على  العامة  اجلمعية  حضور 
وهو ما جعله يرفض منحه احلصيلة 

العامة  التي إعتبرها بسر الشركة.

رئيس نصر حسين داي  ولد زميرلي:

« طلبت من لحلو أن يصرف من جيبه فرفض»

لكرة  اجلزائريان  املنتخبان  سيفتتح 
السلة على الكراسي (رجال وسيدات) 
االلعاب  إلى  املؤهلة  االفريقية  الدورة 
من   واملقررة  طوكيو2020-  البراملبية 
بجوهانسبورغ  املقبل  مارس   8 إلى   1
أنغوال  من  كل  أمام  افريقيا)،  (جنوب 
إفريقيا  وجنوب  لألول)  (بالنسبة 
(بالنسبة للثاني)، حسبما جاء يف املوقع 

الرسمي لالحتادية الدولية للرياضة.
وسيواجه املنتخب اجلزائري للرجال 
على  املقبل  مارس   1 االحد  يوم  أنغوال 
مباريات  اولى  يف  (00ر12)  الساعة 
السيدات  ستدخل  بينما  الدورة، 
املنافسة يف اليوم املوالي (االثنني) على 
الرابعة السابعة مساء ضد جنوب افريقيا 

(البلد املستضيف).
االحتادي  بيان  يف  جاء  ما  وسحب 
الدولي لرياضة كرة السلة على الكراسي 
ستعرف  رجال  التأهيلية  الدورة  فإن 
على  هي  منتخبات  ستة  مشاركة 
(البلد  إفريقيا  وجنوب  اجلزائر  التوالي: 
وكينيا،  وانغوال   واملغرب  املضيف) 
بينما منافسة السيدات ستشهد حضور 
إفريقيا  وجنوب  اجلزائر  منتخبات: 
رابع  منتخب  إلى  باإلضافة  وكينيا 
تكملة  أجل  من  الدعوة  له  ستوجه 
الدورة،  إلجراء  القانوني  النصاب 
املغرب  منتخب  انسحاب  تأكد  بعد 

للسيدات.
وسيسمح موعد جوهانسبورغ بتأهل 

لتمثيل  والسيدات  الرجال  لدة  البطل 
البراملبية  االلعاب  يف  السمراء  القارة 
املقبل  أغسطس  شهر  يف  املقررة  املقبلة 

بطوكيو باليابان.
الكامل  البرنامج  يلي  وفيما 

للمباريات حسب التوقيت اجلزائري:
األحد 1 مارس 2020:

00ر12  : اجلزائر  - انغوال (رجال)
كينيا     - املغرب    : 00ر14  

(رجال)
00ر16  : حفل االفتتاح الرسمي

املنتخب   - كينيا       : 30ر16  
املدعو (سيدات)

مصر    - إفريقيا  : جنوب  00ر19  
(رجال)

الدورة اإلفريقية/ كرة السلة على الكراسي
 المنتخبان الجزائريان يفتتحان الدورة 

أمام أنغوال وجنوب إفريقيا 

مولودية وهران
بوطيش يوقع عقدا مبدئيا مع الفريق

كشف مصدر مقرب من إدارة املولودية الوهرانية بأن األخيرة إتفقت 
القادر  عبد  وهران  جمعية  اجلار  ميدان  ومتوسط  الشاب  الالعب  مع 
بوطيش من أجل إنضمامه يف امليركاتو الشتوي اجلاري، وأكدت ذات 
املصادر بأن الالعب أمضى على عقد مبدئي متهيدا لترسيم األمور يف 
لتعزيز صفوفها إستعداد  إدارة احلمراوة  املاضية، وتسعى  القليلة  األيام 
إدارة  تركز  املسرحني حيث  الالعبني  تعويض  ملرحلة اإلياب من أجل 
األولى  األدوار  لعب  أمل  على  الفريق  تشبيب  على  الوزاني  شريف 
خاصة يف كأس اجلمهورية التي يراهن عليها احلمراوة هذا املوسم، يشار 
إلى أن بوطيش هو خريج املدرسة الوهرانية وكان قريبا املوسم املاضي من 

اإللتحاق بالبطولة التونسية.

مولودية الجزائر
إدارة العميد تسعى جاهدة لتحويل 

فريوي للظفار 
أكدت مصادر مقربة من بيت مولودية اجلزائر أن إدارة الفريق ممثلة 
مبديرها العام فؤاد صخري واملناجير العام للعميد ملني كبير قامو بإستدعاء 
الالعب سامي فريوي للمكتب من أجل التباحث حول قضية حتويله إلى 
فريق الظفار العماني خاصة بعد إصرار األخير على إستقدام الالعب.. 
القاطع ملقترح اإلدارة حيث يعتبر بأن  من جهته أبدى الالعب رفضه 
األمر ال يجب أن يتم باإلتفاق مع الرجل الذي ال يلقى اإلجماع وسط 
بيت املولودية ضف إلى ذلك رغبة فريوي يف مواصلة املغامرة مع العميد 

يف ظل هدف البطولة الذي يضعه الالعبون واإلدارة نصب األعني.
اإلدارة تقترح على جابو التخلي عن أمواله

من جهة أخرى كشفت ذات املصار أن إدارة صخري إقترحت على 
جنم الفريق عبد املومن جابو التخلي عن خمسة أجور قبل منحه وثائق 
التسريح التي طالب بها كما دعته للجلوس على طاولة املفاوضات من 
أجل الفصل يف أمره خاصة وأن الالعب يرفض بشكل قاطع أي مقترح 
ويصر على الرحيل يف امليركاتو الشتوي احلالي متهيدا إلمضائه يف فريق 
التي تصله مؤخرا  العروض  الوطن يف ظل  يكون خارج  أن  يرجح  آخر 

خاصة من النوادي اخلليجية.
مهدي هنان

تعيين روراوة على رأس اللجنة 
المنظمة للبطوالت العربية

القدم محمد راوراوة  السابق لالحتادية اجلزائرية لكرة  الرئيس  عني 
القدم خالل  لكرة  العربي  االحتاد  لبطوالت  املنظمة  اللجنة  رأس  على 
إجتماع املكتب التنفيذي مبدينة جدة السعودية، هذا ومت إعتماد إقامة 
بطولة املنتخبات العربية للشباب حتت سن 20 عاما يف اململكة العربية 
السعودية خالل الفترة من 27 من شهر فيفري حتى اخلامس من شهر 
مارس القادم كما متت املوافقة على استحداث بطولة نسائية لكرة القدم 

أعلنت اإلحتادية الدولية لكرةالسلة على الكراسي عن 
بطوكيو  البارملبية  لأللعاب  املؤهلة  اإلفريقية  الدورة  برنامج 
2020 حيث سيفتتح املنتخبان اجلزائريان رجال وسيدات 
الدورة املقررة من 1 إلى 8 مارس املقبل بجوهانسبورغ مبواجهة 

كل من أنغوال وجنوب إفريقيا
 وسيواجه املنتخب اجلزائري للرجال أنغوال يوم 1 مارس 
املقبل يف منتصف النهار بينما ستدخل السيدات املنافسة 
املستضيف  البلد  ضد  مساء  الرابعة  على  املوالي  اليوم  يف 
السلة  لكرة  الدولي  اإلحتاد  بيان  وحسب  إفريقيا،  جنوب 
على الكراسي فإن الدورة التأهيلية رجال ستعرف مشاركة 

إفريقيا  وجنوب  اجلزائر  التوالي:  على  هي  منتخبات  ستة 
ستشهد  السيدات  منافسة  بينما  وكينيا،  وأنغوال  واملغرب 
باإلضافة  وكينيا  إفريقيا  وجنوب  اجلزائر  منتخبات  حضور 
إلى منتخب رابع ستوجه له الدعوة من أجل تكملة النصاب 

املغرب  منتخب  إنسحاب  تأكد  بعد  الدورة  إلجراء  القانوني 
للسيدات، وسيسمح موعد جوهانسبورغ بتأهل البطل لتمثيل 
أوت  املقررة شهر  املقبلة  البراملبية  األلعاب  السمراء يف  القارة 

بطوكيو.

الدورة اإلفريقية المؤهلة لأللعاب البارلمبية بطوكيو 2020
منتخب كرة السلة على الكراسي يفتتح الدورة اإلفريقية أمام أنغوال

  إنطلقت قافلة ألعاب البحر األبيض 
الباهية  عاصمة  من   2021 املتوسط 
وهران لتجوب عدة مدن وقرى جزائرية 
الرياضي  احلدث  بهذا  التعريف  بهدف 
عاصمة  ستحتضنه  الذي  العاملي 
الغرب اجلزائري وفق ما نشرته الصفحة 
التواصل  مواقع  على  لأللعاب  الرسمية 

أول  بشار  والية  وستكون  اإلجتماعي، 
محطة تقف بها قافلة األلعاب املتوسطية 
املدن  بقية  نحو  تواصل مسارها  أن  قبل 
بهذه  التعريف  بهدف  اجلزائرية  والقرى 
وحتسيس  الكبرى  الرياضية  التظاهرة 
إحتضان  وأهمية  بقيمة  اجلزائريني 
البحر  ألعاب  من   19 الـ  للطبعة  اجلزائر 

املبادرة  هذه  وتدخل  املتوسط،  األبيض 
ضمن مخطط خاص سطرته جلنة تنظيم 
الطبعة الذي ستقام ما بني 25 جوان و 
5 جويلية 2021 من أجل الترويج لهذا 
احلدث الهام الذي حتتضنه اجلزائر لثاني 
مرة يف تاريخها بعدما استضافت نسخة 

سنة 1975 باجلزائر العاصمة.

انطالق قافلة األلعاب المتوسطية وهران سنة 2021
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دوري  مجموعات  من  مثيرة  جولة  اختتمت 
مقعدين  حسم  عن  وأسفرت  أفريقيا،  أبطال 
والنجم  الترجي  وتألق  النهائي،  ربع  مقاعد  من 
انتصارين  بتحقيق  التونسيني،  الساحلي 
تأهال  الرابعة  اجلولة  وشهدت  الديار  خارج 
باإلضافة  أفريقي،  اجلنوب  داونز  لصن  مبكرا 
الفت  جزائري  وتراجع  الكونغولي،  ملازميبي 
ففي  املجموعات  دوري  نهاية  على  جولتني  قبل 
مبكرا،  األمور  مازميبي  حسم  األولى،  املجموعة 
أول  على  ملعبه،  على  صعًبا  فوًزا  حقق  بعدما 
أغسطس األنغولي، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، 
واستغل  النهائي  ربع  بطاقات  بها أولى  يحجز 
فوًزا  وحقق  واجلمهور،  األرض  الزمالك عاملي 
مهًما على زيسكو الزامبي بهدفني دون رد، ليرفع 
رصيده إلى 7 نقاط، يقترب بها بشدة من مرافقة 
مازميبي لربع النهائي، بعد جتمد رصيد زيسكو وأول 
الثانية  املجموعة  أغسطس عند نقطتني فقط ويف 
عاد النجم الساحلي بفوز ثمني من السودان، على 
وحيد،  هدف  مقابل  بهدفني  الهالل،  حساب 
ويقترب  نقاط،  بـ9  املجموعة  صدارة  ليخطف 
العربية  النهائي...القمة  ربع  بلوغ  من  بشدة 
لنصر  باإلثارة وشهدت حالتي طرد  كانت حافلة 
البديري  الهالل، واحلارس مكرم  الدين عمر من 
من النجم، ليتوقف رصيد الفريق السوداني عند 
6 نقاط...وفقد األهلي املصري نقطتني ثمينتني 
مخيبا  تعادًال  حقق  بعدما  الصدارة،  صراع  يف 

ليرفع  فريق،  لكل  بهدف  الزميبابوي  بالتنيوم  مع 
الثاني،  املركز  إلى 7 نقاط يف  بطل مصر رصيده 
ويف  األولى  نقطته  الزميبابوي  الفريق  حصد  فيما 
داونز  صن  ماميلودي  حسم  الثالثة،  املجموعة 
اجلنوب أفريقي، حامل لقب نسخة 2016 تذكرة 
التأهل الثانية، بعدما كرر فوزه على احتاد العاصمة 
إلى  رصيده  رافًعا  وحيد،  هدف  مقابل  بهدفني 
ركلة  أضاع  الذي  اجلزائرية  الكرة  ممثل  نقاط   10
رصيده  جتمد  األخيرة  اخلمسة  الدقائق  يف  جزاء 
يف  صعبة  مهمته  وأصبحت  فقط،  نقطتني  عند 
التأهل وجنح الوداد املغربي يف حتويل تأخره لتعادل 
2-2 مع مضيفه بيترو أتليتكو ليعزز مركزه الثاني 
األنغولي  الفريق  حصد  بينما  نقاط،   6 برصيد 
األخير...ويف  املركز  يف  واستمر  الثانية  نقطته 
حامل  التونسي،  الترجي  عاد  الرابعة  املجموعة 
اللقب يف آخر نسختني، بفوز غالي خارج الديار 
ليرفع رصيده  بثنائية  الكونغولي،  فيتا كلوب  من 
وحيده  لنقطة  ويحتاج  الصدارة،  يف  نقاط  لـ10 
من مباراتني لضمان التأهل ويعد الترجي الفريق 
الوحيد يف البطولة الذي لم يستقبل أي هدف يف 
هذا الدور أما شبيبة القبائل فقد واصل ترنحه بعد 
واجلمهور،  األرض  عاملي  استغالل  فشل يف  أن 
الشبيبة  ليرفع  الرجاء  مضيفه  مع  سلبًيا  وتعادل 
عزز  فيما  الثالث،  املركز  نقاط يف   4 إلى  رصيده 
الرجاء مركزه الثاني برصيد 7 نقاط، واقترب من 

بلوغ ربع النهائي.

دوري أبطال أفريقيا

أفــول جزائــري وتوهــج تونســـي!

ااتحاد العاصمة تحاد العاصمة حاد العاصمة اد العاصمة د العاصمة  العاصمة العاصمة لعاصمة عاصمة اصمة صمة مة ة 

حصة استرخاء بجنوب إفريقياحصة استرخاء بجنوب إفريقياصة استرخاء بجنوب إفريقياة استرخاء بجنوب إفريقيا استرخاء بجنوب إفريقيااسترخاء بجنوب إفريقياسترخاء بجنوب إفريقياترخاء بجنوب إفريقيارخاء بجنوب إفريقياخاء بجنوب إفريقيااء بجنوب إفريقياء بجنوب إفريقيا بجنوب إفريقيابجنوب إفريقياجنوب إفريقيانوب إفريقياوب إفريقياب إفريقيا إفريقياإفريقيافريقياريقيايقياقياياا
أجرت عناصر إحتاد العاصمة حصة إسترخائية بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه وفد 
الفريق حيث خصص الطاقم الفني بقيادة بالل دزيري رفقة احملضر البدني والطاقم الطبي 
حصة تدريبية خفيفة صبيحة اليوم املوالي ملواجهة صانداونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة 
الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا وذلك من أجل اإلسترجاع عقب املجهودات الكبيرة التي بذلها 

رفقاء ربيع مفتاح
احلصة اإلسترجاعية عرفت مشاركة األساسيني والبدالء 

وركز الطاقم الفني إلحتاد العاصمة العمل يف احلصة التدريبية على الالعبني الذين 
شاركو يف اللقاء سواء األساسيني أو الذين شاركو يف الشوط الثاني مع مشاركة اإلحتياطني 
الذي خضعو لذات برنامج العمل بالنظر إلى اإلرهاق الذي عانو منه يف السفرية نحو جنوب 
إفريقيا، حيث سعى دزيري إلسترجاع نسبة ولو قليلة من إمكانيات الالعبني خاصة وأن 
الفريق سيتأثر برحلته الشاقة للعودة إلى أرض الوطن كما أن الفريق سيكون معنيا بتسوية 
رزنامة البطولة احملترفة وهو الذي سيجري مواجهتني متأخرتني أمام جمعية الشلف وشبيبة 
القبائل عن مرحلة الذهاب ما يستدعي تواجد عناصر سوسطارة يف أحسن أحوالها البدنية 

خاصة وأن رهان السن نقاط سيضع الفريق يف البوديوم

«مولودية بجايةـ  شبيبة بجاية» اليوم بملعب االتحاد المغاربي

داربــي الصومـام بمعطيات 
فاتـــرة هـــذا العاــم!

أخيرا وبعد طول انتظار، سيكون املوعد اليوم، مع الداربي البجاوي بني املوب 
والشبيبة، واملؤجل منذ اجلولة الثامنة لبطولة الرابطة احملترفة الثانية، والذي سيلعب 

مبعطيات ميكن وصفها بالباردة، نظرا لغرق الطرفني يف دوامة مشاكل فمن جهة 
الشبيبة، لم يلتحق بعد املدرب لكناوي بالعارضة الفنية ليشرع يف عمله رغم اتفاقه، 
يف وقت سابق، مع اإلدارة من أجل إمضاء العقد وحتضير التشكيلة؛ حتسبا للمباراة 

املقررة اليوم أمام مولودية بجاية. وسبب هذا التأخر يعود إلى عدم قيام املدرب لكناوي 
بفسخ عقده مع فريقه السابق احتاد بسكرة. وُينتظر أن يتحصل على مستحقاته املالية 

التي لم يتحصل عليها منذ عدة أشهر، وهو ما جعل األنصار يعّبرون عن قلقهم، 
خاصة أن العديد من الفرق تسعى حاليا لالستفادة من خدماته، على غرار أهلي 

البرج وسريع غليزان ورغم الضمانات التي قدمتها اإلدارة بخصوص التحاق املدرب 
لكناوي إال أن املدرب املؤقت سعيد بن موهوب مرشح لإلشراف على التشكيلة يف 
املباراة املقررة اليوم أمام «املوب» ومن اجلهة املقابلة يريد أشبال املدرب عبد الكرمي 
لطرش الفوز بها من أجل استعادة نشوة االنتصارات واخلروج من الوضعية الصعبة 
من أجل حتقيق األهداف املسطرة، حيث يسعى الطاقم الفني إلى معاجلة النقائص 
التي وقف عليها، وضمان اجلاهزية الالزمة حتسبا ملرحلة اإلياب التي ستكون يف 

غاية الصعوبة خاصة مع مشاكل االدارة حيث رفض مساهمو الشركة الرياضية لفريق 
مولودية بجاية، استقالة الرئيس أكلي أدرار خالل اجلمعية العامة االستثنائية التي 

انعقدت مؤخرا على مستوى مقر املجلس الشعبي الوالئي مببادرة من رئيس هذه الهيئة 
مهني حدادو؛ بحجة أن الوقت غير مناسب، حيث إن الفريق مقبل على لعب مباراة 
يف غاية األهمية اليوم اإلثنني يف إطار الداربي احمللي أمام شبيبة بجاية يف إطار تسوية 
رزنامة الرابطة احملترفة الثانية ولقد دام هذا االجتماع أكثر من ثالث ساعات؛ حيث 
مت التطرق للوضعية التي مير بها الفريق منذ بداية املوسم من خالل النتائج املتواضعة 

احملققة إلى حد اآلن، والتي جعلته يحتل املركز 14 يف الترتيب العام برصيد 16 نقطة. 
كما مت التطرق لقضية استقالة الرئيس أدرار، التي مت رفضها إلى ما بعد الداربي. 

وطالب املساهمون أكلي أدرار بتقدمي احلصيلة املالية للفترة التي قام بتسييرها، وعقد 
جمعية أخرى خالل األيام القادمة.

شباب قسنطينة

السنافيــر يواجهو 
الصفاقسي التونس 

غـــدا في سوســ
سيواجه  شباب قسنطينة النادي الصفاقسي التونس  

غدا الثالثاء بسوسة، على اعتبار أن النادي التونسي يتواج  
الفندق، يف انتظار إيجاد منافس ثان يوم 17 جانفي املقبل،   
املدرب خودة الذي وقع على عقده اجلديد، الذي سيصبح مب  
رئيسيا، خلفا للمدرب دينيس الفان، حيث فضل ثنائي اإل  

بعد النتيجتني اإليجابيتني احملققتني، أمام كل من جنم مق  
الساورة يف منافسة كأس اجلمهورية، يحدث هذا، يف الوق  

فندت فيه إدارة الشباب على لسان املدير العام رشيد رجراج  
املتداولة بخصوص االتصال باملدرب كرمي زاوي، لتولي منص  

املساعد، حيث قال رجراج يف هذا الصدد:» لم نتصل بز  
نقترح عليه أي منصب، لدينا ثقة يف الطاقم احلالي، ال أخ  
تدعيم الطاقم الفني ال يعتبر من أولوياتنا حاليا، بدليل أن  
ستدخل يف تربص بتونس من دون االتفاق مع أي مدرب  

هذا ورسم املهاجم عادل جعبوط مغادرته ألسوار النادي  
القسنطيني، بعد أن فسخ عقده اخلميس بالتراضي، مثلما   

حيث يوجد مهاجم الشباب محل اهتمام عديد األندية   
شباب بلوزداد وشبيبة الساورة وجمعية عني مليلة ونصر حس  
إلى جانب تلقيه عرضا خليجيا...وأشادت إدارة السنافر ك  

الالعب، مثلما صرح به رجراج:»نود أن نشكر كثيرا جع  
تفهمه وتساهله معنا، صراحة فاجأنا بخرجته، حيث لم يش  
احلصول على مستحقاته العالقة مقابل املغادرة، وهو ما حدث   

قبل مع عثماني».
وعلى العكس متاما من جعبوط، فإن كال من املهاجم با  
مزيان يرفضان فسخ العقد بالتراضي، ويشترطان احلصول عل  

مقابل الرحيل، وهو ما جعل ثنائي اإلدارة يقرران حتويلهم  
للتدرب مع الرديف، يف انتظار إيجاد احلل املناسب، علما   

غير معني بتربص تونس.  

أهلي البرج
دومـا مــا يزال علـى ر 

العارضـــة  الفنيــ
لم يتم الفصل حتى اآلن بصفة رسمية، يف هوية املدر  
الذي من املنتظر أن يخلف الفرنسي فرانك دوما على رأس  

الفنية للنادي، لعدم فسخ العقد النهائي بني الطرفني؛ ما ج  
االتفاق مع أي اسم مدرب يتأجل إلى إشعار آخر رغم املسا  
التي يقوم بها أعضاء املكتب املسّير منذ األسبوع املاضي ول  

إدارة أهلي البرج بقيادة الرئيس أنيس بن حمادي يف جلسة  
األولى، إلى اتفاق نهائي مع املدرب دوما، خاصة أن مسؤ  

يرغب يف تنازل املدرب السابق لشبيبة القبائل عن جزء   
املستحقات العالقة؛ إذ إن الفريق لم يحقق نتائج كبيرة يف  

الذهاب من البطولة. أما يف ما يخص األسماء القريبة خلال   
حال رحيله رسميا، فقد قالت مصادر من داخل الفريق إن   
حمادي تراجع عن خيار املدرب احمللي عزيز عباس؛ خوفا من  
حسبما أسّرت به مصادر موثوقة رغم أن املعلومات السابقة   
إلى اقتراب التقني «البرايجي» من العودة إلى فريقه األصل  

أنه تابع املباراة األخيرة أمام جمعية اخلروب يف مسابقة كأس  
ويدور حديث قوي يف محيط إدارة أهلي البرج عن إمكانية   
املدرب التونسي معز بوعكاز بعد نهاية مهمته على رأس شب  

وأضافت املصادر أن املدرب املغربي رشيد الطاوسي محل  
الرئيس بن حمادي، لكن األخير رفض الدخول يف اتصاالت  

وذلك إلى غاية حسم موضوع رحيل دوما بصورة رسمية و  
االنتدابات الشتوية فإن إدارة النادي ال تزال يف مفاوضات   
عدد من املستهَدفني، من بينهم املهاجم الطيب مزياني امل  
الترجي التونسي. وحسبما قالت مصادرنا، فإن املعني منح  

املبدئية يف انتظار قدومه قريبا على البرج، من أجل توقيعه   
عقد ملدة موسمني.

اإلدارة تستأنــــف دولًيــا 
فــي قضيــة الداربــي

تقدمت إدارة احتاد العاصمة باستئناف، أمام احملكمة الدولية للتحكيم الرياضي 
(كاس)، ضد العقوبة التي أصدرتها جلنة االنضباط، التابعة للرابطة اجلزائرية لكرة 
القدم، يف قضية الديربي وكانت الرابطة اجلزائرية قد قررت معاقبة االحتاد، بخصم 
3 نقاط من رصيده، وخسارته مباراة مولودية العاصمة على البساط (3/0)، بسبب 
رفضه خوض املواجهة خالل فترة التوقف الدولية وقال النادي يف بيان، عبر صفحته 
الرسمية على "فيسبوك": "حتركت إدارة إحتاد العاصمة، السترجاع حقها يف قضية 

الديربي".وتابع: "قدمت (اإلدارة) استئنافها ضد القرار، الصادر عن احملكمة اجلزائرية 
لتسوية النزاعات الرياضية، يف القضية عدد 19-92 بني االحتاد الرياضي ملدينة 

اجلزائر، واالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، ورابطة كرة القدم احملترفة". وأضاف: "هذا 
وقد وقع استالم وصل االستئناف، من محكمة التحكيم الرياضية بلوزان، بتاريخ 08
جانفي) 2020، كما سدد الفريق تكاليف تسجيل القضية مببلغ ألف يورو، صبيحة 

يوم 09 جانفي 2020".

جمعية الرجاء الرياضي بأفلو
 تكريم أبطال القارة في كمال األجسام 

كرمت جمعية الرجاء الرياضي بأفلو بطلي  افريقيا يف رياضة كمال األجسام عجال 
عبد القادر وبلخادم وحيد يف حفل نظمته بدار الشباب اجلديدة تشجيعا وحتفيزا لهم على 
رفع راية اجلزائر يف احملافل الدولية، البطل وحيد بلخادم حتصل خالل سنة 2019 على 

لقبني يف منافستني وطنية وأخرى افريقية ، حيث عاد باملرتبة الثانية من أنغوال ،وباملرتبة 
األولى وطنيا من منافسة " تبسة"  يف االختصاص بودي  كالسيك  ،ويواجه وحيد 

بلخادم مشاكل مادية يف التنقل للمشاركة يف منافسة دولية بتونس حيث الزال ينتظر 
صب املبلغ املالي الذي وعده به والي الوالية منذ أشهر  واملقدر ب15 مليون  ومساعدات 
مديرية الشباب والرياضة وحتصل عجال عبد القادر على املرتب األولى يف االختصاص 

يف بطولة أفريقيا التي جرت فعلياتها بالقليعة سنة 2018 واملرتبة 11 عامليا يف بطولة 
اسبانيا وتعاني هذه الرياضة التي تعرف اقباال كبيرا من طرف الشباب حسب البطلني 

من انعدام قاعة ووسائل التدريب وغياب الدعم والتشجيع من طرف املسؤولني.
نورین عبدالقادر  
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ون   
سي   
ـة   
سي وديا        

جد بنفس          
، مثلما يريد           
         مبوجبه مدربا 
إلدارة ترقيته          

قرة وشبيبة          
قت الذي          

ج، األخبار           
صب املدرب         

زاوي، ولم           
خفي عليكم            
ن التشكيلة           
          مساعد». 

        الرياضي 
        أشرنا إليه، 

        من بينها 
سني داي،          
       كثيرا بخرجة 

عبوط على          
شترط سوى          
ث أيضا من          

  
الغ واحلارس           
       على تعويض 

ما مبدئيا          
         وأن الثنائي 

     

 
    رأس 

ـة   
رب اجلديد           
س العارضة           

         جعل ترسيم 
اعي احلثيثة            
لم تتوصل           

          املفاوضات 
ؤول األهلي           

         مهم من 
         يف مرحلة 

الفة دوما يف           
          الرئيس بن 
ن األنصار،           
         كانت تشير 
لي؛ بدليل          

س اجلمهورية           
          التعاقد مع 
بيبة بجاية.           

        اهتمامات 
ت مباشرة،          

         وعن أخبار 
         متقدمة مع 
ملسّرح من          
نح موافقته         

          رسميا على 
  

نادي  مهاجم  سليماني،  إسالم  اجلزائري  الدولي  أن  إخباري  تقرير  ذكر 
الرحيل،  ويفكر يف  الفريق  مع  احلالي  راض عن وضعه  غير  الفرنسي،  موناكو 
اإليطالي  الالعبني  أعمال  وكيل  أن  الفرنسية  «ليكيب»  صحيفة  وأوضحت 
فيديريكو باستوريو، الذي كان وراء قدوم سليماني إلى موناكو قادما من ليستر 
الشهر  نهاية  حتى  كبير  عمل  ينتظره  الشراء،  أحقية  مع  اإلعارة  سبيل  على 
يراه  مما  انزعاجه  اجلزائري ال يخفي  الالعب  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت  احلالي 
شكال من أشكال «الرجوع إلى اخللف»، يف إشارة إلى قلة ظهوره يف التشكيل 
الفرنسي  للفريق  سليماني  ذاته مغادرة  املصدر  ورجح  اإلمارة  لفريق  األساسي 
وتعقدت  اجلاري  الشهر  بنهاية  تنقضي  التي  الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل 
وضعية سليماني مع موناكو منذ طرده يف الدقيقة 66 من املباراة التي خسرها 
الفريق أمام مضيفه بوردو 1-2، حلساب اجلولة الـ14 من الدوري الفرنسي، التي 
أقيمت يف 24 نوفمبر املاضي كما أن رحيل املدرب البرتغالي ليوناردو جاردمي، 

واستبداله باإلسباني روبرتو مورينو، لم يساعد املهاجم اجلزائري على استعادة 
مكانته األساسية هذا وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي «أستون 
فيال» مهتم كثيرا بضم النجم اجلزائري «إسالم سليماني» يف امليركاتو الشتوي 
وأكدت ذات املصادر، أن «سليماني» طلب من إدارة فريقه االستماع للعروض 
التي تصله، ولكن حلد اآلن الفريق االجنليزي لم يبدأ مفاوضاته مع موناكو وحتى 
أبدى هذا األخير  أن  التعاقد مع «السوبر سليم»، بعد  يريد  نادي «بيرمنغهام» 
رغبته يف مغادرة نادي «موناكو». يذكر أن «سليماني» يلعب معارا من «ليستر 
سيتي» إلى نادي «موناكو»، وكان أبرز العبي الفريق الفرنسي قبل أن تنقلب 
البالغ  أن سليماني  املدرب «مورينو». يذكر  تعيني  بعد  رأسا على عقب  األمور 
من العمر 31 عاما، ظهر بشكل الفت يف األسابيع األولى التي تلت انضمامه 
ملوناكو، حيث سجل ستة أهداف، وقدم ثماني متريرات حاسمة، وشكل ثنائيا 

قويا مع الدولي الفرنسي وسام بن يدر.

أهداه لجون بيار بابان

دولـور يسجل هدفـا 
رائعـا ضـد أميــان

منح سهرة أول أمس 
السبت النجم الدولي 

اجلزائري «آندي دولور» 
الفوز لفريقه «مونبولييه» 
ضد املُضيف «أميان». 
اللقاء الذي انتهى بفوز 

مونبولييه بهدفني لهدف 
وحيد يدخل حلساب 

اجلولة 20 من الدوري 
الفرنسي، جنم اخلضر 
سجل الهدف الثاني 

ملونبولييه يف الدقيقة 83 
بتسديدة قوية على الطائر 
قبل ان ُيغادر يف الدقيقة 
87 تاركا مكانه لكامارا 
وواصل النجم اجلزائري 
«أندي دولور» التألق يف 

الدوري الفرنسي بعد أن 
قاده لتحقيق الفوز خارج 

الديار وقال «دولور» يف 
تصريحات صحفية: 

«لم نبدأ املباراة بالطريقة 
التي كنا نريدها، لكن 

يف الشوط الثاني وبعد حديث املدرب تغيرت األمور». وأضاف: «يف الشوط 
الثاني جنحنا يف قلب األمور لصاحلنا ولو نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها 

الشوط الثاني ميكننا حتقيق نتائج إيجابية». وتابع: «أهدي الهدف الذي 
سجلته لـ «جون بيار بابان»، هو قدوتي.. وأنا أتابع فيديوهاته دائما خاصة 
عندما أكون يف احلافلة مع زمالئي، هذا ما مينحني اإلرادة لتسجيل أهداف 
رائعة». كما أبدى «غايتان البورد» العب «مونبوليي» عن اعجابه بالهدف 

العاملي الذي سجله «أندي دولور» يف شباك «أميان» وقال «غايتان» يف 
تصريحات صحفية: «نحاول دائما البحث عن دولور ومنحه الكرات بأفضل 
طريقة ممكنة». وأضاف: «الهدف الذي سجله ليس بالسهل أبدا، لكنه كان 

رائعا وأنا سعيد من أجله».
وخرج منتخب الغابون مبكًرا من أمم أفريقيا 2015 لكن بيير إميريك 

أوباميانغ توج بجائزة أفضل العب يف إفريقيا، كما أن منتخب الكاميرون 
املتوج بلقب أمم إفريقيا 2017 لم يتأهل أحد أفراده للقائمة النهائية للمرشحني 

باجلائزة من األساس وفاز بها املصري محمد صالح.
بعد االقصاء من الكأس

مـدرب فريــق الريــان 
يدافع عن براهيمــي

أكد مدرب فريق الريان القطري  «دييغو أغيري» ان النجم الدولي اجلزائري «ياسني 
براهيمي» ليس سبب اخلسارة ضد السد «أغيري» قال بعد نهاية املواجهة التي جرت أول امس 

السبت وشهدت فوز زمالء بغداد بوجناح برباعية لهدف يف نصف نهائي كأس قطر. حيث 
صرح قائال: «بالفعل ياسني براهيمي كان حتت الضغط والرقابة، لكن خسارتنا ليست بسبب 
ذلك.. السد كان أفضل منا، ويستحق الفوز والتأهل». اخلسارة جعلت الريان يودع املنافسة 

بينما تأهل رفقاء بوجناح بنجاح للنهائي.

استقدمه من لوهافر

ليستــر سيتــي  يحتفــل 
بذكرى التعاقد مع محــرز

استذكر فريق ليستر سيتي االجنليزي تاريخ تعاقده مع النجم الدولي اجلزائري «رياض 
محرز» قادما من نادي «لوهافر» الفرنسي، احلساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» نشر صورتني حملرز، األولى حلظة التحاقه بليستر سيتي والثانية أثناء 

التتويج بلقب البرميرليغ سنة 2016 احلساب أرفق الصورتني بعبارة:»يف هذا اليوم من سنة 
2014 تعاقد ليستر سيتي مع رياض محرز»

فاعلية في األهداف والمراوغات

مـــن يوقــف
 بــن رحمـــــة...؟

يواصل النجم الدولي اجلزائري «سعيد بن رحمة» إبهار اجلميع مع 
فريقه «برينتفورد» يف دوري الدرجة األولى االجنليزي الساحر اجلزائري 
بصم أول أمس السبت على مراوغة عاملية يف مواجهة فريقه ضد كوينز 

بارك رينجرز التي انتهت بفوز برينتفورد بثالثية لهدف وحيد املواجهة التي 
تدخل يف اطار اجلولة 27 من الشامبيون شيب شهدت أيضا تسجيل «بن 

رحمة» للهدف األول لفريقه يف املواجهة.

مستاء ويريد الرحيلمستاء ويريد الرحيلستاء ويريد الرحيلتاء ويريد الرحيلاء ويريد الرحيلء ويريد الرحيل ويريد الرحيلويريد الرحيليريد الرحيلريد الرحيليد الرحيلد الرحيل الرحيلالرحيللرحيلرحيلحيليلل

 كيف انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟ كيف انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟كيف انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟يف انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟ف انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟ انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟انقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟نقلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟قلبت مسيرة سليماني مع موناكو؟لبت مسيرة سليماني مع موناكو؟بت مسيرة سليماني مع موناكو؟ت مسيرة سليماني مع موناكو؟ مسيرة سليماني مع موناكو؟مسيرة سليماني مع موناكو؟سيرة سليماني مع موناكو؟يرة سليماني مع موناكو؟رة سليماني مع موناكو؟ة سليماني مع موناكو؟ سليماني مع موناكو؟سليماني مع موناكو؟ليماني مع موناكو؟يماني مع موناكو؟ماني مع موناكو؟اني مع موناكو؟ني مع موناكو؟ي مع موناكو؟ مع موناكو؟مع موناكو؟ع موناكو؟ موناكو؟موناكو؟وناكو؟ناكو؟اكو؟كو؟و؟؟

مع قلعة السرايا

هدف عالمي لفيغولي 
بصم النجم الدولي 

اجلزائري «سفيان فيغولي» 
على هدف عاملي مع فريقه 
«قلعة السرايا» التركي يف 
مواجهة ودية...هدف 
«سوسو» جاء بتسديدة 
قوية من مشارف منطقة 
العمليات سكنت الزاوية 
التسعني ملرمى فريق «أدانا 

دميير سبور».

بعد اإلصابة الجديدة

غـــوالم من ســيئ 
إلــــى أســوأ...!

ال يزال الدولي اجلزائري 
فوزي غوالم، ُمتواجدا يف 

وضعية ال ُيحسد عليها داخل 
نابولي، بعد اإلصابة اجلديدة 
التي تعرض لها وأوضح ُمدرب 
فريق اجلنوب اإليطالي، جينارو 

غاتوزو، بأن ظهيره األيسر 
لن يكون قادرا على اللعب 

يف الفترة القادمة بكل تأكيد 
وصّرح قائال خالل آخر ندواته 

الُصحفية :»غوالم تعرض 
إلصابة جديدة، وهو غير مؤهل 

للُمشاركة يف املُباريات حلد 
الساعة». وواصل :»لقد قام 
بإستئناف الركض منذ فترة 
قليلة، ولكن اآلالم عادت 
لتعيقه، وُجتبره على التوقف من جديد». ُيشار بأن صاحب القذفات 
الصاروخية، ُمرشح لتغيير األجواء خالل امليركاتو الشتوي اجلاري.
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بعد إساءة عنصرية طالت سترلينغ

منع مشجع للسيتي من الدخول 
للمالعـب لخمسـة أعـوام 

قضت محكمة يف مدينة مانشستر اإلجنليزية مبنع حضور أحد مشجعي سيتي، بطل الدوري 
إساءة عنصرية  أعوام على خلفية  املباريات خلمسة  املاضيني،  املوسمني  القدم يف  لكرة  املمتاز 
إيان  فريقه  الدولي إلساءة عنصرية من مشجع  لالعبه رحيم سترلينغ وتعرض العب اجلناح 
بالدري (58 عاما) خالل احتفاله بتسجيل هدف لفريقه يف مرمى ضيفه بورمنوث (1-3) ضمن 
بتوجيه  بذنبه  املاضي،  أمام احملكمة يف سبتمبر  املتهم  وأقر  املمتاز يف ديسمبر 2018  الدوري 
اساءة عنصرية الى الالعب ذي البشرة السوداء، وقضت محكمة يف مدينة مانشستر بحرمانه 
من حضور مباريات كرة القدم خمسة أعوام، و200 ساعة من اخلدمة املجتمعية، إضافة الى 
غرامة مالية قدرها 170 جنيه استرليني (200 دوالر أميركي) لتغطية تكاليف احملاكمة ونقلت 
وسائل إعالم إجنليزية عن بالدري قوله إنه ندم على ما قام به، وأن تعليقاته املسيئة بحق سترلينغ 
أتت جراء انفعاله وحماسه لهدف فريقه يف املقابل، أفاد شهود أمام احملكمة ان ما قام به املشجع 
كان «مقيتا». وتشكل مظاهر العنصرية املتزايدة يف مالعب كرة القدم األوروبية مصدر 
قلق ملسؤولي اللعبة السيما االحتادين الدولي (فيفا) واألوروبي (ويفا). وشهدت 
مالعب الكرة يف القارة العجوز، السيما يف إيطاليا، تزايدا يف األشهر املاضية، 
احتادات  بحق  تأديبية  إجراءات  فتح  الى  املعنية  الكروية  السلطات  دفع  ما 
وطنية وأندية على خلفية تصرفات املشجعني ودان سيتي الشهر املاضي 

يونايتد  الغرمي  عنصرية» ضد العبي  «حركات  بـ  مشجعيه  أحد  قيام 
خالل «دربي» املدينة ضمن الدوري املمتاز، والتي أدت الى توقيف 

الالعبني  من  بدوره  سترلينغ  وكان  الشرطة  قبل  من  شخص 
املنتخب  أفراد  استهدفت  عنصرية  هتافات  واجهوا  الذين 

املؤهلة  التصفيات  ضمن  مباراتني  خالل  اإلنكليزي 
الى كأس أوروبا 2020، أمام بلغاريا ومونتينيغرو، 

بعد إساءة عبعد إساءة ع

قضت محكمة يف م
املو القدم يف  لكرة  املمتاز 

 يف
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املنتخب الذين  أفراد  استهدفت  عنصرية  هتافات  واجهوا  الذين 
اإلنك
الى

مفاوضات حول موعد بدء 

تشافـي يوافـق علـى تـدريب برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، أمس األحد، تطور بشان اقتراب تشافي 

هيرنانديز، مدرب السد، من قيادة برشلونة وسبق أن كشفت تقارير عن 
وجود اجتماع عقد مساء أول أمس السبت، بين وفد برشلونة وتشافي، 

وحصل األخير على مهلة حتى األحد، لحسم قراره بشأن خالفة فالفيردي 
ووفًقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية، فإن أوسكار جراو المدير 

التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني، سيعقدان االجتماع األخير 
مع تشافي، إلقناعه بقيادة البارصا هذا الموسم وأشارت إلى أن الرد المبدئي 

لتشافي على برشلونة هو الموافقة على قيادة الفريق ولكن في الصيف 
المقبل وأوضحت مصادر قريبة من المفاوضات لـ»موندو ديبورتيفو» أن 

باب التفاوض بين الطرفين ال يزال مفتوًحا وأكدت الصحيفة أن النجوم الكبار 
في غرفة مالبس برشلونة ال يعارضون قرار التعاقد مع تشافي لخالفة 

المدرب إرنستو فالفيردي...وفي سياق آخر أعلن برشلونة اإلسباني أن مهاجمه 
األورغواياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى وقال 
النادي الكتالوني في بيان «سيخضع لويس سواريز لجراحة في الركبة اليمنى 
تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وعقب انتهاء العملية سيصدر النادي بيانا 

آخر». ولم يكشف عن مدة غياب المهاجم األورغواياني، إال أن تقارير 
محلية أكدت أن الالعب قد يغيب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع وسبق أن 
قالت تقارير إسبانية إن سواريز ظهر في التدريبات التي سبقت مباراة 

إسبانيول في الليغا وهو يتحسس موضع إصابة قديمة بالركبة، وبدت على 
وجهه مالمح األلم لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في اللقاء وأضافت أن 
الالعب شعر بآالم بعد مشاركته في مواجهة أتلتيكو مدريد بنصف نهائي 

السوبر المحلي الخميس الماضي، ولذلك تم عرضه على الطبيب 
التخاذ اإلجراء الالزم وشارك سواريز مع 
برشلونة في 23 مباراة خالل الموسم، 
سجل خاللها 14 هدفا، 11 منها في 

مسابقة الدوري «الليغا» وثالثة 
أخرى بدوري أبطال أوروبا، كما 

أنه يعد أكثر من صنع أهدافا برصيد 
سبع تمريرات حاسمة.

مورينيــو: 
حكام مباراتنا ضد ليفربول 

كانــوا يشربون الشاي 
فـي غرفــة الفـــار

للحكام  قاسًيا  انتقاًدا  توتنهام،  مورينيو، مدرب  البرتغالي جوزيه  ه  وجَّ
بفوز  انتهى  الذي  وليفربول  السبيرز،  لقاء  يف  الفيديو  تقنية  عن  املسؤولني 
شهدت  املباراة،  وكانت  البرمييرليغ  من  الـ22  اجلولة  يف   (1-0) األخير 
تدخًال عنيًفا من أندي روبرتسون، ظهير ليفربول، على جافيتي تاجناجنا 
العب توتنهام، لكن احلكم لم مينح العب الريدز البطاقة احلمراء وقال 

البريطانية: «ليفربول  أبرزتها صحيفة «ميرور»  مورينيو، يف تصريحات 
محظوظ. لقد أنهوا املباراة ضد 10 العبني فقط»، يف إشارة إلى أن 

اإلصابة أثرت على أداء تاجناجنا وأضاف: «حكام الفار يف ذلك 
تدخل  يروا  ولم  الغرفة،  يف  الشاي  يحتسون  كانوا  التوقيت 

روبرتسون الذي كان يستحق الطرد»....ُيذكر أن املسؤولني 
عن تقنية الفيديو لم ينبهوا حكم اللقاء إلى وجود تدخل 

قوي يستوجب عقوبة ضد روبرتسون.

 سيتي، بطل الدوري 
إساءة عنصرية  لفية 
ي  
إيان  فريقه  ن مشجع 
ورمنوث (1-3) ضمن ) ضمن 

ع  
 عاما) خالل احتفاله بتسجيل هدف لفريقه يف مرمى ضيفه بورمنوث (
ع  

بتوجيه  بذنبه  ضي، 
 

نة مانشستر بحرمانه 
ي

جتمعية، إضافة الى 
ليف احملاكمة ونقلت 
وسائل إعالم إجنليزية عن بالدري قوله إنه ندم على ما قام به، وأن تعليقاته املسيئة بحق سترلينغ ملسيئة بحق سترلينغ 
ن ما قام به املشجع   

غ   
دم األوروبية مصدر 

ع  م
كان «مقيتا». وتشكل مظاهر العنصرية املتزايدة يف مالعب كرة القدم األوروبية مصدر 

 
(ويفا). وشهدت 

م 
مالعب الكرة يف القارة العجوز، السيما يف إيطاليا، تزايدا يف األشهر املاضية، ألشهر املاضية، 
احتادات  بحق   

 
الشهر املاضي 

 
وطنية وأندية على خلفية تصرفات املشجعني ودان سيتي الشهر املاضي 

 
يونايتد  غرمي 

ي   
ى توقيف 

مي 
العبني 

 
ب 

 

أثنى أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنتر ميالن، على صمود العبيه أمام أتاالنتا، مشدًدا يف الوقت ذاته 
على أن فريقه فعل كل شيء ممكن يف املباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن منافسات اجلولة 19 من 
الدوري اإليطالي وقال كونتي يف تصريحات لشبكة «DAZN»: «دخلنا اللقاء بغياب 4 العبني كبار وهي 
خسارة كبيرة لنا، باريال غاب للعقوبة فيما عانى فيتشينو من إصابة، بينما أحاول استعادة أليكسيس سانشيز 
من جديد». وأضاف «أتاالنتا ُبني على أساس بدني رائع، عدواني وقوي، وحقيقة أننا صمدنا ضدهم 
على هذا املستوى أمر مثير لإلعجاب، وال تنسوا، فقد أنهى أتاالنتا املوسم املاضي فوق إنتر يف الترتيب».

وتابع كونتي «إنهم فريق قوي للغاية، ونحن فعلنا كل شيء ممكن للفوز باملباراة، وكل ما أمتناه هو أال نفقد أي 
العب آخر، ألن األمر أصبح معقًدا للغاية». وأردف «عند النظر إلى جدول الترتيب، ورؤيتنا يف هذا املركز، 
قد نغض بصرنا عن بعض القضايا لكن احلقيقة هي أنني أدعو اهللا أال نفقد أي العبني، مركزنا يف اجلدول 
ال يجب أن يخدع أحًدا بتجاهل صعوبات وضعنا». واستطرد «أتاالنتا عمل مع نفس املدرب منذ 4 سنوات، 
جلبوا الالعبني املناسبني لهذا النمط من كرة القدم، لكن نحن كنا مًعا منذ 6 أشهر فقط، لذا فإن البقاء بفارق 
11 نقطة فوق أتاالنتا أمر مثير لإلعجاب». وواصل املدرب اإليطالي «أنا سعيد ألن سينسي متكن من اللعب ملدة 
70 دقيقة يف مباراة بدنية شديدة للغاية، علينا اكتشاف العب كان مهًما للغاية يف بداية املوسم».وواصل «أتاالنتا 
واصل اللعب بشدة كبيرة حتى النهاية، ومن أجل القيام بذلك، يحتاج العبني بخصائص معينة، املدرب يقوم 
بتحسني فريقه باستمرار يف كل موسم واعتمد يف بنائه على العبني يناسبون أفكاره». وختم كونتي «نحن فقط يف 

بداية تلك الرحلة».

أنطونيو كونتي: 
صمودنــا أمــــام 
أتاالنتـا مثيـــر 
لإلعجــــــاب

على سبيل اإلعارةعلى سبيل اإلعارةلى سبيل اإلعارةى سبيل اإلعارة سبيل اإلعارةسبيل اإلعارةبيل اإلعارةيل اإلعارةل اإلعارة اإلعارةاإلعارةإلعارةعارةارةرةة

آرسنـــال 
يخطط لضم 

نجــم  ميــالن
أكد تقرير صحفي بريطاني، أمس 

األحد، أن ميكيل أرتيتا، مدرب 
آرسنال، يرغب يف ضم أحد 

العبي ميالن خالل 
امليركاتو الشتوي 

اجلاري ووفًقا 
لصحيفة «ميرور» 
البريطانية، فإن 

أرتيتا يسعى 
لضم التركي 

هاكان كالهانوجلو، 
العب وسط ميالن، 

على سبيل اإلعارة حتى 
نهاية املوسم وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال 
يريد استغالل رغبة ميالن يف االستغناء عن 
الالعب خالل امليركاتو الشتوي اجلاري وعلى 
اجلانب اآلخر، فإن كالهانوجلو يبحث عن 

فريق يشارك معه بانتظام يف املباريات، حتى 
يحافظ على موقعه يف تشكيلة منتخب تركيا 

خالل يورو 2020 يذكر أن ميزانية آرسنال محدودة 
بامليركاتو الشتوي، ويركز أرتيتا على ضم كالهانوجلو 

على سبيل اإلعارة.

بعد انتظاردام أعوامًا

إنفانتينــو يشغــل مقعـد بالتـر فـي اللجنـة األولمبيـــة 
انتخب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو لعضوية اللجنة األوملبية الدولية، ليخلف سلفه ومواطنه جوزيف بالتر يف املنصب الذي شغر منذ نحو خمسة أعوام وكان إنفانتينو واحدا من ثالثة أعضاء جدد مت انتخابهم لعضوية اللجنة 
على هامش اجتماعها الـ135 يف مدينة لوزان السويسرية والعضوان اآلخران هما األميركي ديفيد هاغيرتي رئيس االحتاد الدولي لكرة املضرب، ورئيس اللجنة األوملبية اليابانية يوشيرو ياماشيتا وقال إنفانيتنو «أنا سعيد جدا النتخابي يف اللجنة األوملبية الدولية، سأقاتل 
من أجل كرة القدم، ومن اآلن فصاعدا من أجل الرياضة أيضا». وشغل بالتر عضوية اللجنة األوملبية الدولية بني العامني 1999 و2015 تزامنا مع توليه رئاسة الفيفا، لكنه امتنع عن السعي لتجديد عضويته قبل خمسة أعوام مع بدء تكشف فضائح الفساد التي هزت 

الهيئة الكروية، وأدت لإلطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق الحتاد كرة القدم وال يزال بالتر موقوفا عن مزاولة أي نشاط مرتبط باللعبة، على خلفية دفعة غير قانونية للرئيس السابق لالحتاد األوروبي الفرنسي ميشال بالتيني وانتخب إنفانتينو (49 عاما) 
على رأس الفيفا يف فيفري 2016، وأعيد انتخابه لوالية ثانية يف جوان 2019 ويف انتخابات اللجنة نال إنفانتينو 63 صوتا من أصل 79 عضوا يحق لهم التصويت. واقترع 13 من هؤالء ضده انتخابه للعضوية، بينما امتنع ثالث عن التصويت وغاب اسم رئيس االحتاد 
الدولي أللعاب القوى البريطاني سيباستيان كو عن الئحة األعضاء اجلدد للجنة األوملبية، علما بأن من املتعارف عليه ان يكون صاحب هذا املنصب يف االحتاد، عضوا يف اللجنة وسبق لرئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني سيباستيان باخ ان أشار الى ان عدم ترشح 
كو يعود الى خشية من «تضارب مصالح» بني عضويته ورئاسته ملجلس إدارة شركة التسويق الرياضي «سي أس أم سبورت». وأوضح باخ ان «الباب ال يزال مفتوحا النضمام سيباستيان كو الى اللجنة األوملبية الدولية يف طوكيو»، يف إشارة الى االجتماع الذي ستقعده 

اللجنة يف العاصمة اليابانية قبل انطالق األوملبياد الصيفي يف جويلية.
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ببببببببعععععععددددد  ااااننننننتتتتتتظظظظظااررردددداااامممم  أأأأعععوامًاببببببععععععددددد  انننننتتتتظظظظاااررررررددددامممم أعععوامًا

(فيفا) السويسري جاني إنفانتينو لعضوية اللجنة األوملبية الدولية، ليخلف سلفه ومواطنه جوزيف بالتر يف املنصب 
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أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: 
يجب علينا تقليص االعتماد العسكري على أميركا

قال وزير الدفاع البريطاني بن واالس إن على بريطانيا االستثمار في المعدات الدفاعية كي يقل 
اعتمادها على التغطية الجوية وطائرات التجسس األميركية في الصراعات المستقبلية.

ويف مقابلة مع صحيفة صنداي تاميز، قال 
بالصراحة  اتسمت  تعليقات  يف  واالس  بن 

بشكل
 غير عادي إن املخاوف من انتهاج الواليات 
سياسات  ترامب  دونالد  رئاسة  املتحدة خالل 
بالقلق.  يشعر  جعلته  أكبر  نحو  على  انعزالية 
وُنقل عن بن واالس قوله «أشعر بقلق من أنه 
املتحدة عن زعامتها حول  الواليات  إذا تخلت 
العالم، فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا. 
وأضاف  األفضل».  يف  ونأمل  لألسوأ  نخطط 
«خالل العام املاضي شهدنا انسحاب الواليات 
املتحدة من سوريا. وبيان دونالد ترامب بشأن 
العراق، حيث قال إنه يجب على حلف شمال 
الشرق  يف  املزيد  وبذل  القيادة  تولي  األطلسي 

األوسط».
وقال وزير الدفاع البريطاني إن افتراض أن 
بريطانيا ستظل دائما جزءا من حتالف أميركي 
لم يعد صحيحا، ويجب على احلكومة أن تضع 
خططها طبقا لذلك. وأضاف «نعتمد جدا على 
ووسائل  واملخابرات  األميركي  اجلوي  الغطاء 
األميركية، (لكن) علينا  واالستطالع  املراقبة 

تنويع وسائلنا».
يف  واالس  بن  تعليقات  وتأتي 
بني  املاضي  األسبوع  مناقشات  أعقاب 
بومبيو  مايك  اخلارجية األميركي  وزير 
بشأن  راب،  دومينيك  البريطاني  ونظيره 
برنامج  بشأن  الدولتني  لدى  املخاوف العالقة 

الصواريخ اإليراني. 
مع  اخلاصة»  «عالقتها  بريطانيا  وتضع 
بوصفها  اخلارجية  سياستها  بؤرة  يف  واشنطن 
تعد  أنها  كما  املتحدة،  للواليات  قويا  حليفا 

أيضا بشكل تقليدي داعما ومدافعا قويا عن حلف شمال األطلسي. ومع استعدادها لالنسحاب من االحتاد األوروبي 
تصدر  مع  قصوى  أهمية  ذات  واشنطن  مع  العالقات  أن  البريطانية  احلكومة  أوضحت  الثاني،  يناير/كانون   31 يف 

احملادثات التجارية جدول األعمال.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء عبد الكرمي خلف لوكالة األنباء العراقية (الرسمية)، إن 
«مجموعة إجرامية قامت باستهداف املتظاهرين يف كربالء مما تسبب بإصابة 3 متظاهرين بجروح». وأضاف أن 
«القائد العام للقوات املسلحة وجه بتشكيل جلنة حتقيقية من وزارة الداخلية إللقاء القبض على اجلناة وتقدميهم 

للعدالة».
وكانت مصادمات وقعت بني محتجني وقوات أمنية خالل احتجاجات جديدة شهدتها مدينة كربالء مساء 
أمس يف كربالء أسفرت إصابة عدد من املتظاهرين نتيجة استخدام قنابل الغاز املسيل للدموع، لتفريق احملتجني.، 
حسبما أفاد مصدر طبي. ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين األول 2019، 
إلى مصادر  استناًدا  ألف جريح، وفق إحصاء لألناضول  وأكثر من 17  قتيل  أعمال عنف خلفت 500  تخللتها 

حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا سقطوا يف مواجهات مع قوات األمن ومسلحني من فصائل «احلشد الشعبي» 
لهم صالت مع إيران، املرتبطة بعالقات وثيقة مع األحزاب الشيعية احلاكمة يف بغداد، وفق املتظاهرين وتقارير 
حقوقية دولية، لكن «احلشد الشعبي» ينفي أي دور له يف قتل احملتجني. وأجبر احملتجون حكومة عادل عبد املهدي 
على االستقالة، مطلع ديسمبر 2019، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية املتهمة بالفساد وهدر 

أموال الدولة، والتي حتكم منذ إسقاط نظام صدام حسني عام 2003.
ويطالب املتظاهرون، أيضًا، باختيار مرشح مستقل نزيه ال يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد ملرحلة 

انتقالية متهيدًا إلجراء انتخابات مبكرة.
وكاالت 

الحشد الشعبي ينفي اغتيال أحد قياديه ببغداد
لعملية  قياديه  أحد  تعرض  األحد،  العراقية)،  للحكومة  موالية  شيعية  (قوات  الشعبي  احلشد  هيئة  نفت 

اغتيال يف العاصمة بغداد، ليلة السبت.
لواء  قائد  الساعدي،  طالب  اغتالوا،  مجهولني  مسلحني  أن  محلية،  إعالم  وسائل  أفادت  السبت،  ومساء 
كربالء يف احلشد الشعبي، يف حي الصدر، شرقي بغداد. وقالت الهيئة، يف بيان تلقت األناضول نسخة منه، 
ان «وسائل التواصل االجتماعي تناقلت، السبت، أنباء عن تعرض أحد قيادي احلشد الشعبي لالغتيال، ُمرفقة 

ذلك بصور وبطاقات تعريفية». ونفت الهيئة «تعرض أحد مسؤوليها لعملية اغتيال».
وشددت على «ضرورة تلقي األخبار من املصادر الرسمية، خاصة وأن ما مت تناقله من صور ظهر فيها هوية 
تعريف غير مسجلة ضمن موارد هيئة احلشد». ويأتي هذا احلادث بعد يوم واحد من اغتيال صحفيني اثنني على 
يد مسلحني مجهولني يف مدينة البصرة (جنوب). وتتكرر حوادث االغتيال يف البالد، وتطال على نحو خاص 
السياسية  والنخبة  للحكومة  املناوئة  الشعبية  االحتجاجات  بدء  منذ  والصحفيني،  االحتجاجات  يف  الناشطني 

احلاكمة مطلع أكتوبر املاضي.
ويتكون احلشد من فصائل شيعية يف الغالب، يتلقى معظمها التمويل والتدريب من إيران، وتواجه اتهامات 

بالوقوف وراء قمع االحتجاجات وعمليات اغتيال واختطاف ناشطي االحتجاجات، وهو ما ينفيه احلشد.
بومبيو  املاضي بني وزير اخلارجية األميركي مايك  تعليقات بن واالس يف أعقاب مناقشات األسبوع  وتأتي 

ونظيره البريطاني دومينيك راب، بشأن املخاوف العالقة لدى الدولتني بشأن برنامج الصواريخ اإليراني. 
وتضع بريطانيا «عالقتها اخلاصة» مع واشنطن يف بؤرة سياستها اخلارجية بوصفها حليفا قويا للواليات املتحدة، 
كما أنها تعد أيضا بشكل تقليدي داعما ومدافعا قويا عن حلف شمال األطلسي. ومع استعدادها لالنسحاب 
من االحتاد األوروبي يف 31 يناير/كانون الثاني، أوضحت احلكومة البريطانية أن العالقات مع واشنطن ذات أهمية 

قصوى مع تصدر احملادثات التجارية جدول األعمال.

بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها وإيران تقول إنه حرض المحتجين

أكدت وزارة اخلارجية البريطانية أمس السبت أن السلطات اإليرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير 
لفترة وجيزة، ونددت بهذه اخلطوة بوصفها «انتهاكا صارخا للقانون الدولي».

وكانت وكالة تسنيم لألنباء قد ذكرت يف وقت سابق أن ماكير اعتقل لساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه 
بيان «اعتقال سفيرنا يف طهران دون  البريطاني دومينيك راب يف  للحكومة. وقال وزير اخلارجية  املناهضني  احملتجني 

أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وأضاف أن «احلكومة اإليرانية يف حلظة فارقة.. بإمكانها االستمرار يف وضع املنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من 
إيران  التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبال». وشهدت  اتخاذ خطوات لوقف تصعيد  أو  عزلة سياسية واقتصادية 
احتجاجات معارضة للحكومة يف طهران أمس السبت، حيث ردد محتجون هتافات ضد السلطات العليا بالبالد بعدما 
أقر احلرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب األوكرانية التي قتل جميع ركابها، وعددهم 176 شخصا. من جهتها، دعت 

الواليات املتحدة إيران إلى االعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.

فلسطين 
تضرر األراضي الزراعية في غزة إثر فتح السدود «اإلسرائيلية»

قّدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، األحد، إجمالي قيمة اخلسائر التي حلقت بالقطاع الزراعي، نتيجة فتح إسرائيل سدود جتّمع مياه األمطار، باجتاه األراضي احملاذية للحدود 
الشرقية للقطاع، بحوالي 500 ألف دوالر.

وقالت الوزارة، يف بيان لها:» نتيجة فتح إسرائيل سدود جتمع مياه األمطار، يف مناطق شرقي غزة، وشرقي جباليا وبيت حانون (شماال)، تعرضت مساحات واسعة من 
احلقول املفتوحة املزروعة مبختلف أنواع اخلضروات للضرر، إضافة إلى خسائر يف قطاعي الدواجن والنحل». وتابعت:» فتح تلك السدود أدى إلى إغراق األراضي واجنراف التربة 

يف بعض املناطق، وإتالف كامل ألنواع من احملاصيل كالبطاطس والبصل».
وعن األضرار، قالت الوزارة إن حوالي 920 دومنا مزروعا باحملاصيل املختلفة شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع، تضررت بفعل إغراق إسرائيل لألراضي الزراعية. فيما تضرر 
نحو 100 صندوق نحل (تضم خاليا)، شرقي مدينة غزة، وعدد من مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية شمالي القطاع، وفق الوزارة. وبّينت الوزارة أن اجليش اإلسرائيلي تعّرض 
لطواقمها العاملة يف امليدان خالل معاينتهم لألراضي املتضررة، وأطلق قنابل الغاز املسيلة للدموع صوبهم، ما تسبب بعرقلة عملهم. وناشدت الوزارة «املنّظمات اإلنسانية والدولية 

إلى حماية املزارعني ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحّقهم».
وبحسب الوزارة، فإن إسرائيل فتحت مرتني خالل أسبوع، سدود جتّمع مياه األمطار، باجتاه أراٍض زراعية فلسطينية، واقعة قرب احلدود الشرقية للقطاع. وتقول إن اجلانب 

اإلسرائيلي يتعّمد كل عام فتح قنوات جتّمع املياه، إلغراق األراضي الزراعية، دون سابق إنذار.
وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه األمطار، واالستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تفيض مياهها.

ق.د

وجه رئيس الوزراء العراقي 
المستقيل، عادل عبد المهدي، 
األحد،دعوة  لتشكيل لجنة 

تحقيق في استهداف المتظاهرين 
في محافظة كربالء.

العراق.. 
لجنة تحقيق في استهداف متظاهري كربالءلجنة تحقيق في استهداف متظاهري كربالءجنة تحقيق في استهداف متظاهري كربالءنة تحقيق في استهداف متظاهري كربالءة تحقيق في استهداف متظاهري كربالء تحقيق في استهداف متظاهري كربالءتحقيق في استهداف متظاهري كربالءحقيق في استهداف متظاهري كربالءقيق في استهداف متظاهري كربالءيق في استهداف متظاهري كربالءق في استهداف متظاهري كربالء في استهداف متظاهري كربالءفي استهداف متظاهري كربالءي استهداف متظاهري كربالء استهداف متظاهري كربالءاستهداف متظاهري كربالءستهداف متظاهري كربالءتهداف متظاهري كربالءهداف متظاهري كربالءداف متظاهري كربالءاف متظاهري كربالءف متظاهري كربالء متظاهري كربالءمتظاهري كربالءتظاهري كربالءظاهري كربالءاهري كربالءهري كربالءري كربالءي كربالء كربالءكربالءربالءبالءالءء
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مايكروسوفت تعترف: نراجع مكالمات سكايب
قالت شركة مايكروسوفت إن مكالمات خدمة التراسل سكايب التابعة لها ُتنسخ اآلن في «منشآت آمنة في عدد صغير من 
الدول»، وذلك بعد تقرير جديد نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الجمعة، بشأن استخدام الشركة للمتعاقد في 

الصين لالستماع إلى بعض المكالمات للتأكد من أن برنامج النسخة الخاص بها يعمل بصورة صحيحة.

البرمجيات  عمالقة  وأكدت 
The فيرج)  (ذا  ملوقع  األمريكية 
الصني  أن  التقنية   Verge
ليست حالًيا واحدًة من البلدان التي 

ُتنسخ فيها مكاملات سكايب.
استعراض آالف التسجيالت 

الصوتية
يعيش  كان  سابق  متعاقد  وقال 
إنه  الغارديان:  لصحيفة  بكني  يف 
القليل  مع  سكايب  مكاملات  نسخ 
تدخل  بسبب  األمنية  احلماية  من 

محتمل من الدولة.
لم  الذي  السابق  املتعاقد  وقال 
إنه  للصحيفة  هويته  عن  ُيكشف 
التسجيالت  من  اآلالف  استعرض 
واملساعد  سكايب  من  الصوتية 
الرقمي كورتانا على حاسوبه احملمول 

على  بكني  يف  منزله  من  الشخصي 
مدار عامني.

فقد  الغارديان،  لتقرير  ووفًقا 
جزًءا  كانوا  الذين  املتعاقدون  متكن 
الوصول  من  املراجعة  عملية  من 
ويب  تطبيق  عبر  التسجيالت  إلى 
يف  اإلنترنت  عبر  كروم  متصفح  يف 
من  القليل  هناك  كان  وقد  الصني. 
وجود  وعدم  املوظفني،  يف  التدقيق 
حلماية  بها  معمول  أمنية  تدابير 
أو  الدولة  من  الصوتية  التسجيالت 

التدخل اجلنائي.
«أمر جنوني»

وقال املتعاقد لصحيفة الغارديان: 
احملادثات  أنواع  «جميع  سمع  إنه 
بالنسخ.  قيامه  أثناء  العادية»  غير 
وأضاف: «بعد تثقيف نفسي بشأن 
األمر  أجد  اإللكتروني،  األمن 
أنهم  اآلن،  الشيء  بعض  جنونًيا 

واسم   URL عنوان  لي  قدموا 
عبر  أُرسلت  مرور  وكلمة  مستخدم 

البريد اإللكتروني».
الغارديان،  تقرير  انتشار  وبعد 
مايكروسوفت  باسم  متحدث  قال 
بالبريد  رسالة  يف  فيرج)  (ذا  ملوقع 
هناك  كان  «إذا  إنه  اإللكتروني: 
انتهاك  أو  فيه  مشكوك  سلوك 
موردينا،  أحد  جانب  من  محتمل 
فنحن نتحرى األمر ونتخذ إجراًء». 
الصوتية  املقتطفات  إن  وأضاف: 
هي  املتعاقدون  عليها  يحصل  التي 
أقصر،  أو  ثواٍن  عشر  ملدة  املراجعة 
ولن يتمكن أي شخص يراجع هذه 
املقتطفات من الوصول إلى محادثات 

أطول.
وأضاف املتحدث: «لقد كشفنا 
دائًما عن ذلك للعمالء ونعمل وفًقا 
ألعلى معايير اخلصوصية املنصوص 

الالئحة  مثل  قوانني  يف  عليها 
األوروبية العامة حلماية البيانات».

ُيشار إلى أن احلديث عن وجود 
برنامج لنسخ محادثات سكايب ظهر 
أول مرة يف تقرير نشره موقع (مذربورد) 
Motherboard يف شهر 
أن  ومع  املاضي.  آب/أغسطس 
شروط خدمة سكايب تشير إلى أنها 
تعمل حتليل صوت املكاملات، إال أن 

توضيح  يف  األول  كان  التقرير  ذلك 
البشر.  يجريه  الذي  التحليل  مقدار 
وعلى عكس الشركات املنافسة التي 
ممارسة  ستنهي  أنها  صراحًة  أعلنت 
املساعدات  لصوت  البشرية  املراجعة 
مايكروسوفت  واصلت  الرقمية، 
هذه املمارسة، محدثًة على ما يبدو 
بها  اخلاصة  اخلصوصية  سياسة 
لالعتراف بأنها كانت تفعل ذلك. 

ابتسام   بوكثير

أمازون تفصل موظفين نشروا 
معلومات عمالئها لجهات خارجية

أن  بعد  العمل  من  موظفيها  من  عدًدا  أمازون  شركة  فصلت 
طرف  مع  العمالء  هواتف  وأرقام  اإللكتروني  البريد  عناوين  شاركوا 

ثالث، األمر الذي تؤكد الشركة أنه ينتهك سياساتها.
وقالت أمازون يف رسالة إلكترونية أُرسلت إلى العمالء – ونشر 
منها:  لقطة  التقني   TechCrunch كرنش)  (تك  موقع 
مع جهات  البيانات  العمل ألنه شارك  من  ُفصل  موظفيها  أحد  إن 
مالحقتها  يف  القانون  إنفاذ  جهات  تدعم  أنها  وأكدت  خارجية، 

القضائية.
وأكدت شركة أمازون فصل املوظفني ملوقع (تك كرنش)، وقال 
متحدث باسمها: إن عدًدا من املوظفني ُفصلوا. ولم تكشف الشركة 
وما  املعلومات،  متى شاركوا  وال  باملوظفني،  اخلاصة  املعلومات  عن 
هي اجلهات اخلارجية التي ُشاركوا معها، وال عدد العمالء املتأثرين.

ُيشار إلى أن هذه ليست املرة األولى التي يحدث فيها ذلك، فقد 
كانت أمازون على نفس القدر من الغموض إزاء خرق مماثل لعناوين 
البريد اإللكتروني يف العام املاضي، الذي رفضت أيًضا التعليق عليه.
ويف حادثة منفصلة، قالت أمازون قبل أيام: إنها فصلت أربعة 
ألمازون  التابعة  الشركات  إحدى   ،Ring (رينج)  يف  موظفني 
واملتخصصة يف مجال الكاميرات وأجراس البيوت الذكية. وأوضحت 
لفيديو بصورة غير صحيحة من  إلى عرض مقاطع  يعود  السبب  أن 

كاميرات العمالء.

إنستغرام تنافس تيك توك..
اجلديدة  التأثيرات  من  عددًا  إضافتها  عن  إنستغرام  أعلنت 
Boome- املسماة  خاصتها  الفيديوهات  صناعة  مليزة 
من  سنوات  خمس  من  يقرب  ما  مرور  بعد  وذلك   ،rang
تطبيق  منافسة  إنستغرام  حتاول  حيث  مرة،  ألول  امليزة  إطالق 
الذي   TikTok توك  تيك  الصيني  القصيرة  الفيديوهات 

يشكل حتديًا مباشرًا لهيمنتها.
اخلاصة  التحرير  خليارات  كبير  حتديث  على  امليزة  وحصلت 
اآلن  العالم  أنحاء  جميع  يف  للمستخدمني  ميكن  بحيث  بها، 
Duoو Echoو SlowMo إضافة املؤثرات اخلاصة 
مما  مدتها،  حتديد  وكذلك   ،Boomerangs إلى 
يشكل أكبر ترقية حتى اآلن إلحدى أدوات إنشاء الفيديو األكثر 

شعبية على الهاتف احملمول.
كما قد تساعد التأثيرات اجلديدة يف احلفاظ على إنستغرام 
كتطبيق مثير لالهتمام يف ظل تخطي العديد من املشاهدين مليزة 
Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطالقها ألول 
Echoو  SlowMo تأثيرات  تساعد  قد  بحيث  مرة، 
وإعادة  جديد  من  الناس  انتباه  جذب  على  اجلديدة   Duoو

.Boomerangs البريق مليزة
ويعد هذا األمر بالغ األهمية ملنصة مشاركة الفيديو والصور 
اململوكة لشركة فيسبوك يف ظل محاولتها منافسة تطبيق تيك توك 

TikTok الذي يحتوي على الكثير من املؤثرات اخلاصة.

«غير متوقع»
وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: «سيتمكن األشخاص 

SloMo على إنستغرام ابتداًء من اليوم من استخدام أوضاع
Boome- ميزة  ضمن  اجلديدة   Duoو  Echoو
نفسك  عن  للتعبير  طرقًا  إنستغرام  كاميرا  ومتنحك   .rang
ومشاركة ما تفعله أو تفكر فيه أو تشعر به بسهولة مع أصدقائك»، 
ميزات  أكثر  واحدة من   Boomerang «تعد  مضيفًا: 
الطرق  لتوسيع  للمستخدمني، ونحن متحمسون  احملببة  الكاميرا 
Boome- استخدام  خاللها  من  ميكنك  التي  اإلبداعية 
rang لتحويل اللحظات اليومية إلى شيء ممتع وغير متوقع».
Boomerang إلى ذلك ميكن العثور على أدوات
مؤلف  لفتح  إنستغرام  لليمني ضمن  التمرير  طريق  عن  اجلديدة 
على  الكاميرا  زر  محدد  أسفل  لليسار  التمرير  ثم  القصص، 
يسمح  والذي  الفيديو،  ومحرر  البديلة  التأثيرات  لتظهر  الشاشة 
وحتديد   Boomerang فيديو  طول  بتحرير  للمستخدم 

متى يبدأ أو ينتهي.
من  واحدة  ثانية   Boomerang ميزة  وتلتقط 
الفيديو الصامت الذي يتم تشغيله بعد ذلك لألمام ثم يف اخللف 
أو  مشاركته  ميكن  ثوان  ست  مدته  فيديو  إلنشاء  مرات  ثالث 

تنزيله كفيديو.
إلى  يعمد   SlowMo تأثير  فإن  االسم،  يوحي  وكما 
إبطاء مقاطع فيديو Boomerang إلى نصف سرعتها 
األصلية، بينما يضيف Echo تأثيرًا ضبابيًا يجعل كل شيء 
يتحرك، يف حني يسرع Duo الفيديو بتأثير رقمي أثناء انتقاله 

ذهابًا وإيابًا. 
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صفاء كوثر بوعريسة

األمازيغ  دائما  تزوران  لفرحتني  يناير ككل سنة  إحتفالية  تقام 
األمازيغي  امللك  انتصار  لذكرى  تخليدا  األولى   ، الوطن  ربوع  عبر 
’‘ ششناق ’‘ على الفرعون املصري ’‘ رمسيس الثاني ’‘ واعتالءه 
لها  يشهد  معركة عظيمة  امليالد يف  قبل  عرش مصر يف سنة 950 
التاريخ ، والثانية احتفاء باالرض والزراعة كون اسمها أيضا ’‘ السنة 

الفالحية ’‘ والتي ترمز خليراِت األرض والبركة فيها .
احتفال يناير .. تاريخ يأبى االندثار  

نعني بيناير ’‘ ين ’‘ وهو أول ’‘ أما ’‘ أيور ’‘ فهو الشهر ، أي 
يناير هو الشهر األول من السنة ، أين تتجلى عظمة هذا التاريخ يف 
بداية التأريخ من خالل حدث انتصار شيشناق على الفراعنة الذي 
ترك أثرا بالغا يف نفوس كل سكان األمازيغ يف 950 سنة قبل امليالد 
، تغلبت فيه إرادة الشعب على باقي القوى وبدأت سيطرة األمازيغ 

على مصر لـ 3 قرون من الزمن .
يناير .. فرصة لتذكر التاريخ وحفظه من النسيان 

من  العديد  غرار  على  بوعريريج  برج  والية  يف  الشارع  يشهد 
واليات الوطن حركة غير اعتيادية من خالل الباعة واملتسوقني الذين 
يصنعون أجواء احتفالية بامتياز ، اين يتم عرض مختلف األلبسة 
اخلاصة باملناسبة ، باالضافة الى األواني التقليدية التي تتزين بها 

موائد االحتفال الحقا .
تخلدها  ليلة  يف  بيناير  بوعريريج  برج  بوالية  العائالت  وحتتفل 
الذكريات ، اين تتجهز النسوة لهذا اليوم من خالل تنظيف البيوت 
وتغيير األثاث ، كما تقمن بإعداد ما لذ وطاب من أطباق املناسبة 
املعدة خصيصا والتي دائما ما تكون تقليدية على غرار ’‘ ثيغريفني 
’‘ أو ما يعرف أيضا بـ ’‘ ثيبوعجاجني ’‘ باالضافة الى ’‘ ثيمقفول 
’‘ واألطباق الرئيسية أبرزها ’‘ ثيكوربابني ’‘ والتي ال يختلف اثنان 
على طعمها صغارا كانوا أم كبارا ، كما ال تخلوا املوائد من مادة زيت 

الزيتون ، عروس املائدة .
أما عن كبار العائالت ، فدائما ما يستغل األجداد منهم فرصة 
ماسينيسا  عن  حكايات  سرد  أجل  من  الواحدة  العائلة  اجتماع 
باالنتصار ودخل  الذي جاء  العظيم  امللك  األبطال وشيشناق  ويوفا 
كتب التاريخ من أوسع أبوابه ، ذلك النتصاره الساحق على امللك 
ملك  كأول  الفرعونية  ملصر  وحكمه   ، الثاني  رمسيس  الفرعوني 
أمازيغي يف تاريخها  ، أين يعمد األجداد على تدريس التاريخ وذكر 
االنتصارات املتتالية ألحفادهم ، وذلك لترسيخ حضارة عريقة كي 
تتوارثها األجيال القادمة ، وحمايتها من التزوير و الزوال والنسيان .
ألبسة تقليدية حاضرة وأياٍد مزينة بالحلي و مخّضبة 

بالحّناء 
بوعريريج  برج  بوالية  القبائل  جبال  بأعالي  النساء  مازالت 
أو ما  التقليدي  ،  اللباس  املتمثل يف  القبائلي  التراث  حتافظن على 
تسّمى بـ ’‘ اجلّبة ’‘ والتي تعتبر رمزا من رموز الهوية األمازيغية ، 
إذ تتفنن النسوة يف احتفالية يناير بالّذات يف ارتداء أجمل ما ميكن 
ارتداءه من قطع اجلبة الفخمة التقليدية والتي تتم خياطتها بطريقة 

مميزة وابداعية .
من  اخلصوص  وجه  على  النسائي  القبائلي  اللباس  ويتكون 
أقمشة حريرية بيضاء اللون حتوي رموزا أمازيغية ُحتاك باليد غالبا ما 
غرار  الزاهية على  بالوان  اجلبة  تزين  أشكاال هندسية ، كما  تكون 

البرتقالي واألصفر واألزرق واألخضر .
 وألن األطفال هم األساس يف املناسبة ، فإن العائالت حترص 
على تزيني أبنائهم باللباس التقليدي سواء كّن إناثا أم ذكورا ، لذلك 
فال  البنات  أما   ، القبائلي   ‘’ البرنوس   ‘’ يتلحفون  األطفال  جتد 

استغناء لهن على اجلبة القبائلية أيضا .
 ، امللونة  الفضية  احللي  رؤية  عند  خاصة   ، فيه  شك  ال  ومما 
ما  بأجمل  تتزين  وهي  األمازيغية  املرأة  دائما صورة  نستحضر  فإننا 
تفننت اليد البشرية يف صنعه ، إذ حترص النسوة على ارتداء األساور 
باأللوان  تتسم  التي  التقليدية  احللي  أشكال  وبقية  واخلوامت  الفضية 
الزاهية املتمثلة يف األحمر واألزرق واألخضر واألصفر وهي األلوان 
املستمدة من الطبيعة اخلالبة التي متثل جانبا قويا من حياة القاطنني 

يف أعالي جبال القبائل العريقة .
وألن إلحتفالية رأس السنة األمازيغية مشاعر خاصة يف نفوس 
فال   ، بالهوية  والتشبث  األجداد  انتصارات  حب  على  تربى  من 
كانوا  الذكور  من  باحلناء  أبنائهن  أيادي  بتخضيب  األمهات  تنسى 
أم اإلناث تعبيرا على االستعداد التام الستقبال هذا العيد ، عيد 

االنتصار والفالح .

أواٍني تقليدية ترمز للِقدم واألصالة 
ال جتد يف هذا اليوم شيئا عصريا البّتة ، يخّيل لك لولهة أنك 
يف عصور خلت لم تعشها من قبل ، ذلك ألن كل شيء تقليدي 

بحت .
عند زيارة البيوت يف أعالي جبال القبائل ببرج بوعريريج خاصة 
عند  جتد  ال   ، التقليدي  عمرانها  على  حتافظ  تزال  ال  التي  تلك 
أغلبيتها خاصة يف يوم 12 يناير شيئا عصريا ، بل كل شيء تقليدي 
املوضوعة يف  التقليدية  املفروشة ، وكذا األواني  الزرابي  ابتداء من 

كل حدب وصوب من البيوت .
التقليدية  بالصناعة  بيوتهن  تزيني  على  البيوت  ربات  حترص 
ترمز  القدم  منذ  الضاربة  الصناعة  وهي  والنحاسية  منها  الفخارية 
إلبداع العقل األمازيغي منذ األزل ، حيث تعمد النساء على اخراج 
وامللونة  هندسية  أشكال  وجهها  على  املرسوم  القدمية  األواني  كافة 
وداخلها  البيوت  خارج  عمد  عن  وضعها  أجل  من   ، زاهية  بألوان 

الستقبال يناير بكل حفاوة .
احتفاالت رسمية وبرامج ضخمة بمناسبة احتفالية 

يناير 
ال تّفوت والية برج بوعريريج فرصة االحتفال مبناسبة يناير ، 
إذ يتميز هذا اليوم بتنظيم النشاطات والفعاليات الثقافية والترفيهية 
عبر مختلف ربوع الوالية احتفاء برأس السنة األمازيغية خاصة بعد 

ترسيمه عيدا وطنيا ، وهو ما يعزز الهوية أكثر .
وتبرمج مختلف املؤسسات واجلمعيات فعاليات لهذا اليوم على 
غرار تنظيم معارض لأللبسة واألطباق التقليدية الشعبية األمازيغية 
وكذا األواني القدمية الفخارية واملصنوعة من الطني ، إذ يتم عرضها 
املوروث  على  أكثر  التعرف  أجل  من  الناس  من  للعامة  امللئ  على 
الثقايف األمازيغي املتشبع باألصالة . وهو األمر ذاته بالنسبة للفنانني 
الرسامني واخلطاطني الذين يستغلون املناسبة من أجل عرض أجمل 
خالل  من   ، العظيم  اليوم  ُحتاكي  ما  وغالبا  عادة  التي  لوحاتهم 

رسومات تخليدا لذكرى انتصار األمازيغ على الفراعنة .
ندوات فكرية ومحاضرات تاريخية ومسرحيات تمثيلية 

، كلها تتعلق بيناير 
بوعريريج  برج  بوالية  األمازيغية  السنة  رأس  مناسبة  تخلو  ال 
واعشابو  وإملاين  جعافرة  غرار  على  منها  الشمالية  املنطقة  خاصة 
تاريخية  ومحاضرات  فكرية  ندوات  إقامة  من  وثيعروسني  وشكبو 
يحِك فيها أساتذة ودكاترة جامعيني وحتى مؤرخني تاريخ األمازيغ 
املمتتالية  وانتصاراتهم  املنطقة  يف  اخلصوص  وجه  على  والقبائل 
قبل  ما  إلى  وصلت  الزمن  من  عقود  مر  على  العريقة  وحضارتهم 
وكذا  املدارس  أطفال  يقوم  كما   ، والبراهني  باألدلة  وذلك  التاريخ 

الشباب املوهوبني بعرض مسرحيات متنوعة تخدم املناسبة .
الشعر والموسيقى ، وورشات لتعليم الخط 

األمازيغي  ’‘ تيفيناغ ’‘ ..
حضر املوهوبني يف كتابة الشعر من أطفال املدارس والشباب ، 
العديد من صفحات الشعر املكتوبة باللغة األمازيغية بأسلوب فني 
راق يعبر عن ثقافة األمازيغ من اجلد لألب وصوال للحفيد ، حيث 
يجهز الشعراء الصاعدين وحتى الشعراء القدامى دواوين الشعر من 
أجل إلقاءها على املأل خصيصا باملناسبة تعبيرا منهم على اعتزازهم 
باألصل وافتخارهم بالتاريخ املّشرف لألجداد . كما يقوم أصحاب 
األصوات الشجية بالغناء على اخلشبة ألبرز عمالقة الفن األمازيغي 
من بينهم ’‘ إيدير ’‘ ، فيما يقوم آخرون بعزف وصالت املوسيقى 

األمازيغية املعبرة عن البيئة اجلبلية والطبيعة .
‘’ بـ  ما يعرف  أو  املميز  للراغبني يف تعلم اخلط األمازيغي  أما 
خط التيفيناغ ’‘ فعادة ما تقام ورشات للتعلم والتعرف عن قرب على 
هذا اخلط الذي يعتبر من أقدم األبجديات التي عرفتها اإلنسانية ، 

والتي يرجع وجودها إلى ثالثة آالف سنة قبل امليالد .
رأس السنة األمازيغية ، إشارة النطالق الموسم 

الفالحي ..
مناسبة  القبائل عند حلول  أذهان سكان  لدى  ترتبط  ما  دائما 
يناير بدخول املوسم الفالحي اجلديد ، أين يستبشر الفالحون خيرا 
مع  خير خاصة  بداية  ويعتبرونها  السنة  من  بالذات  الفترة  هذه  يف 
هطول األمطار والثلوج التي من شأنها أن تؤكد بداية عام مليئ باخلير 
والبركات ، ليكون تاريخ 12 يناير فرصة لالحتفال بانتصار األجداد 

، ولبداية موسم فالحي يحمل يف طياته الكثير من اخليرات .

يناير ، أو ما يعرف برأس السنة األمازيغية ، هذا التاريخ العريق الذي ُسجل بخطوط من ذهب في تاريٍخ يأبى 
النسيان ، في تاريخ سيبقى محفورا في أذهان األجداد واألحفاد .

أخبار المجتمع

برج بوعريريج 

عادات عريقة وإحياء للموروث الثقافي األمازيغي
يناير 2970 إرث لألحفاد صنعه األجداد■
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استعمال المالبس القديمة هو الحل 

أظهري بإطاللة مختلفة بأقل تكلفة
استخدام المالبس القديمة بات موضة اآلن، إذ يميل عديد من المشاهير 

إلى إعادة ارتداء المالبس المفضلة لديهم أكثر من مرة، رغم أن ذلك كان 
يعتبر عارًا فيما مضى، في عالم األزياء.

تكن  لم  إذا  يهتم  من  عمومًا، 
الصيحات؟  ألحدث  مسايرًة  أزياؤِك 
فإذا كنِت حقًا حتبني بنطاًال معينًا أو 
االستمرار  عليك  فيجب  ما،  فستانًا 
آراء  عن  النظر  بغّض  ارتدائه  يف 
طرقًا  هناك  أن  خصوصًا  اآلخرين، 

لتحديثه بصورٍة عصرية.
كيفية إعادة استخدام المالبس 

القديمة
إذا كنت تفكرين يف كيفية إعادة 
فاخلطوة  القدمية،  املالبس  استخدام 
هي  اتخاذها  عليك  التي  األولى 
متلكينها،  قطعٍة  كل  ارتداء  جتريب 
تقييم  إعادة  على  سيساعدك  فهذا 

ممتلكاتك.
القطع  يف  ري  فِكّ الثانية  اخلطوة 
إذ  (اإلكسسوارات)،  الكمالية 
التي  األشياء  شكل  تغيير  ُميكنِك 
حذاٍء  باستخدام  دائمًا،  ترتدينها 

مختلف على سبيل املثال.
خيار  أيضًا  األحزمة  استخدام 
ارتداء سترة مكتنزة  إذ ميكنك  رائع، 
بلوزة فوق فستان وتثبيتهما بحزاٍم  أو 

رائع.
G l a - مجلة  بحسب 

mour األمريكية، إليِك 10 من 
إعادة  يف  تساعد  التي  النصائح  أهم 

تصميم القطع القدمية.
بيها 1. رتِّ

املوضة  محبي  من  كنِت  إذا 
ومتتبعيها، أو إذا كنِت مدمنًة شراء 
املالبس، فال شك يف أن خزانتك 
القطع  من  كثيرًا  ومتلكني  محشوٌة، 

التي ذهبت طي النسيان.
مالبس  لديِك  أن  تدركي  لن 
ميكنك ارتداؤها، يف حال لم تكوني 

قادرًة على رؤيتها.
من  مالبسك  كل  أخرجي  لذا 
ُثم  السرير،  على  وضعيها  اخلزانة، 
ر  ُتوِفّ شماعات  باستخدام  عِلّقيها 

املساحة.
ما  معرفة  ذلك  لك  سيتيح 
وإعطاء  مالبس،  من  متامًا  لديك 

لتجديد  املنسَيّة،  للقطع  الفرصة 
إطاللتك.

ميها 2. قسِّ
يف  البحث  عملية  اجعلي 

خزانتك بالغة السهولة.
اخلزانة  تقسيم  مثًال  بإمكانك 
أو  متلكينها  التي  األلوان  حسب 
حسب نوع املالبس، كأن ُتخصصي 
للقمصان  وأخرى  للفساتني  مساحة 

وهكذا.
القطع  عن  فكرًة  هذا  سيمنحِك 
املتماشية بعضها مع بعض، وحجم 

اإلطالالت التي متتلكينها فعليًا.

3. أعيدي تصميم مالبسك
اإلكسسوارات ميكن أن تساعدك 
القدمية،  املالبس  جتديد  على 
واألحزمة  باألحذية  تالعبي  لذا 

واحلقائب واملجوهرات.
بإكسسوارات  التالعب  إن  حتى 
مختلفة،  إطاللة  سيعطيك  الشعر 
حتى يف حال ارتدائك القطع نفسها.

بي الظهور بإطاللٍة جديدة  لذا جِرّ
أربطة  أو  عر  الَشّ أطواق  باستخدام 

الشعر املطاطة أو دبابيس الشعر.
4. أعيدي ابتكارها

هذا  من  امللل  أصابِك  إذا 

اجلاكيت اجلينز القدمي أو ذاك البنطال 
الضيق؛ فحاولي إعادة ابتكاره مبنحه 
قطعٍة  إلى  حتويله  أو  شخصية،  ملسًة 

مختلفة متامًا.
يف الواقع هناك عديد من األفكار 
املالبس  حتويل  من  نِك  متِكّ التي 
طريق  عن  جديدة،  إلى  القدمية 
تقصيرها مثًال أو إضافة إكسسوارات 

أو دانتيل إليها.
5. أصِلحيها

متنعك  التي  املشكالت  أصِلحي 
من ارتداء قطعٍة بعينها، مثل الرباط 

املقطوع أو الزر املفقود أو اخلياطة.

أقرب  إلى  التوجه  تستطيعني 
مالبسك  مشاكل  إلصالح  خياط، 
إن لم تستطيعي إصالحها بنفسك، 
إسكايف  عن  البحث  من  ضير  وال 
كعب  استبدال  أجل  من  منطقتك، 

حذائِك البالي.
6. أعيدي تدوير المالبس 

القديمة
متاجر  إلى  باللجوء  ُينصح 
حبك  فقدِت  حال  يف  املقايضة، 
على  تتلهفني  كنِت  أو  ما،  لقطعٍة 

إضافة قطعة جديدة إلى خزانتك.

ابتسام  بوكتير

أهمية فيتامين E للبشرة 
إذا كنِت تبحثني عن طرق طبيعية لدعم بشرة 
يف  للمساعدة  مهمة  الفيتامينات  فإن  صحية، 

احلفاظ على مظهر البشرة وصحتها. 
الفيتامينات  تلك  أحد   (E) فيتامني  ويعد 
العديد  يف  مهم  عنصر  فهو  البشرة،  لصحة  الهامة 

من منتجات التجميل والعناية بالبشرة. 
من  البشرة  حماية  على   E فيتامني  يعمل 
اإلشعاع  عن  الناجمة  الضارة  اآلثار  مختلف 
احلرة.  للجذور  إلزالة  العمل  خالل  من  الشمسي 
فيتامني  أن  إلى  تشير الدراسات التجريبية  كما 
للضوء.  ومضادة  لأللم  مضادة  خصائص  له   E
ونتعرف اآلن، على فوائد فيتامني E لصحة البشرة 

وحيويتها
كيفية وصول فيتامين E للبشرة

عندما يؤخذ عن طريق الفم، من خالل الطعام 
E فيتامني  إيصال  يتم  الغذائية،  املكمالت  أو 
إفرازات دهنية  الزهم، وهي  البشرة عن طريق  إلى 

تنتجها الغدد الدهنية.
قد يكون لدى األشخاص ذوي البشرة الدهنية 
تركيزات أعلى من فيتامني E يف األدمة والبشرة. 
املناطق الدهنية من اجللد، مثل الوجه والكتفني، 
E قد حتتوي أيضًا على تركيزات أعلى من فيتامني

مقارنة باملناطق اجلافة.

بطريقة   E فيتامني  استخدام  املمكن  من 
أو  كرمي،  شكل  يف  متاحًا  يكون  حيث  موضعية، 
E فيتامني  إضافة  متت  كذلك،  موضعي.  زيت 
إلى العديد من مستحضرات التجميل، والكرميات 

املضادة لشيخوخة البشرة، وواقيات الشمس.
اجللد  طريق  عن   E فيتامني  امتصاص  ميكن 
الغدد  يف  املخزنة   E فيامني  كمية  بذلك  لتزيد 

الدهنية.
أفضل  بشكل   E فيتامني  امتصاص  ميكن 
التي  املنتجات  فإن  ولذا  بفيتامني ج،  اقترانه  عند 
من  تقلل  ج  وفيتامني   E فيتامني  على  حتتوي 
لألشعة  التعرض  عند  بسرعة  تبديدها  احتماالت 

فوق البنفسجية. 
سميك   E فيتامني  زيت  أن  من  الرغم  على 
أنه  إال  اجللد،  على  توزيعه  الصعب  ومن  للغاية 
اجلافة.  البشرة  ملناطق  ممتازًا  مرطبًا  يكون  أن  ميكن 
املنتجات التي حتتوي على فيتامني E كمكون قد 
يكون من األسهل توزيعها على اجللد. قد تستفيد 
مناطق املشكالت التي تكون جافة جدًا، مثل بشرة 
فيتامني  لزيت  املوضعي  االستخدام  من  املرفقني، 

.E
يف   E فيتامني  مكمالت  من  العديد  تأتي 
مباشرة  واستخدامها  ثقبها  ميكن  كبسوالت  شكل 

يف املناطق اجلافة.
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شغلتني  أفكار  مجرد  هي 
ويف  بالقصيرة،  ليست  لفترة 
احلديث  أرجأ  كنت  مرة  كل 
قناعة  جتد  ال  قد  أفكار  عنها… 
فيها  يرى  وقد  البعض  عند 
البعض مجرد مهاترة، أو فانتازيا 
ال ترتكز علي ركائز صحيحة أو 

نظرية علمية.
ترتكز  ال  فعال  أنها  واحلقيقة 
واقع  ولكنها  دقيقة  أشياء  علي 
ملحوظ يف محمل عاملنا العربي، 
أن  قبل  أهمية  نوليها  لم  ولكننا 
أصبح  الذي  الغرب  لها  نبهنا 
مرجعنا الوحيد يف كثير من األمور 
يوميا  نعايشها  التي  واألشياء 
أن  ومبجرد  بها،  نهتم  ال  ولكن 
ينتبه لها الغرب وينظر لها نتلقف  
نظريته ونبدأ احلديث عنها وكأننا 
اكتشفنا ما لم يكتشف من قبل.

عنا   الغرب  يقوله  ما  نتخطف 
وكأننا وضعنا أصابعنا علي ما لم 
يسبقنا إليه احد رغم انه يف حياتنا 

اليومية معايشا لنا ومعايشون له.
كثر  الذي  الشارع  مسرح  مثال 
احلديث عنه يف العالم العربي غي 
خاص  وبشكل  األخيرة  اآلونة 
الشعب املصري ضد  انتفاضة  منذ 

حسني مبارك  وما كان يقدم يف ميدان التحرير من 
يتم  وما  اللحظة  بنت  املسرحية  والعروض  املشاهد 
أي  الفنية  الظاهرة  هذه  من  كذلك  العراق  يف  اآلن 
مسرح الشارع الذي حتدث عنه الغرب منذ ثالثينات 
القرن املاضي وبخاصة يف أمريكا. ونظر له وأثبته، 
والتحليل  احلديث  يف  ونبدأ  ذلك  نتلقف  نحن  وها 

والكتابة والدعوة له.
فيه  مصيبا  أكون  ورمبا  هنا  إليه  أشير  أن  أود  وما 
املسرح كان موجودا  النوع من  إن هذا  أو مخطأ وهو 
هذه  يحمل  يكن  لم  وان  العربية  الدول  بعض  يف 
إفريقيا  رمبا يف شمال  يعرف  ما  به   واعني  التسمية 
يتخذ  كان  والذي  الراوية  أو  بالقوال   باخلصوص  
من األسواق العامة ومن الساحات كذلك مجاال له 
لرواية القصص واحلكايا ومجسدا لها سواء مبفرده أو 

االستعانة ببعض األشخاص.
إذ جند الراوية أو القوال وهي يحكي يقوم بتجسيد 
بالدف  ومستعينا  حكايته  يف  التي  الشخصيات 
كخلفية موسيقية واجلمهور ملتف حوله  إما ضاحكا 
وأنا صغير  إعجابا وشخصيا  أو مصفقا   ملا يضحك 

حضرت الكثير من هذا املسرح يف األسواق.
ورأيت فيما بعد كيف أن الثورة استعانت بهؤالء 
لتبليغ رسائلها املشفرة إلي الفدائيني يف املدن وكيف 
لينذر  العسكرية  للدوريات  مترصد  هناك  دوما  كان 
الرأوي عند مجيئها فيقوم هذا األخير بتغيير موضوع 

حديثه.
كذلك  املاضي  القرن  يف  عرف  ما  مثال  وكذلك 
عنه  نتحدث  وصرنا  تلقفناه  وكيف  املقهى  مبسرح 
موجود  النوع  هذا  رمبا  يف  العجب  اكتشفنا  وكأننا 
احلكواتي  به  واعني  انتباها  نعيره  نكن  ولم  عندنا 
الذي  يتخذ من املقهى مسرحا ليروي قصصه لرواد 
احلضور  وتري  قصصه  شخصيات  ويؤدي  املقهى 
منتشيا مبا يسمع وما يري من متثيل احلكواتي وهذه 

الظاهرة منتشرة أكثر يف املشرق العربي.

نظر  الذي  والطقوس  القسوة  مسرح  مثال  كذلك 
له ارتوغي كتابه املسرح وقرينه، وصرنا نحن بعدها 
نعرفه،  نكن  لم  مبا  لنا  جاء  وكأنه  به  نستشهد 
وشخصيا أرى أن بعض ما حتدث عنده موجود لدينا 
بعض  واقصد  له  والتنظير  بدراسته  نقوم  لم  ولكننا 

املمارسات عند فرق العيساوة بشكل خاص.
أشياء كثيرة ال نهتم لها إال إذا اهتم بها الغرب 
ونفتح  فنتلقفها   لنا  يسوقها  ثم  لها  ونظر  ودرسها 
البالد  يف  مأساة  إنها  عنها،  للحديث  األبواب 
العربية  إذ توقف العقل عندنا وما عدنا نبدع مثلما 
كان أسالفنا من أسالفنا من قبل والتاريخ يشهد أن 
تري  الغرب،  إلي  سوقها  من  هم  العلوم  من  الكثير 
ملاذا انعكست اآلية اآلن ولقد قتل االحتالل الغربي 
الكسل  وعلمنا  فينا  واإلبداع  البحث  روح  لبلداننا 
ورسخ يف عقولنا أننا شعوب خمولة، وصرنا تبع له 

يف كل شيء.
سميت  التي  النصوص  من  قرأته  ما  اغلب  أن 
يحدث  ما  تعكس  كونها،  تعدو  ال  الشارع  مبسرح 
وكأنها  موضوعات صحفية تسجل الذي يحدث وال 
التغيير. املسرح وسيلة  أو تعمل علي  تتنبأ  أو  تبدع 
تغيير ووسيلة دعوة إليه ورؤية  وجمالية كذلك  لغة 

وأداء وبدون ذلك ال يكون سوي تهريج.
الظواهر  بعض  دراسة  إلى  احلاجة  أمس  يف  إننا 
الفنية عندنا والعمل علي وضع نظريات لها قبل أن 
يسبقنا الغرب إلي ذلك، ظواهر كثيرة ما زال الغرب 
لم ينتبه لها أو انتبه ولم ينظر لها بعد وعلي الباحث 
جلد  ارتداء  من  له  خير  ذلك  إلي  االلتفات  عندنا 

النظريات الغربية ملا هو ملك له باألساس.
نتفق  قد  البال  علي  خطرت  أفكار  مجرد  هي 
حولها وقد نختلف وقد أكون مخطئا فيها وقد أكون 
مصيبا، ال يهم فقط علينا أن ال نكون كالببغاوات.
بقلم: عالوة وهبي جروة
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 هذا الصباح
هذا الصباح لك من جورية ذكر

ومن روحها دلع
وخجل لك من أوراقها الحمر

هذا الصباح ال أشتاق لك ال لن أحن لك
وال يذكرك الخيال هذا الصباح ال لن

أقول أحبك ال لن أقول.... فذاك محال 
هذا الصباح ...لن أغار
لن أغار من الطريق

من المارين لن أغار من القطار
ال لن أغار
من المعجبين
من الناضرين

ولن أكتب بعد يومنا هذا
لن أكتب األشعار

سأنساك كل يوم ألف مرة
وأعيدها كرة

وال أريد دفئ قلبك
ليكسر برد النوافذ
وال كوبا ساخنا
وال منك نظرة

وسأبقى أنا كما أنا طول الزمن
وسأبقى هنا حتى تحول الئي نعم

بقلم: عمار يوسف من سوري

مـجـرد  أفـكــار

«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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أخبار الثقافة

لإلذاعة  الثانية  القناة  نظمت 
عيسى  الثقايف  باملركز  اجلزائرية، 
ندوة  اجلزائرية،  لإلذاعة  مسعودي 
موروث  «يناير  عنوان  حتت  فكرية 
حضاري يجمعنا»، يف إطار برنامجها 
األمازيغية  السنة  برأس  لالحتفال 

«يناير 2970».
و  أساتذة  الندوة  وشارك يف هذه 
باحثون مبواضيع لها عالقة باالحتفال 
قاسمي  الدكتور  غرار  على  بيناير، 

زين الدين الذي تناول موضوع «البعد 
ليناير»،  واألنثروبولوجي  االجتماعي 
تطرقت  التي  نصيرة  سحير  والدكتورة 
األمازيغي»،  الالمادي  «التراث  إلى 
قدم  الذي  بويزري  سعيد  واألستاذ 

مداخلة حول «القيم العريقة ليناير».
فريد  الدكتور  تناول  حني  يف 

للبحث  الوطني  املركز  (مدير  خربوش 
يف العصور ما قبل التاريخ علم اإلنسان 
املركز  «جهود   CNRPH التاريخ  و 
أما  ليناير،  الالمادي  التراث  لترقية 
حول  فتمحورت  بلخير  رشيد  األستاذ 
االنسجام  تدعيم  يف  العادات  «دور 
تناول  حني   يف  االجتماعي»، 
األستاذ سعيد ديلمي موضوع «التقومي 

االمازيغي».
نحالي  جمال  األستاذ  وقدم 
واألستاذ عبد  يناير»،  ترسيم  «أبعاد 
املجيد جبار تطرق يف محاضرته إلى 
منطقة  يف  بيناير  االحتفال  «عادات 
موسى  قاسي  وإميان  بوسمغون»، 
عن «االحتفال بيناير بوادي ميزاب» 
وكذا سيد علي سهبون حول «أبعاد 

االحتفاالت بيناير باألهقار».
 يشار إلى أنه على هامش الندوة 
الزيتية  للوحات  معرض  تنظيم  مت 
خليفي،  صليحة  التشكيلية  للفنانة 
كما مت عرض أيضا عدة أطباق غذائية 
أوطالب  ليلى  السيدات  إعداد  من 
االقتصاد  جمعية  من  قارة  ونادية 

األخضر لبوزريعة. 
ق.ث

بندوة فكرية حول «يناير موروث حضاري يجمعنا»
اإلذاعة الجزائرية تحتفل بالسنة األمازيغية

لوحة  السبت  يوم  تعرضت 
اكتشافها  مت  جديدة  فسيفسائية 
كلم   120) نقرين  ببلدية  أيام  منذ 
اعتداء  عملية  إلى  تبسة)  جنوب 
لدى  علم  حسبما  وتخريب، 

مديرية الثقافة.
مت  أنه  املصدر  ذات  وأوضح 
الفسيفسائية  اللوحة  اكتشاف هذه 
البلدية  اجلمعية  أعضاء  طرف  من 
إلحياء التراث واحملافظة على البيئة 
واآلثار أثناء قيامهم بعمليات ترميم 
القصر القدمي بذات اجلماعة احمللية 
الوالئية  السلطات  إخطار  مت  حيث 

ومديرية الثقافة بذلك.
األولي  التشخيص  وحسب 
اآلثار على مستوى  للمختصني يف 

القطعة  هذه  فان  املديرية  ذات 
من  أثرية  حتفة  عن  عبارة  األثرية 
تعود  جنائزي  ملعلم  فسيفساء 
إلى  األولية-  التقديرات  -حسب 
ميالدي  اخلامس  أو  الرابع  القرن 
(أي خالل نهاية العهد الروماني)، 

حسبما أشار إليه ذات املصدر.
األثرية  التحفة  هذه  أن  مضيفا 
تخريب  عملية  إلى  تعرضت 
معدودة  أيام  بعد  السبت  اليوم 
مجهولني  طرف  من  اكتشافها  من 
مؤكدا  حتتها  كنوز  وجود  يزعمون 
واملركز  الوصية  الوزارة  إبالغ  مت  انه 
الوطني للدراسات والبحوث األثرية 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ق.ث

تعود إلى القرن الرابع أو الخامس ميالدي 
تخريب لوحة فسيفسائية بعد أيام من 

اكتشافها  بنقرين

تنظيم أسبوع ثقافي وترفيهي لفائدة الشباب
الجمعية الثقافية (ثاغورطا) بخراطة 

تحيي السنة األمازيغية الجديدة

األمازيغي  العيد  مبناسبة 
(يناير)  جانفي   12 لـ  املصادف 
الثقافية  اجلمعية  تنظم   2970
بقرية  مقرها  الكائن  (ثاغورطا) 
األيام  هذه  خراطة  دائرة  جرمونة 
الشهيد  الشباب  دار  مع  بالتنسيق 
وترفيهيا  ثقافيا  أسبوعا  مسالي، 
هذه  ملثل  املتعطش  الشباب  لفائدة 
من  املمتدة  الفترة  طيلة  التظاهرات 

09 إلى غاية 16يناير.
بهدف نفض الغبار عن الذاكرة 
اجلماعية للشعب اجلزائري وتعريف 
واآلباء  األجداد  مبآثر  النشء 
املجاالت  مختلف  يف  وإجنازاتهم 
زمنية  لفترة  ولو  يعايشون  وجعلهم 
محدودة مئات القرون من العطاءات 
والسماح  احلضارية،  واإلجنازات 
لهم إلى الولوج إلى عالم طاملا سعوا 
إلى اكتشاف طالسمه وأغواره وقد 
عمدت اجلمعية إلى نشر إعالنات 

يف جميع قرى ومدن الدائرة.
بضرورة  الشباب  لتحسيس 
التظاهرات  هذه  مثل  يف  املشاركة 
أمال يف إستلهام العبر والتجارب من 
موروثنا احلضاري الذي نحن بأمس 
عليه  طغى  عالم  يف  إليه  احلاجة 
وقد  الدخيلة  والقيم  الثقايف  الغزو 
برنامجا  السنة  هذه  طبعة  حملت 

ثريا.
عرض  يف  محاوره  أهم  تتمثل 
التقليدية  األدوات  من  مجموعة 
املنزلية   األشغال  يف  تستعمل 
كنسج البرانيس األغطية (أقرداش) 
(تاشموخت  املياه  جلب  وأواني 
البسيطة  األدوات  وبعض  أقالل) 
املستعملة يف النشاط الزراعي، إلى 
جانب مجموعة من امللصقات التي 
حتوي سير ذاتية ملشاهير املنطقة يف 

املاضي كماسينيسا و يوغورطا.
قاموا  التي  األعمال  وأهم 
الالفت  احلضور  مالحظة  مع  بها 
أروقة  يف  والثقافة  الفن  ملشاهير 
ومعطوب  منقالت  كأيت  املعرض 
ومحمد  فرعون  ومولود  الوناس 
شرح  ذلك  ورافق  وغيرهم،  ديب 
ملنظمي  مميز  وحضور  مستفيض 
التظاهرة الذين أجابوا عن تساؤالت 
من  لديهم  مبا  واستفساراتهم  الزوار 
معلومات وهذا كله يف جو من املرح 
موسيقية  نغمات  ترافقه  والتفاؤل 
مع  الشعبية  األغنية  أعمدة  ألهم 
موسيقي  حفل  تنظيم  تسجيل 
شبابي وعرض أفالم  تخلد املناسبة  
الفائزون  يستفيد  طومبوال  وتنظيم 

فيها من جوائز هامة.
عبد السالم. ق

صارة بوعياد

ملشروع  الوطنية  املديرية  تنظم 
البيولوجي  التنوع  على  «احملافظة 
واالستعمال  العاملية  أهمية  ذو 
املستدام خلدمات أنظمة البيئية يف 
والديوان  باجلزائر»  الثقافية  احلظائر 
لألطلس  الثقافية  للحظيرة  الوطني 
الصحراوي و بالتعاون مع اجلزائرية 
للمياه، دورة تكوينية حول مبادئ 
ملتابعة  الهيدرو-بيولوجي  التحليل 
17 إلى   12 من  الطبيعية  املياه 

جانفي اجلاري على مستوى والية 
األغواط. 

إستراتيجيتها  جتسيد  إطار  ويف 
موظفي  قدرات  بتعزيز  املتعلقة 
اجلزائرية،  الثقافية  احلظائر  شبكة 
املوجهة  التكوينية  الدورة  تهدف 
الوطني  الديوان  وتقنيي  ملهندسي 
لألطلس  الثقافية  للحظيرة 
احملليني  وشركائها  الصحراوي، 

املتخصصني يف مجال البيئة، املياه، 
مديرية الفالحة والغابات، لتشكيل 
والتحكم  واملراقبة  للمتابعة  نواة  أول 
للتحليل  األساسية  املفاهيم  يف 
حتديد  وتسهيل  الهيدرو-بيولوجي 

اجلودة.
يشمل البرنامج محورينـ العمل 
للمتدربني  سيسمح  الذي  املخبري 
باكتساب املعارف النظرية، والتعرف 
على  التعرف  وكذا  عليها،  ل  على 
حتليل  جراء  الالزمة،  اإلجراءات 
هيدرو-بيولوجي، وتفسير واستغالل 
املبادئ  على  املعدة  األولية  البيانات 
نظرية  عروض  من خالل  للتصنيف 
وأمثلة مستمدة من حاالت تطبيقية.

فسيكون  امليداني  اجلانب  أما   
على  عملي  تدريب  خالل  من 

«الغيشة»،  الرطبة  املنطقة  مستوى 
بتطبيق  للمشاركني  سيسمح  والذي 
املفاهيم النظرية املكتسبة فيما يتعلق 
واملعاجلة  العينات،  أخذ  بتقنيات 
بالعينات  اخلاصة  املعاييّر  د  املسبقة 
الطبيعية  للمياه  املوقع  يف  والتحليل 

باستخدام محلل املياه احملمول.
وتعمل املديرية الوطنية للمشروع 
الثقافية اجلزائرية من خالل  احلظائر 
تعد  التي  التكوينية،  الدورة  هذه 
الرابعة من نوعها بعد الدورات التي 
احلظيرة  من  كل  يف  تنظيمهما  مت 
ن  والتاسيلي  باألهقار،  الثقافية 
آزجر، وتندوف، على توسيع  نواتها 
الرطبة،  املناطق  ومراقبة  ملتابعة 
فعالة  لشبكة  التأسيس  خالل  من 
والتقييم  املتابعة  تضمن  للمراقبني 
املنتظم للوضع البيئي للمناطق الرطبة 

التي تزخر بها احلظائر الثقافية.
وسبق أن نظمت املديرية الوطنّية 
دورة  الثقافية،  احلظائر  ملشروع 
باجلزائر  الصحفيني  لفائدة  تكوينية 
يوم  على  اعتمدت  العاصمة، 
حتسيسي حول التراث البيئي الثقايف 
لدورهم  تعزيزا  صحفيي  لفائدة 
التراث  يف  والتخصص  الكتابة  يف 
التي  البالد  به  تزخر  التي  اجلزائري 

تعد قارة ثقافيا.
تعزيز  على  الشبكة  تعمل  كما 
بحفظ  الوعي  زيادة  يف  اإلعالم  دور 
الثقايف،  البيئي  التراث  وتثمني 
وسائل  بني  شراكة  إطار  وضع  مع 
وبث  إلنتاج  الثقافة  ووزارة  اإلعالم 
الوثائقية،  واألفالم  الريبورتاجات 
يف  الصحفيني  تشجيع  على  فضال 

مجال التراث.

من تنظيم المديرية الوطنّية لمشروع الحظائر الثقافية

األغواط تحتضن الدورة التكوينية حول 
«مبادئ  التحليل  الهيدروبيولوجي» 

تتواصل الدورة التكوينية اّلتي تنّظمها المديرية الوطنّية لمشروع الحظائر الثقافية الجزائرية المتعلقة بـ «مبادئ التحليل 
الهيدروبيولوحي لمتابعة المياه الطبيعية» إلى 17 جانفي الجاري، بعدما انطلقت فعاليتها أمس بمدينة األغواط.
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عاصي الحالني يتعرض للقرصنة 
ويحّذر

عبير صبرى تدخل 2020
 بمسلسلين وفيلم 

بنشاط   2020 اجلديد  العام  صبري  عبير  الفنانة  استقبلت 
من  الثالث  اجلزء  فى  دورها  تصوير  مؤخرًا  بدأت  حيث  كبير،  فني 
مسلسل «البيت الكبير» مع املخرج محمد النقلى، حيث تستكمل 
دورها الذي ظهرت به يف اجلزء الثاني بعدما التحقت بأسرة العمل 
للظهور كضيفة شرف بعدما جسدت شخصية فتاة تعيش يف القاهرة 
وتربطهما عالقة حب مبروان- مجدي كامل، إال أن دورها فى اجلزء 

اجلديد أصبح أحد أدوار البطولة.
مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، 
مجدى كامل، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، 
ودنيا املصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، 
اجلزء  فى  وشارك  أيوب،  وإميان  عبدالعزيز،  وتيسير  باهر،  وشريف 
داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل وعدد آخر من  الثانى 
الفنانني ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى 

ملسلسالت الـ60 حلقة.

اللبناني  الفنان  متابعو  الحظ 
عاصي احلالني أن هناك أمرًا غريبا 
احد  على  حسابه  على  يحصل 
مواقع التواصل االجتماعي فهناك 
انستغرام  لوغو  صورة  ينشر  من 
أن  إلى  البعض  فرجح  مرات  عدة 
الفنان  حساب  اخترق  من  هناك 

اللبناني.
هناك  فعًال  أنه  األخير  فوضح 
وحذر  الصفحة  سرقة  يحاول  من 

لكل  وكتب:  املوضوع  من  محبيه 
انستغرام  على  املتابعني  األحباء 
احلساب  سرقة  يحاول  من  هناك 
ولكن نحاول ونعمل على توقيف 
يعود  غدًا  اهللا  شاء  وان  يجري  ما 

كل شيء إلى طبيعته.
ويذكر أن عاصي يشارك ضمن 
جلنة حتكيم «ذا فويس كيدز» الذي 
يعرض كل سبت على شاشة الـ.

mbc

محمد منير ينهار في وداع مدير أعماله
انهار املطرب املصري محمد 
تأدية  أثناء  البكاء  من  منير 
عمه  ابن  على  اجلنازة  مراسم 
شقيقته  وزوج  أعماله  ومدير 
عيناه  واغرورقت  محمود، 
من حمل  يتمكن  ولم  بالدموع 
العائلة،  أبناء  بقية  مع  النعش 
بشدة  متأثرا  منير  بدا  بعدما 
طوال  ووقف  الصحية  بوعكته 
املقربني  على  مستندا  املراسم 

له.
الصحية،  أزمته  رغم  منير 
جثمان  تشييع  على  حرص 
وزوج  أعماله  ومدير  عمه  ابن 
وافته  الذي  محمود،  شقيقته، 
إحدى  يف  أمس  صباح  املنية 
مستشفيات مدينة السادس من 
مع  صراع  بعد  وذلك  أكتوبر، 

املرض.
بالبكاء  وانهار محمد منير   
أثناء تشييع اجلثمان الذي خرج 

أبرزهم اإلعالمي محمود  بالسادس من أكتوبر، يف حضور األهل واألصدقاء  الظهر من مسجد احلصري  أداء صالة  بعد 
سعد، وغاب عن مراسم اجلنازة كل جنوم الفن.

ووجه منير رسالة عزاء مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل االجتماعي قال فيها: «إنا هللا وإنا إليه راجعون، افتقدت 
للتفاني  الفنية وكان مثاًال  تأثير كبير يف كل خطواتي  له  الذي كان  يزيد،  ابا  اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود 

واإلخالص وكان محبوًبا من الوسط الفني».

حال شيحة تنتهى من تصوير فيلم «مش أنا» 
تصوير  من  شيحة  حال  النجمة  انتهت 
ما يقرب من نصف مشاهدها يف فيلم «مش 
يعيدها  الذي  حسنى،  تامر  النجم  مع  أنا» 
إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث 
األوصاف»،  «كامل  فيلم  أعمالها  آخر  كان 
وجتسد ضمن  منيب،  عامر  بالراحل  جمعها 
خفيف،  دمها  فتاة  العمل شخصية  أحداث 
مميزة  صفات  وحتمل  كوميدية،  ليست  لكن 
لنا  أكدت  كما  العمل،  أحداث  تكشفها 

سابقا فى تصريحات خاصة.
بأنه  حسنى  تامر  شيحة  حال  ووصفت 
السابقة  السينمائية  أعماله  جنم كبير حققت 
مشيرة  عالية  وإيرادات  كبيرا  جناحا  جميعها 

أنها تتوقع للفيلم بقولها «هيكسر الدنيا».
فيلم «مش أنا» قصة وسيناريو وحوار تامر 
تامر  ويراهن  وفيق،  سارة  وإخراج  حسنى، 
لديها  ملا  وفيق،  سارة  املخرجة  على  حسنى 
لنا  من رؤية فنية عالية اجلودة حسبما صرح 

سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.
يشار إلى أن حال شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل «زلزال» مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر 
رمضان املاضي، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد املصري، هنادى مهني، مصطفى منصور، محمود حجازي، وعدد 

كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

نجوى كرم تستعد لجولة فنية في الجزائر فيفري المقبل
األربعاء املوافق 26 فبراير مبدينة جميلة، ومن املقرر أن تقدم «جنوى» من خالله عددا املوافق 22 فبراير مبدينة قسنطينة، ويوم االثنني املوافق 24 فيفري مبدينة وهران، ويوم فيفري املقبل وحتديدا يوم اجلمعة املوافق 21 فبراير بالعاصمة اجلزائر، ويوم السبت تستعد املطربة اللبنانية جنوى كرم إلحياء 4 حفالت غنائية يف اجلزائر، يف شهر 

الهواء أن جنوى كرم طرحت مؤخًرا كليب جديًدا يحمل اسم «بعشق تفاصيلك»، الذى الذي حضره مجموعة من الفنانني اللبنانيني، يف مقدمتهم الفنان وليد توفيق. يذكر العرض األول لـ فيلم الفلوس، بطولة النجم تامر حسنى، يف دور السينما بلبنان، ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية جنوى كرم، كانت قد حضرت، يف فترة املاضية، كبيرا من أغانيه القدمية واحلديثة. وعلى  «اليف»  وإجنازه  تصويره  مت  مرتفعة  مشاهدة  ونسب  كبيًرا  جناًحا  من كلمات أحمد ماضى، وأحلان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة املخرج وليد ناصيف، األغنية حقق 
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 الدستور بين الدسترة والدفترة
2010-) القرن  هذا  من  الثاني  العقد  خالل 
2019 م)، شهدت القارة اإلفريقية 26 عملية تغيير 
دستوري من خالل إصدار لدستور جديد، أو تعديال 
لدستور قائم، ومعدل تعديل الدساتير يف القارة هو 
«احلاكم  يجعل  مبا  احلكام،  تغّيير  معدل  من  أعلى 
هذه  ُيحيل  بل  الدساتير،  من  رسوخا  أكثر  بأمره» 
رغبته  احلاكم  فيها  يدّون  دفاتر  مجرد  إلى  الدساتير 
أّن أغلب املراجعات  يف «استدامة حكمه»، حيث 
الدستورية التي متّت كانت تهدف أساسًا إلى متديد 
بقاء النظام احلاكم. ويف سياقات محاولة فهم عميقة 
للدوافع والدواعي التي تدفع ملراجعة الدساتير، جند 
نشرا  ليرنر»  حنا  و  النداو  «ديفيد   2019 العام  يف 
كتابا ضّم مجموعة من الدراسات ساهم بها علماء 
وعلم  املقارن  والقانون  السياسية  العلوم  يف  بارزون 
مجملها،  الدراسات، يف  هذه  والتاريخ.  االجتماع 
املسألة  حول  املتفّجرة  النقاشات  طابع  أبرزت 
الدستورية يف جميع أنحاء العالم، والقضايا املركزية 
وحتديد  وسياقاتها  الدستور  صياغة  بعملية  املتعلقة 
العناصر والنماذج املميزة للدستورية احمللية الوطنية. 
وبالعودة ملا قبل السنة املاضية، جند عديد الدراسات 
منها  نستحضر  اجلوانب،  هذه  عاجلت  التي  الهامة 
دراسة صدرت سنة 2008 لـ «جنيفر ويدنر» حول 
حيث  الصراع،  بعد  ما  مرحلة  يف  الدستور  كتابة 
يستحضر عمال رائدا قام به فريق بحثي، من جامعة 
شمل  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  برينستون 
على  دستور   200 يناهز  ما  إعداد  مسارات  حتليل 
مستوى دول مختلفة يف العالم خالل الفترة املمتدة 
من 1975 وحتى 2003، وقد خُلص البحث إلى 
التي  الدساتير  لكتابة  اعتمدت  طرق  تسع  إحصاء 
الدراسة  هذه  الالفت يف  ومن  الدول،  هذه  عرفتها 
أنه وجد بأن كتابة أكثر من ثلث الدساتير الـ200
اعتماد «مبادئ فوق دستورية» على ضوئها  فيها  ّمت 
الكيان  وانتخاب  اجلديد  الدستور  صياغة  جرى 

املكلف بكتابة مشروع هذا الدستور.
 المبادئ فوق الدستورية .. والمواد المحصنة

تكون  مبادئ  هي  الدستورية  فوق  املبادئ 
تتسم  مواد  ألنها  نفسه،  الدستور  من  منزلة  أعلى 
ال  لذلك  والدميومة،  والسمو  اإلطالق  بصفة 
يتضمن  أن  إقراره  سيتم  الذي  للدستور  ينبغي 
موادا تخالفها، وحني يتم تضمينها يف الدستور كـ 
أو  اإللغاء  ضد  محصنة  ُتصبح  أساسية»  «مبادئ 
ومن  دستورية.  بنصوص  ولو  مخالفتها  أو  التعديل 
«مبادئ  عن  احلديث  بأن  التذكير  مبكان  األهمية 
ملواد  وإرشادية  مرجعية  كمبادئ  الدستورية»  فوق 
الدستور أو القول بـ «املواد احملصنة» كمواد متضمنة 
يف الدستور ال يجوز التالعب فيها أو تعديلها، ليس 
يستهدف  التحصني  ألن  منكرا،  حديثا  أو  بدعة 
األمة  حياة  يف  جوهرية  قيم  منظومة  على  احلفاظ 

على  السلمي  والتداول  واحلريات  واللغة  كالدين 
السلطة، كما أن حركة التاريخ ترشدنا إلى «وثيقة 
التاريخية   (Magna Charta) كارتا»  املاجنا 
يف  أثرت  والتي  العظيم)،  (امليثاق  تعني  والتي 
مثل  العالم،  حول  الدساتير  من  العديد  مضامني 
الوثيقة  هذه  األميركية،  املتحدة  الواليات  دستور 
«امليثاق  باسم  ّمت سّنها يف عام 1215 ميالدي  التي 
العظيم للحريات يف إجنلترا». وأيضا «إعالن حقوق 
اإلنسان واملواطن الفرنسي» لعام 1789 كأهم وثائق 
حقوق اإلنسان الفرنسية، وكذلك وثيقة احلقوق لـ 
«ضمان احلريات املدنية» يف دستور الواليات املتحدة 
من  واملتألفة   ،1791 عام  صدرت  التي  األمريكية 
مثال  الفرنسي  الدستور  يف  جند  كما  بنود.  عشرة 
عليه  نص  ما  غرار  على  الدستورية،  فوق  مبادئ 
“ال جتوز مباشرة إجراء أي تعديل، أو مواصلته، يف 
حال املساس بالسالمة الترابية”، “وال يجوز تعديل 

الطابع اجلمهوري للحكومة“.
 األمة فوق الدستور

وجودها  تستمد  الدستورية  فوق  املبادئ 
حياة  وألن  وروحها،  األمة  كيان  من  ومشروعيتها 
األمة فوق الدستور، فهي مصدر قيم الدستور وهي 
للدستور،  الناظمة  واملعايير  للقيم  احملدد  الكيان 
والدستور كوثيقة توضع حلماية كيان األمة وصيانة 

روحها ووجودها وبقاء الدولة واستمرارها. 
مقومات  عناصر  حلماية  الدستور  يوضع  لذلك 

األمة وبقائها واستمرار وجودها ومنائها.
 الدستور .. محضن التنمية

أنه ينبغي حتييد املبادئ فوق الدستورية  أعتقد 
واملواد احملصنة حتى نتفرغ ملسألة التنمية، ومن هذا 
املنظور، أرى بأن الدستور ينبغي أن ينص يف مجال 
املُتاحة  املادية  الثروات  توظيف  بأنه يضمن  التنمية 
توظيفا شفافا ومسؤوًال وحكيًما ومستداما ومدمًجا 
تنمية  لصالح  واالجتماعي)  اإلقليمي  (للبعدين 
اإلنسان  وبناء  البشرية)  املوارد  (كل  البشرية  املوارد 
ومنائها  شخصيته  توازن  عناصر  وتقوية  اجلزائري 

وتفوقها. 
 الحسم في مفهوم «التنمية المستدامة» 

ومضامينها ضمن بعدها الوطني
مواده  مجمل  يف  يستوعب  أن  للدستور  ينبغي 
«تعزيز  بـ  ُيعنى  والذي  لالستدامة  السليم  للمفهوم 
صيانًة  وإنساني،  أصيل  كمفهوم  القدرات» 
ملسارات التنمية من ايديولوجيات «مفاهيم املركزية 
التي هي يف  الكلونيالية»  بعد  «ما  وفكر  األوروبية» 
جوهرها تسعى لتكريس «الهيمنة» و»تعطيل عناصر 
التنمية وأدواتها يف بيئتنا». مع أهمية متاهي مضامني 
االستدامة  لتحقيق  الوطنية  التطلعات  مع  الدستور 
املجتمعية  سيما  وال  العمومية،  السياسات  يف 

منها، التي ُتعنى بتحقيق اإلنصاف داخل «اجليل» 
الزمني  امتدادها  يف  املتعاقبة  األجيال  بني  وكذلك 

الذي يربط احلاضر باملستقبل. 
 «النظام شبه رئاسي» تفاديا لديكتاتورية 

األغلبية البرلمانية الحزبية
لتعديل  الدواعي األساسية  أنه من بني  أعتقد 
يف  الرغبة  هو   (2016 (دستور  احلالي  الدستور 
حقيقي  رئاسي»  شبه  «نظام  لتجسيد  التوجه 
ثنائية  توازن  تكريس  خالل  من  صوري،  وليس 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  (بني  التنفيذية  السلطة 
مسؤولني  الثنائية  طريف  من  يجعل  ومبا  احلكومة)، 
يستأثر  ال  أن  وأيضا  البرملان،  أمام  معا  سياسيا 
يفوض  بل  الصالحيات،  بكل  اجلمهورية  رئيس 
تسيير  يف  املباشرة  الصالحيات  من  جزًء  الدستور 
وأن  احلكومة.  رئيس  إلى  للدولة  العامة  الشؤون 
يحظى رئيس احلكومة على دعم األغلبية البرملانية، 
لكن ال ينبغي التنصيص على أن يكون لزامًا منها 
أحزاب  صفوف  من  احلكومة  تشكيلة  تكون  أن  أو 
الغلق  محظور  يف  نقع  ال  حتى  البرملانية،  األغلبية 
واإلقصاء  املتحزبة  غير  الوطنية  الكفاءات  على 
تنفيذ  وقيادة  حتديد  تتولى  احلكومة  هذه  لها.  التام 
أمام  فعليا  مسؤولة  بذلك  وتكون  العامة،  السياسة 
املستقبلي  الدستور  على  يتوجب  أنه  كما  البرملان. 
وضع األسس املرجعية املؤطرة للتعايش السياسي و 
اجلمهورية»  «رئيس  بني  الوظيفي  لالستقرار  املعّززة 
املنتخب من قبل الشعب على أساس برنامج له، و 
«حكومة نابعة من أغلبية برملانية» تهدف إلى تطبيق 
برنامجها الذي انتخبت على أساسه؛ خاصة حينما 
البرملانية  يكون كل من رئيس اجلمهورية واألغلبية 
توافق  على  ليسا  أو  مختلفني  تيارين سياسيني  من 
املنظور  ومن هذا  للبرامج،  حول اخلطوط األساسية 
مبا  للتوازن  املُكرِّسة  األطر  الدستور  يضع  أن  ينبغي 
ويحقق  اجلمهورية  ملؤسسات  السلس  األداء  يحقق 
خدمة التنمية واستدامة املشاريع التنموية بعيدا عن 
«ممارسات التعطيل» أو «فكر القطيعة ومحو آثار من 
االرتباط  من  تتولد  التي  «الشخصانية»  أو  سلف» 

باألشخاص أو األحزاب احلاكمة. 
نظام الغرفتين أصبح «ال جدوى منه»

السلطة  عمل  إبقاء  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي 
التشريعية بنظام الغرفتني أصبح «ال جدوى منه»، 
مما يستدعي التخلي مستقبال عن مؤسسة «مجلس 
لـ«املجلس  الدستورية  املكانة  تقوية  مع  األمة»، 
االجتماعي واالقتصادي» من حيث املوقع املرجعي 
لالستشارة بالنسبة للهيئتني التشريعية والتنفيذية، 
ودوره  «املجلس»  هذا  مكانة  تقوية  يستدعي  وهذا 
وتوسعة مهامه وتعّزيز ملمح عضويته حتى يتسنى له 
ضّم كفاءات وطنية مؤكدة يف املجاالت االقتصادية 
بالدور  للقيام  «كمجلس»  يؤهله  مبا  واالجتماعية 

واحلكومة  البرملان  مع  عالقاته  يف  به  املنوط  الفعلي 
يف  آدائهما  بدعم  الكفيلة  باالستشارة  وإمدادهما 
ينبغي  أهم شيء  بأن  أعتقد  لذلك  وتوازن،  تناغم 
تكريسه  على  املستقبلي  الدستور  يحرص  أن 
اآلداء  يف  والتناغم  الصالحيات  يف  «التوازن  وهو 
الوظائف» مبا يحقق التنمية املستدامة  والتكامل يف 
بشرية  وتنمية  سياسية،  (تنمية  املدمجة  الشاملة 
وبيئية،  وثقافية،  واجتماعية  اقتصادية،  وتنمية 

واقليمية ومؤسساتية).
 أقتلوا الناس بالحرية!! .. «اقتصاد 

الحريات»
للمفكر  كتاب  عنوان  هو  حرية»  «التنمية 
Amar- ) االقتصادي الهندي «أمارتيا كومار سن
tya)» وهو ُيعتبر أول أطروحة  Kumar Sen
يف تاريخ الفكر اإلنساني جتمع بني التنمية واحلرية، 
سنة  لالقتصاد  نوبل  جائزة  املؤلف  بها  حاز  والتي 
احلرية  مع  تعامل  الذي  سن»  «أمارتيا   ،1998
باعتبارها  وليس  وأدواتها،  التنمية  روافع  كإحدى 
تنمية  «ال  أنه  أعتقد  لذلك  نتائجها،  من  نتيجة 
املستقبلي  الدستور  على  يتعني  وبأنه  حرية»  بال 
من  احلريات»  «اقتصاد  لـ  متينة  أسس  يضع  أن 
«املسؤولية  بـ  موازنتها  مع  للحريات  إشاعته  خالل 
كاحلريات  القانون»،  أمام  األفعال  على  الكاملة 
وعدالتها،  االقتصادية  والتسهيالت  السياسية، 
والفرص االجتماعية وتكافؤها، واإلنصاف املقرون 

بالشفافية، والعدالة اإلجتماعية.
 مواءمة العدل مع اإلنصاف بدًال من المساواة

ينبغي تثمني عديد املواد التي وردت يف الدستور 
باطن  يف  ما  اعتبار  املثال،  سبيل  على  احلالي، 
الوطني  البحري  املجال  يف  وما  فوقها  وما  األرض 
للمجموعة  «ملك  هي  وثروات  الطبيعية  موارد  من 
األمة  لصالح  وتثمينها  استغاللها  ويجري  الوطنّية» 
على  الدولة  مؤسسات  تسهر  أن  وأيضا  اجلزائرية، 
مع  العدل  ومواءمة  االجتماعية، «العدالة  جتسيد 
مفهوما  أصبحت  التي  املساواة  من  بدًال  اإلنصاف 
متجاوزا». وهنا استحضر مجددا أعمال االقتصادي 
«أمارتيا كومار سن» حول جوهر العدالة التي يعتبرها 
أي  كإنصاف»  «العدالة  كتابه  خالل  من  إنصافا 
املعاملة املتساوية جلميع األطراف بال متييز أو حتيز، 
مع اجتثاث الظلم من كياننا الوطني، ألن املشكلة 
كما  «الظلم»  الواقع هي  نواجهها يف  التي  احلقيقية 

يراها «أمارتيا سن» يف العالم النامي.
خاتمة :

على  الدستور  يحرص  أن  ينبغي  شيء  أهم 
يف  والتناغم  الصالحيات  يف  «التوازن  وهو  تكريسه 
التنمية  يحقق  مبا  الوظائف»  يف  والتكامل  اآلداء 

املستدامة الشاملة املدمجة.

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري
mah2bouziane@gmail.com

الدستور بين «روح الشرائع» 
وسّد الذرائع
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السنة 01 - العدد 84 
ا摀扰ثن撠摠 17 جمادى ا摀戰ول1441 هـ - 13 جانفي2020م

مسعود حاسي 

إخمــاُد النِّيـــران واحتـــواء تســّرِب الَغــــاز
يوسف بن حيزية

نهاية  مسعود،  حاسي  بدائرة  ا摀摐دنية  للحماية  تابعة  فرقة  摠拀حت 
آبار  بإحدى  ا摀摐سّجل  الغاز  تسّرب  على  السيطرة   搐撠 ا摀摐نقضي،  ا摀戰سبوع 

شبكة الغاز الطبيعي بضواحي مدينة حاسي مسعود.
ا摀摐دنية وكذا قوات  الوصية ومصالح ا摀拐ماية  الشركة   وقد جاء 抠拐رك 
ا摀戰من إثَر تلقي ب摀扰غ يفيد باشتعال نيران كثيفة جّراء تسرب للغاز بالبئر 

ا摀摐ذكورة.
 هذا، وفور وصول عناصر الوحدة إلى مكان ا摀拐ادث عينه سارعت إلى 
إبعاد العمال من ا摀摐نطقة، وشرعت 搐撠 معا摀拀ة الوضع رفقة مصالح ا摀拐ماية 
الّثقب  بغية سد  الغاز  أنبوب  التي 抠摐و攐攀ُن  ا摀摐اسورة  إغ摀扰ق   抠摐 ا摀摐دنية، حيث 
لـ«أخبار  ا摀拐ادث  مكان  من  موثوق  مصدر  وقال  العملية.   搐撠 ا摀摐ستهدف 
َل منذ عدة أيام دون أن تتدخل الشركة الوصية  攐攀الوطن« إن تسرب الغاز ُسج
بالرغم من إب摀扰غها، حسبه. يذكُر أن أعوان ا摀拐ماية ا摀摐دنية مرفق撠摠 بعناصر 
من الشركة الوصية 抠摐كنوا من إص摀扰ح العطب ومعا摀拀ة التسرب بالكامل، 

فيما يبقى التحقيق 搐撠 أسباب حادث التسّرب جاريا.

بلسان عبد العزيز تويقر 

 »ْينَّاِيْر«..
الذي أعرف!

22727 »حراقا« »حراقا«»حراقا«حراقا«راقا«اقا«قا«ا«« اعتراُض اعتراُض عتراُض تراُض راُض اُض ُض ُ 

توقيف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةتوقيف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةوقيف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةقيف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةيف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةف عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسة عنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةعنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةنصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةصَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةَر دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةَ دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسة دعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةدعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةعٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةٍم للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةٍ للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسة للجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةللجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةلجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةجماعات ا摀扐رهابّية بتبسةماعات ا摀扐رهابّية بتبسةاعات ا摀扐رهابّية بتبسةعات ا摀扐رهابّية بتبسةات ا摀扐رهابّية بتبسةت ا摀扐رهابّية بتبسة ا摀扐رهابّية بتبسةا摀扐رهابّية بتبسة摀扐رهابّية بتبسةرهابّية بتبسةهابّية بتبسةابّية بتبسةبّية بتبسةّية بتبسةّة بتبسةة بتبسة بتبسةبتبسةتبسةبسةسةة

وم   攐擠بدايًة من الي
مجلـــُس ا摀戰مَّـــة يشـــارك 
في دورة الَبرلماِن الَعربــي 

يشارك عبد الكر撠摐 قريشي عضو مجلس ا摀戰مة وعضو البر摀摐ان العربي 
搐撠 ا摀拀لسة الثانية من دور ا摀扰نعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبر摀摐ان 

العربي، بداية من اليوم إلى 15 جانفي بالقاهرة ا摀摐صرية.
وأبرز بيان مجلس ا摀戰مة، أمس ا摀戰حد، أن جدول ا摀戰عمال يتضمن 
اجتماع ا摀摐كتب وا摀拀لسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة، وكذا انعقاد 
اجتماعات اللجان الفرعية على غرار اللجنة ا摀摐عنية بتقد撠摐 تصور عن وثيقة 

تطوير التعليم 搐撠 العالم العربي.
ق.و

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوَل 
أمس السبت، عنصر دعم للجماعات ا摀扐رهابية بتبسة.
وحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني أمس 
ا摀戰حد، أوقفت مفارز للجيش خ摀扰ل عمليات متفرقة 
بتمنراست 47 شخصا يحملون جنسيات مختلفة.

كما ضبطت هذه العناصر سيارة رباعية الدفع، و11 
مولدا كهربائيا، و6 مطارق ضغط، با摀扐ضافة إلى مواد 

ومعدات تفجير.
搐撠 ح撠摠، حجزت مفارز أخرى للجيش بو摀扰ية تبسة 
6 شاحنات محّملة 技摐ادتي النحاس وا摀拐ديد، و2450 

خرطوشة من مختلف العيارات.
و搐撠 السياق نفسه، 抠摐كن عناصر الدرك وحرس ا摀拐دود 
بكل من وهران وبني ونيف، من توقيف تاجري مخدرات، 

وحجز سيارة سياحية و102 كغ من الكيف ا摀摐عالج.
من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاو摀扰ت 

هجرة غير شرعية هم攐擠 بها 27 شخصا كانوا على م抠摠 قوارب 
نع بوهران وعنابة. 攐擰تقليدية الص

فيما جرى توقيف 49 مهاجرا غير شرعي يحملون 
 جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وبشار

 وخنشلة وتبسة.

ميلة

ا摀扐طاحُة بَشبكة تمتهُن سرقة الَهواتف 
抠摐ّكَن عناصر ا摀戰من الوطني بو摀扰ية ميلة، أول أمس، من ا摀扐طاحة بشبكة تتكون من 
4 أشخاص امتهنت سرقة الهواتف النقالة. يذكر أن عناصر هذه الشبكة ينحدرون من 

و摀扰ية سكيكدة وتتراوح أعمارهم ب撠摠 17 و33 سنة. كما عثروا على 5 هواتف بحوزتهم، 
جرت سرقتها 搐撠 اليوم نفسه. تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر ا摀戰من ب摀扰غا من أحد 
ا摀摐واطن撠摠 مفاده أن 4 أشخاص مشبوه撠摠 يتنقلون على م抠摠 سيارة أجرة 抠拐مل ترقيم و摀扰ية 
 撠摠من، الذين ح摀戰ل ظرف وجيز جرت محاصرتهم من طرف أعوان ا摀扰سكيكدة، وخ

فّتشوهم عثروا بحوزته على 5 هواتف تب攐擠撠摠 فيما بعد أنها مسروقة 搐撠 اليوم نفسه. يذكُر أن 
5 نساء بلغن عن تعرضن لسرقة هواتفهن.  وبعد استكمال كافة ا摀扐جراءات، ُقد攐攀َم ا摀摐شتبه 

فيهم أمام النيابة لدى محكمة ميلة. 
ليلى بوالفلفل 

خاٌص بلجنِة ا摀拐كومات الَعشرة 
رشيد ب摀扰دهـان يمثُِّل الجزائَر 
فـي ا摀扰تحـاد ا摀扐فريقــي 

 يشارك كاتب الدولة ا摀摐كلف 
 搐撠 الية الوطنية والكفاءات摀拀با

ا摀拠ارج، رشيد ب摀扰دهان، بداية من 
اليوم، 搐撠 أعمال ا摀扰جتماع الوزاري 
للجنة رؤساء الدول وا摀拐كومات 

العشرة ل抠拐摀扰اد ا摀扐فريقي.
 وحسب بيان وزارة ا摀拠ارجية، 
سيتناول ا摀扰جتماع دراسة عملية 
ا摀扐ص摀扰ح ا摀拀ارية 搐撠 ا摐摐摀戰 ا摀摐تحدة. 
وسيركز بشكل خاص على تطوير 

استراتيجية ا抠拐摀扰اد ا摀扐فريقي لتشجيع 
ا摀摐طالبات ا摀摐شروعة 摀扐فريقيا بتمثيلها 
بطريقة عادلة ومنصفة داخل مجلس 

ا摀戰من، وتصحيح الظلم التاريخي 
الذي 摀拐ق بها. 

للتذكير، يعتمد موقف ا抠拐摀扰اد ا摀扐فريقي على إجماع »إزولويني« 
 撠摠مصحوب 撠摠ن سرت الذي ينص على منح إفريقيا مقعدين دائم摀扰وإع
بحق النقض، با摀扐ضافة إلى مقعدين غير دائم撠摠 إضافي撠摠. و抠摐 إنشاء 

مجموعة )搐撠 )C-10 عام 2005، بتكليف من رؤساء دول وحكومات 
ا抠拐摀扰اد ا摀戰فريقي للدفاع عن ا摀摐وقف ا摀扐فريقي 搐撠 سياق ا摀摐فاوضات ا摀拐كومية 
الدولية ا摀拀ارية 搐撠 نيويورك. وتتألف من: ا摀拀زائر، جمهورية الكونغو، غينيا 

ا摀扰ستوائية، كينيا، ليبيا، ناميبيا، أوغندا، سيراليون، السنغال وزامبيا.
رحمة ع.

لم أرغب - فع摀扰 - با摀拠وِض 
搐撠 مسألة ترسيِم الـ 12 
ا  من جانفي يوًما وطنيًّ
مدفوَع ا摀戰جر، والل攐擠غط 

 攐擠الذي َتِبع ذلك، والذي امتد
 撠摠تفل摀摐ا 撠摠إلى تراشٍق ب
وغيرهم، وب撠摠 من يراه 

 撠摠لة  وب摀扰بدعًة وَض
من يذهب حد攐擠 تقديس 
طقوس اجتماعّية هي 

 摀扰 ت摀扰摀扰النهاية ذات ِد 搐撠
تخرُج عن سياقات تطّور 

ا摀摐جتمعات!
 摀扰وآليُت على نفسي أ 

أدخَل 搐撠 ِنقاشات بيزنطية 
ُم 搐撠 واقع  攐攀تقد 摀扰ر و 攐攀ُتؤخ 摀扰
ا摀拀زائر قيَد أ摠摐لة؛ غيَر أّن 
نزعة الّتطرف التي أراها 
ل وتظهر مؤشراُتها  攐擠َتتشك
بقوة 搐撠 بعض الوسائط 

ا摀扰جتماعية تدفعنا 
للّتساؤل »هل فع摀扰 اكتشف 

ا摀拀زائريون أنهم أمازيغ 
اليوم فقط؟«، »摀摐اذا ُنزايد 

على أجدادنا وتقاليدنا 
وَموروثنا الّثقا搐撠 ا攐擠摀摐ادي 
وال摀扰مادي بهذا الشكل 

الذي فيه خبُث الّشيطان 
ظاهٌر؟«، »摀摐اذا 摠拀عل من 

اِير« لصيقا بجهة  攐擠ْين«
ومنطقة معينة؛ أليس 

هذا انكماشا وضحكا على 
الذقون؟« 

لم أتكل攐擠م ا摀戰مازيغّية يوًما، 
ورغم ذلك لم أشعر بأّن 

الذين يتكلمونها يختلفون 
عّني؛ فقد كان 摀戰بي 

أصدقاء من بجاية وكانت 
الزيارات 摀扰 تنقطع بيننا  
 摀扰 دهم من摀扰أو 撠摠وكان ب

يتكلم الَعربية،  ورغم ذلك 
كنا 摠摐ضي الّنهار كَله نلعب 
ونلهو حتى ينهكنا الّتعب 
مساء، فننام ولم أشعر أن 
وَم من كوكب آخر. لقد  攐擠الق

نشأنا 搐撠 بيئة 抠拐تفل بـ 
اِير« دون إيعاز. كانت  攐擠ْين«
أمهاتنا وجداتنا تطبخ 

لنا ِكسرة الغرس )الّتمر( 
ونفطر على »الغرايف« 
ونتعشى الـ »بربوشة« 

اِير«  攐擠ْين« 搐撠 بلحم الّديك
وطبعا محظوظة من 

 摀扰ناء! ف摀拐تتمكن من ا
ُتزايدوا علينا، فليس بيننا 

من هو أكثر جزائرية من 
أحد. 

إّن ا摀扰نسياق ا摀戰عمى وراء 
تيارات تسعى لكسب 

لم ا摀扰جتماعي بعيدا  攐攀الس
عن الضرورة ا摀扰جتماعية 
 撠摠تطرف摀摐سُتقّوي شوكَة ا
هنا وهناك، وتدفع نحو 

 摀扰؛ ف撠摠الصدام ولو بعد ح
هر  攐擠علوا ما جمعنا الد抠拀

كّله يفرقنا با摀摐غا摀扰ة 
وا摀摐عاداة.

م摀扰حظة: كتبُت هذا الك摀扰م 
عاما وشهرين قبل سقوط 
العصابة، وهذا أيضا تاريخ 

شخصي.

                         

ابتسام بوكثير

      

   
     

     

    
  

          
            

   

  
  

 
  
  
 

  
  
   

  

     

   
          

          
       

          
          

          
  

      

  
            

        
    

   
  

        
        

        
      
      

     
       

       
       

    
     

       
    

    

  
  

   

   
  

  


