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جزائـر حبيبتــي
 قال لي املهندس محمد حسني طلبي: 
 »سأعيرك كتابا مهّما عليك أن تقرأه
 ليال وتعيده لي صباحا«. حدَث ذلك

 قبل ثالث سنني، وكّنا يف امللتقى العربي
 للمسرح بالشارقة، مدينة الثقافة

 والوحي، وصديقة امُلدن املضيئة رغم
 ِصغر عمرها. كانت هذه املدينة، بالنسبة

 إلّي، كما الكتاب، وما تزال كما األحالم
 السعيدة التي ال حتدث سوى مّرًة واحدة

 يف العمر. مازلت أذكُر تلك املساحة
 اخلضراء، قرَب سوق الّذهب، تلك التي
 كتب عليها بورد أحمر: »ابتِسم أنَت يف
 الّشارقة«، وابتسمُت دون توقف إرضاًء
 لها، وللّناس، وللّروح التي كانت بحاجة
ُل من عتمتها .إلى تهوية، وإلى فّن يقلِّ
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 مجموعــة في متناول الخضـر
تبعــــث علــى التفــاؤل

:»الفنان أحمد مولودي لـ »أخبار الوطن

  تزمـارت التـوارق ُتــراثتزمـارت التـوارق ُتــراث
!!يتهّدُده اإلهمال بالنسيانيتهّدُده اإلهمال بالنسيان

 تزمارت التوارق« آلة بسيطة عريقة ُتصنع من أغصاِن شجرة الّطلح أو«
 الَقصب، وهي من اآلالت املوسيقية الّشعبّية املعشوقة لدى الّناس كافًة،

 كبيرهم وصغيرهم. »تزمارت التوارق« آلٌة نفخية على شكل أنبوب طوله 60
 سنتيمترا وبه أربعة ثقوب. وحسب ما أكده الفنان أحمد مولودي لـ »أخبار
 الوطن« أحد العازفني لهذه األلة بالوالية أن هذه األربع ثقوب لم تأتي من

.العدم وإمنا على أربع أرجل للمواشي حسب خطوات هذه األخيرة

08
 أدرار

 َسائقــو سيـارات
 األجـَرة يحتّجـون
 علـى االعِتـداءات
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 قالمة

 الّنهـــُب يتسّبــُب
 فــــي تراجـــِع
 ثــَروة الفليــن
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عنابة

كنـات  ُمقتحمــو السَّ
 االجتماعّيـــــــة
 يغِلقـون الطريـق
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02
 في إطار َدعِمها الَحلَّ الِسلمَي في البلِد الّشقيق

 الجزائــُر تحتِضـن اجتماَع ُوزراء
خارجّية ُدوِل الجوار الّليبي الّيوم

 حتتضُن اجلزائر، اليوم اخلميس، اجتماَع وزراء خارجية ُدوِل اجِلوار الّليبي 
 مبشاركة 6 ُدوٍل، باإلضافة إلى ليبيا. ويتعلق األمُر بكلٍّ من تونس، مصر، السودان،

.النيجر، التشاد ومالي باإلضافة إلى اجلزائر وليبيا
ا .و يأتي الّلقاء يف إطار َمجهود اجَلزائر يف تسوية األزمة الّليبية سياسّيً

ل  َدعت الِوزارة الستعجال الحَّ

 تنسيقّيـــُة االبتدائـــــــي
 ُتواصــل شـــل الَمـــدارس

 واصل، يوم أمس، أساتذة التعليم 
 االبتدائي ّشَل املدارس، لليوم الثالث
 على التوالي، كما نّظموا عدة وقفات

 احتجاجية من أمام مديريات
 التربية. هذا، واعتبرت التنسيقية أن
 نسبة االستجابة لإلضراب جيدٌة وإن
 كانت متفاوتة فيما بني الواليات، إذ

.جتاوزت 60 باملائة يف بعضها

02

وَتصفيُة الحسابات..وَتصفيُة الحسابات.. ُثالثّية الُغموض! ُثالثّية الُغموض!

 أخبار الوطن يف منزل الضحية 
زيــاد بخنشلـــة رشـدي 

  اجلزائريون وحيدون يف فرنسا
 وال جهــة حتميهـــــم 
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02
أخبار السياسة

ا.. بلحنيني: د أّن اجلزائَر تتجه لتصديرها إفريقّيً أكَّ

80 % من ُبذوِر البطاطا
 ُتنَتج َمحليًّا
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صفية  نسناس
أوضح بلحنيني، خالل ندوة صحفية نشطها 
عبارة  هو  املجمع  أن  بالعاصمة،  أمس  يوم 
عن مخبر يعمل على حتسني اإلنتاج لتصبح 
احمللي،  االكتفاء  وحتقيق  نوعية  ذات  البذور 
مشيرا إلى أنه يتم إنتاج 60 مليون قنطار على 
مما  هكتار،   175.000 يف  الوطني  املستوى 
البطاطا  أن  املنتوج خاصة  أتاح حقق وفرة يف 

تعد األكثر استهالكا عند اجلزائريني.
عدة  عن  املتحدث  كشف  الّصدد،  هذا  ويف 
السنغال  منها  إفريقية  دول  مع  اتصاالت 

ومالي من أجل تصدير بذور البطاطا اجلزائرية 
يف  امللحوظ  التحسن  مع  خاصة  نحوها، 
نوعيتها. مشيرا إلى أن وفرة املنتج احمللي أتاح 
االستيراد  تكاليف  خفض  كذلك  للجزائر 

التي كانت تستنزف اخلزينة العمومية.
بعض  به  قام  الذي  التصرف  يخص  وفيما 
املتحدث  رد  منتجاتهم،  بإتالف  الفالحني 
بشأن  توضيحات  قدمت  الفالحة  وزارة  بأن 
معتبرة  البويرة كميات  بوالية  الفالحني  رمي 
من منتوج البطاطا، مشيرا إلى أن املنطقة التي 
رميت فيها كميات معتبرة هي منطقة خاصة 

بإنتاج  خاصة  وليست  البطاطا  بذور  بإنتاح 
البطاطا املوجهة لالستهالك املباشر، مؤكدا أن 
البذور  إلنتاج  املوجهة  البطاطا  من  منتجاتهم 
ليكتمل  التبريد،  غرف  يف  حتفظ  أن  يجب 
الفالحون كان  به  قام  ما  أن  معتبرا  إنتاشها، 

للفت االنتباه فقط ملا يعانونه منه. 
وفيما يخص تخزين البطاطا، قال بلحنيني إن 
إجراء تخزين البطاطا الذي مت التوجه إليه مهم 
جدا كون شهرا مارس وأفريل سوف يشهدان 
قلة يف اإلنتاج، لذا سنلجأ إلخراجها يف هذه 

الفترة حفاظا على سقف األسعار

شلَّ  االبتدائي  التعليم  أساتذة  واصل 
على  الثالث  لليوم  أمس،  يوم  املدارس، 
التوالي، حيث نظموا عدة وقفات احتجاجية 
اعتبرت  فيما  التربية،  مديريات  أمام  من 
التنسيقية نسبة االستجابة لإلضراب جيدة، 
الواليات حيث  وإن كانت متفاوتة فيما بني 

جتاوزت 60 باملائة يف بعضها.
االبتدائي،  التعليم  أساتذة  عشرات  م  نظَّ
التربية  وزارة  ملحقة  مستوى  على  أمس  يوم 
من  احتجاجية  وقفة  بالعناصر،  الوطنية 
االجتماعية  مطالبهم  على  التأكيد  أجل 
الوزير  مع  حوار  فتح  إلى  والدعوة  واملهنية 

سيواصلون  أنهم  مؤكدين  أوجاووت،  محمد 
حوار  فتح  يتم  لم  إذا  االحتجاجية  حركتهم 

مع الوصاية.
الوطنية  التنسيقية  ممثل  أكد  الّصدد،  يف هذا 
سليماني  موسى  االبتدائي  التعليم  ألساتذة 
األسبوع  خالل  مراسلة  بتوجيه  قاموا  أنهم 
من خالله  طالبوا  التربية،  وزارة  إلى  املاضي 
انشغاالتهم  لطرح  باستقبالهم  التربية  وزير 
املنقضي،  أكتوبر  منذ  رفعوها  التي  ومطالبهم 
تاريخ بداية اإلضرابات التي شرعوا فيها غير 

أنهم لم يتلقوا أّي رد يف هذا اخلصوص.
خاصة  يطالبون  األساتذة  فإن  للتذكير،   

نوعية  حتسني  أجل  من  البرامج  مبراجعة 
التلميذ،  محفظة  ثقل  وتخفيف  التعليم 
بتثمني  وذلك  التصنيف  معايير  وتوحيد 
الشهادات العلمية ضمانا ملبدأ تكافؤ الفرص 
االبتدائي  الطور  أساتذة  أجور  مراجعة  وكذا 
يطالب  كما  الشرائية،  قدرتهم  لتحسني 
هؤالء أيضا بتخفيض احلجم الساعي واحلق 
 5 كل  رئيسي  أستاذ  لرتبة  اآللية  الترقية  يف 
سنوات ولرتبة أستاذ مكّون كل 10 سنوات، 
فضال عن احلق يف التقاعد النسبي عبر إدراج 

مهنة التعليم ضمن قائمة املهن الشاقة.
صفية نسناس

أكد رئيس خلية االتصال والصحافة باملديرية 
للشرطة  أول  عميد  الوطني،  لألمن  العامة 
أعمر لعروم، يوم أمس، خالل منتدى األمن 
عليها  دأبت  سانحة  يعد  اللقاء  أن  الوطني، 
املديرية العامة لألمن الوطني، إلطالع الرأي 
بالعمل  اخلاصة   2019 حصيلة  على  العام 
العملياتية  املصالح  امليداني، وجهود مختلف 
على  والسهر  األشخاص  لتأمني  وامليدانية، 
والتصدي ملختلف أشكال  املمتلكات  حماية 

اجلرمية.
الشرطة  مراقب  احلدود  شرطة  مدير  وقدم 
سيفي محمد النوي عرضا شامال حول مهام 
بعدها  ليعرج  احلدود،  مديرية شرطة  وتنظيم 
بالسنة  اخلاصة  احلصيلة  عن  احلديث  على 
مصالح  نشاطات  يخص  فيما  املنصرمة، 

البرية والبحرية  النقاط احلدودية  الشرطة عبر 
تسجيل  مت  أنه  املسؤول  أكد  حيث  واجلوية، 
خالل  مسافرا   16.755.660 عبور  ومراقبة 
واملوانئ  املطارات  مختلف  عبر   2019 سنة 
 2.426.335 ومراقبة  احلدودية،  واملراكز 

مركبة.
املتعلقة   2019 سنة  حصيلة  بخصوص  أما 
على  أشكالها  مبختلف  للجرمية  بالتصدي 
مستوى املراكز احلدودية، أوضح املسؤول ذاته 
عاجلت  احلدود  لشرطة  اخلارجية  املصالح  أن 
21.303 قضية، مع توقيف 21956 شخصا 
التزوير  منها  قضايا  يف  تورطهم  يف  مشتبها 
بـ  السرقات  قضية،  بـ573  املزور  واستعمال 
276 قضية، االجتار غير الشرعي باملخدرات 
باملركبات  الشرعي  غير  واالجتار  قضية  بـ54 

احملجوزات  قيمة  أن  مضيفا  قضية،  بـ17 
املتعلقة بآخر عملية قدرت بـ31 مليار سنتيم. 
الوحدات  مدير  استعرض  أخرى،  جهة  من 
للشرطة  أول  عميد  الوطني  لألمن  اجلوية 
النشاطات  حصيلة  املجيد  عبد  يحياوي 
 ،2019 لسنة  اجلوية  والطلعالت  امليدانية 
لألمن  اجلوية  الوحدات  مديرية  أن  مؤكدا 
للمصالح  جوي  دعم  مبثابة  تعد  الوطني 
تعلق  ما  خاصة  امليدان،  يف  العملياتية 
االنسيابية  على  والسهر  املروري  باألمن 
التظاهرات  ملختلف  األمنية  والتغطية  املرورية 
الثقافية والرياضية واملناسبات املهمة، حيث 
مت تسجيل 1531 طلعة جوية، ما يعادل حجما 

ساعيا قدرة 2177سا و10د.
رحمة عمار 

 أوضح مصطفى بلحنيني املدير العام ملجمع تثمني املنتجات الفالحية، أن 80 باملائة من بذور 
البطاطا باتت تنتج على املستوى احمللي، فيما تستورد اجلزائر 20 باملائة، وهو ما يكلف اخلزينة 
العمومية 80 مليون أورو، حيث ينتج مخبر سافرواف حاليا 1.5 مليون طن وهي بذور ذات نوعية 

فيما يتم العمل على تنويع اإلنتاج لتحقيق االكتفاء خالل السنتني املقبلتني.

يف إطار دعم احّلل السلمي بليبيا 

الجزائُر تحتِضن اجتماَع وزراء خارجّية 
ُدول الِجوار الّليبي الّيوم

تحتضن اجلزائر، اليوم اخلميس، اجتماع وزراء خارجية دول اجلوار الّليبي مبشاركة 
6 دول باإلضافة إلى ليبيا،و يتعلق األمر بكل من تونس، مصر، السودان، النيجر، 
التشاد ومالي باإلضافة إلى اجلزائر وليبيا، ويأتي اللقاء يف إطار مجهود اجلزائر من 

أجل التسوية السياسية لألزمة الليبية.
اإلفريقي  السلم واألمن لالحتاد  األربعاء، إسماعيل شرقي مفوض  والتقى، أمس 
الدائم للكونغو لدى االحتاد اإلفريقي »الزار سافواس«. وقال شرقي يف  مع املمثل 
تغريدة له على تويتر إن الطرفان ناقشا ترتيبات انعقاد اللجنة العليا لالحتاد اإلفريقي 
حول ليبيا يوم 30 جانفي اجلاري يف برازفيل بالكونغو.وسيبحث االجتماع األوضاع 

املتأزمة يف ليبيا، وسبل إنهاء االقتتال والتدخالت األجنبية.
 أفادت وزارة اخلارجية املصرية يف منشور لها عبر »فايسبوك« عن توجه وزير اخلارجية 
لدول  الوزاري  للمشاركة يف االجتماع  اجلزائر  إلى  األربعاء،  سامح شكري، أمس 
جانفي   23 لــ  املوافق  اخلميس  اليوم  اجلزائرية  بالعاصمة  عقده  املقرر  ليبيا،  جوار 

اجلاري.
 وصرح املستشار أحمد حافظ املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية املصرية بأن 
وتبادل  الليبية،  الساحة  املُتسارعة يف  التطورات  بحث  الوزاري سيتناول  االجتماع 
نتائج مؤمتر برلني،  التحرك ُمستقباًل على ضوء  الليبي حول  الرؤى بني دول اجلوار 
األزمة  أوجه  كافة  تتناول  شاملة  تسوية  إلى  للتوصل  اجلارية  اجلهود  دفع  وُسبل 
الليبية، وصواًل إلى استعادة األمن واالستقرار يف ليبيا الشقيقة.واختتم حافظ قوله 
باإلشارة إلى أن اجتماع اجلزائر يأتي استكمااًل لالجتماعات الوزارية املتعاقبة آللية 

دول جوار ليبيا، والتي ُتعقد بشكل دوري وبالتناوب بني عواصم تلك الدول.
عّمــــــار قـــردود

بدايًة من األحد امُلقبل

أردوغان في زيارٍة للجزائر
تها يومين   مدَّ

يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى اجلزائر يومي 26 و27 جانفي اجلاري.
وحسب وسائل إعالمية تركية، سيرافق الرئيس التركي أردوغان وفد وزاري هام، 
إلى  زيارته  يف  سيرافقه  كما  العسكري.  والتطوير  واالقتصاد  التجارة  قطاعات  من 

اجلزائر عدد من رجال األعمال ومدراء كبرى الشركات التركية.
وذكرت مصادر يف الرئاسة التركية أن أردوغان سيستهل جولته بزيارة اجلزائر يف 26 
من الشهر اجلاري، وعقبها سيتوجه إلى غامبيا، وسيختتم جولته بزيارة السنغال.
وأضافت املصادر أن الرئيس التركي سيجري لقاءات مع نظرائه األفارقة، وسيبحث 

العالقات الثنائية واالقتصادية وسبل تطويرها.
لدى  تركيا  أعلنت سفارة  الوطن،  بأرض  التركي  الرئيس  ترتيبات حلول  إطار  ويف 
26 جانفي  إلى غاية األحد  اليوم اخلميس  ابتداء من  اجلزائر عن توقف خدماتها 

اجلاري.و نشير إلى أنه لم يتم تأكيد خبر هذه الزيارة من مصادر رسمية بعد.
عّمـــــــار قـــردود

تّبون يلتقي مبدراء ُمؤّسسات إعالمّية ُعمومية وخاَصة

َهل هي إعادُة تغييٍر للَخارطة اإلعالمّية 
في الجزائر؟

 التقى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، صباح أمس األربعاء، مبدراء ورؤساء 
املؤسسات اإلعالمية العمومية واخلاصة.وقال بيان رئاسة اجلمهورية إن اللقاء الذي 
جمع تبون باإلعالميني، ومت بثه مساء اليوم ذاته عبر القنوات العمومية واخلاصة، 

واإلذاعة الوطنية يعد انفتاحا على وسائل اإلعالم.
اإلعالم  وسائل  على  االنفتاح  سياسة  ترسيخ  اجلمهورية  رئاسة  مؤسسة  حتاول  و 
بشكل مستقل عن ممارسات سابقة أغلقت فيها أبواب هذه املؤسسة الهامة واحليوية 
الرئاسة  مؤسسة  بوتفليقة  عزل  عندما  القطيعة  حد  بلغت  حيث  الصحافة،  أمام 
عن وسائل اإلعالم يف البالد لدرجة حتييد وكالة األنباء اجلزائرية وحتى التلفزيون 

احلكومي عن السياسة االتصالية للبالد.
الرئيس عبد املجيد باشر رسم خارطة طريق جديدة  العهد السابق، فإن  و عكس 
للتعامل والتعاون مع الصحافة - إلى حد الّساعة، بعدما وجهت رئاسة اجلمهورية 
دعوات ألفواج إعالمية متثل مسؤولي قنوات تلفزيونية وصحف عمومية وخاصة للقاء 

الرئيس مباشرة على محطات تتم مرة كل شهر.
ما سيتبع اخلطوة، وحول معايير  العديد من االستفهامات حول  باملقابل، مت طرح 

اختيار املؤسسات املشاركة أمس.
عّمــــــار قـــردود

ل  دعت الوزارة الستعجال احلَّ

َتنسيقيُة االبتدائي تواِصُل شلَّ المداِرس 

امُلديرية العامة لألمن:

حجُز ما قيمُته 31 ملياَر سنتيم خالل 2019



صفاء  كوثر بوعريسة

الذين  الغاضبون  املواطنون  ويؤكد 
قاموا بقطع الطريق الوطني رقم 45 الرابط 
بني املسيلة وبوسعادة ، أن وضعية احلي 
الطريق  حالة  ظل  يف  تطاق  ال  أصبحت 
فصل  يف  خاصة  احلي  يشهدها  التي 
حتوله  التي  املاء  قطرات  أولى  مع  الشتاء 
املرور  يجعل  ما  كبيرة  مائية  برك  إلى 
أصحاب  وكذا  للراجلني  مستحيال  منها 
املركبات ، وهو احلال ذاته يف فصل الشتاء 
وانعدام  الطقس  ببرودة  يتعلق  فيما  ايضا 
التدفئة داخل البيوت ، إذ أن جل سكان 
وسائل  على  التدفئة  يف  يعتمدون  احلي 
البحث  رحلة  يف  متمثلة  وأخرى  بدائية 
عن قارورات غاز البوتان التي  التي بات 

احلصول عليها بات أمرا مستحيال.

هي  بالغاز  التزود  مشكلة  وليست 
احلي  هذا  سكان  ارقت  التي  الوحيدة 
الفالحي ، بل أن املادة احليوية املتمثلة يف 
املياه الشروب هي األخرى ال تزور بيوتهم 
منها  يعاني  التي  التذبذب  حالة  بسبب 
السكان والذي اعتبروها تهميشا ممارسا يف 

عادال  غير  توزيعا  اعتبروه  ملا  نظرا  حقهم 
كما   ، السنة  من  الفصل  هذا  يف  للمياه 
الكف عن  املسؤولني  احملتجون من  طالب 
إيهامهم بوعود واملباشرة يف تطبيق املشاريع 
التنموية حلل أزمات متكررة بقيت لعقود 

من الزمن .
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قطعوا الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين المسيلة وبوسعادة

تأخر التنمية يخرج  سكان حي غزال إلى الشارع
يطالب سكان حي الغزال )على بعد 10 كلم من مقر والية المسيلة( السلطات المعنية بالتدخل سريعا من أجل حل أزمتهم 
والوفاء بوعودهم التيـ  حسبهمـ  طال انتظارها ، والمتمثلة في المشاريع التنموية بمنطقتهم التي تعاني باستمرار منذ 

سنوات عدة ، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة في هذا الفصل البارد ، وكذا التزود بالمياه الصالحة للشرب .

سطيف
غرق ستيني داخل حوض مائي

املتواجد  مائي  خزان  داخل  غرقا  حتفه   سنة،   68 العمر  من  يبلغ  شيخ   لقي، 
والية  جنوب  أقصى  املعزولة  بوطالب  بلدية  بتراب  الواقع  العائلي  منزله  من  بالقرب 
املائي،  اخلزان  لتفقد وضعية  يتأهب  الضحية  كان  وقعت، حينما  احلادثة  سطيف،  
ومراقبة  وضعيته، لكن زل فوقع إلى قعر اخلزان. وقع الصدمة بلغ مسامع افراد العائلة، 
الذين هرعوا ملكان احلادثة، وقاموا بانتشال الضحية ومنه مت حتويله إلى املصالح الطبية،  
لكن القدر اختار ان يغادر احلياة رغم حاالت اإلنقاذ.            محـمد عبدو أنيس

سطيف
األمن يفكك شبكة جهوية لتزوير العملة بالعلمة

متكنت مصالح أمن دائرة العلمة بسطيف، من تفكيك شبكة جهوية للتزوير وترويج 
األوراق النقدية، يتمحور نشاطاها بعدة واليات بشرق الوطن على وجه التحديد حيث 
مت فك خيوط الشبكة مع حجز ما قيمته 135 مليون سنتيم مزورة وتوقيف عدد من أفراد 
العصابة.العملية جاءت بناء على معلومات تلقتها ذات املصالح، تفيد بوجود نشاط 
مشبوه ألفراد عصابة تتكون من 04 افراد مبنطقة العلمة، وبناء عليه متت ترتيب خطة 
محكمة ونسج كمني ألفراد العصابة، مع تتبع  واقتفاء أثر املشبوهني ملدة من الزمن،  
ومع التقدم يف التحقيق مت توقيف أحد أفراد العصابة يف حالة تلبس، حيث مت حجز 
بحوزته اوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة، ومع توسيع التحقيق تبني بأن الفاعل 
أحد قاطني التجمعات احمليطة مبدينة العلمة،  ومبواصلة التحقيق مت حتديد هوية باقي 
األفراد ومتت عمليات ملداهمتهم كل يف مكانه احملدد بعد إذن وكيل اجلمهورية، ليتم 
توقيف شخصني آخرين ينحدران من واليات برج بوعريريج وميلة، ليبقى رابع أفراد 
العصابة يف حالة فرار.                                                 محـمد عبدو أنيس

ورقلة 
مصرع تلميذ تحت عجالت شاحنة بالمنقر 

لنقل  بشاحنة  دهسا  املكان  عني  يف  مصرعه  العمر14سنة  من  يبلغ  تلميذ  لقي 
البضائع بحي الشاللقة ببلدية املنقر يف دايرة الطيبات بوالية ورقلة وقد تنقلت مصالح 
احلماية املدنية على الفور الى مكان احلادث حيث  مت نقل جثة الضحية للمستشفى 
ومنها نقله ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى تقرت كما فتحت مصالح الدرك الوطني من 

جهتها حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث. 
زاهية سعاد

عنابة
مقتحمو السكنات  االجتماعية  يغلقون  الطريق  

أقدم عدد  من املواطنني على غلق الطريق الوالئي الرابط بني بلدية البوني وسيدي 
عاشور بعنابة باضرام النار يف العجالت املطاطية ما تسبب يف دخان كثيف غطى اجواء 
منطقة بوخضرة 3.االحتجاج تسبب يف غلق الطريق بشكل كامل لعدة ساعات قال 
شهود عيان انه جاء نتيجة تبليغ نحو 40عائلة بقرار الطرد من سكنات اجتماعية كانت 
اقتحماتها يف اشهر فارطة حيث كانت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية 
عنابة رفعت دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم من خاللها باخالء السكنات املقتحمة 
فورا لكون حصولها عليها كان بشكل غير قانوني .                                ف سليم

ورقلة
سكان دائرة أنقوسة يعتصمون تنديدا بتدني 

الخدمات  الصحية 
اعتصم  سكان دائرة أنقوسة الواقعة على بعد زهاء 35كيلومتر شمال  ورقلة 
أمام الوحدة الطبية للدائرة بسبب تندي مستوى اخلدمات الطبية بالدائرة خاصة  
تنديدا بتدني اخلدمات الصحية باملنطقة . و قال عدد من احملتحني يف تصريح 
لـ »أخبار الوطن« وأنهم راسلوا املسؤولني محليا لرفع انشغاالتهم يف هذا الباب 
للسلطات الوالئية لكن دون جدوى وهو ما جعلهم يخرجون عن صمتهم اليوم 
معبرين عن رفضهم ملا أسموه بالالمباالة مبعاناتهم تي طال أمدها خاصة وان 
الدائرة تشهد منوا دميغرافيا متسارعا يف اآلونة األخيرة وما هو ما يجعل الدائرة 
بحاجة ماسة الى مستشفى وليس قاعات عالج ال تسمن وال تغني من جوع .
زاهية سعاد

تبسة 
األمن يداهم أوكار الفساد

النقاط  مختلف  النطاق  يف  واسعة  مداهمة  بعملية  تبسة  والية  أمن  مصالح  قامت 
السوداء شملت  ثالث أحياء شعبية بعاصمة الوالية و هذا يف إطار مكافحة اجلرمية احلضرية 
هذه   ، الوالية  أمن  طرف  من  املسطر  العملياتي  األمني  للبرنامج  جتسيدا  أنواعها  و  بشتى 
العدالة  عنهم من طرف  ومبحوث  قضائيا  13 شخص مسبوقني  توقيف  العملية  أسفرت عن 
مع  حجز كمية معتبرة من املشروبات الكحولية و املخدرات و األقراص املهلوسة مقدرة بأكثر 
الكحولية  املشروبات  651 وحدة من  أكثر من  و  األنواع  590 قرص مهلوس من مختلف  من 
محلية و أجنبية الصنع من مختلف األنواع و األحجام باإلضافة إلى حجز مركبة سياحية كانت 
تستعمل للتنقل و ترويج املخدرات بأحد األحياء و مبلغ مالي قدره 8100.00 دج كعائدات 
من ترويج هذه السموم ، و يف نفس السياق و أثناء هذه العملية مت بالتنسيق مع النيابة تفتيش 
أحد املساكن املشبوهة ليتم توقيف بداخله  04 أشخاص مبحوث عنهم و حجز أسلحة بيضاء 

، و عليه مت إجناز ملفات جزائية حول كل هذه القضايا إلى غاية تقدمي املتورطني أمام العدالة.
فيروز رحال

متكنت فرقة البحث و التدخل التابعة 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
إجرامية  شبكة  تفكيك  من  تبسة   والية 
منظمة ذات إمتداد دولي، متكونة من  10 
وتهريبها  جتارة  املخدرات  أشخاص  متتهن 

عبر احلدود .
استغالل  إلى  تعود   احلادثة  وقائع 
بوجود  تفيد  مؤكدة  ملعلومات  الفرقة  ذات 

يف  املتاجرة  متخصصة  إجرامية  شبكة 
احلدود، حيث  عبر  للمخدرات   والتهريب 
انطلقت  محكمة  خطة  قامت  بوضع 
بترصد وتتبع حتركات املشتبه فيهم املتراوح 
خاصة  43  سنة   –  24 بني  اعمارهم 
مت  كما   ، املدينة  أحياء  داخل  حتركاتهم 
ساعة  يف  متعمد  فجائي  حاجز  نصب 
سيارة  توقيف  عنه  نتج  الليل  من  متأخرة 

بعد  تبني  أشخاص   04 يستقلها  سياحية 
وأنها  وثائق  أنها ال حتوز على أي  تفحصها 
وزنها  يقدر  املخدرات  من  كمية  حتتوي 
متفرقة  أماكن  يف  مخبأة  كانت  غ  بـ200 
فيهم  املشتبه  توقيف  مت  وعليه  داخلها، 
أجل  من  معمق  سري  حتقيق  مباشرة  و 

اإلطاحة بباقي عناصر هذه الشبكة 
فيروز رحال

تبسة
تفكيك شبكة دولية تمتهن تجارة وتهريب المخدرات

  أقدم سكان حي األمير عبد القادر 
اخلروب  بلدية  بوسط  اهلل  سعد  بن  و 
الرئيسي  الطريق  بقسنطينة على   غلق 
رئيس  لقرار  رفضهم  عن  تعبيرا  للبلدية 
املجلس الشعبي البلدي لبلدية اخلروب 
و  حافالت  موقف  بتحويل  والقاضي 
يف  الطرق  مفترق  أمام  أجرة  سيارات 

احلي، األمر الذي من شانه أن يتسبب 
يف اختناق وازدحام حركة املرور، فضال 
تضييق  الى  حسبهم  يؤدي  انه  على 
املصالح  عديد  تواجد  إلى  بالنظر  احلي 
مصلحة  و  املدنية  احلالة  كمصلحة  به 
مولود  ثانوية  عن  ناهيك  الزواج  عقود 
يشكل  أن  شانه  من  ما  وهو  بلقاسم 

خطر على السكان و التالميذ على حد 
بلدية  مير  االحتجاج جعل  قرار  سواء. 
اخلروب يعدل عن قراره ويطالب السكان 
إيجاد  الطريق، من أجل  وفتح  بالتريث 
حلول و البحث عن أماكن أخرى لقرار 

التحويل.
خديجة بن دالي

قسنطينة
  غاضبون يغلقون الطريق الرئيس لبلدية الخروب

قسنطينة،  والية  أمن  مصالح  متكنت 
السوابق  ذوي  من  شخصني  توقيف  من 
 24 العمر  من  كالهما  يبلغ  العدلية 
صيدلية  سرقة  قضية  يف  لتورطهما  سنة 
بديدوش مراد بالكسر، حيث و باستغالل 
تسجيالت كاميرات املراقبة كللت بتحديد 
هوية مشتبه فيه رغم محاولته إخفاء وجهه 
مشتبه  توقيف  مت  ذلك  مع  باملوازاة  بلثام، 
فيه على مستوى أحد أحياء ديدوش مراد 

خالل دورية مراقبة روتينية لعناصر األمن 
احلضري اخلارجي عن تهمة حمل سالح 
أبيض محظور و سب الذات االلهية حيث 
أنه  اتضح  املصلحة  مقر  الى  حتويله  بعد  و 
متورط يف قضية السرقة بعد أن مت التعرف 
وبعد  وأدلة،  قرائن  عدة  خالل  من  عليه 
فيه  مشتبه  هوية  حتديد  مت  معه  التحقيق 
و  القضية  يف  الرئيسي  الفاعل  يعتبر  اخر 
توقيفه ليتم حتويله الى مقر األمن احلضري 

أنه  اتضح  أين  الالزمة  التخاذ االجراءات 
مؤثرات  حيازة  قضية  متورط يف  االخر  هو 
عقلية و حمل سالح أبيض محظور . ومت 
تقدمي املعنيني أمام النيابة احمللية يف قضايا 
تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد االعداد 
الرتكاب جنايات و جنح ضد األشخاص 
بالكسر  بالسرقة  متبوعة  املمتلكات  و 

املقترنة بظرف الليل و التعدد.
خديجة بن دالي

قسنطينة
توقيف شابين سطا على صيدلية بديدوش مراد

أوقف مصالح الشرطة التابعة ألمن 
دائرة الشريعة بوالية تبسة 09 أشخاص 
تورطوا يف عملية سرقة منزل  استهدفت 
 )61( ستون  و  واحد  قدره  مالي  مبلغ 
من  كمية  إلى  باإلضافة  سنتيم  مليون 
املعدن األصفر  الذهبية ذات  املصوغات 
الشرطة  بفتح  قوات  قامت  حيث   ،
الضحية  تقدمي  مبجرد  القضية  يف  حتقيق 
بتكثيف  املصلحة  و  بذات  لشكوى 

التي  التحري  و  البحث  عمليات 
الذين  و  املتهمني  توقيف  عن  أسفرت 
تتراوح أعمارهم بني 17 و 28 سنة  من 
كافة  إمتام  بعد  و  الزوجة،  أخ  بينهم 
اإلجراءات القانونية انطالقا  باإلستماع 
وهذا  منازلهم  األطراف  وتفتيش  لكل 
املختصة  النيابة  مع  الدائم  بالتنسيق 
وكيل  السيد  أمام  تقدميهم  إقليميا  مت 
حول  الشريعة  محكمة  لدى  اجلمهورية 

بغرض  أشرار  جمعية  تكوين  واقعة 
اإلعداد الرتكاب جناية، جناية السرقة 
و  التعدد  و  التسلق  بظروف  املقترنة 
من  مهم  ثالثة  استفاد  حيث  املشاركة 
حق  يف  صدر  فيما  القضائية  الرقابة 
تكوين  تهمة  عن  إيداع  أمر  الباقي 
جمعية أشرار بغرض اإلعداد الرتكاب 
جناية السرقة املقترنة بظروف التسلق و 

التعدد. 

تبسة
القبض على عصابة سطت على منزل بالشريعة



0 4
تحقيق

السنة 01 - العدد 93 -اخلميس 27 جمادى األول1441 هـ - 23 جانفي2020م

 الُعنصريـــة، الَمافيــا 
استمراُر االغتياالت في ُصفوف الَجزائرّيين بفرنسا في ظِل غياب تحقيقات جادة 

وَتصفيُة الحسابات.. 
ثالثّيــة الُغمـوض!

سارة    بومعزة 
التي  فاالغتياالت  الوطن«،  »أخبار  استقته  ما  وبحسب   
املثال، واهتزت  الفينة واألخرى فرنسا على سبيل  تضرب بني 
الفرنسية باريس، حيث  لها كل من مارسيليا وليون والعاصمة 
ينحدرون  منهم   09 11 شخصا،  مقتل  بفرنسا  اجلالية  أحصت 
معاناتهم  حجم  باجلزائر  أهاليهم  نقل  حني،  يف  خنشلة.  من 
سواء بسبب بقاء امللفات مقيدة ضد مجهولني أو بسبب رفض 
رؤوس  مبسقط  لدفنها  اجلثث  بعض  حتويل  الفرنسية  السلطات 

الضحايا نظرا إلى بقاء التحقيقات مفتوحة.
 وسط هذه اآلالم، لم تبَق اجلالية اجلزائرية رهَن ردود الفعل 
الضحايا  أولئك  بعض  من  الوطن«  »أخبار  فتقربت  السلبية؛ 
الذين جعلوا من آالمهم دافعا للّرد بإيجابية، فننقل لقرائنا جتربة 
والدة عبد الكرمي بوضياف الذي اغتيل وهو ابن 18 سنة فقامت 
اجلالية  خاللها  من  لتساعد  اهلل«  سبيل  »يف  جمعية  بتأسيس 
العربية، بعدما مت احلكم على قاتل ابنها بـ8 أشهر سجنا فقط ! 
كما حاورنا محمد صالح ماريش أو »سفير اجلالية اجلزائرية يف 
املئات من اجلزائريني من  والذي يقصده  ُيلّقب،  بريطانيا« كما 
عام  منذ  يعكف  لهم، حيث  النصائح  وتقدمي  مساعدتهم  أجل 
2006 على القيام بتصوير فيديوهات وحوارات ونشر صور وأخبار 
تخّص احلياة اليومية للجزائريني ومشاكلهم، خصوصا املهاجرين 
غير الشرعيني، كما يعمل على إبراز جتارب الكفاءات اجلزائرية 

يف اخلارج، ويتابع منذ فترة أحداث القتل ومختلف االعتداءات 
التي طالت اجلالية اجلزائرية هناك باهتمام كبير.

قضايا  يف  املتخصص  والسياسي  اإلعالمي  املستشار  أما   
اجلالية واملهاجرين بفرنسا محمد بن خروف، واملقيم بالعاصمة 
السلطات  الوطن«  »أخبار  خالل  من  فدعا  باريس،  الفرنسية 
لالنتباه للجالية اجلزائرية بدل تكريس حالة اليتم التي يعيشها 
أفراد اجلالية اجلزائرية يف املهجر، خاصة أن عددهم بفرنسا يقدر 
بنحو 6 ماليني نسمة، كاشفا عن تدهور أحوالهم االجتماعية 
على  احلصول  عدم  أبرزها  األخيرة،  العشرية  يف  كبير  بشكل 
املناصب الهامة والفارق يف األجور بينهم وبني غيرهم، ُمرجعا 
بأن سبب  الفرنسيني  واعتقاد بعض  املتطرف  اليمني  إلى  ذلك 
املساعدات  إلى  تعود  بهم  اخلاصة  االجتماعية  احلالة  تدهور 
االجتماعية التي متنحها الدولة الفرنسية للمهاجرين، إضافة إلى 
عدم حصول بعض اجلزائريني على شهادات جامعية وخبرات 
كافية متكنهم من االندماج بسرعة يف املجتمع الفرنسي، يضاف 
آخرها يف عهد  الهجرة،  قانون  التي طرأت على  التغييرات  لها 
الرئيس الفرنسي احلالي، الرامية إلى استغالل أكبر للوافدين. 
القنصليات  دور  يف  ضعف  تسجيل  يتم  هذا،  كل  وسط 
بسبب  جيد،  بشكل  املهاجرين  واحتواء  رعاية  يف  والسفارات 
غياب التواصل الكايف وأيضا تغير املسؤولني هنا وهناك كّل مّرة، 
أجل  من  التدخل  اجلزائريني  املسؤولني  على  يجب  أنه  مؤكدا 

إعادة الثقة إلى أفراد اجلالية. 

 تعود كل ملفات اغتيال الجزائريين في المهجر لتفرض نفسها؛ فمع بداية الّسنة الجارية، فقدت الجالية بعض أبنائها، 
ابتداء من لندن، وإن تراوحت التصريحات والمعلومات التي استقتها »أخبار الوطن«، عبر اللقاءات التي نّظمتها مع 
أهالي الضحايا الموجودين داخل الوطن، ومع متابعين ومعنيين بالمهجر، لتعيد األسباب للعنصرية أحيانا، ولتصفية 
الحسابات أحيانا أخرى. إال أّنها تبقى مجّرد قراءات في ظل غياب نتائج نهائية تفصُل فيها الجهات األمنية والعدالة، 
لترتفع األصوات للجهات الرسمية من أجل التدارك والتدخل في ظل حجم الوحدة التي يشعر بها أعضاء الجالية؛ فال 

أقلَّ من َحلِّ تلك الملفات بدل أن تبقى ملفات مقيدة ضد مجهولين.

نوي. سعادي
 ويعتبر الشاب رشدي من بني 

الضحايا املنحدرين من والية خنشلة، 
املغتال الشهر املاضي بفرنسا رميا 

بالرصاص، حسب ما روى لنا أحد 
أفراد عائلته، الذي أّكد أن رشدي 
مغترب مبدينة ليون الفرنسية مند 

سنوات رفقة عائلته، وهو يزور 
مدينة قايس يف العطلة الصيفية. يف 

حني، بلغنا خبر اغتياله مساء األربعاء 
مبكاملة هاتفية من والده، مضيفا بالقول: 

»نزل علينا اخلبر كالصاعقة«، يف حني 
تبقى القضية مقيدة ضد مجهولني بعدما نفذوها 

بالقرب من مسكن عائلته بوسط مدينة ليون الفرنسية، رميا 
بالرصاص وتركوه يسبح يف دمائه والذوا بالفرار، أعقبها تدخل 

فرقة اإلسعاف وعناصر الشرطة الفرنسية التي نقلت اجلثة 
للمستشفى.

 وباشرت عناصر الشرطة مبدينة ليون حترياتها وحتقيقاتها 
يف احلادثة، بعد تطويق كل مداخل ومخارج املنطقة بحثا عن 

الفاعلني، إال أن امللف ُقبر كباقي عمليات االغتيال، على حد 
وصف محدثنا، مؤكدا أن اجلهة القضائية بفرنسا أمرت بدفن 

الضحية باملدينة التي شهدت احلادث، ورفضت حتويله إلى 
موطنه باجلزائر بحجة متابعة التحقيقات والتحريات، متحججة 

بأنه يف بعض األوقات يتوجب استخراج اجلثة إلجراء اخلبرة 
الطبية.

 الضحية الشاب رشدي زياد البالغ من العمر 24 سنة 
ينحدر من الوالية املنتدبة قايس، غربي خنشلة، يعمل تاجرا 

حرا وتخصص يف بيع السيارات، وتسويق املنتوجات 
االلكترونية مبدينة ليون التي استقر بها رفقة 

عائلته منذ سنوات، وكان يزور اجلزائر 
وحتديدا مسقط رأسه بقايس عندما تسمح 

له الظروف خاصة يف العطلة الصيفية، 
يضيف املتحدث والدموع تغمر عينيه، 
فهو أحد مرافقيه عند كل زيارة لتقارب 

سن بعضهما، وأفادنا املتحدث بأن 
الضحية كان يفضل قضاء العطلة بجبال 

األوراس.
هذا، ويعد مسلسل اغتياالت املغتربني 

باملدن الفرنسية حدثا متكررا، خاصة بني 
املنحدرين من والية خنشلة، حيث سجلنا يف 

العشرية األخيرة أكثر من 10 ضحايا وهو ما طرح عالمات 
استفهام كبيرة وسط اجلالية اجلزائرية، التي طالبت السلطات 
بالتدخل العاجل، بعد تسجيل جرائم قتل متنوعة هزت كاّل 

من مارسيليا وليون والعاصمة الفرنسية باريس، حيث أحصت 
اجلالية بفرنسا مقتل 11 شخصا، 09 منهم ينحدرون من 

خنشلة، وواحد ما تزال هويته مجهولة، حيث صّرح الّشباب 
املغترب »ف. رشدي« املنحدر من والية خنشلة والذي راح 

أخوه ضحية عملية اغتيال أخرى بفرنسا بأن اجلالية اجلزائرية 
بفرنسا أصبحت تعيش يوميا حالة من اخلوف والهلع، عبر 

العديد من املدن الفرنسية متسائال عن أسباب صمت السلطات 
اجلزائرية عن هذا املوضوع. وما زاد األمر تعقيدا، يقول محدثنا، 

هو رفض السلطات الفرنسية حتويَل بعض جثث الضحايا إلى 
مسقط رأسهم ما فتح مجال لإلشاعات والتأويالت، موجها 

شكره ملصالح وزارة العدل اجلزائرية على موقفها باملطالبة بفتح 
حتقيق يف قضية اغتيال شقيقه ومتكينها من معرفة السبب.

الُمغتربون ضحايا االغتياالت بفرنسا

أخبـار الوطن في منزل الضحية أخبـار الوطن في منزل الضحية 
رشـدي زيـاد بخنشلـةرشـدي زيـاد بخنشلـة

زارت »أخبار الوطن« أحَد أقارب عائلة الشاب رشدي زياد البالغ من العمر 24 سنة، ضحية اغتيال الشهر 
الماضي على يد مجهولين بمدينة ليون الفرنسية.

قائمة بعض الُمغتالين بالمدن الفرنسية
 وهذه قائمة للمغتربين المغتالين في بعض المدن الفرنسية منذ سنة 2017، حيث أقيمت بعض 

المآتم بمسقط رأسهم رغم دفن الجثث بفرنسا. 
1. جمال الغة )43 سنة(، من خنشلة قتل في 25 أفريل 2017 رميا من الطابق 14 بمرسيليا.
2. نعيم فطيمي )28 سنة(، من خنشلة قتل في 25 ديسمبر 2017 رميا بالرصاص بمرسيليا.
3. زرفة يزيد )27 سنة(، من خنشلة قتل في 09 جانفي 2018 رميا بالرصاص بمرسيليا.

4. محمدي فريد )54 سنة(، من خنشلة عثر على جثته في 10 جانفي 2018 مشنوقا في قبو عمارة بليون.
5. قرفي ياسين )53 سنة(، من خنشلة وجد في 11 جانفي مذبوحا بباريس.

6. شاب جزائري مجهول حوالي )30 سنة( قتل في 12 جانفي 2018 رميا بالرصاص بمرسيليا.
7. عماد حشايشي )26 سنة( من خنشلة عثر عليه جثة هامدة في 19 جانفي 2018 بليون.
8. منير عركوس، )27 سنة(، قتل رميا بالرصاص وحرق في 25 جانفي المنصرم بمرسيليا
9. بن خيرة عبد القادر، )29 سنة(، من خنشلة قتل رميا بالرصاص في 28 جانفي بمرسيليا

10. عالوى بالعاج )49 سنة( من خنشلة تلقى رصاصات في 31 جانفي 2018 وال يزال يخضع للرقابة الطبية. 
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محمد رميتة.. لندن

كان تقي الدين يعمل عامل توصيل يف محّل 
لنقل الوجبات اجلاهزة، وقد مت ترحيله يف سنوات 
سابقة من بريطانيا قبل أن يعود إلى هناك بطريقة 

غير نظامية.
مقتل  قضية  إلى  ماريش  السيد  بنا  يعود 
عثرت  الشرطة  إّن  قال  حيث  اجلزائري،  الشاب 
يف  يشتبه  احلادث  مكان  من  بالقرب  سيارة  على 
مفتوحا  التحقيق  مازال  حيث  للقاتل،  ملك  أّنها 
للوصول إلى خيوط اجلرمية، بعض املصادر حتدثت 
جهات  وبني  بينه  سابقة  شخصية  خالفات  عن 
أخرى، حيث ترّجح مصادر »أخبار الوطن« فرضية 
الضحية  بني  متكررة  وصدامات  خالفات  نشوب 

وبعض األشخاص يف الفترة األخيرة.

زكرياء.. جزائريٌّ كاَد يفِقد 
عيَنه في اعتداء 

يدعى  آخر  جزائري  شاب  إلينا  يتحدث   
منطقة  إلى  أصوله  تعود  الذي  غّرابي،  زكرياء 
من  ويبلغ  العاصمة،  باجلزائر  جسر قسنطينة 
على  خنجر  لطعنة  تعّرض  حيث  عاما،  العمر37 
تفقده  أن  كادت  العني،  بجانب  الوجه  مستوى 
لندن.  واي« شرقي  مبنطقة »ستابني  بصره، وهذا 
لهجوم  تعّرض  الضحية  إن  اجلزائري  الشاب  يقول 
لالستالء  محاولة  يف  بريطانيني  شابني  قبل  من 
مالمحه  أو  حليته  أّن  زكرياء  ويؤكد  سيارته،  على 
حيث  االعتداء،  هذا  يف  سببا  كانا  رمبا  العربية 
يرجح أّن الهجوم عليه كان بدافع العنصرية، حيث 
برفع دعوى قضائية ضّد مجهولني ومت تكييف  قام 
االتهام على أّنه محاولة قتل فيما تواصل الشرطة 

حتقيقاتها.
 كما قال زكرياء إنه التقى زعيم حزب العمال 

إليه  حتدث  الذي  كوربن«،  »جرميي  البريطاني 
الشباب  عليه وعلى  االعتداء  من  انزعاجه  وأبدى 
إلى  رسالة  »كوربن«  أرسل  فيما  اجلزائريني، 
عمدة لندن حلّثه على تسليط الضوء على املوضوع 
وضرورة حماية ومرافقة اجلاليات األجنبية املقيمة 
يتعرضون  الذين  أولئك  وخصوصا  بريطانيا،  يف 

للعنصرية من قبل جهات متطرفة.

 طلقاٌت نارّية تودي بحياة 
عبد الكريم في توتنهام 

 حادثٌة أخرى يف »توتنهام« البريطانية، تتمثل 
عبد  يدعى   ،2009 عام  مقتل شاب جزائري  يف 
18 سنة  يبلغ من عمر  كان  الذي  بوضياف  الكرمي 
يوم االعتداء، عبد الكرمي تويف عبر إطالق النار عليه 
من قبل شخص بريطاني، حكمت عليه احملكمة 
بثمانية أشهر وأطلق سراحه مع املتابعة القضائية، 
فيما ورد يف التحقيق أن املتهم اعترف بجرمه وقال 
الشخص  أخطأ  وأنه  األشخاص  يف  تشابه  هناك 

الذي كان على خالف معه.
حالة  يف  مازالت  التي  والدته  إلينا  حتدثت   
لندن  يف  جمعية  أنشأت  حيث  عميق،  حزن 
حتت اسم »يف سبيل اهلل« تعمل من خاللها على 
املهاجرون  وخصوصا  العربية،  اجلالية  مساعدة 
باب  من  النظاميني،  وغير  النظاميون  اجلزائريون، 
التوعية واالحتواء. لم تتوقف األم يف رحلة بحثها 
بتغييب  البريطانية  العدالة  واتهمت  احلقيقة،  عن 
احلقيقة بسبب عدم حصولها على القصة الكاملة 

ملقتل ابنها الشاب.
وتزايدت قضايا مقتل األشخاص يف بريطانيا، 
عرفت  عملية   100 سجلت  املاضي  العام  ففي 
سقوط ضحايا تعرضوا العتداءات استعملت فيها 
البريطانية  الصحافة  سلطت  حيث  الّسكاكني، 

الضوء على املوضوع يف عديد املرات.

محمد صالح.. خادُم المغتِربين 
وَسفيُر المهاجرين في أوروبا

اجلالية  سفير  أو  ماريش،  صالح  محمد 
اجلزائرية يف بريطانيا، أوالرحالة كما يلقب نظرا إلى 
كثرة أسفاره، ينحدر من بلدية املنصورة بوالية برج 
املئات من اجلزائريني من أجل  بوعريريج، يقصده 
يعكف  حيث  لهم،  النصائح  وتقدمي  مساعدتهم 
فيديوهات  بتصوير  القيام  على   2006 عام  منذ 
اليومية  احلياة  تخّص  وأخبار  ونشر صور  وحوارات 
غير  املهاجرين  خصوصا  للجزائريني ومشاكلهم، 
اجلزائرية  الكفاءات  حياة  بإبراز  ويقوم  الشرعيني. 
يف اخلارج ويتابع منذ فترة أحداث القتل ومختلف 
هناك  اجلزائرية  اجلالية  طالت  التي  االعتداءات 

باهتمام كبير.
 اشتهر محمد صالح بتصويره فيديو االعتداء 
على حافلة املنتخب الوطني لكرة القدم يف القاهرة 
مدير  من  شكر  رسالة  تلقى  حيث   ،2009 عام 
املندوب  وهو  غاغ  ولتر   - وقتها  »فيفا«-  األمن يف 
بعدما  آنذاك،   - املوضوع  التحقيق يف  تّولى  الذي 

وصله الفيديو وأخبار عن حادثة االعتداء.
أّنه  على  لندن  يف  كثيرون  إليه  ينظر 
دور  ميارس  حيث  واحملتاجني،  املغتربني  خادم 
»السفارات والقنصليات« هناك، ويستلم شكاوى 
حيث  الشباب،  وخصوصا  ومشاكلهم  اجلزائريني 
التواصل  مواقع  على  ملساعدتهم  نداءات  وّجه 
اجلزائريني  ملفات  يتابع  كما  االجتماعي، 
املستشفيات  يف  واملوجودين  السجون  يف  القابعني 
يف أوروبا. وقد قام محمد صالح ببادرة استحسنتها 
اجلالية اجلزائرية البريطانية وهي تقدميه طلبا لبلدية 
بريطانية حول ضرورة إضافة اللغة العربية يف لوحة 
أكد  البلدية، حيث  والتعليمات داخل  الترحيب 
والترحيب  االندماج  نحو  هامة  خطوة  أنها  لنا 

باآلخر يف بريطانيا.

الّناِشط الَجمعوي الُمقيم في بريطانيا، محمد صالح ماريش لـ»أخبار الوطن«:

َمقتـُل الجزائريين في بريطانيا 
َمــردُه خالفـــات شخصيـــة! 

الية بفرنسا،   الُمستشار اإلعالِمي لقضايا الجَّ
بن خروف لـ »أخبار الوطن«:

ــروف االجتماعّيـــِة  الظُّ
وتصفيـــة الحسابـــات 
وراء االغتيـاالت بفرنسا

فرنسا -محمد رميتة - مراسل 
»أخبار الوطن«

 
قال محّدثنا إن عدد املهاجرين يقّدر بنحو 
أحوالهم  تدهورت  وقد  شخص،  ماليني   6
األخيرة،  العشرية  االجتماعية بشكل كبير يف 
تدفع  التي  هي  واإلسالمية  العربية  اجلاليات 
أسباب  لعدة  وهذا  مّرة،  كّل  لوحدها  الثمن 
بعض  ضحية  تكون  ما  دائما  أنها  أبرزها 
املتطرف  اليمني  خصوصا  الفرنسية،  األحزاب 
للمغتربني، خصوصا  كبيرة  كراهية  يكّن  الذي 
للجزائريني، وأيضا هناك سبب آخر وهو اعتقاد 
احلالة  تدهور  سبب  بأن  الفرنسيني  بعض 
املساعدات  إلى  يعود  بهم  اخلاصة  االجتماعية 
الفرنسية  الدولة  متنحها  التي  االجتماعية 
نظم  من  واستفادتهم  والالجئني  للمهاجرين 
اقتصادهم  على  أّثر  ما  وهو  وممتازة،  مميزة  رعاية 
من  الكثير  فقدوا  وبالتالي  املالية  وميزانيتهم 
الوافدين إلى فرنسا، إضافة  االمتيازات لصالح 
إلى عدم حصول بعض اجلزائريني على شهادات 
االندماج  من  متكنهم  كافية  وخبرات  جامعية 
بسرعة يف املجتمع الفرنسي، والتوّغل يف عمق 
املعيش،  الواقع  مع  والتأقلم  االجتماعية  احلياة 
واالمتيازات  والسياسة  بالعمل  تعّلق  ما  خاصة 

االجتماعية والطبية وغيرها.
املجتمعية  النظرة  وتغّيرت   هذا، 
والسياسية للجاليات املوجودة يف فرنسا، فهناك 
تتعّرض  التي  اجلزائرية  اإلطارات  من  العديد 
عدم  هو  مثال  وأبرز  واملضايقات،  للتهميش 
على  اجلزائرية  الكفاءات  من  الكثير  حصول 
فيما  الفوارق  وجود  وأيضا  الهامة،  الوظائف 
يخص املرتبات الشهرية مقارنة مبا يحصل عليه 
الفرنسي واألوروبي من أجور مرتفعة إذا قورنت 

بتلك التي يتقاضاها اجلزائريون.

َقانون الِهجرة يعِصُف 
بالَجالّية بفرنسا! 

دراسة  تعيد  فرنسا  أن  محدثنا  أبرز  كما   
قانون الهجرة باستمرار لعدة أسباب، وقد أعيد 
دراسته مؤخرا يف عهد الرئيس احلالي »إميانويل 
على  الصعوبات  بزيادة  متيز  قانون  ماكرون«، 
املهاجرين وخصوصا غير الشرعيني واستغاللهم 
الفرنسي،  االقتصاد  منو  لزيادة  عّدة  جوانب  يف 
ولكن عبر وضع حواجز معينة على القوانني كي 
الكثير  ويفقد  فرنسا،  إلى  الوافد  إليها  ينتبه  ال 
بطبيعة  تذهب  والتي  واحلقوق  االمتيازات  من 

احلال إلى اخلزينة العمومية.
وأضاف محدثنا أنه- لألسف الشديد - ال 
اجلزائرية  اجلالية  ممثلي  قبل  من  تنسيق  يوجد 
معهم، رغّم إنشاء ودادية اجلزائريني يف فرنسا، 
القضاء  أمام  األول  محاميهم  كانت  التي 
القنصليات  لكّن  واملؤسسات،  واإلدارات 
واحتواء  رعاية  يف  بدورها  تقوم  ال  والسفارات 
املهاجرين بشكل جيد، بسبب غياب التواصل 
تغير  عن  ناهيك  معنا،  اجلزائر  من  الكايف 

املسؤولني هنا وهناك كّل مّرة.
ظروف  يف  جزائريني  مقتل  وبخصوص   
غامضة يف فرنسا، فقال املتحّدث إنه أمر مؤسف 
جًدا، »سمعنا ما حدث يف كندا ولندن وأيضا يف 
باريس ويف مرسيليا حيث قتل عدد من الشباب 
خنشلة«،  وهي  واحدة  والية  من  املنحدرين 
تعود  رمبا  ولكن  مجهولة  األسباب  أن  موضحا 
حسابات.  تصفية  ورمبا  اجتماعية  أسباب  إلى 
ولكن األسباب احلقيقية تبقى مجهولة، عائدا 
من  يبلغ  جزائري  شاب  مقتل  إلى  بالصورة 
بوالية  القل  مدينة  من  وينحدر  عاما   37 العمر 
وجدت  وقد  ليون،  يف  املاضي  العام  سكيكدة 
هناك  أن  مضيفا  املدينة،  شوارع  يف  ليال  جثته 
تنسيق ولكنه غير كاف بني السفارة اجلزائرية أو 
القنصلية مع القضاء وأيضا مع عائالت الضحايا 

للمتابعة،  اجلرح  على  اليد  وضع  أجل  من 
وأيضا إلنصاف من قتلوا، رغم أنه هناك تنسيق 
حالي من أجل ترحيل املهاجرين غير الشرعيني 
املسؤولني  على  يجب  أنه  مؤكدا  اجلزائر،  إلى 
إلى  الثقة  إعادة  أجل  من  التدخل  اجلزائريني 
بأنهم وحيدون  يشعرون  فأغلبهم  اجلالية،  أفراد 
وأنهم يعيشون دون جهة حتميهم وتدافع عنهم، 
»ونأمل  السابق.  النظام  فترة  خالل  خصوصا 
اجلديدة  واحلكومة  اجلديد  الرئيس  من  حاليا 
أفرز  الذي  الشعبي  احَلراك  تواصل  مع  خاصة 
تغييرا عميقا يف بالدنا أن ُتراقَب وُتقيَّم األوضاع 
اجلهات  ترافق  وأن  السياسية،  واملمارسات 
املعنية اجلالية اجلزائرية عبر ممثلني أكفاء وليس 
وبعدها  السياحة  أجل  من  يأتون  أشخاص 

يرحلون بأموال ورواتب ضخمة«.

 الَفساُد ينَخر المؤسسات 
الجزائرّية في ِفرنسا 

 وأضاف محدث »أخبار الوطن« أنه يجدر 
وتتعلق  أهميتها،  على  أكد  نقطة  إلى  اإلشارة 
بالفساد املستشري يف بعض املؤسسات اجلزائرية 
عن  متحدثا  تأكيده،  حد  على   - فرنسا  يف 
فرع  ولها  والتعليم  التربية  لوزارة  تابعة  مؤسسة 
يف فرنسا وتعنى بتعليم اللغة العربية والثقافات 
العمومية  املدارس  يف  للجزائريني  اجلزائرية 
يف  األولى  الدراسة  سنوات  منذ  الفرنسية، 
البلدين،  اتفاقية بني  إطار  وباملجان يف  املدرسة 
احلكومية  املدارس  يف  الفرنسية  تعليم  هو  كما 
اجلزائرية منذ السنة الثانية ابتدائي، ولكن هذه 
أن  رغم  منذ سنوات،  نشاطها  أوقفت  املؤسسة 
املطروح يتمثل  السؤال  لها ولكن  امليزانية موّفرة 
يف »أين ذهبت وتذهب هذه األموال كّل عام؟« 
و«ملاذا ال يتم تدريس العربية جلميع اجلزائريني 

يف املدارس احلكومية اجلزائرية؟«.
 من جهة ثانية، ثّمن محّدثنا وعود الرئيس 
 ،51 املادة  حذف  يف  املتمثلة  تّبون  املجيد  عبد 
والتي تقول إّن من ميلك جنسية ثانية ال يحق له 
تقلد املناصب، قائال إنه قانون عنصري يفصل 
بني اجلزائريني، إضافة إلى قضية نقل اجلثامني 
ألن  إياه  داعيا  الطيران،  تذاكر  أسعار  وخفض 
يلتفت للشباب اجلزائري من مهاجرين شرعيني 

وغير شرعيني ألنهم جميعا أبناء اجلزائر.

 الظروف الّصعبة التي يمّر بها الحّراقة عمَّقت الخالفات بينهم
 تّقُي الّدين قدَم إلى لندن من أجل حياة أفَضل لُيفارق الحياة في ظروف غامضة

 يعود بنا الناشط الجمعوي المقيم في منطقة« إزلكن« شمالي لندن في بريطانيا إلى حادثة مقتل الشاب الجزائري تقي الدين 
بودهان )30 عاما( في لندن بداية السنة الجارية، والمنحدر من الجزائر العاصمة وبالضبط من الشراقة، حيث أكد لنا بأنه 
وجد مقتوال إثر تلقيه عدة طعنات بالسكين في منطقة »فانزبيري بارك«، بداية هذا الشهر، وهو مكان مزدحم بالجالية 

الجزائرية المقدر عددهم في بريطانيا بـ 60 ألف نسمة.

الَجزائريون وحيدون في فرنسا وال جهة تحميهم 
 في حديث جمع »أخبار الوطن« بالباحث الجامعي والمستشار اإلعالمي والسياسي 
لقضايا الجالية والمهاجرين بفرنسا محمد بن خروف، المقيم بالعاصمة الفرنسية 
باريس منذ قرابة ثالثين عاما، تحّدث الباحث عن الجالية الجزائرية القاطنة 
بفرنسا، حيث قال إّنها تسجل تدهورا ملحوظا فيما يخص الحياة االجتماعية 

للجزائريين في فرنسا.
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أخبار الداخل

جمال أبو أشرف

مبعاينة  املذكورة  اللجنة  وقامت 
كمحطة  اخليل  سباق  أرضية 
بهدف  برمجتها  متت  والتي  أولى 
على  سيتوفر  صحي  لقطب  حتويلها 
مشفى  منها  الصحية  املرافق  جميع 
ومركز  240سريرا  استيعاب  بطاقة 
مع  للطب  وكلية  جامعي  استشفائي 
مع  السرطان  مرض  مكافحة  مركز 
،كما  األخرى  الطبية  التخصصات 
والتي  بديرة  أوالد  معاينة مشتلة  متت 
الوالئية  للمؤسسة  تبعيتها  تعود 
اجناز  لهدف  وهذا  اخلضراء  املسيلة 
حديقة للتسلية والترفيه لفائدة ساكنة 
وأن  خاصة  الوالية  عاصمة  املسيلة 
فضاءات  هكذا  ملثل  تفتقر  املدينة 
من شأنها أن تكونا متنفسا للعائالت 
املسيلية ،كما كان مطار عني الديس 
كمحطة  ابراهيم  سيدي  أوالد  ببلدية 
لوزارية  اللجنة  عليه  وقفت  ثالثة 

عملية  من  استفاد  الذي  املشتركة 
قصد  مطارية  مرافق  شملت  توسعة 
استغالله يف املالحة اجلوية العسكرية 
جوية  رحالت  وسيضمن  واملدنية 
جلميع االجتاهات حيث أبدت اللجنة 

هذه  على  موافقتها  املشتركة  الوزارية 
حيث  اخلدماتية  التنموية  املشاريع 
سيشرع يف اتخاذ اإلجراءات اإلدارية 
أرض  يف  لتجسيدها  الالزمة  والتقنية 

الواقع يضيف البيان .
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:

، سوق  بجاية   ، المدية   ، تيبازة   ، البويرة  بومرداس،   ، الجلفة 
جانت،   ، عباس  بني   ، جالل  أوالد   ، المنيعة  سطيف ،    ، أهراس 

تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
من  نماذج  الذاتية  رفقة  السير  إرسال  العمل  في  الراغبين  فعلى 
morasilone@akhbarelwatane.  التالي االيميل  إلى  األعمال 

net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظيف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنيات التحرير الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجديدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- يستحسن أن يكون المترشح متحكما في التصوير والتركيب.

البنك الوطني أحال ملفاتهم على  العدالة 
مستفيدون من وكالة دعم الشباب  بخنشلة يستنجدون 

ناشد شباب اونساج املستفيدون بقروض بنكية إلقامة مشاريع وخدمات وفشلوا يف 
االنتخابية  حملته  لهم خالل  وعده  بتنفيذ  اجلمهورية  رئيس  الواقع  ارض  على  جتسيدها 
القرض،  السترجاع  البنوك  مع  وضعياتهم  لتسوية  سلسة  وطريقة  مرضية  حلول  بإيجاد 
وتسوية ديونهم مع البنك دون حساب غرامات التأخير أو سجنهم بحجة عدم قدرتهم على 
التسديد ، استنجاد الشباب بالرئيس جاء بعد إقدام إدارة البنك اجلزائري وكالة خنشلة 
بتحويل ملفاتهم على  اجلهة القضائية ومطالبتهم بتسديد القرض مضاف إليه غرامات ال

تاخير.                                                                                    نوي سعادي

سكيكدة 
حجز أكثر من 98 كلغ من اللحوم الفاسدة 

حجزاكثر  سكيكدة، من  والية  قشرة غربي  عني  دائرة  بأمن  الشرطة  مصالح  متكنت 
من 98 كلغ من اللحوم احلمراء والبيضاء غير الصاحلة لالستهالك  .

العملية تدخل يف إطار محاربة كل أشكال املساس بالصحة العامة للمستهلك، أين 
عملية  وأثناء  قشرة  عني  دائرة  ألمن  التابعة  البيئة  وحماية  العمران  فرقة  عناصر  متكنت 
والنظافة  الصحة  برفقة كل من مكتب  األسبوعي  لسوق  العناصر  ذات  بها  قامت  مراقبة 
البيضاء  اللحوم  من  كلغ   98.600 حجز  من  قشرة  عني  لبلدية  التابعة  البيئة  وحماية 
لديك  يف  حلوم  الكمية  هذه  البيطري  وتتمثل  الوسم  ومعدومة  املصدر  واحلمراء  مجهولة 
الرومي واخلروف. إضافة  إلى2 كلغ من رأس الغنم، غير خاضعة للمراقبة البيطرية وعدم 
للبيع بسوق األسبوعي..  والتي كانت معروضة  العمومية  النظافة والصحة  إحترام قواعد 
املصالح املختصة تدخلت و قامت بإتالف اللحوم  احملجوزة ، وإتخاد اإلجراءات القانونية 

الالزمة.                                                                             جمال بوالديس

خنشلة
مكتتبو 100 سكن تساهمي  بقايس يطالبون 

بتسوية  ملفاتهم
طالب مكتتبو  مشروع 100 سكن تساهمي ببلدية قايس ، بتسليمهم محضر استالم 
شهادة  او  محضر  بتقدمي  طالبهم  االخير  هذا  البنك  مع  ديونهم  لتسوية  سكناتهم  مفاتيح 
ديونهم  وضعية  لتسوية  وثيقة  أهم  باعتبارها  املرقي  قبل  من  السكن  مفتاح  تسليم  إثبات 
رفض  السكنات  ملف  بتسيير  املكلف  املوثق  لدى  توجهوا  السكنات  أصحاب  البنك  مع 
ليبقى  محله،  يحل  أن  والميكن  الوطن  خارج  متواجد  املرقي  ان  مؤكدا  الوثيقة  تسليمهم 
املرقي  ان  بوثيقة رغم  10 أشهر ووضعيتهم معلقة  ينتظرون ألكثر من  السكنات  أصحاب 
بتسوية  الوثيقة األساسية اخلاصة  بتسليمهم مفاتيح سكناتهم لكن  قام  املوثق  عن طريق 
ملف سكناتهم لم متنح لهم.                                                            نوي سعادي

كمية اإلنتاج بلغت  ألف هكتار خالل 2019
تراجع في إنتاج الفلين خالل السنوات 

األخيرة  بقالمة 
سجلت محافظة الغابات لوالية قاملة تراجعا يف إنتاج مادة الفلني بفعل احلرائق األخيرة 
إذ مت جني ما  اليابس  و  التي أتت على األخضر  و  املاضية  الصائفة  الوالية  التي شهدتها 
يتجاوز 1400 قنطار خالل  سنتي 2018 2019 وهو ما يعني انخفاض إنتاج هاته املادة 
الهامة والتي كانت تصل يف السابق إلى 3000 قنطار، ويعود السبب األساسي إلى احلرائق 
الفلني وصل  مادة  إنتاج  كبيرا يف  تراجعا   2018 الوالية حيث شهدت سنة  عرفتها  التي 
الى حد إنتاج 274 قنطار فقط بسبب احلرائق التي عرفتها الوالية سنة 2017، يف حني 
مت تسجيل حوالي 1100 قنطار خالل سنة 2019. أما فيما يتعلق بخشب الكاليتوس فقد 
مت استغالل 8 آالف قنطار من بني 21359 هكتار تتواجد على مستوى غابات بني صالح 
هوارة وحمام دباغ يف إطار املخطط الوطني ملديرية الغابات و تستخدم خشب الكاليتوس يف 
الفواكه و اخلضر، األواني وأيضا الفحم. هذا  صناعة  صناديق اخلشب حلمل وتصفيف 
املساحة  تقدر  باملائة جبال، يف  حني   37 منها  هكتار  بـ368624  الوالية  مساحة  وتقدر 
الغابية 116765 هكتار وقد سجلت الوالية حصيلة إنتاج تقدر ب 16672 من الفلني خالل 
الفترة املمتدة من 2011 إلى سنة 2019 بتحصيل أزيد من 72 مليون دينار جزائري يسلم 
للخزينة العمومية.                                                                خديجة بن دالي 

حلت، أول أمس، لجنة وزارية مشتركة بعاصمة الوالية المسيلة لمعاينة مشاريع تنموية هامة 
ستتجسد قريبا ، وهي التي من شأنها أن تساهم في تلبية حاجيات سكان الوالية .

من المقرر أن تنطلق  قريبا

لجنة وزارية مشتركة لمعاينة 
مشاريع  هامة  بالمسيلة

عنابة 
توقيف 88 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة

أمن  مصالح  مختلف  قامت 
اجلرمية  محاربة  إطار  يف  عنابة  والية 
توقيف  أنواعها،ب  بشتى  احلضرية 
أسلحة  88 شخص من أجل حيازة 
من  شخص   131 محظورة،  بيضاء 
واملؤثرات  املخدرات  حيازة  أجل 
بحث  محل  شخص   161 العقلية، 
من طرف اجلهات القضائية، وتوقيف 
جرائم  يف  متورطني  شخص   169
الشرطة  قوات  متكنت  مختلفة.كما 
السابع، من توقيف  لألمن احلضري 
يبلغ  قضائيا،  شخص،مسبوق 
يف  فيه  مشتبه  سنة،   37 العمر  من 
قضيتي حمل سالح أبيض محظور، 
وحيازة ونقل مشروبات كحولية دون 
من  قارورة   480 حجز  مع  رخصة، 

مختلف  من  الكحولية  املشروبات 
متكنت  السياق  نفس  يف  األنواع 
االستعمال  بفضل  و  املصلحة  ذات 
احلديثة  التقنيات  و  للوسائل  األجنع 
محل  نقالني  هاتفني  استرجاع  من 
كافة  اتخاذ  مت  لإلشارة  سرقة. 
اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق 

املشتبه فيهم.

هدم 7 بنايات فوضوية بحي 
أبو مروان 

البنايات  هدم  عملية  تتواصل 
الفوضوية مبدينة عنابة حيت مت تهدمي 
احلي  مبنطقة  فوضوية  بنايات   07
العملية  وهي  مروان ،  أبو  الفوضوي 
بلدية  فيها مصالح  شرعت  التي 

حيث  شهر،  من  أكثر  مند   عنابة 
عمليات  يف  األكبر  العملية  تعتبر 
تهدمي البناءات الفوضوية املنتشرة عبر 
عملية  أسباب  البلدية .وعن  إقليم 
إلى  البلدية  مصالح  أشارت  الهدم 
كون هذه البنايات قد شيدت بطريقة 
غير قانونية، فضال عن تعدي بعض 
ملؤسسات  ملكية  على  أصحابها 
بحضور  العملية  متت  .وقد  الدولة 
عناصر احلماية املدنية وعمال البلدية 
و متت العملية يف هدوء ودون مقاومة 
هدمها  مت  قد  و  املعنيني  طرف  من 
باالستعانة بعتاد ووسائل و جتهيزات 
العملية  إلمتام  البلدية  سخرتها 

بحضور رئيس دائرة عنابة .
ف سليم

 قسنطينة 
القوة العمومية الستكمال أشغال ربط الغاز بسكنات عدل 2

لوالية  احمللية  السلطات  سخرت  
شق  إلمتام  العمومية  القوة  قسنطينة 
والكهرباء  الغاز  قنوات  لتمرير  الطريق 
بالرتبة   2 عدل  سكن   6000 ملشروع 
املقاولة  قبل  من  مراد،  ديدوش  ببلدية 
أن مت منعها من استكمال  بعد  املكلفة 
العائالت  إحدى  قبل  من  األشغال 
التي بقيت تعرقل العلمية بعد التوصل 
الذين  احللوفة  قرية  سكان  مع  التفاق 
وبعد  أيضا.  األمر  يعارضون  كانوا 
بها  قام  التي  االحتجاجات  سلسلة 
مكتتبوا عدل 2 بداية األسبوع احلالي، 
ربط  مشروع  عرفها  الذي  املشاكل  بعد 

موقع 6000 سكن عدل بالرتبة ببلدية 
ديدوش مراد لوالية قسنطينة، مبختلف 
عبر  نهائي  حل  إيجاد  مت  الشبكات،  
تسخير القوة العمومية يوم أمس، وذلك 
املنفعة  لصالح  امللكية  نزع  أجل  من 
السميع  عبد  للوالي  مثلما سبق  العامة 
سعيدون أن وعد به خالل آخر اجتماع 
استبشروا  الذين  هؤالء  باملكتتبني، 
يوم  العمومية  القوة  بعد استعمال  خيرا 
األحوال  وحتسن  تزامن  والذي  أمس 
اجلوية التي ستسمح حسبهم باإلسراع 
يف اإلجناز يف حال توفرت اإلرادة، وهو 
ما يعني إمكانية تسليم أولى احلصص 

به،  وعدوا  أن  سبق  مثلما  مارس  شهر 
مناشدين الوالي الضغط مرة أخرى بغية 
 2000 من  أزيد  تسليم  من  التمكن 
املكتتبون  وكان  أولى.  كحصة  سكن 
باملشروع قد قاموا خالل األشهر املاضية 
بالعديد من احلركات االحتجاجية بعد 
املقاولة  مبنع  احللوفة  قرية  قام سكان  أن 
القنوات  مترير  ألجل  الطريق  شق  من 
بوشعور  عائلة  تعنتت  فيما  للمشروع، 
ما  وهو  مقدمة،  حلول  أي  ورفضت 
جعل تسخير القوة العمومية أمرا محتما 

.
خديجة بن دالي
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أخبار السر ايا

أحزاب »الفايسبوك«
 مــــارٌد عـــمـالق 
َعمدت بعُض األحزاب، خاصة المجهرية منها، 

مؤخرا، لتحويل منّصات التواصل االجتماعي 
إلى مقّرات لها، ِعوَض أن تتِخذها سندا إعالميا؛ 
م أي نشاطات أو اجتماعات  فتلك األحزاب ال تنظِّ
لمكاتبها السياسية، بل ال يمكن التأكد حتى من 
امتالكها مقّرات قارة. في حين، أنها تطل علينا 
عبر صفحات الفايسبوك لتقدم ُمداخالت واسعة، 

تتحدث من خاللها عن اجتماعات عقدتها ولقاءات 
نظمتها واستشارات قدمتها، إال أن العارَف بهذه 
األحزاب يعلم يقينا أن ما تقدمه هذه األخيرة ال 

يعدو أن يكون تموقعا موجها لالستهالك العام فقط. 

التَعريُب.. 
مطلٌب قديٌم َجديد

 عاد موضوع 
استعمال وتعميم اللغة 
العربية إلى واجهة 

النقاش بالمجلس الشعبي 
الوطني، الملف حركه 
- هذه المرة- النائب 

الطاهر شاوي الذي وّجه 
سؤاال مكتوبا إلى الوزير 
األول عبد العزيز جراد، 
بخصوص اإلبقاء على 
تجميد القانون الصادر 
في سنة 1996، الذي 
يأمر بتعميم واستعمال 
اللغة العربية في كامل 
المؤسسات الرسمية 

للدولة.

»بوديبة«.. 
للّتضامِن 
والّنقِل 
المّجاني 

 أعلنت جمعية »موزيت للمعاقني« بإليزي توفيرها النقل لذوي االحتياجات اخلاصة 
مجانا، وهذا عبر حافالت مؤسسة »بوديبة« اخلاصة بنقل املسافرين.

 ويأتي هذا االتفاق بحضور كل من مديرية النقل ومؤسسة النقل احلضري لوالية إليزي، 
ويتم التكفل مبجانية النقل يف املؤسسة املذكورة عبر كافة خطوطها املوزعة على املستوى 

الوطني، يف كل من )باتنة – قسنطينة – بسكرة – سطيف – إليزي ( للتكفل باملعاقني. 
كما سيشمل هذا االتفاق غير محدود املدة ما يزيد عن 750 شخصا من ذوي االحتياجات 
اخلاصة على مستوى والية إليزي؛ فما يتعني على هؤالء أثناء سفرهم سوى إظهار بطاقة 
»املعاق« أو تقدميها على مستوى شبابك احملطة، حسب ما وضحه رئيس جمعية »موزيت 
ادابير« عبد الرحمان لـ »أخبار الوطن«. وأضاف املتحدث أن العملية ستستهدف مستقبال 
سيارات األجرة. وهذا من شأنه أن يسهم يف توفير مختلف اخلدمات املجانية التي تقدم 

لهذه الفئة من املجتمع والتي تتطلب عناية خاصة من أجل ضمان حياة كرمية لها. 

طلبُة جامعة خنشلة يؤّدبون َمجــلــــس الّتــأديـب! 

»أوبرا الجزائر« 
تحَتِكُم إلى الَقضاء 

 رفعت إدارة أوبرا اجلزائر دعوة قضائية ضد إحدى القنوات اخلاصة، 
قائلة إن ما مت تداوله يضرب - مرة أخرى - بأخالقيات مهنة الصحافة 

ُعرض احلائط، حيث قالت: »إن الصور التي بثت عبر هذه القناة ليس لها 
عالقة بعرض البالي الروسي املنظم من 20 إلى 24 جانفي 2020«.

كما أضافت أنها تتمسك بحق املتابعة القضائية ضد كل تشهير كاذب 
ميس بسمعتها، كما أوضحت إدارة أوبرا اجلزائر أن الصور التي مت عرضها 
وربطها بحفل البالي الروسي تخص فعالية خاصة غير موجهة للجمهور 

العريض وليست من تنظيم دار األوبرا، وإمنا التنظيم كان من إحدى الهيئات 
التي استأجرت السنة املاضية فضاء دار األوبرا.

»كالوها«. . صرخُة 
جيجل في وجِه اإلسمنت 

»كالوها«.. صرخٌة صدح بها فالحو والية جيجل تعبيرا عن 
استيائهم مما أسموه اعتداًء ُمجحفا طال املساحات الفالحية، التي 
جرى حتويلها إلى مشاريع سكنية وإدارية وحتى جتارية على شاكلة 

إدارات ومخازن السلع، وكذا حظائر لبيع وشراء السيارات؛ األمر الذي 
جعل مساحة األراضي الفالحية تتراجع بنحو 30 ألف هكتار يف ظل 

صمت السلطات املعنية واملصالح الفالحية.
هذا، وتساءل الفالحون عن األسباب احلقيقية التي جعلت 

املسؤولني يقتطعون أراٍض خصبة يف بوخرتوم والكلم الثالث وتشييد 
مجمعات إدارية بها.

 رّدت التنظيمات الطالبية بجامعة »عباس لغرور« بخنشلة باإلضراب عن الدراسة يف 
أغلب املعاهد، ومنع الطلبة من الدخول إلى قاعات الدراسة إلجراء االمتحانات، وذلك 
على خلفية رفض اإلدارة االستجابة ملطلبهم األساسي املتمثل يف العدول عن توقيف 4 

طلبة عن الدراسة ملدة سنتني بعد إحالتهم على املجلس التأديبي.
 هذا، وأضاف الطلبة املضربون مطالب أخرى تتمثل يف إعادة النظر يف قرار ترحيل طلبة 
البيولوجيا إلى مدرسة الغابات، باإلضافة إلى قضية تقسيم قسم طلبة الهندسة الصناعية 
إلى قسمني رغم رفض اللجنة العلمية هذا القرار، ناهيك عن عدم إيجاد حل لالكتظاظ 

املسجل يف بعض األقسام التي جتاوز عدد الطلبة بها 55 طالبا.
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عبداهلل مجبري

التي حتوز »أخبار  البيان  و جاء يف 
الوطن« على نسخة منه أن هذه الوقفة 
ظاهرة  وانتشار  استفحال  بعد  جاءت 
التي  املرخصة  غير  األجرة  سيارات 

باتت تغزو أحياء وطرقات املدينة.
و يضيف ذات البيان » إن  ممارسو 
لم  قانونية   غير  بطرقة  املهنة  هذه 
يكتفوا  بهذه  التصرفات بل تعدوا إلى 

وجه  يف  البيضاء  األسلحة  استعمال 
اإلعتداء  آخرها  كان  األجرة  سائقي 
مسكن   800 بحي  أجرة  سائق  على 
بتيليالن بعد خالف نشب بينه وىين 
على  طعنة  الذي  كلونديستان  سائق 
مستوى الرقبة  ،  مت  على اثرها  نقله 

إلى مستشفى أدرار .
سائقي   من  عدد  وطالب 
عشية  جتمهروا  الذين  سياراتاألجرة 
احلادث أمام مقر األمن احلضري الرابع 

ومعاقبة  حتقيق  فتح  أجل  من  باملدينة 
املعتدي .

النقابة املذكورة  هذا وقد و دعت  
عبر نفس البيان مديرية النقل واملصالح 
تطبيق  بضرورة  املختصة  األمنية 
املمارسات  هذه  مثل  وردع  القوانني 
متهمني املديرية الوصية بعدم اإللتزام 
الظاهرة  هذه  ملعاجلة  السابقة  بالوعود 
جميع  على  تبعاتها  من  حذروا  التي 

املستويات.

على خلفية اعتداء على زميلهم

سائقو سيارت األجرة بأدرار يحتجون
نظم العشرات من سائقي سيارات األجرة بأدرار المنضوين تحت نقابة االتحاد العام للعمال الجزائريين  وقفة 
احتجاجية، أمام مديرية النقل لوالية أدرار، على خلفية الممارسات غير الشرعية للناقلين غير المرخص  لهم 

أو ما يعرف بـ« الكلونديستان«.

يعيش سكان بلدية شروين بوالية 
أدرار وضعا أقل ما يقال عنه انه وضع 
مقومات  أدنى  انعدام  مأساوي نتيجة 
يوميات  حولت  التي  بالبلدية  احلياة 
السكان الى مأساة حقيقية مما جعلهم 
احمللية  السلطات  يناشدون  مرة  يف كل 
بالتدخل  الوالية  رأسهم والي  على 
العاجل النتشالهم من هذه الوضعية. 
تبعد  التي  سكان البلدية  وطالب 
عن مقر الوالية ادرار شماال بنحو 170 
مشاريع   إلجناز  بالتحرك العاجل  كلم 
عن  ناهيك  سنوات  عدة  منذ  املعطلة 
يف  املواطنون  فيها  التييتخبط  املشاكل 
الصحة   كقطاع  أخرى  قطاعات  عدة 
هناك   املواطن  يف أولويات  يأتي  الذي 
برغم ان البلدية  يقطنها 12 ألف نسمة 
الحتتوي على مستشفى  يقدم خدمات 
الشر ويني   للمواطن   صحية   تسمح 
بعدم  حتمل عناء السفر إلى البلديات 
املجاورة  مثل أدرار وتيميمون يف الوقت 
الذي تعاني فيه قاعة العالج الوحيدة 
ما  القابالت  هذا  هناك من نقص يف 
يعانون  املنطقة   من نسوة  الكثير  ترك 
األمرين أثناء قرب الوالدة فاحملظوظات  
يف  وهذا  مالئمة  يف ظروف  يلدن 
بتيميمون   املتواجدة  األمومة  مصلحة 

 . الطريق  يف  الكثيرات تلدن  إلن 
مقر  فيها  يقع  التي  البلدية  ان  فرغم 
بلدية  جانب  تضم الى  التي  الدائرة 
اوالد  و  طلمني  بلديتي  شروين 
عيسى إال ان  ذلك لم يشفع لها بأن 
كمثيالتها  التنمية  بركب  تلتحق 
مازال  حيث  املجاورة  البلديات  يف 
سكانالبلدية يشتكون غياب التنمية 
الذي  النقل  مثل  قطاعات  عدة  يف 
بإجتاه  وكذلك  داخل البلدية  ينعدم  
واليات الشمال  حيث طالبوا مديرية 
النقل بضرورة بإعادة اإلعتبار ل خط  
وأحياء   قصور  على   مير  الذي   51
املنطقة املذكورة كما كان يف السابق  
على  مير  الذي  الطريق  غرار  على 
يشهد حركة  الذي  أوقروت  دائرة 
أما   . الشمال  بإجتاه  للناقلني  واسعة 
الشروينيون  يطالب  السكن  قطاع  يف 
بكل  السكنية  احلصص  مبزيدامن 

يعيشون  اليزالون  الكثير  إلن  صيغه 
أن  كما  الهشة .  الطوبية  البنايات  يف 
الدائرة  املذكورة التي يعيش فيها أكثر 
يف  نقص  تعاني  نسمة  ألف   32 من 
على مخبزتني   تقتصر  حيث  املخابز  
هذه  التوفر  األحيان   غالب  يف  اللتان 
هذا  اليد العاملة  لنقص  وذلك  املادة  

هذه  على  للمضاربة  املجال  مافسح 
حيث وصل  سعرها  يف  والزيادة  املادة 
 15 إلى   أحيانا  الواحدة  اخلبزة  سعر 
املشاكل  هذه  .لتبقى  جزائري  دينار 
الذين  أقدم  يف  املواطنني  تنغص حياة 
يتطلعون حلياة أفضل توفر لهم العيش 

الكرمي.
عبداهلل مجبري

نقص في الهياكل الصحية و النقل و السكن بأدرار
التنمية  غائبة بـ»شروين« والمواطنون يطالبون ببعثها

تحضيرا لموسم الحج  والعمرة 
ندرة في منحة السفر ببنكˮ  بدر ‟ 

في عين صالح
اشتكى مواطنو والية عني صالح املنتدبة من نقص العملة األجنبية 
ببنك  منعدمة  تكون  أن  تكاد  والتي   ،« التصريفة   « يعرف عملية  مبا  أو 

الفالحة  و التنمية الريفية و الوحيد باملدينة.
   و قال عدد من املواطنني يف تصالريح لـ«أخبار الوطن«   ان  لبعملية 
اصبحت  مهمة مستحيلة وصعبة املنال منذ مدة بسبب الطلب املتزايد 
عليها من طرف املواطنني الراغبني يف منحة السفر ألداء العمرة أو احلج و 
قاصدي العالج بالدول املجاورة و تونس خاصة ، و هواة الترحال و السفر 
التي  املواطنني يف ختم جوازات سفرهم  رغبة آالف  العطل، وكذا  أثناء 

أخذوا بها “التصريفة” دون أن يسافروا .
عدم  األول يف  السبب  أن  السفر  منحة  على  املقبلون  أرجع  وقد      
حصولهم عليها مرده “البيروقراطية”، حيث لن يستفيد من حتويل العملة 
زبائن  و  واملقربون من موّظفني  املعارف  البنك إال أصحاب  على مستوى 
السوق  يف  األورو  األوروبية  العملة  ارتفاع  بعد  خاصة  وغيرهم.  دائمني 
البيومترية  اجلوازات  أصحاب  وخاصة  باملواطنني  دفع  ما  وهو   ، السوداء 

اجلديدة إلى التدفق على البنك لتحويل العملة واالستفادة من الفرق.
األشهر  خالل  تراجعت  التصريفة  أو  العملة  حتويل  قيمة  أن  علما 
األخيرة من 105 أورو إلى 100 أورو مقابل خمس  عشرة ألف دينار إلى 
خاصة  التراجع  واستمرار  الدينار  لقيمة  احلر  السقوط  جراء  دج    1570
بعض  يف  وانعدامها  التحويل  قسيمات  ونقص  املاضي،  العام  خالل 
األحيان.. وهو ما عرقل عملية حتويل الدينار اجلزائري إلى عملة االحتاد 
األوروبي، األمر الذي ساهم بشكل كبير يف ارتفاع األورو بالسوق السوداء 
إلى 20 ألف دج  أي بفارق 5 آالف دج عند البنك ، كونها تبقى امللجأ 

الوحيد للمضطرين مناملواطنني.
يف ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ “ أخبار الوطن ‟ أن شبابيك 
باملواطنني  تكتظ  حيث  يرام  ما  على  تسير  بتمنراست  العمومية  البنوك 
املدينة  السفر،كون  مئات جوازات  يوميا  تستقبل  السفر،و   مبنحة  للظفر 
حدودية و تعرف نشاط جتاري و عبور ملحوظ على عكس املقاطعة اإلدارية 
موظفي  تعامل  و  األورو من جهة،  ندرة عملة  يخلق  أين   ، عني صالح 
الزبائن به من جهة أخرى، فيما طالبوا بسد النقص  البنك الوحيد مع 
نتيجة النخفاض  وذلك   ، الواليات  بنوك  بني  التوزيع  الناجم عن سوء 

الدينار واألزمة االقتصادية.
عبد املالك خلضاري

من بينها طاعون المجترات 
 األمراض تهدد رؤوس الماشية بجانت 

و مديرية الصحة تحذر 
الواسع  االنتشار  مغبة  باليزي من  الفالحة  املصالح  مديرية   حذرت 
لألمراض على مستوى املقاطعة االدارية جلانت  التي باتت تهدد رؤوس 
الضالة  الواسع للكالب  املاشية و تتسبب يف نفوقها خاصة مع االنتشار 
لدى  البيطري  طبيب  القادر  عبد  مخطاري  قال   و  االخيرة.   االونة  يف 
املصالح الفالحية ملقاطعة جانت انه هناك أمراض منتشرة بشكل مخيف 
تهدد الثروة احليوانية على مستوى املقاطعة اإلدارية مت كشفها من خالل 

الدوريات  واخلرجات التي تقوم بها املصالح املعنية.
 وأكثرها انتشار حسب ذات املصدر هو مرض الكيس املائي الناجم 
عن عدم مراعاة شروط ردم األعضاء املصابة باملرض يف مختلف املذابح 
هذا تزامنا مع انتشار الكالب الضالة والتي تقتات من املزابل وفضالت 
وبني  الليلية  الفترات  يف  العمومية  األماكن  ما جتوب  غالبا  والتي  املنازل 

املزارع التي تتوسط املدينة وهو ما جعل اخلطر يهدد صحة املواطن .
على  جلهات  مختلف  البيطرية  املصالح  دعت  السياق  ذات  ويف 
ضرورة التكثيف من حمالت التحسيس لتوعية املواطن من خطر الرمي 
العشوائي للكيس املائي واتخاذ إجراءات للوقاية منه . كما أوصت ذات 
الثروة  لوقاية  الالزمة  االحتياطات  كل  باتخاذ  املواشي  مربي  املصالح 
احليوانية من األمراض األكثر انتشارا يف فصل الشتاء والتي تنتشر هذه 
األيام حيث  مت الكشف عنها مؤخرا ومن بينها مرض طاعون املجترات 
احليوان  على  اعرضها  تظهر  والتي  املعوي  والتسمم  والطفيليات  الصغيرة 
والتي سجلت يف  ونفوقها  باملنطقة  احليوانية  بالثروة  الفتك  إلى  تؤدي  مما 
عديد املرات يف مختلف النقاط عبر اإلقليم ويشير ذات املصدر أن املصالح 
الببيطرية اتخذت جميع اإلجراءات الالزمة من خالل تكثيف الدوريات 
يف كافة أرجاء املنطقة ويف حدود الوسائل املتوفرة مشيرا ان تواصل املربني 
بشكل مستمر مع املصالح املعنية من شانه ان يسهم يف الوقاية من انتشار 
احليوانية يف  الثروة  لغرض احلفاظ على  باحليوان  الفتاكة  االمراض  تلك 

املقاطعة .
براهيم مالك
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رشيد شويخ

السابق  املائية  املوارد  وزير  زيارة  وكانت 
لوالية الوادي قبل نحو الشهرين ، سانحة 
من  املؤسسة  ستمكن  مائية  مبالغ  لضخ 
،إذ  البلديات  عديد  عبر  نشاطها  توسيع 
يف  جديدة  بلدية   21 نحو  بضم  ستسمح 
الرباح  غرار  على  الوالية  جهات  مختلف 
وحاسي  ونسة  وميه  واملرارة  والبياضة 
خليفة ودوار املاء واحلمراية و حساني عبد 
إليها  العربي  ،تضاف  الكرين  والطالب 

بلديتا عاصمة الوالية والدبيلة.
بالوادي  للمياه  اجلزائرية  وحدة  وتأمل 
يف  خاصة  خدماتها  مستوى  حتسني  يف   ،
ونزع  املياه  حتلية  محطة  دخول  مع  مدينة 
سعة  تبلغ  منها  للخدمة  والتي  املعادن 
يوميا  ألف متر مكعب   30 اليومية  انتاجها 
االعتبار  إعادة  ،وكذلك  بتسلم مشروع 
عبر  للشرب  الصاحلة  باملياه  التزويد  لشبكة 
أحياء مدينة األلق قبة وقبة ، والتي كشفت 
ارقام صادرة عن مديرية املوارد املائية لوالية 
من  كلم   506 نحو  إجناز  مت  ،أنه  الوادي 
 500-63 األقطار  مبختلف  التوزيع  قنوات 
توزيع  صمام   510 إجناز  إلى  باإلضافة  مم، 
أيضا  وأجنز  50-500مم،  األقطار  مبختلف 
لدى  للمشتركني  فردية  توصيلة   28000
إضايف  ملحق  تقدمي  مع  للمياه  اجلزائرية 
فردية  توصيلة   6000 من  أكثر  إلجناز 
وتتمثل   ، املدينة  من  مبعثرة  مناطق  يف 
كهرومغناطيسية  عدادات  عملية  تركيب 
التجفيل  آالت  جتديد  وكذا  لآلبار، 
إضافة  هذا  الرئيسية،  الدفع  وقنوات 

التوزيع  والتي  اإلعتبار  خلزانات  إلعادة 
داخليا  اخلزانات  جميع  وطلي  مت  جتديدها 

وخارجيا.
القنوات مبحطة  مد  ملشروع  بالنسبة  أما 
الوادي،  مدينة  يف  واخلزانات  املعادن  نزع 
أنه  مت  املائية  املوارد  مديرية  أوضحت  فقد 
بلغ  أين  املعادن،  نزع  11 خزان مبحطة  ربط 
كيلومترا  على   40 حوالي  الشبكة  طول 
أشغال  بنسبة  البلدية،  عاصمة  مستوى 
%90،  ولم تبقى إلى نحو 03 كيلومترات  
تأخرت  ،كانت  االستكمال  طور  يف  هي 
التي  املقاولة  متاطل  بسبب  األشغال  بها 
الشطر  استكمال  يف  باألشغال  كلفت 
اخلاص بها  . وبخصوص الديون وسرقات 
تكبدتها  التي  قانونية  غير  بطريقة  املياه 
طرف  الزبائن  للسنة  من  للمياه  اجلزائرية 
اجلزائرية  وحدة  سجلت  فقد  املاضية  ، 

فيها  وقع  ملف  مجموعه  523  للمياه  ما 
غير  بطريقة  املياه  على  الزبائن  استيالء 
املؤسسة  بني  الودية  تسوية  ،ومت  شرعية 
والزبون بـنحو  390 دون بعد أن مت تسديد 
عن  التخالي  مقابل  جزايف   مالي  مقابل 
قضية   96 غير  أن   ، قضائية  دعوى  رفع 
يف  الشركة  أكدت  و   ، للعدالة  احالتها  مت 
لديون  اإلجمالية  القيمة  السياق  أن  ذات 
احلصيلة  وهي  77مليارسنتيم   بــ  الوحدة 
نهاية  يف  عليها  أوقفت  التي   الفصلية 
مليارات  ب10  لترتفع   ، املنقضي  مارس 
تبلغ  و87 مليار بداية شهر جوان  أخرى و 
،  وتتوزع هذه الديون بني  مختلف الفئات 
واإلدارات  ملياران،   2 بـ  التجار  بينها  من 
ما  يف  مليون،   900 ومقاولني  1.5مليار، 
مببلغ  األسد  ديوان  األسرة  حصة  بلغت 

مالي وصل لنحو 68 مليار    سنتيم.

بسبب ضعف الموارد المالية

الجزائرية للمياه تسير بلديتين فقط بالوادي
الوادي

حجز 03  قناطير من المخدرات 
خالل 2019 

  متكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة ألمن والية  
الوادي ،  من حجز 3 قناطير و 35 كيلوغرام من املخدرات و 

أكثر من 07 أالف قرصا مهلوسا خالل  سنة 2019
الكمية احملجوزة كانت  أن  الهيئة   لذات  بيان  وأوضح  
املناطق  ،شهدتها  استهالك  ،أو  وترويج  متاجرة  محل 
فيها235  ،تورط  الشرطة  قوات  إلختصاص   التابعة 
شخصا من مختلف الشرائح العمرية ، مت حترير 202 قضية 
الرقم  ،ويشكل  إقليما  املختصة  القضائية  للجهات  حولت 
كيلوغرام  من  ألقل  معدله  يصل  ،ما  السموم  من  احملجوز 
التي  احلقيقة  املعركة  يبني  ما  ،وهو  يوميا  املخدرات  من 
تخوضها مختلف مصالح األمن ضد مروجي هذه املادة التي 
تشكل خطرا حقيقا ليس على حياة الشباب فقط بل على 
مستقباللبالد ،وهو ما يفسر حالة االستنفار الدائم ملختلف 
األسبوع  ومع  األمن  مصالح  جنحت  ،اذ  األمنية  األسالك 
األول من السنة اجلارية بعد أن  متكن عـناصر فرقة البحث 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  التحري باملصلحة  و 
الوادي ، من اإلطاحة  بشبكة إجرامية منظمة  تتكون من 
إحدى  من  الثالث  ينحدرون  و  الثاني  العقد  شخصني يف 
املخدرات.متكن  بيع  و  نقل  يف  ينشطون  املجاورة  الواليات 
على إثرها عناصر ذات الفرقة من اإلطاحة بأفراد املجموعة 
اإلجرامية و حجز كمية جد معتبرة من املخدرات قدر وزنها 
اإلجمالي بــ 76 كلغ وحجز سيارة سياحية، كانت تستعمل 
لنقل املخدرات. بعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
مت إعـداد ملف جزائي للمشتبه فيهم وتقدميهم أمام اجلهات 
القضائية املختصة عن قضية تخزين و نقل و بيع املخدرات.
رشيد شويخ

تمنراست 
استياء من تدني خدمات المتعامل  

النقال  موبليس
كل  متنراست  لوالية  الشرقية  اجلهة  سكان  أبدى 
النقال  الهاتف  متعاملوا  خاصة  وتاظروك  أدلس  بلدية  من 
واألنترنيت  اإلتصاالت  شبكة  سوء  من  تذمرهم  موبليس 
إستياء  محل  الثالث,حيث صارت  أو  الثاني  للجيل  سواء 
وسخط من طرفهم,مؤكدين أن الشبكة باتت تقدم خدمات 
ضعيفة ومتذبذبة غير مستقرة,مشيرين إلى أن خدمة اجليل 
اخلوض يف  دون  األحيان  أغلب  منعدمة يف  الثاني صارت 

اجليل الثالث التي ال تعرف اإلستقرار متاما .
للمتعامل  شكاويهم  من  بالرغم  هؤالء  لي  أكد  وقد 
النقال وإطالعه باملشكل إال أن الوضع لم يتغيرولم تتحرك 
مصالح موبليس لتدارك الوضع وحتسني مستوى خدماتها يف 
البلديتني التي حتصيان لوحدهما ألفني مشترك وهو ما يعبر 
عن عدم حرص املتعامل على احلفاظ على ثقة مشتركيه يف 
املناطق وهو ما يفسره واقع عدم وجود خدمات الئقة  هذه 
وفاء  حول  التساؤل  يطرح  ما  الثاني  للجيل  بالنسبة  حتى 

املؤسسة لتعهداتها جتاه زبائنها.
وعبر لنا العديد من املشتركني من تدني خدمات شركة 
لو وجدوا متعامل  أنهم  الدرجة مؤكدين  موبليس إلى هذه 
أخر يقدم خدمات جيدة مثل تقنية اجليل الرابع ألستغنوا 
عن هذا املتعامل لضمان تغطية مقبولة يف املنطقتني.حيث 
أكد شباب بلديتي تاظروك وأدلس أنه يف الوقت الذي وصل 
لتقنية اجليل اخلامس ما يزال مواطنوا قرية تني  العالم  فيه 
تارابني وتبربيرت وأمقيد ومرتوتك حتت وطأة اجليل األول يف 
عالم األنترنيت.أين يناشد هؤالء السلطات العليا للمتعامل 
الثالث  اجليل  خدمات  بتحسني  العاجل  التدخل  باجلزائر 

وتدعيم البلديتني بتقنية اجليل الرابع.
كرزيكة أحمد

يقتصر تسيير وحدة الجزائرية للمياه  بالوادي، لقطاع الموارد المائية على بلديتين فقط من أصل ثالثين ،ويرجع  ضعف تغطية  المؤسسة 
لكامل تراب الوالية إلى ضعف مواردها المالية بالدرجة  األولى ،وغياب آلية واضحة للتحصيل .

تمنراست 
سكان تاظروك يطالبون بفرع لشركة سونلغاز

الواقعة  تاظروك  دائرة  سكان  يطالب 
مناسبة  كل  يف  متنراست  والية  شرق 
مطلبهم املتعّلق باخلدمة العمومية، وتفعيل 
خاصة  املواطن،  من  اإلدارة  تقريب  مبدأ 
يف أحد أهم القطاعات احليوية )الكهرباء( 

التي ال ميكن للمواطن اإلستغناء عنها،
التجارية  الوكالة  وجود  عدم  ظّل  ويف 
وإقتصارها  والغاز  الكهرباء  توزيع  لشركة 
واآلخر  احلني  بني  لها  ممثلني  إيفاد  على 
تسجيل  بعملية  القيام  أجل  من  للبلدية 
املستحقات أو حتصيلها أو تسجيل طلبات 
للمواطن غياب  الربط، يوّضح جليا ويبرز 
التكفل  مناسبة يف  عليه يف كل  تؤكد  ما 
سبب  الذي  األمر  املواطنني،  بانشغاالت 
حالة من االستياء لدى الساكنة وزاد من 
للتنقل  يضطرون  كونهم  اليومية  متاعبهم 

اخلدمات,  أدنى  أجل  طويلة من  مسافات 
على  الكهرباء  قطع  هو  بلة  الطني  زاد  وما 
تسديد  عدم  بعد  الفالحني  من  مجموعة 
الكهربائية  العدادات  وأخذ  املستحقات 
لي  أكد  بالوالية,حيث  ملقرالشركة 
يقطعون  إسترجاعها  بغية  أنهم  هؤالء 
للوالية  وإياب  ذهاب  كلم  مسافة  600 
وإرجاع  املستحقات  تلك  دفع  أجل  من 
شركة  أعوان  وأحيانا  العدادات  تلك 
العدادات  بتركيب  املكلفني  سونلغاز 
تاظروك  إلى  االعودة  يف  يتأخرون  وإعادتها 
أغلب  ألن  الفالحي  املنتوج  على  يؤثر  مما 
مزروعاتهم  سقي  يف  يعتمدون  الفالحون 

على املضخات الكهربائية.
الوالئية  هؤالءالسلطات  يناشد  وبذا 
من خالل حديثهم لـ«جريدة أخبار الوطن« 

بضرورة التدخل لدى القائمني على شركة 
توزيع الكهرباء والغاز بعاصمة الوالية، من 
بتاظروك  للشركة،  وكالة جتارية  فتح  أجل 
املنطقة  تعرفها  التي  الوضعية  هذه  ألن 
تأّخر  يف  خاصة  تقلقهم  أصبحت  بغيابها 
تسليم الفواتير الكهربائية يف وقتها احملّدد. 
وشّدد  هذا  العدادات  إسترجاع  وتأخر 
بعني  مطلبهم  أخذ  ضرورة  على  هؤالء 
معاناة  من  التقليل  أجل  من  االعتبار، 
واإلدارة  اخلدمات  تقريب  وجتسيد  تنقلهم 
من  قطاع جتاري  من  املواطن، خاصة  من 
لضمان  تفعيله  على  العمل  املفروض 
تأخرها  تساهم  وعدم  املداخيل  لتحصيل 
عمومية  خدمة  وتقدمي  الشركة  تطوير  يف 

جلميع املواطنني يف كل تراب الوالية.
كرزيكة أحمد 

الوادي
توقيف لص المساجد

األول  احلضري  األمن  عناصر  جنح 
بالوادي يف توقيف شاب عشريني ينحدر 
النتهاكه  الواليــة،  بلديات  إحد  من 
بعض  على  بالسطو  وقام  مسجد  حرمة 
تلقي  عقب  جاءت  العملية  جتهيزاته. 

بوقوع  تفيد  ملعلومات  الشرطة  مصالح 
سرقة من داخل مسجد الكائن بعاصمة 
الوالية لتباشر حتريتها التي أسفرت عن 
التعرف عن مقترف اجلرم وتوقيفه وبعد 
إعداد  مت  التحقيق  إجراءات  استكمال 

أمام  مبوجبه  قدم  حقه  يف  قضائي  ملف 
الوادي  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
القليلة  األيام  يف  أمامه  سيعرض  ،أين 

القادمة. 
رشيد شويخ  
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بـــلقاسم.ج

الذين  فناية   بلدية  شهدت   و 
عقود  على  تأخر حصولهم  من  يعانون 
امللكية، وسوء التسيير التي برزت إلى 
الوجود من خالل احتجاجات سكان 
تالة خالد الذين يعارضون قرار اإلدارة 
احمللية الذي استفاد مبوجبه مواطن من 
عقار، فيما ال يزال  سكان قرى بلدية 
بالوعود  الوفاء  ينتظرون  أميزورالذين 
بينما  مبعاناتهم،  للتكفل  لهم  املقدمة 
شهدت   بلدية برباشة،  احتجاجات 
التسيير  يف  اختالفات  خلفية   على 
املنتخبني،مما  بني  سياسية  خالفات 
يف  البلدية  يف  املواطنني  شؤون  جعل 
محل خبر كان،إال بعد تدخل املسؤول 
حلل  التنفيذي  اجلهاز  على  األول 

االنسداد .
و يف  بلدية أوقاس أقدم  محتجون  
أن  بعد  الوطنية  الطرق  غلق  على 
أكثر  منذ  الوالية  مصالح  فشلت 
أنبوب  مترير  عن  سنوات  تسعة  من 

الشرقية  البلديات  إلى  الطبيعي  غاز 
بسبب معارضة قرية »تدلسني«وبقيت 
مكانها،واحلل  تراوح  احمللية  التنمية 
اإلجراء  عنه  يتمخض  ما  انتظار  يف 
الوالي  ينوي  الذي  واإلداري  القانوني 
املادة  هذه  وتزويد  مترير  قصد  اتخاذه، 

وهو  الوالية  شرق  سكان  إلى  احليوية 
للمواطنني  كبيرة  معاناة  سبب  ما 
واملسافرين والعمال وغيرهم،  يف حني 
ترد السلطات الوصية يف كل مرة على 
يتطلب  املشكل  هذا  مثل  معاجلة  أن 

الدراسة العميقة .

بجاية
حملة توعوية للحد من تبذير الخبز 

التحسيسية  الوالئية  بجاية،احلملة  لوالية  التجارة  مديرية  أطلقت 
للحد من تبذير اخلبز واستعمال األكياس الورقية بدال من البالستيكية 
التجار واحلرفيني  التيطري واحتاد  التجارة والصناعة  بالتنسيق مع غرفة 
القطاع.ألجل جناح  وشركائهم، تزامنا مع تنصيب املدير اجلديد لهذا 
اخلبز«مت  تبذير  عملية  ملكافحة  شعار«معا  حتت  الهامة  احلملة  هذه 
التضامن،التربية،السياحة  قطاعات  األمنية،  املصالح  من  كل  دعوة 
والصناعة،الشؤون  التجارة  التقليدية،غرفة  والصناعة 
اجلمعيات  الصومام،  اجلزائر،إذاعة  الدينية،الشبابوالرياضة،اتصاالت 
املهنية،ومت تتويج أول لقاء بتسطير برنامج خرجات ميدانية الستهداف 
احلفالت،كما  الشباب،وقاعات  واملخابز،ودور  اخلبز  بيع  محالت 
على  التركيز  ضرورة  الوالية  بهذه  املستهلك  حماية  جمعية  اقترحت 
الغرفة  هذه  ستقوم  صلة  ذي  صعيد  والفردية.على  اجلامعية  املطاعم 
ممارسي النشاطات  أقدم  بتكرمي  التجارة  لقطاع  مباشرا  شريكا  بصفتها 
االقتصادية من مختلف القطاعات: صناعة، خدمات، جتارة وأشغال 
البناء، كما سيكون هذا احلفل مبثابة التفاتة طبية إلى مجهودات القطاع 
اخلاص يف التنمية االقتصادية والتنويه بالنتائج احملققة من خالل تكرمي 

عينة من هؤالء املمارسني وخلق جو لالحتكاك املباشر بني األجيال.
بـــلقاسم.ج

تيبازة 
مكتتبو عدل يحتجون من أمام مقر الوالية

نظم عشرات املكتتبني من برنامج سكنات عدل وقفة احتجاجية 
واستالم  التهيئة  أشغال  يف  باإلسراع  للمطالبة  تيبازة  والية  ومقر  أمام 

سكناتهم التي  انتظروها مند 7 سنوات.
االجتماعية،  الوقفة  هذه  أن   »2 »عدل  بجمعية  عضو  وحسب 
جاءت من أجل املطالبة بالتهيئة اخلارجية للسكنات، والتي انطلقت 
يف بعضها وتوقفت بعد بلوغها نسبة 10 % ، و مازلت لم تنطلق يف 
البعض  منها، مثل حصة 1700 مسكن باحلديقة ، وأكد محدثنا أنه 
بعد اللقاء األخير مع مديرية التعمير بالوالية اتضح أن املشكل يكمن 
يف عدم وجود األموال اخلاصة بربط السكنات بشبكة الكهرباء والغاز، 
والتي حتتاج إلى مبالغ مالية ضخة وشركة سونلغاز ال تقوم باألشغال إال 
عند توفر الغالف املالي، كما أن وكالة عدل أكدت للمحتجني يف وقت 
سابق أن األمر يخص مدير التعمير،  وأن الوكالة مهمتها أشغال البناء 
فقط ، وحتدث احملتجون عن أنهم ينتظرون سكناتهم من سنة 2013 ، 
2000 سكن   الوعود الذي قطعها على نفس والي والوالية بتسليم  و 
التي وصلت  اخلاطئة   املعلومات  بسبب  تتحقق  لم  األول  الثالثي  يف 
الوعود من  فان هذه  احملتجني  ودائما حسب  حول وضعية األشغال ، 
املستحيل حتقيقها حتى يف نهاية السداسي األول من سنة2020 ، من 
جهة ثانية، فإن احملتجني الذين رفعوا أثناء  وقفة أمس عدة شعارات، 
التهيئة  أشغال  تنفيذ  اإلسراع  يف  التعمير  مديرية  من  يطالبون  فإنهم 
اخلاصة يف حصة 1700 سكن بحي،  و1700  مسكن بحي احلديقة 

و1350 ببوسماعيل .
أيوب بن تامون

تواصل حملة  » شجرة لكل مواطن«
غرس أزيد من 1000 شجرة بتلمسان

الغابات  محافظة  مع  بالتنسيق  لتلمسان  الوطنية  احلظيرة  نظمت 
جمعية  وكذا  اليتيم  كافل  جمعية  من  كل  ومبشاركة  تلمسان  لوالية 
االستثمار الفكري والعطاء االنساني و كل من مديرية األمن  الوطني 
لوالية تلمسان والدرك الوطني ،عملية تشجير يف غابة تلمسان بحيث مت 
غرس  600 شجرة من نوع اخلروب وأكثر من 400 شجرة من الصنوبر 
بلديات  غابات  عبر مختلف  األشجار  من  أنواع  وعدة  الدرو  و  احللبي 
صلة  ذات  سياق  ويف  ومغنية  وصبرة  سنوس  وبني  ومنصورة  تلمسان 
االحسان  دار  مع جمعية  وبالتنسيق  لتلمسان  الوطنية  احلظيرة  بادرت 
بعملية تشجير  بتلمسان   الوالئي  األمن  ذهنيا وكدا مديرية  للمعاقني 

على مستوى غابة تلمسان بهضبة اللة ستي ومت غرس120شجرة
ريان تلمساني

 بسبب تدهور الوضعية المعيشية وسوء تسيير اإلدارة 

تصاعد لالحتجاجات منذ بداية
 السنة الجارية ببجاية

عادة ظاهرة غلق الطرقات االحتجاجات مجددا إلى العديد من مناطق والية بجاية ، منذ بداية السنة الجارية حيث شهدت  
الجبهة االجتماعية غليانا بسبب تدهور  مستوى المعيشة وسوء التسيير .

ال يزال مشروع 80 سكنا تساهميا 
يرواح  ببلدية منداس يف والية غليزان 
مكانة منذ سنة 2008 حيث لم تتعد 
املائة ما جعل  الواحد يف  نسبة اإلجناز 
السلطات  يناشدون  املشروع  مكتتبي 
الوالئية للتدخل العاجل حلمل املرقي 
ألجل  املشروع  صاحب  العقاري 

الشروع يف عملية اإلجناز.
املشروع  حتويل  بضرورة  وطالبوا 
يف  إجنازه  بإمكانه  آخر  عقاري  ملرقي 
أقرب اآلجال وتعويضهم حلجم الضرر 
الذي حلق بهم جراء طول إنتظار بسبب 

اهمال هذا املرقي  ملشروعهم .
بعض  عنه  كشف  ما  وحسب 
بانهم  املشروع  هذا  من  املستفيدين 
طلبه  الذي  املالي  الشطر  قيمة  سددوا 
سنة  منذ  بوهران  حاليا  املقيم  املرقي 

الذي  املشروع  ينجز  لم  أنه  إال   2011
لم يتعد حفرة كبيرة بها بعض احلديد 
حيث لم يفهموا سر كل هذا التقاعس 
مناشدين  اإلجناز  عملية  مباشرة  يف 
بالتدخل  غليزان  والية  مسؤولي 
مع  القانون  تطبيق  ألجل  املستعجل 
موقف  يف  وضعهم  الذي  املرقي  هذا 
مادام  إجتماعية صعبة  حرج ووضعية 
خانقة  سكن  ازمة  يعانون  أغلبهم  ان 
حتمت عليهم دفع تكاليف إضافية من 
اجل إستئجار سكنات من اخلواص .

ملصالح  سبق  ذاته،  السياق  ويف 
بإستدعاء  ان   قامت  منداس  بلدية 
بناء  الذي ميتلك رخصة  املعني  املرقي 
منذ سنوات والتي لم يستلمها اال بعد 
التي  لألرضية  املالية  القيمة  دفع  ان 
سينجز فوقها املشروع وهو السبب الذي 

لعملية اإلجناز  الفعلي  عطل اإلنطالق 
.

السابق  غليزان  لوالي  ايضا  وسبق 
إعذار  املرقي  بضرورة  شخصيا  أمر  ان 
أقرب  يف  االجناز  عملية  ببدأ  املعني 
وقت كما أمر بتسوية وضعية املكتتبني 
حترير  اجل  من  السكن  بصندوق 
املقدرة  الدعم  قيمة  من  اإلستفادة 
يف  اإلسراع  ألجل  سنتيم  بـ70مليون 

وتيرة اإلجناز التي تبقى متأخرة جدا.
نداءاتهم  جتد  أن  املكتتبني  ويأمل 
الوالئية  السلطات  من  صاغية  اذانا 
إليجاد حل سريع ملشكلتهم يف اقرب 
التي  االنتظار  حالة  إنهاء  و  اآلجال 
سئموا منها و أثرت كثيرا على ظروفهم 

املعيشية 
ب.أمني

انطلق سنة 2008
مشروع 80 سكنا تساهميا في منداس بغليزان يراوح مكانه

احمد  سيد  قرية  سكان  احتج 
معسكر  بوالية  ببوحنيفية  الدروني  
تنديدا  الطريق    بغلق   قاموا  و 
فيها  يزاول  التي  املزرية  باألوضاع 
مستوى  على  دراستهم،  أطفالهم 
الدين   محي  دعالش  ابتدائية  
تصريح  يف  احملتجني  من  عدد  قال 
املؤسسة  هذه  ان   « الوطن  »الخبار 
للحيوانات  باسطبل  اسبه  اصبحت 
الت  التي  املتردية  لالوضاع  نتيجة 
املدرسة  فناء  تدهور   جراء  اليه  
ممزوجة  مائية  برك  الى  يتحول  الذي 

فيها  تتساقط  مرة  كل  يف  باألوحال 
من  األولياء  استكى  كما   ، األمطار 
و  االقسام خاصة  داخل  االكتظاظ  
فقط  اقسام  ثالثة  تضم  املؤسسة  ان 
 ، بالتناوب  التالميذ  فيها  يدرس 
فضال عن نقص الطاوالت و انعدام 
دورات  تدهور  و  مدرسي   مطعم 
املساه و غيرها   و اضاف محدثونا ان 
اطفالهم محرمون من النقل املدرسي 
كيلومترات  لعدة  اسلير  يضطرهم  ما 
من اجل االلتحاق مبقاعد الدراسة ما 
اثر سلبا على حتسلهم الدراسي  من 

جهته  أكد  رئيس املجلس الشعبي 
البلدي »طوير احمد«  رفقة   رئيس 
اخبار   « استقباال  اللذاتن  الدائرة  
الوطن »للرد على انسغاالت السكان 
، حيث قال رئيس البلدية انه بصدد  
بالتنسيق  ذلك  و  املشاكل  هده  حل 
و«  العمومية  التجهيزات  مديرية  مع 
إصالح كل ما يستلزم ذلك، و أنها 
مسالة وقت ال أكثر و أنه ال علم لهم 
مفتش  امتنع  فيما  ذلك«،   بكل 

املدارس عن الرد على املوضوع.
 بهيجة بلعالم

 تنديدا بتدهور وضع ابتدائية »دعالش محي الدين«
سكان قرية الدروني ببوحنيفية  بمعسكر يحتجون
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أكد رئيس اللجنة الوطنية اجلزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي 
سعيد العياشي الثالثاء، أن القرار املغربي بتنظيم منافسات كأس افريقيا 
لكرة القدم داخل القاعة بالعيون احملتلة يعد »قرارا سياسيا محضا وليس 
حدثا رياضيا«.وأضاف السيد العياشي ان »هذه املؤامرة مت اعدادها منذ 
وقت طويل من قبل الرئيس احلالي لالحتادية امللكية املغربية لكرة القدم 
ممثل  إبعاد  اجل  من  الوسائل  جميع  كذا  و  الفاسد  املال  استغل  الذي 
اجلزائر لدى االحتاد االفريقي لكرة القدم )كاف(« مشيرا الى ان مساعد 

رئيس الكاف يحمل اجلنسية املغربية.
الشعب  مع  للتضامن  اجلزائرية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أوضح  كما 
رياضية يف  منافسة  بتنظيم  يسمح  قانون  اي  يوجد  »ال  انه  الصحراوي 
إقليم محتل وان ذلك مناف للقيم واألخالق الرياضية«.وتابع قوله ان 
»الهدف الذي يسعى وراءه املغرب من خالل تنظيم هذه املنافسة يتمثل 
يسعى  »املغرب  أن  الغربية«.وأضاف  الصحراء  احتالل  التهوين من  يف 
من خالل هذه احملاولة الى تغليط الراي العام الدولي بخصوص محاوالته 
التراب  على  مزعومة  سيادة  فرض  و  االحتالل  على  الشرعية  إضفاء 
الصحراوي«.واعتبر ذات املتحدث ان املغرب يعمل يف الصحراء الغربية 
متاما كما يفعل االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة الغربية بفلسطني.كما 
اشار السيد سعيد العياشي الى ان »جميع مناورات االحتالل املغربي يف 

الصحراء الغربية لديها نظيرتها يف الضفة الغربية«.
العمل  ليس  العيون  مدينة  قدم يف  كرة  دورة  تنظيم  ان  قوله  وتابع 
احملتلة«  الصحراوية  األراضي  يف  املغرب  جانب  من  نوعه  من  الوحيد 
يف  »قنصليات«  يسمى  ملا  البلدان  بعض  بفتح  السياق  ذات  يف  مذكرا 
الغابون. و  غينيا  و  وغامبيا  القمر  جز  غرار  على  احملتلة  العيون  مدينة 
دبلوماسي  بنشاط  تقوم  »القنصليات ال  لكون  السياق  وتأسف يف ذات 

حيث ان دورها يتمثل يف خدمة رعايا بلد يف حني ان  تلك البلدان ال 
متلك رعايا يف األراضي الصحراوية احملتلة و ان فتح تلك القنصليات 
ال غاية منها إال إضفاء الشرعية على االحتالل و الدفع الى االعتقاد 
الصحراوي«.وأردف  االقليم  على  للمغرب  املزعومة  ب+السيادة« 
بالقول ان »منتدى كرانس مونتانا، الذي نظم سابقا يف مدينة الداخلة 

احملتلة، يندرج كذلك يف إطار اخلطوة الدعائية للمغرب«.
وعبر عن استيائه بالقول »ال تقوم القنصليات بأنشطة دبلوماسية 
بل يتمثل دورها يف تقدمي خدمة ملهاجري بلد ما إال ان هذه البلدان 
)جزر القمر وغامبيا وغينيا والغابون( ليس لديها مهاجرين باألراضي 
الصحراوية احملتلة. فتح هذه القنصليات ال تفيد اال إلعطاء الشرعية 
لالحتالل املغربي و التظاهر كأن املغرب يتمتع بالسيادة على األراضي 

الصحراوية«.
الشعب  مع  للتضامن  اجلزائرية  الوطنية  اللجنة  رئيس  وعبر 
اهتمامه  يبد  لم  العالم  بلد مهم يف  ارتياحه كون اي  الصحراوي عن 
»هذه  بالقول  مضيفا  احملتلة،  الصحراوية  األراضي  يف  قنصلية  بفتح 
و  اإلفريقي  االحتاد  قوانني  و  األممية  و  الدولية  القوانني  حتترم  البلدان 
مستقال  غير  اقليما  الغربية  الصحراء  يعتبر  الذي  االوروبي  االحتاد 
املكلفة  االممية  الرابعة  اللجنة  أعمال  جدول  إطار  يف  يندرج  الذي  و 
بتصفية االستعمار.وأضاف ذات املسؤول بالقول »بهدف منع املغرب 
ان  و  أنفسنا  ننظم  ان  من مواصلة سياسته االستعمارية يجب علينا 

نتحد«، داعيا وسائل االعالم الى االنضمام الى هذا املسعى.
للمسألة  الالمشروط  اجلزائر  بدعم  العياشي  السيد  ونوه 
اجلمهورية  رئيس  قد جدده  املوقف  »هذا  ان  الى  مشيرا  الصحراوية، 

السيد عبد املجيد تبون«.

رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي
دورة كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة »قرار سياسي محض« 

األلعاب المتوسطية وهران 2020
توفر االعتمادات المالية يمنح نفسا جديدا للمشاريع 

الخاصة بالطبعة الـــ19 
تعرف املشاريع اجلاري إجنازها بوهران والتي تخص قطاعات مختلفة حتسبا الحتضان املدينة للطبعة ال19 أللعاب البحر األبيض 
املتوسط يف 2021، تقدما محسوسا يف وتيرة األشغال يف ظل »توفر االعتمادات املالية املخصصة لها«، حسبما علم الثالثاء من مصالح 
الوالية.وترأس لهذا الغرض والي وهران عبد القادر جالوي اليوم الثالثاء مبقر الوالية اجتماعا تقنيا بحضور املدراء التنفيذيني املعنيني 
مبختلف املشاريع املتعلقة بهذه األلعاب، »خصص لتقدمي عروض قطاعية مفصلة حول كل العراقيل اإلدارية واملالية والتقنية املسجلة على 
مستوى مختلف الورشات، وكذا تقييم الوضعية احلالية لألشغال«، يضيف نفس املصدر.ومت خالل هذا االجتماع التأكيد »على ضرورة 
تضافر كل اجلهود من قبل مختلف املتدخلني واملتابعة امليدانية واملستمرة لهذه املشاريع، سواء من قبل املصالح اإلدارية بصفتها صاحبة 

املشاريع، وكذا من قبل مختلف املصالح التقنية ومكاتب الدراسات واملؤسسات املكلفة باإلجناز.«
وخصصت السلطات العمومية حلد اآلن ما ال يقل عن 800 مليون دوالر إلجناز املشاريع املخصصة لأللعاب املتوسطية، وفق ما صرح 

به الوزير السابق للقطاع خالل اجتماع املكتب التنفيذي للجنة الدولية لأللعاب مطلع شهر ديسمبر املنصرم بوهران.
ويتعلق األمر مبشاريع رياضية هيكلية التي يجري إجنازها حاليا على غرار املركب األوملبي 40.000 مقعد والقرية املتوسطية، وأخرى 
قدمية استفادت من أشغال إعادة تهيئة، على غرار املسبح األوملبي، قصر الرياضة حمو بوتليليس، مركب التنس، مركز الفروسية عنتر 
بن شداد، حقل الرماية، مركز تكوين إطارات الشباب والرياضة ومركب أحمد زبانة. كما مت إطالق مشاريع متعلقة بقطاعات أخرى، 
قطاعي  هامة يف  إجناز مشاريع  أشغال  وإنهاء  الطرقية  احملاور  تهيئة  املتوسطية،  والقرية  األوملبي  باملركب  احمليطة  املنطقة  تهيئة  غرار  على 
األشغال العمومية والنقل مثل الطريق الرابط بني ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب، الطريق االجتنابي اخلامس، تهيئة وعصرنة 
‘’تليفيريك’’ وهران وإجناز احملطة اجلوية اجلديدة مبطار وهران الدولي أحمد بن بلة، وغيرها من املشاريع الهيكلية التي يجري إجنازها يف 
إطار هذه األلعاب. ومعلوم أن الهياكل الرياضية اجلديدة أو تلك التي تخضع لعملية إعادة تهيئة من املقرر استالمها كليا يف آجال ال 
تتعدى نهاية شهر يونيو املقبل، حتسبا لوضعها حيز التجربة قبل عام من انطالق األلعاب املتوسطية املبرمجة من 26 يونيو إلى 5 يوليو 

2021، وذلك تنفيذا لتعليمات اللجنة الدولية لأللعاب التي يرأسها اجلزائري عمار عدادي.

بطولة الجزائر للسباحة
بروز عرجون ومجاهد في سباقات اليوم األول

تألق الثنائي الدولي عبد اهلل عرجون ونسرين مجاهد بإسقاطه للرقم القياسي اجلزائري يف تخصصي 200 م على الظهر و 100 م أربع سباحات تواليا يف 
إفتتاح بطولة اجلزائر املفتوحة والبطولة الوطنية الشتوية أصاغر وأواسط باحلوض الصغير 25 مترا اجلارية بني 21 و 25 جانفي مبسبح امحمد باحة بباب الزوار 
شرق العاصمة اجلزائر .ونال عرجون صاحب 19 سنة لقب سباق 200 متر سباحة على الظهر بسيطرته على النهائي بتوقيت قدره 1 د 58 ثا 43 ج محسنا 

بذلك الرقم القياسي الوطني السابق الذي كان بحوزته واملقدر بـ 1 د 58 ثا 71 بواقع 28 جزء من املئة
وتوجت مجاهد صاحبة الـ20 سنة بذهبية 100 متر أربع سباحات بزمن قدره 1 د 03 ثا 37 ج لتحطم سباحة املجمع البترولي الرقم القياسي الوطني 
القدمي املقدر بـ1 د 04 ثا 34 ج الذي كان بحوزة زميلتها رانيا نفسي .كما جتدر اإلشارة إلى التوقيت املتميز الذي حققه سباح املجمع البترولي جواد سيود الذي 
إقترب من إسقاط الرقم القياسي الوطني لسباق 100 أربع سباحات بواقع 13 جزء من املئة حيث إفتك املعدن النفيس خالل النهائي بزمن قدره 54 ثا 82 ج 

بينما يبقى الرقم القياسي القدمي بحوزة الدولي اجلزائري السابق نبيل كباب صاحب الـ54 ثا 82 ج منذ سنوات طويلة
وعند الفئات الصغر، برزت السباحة الصاعدة خنساء بلقاسميصاحبة الـ15 سنة بتتويجها بذهبية 200 متر على الصدر عند الوسطيات  ولدى الكبريات 

يف البطولة املفتوحة.  مدير املنتخبات الوطني: األصاغر واألواسط نافسو بقوة على منصة التتويجات
 أوضح مدير املنتخبات الوطنية باإلحتادية اجلزائرية للسباحة ملني بن عبد الرحمان أنه مبا أن هذه املنافسة تضم بطولتني فقد تنافس السباحون لفئتي 
األصاغر واألواسط أثناء احلصة الصباحية على منصة التتويج كما متكنت العناصر التي حققت وقت مؤهل إلى خوض نهائي البطولة املفتوحة على غرار 
بلقاسمي والتي فازت بلقب الفئتني لتخصص 200 متر على الصدر .عند اإلناث إنحصرت املنافسة بني املجمع البترولي و نادي عيون الترك. وأضاف التقني 
بخصوص البطولة املفتوحة عند فئة األكابر سجلنا سيطرة تامة يف أغلب السباقات لعناصر املجمع البترولي مع تسجيل رقم قياسي للسباحة مجاهد يف 100 
م متنوع بينما إكتفى إحتاد اجلزائر بذهبيتي جاب اهلل يف 400 م حرة وبلقاسمي 200 م على الصدر وذهبية واحدة لنادي بريد اجلزائر من نصيب عرجون يف 

الـ200 م على الظهر
واختتم بن عبد الرحمان حديثه بأن سيطرة املجمع راجعة إلمتالكه 85 باملئة من سباحي النخبة سيما بإستقدام الثالثي شوشار خندريش وبلمان 
من االحتاد، وفيما يخص الترتيب العام املؤقت للميداليات مختلط يتقدم املجمع البترولي الكوكبة برصيد 5 ذهبيات متبوعا بإحتاد اجلزائر بـ 2 ذهبية و بريد 

اجلزائر بذهبية

 إشــــــهــــــــار
23-01-2020
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الناخب الوطني جمال بلماضي: 

 بوركينا فاسو المنافس األول لنا بوركينا فاسو المنافس األول لنا

مراوغات استعراضية

محــرز يبـدع أمـام شيفيلـد
أشاد نادي مانشستر سيتي بالنجم اجلزائري 
رياض محرز الذي أبدع وأمتع يف مباراة فريقه أول 
أمس الثالثاء أمام شيفيلد ونشر احلساب الرسمي 
للفريق اإلجنليزي عبر »التويتر«: »تعددت الطرق 
إليقاف محارب الصحراء.. رياض محرز... 
وكان قائد اخلضر قد تالعب مبدافعي »شيفيلد« 

طوال أطوار املباراة حيث كرر النجم الدولي 
اجلزائري »رياض محرز« مراوغته السحرية مع 
فريقه مانشستر سيتي يف املواجهة التي تدخل 
حلساب اجلولة 24 من الدوري االجنليزي املمتاز 
انتهت بفوز السيتيزن بهدف وحيد دون رد محرز 
راوغ مدافع الفريق املضيف بنفس طريقة مباراة 
الذهاب بني الفريقني ما جعل حساب السيتي 
على التويتر ُيغرد: »رياض كررها الليلة، يجب 

أن تكون هذه املراوغة باسم رياض محرز«. وشهد 
اللقاء تألق قائد اخلضر بعد أن حتصل على ركلة 
جزاء بطريقة رائعة يف الدقيقة 36 الركلة نفذها 

غابريال خيسوس وضيعها بطريقة غريبة.

ــم 2022  ــكأس العال ــة ل ــة املؤهل ــات اإلفريقي ــن التصفي ــي م ــدور الثان ــة ال أســفرت قرع
بقطــر عــن مواجهــات متوازنــة نســبيا للمنتخبــات العربيــة، فيمــا شــهدت القرعــة مواجهتــني 
ــى  ــا، علــى رأس املجموعــة األول ــا اجلزائــري، بطــل إفريقي عربيتــني خالصتــني وجــاء منتخبن
مــع منتخبــات بوركينــا فاســو، النيجــر وجيبوتــي، وهــي مجموعــة جــد متوازنــة وميكــن القــول 
ــا،  ــع زامبي ــة م ــة الثاني ــس يف املجموع ــب تون ــب منتخ ــا يلع ــر، فيم ــاول اخلض ــا يف متن أنه
وموريتانيــا، وغينيــا اإلســتوائية ويلعــب املنتخــب املصــري يف املجموعــة السادســة مــع 
شــقيقه الليبــي يف الصــدام العربــي األول، بجانــب منتخبــي الغابــون وأنغوال...أمــا منتخــب 
املغــرب فيالقــي شــقيقه الســوداني ضمــن املجموعــة التاســعة يف املواجهــة العربيــة الثانيــة، 
ــوار  ــوت ديف ــرون وك ــا الكامي ــس منتخب ــاو ويتناف ــا بيس ــا، وغيني ــي غيني ــب منتخب ــى جان إل
ــابعة  ــة الس ــا يف املجموع ــوب إفريقي ــا وجن ــا غان ــارع منتخب ــا يتص ــة، فيم ــة الرابع يف املجموع
ــاب(، ويتأهل متصــدر  ــاب وإي ــن )ذه ــن دوري ــة دوري م ــات املشــاركة بالقرع ــب املنتخب وتلع
كل مجموعــة إلــى الــدور النهائــي مــن التصفيــات، الــذي يضــم 10 منتخبــات، علــى أن تقــام 
بينهــا 5 مواجهــات، ويتأهــل الفائــزون إلــى مونديــال 2022 مباشــرة وشــارك النجــم الفرنســي 
الســابق مارســيل ديســاييه يف ســحب القرعــة، التــي أجريــت يف العاصمــة املصريــة القاهرة... 
وتلعــب املنتخبــات املشــاركة بالقرعــة دوري مــن دوريــن )ذهــاب وإيــاب(، ويتأهل متصــدر كل 

ــام  ــى أن تق ــات، عل ــذي يضــم 10 منتخب ــات، ال ــن التصفي ــر م ــدور األخي ــى ال ــة إل مجموع
ــال 2022 مباشــرة. ــى موندي ــزون إل بينهــا 5 مواجهــات، ويتأهــل الفائ

النتائج الكاملة للقرعة:
المجموعة األولى:الجزائر-بوركينافاسو-النيجر-جيبوتي

المجموعة الثانية:تونس-زامبيا-موريتانيا-غينيا اإلستوائية
المجموعة الثالثة:نيجيريا-الرأس األخضر-إفريقياالوسطى-ليبيريا

المجموعة الرابعة:الكاميرون-كوت ديفوار-موزمبيق-ماالوي
المجموعة الخامسة:مالي-أوغندا-كينيا-رواندا
المجموعة السادسة:مصر-الغابون-ليبيا-أنغوال

المجموعة السابعة:غانا-جنوب إفريقيا-زيمبابوي-إثيوبيا
المجموعة الثامنة:السنغال-الكونغو-ناميبيا-الطوغو

المجموعة التاسعة:المغرب-غينيا-غينيا بيساو-السودان
المجموعة العاشرة:الكونغو الديمقراطية-البنين-مدغشقر-تنزانيا

تاريخ المواجهات في صالح الخضر

األفنـاك أقــوى مـن الخيـول
أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا املؤهلة إلى مونديال قطر 2022، املنتخب اجلزائري يف املجموعة 

األولى رفقة منتخبات بوركينافاسو، النيجر، وجيبوتي ويتفوق املنتخب اجلزائري تاريخيا على 
منتخب بوركينافاسو من حيث املواجهات املباشرة التي لعبها يف مختلف املنافسات وحقق املنتخب 

الوطني 8 إنتصارات على منتخب بوركينافاسو، 6 هزائم، و5 تعادالت من أصل 19 مباراة لعبها 
املنتخبات تاريخيا وسبق للمنتخب اجلزائري وأن تأهل إلى مونديال البرازيل سنة 2014، بعد 

املباراة الفاصلة التي لعبها أمام منتخب بوركينافاسو أين إنهزم بنتيجة 2-3 بواغادوغو، قبل أن يفوز 
يف مباراة العودة بنتيجة 0-1 بهدف مجيد بوقرة الشهير.

للمنتخــب  الفنــي  املديــر  بلماضــي  جمــال  أكــد 
األول  املنافــس  ســيكون  فاســو  بوركينــا  أن  اجلزائــري، 
للخضــر يف دور املجموعــات مــن التصفيــات املؤهلــة ملونديــال 
ــاء  ــي ســحبت أول أمــس الثالث 2022 وأوقعــت القرعــة الت
بالقاهــرة، املنتخــب اجلزائــري يف املجموعــة األولــى إلــى 
جانــب بوركينــا فاســو والنيجــر وجيبوتــي وقــال بلماضــي يف 
تصريــح ملوقــع الفــاف: »بعــد ســحب القرعــة، تبــدأ مغامــرة 
كأس العالــم، ســنواجه مجــدًدا بوركينــا فاســو املنتخــب 
ــل  ــال البرازي ــى موندي ــابه إل ــى حس ــا عل ــا تأهلن ــذي كن ال
2014 بفضــل هــدف مجيــد بوقــرة«. وأضــاف »صحيــح أن 
بوركينــا فاســو لــم تتأهــل إلــى بطولــة كأس أمم أفريقيــا األخيرة 
التــي أقيمــت مبصــر، لكــن األكيــد أن هــذا املنتخب ســيكون 
ــبة  ــع »بالنس ــة«. وتاب ــذه املجموع ــا يف ه ــوي لن ــس الق املناف
ــات  ــة وال معلوم ــرة واضح ــك نظ ــي، ال أمل ــر وجيبوت للنيج
دقيقــة عنهمــا. ســنعمل بجــد مــن أجــل معرفــة كل شــيء 
عــن منافســينا. كل مبــاراة ســتكون مبثابــة معركــة، ألن األمر 
يف النهايــة يتعلــق بالتأهــل إلــى املونديــال«. ودعــا بلماضــي 
إلــى التفــاؤل مؤكــدا أن الفريــق ســيبذل قصــاري جهــده مــن 
أجــل التطلــع إلنهــاء دور املجموعــات يف املركــز األول، قبــل 
ــت  ــا كن ــرر م ــال »أك ــتطرد قائ ــم واس ــدور احلاس ــات ال مباري
لهــا يف أدق  التحضيــر  أقولــه دائمــا، كل مبــاراة يتعــني 
ــا،  ــز نقــاط قوتن التفاصيــل، ســنعمل بجــد مــن أجــل تعزي
والتقليــل مــن نقــاط ضعفنــا«. وأضــاف : »اآلن ســننطلق يف 
العمــل اجلــدي، كل مبــاراة مــن التصفيــات ســتكون مبثابــة 
معركــة كبيــرة ألن التأهــل للمونديــال ســيكون يف املــزاد...
التفــاؤل كبيــر جــدا وســنضع كل مــا لدينــا مــن قــوة يف هــذه 
التصفيــات مــن أجــل بلــوغ املبــاراة الفاصلــة حيــث ســنعمل 
علــى تقويــة نقــاط قوتنــا وكــذا القضــاء علــى نقــاط ضعفنــا، 

مشــوار التصفيــات ســيكون طويــل وشــاق وســنأخذ جميــع 
ــا  ــا ُعدن ــكأس أمم إفريقي ــا ب ــم تتويجن ــة فرغ ــات بجدي املباري

تفاعل نجوم الخضر مع القرعة

تصفيات مونديال 2022.. نحن جاهزون
ــد  ــد بع ــدي اجلدي ــوض التح ــتعدادتهم خل ــم واس ــن جاهزيته ــر ع ــي اخلض ــف العب ــدى مختل أب
الكشــف عــن قرعــة تصفيــات مونديــال قطــر 2022 ونشــر »اســماعيل بــن ناصــر« عبــر حســابه الرســمي 
يف »االنســتغرام«: »تصفيــات مونديــال 2022.. نحــن جاهــزون«. ونشــر أيضــا يوســف باليلــي صورتــه 
ــى  ــون عل ــم عازم ــدا أنه ــال مؤك ــات املوندي ــنواجهها يف تصفي ــي س ــات الت ــع املنتخب ــاح« وم ــة »بوجن رفق
ــن  ــي تضــم كل م ــة اخلضــر الت ــو اآلخــر نشــر صــورة مجموع ــور« ه ــدي دول ــا أن »أن ــع التحــدي كم رف

قرعة التصفيات اإلفريقية المؤهلة لمونديال 2022

مجموعـة في متناول الخضر تبعث على التفـاؤل

القمة بين الكاميرون وكوت ديفوار

القرعة كانت رحيمة بالمنتخبات العربية
أســفرت قرعــة الــدور الثانــي مــن التصفيــات األفريقيــة املؤهلــة لــكأس العالــم لكــرة القــدم املقــرر إقامتــه يف قطــر 2022، 
التــي جــرت أول أمــس الثالثــاء يف العاصمــة املصريــة القاهــرة عن مجموعــات ســهلة نســبيا للمنتخبــات العربيــة يف الوقــت 
الــذي وقــع فيــه منتخبــا الكاميــرون وكــوت ديفــوار )ســاحل العــاج( يف مجموعــة واحــدة وضمــت املجموعــة األولــى منتخبــات 
اجلزائــر بطــل أفريقيــا وبوركينــا فاســو والنيجــر وجيبوتــي، فيمــا ضمــت املجموعــة الثانيــة منتخبــات تونــس وزامبيــا وموريتانيــا 
وغينيــا االســتوائية وجــاء منتخــب نيجيريــا علــى رأس املجموعــة الثالثــة مــع كابــو فيــردي )الــرأس األخضر( وأفريقيــا الوســطى 
وليبيريــا، فيمــا ضمــت املجموعــة الرابعــة منتخبــات الكاميــرون وكــوت ديفــوار )ســاحل العــاج( وموزمبيق وماالوي. وشــملت 
املجموعــة اخلامســة منتخبــات مالــي وأوغنــدا وكينيــا وروانــدا. أمــا املجموعــة السادســة فضمــت منتخبــات مصــر والغابــون 
ــات  ــة منتخب ــة الثامن ــا، واملجموع ــوي وإثيوبي ــا وزميباب ــوب أفريقي ــا وجن ــات غان ــة الســابعة منتخب ــوال، واملجموع ــا وأنغ وليبي
الســنغال والكونغــو وناميبيــا وتوغــو كمــا ضمــت املجموعــة التاســعة منتخبــات املغــرب وغينيــا وغينيــا بيســاو والســودان، فيمــا 

خالل شهر ديسمبر

مبولحي... األفضل في السعودية
مت اختيار حارس االتفاق السعودي رايس 
مبوحلي كأفضل حارس لشهر ديسمبر املاضي 

يف الدوري السعودي وكان الرايس العنوان 
األبرز يف السعودية يف اجلوالت 9، 10، 11، 
12 و13 حيث تصدى للعديد من الكرات 

وأنقذ فريقه يف العديد من املناسبات وأكدت 
الصحف الرياضية السعودية، أن »مبوحلي« 

هو »الكل يف الكل« يف نادي »االتفاق« ولواله 
لكان الفريق يف وضعية أخرى.

نهاية كابوس شالك

بن طالب يكشف سبب توقيعه مع الماكبايز
عّبر الدولي اجلزائري نبيل بن طالب عن 

سعادته بالتوقيع مع نيوكاسل، على شكل إعارة 
الى غاية نهاية املوسم اجلاري وصّرح قائال للموقع 
الرسمي لـ«املاكبايز« :«لقد كنت أريد العودة الى 
البرمييرليغ، وبشكل خاص مع فريق ُمحترم مثل 

نيوكاسل وواصل :«أهداف النادي ُتثير إهتمامي، 
واملدرب يثق يف إمكانياتي وهو ما حفزني على 
التوقيع هنا«. وأردف :«اإلدارة أيضا تثق يف 

قدراتي، واخلطوة التي قمت بها اآلن مثالية«....
ُيشار بأن متوسط امليدان، لم يلعب أي ثانية منذ 

بداية املوسم اجلاري، بسبب املشاكل التي ُتواجهه 
مع شالك 04 األملاني.
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ما تزال ادارة مولودية اجلزائر يف رحلة البحث 
عن خليفة كازوني، حيث دخلت يف مفاوضات 

جد متقّدمة مع املدرب اجلزائري نبيل نغيز من أجل 
تعويض رحيل املدرب الفرنسي »بيرنار كازوني«، 

بعدما ألغى رئيس مجلس إدارة العميد »ناصر أملاس« 
رحلته باجتاه الدار البيضاء املغربية من أجل التفاوض 

مع املدربني املغربيني بادو زاكي ورشيد الطاوسي، 
نظرا للمطالب املادية التي اعتبرتها إدارة الفريق مبالغا 
فيها بعدما طالب األول حسب ذات املصدر مببلغ 25 

ألف يورو شهريا وحتّركت األمور بعض الشيء يف بيت 
املولودية بعدما شوهد املدّرب »نبيل نغيز« يف فيال 
العاشور ويكون املدرب املساعد األسبق للمنتخب 

الوطني اجلزائري قد تفاوض مع إدارة الفريق للشروع 
يف تدريب أصحاب البذلة احلمراء واخلضراء قبل 
مباراة الدور 16 من منافسة كأس اجلمهورية لكرة 

القدم املقررة األحد املقبل ببوفاريك ضد الوداد احمللي، 
خصوصا بعدما رفض »كازوني« العودة على رأس 

العارضة الفنية للفريق بعدما حاولت بعض األطراف 
جس نبضه يف القضية.

من جهة أخرى، كشف ذات املصادر بأن »أملاس« 
أقال املناجير العام للفريق »ملني كبير« من منصبه 

رسميا، واّتفقت معه على تعويض شهرين من العقد 
الذي كان يربطه بالعميد، كما أّن املسؤول األول على 

الفريق طرحت عليه ثالث أسماء لتولي املنصب، 
يتعلق األمر بكل من )خزروني، فيصل باجي وناصر 

بويش(، وأشار مصدرنا إلى أن اإلدارة تّتجه إلى إعادة 
»ناصر بويش« إلى منصبه السابق للمرة الثالثة يف 

السنوات القليلة األخيرة.
وبخصوص االنتدابات، كشفت مصادرنا 

بأن إدارة الفريق قّررت عدم شراء عقد أي العب، 
بعدما طالبت إدارة نادي بارادو مبلغ 3 ماليير سنتيم 

لتسريح قائدها »مصطفى بوشينة«، وهو ما رفضته 
إدارة »أملاس« جملة وتفصيال، وقد يتعاقد الفريق يف 
الساعات األخيرة للميركاتو مع )بوشينة أو بوعبطة( 

على سبيل اإلعارة ملدة 6 أشهر أو سنة كاملة، 
لتعويض رحيل الثنائي )شافعي وعزي( إلى نادي 
ضمك السعودي وأم صالل القطري على التوالي، 

كما قّررت اإلدارة ترقية ثنائي اآلمال القائد »أحمد 
أوكال« الذي ينشط يف محور الدفاع باإلضافة إلى 

احملوري الثاني »ساملي«، وذلك من أجل منحهم 
أكثر وقت لعب ولكسب اخلبرة مع األكابر، كما مّت 

الّتخطيط له يف مشروع الفريق.

مولودية الجزائر

نبيــل نغيــز يقتــرب مــن تولـي العارضــة الفنيــة

محمد حمري  )رئيس سريع غليزان( في حوار مع أخبار الوطن : 

نسعى لتوفير كل االمكانـات 
لتحقيـــق   الصعــــود 

يملك سريع غليزان حظوظا وفيرة القتطاع تأشيرة الصعود للمحترف األول بعد تحقيقه مشوارا طيبا في 
مرحلة الذهاب التي أنهاها في المرتبة الثالثة برصيد 27نقطة ،لكن لن يتحقق ذلك إال إذا استمر الفريق في 
حصد النتائج الجيدة خالل مرحلة االياب ...ويسعى رئيس سريع غليزان لتوفير كل االمكانيات والتحفيزات 

لالعبيه من أجل االستمرار في تحقيق االنتصارات ووضع الكرة في مرمى الالعبين والطاقم الفني ولمعرفة كامل 
التفاصيل حول حظوظ الفريق الغليزاني لتحقيق الصعود وما يتطلبه من دعم مادي وتحفيزات مالية تقربنا من 

رئيس النادي محمد حمري أجرينا معه هذا الحوار .. 

وفاق سطيف

الكـوكـي يؤكد نجاح تربص أليكانت
أّكد نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، أّن معسكر فريقه اإلعدادي 

بإسبانيا، يسير بصورة جيدة وفق ما مّت التخطيط له من جانب مجلس اإلدارة.
وقال الكوكي يف تصريحات صحفية »األمور تسير بشكل جيد يف معسكر 
إسبانيا، املكان هنا مالئم، الجراء التحضيرات يف أحسن الظروف...« هذا 
وتراجع وفاق سطيف عن التعاقد مع الزامبي بريان مويال، مهاجم رهيندورف 

ألتاش النمساوي، على الرغم من املوافقة على الشروط الشخصية لالعب.
وكان مجلس إدارة النادي السطايفي، أعلن وصول الالعب إلى معسكر 
الفريق بإسبانيا، واّتفاقه على كافة التفاصيل، قبل أن يقّرر التراجع يف آخر 

حلظة، بسبب شكوك حول معاناته من إصابة مزمنة.
وعلم أّن مسيري النادي السطايفي اشترطوا على مويال إجراء الفحوصات 

الطبية الروتينية، من أجل إمتام الصفقة، وهو ما رفضه الالعب 
وأّكدت ذات املصادر أّن املهاجم الزامبي عاد إلى زامبيا دون رجعة، حيث 

أّكد للمسّيرين رغبته يف االنتقال إلى أحد األندية الزامبية، من أجل البقاء 
رفقة عائلته التي رفضت توقيعه لوفاق سطيف.

جمعية عين مليلة
الكاميروني جاك أمان يبتعد 

ومواطنه روني يقتــرب
تسارعت األحداث 

يف بيت جمعية عني 
مليلة، بعد أن تفاجأ 

مسؤولو الفريق بالطلبات 
التعجيزية للمهاجم 

الكاميروني جاك أمان 
املتواجد بتربص الصام 

بالعاصمة، حيث اشترط 
الالعب السابق لنادي 

»كوتون سبور« راتبا 
يفوق 200 مليون، وهو 
ما رفضه ثنائي اإلدارة 
شداد بن صيد ومليك 

عمراني، كونهما اتفقا مع 
الالعب قبل القدوم إلى اجلزائر بأجرة مغايرة وعبرت إدارة »الصام« عن استغرابهما 

الشديد ملوقف الكاميروني جاك أمان، الذي ظل متمسكا بطلباته، لتقرر بعد احلديث 
مع املدرب ليامني بوغرارة صرف النظر عن أمان رسميا، بدليل أن األخير ُسرح من 

التربص، ليقوم بعدها شداد وعمراني بربط االتصاالت مبسيري مولودية اجلزائر، أين 
اتفقوا معهم على استعارة املهاجم الكاميروني روني وانكواي لستة أشهر واستبعد 

فريق املولودية املهاجم روني، بسبب عدم رضا الطاقم الفني مبؤهالته، غير أن اإلدارة 
ظلت محتفظ بخدماته، يف ظل عدم إيجاد صيغة اتفاق معه تقضي بفسخ عقده 

بالتراضي، وكان روني يتدرب مع الفريق الرديف للمولودية، على أن يحل بتربص 
الصام بالعاصمة، أين سيجري الكشوفات الطبيبة، قبل ترسيم التحاقه بأصحاب 

اللونني األحمر واألسود.
ويف دردشة مع رئيس اجلمعية شداد بن صيد بخصوص هذه املسألة، أين كشف 
أسباب التخلي عن جاك أمان، مؤكدا اتفاقهم مع املولودية الستعادة روني وانكواي، 
وهنا أردف قائال:« تفاجأنا مبطالب أمان، أين كان قد اتفق معنا حول راتب معني، 

ليطالب بأجر مغاير متاما، ولذلك قررنا صرف النظر عنه، والتوجه خليار روني، الذي 
سنستعيره لستة أشهر من مولودية اجلزائر«. 

هذا، ويواصل فريق جمعية عني مليلة تربصه بالعاصمة، حيث قام املدرب 
ليامني بوغرارة برفع حجم العمل ببرمجة حصتني يوميا، على أن يعود إلى نظام 

احلصة الواحدة بداية من الثالث أيام القادمة، خاصة وأن الفريق لم يعد يفصله عن 
أولى مباريات مرحلة اإلياب سوى 10 أيام.

نادي بارادو
 التعاقــد مــع 
العــب كامباال 
سيتي األوغندي

تعاقد نادي بارادو مع العب 
كامباال سيتي األوغندي »آالن أوكيلو« 

صاحب 19 سنة، ليكون املستقدم 
الوحيد يف النادي العاصمي منذ عدة 

سنوات هذا وكان الالعب »االن 
أوكيلو« قد توج بجائزة أفضل العب يف 

أوغندا عام 2019.

شباب بلوزداد
فؤاد غانم يمضي 

لـ 3 مواسم
أعلن نادي شباب بلوزداد، تدعيم 

صفوفه بالدولي اجلزائري فؤاد غامن 
قادما من شبيبة بجاية بعقد يستمر 
لثالث سنوات قادمة ويأمل جماهير 
السياربي، بأن يتمكن اجلناح الطائر 

من تقدمي الدعم للقاطرة األمامية 
لتشكيلة املدرب دوما، والتي تعاني 
نقصا يف الفعالية...ُيشار بأن غامن، 

سبق وأن مثل ُمختلف الفئات 
الشبانية للمنتخب الوطني ويبلغ من 

العمر 23 عاما.

هل سطرمت فعال هدف الصعود 
للرابطة احملترفة األولى أم أن النتائج 

اجليدة هي التي وضعتكم أمام حتمية 
املراهنة على العودة حلظيرة الكبار ؟ 

بداية أشكركم على هذه االلتفاتة الطيبة 
، وبخصوص سؤالكم هذا أؤكد لكم بأننا  منذ 

بداية املوسم سطرنا حتقيق الصعود كهدف 
رئيسي بدليل نوعية االستقدامات التي قمنا 

بها والشروع يف التحضيرات مبكرا  وما التعاقد 
مع  املدرب الوطني السابق » ايغيل مزيان« 

خلير دليل على ذلك و سعينا بكل ما منلكه من 
امكانات مالية من توفير جميع الظروف الطاقم 

الفني و الالعبني لتحقيق نتائج ايجابية .

على ذكر املدرب ايغيل مزيان ...رحيله 
أثار نوعا من االستغراب رغم حتقيق 

الفريق لنتائج جيدة...؟
حقيقة لم أكن انتظر ان يغادرنا ايغيل 
قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولتني و أؤكد 

لكم بان هذا املدرب هو من طلب الرحيل عن 
الفريق وألح على ذلك فكان له ذلك رغم أنني 
اتفقت معه منذ استقدامه على حتقيق الصعود 
لكن لألسف رحل وقد وضعنا كامل الثقة يف 
مساعده وهيب بورزاق لالشراف على الفريق 

خالل املرحلة القادمة  و جلبنا معه محضر 
بدني ملساعدته   واتفقنا معه أيضا  على اللعب 

من اجل الصعود.

كيف تقيم مردود الفريق خالل مرحلة 
الذهاب؟  

متكنا خالل مرحلة الذهاب من حصد 27 
نقطة جعلتنا ضمن فرق املقدمة ووضعتنا يف 

املركز الثالث و استطعنا كسب عدة نقاط داخل 
وخارج الديار باستثناء مباراة امل االربعاء 

التي ضيعناها مبلعبنا لكن عوضنا ذلك  بجلب 
ثالثة نقاط من وهران ضد اجلمعية احمللية ، 
لذلك اعتبر أن حصيلتنا كانت إيجابية جدا 

وستعطينا دفعا قويا لدخول مرحلة العودة على 
نفس املنوال..

أال تظن أن الفريق بحاجة ملدرب له 
خبرة لقيادة الفريق من أجل حتقيق 

الصعود ؟
أبدا وضعت كامل ثقتي يف املدرب بورزاق 

الذي أراه قادرا على قيادة الطاقم الفني و 
دعمته مبحضر بدني هو بوعزة عبد اللطيف 

الذي سبق وان عمل معنا قبل موسمني وال 
نشك ابد  يف كفاءة بورزاق واراه قادرا على 

حتقيق الصعود مع الفريق ولن نتركه وحيدا بل 
سنكون قريبني منه طيلة املرحلة القادمة ان شاء 

اهلل ...

هل الالعبون واعون باملسؤولية وكيف 
ستحفزهم ملواصلة اللعب على الصعود ؟
بالنسبة لالعبني سأجتمع معهم قريبا و 

سأحثهم  على االستمرار  بقوة فيما تبقى من 
جوالت ،وسوف  أطالبهم ببذل مجهودات 

إضافية من اجل حتقيق حلم األنصار  الذين 
باتوا يضغطون بشدة على الفريق يف كل مرة 

حلصد النتائج االيجابية و ال يريدون غير ذلك 
لذا  اصبح الصعود حتنية ال مفر منها .

هل من كلمة ختامية ؟
 أمتنى من األنصار أن يواصلوا  الوقوف 

بجانب فريقهم وهذا بتقدمي الدعم الالزم 
لالعبني خاصة يف اجلوالت املتبقية التي حتتاج 

إلى تظافر جهود اجلميع مبا فيهم رجال املال 
واألعمال و السلطات الوالئية وتقدمي الدعم 

املادي للسريع الذي هو ليس ملك حلمري فقط 
بل هو ملك جلميع الغليزانيني..
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بسبب هدف فيرمينيو الملغى
 االتحاد اإلنجليزي يوجه اتهاما لمان يونايتد

لفشل  يونايتد،  مانشستر  لفريق  اتهاما  القدم  لكرة  اإلجنليزي  االحتاد  وّجه 
النادي يف السيطرة على تصرفات العبيه، خالل املباراة التي خسرها الفريق أمام 
ليفربول صفر2- يوم األحد املاضي، بالدوري اإلجنليزي املمتاز ويشير االتهام إلى 
قيام احلارس ديفيد دي خيا وعدد من العبي الفريق مبحاصرة احلكم كريغ باوسون 
واالعتراض عليه، بعدما قام يف البداية باحتساب هدف لروبرتو فيرمينيو يف الدقيقة 
25 وحصل دي خيا على بطاقة صفراء لالعتراض بعدما ادعى أنه متت عرقلته من 
قبل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قبل تسجيل الهدف، الذي مت إلغاؤه من قبل 
حكم الفيديو املساعد )فار( ولدى مانشستر يونايتد مهلة حتى اليوم اخلميس للرد 

على هذا االتهام...

قادما من اشبيلية
لوس أنجليس غاالكسي يعلن التعاقد

مع تشيشاريتو  
أعلن نادي لوس اجنليس غاالكسي التعاقد 
هرناندير  خافيير  املكسيكي  املهاجم  مع 
عقد  يف  االسباني،  اشبيلية  من  تشيشارتو 
الدوري  يف  أجرا  األعلى  الالعب  سيجعله 
االميركي لكرة القدم وفق ما أفادت التقارير 
مدير  كلويزي  تي  دينيس  الهولندي  وقال 
النادي »سجل خافيير االهداف بشكل منتظم 
يف أفضل البطوالت يف العالم وهو أفضل العب 
يف منتخب بالده يف العقد االخير من الزمن«. 
وتابع »إنه العب يحب املنافسة وأثبت جناحه على 
أعلى مستويات وسجل أكبر عدد من االهداف لصالح 

افضل  املنتخبات يف الكونكاكاف. نعتقد أن بإمكانه أن يكون أفضل احد 
مهاجمي الدوري االميركي ويساعد فريقنا يف مختلف الطرق«.

وسيحل املكسيكي مكان السويدي زالتان ابراهيموفيتش الذي غادر النادي يف 
نوفمبر املاضي، وقد أفادت تقارير أنه سيتقاضى ستة ماليني دوالر يف العام اضافة 
اجنليس  لوس  اختار  انه  هرنانديز  وقال  أعوام  لثالثة  عقد  على  وقع  بعدما  حلوافز 
غاالكسي النه مت وعده بأنه سيشارك اساسيا بصورة منتظمة بعد أن أمضى موسمني 
مع اشبيلية ووست هام االنكليزي عاني خاللهما يف ايجاد مكان له يف التشكيلة 
االساسية وقال هرنانديز يف حديث مع صحيفة »ذي تاميز« »سألعب. هذا ما أريده 
يف حياتي. سيقول الناس ألنني لم أمتكن من القيام بذلك )يف أوروبا( ولكن يف 
كرة القدم هناك امور خارج عن سيطرتك«.وتابع »خالل آخر عامني، منح مدربون 
الثقة لالعبني غيري. اآلن يف غاالكسي يقول لي مدرب النادي والدوري: انظر، 
الفرصة«.  هذه  سأخوض  ولهذا  ملساعدتنا  الثقة  كل  نعطيك  أن  نريد  خافيير، 
وينتقل »تشيشاريتو« إلى الواليات املتحدة بعد مسيرة ناجحة يف املالعب االوروبية 
مع مانشستر يونايتد االجنليزي توج معه بلقب الدوري عامي 2011 و2013، ريال 
مدريد االسباني، باير ليفركوزن االملاني قبل ان يعود الى اجنلترا من بوابة وست 
مع  هدفا   200 من  اكثر  عاما(   32( تشيشاربيتو  اشبيلية...وسجل  واخيرا  هام 
مباراة   109 52 هدفا يف  لها وملنتخب بالده حتى اآلن، منها  التي لعب  األندية 

مع املكسيك.

من انتر ميالن
اليبزيغ يحاول استقطاب فالنتينو الزارو 

الدوري  جدول  متصدر  اليبزيغ،  بني  مفاوضات  وجود  عن  تقارير   كشفت 
األملاني، وإنتر ميالن، من أجل ضم فالنتينو الزارو إلى النادي األملاني.

اليبزيغ،  يف  الرياضي  املدير  كروشه،  ماركوس  أن  )سكاي(  محطة  وذكرت 
عقد اجتماعا بهذا اخلصوص يف ميالن مع مسؤولي النادي اإليطالي ومع ماكس 
هاجماير، مدير أعمال الزارو وأوضحت احملطة أن املفاوضات دارت حول إبرام عقد 
الالعب  وكان  الحقا  الالعب  شراء  إمكانية  األملاني  للنادي  يتيح  بند  مع  إعارة 
النمساوي الدولي قد انضم يف صيف 2019 إلى إنتر ميالن قادما من هيرتا برلني 
األملاني مقابل نحو 22 مليون يورو ويرتبط الزارو، 23 عاما، مع النادي اإليطالي 
النمساوي  سالزبورغ  يشارك الزارو، العب  ولم   2023 يستمر حتى صيف  بعقد 
سابقا، سوى يف ست مباريات فقط مع إنتر يف الدوري هذا املوسم ويستطيع الزارو 
نادي  أن  وُيْعَتَقد  الوسط  خط  ميني  يف  وكذلك  األمين  املدافع  مركز  يف  يلعب  أن 

نيوكاسل اإلجنليزي مهتم أيضا بضم الزارو.

ق.ر

لكرة  الدولي  االحتاد  من  كل  أعلن 
القدم )فيفا( وقطر إطالق أول إستراتيجية 
مشتركة الستدامة بطولة كأس العالم لكرة 
القادم لعام 2022 التي تستضيفها الدوحة 
وقال بيان صدر عن اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث القطرية: »بدأ طريق حتقيق هدف 
سنوات،  خمس  قبل  الطموح  املونديال 
وضع  يف  واللجنة  الفيفا  شرعت  عندما 
اخلاصة  االستدامة  إستراتيجية  وتنفيذ 
باحلدث، وهي األولى التي يتم التخطيط 
وأضاف  مشترك«  بشكل  ووضعها  لها 
جميع  على  تنطبق  »السياسة  أن  البيان 
يف  املندرجة  الوظيفية  واملشاريع  املجاالت 
إطار األعمال التحضيرية للبطولة وإقامتها، 
احلدث«  بعد  ما  أنشطة  إلى  باإلضافة 
حتديد  مت  املشتركة،  الرؤية  هذه  ولتحقيق 
باالستدامة،  تتعلق  التزامات  خمسة 
وحماية  بشرية  كفاءات  »بناء  وهي: 

على  شاملة  جتربة  وتقدمي  العمال،  حقوق 
مستوى البطولة، وحتفيز النمو االقتصادي، 
منوذج  وإرساء  مبتكرة،  بيئية  وتقدمي حلول 
التجارية  واملمارسات  الرشيدة  للحوكمة 
عن  صادر  مشترك  بيان  وقال  األخالقية« 
هدفا   22 »تستعرض  الوثيقة  إن  اجلانبني 
والبرامج  املبادرات  من   70 على  يزيد  وما 
وحتقيق  اإلستراتيجية  لتنفيذ  امللموسة 
»الوثيقة  أن  البيان  وأكد  احملددة«  األهداف 
تتماشى أيضا مع أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة، ونحن ملتزمون باإلسهام يف 
حتقيق هذه األهداف من خالل االستفادة 
من قوة كرة القدم وأكبر حدث رياضي يف 
االستدامة«  »إستراتيجية  وحتدد  العالم« 
االلتزامات  صفحة،   112 يف  وردت  التي 
ومنها  للجميع،  شاملة  البطولة  هذه  جلعل 
حقوق  وحماية  بشرية  كفاءات  »بناء 
العمال، وتقدمي جتربة شاملة على مستوى 
النمو االقتصادي، وتقدمي  البطولة، وحتفيز 
حلول بيئية مبتكرة« وسيقوم املنظمون أيضا 

واملواد يف  املستدام  البناء  »معايير  بتحسني 
بناء  مواد  الستخدام  سعيهم  عبر  قطر« 
وتعّهد  ذلك  أمكن  للبيئة يف حال  مراعية 
ثاني  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ  قطر  أمير 
مونديال  أن  املاضي  العام  املتحدة  األمم  يف 
صديقة  بطولة  أول  »سيكون   2022
الطاقة  باستخدام  للكربون  ومحايدة  للبيئة 
الشمسية يف املالعب واستخدام تكنولوجيا 
واملياه«...من  للطاقة  موّفرة  وإضاءة  تبريد 
العليا  للجنة  العام  األمني  قال  جهته، 
للمشاريع واإلرث حسن الذوادي: »عندما 
ترّشحت قطر الستضافة بطولة كأس العالم 
رؤية  بناًء على  فعلت ذلك  فإنها   ،2022
كحافز  البطولة  من  االستفادة  إلى  تهدف 
يف  الطويل  املدى  على  املستدام  للتغيير 
قطر ومختلف أنحاء العالم العربي« وتابع: 
تنظيم  سيتركه  الذي  اإلرث  »سيكون 
البطولة يف قطر هو مقياسنا ملدى جناحها. 
على  قطر  ستساعد  اإلستراتيجية  هذه  إن 

حتقيق هذه الرؤية وضمان جناحها«.

باريس  مدرب  توخيل،  توماس  أبدى 
العبه  بطموحات  انبهاره  جيرمان،  سان 
توخيل،  وقال  مبابي  كيليان  الشاب، 
»لو  صحيفة  أبرزتها  خالل تصريحات 
»مبابي  بلس«:  »كانال  وشبكة  باريزيان« 
يتطلع  ما  فعال  يقصد  بل  املزاح،  يعرف  ال 
ولقب  األبطال  بدوري  الفوز  وهو  إليه، 
اليورو وامليدالية الذهبية يف أوملبياد طوكيو«.
متفاهم  ثنائي  ونيمار  »مبابي  وأضاف: 
إنهما  واملباريات،  التدريبات  يف  للغاية، 
اللعب سويا بشكل دائم، ويجيدان  يحبان 
»ليس  املساحات«.وأردف:  وفتح  التحرك 
يتمتعان  ألنهما  تطويرهما،  يف  دور  لي 

بإمكانيات كبيرة.. بل دوري إيجاد التوليفة 
الهجومية  املهام  أداء  على  تساعدهما  التي 
بإتقان.. إنه ثنائي  خطتنا  وتنفيذ  بحرية، 
األوروغوياني،  مهاجمه  مذهل«.وعن 
قال: »تنقصه املشاركة  كافاني،  إدينسون 
والبدنية،  الفنية  واللياقة  املباريات  يف 
للغاية  مهم  عامل  فهي  الثقة،  وكذلك 
ألي هداف«. واستدرك: »لكن املنافسة يف 
األندية الكبيرة تبقى صعبة للغاية، وأتفهم 
له.. فإذا  جدا بالنسبة  صعب  الوضع  أن 
عادي  غير  بديل  لدينا  أي العب،  أصيب 
مقاعد  على  زميله  ُيبقي  ألن  ومؤهل  له، 
توخيل: »علينا  وواصل  لفترة«.  البدالء 

يف  إصابة  من  يعاني  فهو  أليام،  االنتظار 
مكانه  على  يقاتل  أن  عليه  ويجب  العانة، 
الفريق.. لقد عانى من عدة إصابات،  يف 
ال يتحمل مسؤوليتها، وأنا أيضا ال ذنب لي 
يف ذلك«. وبخصوص العبه ماركو فيراتي، 
قال: »فيراتي يعاني أكثر يف خطة )-4-4
مبهامه  للقيام  أكبر  يركض مبعدل  2(، ألنه 
عليه  يجب  لكن  املساحات،  إغالق  يف 
حتٍد  إنه  اإليقاع،  لتسريع  بسالسة  اللعب 
معاناة  األملاني: »رغم  املدرب  وأمت  كبير«. 
فيراتي من إصابة بسيطة يف الكتف، لكنه 
يبذل أقصى جهده، ويبقى العبا مهما يف 

صفوف بي إس جي«..

توماس توخيل: 
مبابي ال يعرف المزاح ولم أذنب مع كافاني

تتضمن 5 التزامات و22 هدفا

 قطر والفيفا يكشفان استراتيجية 
مشتركة لمونديال 2022

بعد شروعه في مرحلة إعادة التأهيل

برشلونة يزف نبأ ساًرا عن سواريز
الرسمي  احلساب  ونشر  الكتالوني  الفريق  مهاجم  سواريز  لويس  األوروغوياني  بشأن  ساًرا  نبأ  اإلسباني،  برشلونة  نادي  أعلن 

وكتب  التأهيل  إعادة  مرحلة  يبدأ  وهو  لسواريز  تويتر، صورة  االجتماعي  التواصل  موقع  على  لبرشلونة، 
من  للتعايف  الرياضية،  املدينة  يف  الثالثاء،  يوم  التأهيل،  إعادة  فترة  سواريز  »بدأ  برشلونة  حساب 

فترة  تصل  أن  املقرر  اليمنى«.ومن  بركبته  اخلارجي  املفصلي  الغضروف  يف  لها  تعرض  التي  اإلصابة 
برشلونة  أن  أكدت  التقارير  من  العديد  أن  يذكر  أشهر،   4 إلى  املالعب  عن  سواريز  لويس  غياب 
احملتمل  سواريز  لويس  غياب  لتعويض  اجلاري،  الشتوي  امليركاتو  خالل  بديل  مهاجم  عن  يبحث 

موقف  آخر حسم كيكي سيتني، مدرب برشلونة،  احلالي...ويف سياق  املوسم  نهاية  حتى 
ناديه من التعاقد مع النيجيري الشاب، فيكتور أوسيمني، مهاجم ليل الفرنسي، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، يقدر 
املوسم،  هذا  ليل  مع  أوسيمني  يقدمها  التي  للغاية،  املميزة  البارصا املستويات 
وتسجيله 14 هدفا وتقدميه 4 متريرات حاسمة، خالل 26 مباراة ورغم ذلك، فإن 
بحاجة  سيكون  ألنه  حساباته،  من  عاًما(   21( أوسيمني  سيتني استبعد  كيكي 
للوقت من أجل التكيف مع الفريق، يف حني يبحث النادي عن مهاجم يعرف 
مهاجم باالنتقال  من  صحفية أكثر  تقارير  وربطت  بالفعل  اإلسباني  الدوري 
فيرنر  وتيمو  )آرسنال(،  أوباميانغ  بيير  مثل  اجلاري،  لبرشلونة، خالل جانفي 

)اليبزيغ(، ورودريجو مورينو )فالنسيا(.
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بشأن القواعد التنظيمية لعزل ترامب

مجلس الشيوخ يقّر إجراءات المحاكمة ويرفض مقترحات الديمقراطيين
التي  التنظيمية  القواعد  األربعاء  أمس  الشيوخ  مجلس  أقر 
مجلس  يف  اجلمهورية  األغلبية  زعيم  ماكونيل  ميتش  اقترحها 
دونالد  األميركى  الرئيس  بعزل  اخلاصة  احملاكمة  بشأن  الشيوخ، 

ترامب.
األربعاء  صباح  من  األولى  الساعات  يف  القرار  مترير   ومت 
من  صوتا   47 مقابل  اجلمهوريني  من  صوتا   53 بأغلبية 
الدميقراطيني  طلبات  جميع  املجلس  رفض  فيما  الدميقراطيني. 
املقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، خالل 
املجلس يف  لهذا اخلصوص. وصّوت  املنعقدة  اإلجرائية  اجللسة 
جوالت متتالية مساء الثالثاء برفض التعديالت التي تقدم بها 
زعيم الدميقراطيني يف املجلس تشاك شومر، حسب ما بثته وسائل 

إعالم محلية ودولية من اجللسة.
ومن الطلبات املرفوضة: استدعاء شهود جدد إلى احملاكمة، 
لشؤون  السابق  ترامب  مستشار  بولتون  جون  استدعاء  وكذلك 

األمن القومي، للشهادة يف القضية.
أوراق  بجلب  املطالبة  املجلس  يف  اجلمهوريون  رفض  كما 
ومستندات من البيت األبيض، وطلب إحضار وثائق من وزارة 
اخلارجية، وأخرى من مكتب امليزانية، متعلقة باملساعدة األمنية 
يف أوكرانيا. وُرفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع املتعلقة 
للبيت  التابع  امليزانية  إدارة  مكتب  مدير  واستدعاء  بأوكرانيا، 

األبيض ميك مولفيني، لإلدالء بشهادته.
تشكل  قدمها  التي  الضوابط  إن  ماكونيل  قال  جهته،  من 
خارطة طريق حملاكمة عادلة يف مواجهة ما سماه تقصير مجلس 
استخدام  إساءة  تهمتي  بتوجيه  شهر  قبل  أقّر  الذي  النواب 
السلطة وعرقلة عمل الكونغرس للرئيس ترامب، على خلفية ما 
الدميقراطية  األقلية  زعيم  انتقد  فيما  غيت«.  بـ«أوكرانيا  يعرف 
اجلمهوريون،  حددها  التي  اإلجراءات  شومر  تشاك  السيناتور 
وقال إن ماكونيل قرر إجراء محاكمة ترامب ليال حتى ال يتابعها 
السلطة،  استخدام  أساء  »الرئيس  أن  على  مشددا  األميركيون، 

وهذه جرمية ضد الدميقراطية«.
بيلوسي  نانسي  األميركي  النواب  مجلس  رئيسة  وكانت 
جنح  »حتت  برملانية  محاكمة  لعقد  ماكونيل  خطة  إن  قالت 
الظالم«، تؤكد أنه اختار التستر لصالح الرئيس ترامب بدال من 
ترامب  الرئيس  أن  بيلوسي  وأضافت  الدستورية.  بيمينه  الوفاء 
االنتخابات  سالمة  وعّرض  األميركي  القومي  األمن  قّوض 
ولن  والسياسية.  الشخصية  ملصلحته  الدستور  وانتهك  للخطر، 
الذي  الثالث  األميركي  الرئيس  وهو  احملاكمة،  ترامب  يحضر 
يواجه محاكمة عزل بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون 

عام 1999. 
وكاالت 

شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على 
أن احلكومة اجلديدة ليست لفريق بعينه، مؤكًدا أنها 

»حكومة إنقاذ وطني لكل اللبنانيني«.
الوزراء  مجلس  عام  أمني  لسان  على  ذلك  جاء 
جلسة  أول  مقررات  تالوته  لدى  مكية،  محمود 
ميشال  الرئيس  برئاسة  األربعاء،  عقدتها  للحكومة، 
البلد  »الوضع يف  دياب:  وقال  دياب.  عون، وحضور 
نعمل  أن  وعلينا  املستويات،  كافة  على  ُيطمِئن  ال 
ومتنى  وزارته« .   يف  واحد  كل  ومنفردين  مجتمعني 
قطار  انطالق  صفارة  اليوم  جلسة  تكون  أن  دياب 
يف  مرحلة  وأخطر  أصعب  نواجه  »ألننا  احلكومة 
على  احلفاظ  أهمية  على  شدد  دياب  لبنان«.  تاريخ 
الدميقراطية، قائال: »هذه حكومة إنقاذ وطني وليست 
التعامل  إلى  الوزراء  دياب  ودعا  جهة«.  أو  لفريق 
مرتبة  يف  ليس  »الوزير  أن  مشيًرا  الناس.  مع  بتواضع 

متقدمة عن الناس«.
حقهم  ومن  تتآكل،  اللبنانيني  »آمال  أن  وذكر 
االنحداري،  املسار  بوقف  ويطالبوا  يصرخوا  أن 

املشاكل  وعناوين  الكارثة  وطأة  من  التخفيف  وعلينا 
الذي  االستقرار  تأمني  »املهم  دياب  وأكد  واضحة«. 
يحفظ البلد، والرهان على حماية ظهر اجليش والقوى 
األمنية عبر تأمني املظلة السياسية والتمييز بني التظاهر 
والشغب«. مشددا على »أهمية حماية اجليش والقوى 
األمنية«. ومتنى »أن نستطيع تقدمي صورة مختلفة عن 
أجل  من  نهارا  ليال  العمل  وعلينا  احلكومي،  العمل 
حتقيق أهدافنا ونحن لسنا حكومة سياسية ويجب أن 

تكون استثنائية بأداء وزرائها«.
ويف مستهل اجللسة قال الرئيس عون: »مهمتكم 
دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيني والعمل لتحقيق 
األهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة إلى املطالب 
احلياتية التي حتتاج إلى حتقيق، أو األوضاع االقتصادية 
التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة«. 
وتابع: »البد من العمل ملعاجلة األوضاع االقتصادية 
اللبنانية،  باملؤسسات  الدولي  املجتمع  ثقة  واستعادة 

والعمل على طمأنة اللبنانيني على مستقبلهم«.
نبيه  النيابي  املجلس  رئيس  أبدى  جهته،  من 

بري تفاؤله بتشكيل احلكومة، وقال بعد لقاء جمعه 
جلسة  قبيل  الرئاسي  بعبدا  قصر  يف  ودياب  عون  مع 
تفاؤل،  ال  اليوم  اإلعالم  »بحسب  الوزراء:  مجلس 

ولكنني متفائل باحلكومة«.
احلكومة  أن  الوزراء  مجلس  عام  أمني  وأعلن 
برئاسة  الوزاري  البيان  إعداد  »جلنة  شّكلت  اجلديدة 
املالية  ووزراء:  رئيس احلكومة،  نائب  دياب وعضوية 
واخلارجية والعدل واالقتصاد والبيئة والتنمية اإلدارية، 
واإلعالم، الشباب والرياضة، واالتصاالت والصناعة 
»عقد جلنة  إلى  مكي  ولفت  االجتماعية«.  والشؤون 
صياغة البيان الوزاري يف أول اجتماع صباح اجلمعة«.
وخلف دياب، سعد احلريري يف رئاسة احلكومة 
ضغط  حتت  املاضي،  أكتوبر   29 يف  استقالت  التي 
من  عشر  السابع  منذ  متواصلة  شعبية  احتجاجات 
يطالب  احلكومة،  ملف  إلى  وإضافة  الشهر.  ذلك 
ومحاسبة  ورحيل  مبكرة،  نيابية  بانتخابات  احملتجون 
بقية مكونات الطبقة احلاكمة، التي يتهمونها بالفساد 

واالفتقار للكفاءة.

تقرير لألمم المتحدة حول ليبيا: 

طائرات أجنبية شنت 60 
غــارة موجهـة بدقـة 
أصدرت األمم املتحدة تقريرا حول الصراع يف ليبيا واستخدام طريف 

الصراع الطائرات املسيرة والنفاثة يف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس 
منذ أفريل املاضي، وتسبب، وفق املنظمة الدولية، يف مقتل أكثر من 
280 مدنيا وإصابة 363 آخرين ونزوح أكثر من 140 ألف شخص.

ودعا مجلس األمن الدولي األطراف املتصارعة يف ليبيا بالتوصل إلى 
اتفاق فوري لوقف القتال. وبحسب التقرير الصادر من مكتب األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، الثالثاء، فإن قوات شرق ليبيا 

بقيادة اجلنرال خليفة حفتر، نفذت 850 غارة جوية بطائرات مسيرة، 
وكذلك 170 غارة بطائرات نفاثة منها 60 غارة دقيقة التوجيه بواسطة 

طائرات مقاتلة أجنبية.
أما القوات التابعة حلكومة الوفاق، املعترف بها دوليا برئاسة فايز 

السراج يف طرابلس، فقد نفذت 250 غارة جوية بواسطة طائرات مسيرة 
خالل الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى استمرار تعرض الصحفيني 

لإلصابة أثناء تغطية االشتباكات يف محيط العاصمة الليبية، فضال عن 
تعرض صحفيني آخرين لالحتجاز التعسفي على يد حكومة الوفاق. 

وعبر غوتيريش عن قلقه من استمرار اختفاء عضوة مجلس النواب سهام 
سرقيوة، منذ أشهر يف مدينة بنغازي التي تسيطر عليها قوات حفتر.

ويف بيان رسمي قالت الدول األعضاء يف مجلس األمن الدولي إنها 
»حتث األطراف الليبية على املشاركة البناء يف جلنة خمسة+ خمسة من 

أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار بأسرع ما ميكن«.
وتتألف جلنة خمسة + خمسة، التي اتفق على تشكيلها يف قمة 
برلني األحد املاضي، من خمسة أعضاء من كل من احلكومة التي 

تعترف بها األمم املتحدة يف طرابلس، وقوات حفتر. ومن املفترض أن 
تتولى اللجنة حتديد سبل تعزيز وقف القتال. وتعاني ليبيا من تدخالت 
خارجية أدت إلى تعقيد الوضع وخرق حظر توريد األسلحة املفروض 

عليها منذ عام 2011.
وكاالت

رئيس الوزراء اللبناني:

 الحكومة الجديدة تشكيلة إنقاذ لكل اللبنانيين

ترى صحيفة “الغارديان” أن قرصنة ولي العهد السعودي 
صاحب  العالم،  أثرياء  أكبر  أحد  سلمان على  بن  محمد 
بيزوس  جيف  بوست”،  “واشنطن  وصحيفة  “أمازون” 

تتناسب مع اإلطار العام للتصرفات السعودية.
بيزوس  سمعة  لتقويض  العهد  ولي  من  محاولة  ففي 
خالل  من  لبيزوس  الشخصي  الهاتف  قام بالقرصنة على 
حتقيق  كشف  حسبما  فيروس  على  حتتوي  “واتساب”  رسالة 
تقرير  يف  كريشغاسنير  ستيفان  وقالت  احلصري.  “الغارديان” 
لها من واشنطن إن الرسالة جاءت يف أثناء رحلة األمير السعودي 

إلى أمريكا عام 2018.
يف  تلقى  عندما  بيزوس  لشك  يدعو  ما  هناك  يكن  ولم 
سلمان  بن  محمد  حساب  من  هاتفه  على  رسالة   2018 ماي 
أمازون  شركة  صاحب  مع  العهد  ولي  حضر  فقد  الشخصي. 
استضافه  الرسالة  من  أسابيع  قبل  هوليوود  يف  حفال  العمالقة 
املنتج احلائز على جائزة أسكار بريان غريزر مع أري إميانويل وكيل 
وهي  أمريكا،  يف  األمير  جولة  من  كجزء  وذلك  املؤثر  املواهب 

إعادة تشكيل صورة  أنها جزء من  املراقبون  التي تكهن  الرحلة 
اململكة ووضعها على مسار جديد.

32 عاما  البالغ من العمر  الفترة استقبل األمير  ففي تلك 
ونيويورك  أجنليس  لوس  باألحضان يف  بـ”م ب س”  واملعروف 
مع توقف يف البيت األبيض ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا 
أوبرا  مثل  والسينما  التلفاز  بنجوم  والتقى  هارفارد.  وجامعة 
وينفري ودوين )ذا روك( جونسون. وبدت الرحلة كانقالب يف 
العالقات العامة لألمير الذي انُتقد بانتهاك حقوق اإلنسان يف 
اليمن واعتقال وتعذيب أثرياء السعودية يف فندق ريتز كارلتون 

بالرياض عام 2017.
حول  األمير  مع  مفاوضات  تخوض  أمازون  شركة  وكانت 
وكانت  السعودية.  يف  معلومات/بيانات  مراكز  إنشاء  إمكانية 
ولكنها  القويني.  الرجلني  بني  مثمرة  بعالقة  تعد  العشاء  حفلة 

تتدهور وبطريقة مذهلة.

ق.د

السعودية نفت ضلوعه في عملية القرصنة 

بن سلمـان يواجه التورط فـي اختراق  هاتف صاحب أمازون
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 تكنولوجيا

تطبيق التراسل الفوري 
»واتساب« ميزة كثر الحديث 

عنها مؤخرًا وهي الوضع 
الداكن الرسمي، بحيث أصبح 
الوضع الداكن الذي برزت 

حوله الكثير من التسريبات 
وبدأت آثاره بالظهور في 
واجهة التطبيق وتعليماته 

البرمجية منذ أشهر متاحًا في 
نهاية المطاف للمستخدمين.

»واتساب«  يف  الداكن  الوضع  على  ويطلق 
يضف  وهو  االختيار،  واجهة  يف   Dark اسم 
ملف تعريف أخضر غامقًا على واجهة املستخدم 
األلوان  بعض  مع  املراسلة  لتطبيق  بالكامل 

املتناقضة هنا وهناك.
وقائمة  الرئيسية  الشاشة  اآلن  وأصبحت 
واجهة  حالة  يف  لكن  غامق،  بلون  اإلعدادات 
فقط  الدردشة  فقاعات  تكون  فقد  احملادثة، 
تعكس  أو  بيضاء  اخللفية  تكون  بينما  مظلمة، 

أي لون آخر قام املستخدمون بتعيينه كخلفية.
امليزة،  هذه  وتفعيل  قدمًا  املضي  قبل  لكن 
يجب اإلشارة إلى أن الوضع الداكن متاح حاليًا 

فقط للنسخ التجريبية حتى اآلن، وال توجد أي 
طرح  فيه  سيتم  الذي  بالوقت  تتعلق  معلومات 
ال  لكن  املستقرة،  الرسمية  النسخة  عبر  امليزة 

ينبغي أن تستغرق وقًتا طوياًل.
وكانت املعلومات املتعلقة باختبار »واتساب« 
قد  أندرويد  ملستخدمي  جديًدا  داكًنا  وضًعا 
ظهرت يف شهر مارس من العام املاضي، واستمر 
برنامج التراسل اململوك لشركة فيسبوك، والذي 
يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهرًيا 
اعتباًرا من أوائل عام 2018، يف التلميح للمظهر 
الداكن القادم حتى شهر نوفمبر من أواخر العام 

املاضي.
وخالل الشهرين املاضيني، تلقت تطبيقات 

»إنستغرام«  ذلك  مبا يف  »فيسبوك«،  من  أخرى 
»أندرويد«،  على  الداكنة  املظاهر  و«ماسنجر«، 
الوضع  على  »واتساب«  يحصل  لم  ذلك،  ومع 

الداكن مثل التطبيقات األخرى.
»واتساب«  ميزات  تتبع  موقع  وكشف 
مؤخًرا  قدم  »واتساب«  أن   WABetaInfo
حتديًثا جتريبًيا جديًدا )اإلصدار 2.2.20.13( 
من خالل برنامج متجر »غوغل بالي« التجريبي 
جتربة  وميكن  اجلديد،  الداكن  الوضع  يتضمن 
إعدادات  إلى  االنتقال  خالل  من  الوضع  هذا 
الدردشات،  على  الضغط  ثم  ومن  التطبيق، 

.Dark ومن ثم حتديد خيار
كان  »إذا   :WABetaInfo ويقول 

لواتساب  الداكن  الوضع  يرون  ال  املستخدمون 
فيجب  التحديث،  تثبيت  بعد  البداية  يف 
حذف أحدث إصدار من التطبيق وإعادة تثبيته 
من حذف  التأكد  مع  بالي،  غوغل  متجر  من 
التطبيق بعد عمل نسخة احتياطية من سجل 

الدردشة.
لتقليل  الداكن  الوضع  ميزة  تصميم  وجرى 
اخللفية  استبدال  خالل  من  الشاشة  سطوع 
بألوان  الرسائل  وفقاعات  الفاحتة  األلوان  ذات 
مع  التعامل  الداكن  الوضع  ويسهل  أغمق، 
الرسائل يف ظروف اإلضاءة املنخفضة، كما متنع 
أكبر قدر ممكن من  التطبيق من استنزاف  امليزة 

البطارية.

ابتسام   بوكثير

بسبب العقوبات األميركية.. »هواوي« تلجأ إلى خرائط »توم توم«

يف  املختصة  الهولندية  توم«  »توم  شركة  كشفت 
عقدا  وقعت  أنها  مؤخرا،  واخلرائط،  املالحة  شؤون 
يكشف  الذي  األمر  الصينية،  »هواوي«  شركة  مع 
بدائل  عن  للبحث  اآلسيوي  الهواتف  عمالق  توجه 

للمنتجات األميركية.
بني  املبرم  العقد  فإن  تقنية،  تقارير  وبحسب 
كامل  بشكل  تفاصيله  تتضح  لم  والذي  الشركتني، 
حتى اآلن، سيتيح لـ«هواوي« أن تستفيد من خرائط 

الشركة الهولندية وخدماتها.
كبير،  مأزق  يف  نفسها  »هواوي«  ووجدت 
تطوير برنامج  إلى  واضطرت  املاضي،  العام  خالل 
تشغيل خاص بها، عقب إدراج الشركة ضمن القائمة 
مرتبطة  مخاوف  بسبب  املتحدة،  للواليات  السوداء 

باألمن القومي األميركي.

الشركة  وجدت  األميركية،  ومبوجب العقوبات 
الصينية نفسها محرومة من استخدام نظام »آندرويد« 
إلى جانب تطبيقات مستخدمة على نطاق واسع مثل 

»غوغل مابس« يف الهواتف اجلديدة.
رميكو  الهولندية،  الشركة  باسم  املتحدث  وأكد 
ميرستا، إبرام االتفاق مع شركة »هواوي«، لكنه رفض 
التفاصيل، حسبما ذكر موقع  اإلفصاح عن مزيد من 

»جي إس إم أرينا« املتخصص باألخبار التقنية.
وأحدثت شركة »توم توم« حتوال يف أنشطتها، بعدما 
انتقلت من بيع األجهزة اإللكترونية إلى االستثمار يف 

اخلدمات والبرامج.
ويف وقت سابق، باعت الشركة الهولندية خدمات 
لشركة »بريدج ستون« اليابانية، ألجل املساعدة على 

تطوير خريطة رقمية خاصة. 

واتساب.. »خبر سار« لـ300 مليون شخص
منذ أبرمت »فيسبوك« صفقة شراء »واتساب« يف عام 2014 مقابل 22 مليار 
دوالر، ثارت التساؤالت بشأن الكيفية التي سيجني بها »العمالق األزرق« األرباح 

من وراء تطبيق التراسل.
ويف أكثر من مناسبة، أشارت تكهنات إلى أن »فيسبوك« ينوي إضافة اإلعالنات 
إلى »واتساب«، ليتمكن من حتويل املنصة االجتماعية إلى مصدر ربح، وهو بالفعل 
ما كانت الشركة تنوي فعله يف 2020، وهو ما كان مصدر قلق ملستخدمي التطبيق، 

لكن يبدو أن اخلطة توقفت.
»فيسبوك«  أن  األميركية،  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  كشفت  فقد 
مستخدمي  إلى  اإلعالنية  الرسائل  توصيل  كيفية  يدرس  كان  الذي  الفريق  حل 

»واتساب«، وألغت الفكرة ولو لفترة مؤقتة.
وقال متحدث باسم »فيسبوك« إن اإلعالنات قد تكون »فكرة املستقبل«، لكن 

دون أن يحدد إطارا زمنيا لتطبيقها يف »واتساب«.
لكن على اجلانب اآلخر، قالت »فيسبوك« إنها قد تفكر يف طرق أخرى جلني 
الشركات وعمالئها  قناة لالتصال بني  »واتساب«، مثل جعله  األرباح عن طريق 

مبقابل مادي، أسوة بتطبيق »وي تشات« الصيني.
ويعد »واتساب« تطبيق التراسل األوسع انتشارا على مستوى العالم، ويستخدمه 
نحو 300 مليون شخص يف إرسال الرسائل النصية أو إجراء املكاملات الصوتية أو 

الفيديو.

رسميًا.. »واتساب« يتيح الوضع الداكن  للمستخدمين
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إبتسام  بو كثير
أن  ترى  حينما  حسينة  األم  لدى  تتعاظم  واألسى  األلم  مشاعر 
وليدها هارون يتقاسم معها املعاناة يوميا دون جريرة أو ذنب ارتكبه، وهي 
ترفض أي تهمة بأنها تستغل الطفل من أجل كسب استعطاف الناس.

وتقول ردا على تلك االتهامات »ما احلل؟ ليست لدي عائلة أو بيت 
أترك فيه ابني«. لكنها اعترفت بوجود بعض املتسوالت يقمن باستغالل 
إيجار  التسول، وكشفت عن وجود شبكات متخصصة يف  األطفال يف 
اليوم  يف  دوالر  إلى عشرين  تصل  مبالغ  مقابل  الفقيرة  العائالت  أطفال 

الواحد.
التسول  ظاهرة   2014 يف  املعّدل  العقوبات  قانون  جّرم  مرة  وألول 
باألطفال، وعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامني كل من يرتكب 
جرم التسول بقاصر أو يعرضه للتسول، وتتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب 
اجلرم من أصول الطفل أو شخص ميتلك سلطة عليه، بينما يعفي القانون 

أصحاب الوضعيات االجتماعية الصعبة واملعقدة من العقوبة.
كما أن قانون الطفل اجلديد الذي متت املصادقة عليه العام املاضي، 
اجتماعية  حلول  باقتراح  التسول  حياة  من  الطفل  إلبعاد  آليات  أقر 
متتع  ضمان  على  يقوم  الذي  املفّوض  آلية  خلق  خالل  من  للظاهرة، 

األطفال بكامل حقوقهم.
متسولون من كل اجلنسيات 

اجلزائرية  الشوارع  يف  املتجول  فإن  السابقة،  القوانني  إقرار  ورغم 
قوافل  يالحظ  السريعة،  الطرق  عبر  واملسافر  العمومية  الساحات  ويف 
من املتسولني، وخاصة النساء من جنسيات أفريقية عديدة إلى جانب 
سوريات وجزائريات يحملن أطفاال صغارا ورضعا يف درجة حرارة تفوق 
هؤالء  حال  على  تارة  الشفقة  يثير  مشهد  يف  أحيانا،  درجة  األربعني 
النسوة، والغضب واالستنكار تارة أخرى الستغالل أطفال يف عمر الزهور 

يف التسول وتعريض حياتهم ومستقبلهم للخطر.
من  فهناك  هؤالء،  إلى  الناس  نظرة  و  مواقف  تتضارب  ذلك  وإلى 
يعتبر أن هذه الفئة فعال يجب مساعدتها، و يحملون املسؤولية يف معاناة 
هؤالء و تكاثر عددهم إلى وزارة التضامن الوطني، التي ال تلعب دور يف 
حماية هذه الفئة و خاصة النساء و األطفال و كبار السن عن طريق تقدمي 
السلطة  يحملون  و   ، العام،  مدار  على  مستمرة  لهم  عينية  مساعدات 
اقتصادية من خالل  و  اجتماعية  تنمية  لعجزها عن حتقيق  بشكل عام 
خلق مناصب شغل قارة للناس، و على طرف نقيض جند فئة من الناس 
تعتبر هؤالء مجرد مبتزين، يعملون يف شبكات منظمة من أجل حتقيق 

لهذه  تشجيع  مبثابة  لهم  الصدقة  تقدمي  يعتبرون  و  سريع،  و  سهل  ربح 
السلوكات املنحرفة.

يف التسول عبر الساحات العمومية وأمام املساجد والطرق السريعة.
إلى  بحاجة  محترفة.ليسوا  شبكات  إطار  يف  املتسولني  أن  وأكد 
للكسب  شرعية  غير  عديدة  وسائل  استغالل  إلى  يسعون  بل  إعانات 
القانون  مشروع  فان.  بركات  يقول  الغرض  السريع..ولهذا  و  السهل 
القانونية  النصوص  من  جملة  إلى  تضاف  جديدة  لبنة  مبثابة  سيكون 

املعمول بها و يعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا..
يشير  اجلزائر  يف  التسول  ظاهرة  النتشار  احلقيقية  األسباب  وعن 
بن  عادكرمي  شيهب  جيجل  بجامعة  األستاذ  و  االجتماعي  الباحث 
عيسى ل يف حديثه لـ أخبار اجلزائر . إلى أن ظاهرة التسول هي. ظاهرة 
املتقدمة  البالد سواء  املرء يف كل  عاملية تنتشر شرقًا وغربًا، بحيث جند 
أو املتخلفة يستعطف اآلخرين ويستجدي إنسانيتهم بشتى أنواع السبل 
األكثر  الظواهر  من  اجلزائر  يف  التسول  ظاهرة  وتعتبر  الطرق،  ومختلف 
تعقيدا وتشابكا وإرباكا لكل من يحاول وضعها حتت النظر أو قيد الدراسة 
أو حتويلها إلى مادة إعالمية ورمبا ما يوقع يف كل ذلك، هو تعدد املتسولني 
وتعدد طرق وأشكال التسول، إذ ليس من السهل تصنيف كل متسول 
متسولون،  ومتسولون  محترفون،  متسولون  فهناك  املناسبة،  الفئة  يف 

ومتسولون ظرفيون وغيرهم ..
ويقسم األستاذ = التسول إلى عدة أصناف =. خالل صور املتسولني 
أو االستغباء حيث أن أحد  بالغباء  باملدينة اجلزائرية فهناك. نوع يتميز 
املتسولني كلما صادفك يقول لَك امنحني عشرين دينار فقط أعود بها إلى 
قريتي ألني فقدت محفظتي، ومنظره يقنعك بأنه شخص عادي فعال 
لكنه وقع يف مأزق وكثيرا ما يصدقه الناس، ولكن املشهد الكاريكاتوري 
أنه  طبعا  وينسى  اليوم  يف  ثالث  أو  مرتني  املتسول  هذا  تصادف  أنك 

حدثك ويطلب منك بنفس األسلوب نفس الطلب..
الناس  عند  لهم  تشفع  عاهات  من  يعانون  املتسولني  بعض  وهناك 
فيقتنعوا مبساعدتهم ولو مببالغ زهيدة، املثير أن البعض منهم يصطنع عاهة 
على حساب صحته وخاصة اجلراح العميقة وال يأبهون باألضرار التي قد 

يقدمون فداءها كل ما اكتسبوه من الناس حتى يشفوا 
أما الشكل الثالث حسب الباحث شيهب فهم.متسولون يستجدون 
عطف النساء العازبات الالتي يرغنب يف الزواج، فهن األكثر عطاء ألنهن 
للمتسولني  بسيطة  مبالغ  يدفعن  أن  أسهل من  وليس  الستر،  يرغنب يف 

مقابل دعوة بالستر والزواج.

 التسـول بالجزائـر..
في شارع ديدوش مراد أحد أهم شوارع العاصمة  ، تجلس حسينة وفي حجرها طفل صغير، وأمامها صحن صغير فيه دنانير جاد بها محسنون، قد 
تكفي وقد ال تكفي لسد رمقها وجوع طفلها، بعد أن وجدت نفسها في الشارع دون معيل. تقول حسينة إنها باتت أمًّا عازبة، ووجدت نفسها في 

الشارع بعد أن كانت ضحية نزوة عابرة انتهت بحمل غير شرعي، وتملص منها حبيبها السابق، كما تبرأت منها عائلتها.

 ظاهــرة تتفاقــم 
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زيوت طبيعية لتكثيف الحواجب الخفيفة
كانت احلواجب كثيفة  كّلما 
الوجه  مالمح  جعلت  وعريضة، 
قساوة.  وأقّل  شبابًا  أكثر  تبدو 
مشكلة  من  يعاني  البعض  أن  إال 
أو  وراثيًا  إما  اخلفيفة  احلواجب 

بسبب بعض املشاكل الصحّية.
يف ما يأتي أبرز الزيوت الطبيعية 
بشكل  استخدامها  ميكنك  التي 
وملء  حاجبيك  لتكثيف  يومي 

الفراغات فيهما.

زيت الجرجير
على  اجلرجير  زيت  يحتوي 
يف  تساعد  التي  املعادن  من  الكثير 
تقوية بصيالت الشعر وحمايته من 
التساقط، كما يساعد يف تعزيز منّوه 

بشكل أسرع.

زيت الزيتون
أهمية  على  اثنان  يختلف  ال 
زيت الزيتون يف مجال العناية بالشعر 
على  قدرته  يثبت  هو  وها  حتديدًا. 
وحمايته  احلاجبني  شعر  منّو  تعزيز 
من التساقط بفضل مكّوناته الغنّية 
املضادة لألكسدة والتي تدخل إلى 

جذور الشعر لتحميه من التلف.

زيت اللوز الحلو
هو من أكثر الزيوت التي حتتوي 

البروتني  من  عالية  نسبة  على 
وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي 
جتّدد  عملية  تنشيط  يف  تساعد 
بشكل  الشعر  منّو  وبالتالي  اخلاليا 

صحّي وسريع.

زيت جوز الهند

على  الهند  جوز  زيت  يحتوي 
للميكروبات  مضادة  خصائص 
وعلى حمض اللوريك واألحماض 
فّعاال  عالجًا  يجعله  ما  الدهنية، 
وهو  عام.  بشكل  الشعر  ملشكالت 
احلواجب  شعر  تكثيف  يف  يساعد 
جتّدد  عملية  تنشيط  خالل  من 

من  ومنعه  الشعر  وتقوية  اخلاليا 
التساقط.

زيت الخروع
القدمية  الطبيعية  الوصفات  من 
وال  جداتنا  تعتمدها  كانت  التي 
تزال حتى يومنا هذا تثبت فعاليتها 

حتديدًا.  بالشعر  العناية  مجال  يف 
نسبة  على  اخلروع  زيت  يحتوي 
الدهنية،  األحماض  من  عالية 
ما   ،E الفيتامني  إلى  باإلضافة 
بصيالت  تغذية  يف  فّعااًل  يجعله 

الشعر وتسريع منّوه.

ولهذا إليك ماسكات طبيعية من السكر 
واحلصول  بشرتِك الدهنية،  لـ تقشير  البني 

على ملسة ناعمة للجلد.

ماسك السكر البني والحليب:

المكونات:

- ملعقة صغيرة حليب
- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة عسل
- كبسولة فيتامني سي

البعض،  بعضها  مع  املكونات  اخلطي 
واتركي  النظيفة،  بشرتِك  على  وضعيها 

اخلليط ملدة 30 دقيقة.
أزيلي اخلليط باملاء الفاتر.

ا، لكي حتصل  كرري اخلليط مرتني أسبوعّيً

بشرتِك على اللمعان والنضارة.
تابعي املزيد: التقشير البارد للوجه

ماسك السكر البني وزيت الزيتون وماء 
الورد:

المكونات:
- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ماء ورد
اخلطي السكر البني مع زيت الزيتون وماء 
الورد وافركي به بشرتِك بلطف، واتركيه ملدة 

10 دقائق.
أزيلي اخلليط باملاء الدافىء.

تستخدمي  أن  املمكن  من  املاسك  بعد 
على  مّرريها  الورد،  مباء  مبّللة  قطنية  قطعة 

املسام.

ابتسام  بوكتير

السكر البني 
لتقشير البشرة 

الدهنية
السكر البني من المقشرات الطبيعية واللطيفة التي يمكنِك اعتمادها 
في معالجة بشرتِك الدهنية، التي تحتاج إلى تنظيف عميق على 

األقل مرة أسبوعًيا للتخلص من مشاكل الشوائب، والرؤوس السوداء التي 
توجد بشكل أكبر في نوعية هذه البشرة.
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محور  النسوية  الكتابة  شكلت  ما  كثيرا 
السؤال  ليبقى  أكادميية،  وحتليالت  دراسات 
اجلوهري الذي خرجت به تلك امللتقيات هو ملا 
تكتب املرأة، أكثر من البحث عن ملن تكتب 

املرأة اجلزائرية حتديدا.
وفرض  ذاتها  لتحقيق  تكتب  املرأة  هل 
مجتمعيا  املقموع  صوتها  وإلسماع  سلطتها 
هذا  كل  بسبب  الكتابة  تشكل  فهل  وأسريا، 
وسيلة للهروب من تلك املنغصات، وهل هي 
تشكل بذلك بالنسبة للمرأة درعا واقيا حلماية 
السلطة  يف  املتمثل  اآلخر  تكالب  من  نفسها 
الذكورية التي حتاول أن حتصر دورها يف حدود 
لألجيال  وصانعة  مربية  بجعلها  وذلك  ضيقة 
ومكانها الطبيعي الذي خلقت ألجله هو خلف 

املوقد ال غير.
يف احلقيقة قد يكون هذا سببا كافيا وملزما 
املرأة  تعتبر  التي  الشرقية  ملجتمعاتنا  بالنسبة 
العرب مفهوم  ما فسر  جنس ضعيف، فكثيرا 
القوامة حسب مزاجيهم واعتبروا  بذلك املرأة 
الديني  املفهوم  من  انطالقا  ودين  عقل  ناقصة 
»جتار  لبعض  اخلاطئ  الفهم  كرس  الذي 
املرأة غير مؤهلة عقليا ونفسيا  الدين« على أن 
لالرتقاء إلى مصاف القوامة من حيث تركيبتها 
انتشرت يف  التي  الذهنية  وهي  الفيزيولوجية، 
مجتمعاتنا بأن املرأة عقلها نصف عقل الرجل، 
ولم يبحث هؤالء البحث يف جوهر القوامة التي 

هي يف الواقع لها مدلول أعمق.
املرأة التي يعتبرونها ناقصة هي يف احلقيقة 
أقوى  بذلك  وهي  عليها  عاطفتها  بتغلب  قوية 
ال  عاطفي  لرصيد  امتالكها  يف  الرجل  من 
ووالديها  أبناءها  كل  حتب  أن  وقادرة  ينضب 
وزوجها واخوتها وأصدقاءها بنفس درجة احلب 
ملا كان هناك رجال  والعطاء، يكفي أن لوالها 
على وجه البسيطة، فهي من أوكل لها اخلالق 
سبحانه مهمة أعطاء احلياة من خالل احلمل 

واإلجناب والتربية.
لتسعة  جنينا   أحشاءها  بني  حتمل  فهي 
وينمو  يكبر  وهو  ابنها  وترقب  فتربي  أشهر، 
ويشتد عوده، وجتعل منه رجال وتهيئه لتحمل 
يفعل كل  أن  الرجل  يستطيع  فهل  املسؤولية، 
هذا؟ أكيد ال إذا كانت كل هاته األدوار موطن 
املرأة لذا  انتقاص وجتني على  ضعف فإن هذا 
فإن املرأة حني تكتب فهي تكتب ذاتها وأوجاع 
لتحيا  تكتب  بذلك  فهي  املتشظية،  روحها 
وتثبت ذاتها لذلك اآلخر املتجني عليها وتضع  
بني  املمزوجة  أحاسيسها  عصارة  كتاباتها  يف 

األنوثة واألمومة.
والعاشقة  احلبيبة  هي  كتابتها  يف  املرأة 
املراهقة،  والبنت  احلنون  والزوجة  الرؤوم  واألم 
كل  وتتقمص  األدوار  تلك  كل  تلعب  فهي 
وتضع  االحترافية،  بتلك  الشخصيات  تلك 
يف  ذلك  ويتجلى  مشاعرها  كل  كتابتها  يف 
الكتابات الروائية حتديدا، فكلما تقلب صفحة 
أحالم  أمثال  النسوية  الروايات  صفحات  من 
وربيعة  األعوج  زينب  جبار،  آسيا  مستغامني، 
تستشف  فانك  كثيرة  روائية  وأسماء  جلطي 
برائحة  العبقة  املرهفة  اجلميلة  املشاعر  تلك 

االحتراق واألمل.
فاملرأة حني تكتب تخاطب اجلميع دون متييز 

جتليات  وتنساب  كأنثى  كينونتها  موقع  من 
قراءها  بني  خطابها  يف  متيز  وال  املشاعر  تلك 
فالكتابة  أو نساءا،  أن كانوا رجاال  وال يهمها 
ارهاص لدى املرأة وحلظة والدة مقدسة قربانها 
أحاسيس ودموع وفيض من املشاعر املمزوجة 
إحداثيات  تطلبه  ملا  طبقا  واخليانة  الوفاء  بني 
فهي  وأحداثه،  والقصصي  الروائي  النص 
تنسج من وحي خيالها ومخيالها أرضية لبناء 
ومبا  مبشاعرها  وتطعيمه  الروائي  عملها  جسم 

تكتنزه يف ذاتها.
ما  القوة  من  متتلك  الكاتبة  فاملرأة  وبذلك 
وبناءا  نصا  الرجل  على  به  وتتفوق  تتجاوز 
نفسها  تصف  هذا  كل  يف  وهي  وسردا، 
بعد ذلك وهذا أحد مواطن  وأنثى  أوال  كاتبة 
والتحكم  االبداع  عوالم  على  وسيطرتها  قوتها 
التحوالت  لتلك  الراصدة  فهي  آلياته،  يف 
الغوص  على  القدرة  ومتتلك  االجتماعية 
عن  بعيدا  جدي  بشكل  مجتمعها  وتعرية 
ذلك التحيز الذي قد يسرف فيه الرجل حني 
معاجلتها  ويحاول  الظواهر  من  لظاهرة  يتطرق 
الوزن  جوهر  يكمن  وهنا  الروائية،  أعماله  يف 
تكون  حني  وحتديدا  النسوية  للكتابة  القيمي 
املاضي  ذلك  حتمل  ألنها  جزائرية  الكاتبة 
الشهداء  بقصص  العبق  و  بالبطوالت  احلافل 

والتضحيات.
تلك  اجلزائرية  الكاتبة  من  يجعل  وهذا 
العربي  النسوي  األدب  يف  الفارقة  العالمة 
ومثال يحتذي به وشمعة تنير عتمة نهج اجليل 
والعربيات،  اجلزائريات  الكاتبات  من  اجلديد 
فمن ال تقرأ ألحالم مستغامني و لزهور ونيسي 
وآلسيا جبار لن تدرك معنى العطاء والتضحية، 

ومعنى أن تكون كاتبة يف زمن القهر!.

بقلم: نادية بوخالط من وهران

الكاتبات  الجزائريات  نموذجا

الكتابة النسوية وسيلة لتحقيق الذات 
والتحرر من القيود  المجتمعية

»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«

هــمــســة  حب  إنـسـانـّي
إهــداء لــ:

• من يحملن قهقهات الفصول يف عاملهم
• من يرتدين الفراشات عباءات للفرح الطفولي

• من يغتسلون بعطر الذاكرة ونكهة الوصل
• من نكتبهم ويكتبوننا غداة حنني

عيد احلب الذي يتغنى به اجلميع، طعنة مميتة لقلوب ال تعرف احملّبة وال املوّدة، هذا ما 
سأهديه من حبر روحي لكل أصدقائي كل باسمه، ويف املقام األول: أمي، أمي ثم أمي ...
يف عيد احلب، كل األيام عيد لنا، مهما استعصت الظروف ومهما عصفت بنا احملن، 
نضلنا شامخني، يكفينا املّد االنساني بعاملنا الشاهق، به نتحرر من كل الضغائن، وبه نوشم 

السالم الروحي.
احلب ابتسامة أنيقة يف وجه كل سكاكني القدر، ابن ويّف وباّر لذوي القلوب الطاهرة، 
النقية التي تعانق وهج الوجود، جّنة يف األرض والسماء نلوذ رضاها وعفوها، وطن اكتفينا به 
دونا عن البشر يحمل عرائش ياسمني، امتدادات عظيمة على مقاس وهج النور، هو كل ما 
يسكننا من أناقة الروح، سمفونية نعزفها بأسلوبنا، بأخالقنا وبتواضعنا، كل ما نصنعه مبنأى 

عن الشظايا التي نخشى أن متزقنا.
احلب مسبحة بني أنامل األمهات، حتمل لهفتنا وشغفنا، وهو أيضا فصول ماطرة نسقي 
اململوءة  العذرية  القلوب  باألمل، هو مصافحة  املعجون  الصدق  إنه  احلياة،  بها صحراء هته 
وضوحا وكذبات بيضاء بريئة، إّنه عثرات تخّلف سّلما للصعود نحو السماء، اقتناص الفرح 

من قمقم الفجع ومللمة ابتسامات تشي بالسمّو.

بقلم: عباسية مدوني من سيدي بلعباس
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فيصل  واألكادميي  الكاتب  يثري 
حتت  جديد  بكتاب  الفلسفة  األحمر 
يف  األدبي«  اخلطاب  »سياسات  عنوان 
األدبي،  للخطاب  الفلسفية  املقاربة 
الصادر مؤخرا عن منشورات الوطن اليوم، 
أسوار  على  معلقات  من  اجلوانب  متعدد 

اجلمهورية إلى شعرية اجلغرافيا.
يف املقاربة الفلسفية يتساءل الكاتب 
»سياسات  من  األحمر  فيصل  والروائي 
أخبار  نقرأ  كيف  عن  األدبي«  اخلطاب 
نحن  ننشئها  بأسئلة  األدبي  التراث 
بنا  تفعل  وماذا  املاضي؟،  عن  نرثها  وال 
املفتعلة  البراءة  هامش  على  احلكايات 
القراء  وجمهور  له  واملسرود  السارد  ملواقع 

السلبيني؟. 
األدب  يظل  ملاذا  إشكالية  طرح  كما 
تساءل  الفلسفة  وتظل  للفلسفة  رديفا 
عن  بحًثا  باستمرار  األدبية  النصوص 
املعنى وعن سبل تصريفه؟، وكيف تعمل 
فينا اخلطابات األدبية مبعزل عن النصوص 
املدرسية  مدارجها  تترك  ما  كثيرا  التي 
بحًثا عن سبل جديدة تندرج حتت مظلة 
األدب  قطعه  الذي  املسار  وما  الثقافة؟، 
عالمة  من  نهائًيا  يتحول  لكي  وقتنا  يف 

جمالية إلى عالقة ثقافية؟.
من  محاور  لعدة  التطرق  على  فضال 
أو  اليوطوبيا  نقرأ  كيف  التساؤل  خالل 
قراءة  اجلغرايف  األدب  أو  العلمي  اخليال 

الثقافية؟،  الدراسات  منظور  من  جديدة 
كخطاب  األدب  استنطاق  مت  وكيف 
للتعدد من قبل فالسفة من أمثال ريكور، 
شتاينر،  هيكل،  كانت،  تودوروف، 
إدرورد  بوفريس،  ديريدا،  سارتر،  نيزان، 

سعيد، فيري، ماركس، نيتشه، فرويد، 
باديو، رانسيار، دولوز، هايديغير، ديدرو، 
هاراواي، ايريغاراي، هكسلي، نوسباوم، 
اويرباخ، أونفراي، أطالي، فيتغنشتاين، 

وغيرهم كثيرون؟.
األدبي  اخلطاب  مواجهة  أن  واعتبر 
عن  السياسية  املسؤولية  مواجهة  هي 
كالذوق  بريئة  ظريفة  مسائل  مخرجات 
التي  الكلمة  هذه  و«الطرب«  واإلعجاب 
والتي  النقاد،  وأهملها  الشعراء  بها  أولع 
تبدوا بحاجة إلى دراسات ثقافية وفلسفية 

معمقة يف املدونات القدمية.
»نظام  أن  األحمر  فيصل  وأبرز 
أفرادها  اخلطاب« هو منظمة فكرية سرية 
اجلوهر  ولكن  باملاليني،  يعدون  ما  عامة 
يلحقها  النظام  هذا  لعمل  اخلفي  اللطيف 
يقوم  األدب  السرية،  باملنظمة  بالضرورة 
نظرية  للمعني فاألدب  بتزكية »الزمنية« 

مؤامرة على املعنى وعلى اإلنسان.
األحمر،  فيصل  الكاتب  يبرز  كما 
الفتًا  حيزًا  العلمي  اخليال  يأخذ  الذي 
وترجمة،  وتنظيرًا  تأليفًا  أعماله،  ضمن 
من  أكثر  الكتابة  يف  مغامرة  »إنه  بقوله: 
التعبير  يف  ومحصورًا  محّددًا  منطًا  كونه 
عن هواجس الغد، املترّبصة بإنسان اليوم 
نتيجة التطّور العلمي وما يرافقه من تبّدل 

ألحوال احلياة«.
صارة بوعياد

في مقاربة فلسفية 
فيصل األحمر يصدر »سياسات الخطاب األدبي«

الثقافية«  »أقادير  بادرت جمعية 
فكرية  مسابقة  بفتح  تلمسان  لوالية 
لطالب محو األمية، ببلديات تلمسان 
الرمشي-  حناية-  منصورة-  منها 
-ندرومة  الغزوات  مغنية-  سبدو- 
وبالتنسيق  سنوس،  بني  -صبرة- 
األمية  حملو  الوطني  الديوان  مع ملحقة 
حفل  نظم  للوالية  الكبار  وتعليم 
يف  واملشاركني  للمتوجهني  تكرميي 
طبعتها  يف  الثقافية  الوالئية  املسابقة 

الثانية.
أقادير عبد  جمعية  رئيس  أوضح 
الكرمي حمي لـ »أخبار الوطن« أن هذه 
املسابقة تعد فريدة من نوعها ال سيما 
وأنها تعنى بفئة مهمشة لكن جمعيتنا 
فضل  ننسى  ال  أعضائها  جميع  رفقة 
قاموا  الذين  والنساء  الرجال  هؤالؤ 
وناضلوا بجهادهم إبان الثورة التحريرية 

املجيدة وكانت فرنسا املستعمر الباطن 
سدا منيعا وحرم معظمهم من مزاولة 

دراستهم وطلب العلم آنذاك.
معرض  يف  الكرمي  عبد  وأضاف   
تخلله  التكرميي  احلفل  أن  حديثه 
تالوة  غرار  على  العروض  من  العديد 
متنوعة  شعرية  قصائد  وإلقاء  القرآن 
زروالي  مدرسة  تالميذ  تقدمي  من 
الشيخ بسبدو ومت عرض فيديو خاص 

بتلقني دروس محو األمية. 
تلمسان  والية  فإن  بالذكر  جدير 
اخلاص  باليوم  باالحتفاء  قامت  قد 
جانفي   8 لـ  املصادف  األمية  باحملو 
أشخاص   5 تكرمي  ومت  سنة  كل  من 
بعمرة مجانية مقدمة من طرف الوكالة 
السياحية  »شهرة« بعدما مت اإلحتكام 

لعملية القرعة.
ريان تلمساني

احتضنتها دار الثقافة عبد القادر علولة 
جمعية أقادير الثقافية تنظم مسابقة 

فكرية لطالب محو األمية

في حفل افتتاح التظاهرة بتونس 
 تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في 

أسبوع أفالم المقاومة والتحرير

أسبوع  من  األولى  النسخة  كرمت 
حفل  خالل  والتحرير  املقاومة  أفالم 
املجاهدة  بتونس  مؤخرا  افتتاحها 
لها  تقديرا  بوحيرد،  جميلة  اجلزائرية 
يف  عموما  اجلزائرية  املرأة  ودور  ولدورها 

مقاومة االستعمار الفرنسي لبالدها.
األولى  الطبعة  هذه  يف  وتشارك 
املكتبة  بها  بادرت  التي  التظاهرة  من 
مع  بالشراكة  التونسية  السينمائية 
حتتضنها  التي  للفنون  اللبنانية  اجلمعية 
مدينة الثقافة بتونس بعرض أفالم من 
ولبنان وفلسطني  تونس واجلزائر وسوريا 

وإيران ومصر.
الذي جرى  االفتتاح  وعرف حفل 
ثقافية  وجوه  حضور  الثقافة  مبدينة 
الفنان  بينها  من  تونسية  ونضالية 
والكاتب  بوشناق  لطفي  التونسي 
الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان  
وتهدف هذه التظاهرة التي تتواصل 
لغاية 26 يناير اجلاري حسب منظميها 
املقاومة  فعل  على  الضوء  »تسليط  إلى 
ويف  احملتلة  للشعوب  تنتصر  التي 

وكذا  الفلسطينية«  القضية  مقدمتها 
واالنتهاكات  العدو  وحشية  »وإظهار 
املناطق  إليها  تعرضت  التي  املختلفة 

احملتلة«.
سهرة  يف  املتدخلني  بعض  وأبرز 
بالنسبة  احلدث  أهمية  االفتتاح 
يف  »غيبت  التي  الفلسطينية  للقضية 
الدول  بعض  اجلارية يف  األحداث  ظل 
جهة  من  مؤكدين  حسبهم،  العربية« 
أخرى أن الثقافة هي التي توحد العرب.
»دمشق  السوري  الفيلم  وافتتح 
اخلطيب  باسل  للمخرج   حلب« 
ويؤدي  والتحرير،  املقاومة  أفالم  أسبوع 
دريد  املمثلون  الفيلم  يف  البطولة  أدوار 
مرجتي  وشكران  جزائري  وصباح  حلام 
وسلمى املصري وكندا حنا وعبد املنعم 

عمايري.
انطوائي  رجل  حول  أحداثه  وتدور 
حتت  ابنته  وبقيت  دمشق،  يف  يعيش 
احلصار يف منطقة حلب فهو انعكاسات 

احلرب يف سوريا على حياة الناس«.
ق.ث

 أحمد كرزيكة

أحمد  الفنان  أكده  ما  وحسب 
العازفني  أحد  الوطن«  »أخبار  لـ  مولودي 
ثقوب  األربع  هذه  أن  بالوالية  األلة  لهذه 
أرجل  أربع  على  وإمنا  العدم  من  تأتي  لم 
األخيرة  هذه  خطوات  حسب  للمواشي 
التي  وتزمارت  األهقار  توارق  رعاة  عند 
اآلالت  أكثر  من  بعيد   أمد  منذ  صارت 
لدى  وقبواًل  إنتشارًا  الشعبية  املوسيقية 

الناس خاصة البدو الرحل والراجح.
بدائيه  بدايتها  كانت  اآللة  هذه 
ثقوب  أربع  وبها  الطلح،  تصنع من شجرة 
أو  ثاقبة  بآله  فيه  تستحدث  فتحات  أو 
العازف  مهارة  على  تزمارت  وتعتمد  بالنار 
يكون  التي  بالطريقة  أصابعه  حتريك  فى 
ويستعمل  عزفه،  املراد  اللحن  أو  النغم 
االثنني،  يديه  أصابع  من  العازف خمسة 
يده  من  والوسطى  السبابه  يستعمل  فهو 
من  والبنصر  والوسطى  والسبابه  اليسرى، 
إبهام  وظيفة  تكون  بينهما  اليمنى،  يده 
وبنصر اليسرى وإبهام اليمنى لتثبيت اآللة 
وتسهيل  وتوازن  بأحكام  بها  واإلمساك 

حركه األصابع.
يدويًا  تصنع  تزمارت  أن  وأضاف 
يالحظ  فإنه  سكني  أو  موس  وباستعمال 
على  تتوقف  والقياسات  املسافات  أن 
إعطاء  أجل  ومن  صانعها  وخبره  َتقدير 
مدبوغ  بجلد  تغطى  جميل  منظر  تزمارت 
عليها زخرفة تارقية ذات رونق وجمال تسر 

الناظرين.
التوارق  أما أوقات عزف تزمارت عند 

فتعزف ليال نهار ولكن الغالب فإنها تعزف 
يف الليل ملزامنة هذه الفترة السكون والهدوء 
التارقي  الشعر  أهل  وترافق  العزلة  وحب 
)تيسيواي( واحلكايات الشعبية )تينقاس( 
لثام  حتت  وتعزف  الشاي،  جلسات  مع 
فهي  قدميا  فمه  يظهر  وال  التارقي  العازف 
رفيقه الرعاة وهم يرعون أغنامهم يف الفيايف 
عبر  بالقوافل  الرحل  البدو  أنيسة  لتكون 
الصحارى أين يقطعون املسافات البعيدة.

بأهقار  القدامى  العازفني  أشهر  أما 
الفنان  أن  مولودي  أكد  فقد  اآللة  لهذه 

بركة رحمه اهلل من أشهرهم فقد كان عزفه 
الذي  الصغير  حتى  له  ينتبه  حزينا  دائما 
حملوا  فقد  اآلن  أما  الرشد  سن  يبلغ  لم 
يف  شاركوا  حيث  أزوم  بن  إبراهيم  الشارة 
عدة محافل وطنية ودولية من أجل الترويج 
طرف  من  يدعم  أن  ويأمل  اآللة،  لهذه 
الدولة لفتح مدرسة مصغرة لتعليم النشء 
يحقق  وهل  تندثر  ال  بأن  عليها  العزف 
مولودي هذا املشروع أم ستصبح تزمارت يف 
على  لإلجابة  كفيلة  األيام  النسيان؟  طي 

هذا السؤال.

الفنان أحمد مولودي لـ »أخبار الوطن«:

»تزمارت التوارق« تراث يجب نفض 
الغبار عليه أو سيصبح طي النسيان

»تزمارت التوارق« آلة بسيطة عريقة تصنع من أغصان شجرة الطلح أو القصب وهي من االآلت الموسيقية الشعبية 
المعشوقة لدى الناس كافة  الكبير والصغير، ذكرًا كان أم ُأنثى وهي آلة نفخية على شكل أنبوب طوله 60 سم وبها 

أربع ثقوب.
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ميليسا تحضر قنبلة جديدة في الـ 2020 
حتّدثت الفنانة اللبنانية 
التي  األمنيات  عن  ميليسا 
 ،2020 سنة  يف  تتمناها 
السيئة  األحداث  وعن 
التي جرت يف العام املاضي 
متفائلة  زوالها  ومتّنت 

باخلير.
على  ميليسا  واعتادت 
بداية  مع  األغنيات  إصدار 
يف  أصدرت  إذ  عام،  كل 
الثاني/يناير  كانون  شهر 
مغرومة  »أنا  أغنية  املاضي 
اجلدل  وأثارت  فيك«، 
كليب  الفيديو  يف  بجرأتها 

الذي ظهرت فيه عارية متامًا بالصور تغطيها موجات من املياه.
وكشفت ميليسا يف حديث خاص ملوقع »الفن« عن أغنية جديدة 
ستطلقها يف األيام القليلة املقبلة، تتميز بالطاقة اإليجابية واإليقاعات 

الراقصة، كما كشفت عن فكرة الفيديو كليب.
التي  االنتقادات  جميع  على  ساخرة  ردت  أخرى،  جهة  من 
طالتها بسبب جرأتها يف كليب »أنا مغرومة فيك«، كما أشارت إلى 

ديو جديد تخطط له مع فنان عاملي.

براد بيت يحن إلى جينيفر أنيستون

نشرته  فيديو  مقطع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  انتشر 
صحيفة »ميرور«، أن النجم براد بيت الزال عاشقًا لزوجته السابقة 
جينيفر أنيستون، وقد ظهر يف املقطع الذي التقط خلف الكواليس وهو 
يترك كل شيء حوله من أجل أن ينظر إلى الشاشة ملشاهدة جينيفر 
وهي تتسلم جائزتها يف حفل«SAG Awards«، ويستمع إلى 

كلمتها، إذ بدا أّنه مفتون بها.
وفازت جينيفر بجائزة أفضل ممثلة عن دورها يف املسلسل الدرامي 
»The Morning Show«، بينما فاز بيت بجائزة أفضل ممثل 
 Once Upon A Time In« بدور مساعد، عن دوره يف فيلم

.»Hollywood

أمل العوضي تثير الجدل بسبب 
حديثها عن العباءة

أمل  الكويتية  املمثلة  أثارت 
مواقع  عبر  كبيرًا  جداًل  العوضي 
بسبب  االجتماعي،  التواصل 
فيديو جديد عّلقت فيه على إرتداء 
إلى  مشيرة  الكويت،  يف  العباءة 
زيًا معتمدًا يف بلدها،  أنها ليست 
حد  إلى  حتبه  ألنها  ترتديه  لكنها 

كبير جدًا.
للكثير  العوضي  تعّرضت  كما 
كالمها،  جراء  االنتقادات  من 
من  التعليقات  معظم  وكانت 
العباءة  أن  أكدن  اللواتي  املتابعات 
ومن  تراثهن  من  جزءًا  تشكل 
تتبرأ  أنها  وإعتبرن  إطالالتهن، 

منها رافضني ذلك.
تعّرضت  قد  العوضي  وكانت 
من  لهجوم  سابق  وقت  يف  أيضًا 
العيدان،  مي  الكويتية  اإلعالمية 
إطالالت  باعتماد  اتهمتها  التي 

تتخطى احلدود.

اللبناني  الفنان  طرح 
جديدة  أغنية  صقر  باسل 
من  دمار«  »حّبك  بعنوان 
أحلان  صالح،  يحيى  كلمات 
روبير  توزيع  بركات،  أحمد 
وماستيرينغ  وميكس  األسعد 

نور األسعد.
رصيد  يف  أنه  إلى  يشار 
مجموعة  صقر  باسل  الفنان 
كبيرة من األغنيات الناجحة، 
بعروقي«  »متلك  منها  نذكر 

احلان  صالح،  فارس  كلمات  من 
محمد نصوح، »بدي حبك«، من 
وسيم  وأحلان  رفول،  عادل  كلمات 
كلمات  عني«  »إلك  بستاني، 

جاك  توزيع  رفول  عادل  واحلان 
سرياني، »ودعتك«، كلمات وحلن 
سرياني،  جاك  توزيع  رّفول،  عادل 
وأيضًا أغنيات »سماع مني« و«ضل 

سكار«.

باسل صقر يطرح »حبك دمار«

ماجدة زكي تكّثف تصوير مشاهدها في
 »قوت القلوب«

املصرية ماجدة زكي، تصوير  املمثلة  تواصل 
يف  القلوب«،  »قوت  مسلسل  يف  مشاهدها 

شبرامنت.
عميرة  أبو  مجدي  العمل  مخرج  ويكثف 
ساعة  لـ18  تصل  قد  التي  التصوير،  ساعات 
يوميًا، للحاق بعرضه حسب املوعد الذي حددته 
الشركة املنتجة، باالتفاق مع القناة املتعاقدة على 

عرضه.
مدرسة  شخصية  املسلسل  يف  زكي  وجتسد 
غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، 
املسلسل  من  األولى  احللقة  أحداث  يف  وتظهر 
الختبارات  تلجأ  بعدما  »كومبارس«،  بشخصية 
األداء من أجل التمثيل خالل األحداث، والتي 

تدور يف إطار كوميدي.
خالد  زكي،  ماجدة  بطولة  من  املسلسل 
زكي، إسالم جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، 

رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، ونورهان.

لوسي تهاجم الراقصة دينا
انتقدت الراقصة لوسي، بدالت الراقصة دينا التي ترتديها 
على  معتادة  األخيرة  أن  مؤكدة  واملناسبات،  احلفالت  يف 

ارتداء بدالت قصيرة وعارية منذ سنوات.
إن  »الوطن«  لصحيفة  خاص  حديث  لوسي،يف  وقالت 
دينا أدخلت »اختراعات من افتكاساتها« على بدل الرقص، 

مضيفة أن هذا شأن يخصها لوحدها ال دخل ألحد فيه.
»الشورت« حتت  اخترعت  من  هي  بأنها  دينا  تصريح  وبعن 

بدلة الرقص قالت لوسي: »شيء يحترم ولكن يظل السؤال، ماذا 
بعد الشورت؟ هي بدلة الرقص شورت؟ سامية جمال كانت ترتدي 

مالبس شفافة ولكنها أشبه باملايوه أو كاش مايوه، ولم 
ألن  لألنثى،  إساءة  حتمل  وحركاتها  أدائها  يكن 

الرقص ما هو إال فن وأنوثة«. 
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 كانت هذه املدينة، بالنسبة إلّي، كما الكتاب، وال تزال، 
كما األحالم السعيدة التي ال حتدث سوى مرة واحدة يف العمر. 
ما زلت أذكر تلك املساحة اخلضراء، قرب سوق الذهب، تلك 
التي كتب عليها بورد أحمر: ابتسم أنت يف الشارقة، وابتسمت 
دون توقف إرضاء لها، وللناس، وللروح التي كانت بحاجة إلى 

تهوية، وإلى فّن يقلل من عتمتها.
            كتاب »جزائر حبيبتي من إجناز« للشاعر واملسرحي 
2012(، وهو، إضافة  ــ  ثاني )1962  راشد  اإلماراتي أحمد 
إلى اهتماماته الفنية، باحث يف التراث، وكاتب رحلة ال ميزح 
حني ميزح بسرد غاية يف الصفاء والبهجة. ستسعد كثيرا بطريقة 
كتابته البهيجة، حتى عندما ينتقدك بروح شفافة ليضعك يف 
مقامك الذي يليق بك، يفعل ذلك خفية، بنوع من األبهة. 
أّما كتابه فيشبه تلك املساحة اخلضراء التي كتب عليها بورد 
أحمر: ابتسم أنت يف الشارقة. لكني ابتسمت هذه املرة بنوع 
من املرارة العميقة ألن الشاعر قال ما وجب قوله بطريقة سحرية 
يصعب نسيانها. لقد قال ما لم أستطع القبض عليه بعالماتي 

الصغيرة كمهتّم بالنثر، وككاتب قصة.
         قدم الراحل إلى اجلزائر قبل أعوام بدعوة من وزارة 
الثقافة اجلزائرية ليشارك يف أمسية شعرية عربية أقيمت مبناسبة 
ما. وكانت بداية املتاعب من مطار دبي الدولي. لقد استبدل 
اسمه يف التذكرة باسم سامي، ولم يعد ثاني، كما اعتاد على 
ذلك من عقود خلت، لكننا نستبدل كل شيء، دون تردد. 
مباله اخلاص، رغبة  إلى شراء تذكرة جديدة  الضيف  سيضطر 
يجد  لم  العاصمة  إلى  وصوله  وبعد  البلد،  هذا  زيارة  يف  منه 
أحدا بانتظاره، كما وعدوه، ليلي ذلك مسلسل عابث ال نعرفه 
سوى نحن ألننا اعتدنا عليه يف وطن يّدعي ما يدعيه، دون أن 
يراجع نفسه، أو يقوم مبقارنة جتعله يعي حقيقته الفعلية يف عالم 

أصبحت فيه السياحة صناعة متقدمة لها نواميسها.
         كان عليه إذن أن يتذكر، رغما عنه، اسم الفندق، 
إقامته  إلى هناك، وألن مدة  تقله  وأن يبحث عن سيارة أجرة 
يف األوراسي كانت محدودة، فقد اضطر لكراء غرفة يف فندق 
ألبير األول بشارع باستور ليكتشف العاصمة كسائح، وككاتب 
األولى،  وللوهلة  خطأ،  اعتقدت  لقد  مذكراته.  تدوين  ينوي 
تأسيسا على العنوان كعتبة متقدمة ميكن أن حتيل على منحى 
ولغتها  وناسها  وازدحامها  بالعاصمة  أعجب  الشاعر  أّن  املنت، 
يفعل  كما  أخرى،  وجهة  وجهني  لكنه  وقرنفلها.  وطيورها 
الساحر العظيم، وبأسلوب مثير، ونادر جدا يف أدب الرحلة. 
سيتجول وحيدا يف كل الشوارع واألحياء بحثا عن شيء ما، أو 
ال شيء البتة: من ديدوش مراد إلى ساحة األمير عبد القادر، 

إلى مكتبة العالم الثالث، مرورا مبقهى »ميلك بار«، إلى امليناء 
وشارع العربي بن مهيدي، ثم يعود إلى الفندق التعيس الذي 
إزعاج  املاء يقطر من مبرده ليصب يف دلو، متسببا له يف  كان 
العاصمة  لهجة  له ألن  يقال  ما  يفهم  الشاعر ال  كان  إضايف. 
املعاناة  معرفة  دون  نزعم،  أن  ميكن  كما  الفهم،  ليست سهلة 

احلقيقية التي يعيشها الزائر: ال تبتسم، أنت يف اجلزائر.
فهم  يتعذر  وبحب  وخيبة،  مبرارة  الكاتب  يقول         
الفرنسية  تتكلمون  أيها اجلزائريون،  أمركم  تشكالته: »غريب 
كعالم  عاشر،  أو  ثالث  كعالم  كبدو،  كعرب،  تفكرون  ولكن 
خارج العالم، كما أنا الذي ال يعرف لغة أخرى«. هل هناك 
بهاء كهذا؟ وأّي عمق يف الرؤية. هذا املوقف املوجع مرجع مؤكد 
وجب أن نبني له متثاال كبيرا يف مدخل العاصمة لنبصر حقيقتنا 
الذي  املوضوعي  السائح  عيون  الصفاء،  غاية يف  أخرى  بعيون 
نحن  أجل.  البهيج.  الشعر  روح  شحذتها  بصيرة  على  يبني 
أننا نتكلم  كالقطن  اللغات، معتقدين  نتأتئ بكل  بدو ُرحل 
يف عليائه، تلك هي احلقيقة يا أحمد راشد، أؤكدها لك وأنت 

تنعم يف قبرك اجلليل. لقد كان كتابك حتفة، وصدقة جارية.
          يف الفندق إذن، ومع سائقي سيارات األجرة املالعني 
واملوظف  النادل  عقلية  على  واالبتزاز، سيطلع  الغربة  سيعرف 
الصرافة  أو  البنك  عن  عبثا  اجلمعة  يوم  وسيبحث  والناس، 
ذلك  إلى  وسيشير  واإلطعام،  التنقل  أجل  من  املال  لتحويل 
بشكل  اخلطاب  مترير  يف  طريقته  عن  تتساءل  جتعلك  بعبقرية 
كما  أحد،  على  حتامل  ودون  األوصاف،  ذكر  دون  مدهش، 
يظهر من خالل التجليات اللفظية. لقد كانت السياقات هي 
أسلوبه  هناك، يف  واحلالة.  للمقام  املناسب  النعت  تنتج  التي 
لها  جتاوز  أو  الصفة،  يف  واقتصاد  كثيرة،  مضمرات  الزاهد، 
ملقاصد سردية وداللية. لذا تصبح البياضات كتابات ومواقف 
للقارئ  بالنسبة  مثير  أمر  وهذا  واحد،  آن  يف  وجلية  مضمرة، 
كان  لقد  الرحالت.  أدب  من  معني  منط  على  اعتاد  الذي 
الكاتب هادئا جدا يف طرائق التعبير عن األحداث واملشاهدات 
اليومية، لكنه يجعلك، بأسلوب باذخ، تعيش حالة من القلق 
لتحّل محله، كما لو أنك معني بذلك العبث الذي ال ينتهي 

إال ليبدأ من جديد.
       لكنه، شفقة أو تقديرا، أو رأفة منه، يسند الوضع 
إلى البيروقراطية املتعاقدة مع الشيطان منذ عقود. ذاك ما وصل 
إليه لتبرير العمى، وسوء االستثمار يف السياحة، ويف أشكال 
االستقبال التي تعرفها مدننا وفنادقنا ومؤسساتنا...مع ذلك 

فإنها تدور.

بقلم :السعيد بوطاجين 	

جـــزائـــر
 حـبـيـبـتـي

 قال لي املهندس 
محمد حسني 

طلبي: سأعيرك 
كتابا مهّما 

عليك أن تقرأه 
ليال وتعيده 
لي صباحا. 

حدث ذلك قبل 
ثالث سنني، 

وكّنا يف امللتقى 
العربي للمسرح 
بالشارقة، مدينة 
الثقافة والوحي، 
وصديقة املدن 

املضيئة رغم صغر 
سنها.
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 علمت »أخبار الوطن« أن إدارة ُمجّمع »طحكوت محي الدين« للّنقل
 يف فرِعه املتمثل يف تسويق سيارات »سيما موتورز« قد شرع يف تغطية
 كما حصل مع صالة ،(Showroom) واجهات صاالت العرض

.عرض بن عكنون صبيحة أمس
 وحسب مصادرنا، فإن هذه العملية تأتي أياما قليلة بعد استعادة 

 مجمع »سيفيتال« حق استغالل عالمة »هيونداي« يف فرع خدمات ما
.بعد البيع، بعد إطالق سراح يسعد ربراب وخروجه من السجن

 وتعتبر هذه اخلطوة مؤشرا على نزع حق استغالل عالمة »هيونداي«
.من رجل األعمال محي الدين طحكوت املسجون بسبب قضايا فساد

 ومعلوم أن رجل األعمال يسعد ربراب، مالك مجمع »سيفيتال«،
 كان أول من أدخل عالمة »هيونداي« إلى اجلزائر، يف إطار اتفاقية شراكة
 بينه وبني املؤسسة الكورية اجلنوبية لصناعة السيارات، وقد نزع منه حق
 استغالل هذه العالمة يف عهد وزير الصناعة الفار عبد السالم بوشوارب
 والوزير األول السابق عبد املالك سالل.                          هـ. رياض

بلسان: رياض هويلي

التَّغييــُر

 استوردها متعامل اقتصادي 

 الَجمـارك تحجُز 60616 جهـاَز
 استقبـــال تلفــزي بعنابـــة

 تجّمعوا من أمام مقّر والية عنَّابة

يـش وأصحاُب  ُمتقاعـدو الجَّ
 الّطعون يخرجون للشـارع

اجليش ومشطوبي  ومعطوبي  متقاعدي  من  العشرات  األربعاء،  أمس   نّظم، 
بحقوقهم للمطالبة  عنابة،  والية  مقر  أمام  من  احتجاجية،  وقفة  الشعبي   الوطني 
تخص التي  وضعيتهم  تسوية  يف  الفاضح  بالتماطل  وصفوه  مبا  وتنديدا   االجتماعية 

.ملف السكن وهي املشكلة القائمة منذ مدة
أّي استفادتهم من  يعيشونها بسبب عدم  التي  املزرية  بالظروف  نددوا   احملتجون 

 حصة سكنية بالوالية بالرغم من الوعود الكثيرة التي تلقوها- على حد تعبيرهم. وعّبر
 هؤالء خالل وقفتهم االحتجاجية عن استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاَء عدم متكينهم
 .من االستفادة من سكنات اجتماعية بالرغم من أنهم يعانون أزمة اجتماعية حادة

هذا يف  املبرمة  الوطني  والدفاع  السكن  وزارتي  اتفاقية  مصير  عن  تساءلوا   كما 
من سكنات الشعبي  الوطني  اجليش  معطوبي  استفادة  تقرر  مبوجبها  والتي   اإلطار، 
 اجتماعية، لكن ذلك لم يتحقق مما جعل هذه الفئة يف كل مرة توجه مراسالت إلى
التكفل بانشغاالتها، لكن ذلك لم يحدث مما الوصية محليا ومركزيا قصد   اجلهات 

.دفعهم إلى االحتجاج للمطالبة بحقوقهم
 وحسب مصادرنا، فإن السلطات الوالئية استقبلت ممثلني عن معطوبي اجليش 

 .واستمعت إلى مطالبهم املطروحة
 من جهتة أخرى، خرج أصحاب الطعون من حصة 7 آالف سكن لالحتجاج 

 يف الشارع، من خالل تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مبنى الوالية للمطالبة بتدخل والي
.الوالية توفيق مزهود للكشف عن مصير الطعون املودعة مند مطلع 2018

ف سليم

  حجزت مصالح اجلمارك مبيناء عنابة، يوم أمس،
 5 حاويات حتتوي 60616 جهاز استقبال بّث تلفزي

.وإذاعي
 وحسب مصالح اجلمارك ، فإنه بعد التحقيق الذي

 قام به املفتش الرئيس ملراقبة العمليات التجارية يف
 عدة تصريحات جمركية تابعة ملتعامل اقتصادي صّرح
 ببضاعة تتمثل يف أجزاء ألجهزة استقبال. وبعد فحص
 ومعاينة البضاعة، تبنّي أن أجزاء اجلهاز قابلة للتركيب
 ببساطة دون اخلضوع لعملية التصنيع أي منتوج نهائي.

 وتطبيقا للقاعدة 2 ، تبنّي أن املتعامل حاول التهرب من
 رسوم جمركية مستوجبة األداء تتمثل يف الرسم الوقائي

 اإلضايف املؤقت واحلقوق والرسوم على فعالية الطاقة
 واحلقوق اخلاصة بأجهزة االستقبال التلفزي. كما مت
 حجز بضاعة محظورة االستيراد تتمثل يف 600 قطعة
 سالح أبيض، حيث قدرت الغرامة املالية بـ 80 مليون
 سنتيم كما متت معاينة 22 مخالفة للتشريع والتنظيم
 اخلاص بحركة رؤوس األموال ، حددت على إثرها

.تسليط غرامة بـ 156 مليون

   يف ُلبنان، حكومٌة جديدة 
ِفيها ستُّ نساٍء بينهنَّ وزيرُة 

الدفاع. 
يف اجلزائِر، تتعاَلى أصواٌت هنا 
وهناك: »أيَن حقوُق املرأِة من 

امَلناصب؟«!
يف تونس، ُينَتخب رئيٌس دوَن 

غطاٍء سياسّي أو نشاٍط معروف 
من قبُل؛ فيخرُج علينا ُثّلٌة 
من الَقوم يتساءلون: »ملاذا 

لسنا مثل تونس؟«، بل إّن أحَد 
املترشحني للرئاسيات املاضية، 

وهو عبد القادر بن قرينة، 
ذهَب إلى حدِّ طمِس شخصيِته 
ليقوَل بعظمِة لسانه: »سأكون 

ا -  قيَس اجلزائر«! ُمتخلّيً
ُع  بذلك - عن هوّيِته وهو يتطلَّ

إلى منصِب الرئيس!
يف إيران، يخرُج نظام املاللي 

بقرارات ومواقَف؛ فتجُد 
البعَض منا يتأّسف كوننا لسنا 
كإيران، متاما مثلَما جتُد ِفئة 

من اجلزائريني ُمنبهرًة برئيس 
تركيا وهو يعمل من أجل 

تطوير بالده!
   وعندما يتعّلُق األمُر 

باحلضارة الغربية، تنطلق 
ِفرنسا من ألسنة بعضنا كسهم 

قاتل ملا تبقى من الشخصية 
الوطنية والثقافة اجلزائرية.
هذه أمثلة بسيطة عّما ُيكن 

وصُفه بذوباوِن الّشخصية 
اجلزائرية، وولِعها باآلخر؛ 
فأستذكُر - هنا - قوَل ابن 

خلدون: »امَلغلوُب ُموَلٌع بتقليد 
الغالب«، والواقع أننا لم نكتِف 
بالتقليد وإّنا سقطنا يف بحر 
احليرة والضياع، ألّننا ببساطٍة 
ال نعرُف ماذا نريد! وأيُّ نوذٍج 

نتطّلُع إليه يف ظل غياِب أو 
يٍب تاٍم لنموذج جزائريٍّ  َتغيِّ

َته وأيضا  َته وفعاليَّ يستمدُّ قوَّ
مشروعيَته من ِقيم وثقافة 

اجلزائريني وخصائصهم 
االجتماعية والّثقافية، 
وحاجاِتهم االقتصادية.

     إن ما يجري من ُمارسات، 
تصبُّ من حيث ندري أو ال 

اِت،  ندري يف خانة إلغاء الذَّ
ُينذر مبستقبل غامض، يف 
ظلِّ غياِب الِنقاش الِفكرّي 

والسياسي واالجتماعي حوَل 
مشروع امُلجتمع الذي ُنريد. 

ويزداُد الَوضع تعقيًدا والُسؤال 
إحلاًحا يف ظِل اختزال عملية 
الّتحول االجتماعي يف تغيير 
ولة دوَن  واجهاِت امُلجتمع والدَّ

تغييِر آليات َعمِلهما ودوَن 
حتديد العالقة الوظيفية 

لة  بني ُمختلف الفواعل امُلشكِّ
للمجتمع والّدولة. واحلقيقُة 
أّن ما يجري أبعَد ما يكوُن عن 
عملية تغييٍر أو إعادِة تأسيس، 
أو حتى إصالٍح! إنا هو أقرُب 

يع  إلى عملية إعادة تقسيِم الرِّ
على زبانية ُجدد!

  َثّمَة أسئلٌة معلقة، وَثّمة 
قلٌق من ضياِع حلظِة 

الَوعي اجلماعي ببناء 
جزائَر احلرّيات والعدالة 

والِديقراطية، ِوفَق مشروع 
مجتمٍع جزائري بقيِمه، عامليٍّ 
يف أبعاده، إنسانّي بحضارته، 

فهل َضّيعنا الّلحظة؟
الظاهُر أّننا ُمقِدمون على 

معركِة الّتغيير دوَن مشروٍع، 
دون نوذٍج، دون برنامٍج، دون 

 أدواِت العمل؛ 
وهنا َمكمُن اخَلطر!

تغطيُة واجهاِت شاوروم »سيما موتورز« قبَل سحب العالمة من طحكوت
موازاًة مع استعادة »سيفيتال« حَق استغالل عالمة »هيونداي« في خدمات ما بعد البيع

!

ف. سليم 

 دون َمشروع..
ُممكــــــن

 الطارف

 توقيــُف رئيــس بلدّيــة
 عيـن العســل عـن مهامــه

 أوقَف والي والية الطارف بن عرعار حرفوش رئيس بلدية عني العسل عن مهامه
.( بومتر ميزوني)، بسبب املتابعات القضائية التي طالته بتهم تتعلق بقضايا فساد
رفقة عضوين بوضياف  بلعيد  الطارف  بلدية  رئيس  األول  أمس  وضع   لإلشارة، 

.آخرين باملجلس ذاته حتت الرقابة القضائية بسبب قضايا فساد أيضا

 القـّوات الَبحرية الجزائرّية
الخامسة في الشرق األوسط

 أن (Global Fire Power) »كشف تقرير موقع »غلوبال فاير باور
 األسطول احلربي البحري اجلزائري يعد القوة العسكرية اخلامسة يف الشرق

.األوسط، و27 عامليا
 وأبرز تقرير املوقع األمريكي أن األسطول البحري ميتلك 85 سفينة حربية،
.بينها 5 فرقاطات، و6 كورفيتات و6 غواصات و23 سفينة دورية

 هذا، وجاء ترتيب األساطيل البحرية احلربية يف الشرق األوسط كالتالي:
 األسطول اإليراني، األسطول املصري، األسطول التركي، األسطول املغربي،

 األسطول اجلزائري، األسطول القطري، األسطول اإلماراتي، األسطول العراقي،
.األسطول السوري واألسطول السعودي

ق.و

 »عبر الَمعبر الحدودي »الدبداب

 طـن من الُمساعـدات 100
 الجزائرّيــة تصـل ليبيـا

 ُنقلت، صباح أمس األربعاء، 100 طن من املساعدات الغذائية والطبية نحو الشقيقة ليبيا عبر 
 .البوابة احلدودية »الدبداب« املتاخمة لألراضي الليبية

 وعبرت 20 شاحنة محملة مبساعدات من مختلف املواد الغذائية والطبية نحو املعبر احلدودي الليبي
 »غدامس«، حيث سيتولى الهالل األحمر الليبي نقلها إلى اجلهة الشمالية الغربية من الُقطر الشقيق،

 وكان رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون قد أقر هذه الكمية من املساعدات لفائدة اإلخوة الّليبني يف
 إطار العالقة األخوية بني الشعبني، التي جتسدت أكثر أيام الثورة التحريرية عندما هّب الليبيون ملساعدة

 .اجلزائريني بكل ما كانوا ميلكون
 ونقل هذه املعونات من مطار جانت نحو الدبداب وفد تقدمه والي إيليزي استقبله وفد رسمي

 وشعبي ليبي هام، حيث عبروا عن عميق تأثرهم بوقوف اجلزائر (حكومة وشعبا) معهم يف محنتهم،
.وحّيوا باملناسبة املوقف الرسمي اجلزائري وجهود الوساطة املبذولة لوأد الفتنة بني أبناء الشعب الواحد

.يذكر أن هذه املرة األولى التي تعبر فيها مساعدات من املعبر احلدودي الدبداب نحو التراب الليبي


