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04
وزير الّتربية الَوطنية ا摀拀ديد يلتِقي شركاَءه الّيوم

أجاووت أماَم تحدِّي وضع خارطة 
طريــق جديـدة للقطــاع 

ثالُث شخصّيٍة وطنّية 抠拐ّل على قصِر ا摀摐رادية 

رِئيــُس الجمهورّيــة َيستقبـل 
ُمولــــود َحمـــــروش

استقبل رئيس ا摀拀مهورية عبد ا摀摐جيد تبون، أمس ا摀扐ثن撠摠 بقصر الرئاسة 
با摀摐رادية، رئيَس ا摀拐كومة ا摀戰سبق مولود حمروش، وفًقا لبيان صدر عن رئاسة 
ا摀拀مهورية. ُيذكر أن مولود حمروش هو ثالُث شخصية بعد أحمد بن بيتور 

وعبد العزيز رحابي 抠拐ّل على قصر ا摀摐رادية.

08
 ورقلة

بــي  ا摀扐همــاُل الطِّ
ُيودي بحيـاة رنيـم 

06
سكيكدة

وفــاة الضحيــة 
الثانيـة 摀扰عتـداء 

ِتمالــــــوس
05

ا摀摐سيلة
ا  30 مجِلسا بلديًّ
 محــلَّ تحقيـــق
 في قضايا َفساد

02

ك ك  ك َ ك َّ ك رَّ ك ـرَّ ك ــرَّ ك ـــرَّ ك ــــرَّ ك ـــــرَّ ك حـــــرَّ ك تحـــــرَّ ك تتحـــــرَّ ك  تتحـــــرَّ ك ة تتحـــــرَّ ك ـة تتحـــــرَّ ك ــة تتحـــــرَّ ك َــة تتحـــــرَّ ك َمــة تتحـــــرَّ ك وَمــة تتحـــــرَّ ك كوَمــة تتحـــــرَّ كوَمــة تتحـــــرَّ ك ُ ك ُحكوَمــة تتحـــــرَّ ك لُحكوَمــة تتحـــــرَّ ك الُحكوَمــة تتحـــــرَّ الُحكوَمــة تتحـــــرَّ

03

02
د 7 محاوَر للّتعديل 攐擠ون حد 攐擰تب

ستـــور ستـــور تـــور ـــور ــور ـور ور ر  ستـــور ُ ستـــور ُّ ستـــور دُّ ستـــور لدُّ ستـــور الدُّ ستـــور  الدُّ ستـــور   الدُّ ستـــور ِ  الدُّ ستـــور ِد  الدُّ ستـــور اِد  الدُّ ستـــور داِد  الدُّ ستـــور ـداِد  الدُّ ستـــور ــداِد  الدُّ ستـــور عــداِد  الدُّ ستـــور إعــداِد  الدُّ ستـــور  إعــداِد  الدُّ ستـــور ُ إعــداِد  الدُّ ستـــور ُة إعــداِد  الدُّ ستـــور ـُة إعــداِد  الدُّ ستـــور ــُة إعــداِد  الدُّ ستـــور نــُة إعــداِد  الدُّ ستـــور جنــُة إعــداِد  الدُّ ستـــور لجنــُة إعــداِد  الدُّ لجنــُة إعــداِد  الدُّ
بـــدأ عمَلهــا اليَّــوم بـــدأ عمَلهــا اليَّــوم ـــدأ عمَلهــا اليَّــوم ــدأ عمَلهــا اليَّــوم ـدأ عمَلهــا اليَّــوم دأ عمَلهــا اليَّــوم أ عمَلهــا اليَّــوم  عمَلهــا اليَّــوم عمَلهــا اليَّــوم مَلهــا اليَّــوم َلهــا اليَّــوم َهــا اليَّــوم هــا اليَّــوم ــا اليَّــوم ـا اليَّــوم ا اليَّــوم  اليَّــوم اليَّــوم ليَّــوم يَّــوم َّــوم َــوم ــوم ـوم وم م  َتبـــدأ عمَلهــا اليَّــوم َتبـــدأ عمَلهــا اليَّــوم َ

كشَف أحمد لعرابة رئيس الّلجنة ا摀摐كّلفة بصياغة اقتراحات مراجعة 
الدستور أن 摀拀نة إعداد الدستور ا摀拀ديد ستشرع 搐撠 عملها - رسمًيا 

- الّيوم الث摀扰ثاء. وفّصل لعرابة 搐撠 ا摀摐همة ا摀摐كلف بها من قبل رئيس 
ا摀拀مهورية بخصوص تقد撠摐 اقتراحات 摀摐راجعة الدستور.

عز الدين معزة  	

خطاُب الَكراهّية.. خطاُب الَكراهّية.. طاُب الَكراهّية.. اُب الَكراهّية.. ُب الَكراهّية.. ُ الَكراهّية..  الَكراهّية.. الَكراهّية.. لَكراهّية.. َكراهّية.. َراهّية.. راهّية.. اهّية.. هّية.. ّية.. ّة.. ة.. .. . 
قسنطينــي: َينبِغـي تفعيـُل المتابَعـة القضاِئيَّـة 

اِير. . 攐擠ْين 

ياَسة  بيَن الَحقيقة وا摀戰سُطورة والسِّ
إلى عهد قريب جًدا، كان ا摀拀زائريون 

يحتفلون برأس الّسنة الّليبّية أو 
 搐撠حسب موروثه الثقا 攐擀وميدَية، كل 攐擰الن

والعرقي، فالناطقون بالعربية يسمونه 
»راس العام نتاع لعرب«، والناطقون 

بالقبائلية يسمونه »ايخف اوسقاس« 
ب摀扰 إضافات.. ونحن نحتفل بطقوس 

شعبية 摀扰 يهم هل هي لوبية، نوميدية، 
قرطاجية أو طقوسية زراعية تسمى 

اِير« أو »راس العام«، وفاًء منا  攐擠ْين«
ل摀戰جداد، واحتراما ل摀戰س摀扰ف وتشجيعا 
للقطاع الزراعي وتربية الدواجن. ا摀摐هم 
أننا كنا ومازلنا نحتفل بيناير كموروث 

ثقا搐撠 شعبي مشترك بيننا جميعا.

ا摀拀زائر13 مولودية 

اغرة والّتوظيُف ا摀摐باِشر أبرُز ا摀扐شكا摀扰ت  攐擠ناصُب الش摀摐ا•

لزهــاري: تجريـُم ِخطاب الَكراهّيـة جاَء في وقِتـه

رخيلة: كاَن من ا摀戰جدِر تعزيُز قانون الُعقوبات 

اليـوم موعـد حسـم أزمـة اليـوم موعـد حسـم أزمـة ليـوم موعـد حسـم أزمـة يـوم موعـد حسـم أزمـة ـوم موعـد حسـم أزمـة وم موعـد حسـم أزمـة م موعـد حسـم أزمـة  موعـد حسـم أزمـة موعـد حسـم أزمـة وعـد حسـم أزمـة عـد حسـم أزمـة ـد حسـم أزمـة د حسـم أزمـة  حسـم أزمـة حسـم أزمـة سـم أزمـة ـم أزمـة م أزمـة  أزمـة أزمـة زمـة مـة ـة ة 
بطـرونيـ  صخـريبطـرونيـ  صخـريطـرونيـ  صخـريـرونيـ  صخـريرونيـ  صخـريونيـ  صخـرينيـ  صخـرييـ  صخـريـ  صخـريـ صخـري صخـريصخـريخـريـريريي



02
أخبار السياسة

ثالُث شخصيٍة وطنّية حتلُّ على قصِر اُملرادية 
رئيُس الجمهورية يستقِبل مولود َحمروش

السنة 01 - العدد 85 -الثالثاء 18 جمادى األول1441 هـ - 14 جانفي2020م

عّمــــــار قـــردود
اللقاء  فإن  ذاته،  بيان  أورده  وحسبما 
جاء  وحمروش  تبون  الرئيس  بني 
استمرارا لسلسلة املشاورات التي شرع 
فيها رئيس اجلمهورية مع الشخصيات 
السياسية  األحزاب  وقادة  الوطنية 
العام  الوضع  حول  املدني،  واملجتمع 
ومراجعة  البالد،  تشهده  الذي 
جلنة  فيها  ستشرع  التي  الدستور 
برئاسة  الثالثاء،  اليوم  اخلبراء،  من 
القانون  جلنة  وعضو  اجلامعي  األستاذ 

الدولي باألمم املتحدة البروفسور أحمد 
لعرابة.

األساس  «الهدف  أن  البيان  وأكد    
جمهورية  بناء  هو  املشاورات  هذه  من 
الشعب،  لتطلعات  تستجيب  جديدة 
يسمح  للدولة  شامل  إصالح  وإجراء 
دولة  ظل  يف  الدميقراطية  بتكريس 
وحريات  حقوق  حتمي  التي  القانون 

املواطن».
لرئيس  حمروش  مولود  قدم  وقد 

مختلف  حول  تصورَّه  اجلمهورية 
القضايا املطروحة يف الساحة الوطنية، 
خدمة  يف  الطويلة  جتربته  ضوء  على 
الوطنية  لألحداث  ومتابعته  الدولة، 
كفاعل سياسي بارز  , و ُيعتبر مولود 
بارزة  وطنية  شخصية  ثالث  حمروش 
بعد  تبون  طرف  من  استقبالها  يتم 
بن  أحمد  األسبق  احلكومة  رئيس 
عبد  األسبق  االتصال  ووزير  بيتور 

العزيز رحابي.

 استقبَل رئيس 
اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، أمس 
اإلثنني، بقصر 

الرئاسة باملرادية 
رئيَس احلكومة 
األسبق مولود 
حمروش، وفًقا 
لبيان صادر عن 

رئاسة اجلمهورية.

اللجنة  رئيس  لعرابة  أحمد  كشف 
مراجعة  اقتراحات  بصياغة  املكلفة 
الدستور  إعداد  جلنة  أن  الدستور 
اجلديد ستشرع يف عملها رسمًيا الّيوم 
الثالثاء، وفّصل يف املهمة املكلف بها 
بخصوص  اجلمهورية  رئيس  قبل  من 

تقدمي اقتراحات ملراجعة الدستور.
اإلثنني  أمس  لعرابة،  وحتدث 
لإلذاعة الوطنية الثالثة الناطقة باللغة 
الفرنسية، عن مقاربة فريقه، موضًحا 
احملاور  حول  تتمحور  هيئته  مهمة  أن 
السبعة التي حددها رئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون يف رسالته بخصوص 
تعديل الدستور.

وأكد لعرابة أن رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون ينتظر مقترحات ملموسة 
حول ترجمة مطالب احلراك الشعبي، 
يف  اجلمهورية  رئيس  موضًحا «أن 
رسالته أشار إلى إمكانية املُضي قدما، 
ما يعني بوضوح أنه ميكننا النظر أيضا 
 - ذكرها  يتم  لم  أخرى  مسائل  يف 

بالضرورة - يف الرسالة».
وأفاد لعرابة بأن اللجنة ليس املقصود 
االنتخابية.  الدائرة  استبدال  منها 

أن مهمتها تكمن يف صياغة  وأوضح 
املقترحات التي تتعلق بتعيني السلطة 
بني  توازن  إقامة  أجل  من  التنفيذية 

السلطات.
بتوازن  املتعلقة  املسألة  وبخصوص 
القوى، قال لعرابة إن مراجعة الدستور 
لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات.
سابق،  وقت  يف   » بالقول:  وأشار 
للعالقات بني  الدستور حصرًيا  ُكّرس 
السلطات، واآلن انتهت تلك العقلية 
وأصبح اليوم للدستور أبعاًدا أخرى».

موفق رباح

د 7 محاوَر للتعديل تّبون حدَّ
لجنُة إعداِد الّدستور تبدأ َعملها الّيوم 

اللِّواُء شنقريحة في زيارِة عمل إلى َورقلة
شرع اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة، يوم أمس، يف زيارة عمل وتفتيش قادته إلى 

الناحية العسكرية الرابعة بورڨلة.
وخصصت الزيارة لتفقد عدد من الوحدات، واإلشراف على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخيرة احلّية.

مع عقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية الرابعة.
ق.و

راسة يف اجلامعة  ُحرموا ِمن الدِّ
نة األولى علوم سياسّية ينتفضون! َطلبة السَّ

دخل طلبة العلوم السياسية بجامعة اجللفة يف إضراب بداية من يوم أمس، بعد توقيفهم من الدراسة باجلامعة ذاتها، 
حيث أوضح بيان لطلبة السنة األولى علوم سياسية بجامعة اجللفة أنهم تفاجؤوا بالقرار الوزاري الذي وصفوه بالتعسفي 

يف حقهم والقاضي بطردهم وحرمانهم من حقهم املشروع يف الدراسة باجلامعة.
وذكر الطلبة، يف بيانهم، أنهم وعلى الرغم من كونهم قد استوفوا كل الشروط املتبعة للتسجيل وقاموا بدفع وصل حقوق 
التسجيل إضافة إلى كل امللف املطلوب وحصولهم على شهادة القبول، كما قاموا بتعهد تغيير االختصاص، إال أنهم لم 
يتحصلوا على شهادة مدرسية وبطاقة الطالب رغم أنهم زاولوا دراستهم خالل السداسي األول وتقدموا يف البرنامج ليتم 
مفاجأتهم قبل أيام معدودات من امتحانات السداسي األول بقرار رئيس القسم إضافة إلى عميد كلية احلقوق والعلوم 

السياسية وأكده لهم رئيس اجلامعة يف نهاية املطاف بحرمانهم من الدراسة باجلامعة ذاتها.
كما أكدوا بأنهم قد أحيطوا علما، مؤخرا، من قبل رئيس اجلامعة بأنها تتوفر على الهياكل البيداغوجية إضافة إلى الطاقم 

البشري واملتمثل يف األساتذة واملؤطرين وأنه ال يوجد أي مانع تقني أدى لصدور هذا القرار.
صفية. ن

تقودُه إلى الّسعودية واإلمارات:
ِل جولٍة َله بدايًة من الّيوم وزيُر الخارجية في أوَّ

وفد  رأس  على  رسمية  بزيارة  بوقادوم،  اخلارجية، صبري  الشؤون  وزير  يقوم 
رفيع املستوى تقوده إلى كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة.
وكشفت وزارة الشؤون اخلارجية، أمس اإلثنني يف بيان لها، أن صبري بوقادوم 
من  كل  على   2020 جانفي   16 إلى   14 من  املمتدة  الفترة  خالل  سيحل 

السعودية واإلمارات.
وأضاف بيان وزارة اخلارجية أن بوقادوم سيتناول، خالل مباحثاته مع مسؤولني 
سعوديني وإماراتيني، مستجدات األوضاع يف املنطقة العربية وخاصة الوضع 
يف ليبيا؛ ذلك عبر استعراض ُسبل وقف التصعيد العسكري من خالل وقف 
دائم إلطالق النار والتشاور حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه 

األزمة.
عّمــــــار قـــردود

يبّية أّكَدت دعمها اخلياَر الّدبلوماسي حللِّ األزمة اللِّ

ئاسيات  الَنهضة: القدرُة الشرائّية أولويُة ما بعَد الرِّ
 ثّمنت حركة النهضة عملية إطالق سراح سجناء احلراك كإجراء للتهدئة يف 
أبواب  الثقة من خالل فتح  املزيد من اإلجراءات، والعمل على بناء  انتظار 
مكونات  ومختلف  املدني  املجتمع  وقوى  السياسية  الطبقة  مع  اجلاد  احلوار 

املجتمع لضمان توافق وطني يفضي الستقرار سياسي.
دوري  اجتماع  عقب  اإلثنني،  أمس  عنها  صدر  بيان  يف  احلركة،  واعتبرت 
القضايا  من  إلى جملة  تطرق  الذي  املركزي  باملقر  للحركة  الوطني  للمكتب 
لدراسة املستجدات على الساحة الوطنية والدولة خاصة السياسية واالقتصادية 
جديدة  جلزائر  تأسيسية  مرحلة  هي  الراهنة  املرحلة  أن  منها،  واالجتماعية 
والتكفل  املاضية،  للمرحلة  اخلاطئة  املمارسات  كل  عن  التخلي  تستوجب 

بامللفات االستعجالية السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
االجتماعية  اجلبهة  غليان  مراعاة  إلى ضرورة  بيانها  يف  احلركة  أشارت  و 
نتيجة تدني القدرة الشرائية وانهيار الدينار، هذا امللف الذي يعد من امللفات 
االستعجالية بعد االنتخابات الرئاسية ملا له من آثار على معيشة املواطن التي 

تقتضي حلوال عملية وإجراءات ملموسة.
و وجهت النهضة حتية إلى الشعب اجلزائري على حراكه السلمي الذي يعد 
وسيلة حضارية للمطالبة بحقوقه السياسية، مؤكدة على ضرورة توحيد مطالبه 

اجلامعة وتنظيم صفوفه استعدادا ملرحلة احلوار.
أما بالنسبة إلى امللف اخلارجي، فسجلت النهضة اهتمامها البالغ مبا يجري 
من تداعيات أمنية يف محيطنا اخلارجي، والذي يهدف إلى زعزعة استقرار 
املنطقة برمتها مما يستدعي التجند لتحصني اجلبهة الداخلية ومتتينها، مؤكدة 
دعمها اخليار الدبلوماسي الذي تبّنته الدولة اجلزائرية يف حل األزمة الليبية.

عّمــــار قـــردود

توقيُع اتفاقّيِة شراكة بين الِهالل األحمر 
الَجزائري والّليبي

وقَّع، أمس اإلثنني، الهالل األحمر اجلزائري اتفاقية شراكة مع نظيره الليبي 
وتنسيق  اخلبرات  وتبادل  اإلنساني  املجال  يف  الثنائي  التعاون  وتطوير  لدعم 

البرامج وفًقا الختصاص الطرفني.
وسبق للجزائر أن أرسلت مساعدات إنسانية تتمثل يف أزيد من 100 طن من 
املواد الغذائية واألدوية واأللبسة إلى ليبيا منذ أيام، عبر إنشاء جسر جوي بني 
مطاري بوفاريك العسكري وجانت قبل شحنها على منت شاحنات ونقلها بًرا 

إلى ليبيا.
يوم  الليبي،  الهالل  من  وفًدا  استقبل  قد  اجلزائري،  األحمر  الهالل  وكان 

اخلميس املاضي.
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أخبار السياسة

صفية  نسناس
وأشار بيان صدر عن رئاسة اجلمهورية يوم أمس إلى أن هذا اإلجراء 
يأتي بعدما لوحظ تنامي خطاب الكراهية،  واحلّث على الفتنة خاصة يف 
الباب  لسد  يأتي  ذلك  أن  أضاف  االجتماعي، يف حني  التواصل  وسائط 
برفع شعارات تهدد  اَحلراك  الذين يستغلون حرية وسلمية  أولئك  يف وجه 
االنسجام الوطني. وخلص البيان إلى أن اجلميع مطالب بالتقيد بالدستور 
وقيمها،  األمة  ثوابت  باحترام  يتعلق  فيما  السيما  اجلمهورية،  وقوانني 
واملكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب، 
اخلوف يف  تزرع  باتت  والشعارات  اخلطابات  هذه  أن  قانونيون  اعتبر  حيث 
جزائر اليوم،  وهي سلوكات خطيرة وبالتالي فقد أصبح من الضروري جترميها 
بصفة واضحة تتجاوز ما نص عليه قانون العقوبات يف املادة 295 مكّرر و2. 
وحدَة  استهدف  أجنبيٍّ  ُمخّطط  إلحباِط  يهدف  القانوُن  لونيسي: 

اجلزائرّيني
قال أستاذ التاريخ بجامعة وهران رابح لونيسي، يف اتصال أجرته معه 
قانون  إلقرار  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  دعوة  إّن  الوطن»،  «أخبار 
جزائر  نحو  للمضي  جدا  وكبيرة  جيدة  الكراهية  وخطاب  العنصرية  يجرم 
جديدة بعدما أصبحت الوحدة الوطنية مهددة يف اآلونة األخيرة،  إثَر تعالي 
الوطن،  املواطنني يف مناطق من  لدى بعض  والتخوين  الكراهية  خطابات 
وبالتالي فإن تبون قد أخذ على عاتقه معاجلة الشرخ ووقف األطراف التي 
تقف وراء هذه املؤامرة، بعدما مت اكتشاف بعض السياسيني داخل الوطن 
املجتمع  استقرار  وضرب  املخطط  ذلك  لتنفيذ  أجنبية  جهات  مع  تعاونوا 
بتهمة  قريبا  محاكمتهم  يتم  أن  املتحدث  يستبعد  لم  حيث  اجلزائري، 

اخليانة العظمى.
كما أضاف لونيسي أنه،  وبحسب معلوماته، فإن خيوط هذه املؤامرة 

مخابرات  يد  على  بريطانيا  من  شرارتها  وانطلقت  سنوات   7 منذ  بدأت 
بثنائية:  طائفيا  العربي  املشرق  إشعال  مت  أن  وبعد  إنه  حيث  صهيونية، 
(سني – شيعي)، حتاول تلك األطراف إشعال املغرب العربي على أساس 
التاريخ،   وحتريف  الذاكرة  أساس  على  فيها  ُيرَتكز  وأمازيغي،  عربي  عرقي 
من  اجلزائري  املجتمع  تفكيك  على  تعمل  مشبوهة  حسابات  خالل  من 

الداخل عبر حرب الكترونية.
 رخيلة: 

ابق  كاَن من األجّدِر تعزيُز قانون العقوباِت السَّ

الدستوري يف  القانون  اعتبر عامر رخيلة اخلبير يف  ومن جهة أخرى، 
اتصال أجرته معه «أخبار الوطن»، أن إقرار قانون جديد لتجرمي العنصرية 
الظرف ال مبرر له،  بل كان من األجدر تعزيز  الكراهية يف هذا  وخطاب 
ما  بصرامة  تعاقب  قانونية  بنصوص   2008 أقَِّر يف  الذي  العقوبات  قانون 
يسمى بالقذف والسب واملساس بالرموز الوطنية والوحدة الوطنية وتشديد 
العقوبات على مرتكبي هذه األفعال، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك أطراف 
حرة،  فضاءات  هي  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  منابر  استغلت 
واجلزائر ال متلك إمكانية حجبها ومنعها من اإلساءة للرموز والقيم التاريخية 
الثابتة يف املجتمع اجلزائري، وبالتالي البد من التأكيد أن وسائل التواصل 
االجتماعي باتت تعج بالتجاوزات اخلطيرة وبالتالي كان من األجدر تعزيز 
الكراهية  لتجرمي  آخر  قانون  مشروع  إقرار  عوض  السابق  العقوبات  قانون 

والعنصرية.

دخينيسه:
ُن مزيًدا من احلرّيات  تعديل الّدستور سيتضمَّ

لإلدارة  العليا  باملدرسة  البحث  مركز  مدير  أكد  آخر،  سياق  ويف 
رئيس  أن  دخينيسه  أحمد  البروفسور  الدستوري  القانون  يف  واملختص 
اخلبراء  للجنة  واسعة  صالحيات  أعطى  قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
من أجل إثراء مواد الدستور، وتقدمي رؤيتها التي تراها مناسبة فيما تعلق 
بالنصوص التطبيقية له. كما أشار - لدى نزوله ضيفا على القناة اإلذاعية 
األولى يوم أمس - إلى أن رئيس اجلمهورية قد حدد 7 مجاالت ذات أولوية 
يف تعديل الدستور،  مبرزا أهمية الصالحيات املخولة للجنة اخلبراء والتي 
بأن  توقع  االقتراحات، حيث  تقدمي  بعيدا يف  الذهاب  على  القدرة  متنحها 
نواحي  كل  كونه سيمس  وشامال؛  عميقا  للدستور  القادم  التعديل  يكون 
عنها  عّبر  التي  املطالب  سيما  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  احلياة 
إمكانية  إلى  أشار محّدثنا  الصدد،  تعبيره. ويف هذا  الشعب - على حد 
إحالة مواد من الدستور إلى القوانني العضوية، سيما ما تعلق منها بقوانني 

تنظيم السلطات وضمان احلريات. 
يستبعد  لم  اجلديدة،  التعديالت  تتضمنه  أن  ميكن  ملا  تفصيله  ويف 
البالد،   يف   » القانون  «دولة  توجه  لتأكيد  جديدة  وحقوق  حريات  إدراج 
وترسيخه عبر تقدمي ضمانات الفّعالية املتمثلة يف السلطة القضائية حامية 
منح صالحيات  يقتضي  اجلديد  االجتماعي  الزخم  أن  مضيفا  احلريات، 
واسعة للمعارضة البرملانية بغية استعابه يف إطار حكامة جديدة مع ضرورة 
عليها  للمصادقة  ال  وإثرائها  القوانني  ملناقشة  كمنبر  البرملان  نشاط  تفعيل 

فقط. 

ُم كل مظاهر العنصرية  ِجُه السلطات الرسمية إلى إقرار قانون يجرِّ تتَّ
والكراهية وزرع الفتنة والتحريض على اجلهوية وتشديد العقوبة على 

مرتكبيها، حيث وّجه رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون تعليمات للوزير 
ُم كلَّ تلك املظاهر التي  األول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرِّ

باتت تهدد الوحدة الوطنية.

فاروق  قسنطيني:
َينبِغي تفعيُل المتابَعة القضائّية من طرِف وكيل الجمهورية

  قاَل اُحملامي فاروق قسنطيني إّن قرار رئيس اجلمهورية «صائب وجاء يف حينه»، مشيًرا إلى أنه لوحظ يف الفترة األخيرة انتشار رهيب خلطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بني اجلزائريني عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى استعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من األنساب واالنتماء، معتبرا أنه ينبغي وضع حد لهذه املمارسات الغريبة عن أخالق وتقاليد املجتمع اجلزائري.

وأّكد قسنطيني على ضرورة جترمي هذه املمارسات التي تهدد االستقرار االجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خالل إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانني اجلمهورية التي متنع أي مساس 
بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية.

 وأكد قسنطيني أن مشروع القانون الذي أمر رئيس اجلمهورية بإعداده ينبغي أن يجّرم كل املمارسات واخلطابات اجلهوية والعنصرية من خالل تفعيل املتابعة القضائية من طرف وكيل اجلمهورية، الذي يتحرك 
انطالقا من شكوى أو بدونها بهدف حماية اللُّحمة الوطنية والثوابت، مشدًدا على ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة الالزمة، ألن األمر يتعلق بـــ»الدفاع عن الوحدة الوطنية».

موفق رباح

بعدما ساَد خطاُب الكراهّية خاصًة يف مواقِع الّتواصل االجتماعي 

تبُّون يأمُر بإعداد َمشروِع 
م الُعنصرّية قانوٍن ُيجرِّ

حَمة الوطنية  ُز اللُّ وصفت اُخلطوَة باجلادة وستعزِّ
الُمواالة ُتثمِّن مشروَع قانون تجرِيم الُعنصرّية

نت أحزاب سياسية قرار رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون القاضي بتكليف الوزير األول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع  ثمَّ
قانون يجّرم العنصرية وخطاب الكراهية، معتبرة أن اخلطوة من شأنها أن تضع حدا للذين يهددون وحدة واستقرار الوطن واملجتمع 

اجلزائري، بحسب تعبيرهم.
العنصرية  يجّرم  قانون  بإعداد مشروع  القاضية  اجلمهورية  رئيس  بتعليمة  اجلزائر  أمل  الصدد، رحب حزب جتمع  هذا  ويف 

واجلهوية والتمييز.
وكتب رئيس ”تاج“ بالنيابة عبد احلليم عبد الوهاب، يوم أمس على صفحته الرسمية مبوقع فايسبوك: ”كان رأينا أن يصدر 
قانون يجّرم كل أشكال العنصرية واجلهوية والتمييز، ويضع حدا للخطابات احملرضة على العنف والكراهية، أو تلك التي تعبث 
بالثوابت وتزرع الفنت يف وسط الشعب اجلزائري“. وتابع املتحدث يقول: ”وأمر رئيس اجلمهورية للوزير األول بإعداد مشروع يف 

هذا الشأن ُيعد خطوة جادة وهامة يف تعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام العابثني بالثوابت والوحدة“.
و ثّمن حزب جبهة التحرير الوطني، من جهته، التزام رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون بتعديل الدستور ودعوته إلى إجراء 

«حوار وطني شامل بدون إقصاء».
وجاء يف بيان، صدر عقب اجتماع أمناء احملافظات ورؤساء اللجان االنتقالية حملافظات احلزب برئاسة األمني العام بالنيابة علي 
صديقي، أن احلزب يثّمن التزام رئيس اجلمهورية بتعديل الدستور وجعله على رأس أولويات عهدته، وكذا تعهده بإعداد دستور 
للدولة يحدد طبيعة نظام احلكم ويؤطر تنظيم املجتمع، منوها - يف الوقت ذاته - باملشاورات التي شرع فيها لتشمل الشخصيات 

الوطنية ومختلف التشكيالت السياسية واملدنية والفواعل االجتماعية لضمان الوفاق الوطني بشأن املصالح الكبرى للبالد.
كما عّبر احلزب عن ارتياحه العميق إلجراءات التهدئة، قائال إن من شأنها أن تساعد على بعث الطمأنينة وإزالة التوترات 
وحتقيق التصالح الوطني، مثمنا دعوة رئيس اجلمهورية إلجراء حوار وطني شامل بال إقصاء،  من أجل خلق بيئة سياسية مواتية 
تضمن املشاركة الواسعة جلميع أطياف املجتمع يف إجناح مقتضيات املرحلة املقبلة، وفق مسار سياسي يهدف إلى جمع شمل 

اجلزائريني وبناء دولة احلق والقانون ومجتمع احلريات، بحسب البيان نفسه.
صفية نسناس

بوزيد لزهاري:
قانوُن تجريِم خطاب الَكراهّية جاَء في وقته!

التي  التعليمات  أن  اإلثنني،  أمس  اإلنسان،   الوطني حلقوق  املجلس  رئيس  لزهاري  بوزيد  أّكد 
وجهها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون إلى الوزير األول عبد العزيز جراد،  القاضية بإعداد مشروع 

قانون ُيجرِّم كل مظاهر العنصرية واجلهوية وخطاب الكراهية يف البالد، «جاءت يف وقتها».
تبون  الرئيس  أصدره  الذي  األمر  إن  اجلزائرية،  األنباء  لوكالة  به  أدلى  لزهاري، يف تصريح  وقال 
للحكومة «جاء يف وقته، نظًرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل االجتماعي»، 
فاع عن مبدأ املساواة واحلفاظ على  معتبًرا أن هذا اإلجراء «َيصبُّ يف مصلحة حماية احلقوق الفردية والدِّ

الوحدة الوطنية».
وأوضح لزهاري أن إصدار مشروع القانون «يتماشى مع املعايير واملعاهدات الدولية التي صادقت 
ول بضرورة إصدار قوانني للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك يف إطار  عليها اجلزائر،  والتي ُتلزم الدُّ

جتسيد حقوق اإلنسان».
الفعل»،  الكراهية تستدعي جترمي هذا  تنتج عن خطاب  التي قد  أن «اخلطورة  إلى  لزهاري  وأشار 
والسب  القذف  أمام  الباب  وفتح  املجتمع  داخل  العنف  مظاهر  انتشار  يف  تسببه  إمكانية  إلى  مشيرا 

والتفرقة بني املواطنني على أساس الّدين واجلهة واللغة واإلعاقة.
التواصل االجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب  بروز وسائل  أنه مع  املجلس  رئيس  واعتبر 
والهند  وكندا  وإيرلندا  بريطانيا  بينها  ومن  الدول  من  العديد  أن  اعتبار  على  عامليا،  اهتماما  الكراهية 

أصدرت قوانني متنع اخلطاب الذي يدعو إلى الكراهية وميّس بالسيادة الوطنية.
كما أّكد احلقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل يف إطار املبادئ املكرسة يف الدستور،  وميكن إدراجه 
مببدأ  ويخل  اخلاصة  احلياة  الكراهية ميس  أن خطاب  اعتبار  على  العام،  بالنظام  املساس  باب  ضمن 

ُد الوحدة الوطنية. املساواة وقد يؤدي إلى تقسيم املجتمع وإلى العنف، مما يهدِّ
موفق رباح
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يعِقد وزير الّتربية الوطنية اجلديد محمد أجاووت، اليوم الثالثاء، لقاًء مع ممثلي النقابات التربوية يف ظل غليان كبير يشهده القطاع، 
يطبعه عودة أساتذة التعليم االبتدائي إلضرابهم األسبوعي وكذلك تهديد عدد من النقابات بشنِّ سلسلة من االحتجاجات خالل 
األيام املقبلة، رافعني مطالب مهنية واجتماعية عديدة، خاصة وأن قطاع التربية يضم 700 ألف مستخدم على املستوى الوطني. 
وبالرغم من اإلصالحات املطبقة منذ 17 سنة يف القطاع ومرور عدد من الوزراء على القطاع، إال أن املشاكل ما تزال عالقة، بل 

وتزداد تفاقًما.
التربية سارع إلى دعوة النقابات لتقدمي مقترحاتها، مؤكدا على إبقاء أبواب احلوار مفتوحة. فهل  مبجرد تعيني وزير جديد لقطاع 
وإراحة  التالميذ  وإرضاء  القطاع  عّمال  واحتواء غضب  التربوية  املنظومة  وإصالح  القطاع  إنقاذ  من  اجلديد  التربية  وزير  ُن  سيتمكَّ

أولياءهم؟ وهل سيكون للقاء الّيوم صدى إيجابًيا وخطوة أولى نحو إصالح شامل للقطاع وتفكيك األلغام التي تعترض طريقه؟

وزير الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيوموزير الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومزير الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومير الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومر الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيوم الّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومالّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيوملّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومّتربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومّربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومربية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومبية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومية الجديد يلتقي شركاَءه الّيومة الجديد يلتقي شركاَءه الّيوم الجديد يلتقي شركاَءه الّيومالجديد يلتقي شركاَءه الّيوملجديد يلتقي شركاَءه الّيومجديد يلتقي شركاَءه الّيومديد يلتقي شركاَءه الّيوميد يلتقي شركاَءه الّيومد يلتقي شركاَءه الّيوم يلتقي شركاَءه الّيوميلتقي شركاَءه الّيوملتقي شركاَءه الّيومتقي شركاَءه الّيومقي شركاَءه الّيومي شركاَءه الّيوم شركاَءه الّيومشركاَءه الّيومركاَءه الّيومكاَءه الّيوماَءه الّيومَءه الّيومَه الّيومه الّيوم الّيومالّيوملّيومّيومّومومم
ي وضع «خارطة ي وضع «خارطة  وضع «خارطة وضع «خارطة ضع «خارطة ع «خارطة  «خارطة «خارطة خارطة ارطة رطة طة ة  ي وضع «خارطة ِ ي وضع «خارطة ِّ ي وضع «خارطة دِّ ي وضع «خارطة حدِّ ي وضع «خارطة تحدِّ ي وضع «خارطة  تحدِّ ي وضع «خارطة َ تحدِّ ي وضع «خارطة َم تحدِّ ي وضع «خارطة اَم تحدِّ ي وضع «خارطة ماَم تحدِّ ي وضع «خارطة أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة  أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة ت أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة وت أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة ووت أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة اووت أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة جاووت أماَم تحدِّ ي وضع «خارطة أجاووت أماَم تحدِّ أجاووت أماَم تحدِّ

طريق» جديدة لقطاع الّتربّية طريق» جديدة لقطاع الّتربّية ريق» جديدة لقطاع الّتربّية يق» جديدة لقطاع الّتربّية ق» جديدة لقطاع الّتربّية » جديدة لقطاع الّتربّية  جديدة لقطاع الّتربّية جديدة لقطاع الّتربّية ديدة لقطاع الّتربّية يدة لقطاع الّتربّية دة لقطاع الّتربّية ة لقطاع الّتربّية  لقطاع الّتربّية لقطاع الّتربّية قطاع الّتربّية طاع الّتربّية اع الّتربّية ع الّتربّية  الّتربّية الّتربّية لّتربّية ّتربّية ّربّية ربّية بّية ّية ّة ة 
وظيُف املباِشر أبرُز اإلشكاالت  •املناصُب الشاغرة والتَّ

َيعِقد وزير الّتربية الوطنية اجلديد محمد أجاووت، اليوم الثالثاء، لقاًء مع ممثلي النقابات 
التربوية يف ظل غليان كبير يشهده القطاع، يطبعه عودة أساتذة التعليم االبتدائي إلضرابهم 
األسبوعي وكذلك تهديد عدد من النقابات بشنِّ سلسلة من االحتجاجات خالل األيام املقبلة، 

رافعني مطالب مهنية واجتماعية عديدة، خاصة وأن قطاع التربية يضم 700 ألف مستخدم 
على املستوى الوطني. وبالرغم من اإلصالحات املطبقة منذ 17 سنة يف القطاع ومرور عدد من 

الوزراء على القطاع، إال أن املشاكل ما تزال عالقة، بل وتزداد تفاقًما.

أّول انشقاق في ُصفوف نقابات الّتربية 
«الَكال» ُيقاطع أّوَل اجتماٍع مع أوجاووت 

أعلنت نقابة مجلس ثانويات اجلزائر»الكال» مقاطعتها لقاء الّيوم املقرر بني وزير التربية الوطنية اجلديد محمد أجاووت والنقابات 
التربوية، بالرغم من أن نقابة «الكال» كانت مدعوة رسمًيا لهذا اللقاء الهام.

حيث وّجه وزير التربية دعوة رسمية لنقابات التربية الــ 15 املعتمدة يف القطاع حلضور اجتماع الّيوم الثالثاء، من بينها «الكال». يف 
حني، أرجع القيادي باملجلس روينة - يف اتصال أجرته معه «أخبار الوطن» - قرارهم إلى استمرار االحتقان الذي يعرفه القطاع، 
قائال إنهم ال يريدون منح شيكا على بياض للوزير اجلديد من خالل أول لقاء، منتظرين إلى غاية إبراز حسن النية من طرفه 

وانطالق بوادر التغيير.
عّمـــار قـــردود

ِقطاُع الّتربية َفقد 40 ألَف موظٍف بسبب التَّقاعد الّنسبي 
 أكد رئيس االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، من جهته، خالل حلوله ضيفا على 
اإلذاعة، على ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط الّسن الذي خسر فيه قطاع التربية ما 
يزيد عن 40 ألف موظف سنة 2017،  والذين أحيلوا على التقاعد رغًما عن أنفهم ولذلك يجب إعادة 

النظر يف هذه املسألة، بحسبه.
إلى جانب وضع حلول  واملنح  األجور  ورفع شبكة  الشرائية  القدرة  دزيري على ضرورة حتسني   وشّدد 
استعجالية مللف اخلدمات االجتماعية. ويف معرض حديثه عن جانب التكوين،  أبرز املتحدث ذاته أن 
قطاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص يف التدريس والتعامل مع التالميذ معتبرا أن إقرار التوظيف املباشر 

أخلى بالنظام التربوي وزاد من عدد األساتذة اجلدد الذين قاربت نسبتهم 50 باملائة.
وبعد أن أكد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية اجلزائرية، انتقد دزيري 
تسمية مناهج اجليل الثاني التي أدت إلى الكثير من املغالطة ويجب مراجعتها داعًيا إلى ضرورة إبعاد 

املدرسة عن أي حسابات سياسية وإيديولوجية واجلمع بني األصالة واملعاصرة لرفع التحدي.

أّول اننشقاق في ُصفوف نقابات الّتربية 
«الَكال» ُيققاطع أّوَل اجتماٍع مع أوجاووت 

ربي ب و ي ول
«الَكال» ُيقاطع أّوَل اجتماٍع مع أوجاووت 

أعلنت نقابة مجلس ثانويات اجلزائر»الكال» م مقاطعتها لقاء الّيوم املقرر بني وزير التربية الوطنية اجلديد محمد أجاووت ت والنقابات 
التربوية، بالرغم من أن نقابة «الكال» كانت مددعوة رسمًيا لهذا اللقاء الهام.

حيث وّجه وزير التربية دعوة رسمية لنقابات الترربية الــ 15 املعتمدة يف القطاع حلضور اجتماع الّيوم الثالثاء، من بينها «اللكال». يف 
حني، أرجع القيادي باملجلس روينة - يف اتصال ل أجرته معه «أخبار الوطن» - قرارهم إلى استمرار االحتقان الذي يعرفه ه القطاع، 
قائال إنهم ال يريدون منح شيكا على بياض للوززير اجلديد من خالل أول لقاء، منتظرين إلى غاية إبراز حسن النية ممن طرفه 

وانطالق بوادر التغيير.
عّمـــار قـقـــردود

ّ َّ 40 ألَف موظٍف بسببب التَّقاعد الّنسبي َ َ ّ 0ِقطاُع الّتربية َفقد ُ

 أكد رئيس االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، من جهتته، خالل حلوله ضيفا على 
اإلذاعة، على ضرورة إعادة فتح ملف التقاعد النسبي ودون شرط الّسن الذي ي خسر فيه قطاع التربية ما 
يزيد عن 40 ألف موظف سنة 2017،  والذين أحيلوا على التقاعد رغًما عن  أنفهم ولذلك يجب إعادة 

النظر يف هذه املسألة، بحسبه.
إلى جانب وضع حلول  واملنح  األجور  ورفع شبكة  الشرائية  القدرة  دزيري على ضرورة حتسني   وشّدد 
اسستعجالية مللف اخلدمات االجتماعية. ويف معرض حديثه عن جانب التكوين،  أبرز املتحدث ذاته أن 
قططاع التربية يحتاج إلى تكوين خاص يف التدريس والتعامل مع التالميذ معتبرا أنن إقرار التوظيف املباشر 

أخلل ى بالنظام التربوي وزاد من عدد األساتذة اجلدد الذين قاربت نسبتهم 50 باملاائة.
وبعدد أن أكد على مراجعة القانون التوجيهي للتربية لترسيخ مقومات الشخصية اجلجلزائرية، انتقد دزيري 
تسميية مناهج اجليل الثاني التي أدت إلى الكثير من املغالطة ويجب مراجعتها داععًيا إلى ضرورة إبعاد 

املدرسسة عن أي حسابات سياسية وإيديولوجية واجلمع بني األصالة واملعاصرة لرفع ا التحدي.

ِن القطاع ابقة زادت من تعفُّ مسعود بوديبة: اإلصالحات السَّ
التدريس للقطاع الثالثي، مسعود بوديبة، يف  الوطني املستقل ملستخدمي  اقترح املكلف باإلعالم لدى املجلس 
تصريح أدلى به لــ»أخبار الوطن» ما وصفها بــ»خارطة طريق» إلصالح املنظومة التربوية، والتي أفاد بأنها يجب أن 
تكون مرحلية وتدريجية عبر األطوار التعليمية الثالثة، وبإشراك الفاعلني يف القطاع، وذلك لتفادي إدخال املدرسة 

يف متاهات جديدة هي يف غًنى عنها حالًيا.
وأشار بوديبة إلى أّن إصالح املنظومة التربوية الذي أكد عليه رئيس اجلمهورية يف اجتماع وزاري يجب أن يكون 
تدريجًيا بدًءا من السنة األولى من الطور االبتدائي، وذلك إلعطاء وقت للتقييم والتقومي ومنح فرصة للتكوين اجليد 
مع إشراك الفاعلني.و عن لقاء الّيوم بني وزير التربية والنقابات التربوية، أوضح بوديبة أنه يتوسم خيًرا من مسؤولي 
العهد اجلديد يف البالد لبناء جزائر جديدة، وأنه ينتظر نتائج إيجابية يأمل أن ُجتسد ميدانًيا وال تبقى ُمجرد حبر 
على ورق.وأضاف بوديبة أن اإلصالحات التي قامت بها وزارة التربية على مدار 17 سنة زادت يف تعفني القطاع 
التربوي وكانت نتائجها كارثية بكل املقاييس على اجلميع دون استثناء، وخّلقت نوعا من التنافر بني املتمدرسني 

واملؤسسات التربوية.

زقار: سنطالُب بلقاءات ُثنائّية مع الوزير 
يف  واالتصال  باإلعالم  املُكّلف  زقار  العمري  الوهاب  عبد  أّكد 
نقابة االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين،  يف تصريح أدلى 
به لــ»أخبار الوطن»، أن نقابته ستشارك يف لقاء اليوم مع وزير 
التربية الوطنية اجلديد بالرغم من اقتناعها بأنه ال يعدو أن يكون 
لقاًء بروتوكولًيا جاء من أجل التعارف بني الوافد اجلديد على 

الوزارة ونقابات التربية، وتبادل وجهات النظر ليس إال.
و أفاد زقار بأن «األنباف» كانت مقاطعة للوزير السابق للتربية 
بة  بلعابد ألنها لم تكن تعترف بحكومة نور الدين بدوي املُنصَّ
من طرف القوى غير الدستورية ولم تشارك يف أّي لقاءات مع 
بلعابد. لكن، وبعد انتخاب رئيس جمهورية جديد فإن نقابتنا 
للتعارف  الوزير اجلديد  مع  الّيوم  اجتماع  يف  املشاركة  قررت 

وبناًء على ذلك،  أم ال.   التفكير  تغيير يف  إذا كان هناك  الوزير واحلكومة اجلديدة، وما  وجس نبض 
سننطلق يف عملنا ومرافقة الوزير اجلديد يف عمله من خالل طرح عليه أهم مشاكل قطاع التربية والُسبل 

الكفيلة بإصالحه بشكل فعلي».
الشركاء  مع  التعامل  يف  اجلديد  الوزير  سياسة  إلى  سيتطرق   - رمبا   - اليوم  «لقاء  أن  زقار  أوضح  و 
إرادة سياسية فعلية؛ «فنحن لم نكن  التربوية يتطلب  املنظومة  إلى أن إصالح  االجتماعيني»، مشيًرا 
راضني على اإلصالحات اجلارية ألنها كانت عبًئا كبيًرا على التالميذ وأولياء التالميذ واملعلمني خاصة 
يف الطور االبتدائي،  فالتلميذ يجب أن يتعلم وهو يلعب وال بد من وضع مناهج تربوية صديقة للطفل 

جتعله ُيقبل على الدراسة بكل نشاط وحيوية وسعادة وحتفيز».
النظر يف  إعادة  أنه يجب  إلى  زقار  أشار  التربية،   قطاع  بإصالح  القاضي  رئيس اجلمهورية  قرار  و عن 
املنظومة التربوية برمتها لتحقيق جودة التعليم الذي يرتكز على تخفيف األعباء الدراسية على التالميذ، 
من خالل التقليل من كثافة الدروس والكتب املدرسية وحتسني الهياكل املدرسية بعد توفيرها والقضاء 

ولو نسبًيا على االكتظاظ».
و كشف زقار أن «أول ملف ستطرحه نقابتهم على وزير التربية الّيوم هو لقاءات ثنائية مع النقابات تسمح 

بوضع خارطة طريق غير ملتوية إلصالح املنظومة التربوية وإخراج قطاع التربية من عنق الزجاجة.

بحاري: الِفئات الَهّشُة ستمتِحن الَوزير 
كشف سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية لألسالك املشتركة والعمال املهنيني لقطاع التربية الوطنية، يف تصريح أدلى به لــ «أخبار الوطن» أن النقابة بعثت 

مبراسلة إلى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، للنظر يف املطالب املرفوعة لفئة األسالك املشتركة. وأشاد بحاري 
باخلطوة التي بادر بها رئيس اجلمهورية يف الدعوة للحوار،  مشيًرا إلى أن النقابة تتبنى مبدأ احلوار، وترحب باحلوار 
الذي دعا إليه الرئيس تبون، مشيًرا إلى أن املطالب املشروعة التي رفعت للرئيس تبون تنتظر الرد عليها خاصة وأن 
الرئيس قام بتحويلها إلى الوزير األول عبد العزيز جراد،  وأمره بضرورة النظر يف جميع مطالب النقابة، كما أشار إلى 
أن نقابته راسلت احلكومات املتعاقبة سابًقا، ال سيما يف عهد الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة إال أنها لم جتد 

أذاًنا مصغية، مبدًيا تفاؤله بإمكانية استجابة احلكومة ملطالب نقابته قريًبا.
وأوضح سيد علي بحاري أن املطالب التي رفعتها النقابة تشمل عدة نقاط تتمثل «يف رفع األجور التي تتراوح مابني 
17 ألف و35 ألف دينار لعمال األسالك املشتركة،خاصة وأنه لم يستفد عمال هاتني الفئتني من زيادة يف رواتبهم 
منذ 2007، وإلغاء الضريبة عن الدخل(I.R.G)،  إلغاء املادة 87 مكّرر بشكل نهائي،  باإلضافة إلى إلغاء 
الذي أصدره  الرئاسي (06-03)،  املرسوم  التعاقدي،  وكذا  بالنظام  العمل  التي تتحدث عن  قاعدة (19-22) 
الرئيس املستقيل عبد العزيز بوتفليقة، باإلضافة إلى استحداث منح لألسالك املشتركة والعمال املهنيني مثلما هو 
األمر لفئة التربويني، وحل مشكلة املخبريني الذين مت إدماجهم يف سلك التربويني سنة 2012 ومنذ ذلك وحتى 
اليوم لم يستفيدوا من منحهم كمنحة األداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة املردودية (40 باملائة) التي تطبق فقط 

يف والية واحدة هي خنشلة من بني 48 والية عبر الوطن».
كما أضاف بحاري أن العمال البسطاء املقدر عددهم 200 ألف يتلقون معامالت سيئة ومهينة للغاية، حيث يتعرضون إلى «احلقرة» واإلهانة من طرف املدراء 

واملقتصدين، ناهيك عن تعرضهم إلى مساءالت غير قانونية حول انتماءاتهم النقابية.
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يحياوي: نظاُم َدفع رواتب األسالك الخاصة بالّتربية الوطنية لم ُيطبَّق حتى اآلن!
أوضح قويدر يحياوي عضو املكتب الوطني، ومسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، يف تصريح أدلى به لــ»أخبار الوطن» أن النقابة ستشارك يف لقاء اليوم مع الوزير اجلديد للتربية 

وسُتطالب الوزارة بالنظر بجدية يف املشاكل احلقيقية للقطاع،  وضرورة إشراك جميع الشركاء االجتماعيني يف إيجاد احللول الالزمة والناجعة لذلك.
وأشار قويدر يحياوي إلى مشكل االكتظاظ معتقًدا أن سياسة التقشف املعتمدة من احلكومات املتعاقبة منذ 2014 انعكست سلًبا على تشييد مدارس جديدة وتهيئة القدمية، وأن كل ذلك 
أحدث اكتظاظا رهيبا يف األقسام خاصة يف ظل العدد املتزايد للراسبني.واعتبر عضو املكتب الوطني لنقابة عمال التربية أن تغطية العجز بالقوائم االحتياطية أو الّلجوء إلى آلية التعاقد لألساتذة 
يف االختصاصات غير املوجودة يف القوائم االحتياطية يبقى خياًرا مهًما،  لكنه ليس حًال وال بد من الوزارة الوصية أن تقوم بعملية إحصاء دقيق ملناصب الشغل الشاغرة واملطلوبة وتلك املتوفرة. 
و انتقد يحياوي سياسة التسرع واالستعجال فيما يخص قرارات تدشني بعض املؤسسات التربوية مع بداية الدخول املدرسي، بالرغم من عدم انتهاء األشغال بها، وتسجيل نقائص يف جتهيزها.

كما انتقد مسؤول التنظيم يف النقابة الوطنية لعمال التربية عدم إفراج اللجنة التابعة للوزارة عن القانون اخلاص وقضية تطبيق املرسوم الرئاسي رقم (266-14) املؤرخ يف 28 سبتمبر 2014 اخلاص 
بالشبكة االستداللية اجلديدة للمرتبات ونظام دفع رواتب األسالك اخلاصة بالتربية الوطنية، لكن حلد اليوم مصيره يبقى مجهوال وغامضا.
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جمال  بوالديس

أمس  أول  اهتز  قد  املربعة  حي  وكان 
اجلمعة، على وقع جرمية قتل بشعة راحت 
حورية“ ”ب،  تدعى  عجوز  ضحيتها 
تلقيها  بعد  سنة،   67 العمر  من  تبلغ 
طعنات وجروح خطيرة على مستوى الرأس 
عصابة  طرف  من  حادة،  آلة  باستعمال 
أنفاسها  لفظت  أين  مسكنها،  اقتحمت 
أصيب  بينما  املكان،  عني  يف  األخيرة 
سنة،   70 الـ  صاحب  ر“  ”ب،  زوجها 
اجلمجمة،  يف  وكسر  الرأس  يف  بجروح 
والذي لفظ أنفاسه األخير يوم امس االثنني
التحري  و  البحث  مصالح  كانت   و 
أوقفت   قد  سكيكدة،  يف  الوطني  لدرك 
شبان  ثالثة  هم   و  احلادثة  يف  املتورطني 
27 و   24 بني  ما  أعمارهم  تراوحت 
الوطن»،  «أخبار  مصادر  بحسب  و  سنة، 

املطلعة، فإن املشتبه بهم كانوا من ضمن 
أزيد من 13 شخص مت توقيفهم يوم الوقائع 
أين  املاضي،  اجلمعة  زوال  إلى  تعود  التي 
جثة  الضحيتني  جيران  أحد  أكتشف 
العجوز و قد فارقت احلياة بعدما تعرضت 
لسلسلة من الضربات  على مستوى  الرأس 
و  زوجها  جوارها  إلى  و   ، اجلسد  باقي  و 

بطعنات خطيرة على مستوى  أصيب   قد 
املنطقة  سكان  أن  اإلشارة  جتدر  الرأس. 
نظموا مسيرة سلمية منددين بتنامي ظاهرة 
اإلجرام و مطالبني بالقصاص من املجرمني 
توفير  الوصية  السلطات  أيضا  طالبوا  كما 
شروط األمن و السالمة يف مشاريع التنمية 

الغائبة يف تلك املناطق املعزولة.
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سكان المنطقة نظموا مسيرة سلمية مطالبة بالقصاص

الضحية الثانية العتداء تمالوس 
بسكيكدة يلفظ أنفاسه األخيرة

لفظ أمس االثنين، الضحية الثانية لالعتداء الذي هّز حي المربع ببلدية تمالوس بوالية سكيكدة، الجمعة الماضي، أنفاسه 
األخيرة متأثرا بإصابته وذاك بالمستشفى الجامعي بقسنطينة.

برج بوعريريج
إصابة 06 أشخاص في حادث سير

تعرض 06 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم رضيع لم يتجاوز السنتني 
دائرة  اليشير  ببلدية  الشبور  غرب  شرق  السيار  بالطريق  خطير  مرور  حلادث 
مجانة شمال والية برج بوعريريج ، وذلك إثر اصطدام بني سيارة وشاحنة ، 
اين مت تقدمي االسعافات األولية للمصابني الذين تراوح أعمارهم بني 19 شهر 
و56 سنة ، قبل نقلهم نحو مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية للعالج 
.وكانت املصالح األمنية قد أحصت عبر إقليم الوالية خالل 24 ساعة فقط 
09 حوادث مرور متفرقة خلفت 18 مصاب قدمت لهم االسعافات األولية يف 

حني مت تسجيل 04 وفيات .
جدير بالذكر أن املصلحة الوالئية لألمن العمومي بأمن والية برج بوعريريج 
قد سجلت السنة الفارطة 406 حادث مرور نتج عنه 496 جريح من بينهم 361

ذكر و135 انثى يف حني مت تسجيل 13 حالة وفاة ، كما سجلت ذات املصالح 
1191 جنحة مرورية خاصة باملركبات و579 خاصة بالدراجات النارية ، كما مت 

تسجيل 12439 مخالفة مرورية و2881 حالة سحب لرخص السياقة .
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج
04 قتلى في حادث سيربالياشير

لقي 04 أشخاص حتفهم يف حادث مرور خطير وقع بالطريق السيار شرق 
غرب اجتاه سطيف باملكان املسمى مخمرة وذلك إثر اصطدام بني سيارة وشاحنة 

ذات مقطورة ببلدية اليشير غرب والية برج بوعريريج .
احلادث املريع خلف 04 وفيات من بينها شخصني توفيا يف عني املكان ، 
بينما لفظت إمرأتني أنفاسهما األخيرة مبستشفى بوزيدي خلضر ، يف حني مت 
بإصابات متعددة اخلطورة  احلادث  واحدة يف  األولية ملصابة  تقدمي االسعافات 
قبل نقلها نحو مستشفى عاصمة الوالية للعالج ، كما مت وضع الضحايا مبصلحة 

حفظ اجلثث وفتح حتقيق ملعرفة مالبسات احلادث .
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في 

حادثين  متفرقين
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  آخرين  وأصيب 14  لقي ثالثة اشخاص حتفهم 

وذلك إثر حادثني متفرقني وقعا يف كل من قرية املعذر وبلدية سيدي عامر .
احلادث األول وقع بالطريق الوالئي رقم 04 الرابط بني بوسعادة وبئر هني 
بعمود  واصطدامها  سيارة  انحراف  تسبب  أين   ، املعذر  قرية  املسمى  باملكان 
كهربائي يف هالك شخصني إمراة ( 35 سنة ) و شاب ( 33 سنة ) بينما أصيب 
06 آخرين من بينهم 3 أطفال بجروح متعددة ، مت على إثر ذلك نقلهم نحو 
مستشفى بوسعادة ، أما احلادث الثاني فوقع بالطريق الوالئي رقم 06 بإقليم 
بلدية سيدي عامر خلف وفاة شاب 28 سنة وإصابة 08 آخرين اثر اصطدام 

بني سيارتني .
صفاء كوثر بوعريسة

تيزي وزو
إنقاذ شاب حاول انتحار  

مولود  جامعة  مدخل  إمام  كهربائي  عمود  فوق  من  االنتحار  حاول شاب 
معمري بتيزي وزو  و حسب مصدر موثوق فإن الفاعل يعاني من اضرابطات 
اجلهات  انتباه  وقت  ناويا  هستيرية   حالة  يف  العمود  فوق  صعد  حيث  عقلية 
الوصية حول ظروفه االجتماعية اين قام بامساك كوابل العمود اال ان مصلحة 
اإلنذار  وصلها  بعدما  الالزمة  اإلجراءات  أحتدث  املدينة   احلماية  و  سونلغاز 

مبحاولة انتحار شاب يف مقتبل العمر .
أ.اليان

قسنطينة
إسعاف 5 ضحايا تسمموا بالغاز في الخروب

بحي  بالضبط  بقسنطينة  اخلروب  ببلدية  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
900 مسكن بلدية اخلروب ، و ذلك من أجل إسعاف 05 ضحايا إستنشقوا 
غاز أحادي أكسيد الكربون املنبعث من سخان املاء ،الضحايا تتراوح أعمارهم 
لهم  قدمت  حيث  التنفس،  يف  صعوبة  ،لهم  سنة   39 و  أشهر   04 بني  ما 

اإلسعافات بعني املكان ، ونقلوا إلى مستشفى محـمد بوضياف
باخلروب.

خديجة بن دالي

فيما حبس 7 رؤساء بلديات 
30 مجلسا بلديا بالمسيلة محل  تحقيق  في قضايا تتعلق بالفساد

أكد والي والية املسيلة الشيخ العرجة 
عن  الوالئي  الشعبي  املجلس  دورة  خالل 
حتقيق  محل  بلدي  مجلس   30 وجود 
مخالفة  شبهات  بسبب  قضائية  ومتابعة 
وإساءة  الصفقات  إبرام  يف  القوانني 
العديد  فيها  تورط  الوظيفة  استغالل 
هذه  مستوى  على  احملليني  املنتخبني  من 
بكل  األمر  ويتعلق   ، البلدية   املجالس 
وسيدي  وبرهوم  ومقرة  ونوغة  بلديات  من 
منصور  أوالد  الى  باالضافة   ، عيسى 
وأوالد عدي القبالة وأوالد ماضي وأمجدل 
واحلوامد وبوسعادة ، حمام الضلعة وسليم 

، وكذا وبوطي السايح وتارمونت .
وشملت التحقيقات األمنية والقضائية  
التي مت فتحها قطاعات ومديريات تنفيذية 
يف  يتخبط  الذي  الصحة  قطاع  غرار  على 
مبستشفى  يتعلق  فيما  خاصة  مرير  واقع 
املوارد  مديرية  إلى  باإلضافة   ، الزهراوي 
املائية والصناعة والسكن والتعمير ، وكذا 
اتصاالت اجلزائر .وكانت التحقيقات التي 
قد مت فتحها سابقا قد أسفرت عن حبس 
07 رؤساء بلديات حاليني وآخرين شغروا 
 ، املاضية  السنوات  خالل  املنصب  هذا 
بلديات  رؤساء  من  بكل  األمر  ويتعلق 

الى  باالضافة   ، واحلالي  السابق  املسيلة 
اخلضراء  وعني  بوسعادة  بلديات  رؤساء 
من  كل  رؤساء  وكذا  السابقني  والسوامع  
بينما  واملعاضيد،  أمحمد  سيدي  بلدية 
السوامع  بلديات  رؤساء  من  كل  وضع 
احلالي وعني احلجل والشالل حتت الرقابة 
قضايا  يف  تورطوا  هؤالء  كل   ، القضائية 
فساد وصفقات عمومية وتبديد املال العام 
ونهب  الوظيفة  استغالل  إساءة  وكذا   ،

العقار  والتزوير وتضخيم الفواتير .
صفاء كوثر بوعريسة

القضائية  الشرطة  عناصر  فككت 
للفرقة املتنقلة بامن والية خنشلة عصابة 
اجرامية تقوم باستيراد وبيع وترويج املؤثرات 
العقلية وسط الشباب العصابة تنشط على 
محور خنشلة وقسنطينة, توقيف العصابة 
سيمبول  نوع  سياحية  سيارة  منت  على 
كانت متوجه الى والية قسنطينة ,  بعد 
الوطني  الطريق  على  أمني  حاجز  نصب 
وبعد  البواقي  ,وأم  خنشلة  بني  الرابط 

متنها  على  كان  املشبوهة  السيارة  توقيف 
ثالث أشخاص يف العقد الثاني و الثالث 
العمر ينحدرون من والية قسنطينة. من 

أين مت العثو على كمية من املواد واملؤثرات 
والبحث  التحقيق  تكثيف  وبعد  العقلية 
والتحري عن مصدر البضاعة , مت توقيف 
ينحدر  للمجموعة اإلجرامية  آخر  شريك 
من والية خنشلة على منت سيارة من نوع 
”جيلي“ ، برفقته شخص آخر يف العقد 

حتويلهم  جميعا  ليتم  العمر  من  الثالث 
رفقة املركبتني الى مقر الفرقة آلستكمال  
للسيارتني  دقيق  بشكل  التفتيش  عملية 
السياحية  املركبة  منت  على  العثور  مت  اين 
من  ”كمية  سامبول  رونو   “ األولى 
من  قرص   189 بـ  تقدر  العقلية  املؤثرات 
كوال  كوكا  طابع  حتمل  اكستازي  نوع 

مخبأة بإحكام
نوي سعادي

خنشلة
تفكيك عصابة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

قسنطينة
اإلطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات

أشخاص   05 توقيف  من  قسنطينة،  والية  أمن  مصالح  متكنت 
تتراوح أعمارهم بني 20 و 38 سنة،

املؤثرات  من  قرص   301 حجز  من  مكنت  متفرقة،  عمليات  يف 
العقلية و املواد الصيدالنية من مختلف األنواع و املقادير باإلضافة إلى 
الكبير و سكني وكذا مبلغ مالي معتبر، وذلك على  سيف من احلجم 
مستوى عديد األحياء بوسط املدينة منها حي قدور بومدوس ، حي 20
املنظر اجلميل، حيث مت  وأيضا حي  أوت 1955 و حي كوحيل خلضر 
تقدمي املشتبه فيهم أمام النيابة احمللية يف قضايا حيازة املؤثرات العقلية و 
األدوية الصيدالنية دون مبرر شرعي قصد البيع و الترويج و ممارسة مهنة 
الصحة ببيع و حيازة أدوية صيدالنية بطريقة غير شرعية  وقضية حمل 

أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
خديجة بن دالي

كانوا بصدد الهجرة إلى جزيرة سردينيا
توقيف مجموعة من الحراقة بسواحل عنابة
أحبط حرس السواحل بعنابة ليلة اول امس محاولة هجرة غير 
بصدد  الصنع  تقليدي  قارب  على منت  كانوا  لـ 15 شخصا  شرعية 

التوجه الى األرخبيل السرديني انطالقا من شواطئ الوالية.
خفر  قوات  رصد  اثر  احلراقة  لهؤالء  التوقيف  عملية  وجاءت 
من  مجموعة  متنه  على  الصنع  تقليدي  لقارب  ليال  السواحل 
بسواحل  اجلزائرية  االقليمية  باملياه  البحر  عرض  يف  االشخاص 
الذين ينحدرون من  القارب وتوقيف احلراقة  ليتم اعتراض  الواالية 
من  إسعافهم  ليتم  بامليناء  الوحدة  مقر  على  وحتويلهم  عنابة  والية 
طرف مصالح احلماية املدنية وبعد امتام جميع اإلجراءات القانونية 
لدى  املختصة  القضائية  اجلهات  على  عرضهم  سيتم  حقهم  يف 

محكمة عنابة.
ف سليم



ميلة     سكان المرجة يعتصمون أمام مقر البلدية
احتج  أمس العشرات من سكان شلغوم العيد أمام مقر البلدية منح املنطقة املسماة املرجة 
ألحد املستثمرين الستغاللها يف مشروع سكني ترقوي، حيث يعتبر احملتجون املرجة املتنفس 

الوحيد لسكان شلغوم العيد رافضني منحها ألي نشاط أو أي جهة.
املعتصمون يؤكدون بأنهم لن يتنازلو على املنطقة  حيث يقول أحدهم ''من أراد االستثمار 
عليه أن يفكر بعيدا عن املرجة وأن اليقترب منها''، وتعد هذه احلادثة الثانية من نوعها التي 
تتعرض حملاولة منحها ألحد املستثمرين كما حدث سابقا حني منحت لرجل األعمال مهري 
إلقامة مصنع ملشروبات كوكاكوال، إال أن السكان قاموا باإلحتجاج ومت إلغاء املشروع. من جهته 
مبواصلة  احملتجون  يتوعد  املستثمرين يف حني  منحت ألحد  قد  املرجة  بأن  البلدية  رئيس  نفى 

االحتجاجات وتصعيدها.
 بوالفلفل ليلى 

عنابة   تنصيب الهياكل المحلية لجمعية العلماء المسلمين 
يف  العلماء  جلمعية  الوطني  املكتب  من  بتكليف  انه  املسلمني  العلماء  جمعية  أعلنت 
اجتماعه السابق قبل انعقاد دورة املجلس الوطني للجمعية أشرف يومي اجلمعة والسبت وفد 
املكتب الوطني جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني املكلف باملهمة واملكون من الدكتور فاروق 
الصامي املكلف بالتربية والتعليم باملكتب الوطني واألستاذ حسن خليفة نائب املكلف بالشؤون 
القانونية واسترجاع ممتلكات اجلمعية عضو اللجنة الوطنية لإلعالم و حسام الدين حمادي عضو 
شعبة والية اجلزائر العاصمة و عبد العزيز شلي رئيس شعبة والية قسنطينة مبعّية عضو املجلس 
الوطني إمام مسجد الفردوس بعنابة الشيخ جنيب النوي على مباشرة التحضير للجمعية العامة 
الوالئية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني وذلك باإلشراف على اجلمعيات العامة التأسيسية 
للشعب البلدية والتي ينبثق عنها الحقا مكتب الشعبة الوالئية يف جمعية عامة والئية يشرف 
بلدية مهيكلة من  أربع شعب  اعتماد  للجمعية.وحسب املصدر فقد مت  الوطني  املكتب  عليها 
حال  الوفد  على  املسّلط  الوقت  سيف  ولكن  تنصيبها  املقرر  من  كان  بلدية  سبعة شعب  بني 
دون ذلك والشعب البلدية التي اعتمادها رسميا يف عنابة هي شعبة بلدية احلجار وعني الباردة 

وشعبة بلدية وادي العنب و بلدية سرايدي.
ف .سليم

خنشلة تخصصات جديدة لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة
أكثر  فتح  عن  العزيز  عبد  قادري  خنشلة  لوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين  مدير  كشف 
األمناط  مختلف  يف  بالتكوين  لاللتحاق  الشباب  أمام  جديد  بيداغوجي  منصب   4500 من 
والتخصصات خالل دورة فيفري املقبل ، فيما  مت فتح مناصب يف تخصصات جديدة لفائدة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
بالنسبة  براي  اآللي  املهني يف اإلعالم  التأهيل  تتمثل هذه االختصاصات يف  شهادة  و 
يف  أيضا  البصرية  اإلعاقة  لذوي  املتخصص  املهني  التكوين  شهادة  البصرية،  اإلعاقة  لذوي 
والزخرفة  احلروف  الطالء  تخصص  املهنية  الكفاءة  وشهادة  الهاتف،  مقسم  عامل  تخصص 

بالنسبة لذوي اإلعاقة احلسية احلركية. 
نوي سعادي

خنشلة المطالبة بتهيئة المدينة وازدواجية الطريق الوطني رقم 83
دعا قاطنو الوالية املنتدبة ششار  من السلطات احمللية بضرورة برمجة مشاريع لتهيئة شوارع 
وأحياء املدينة، وتسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني ر 83 الرابط بني خنشلة وبسكرة ، 
املقطورة  للشاحنات  املدينة خاصة  داخل  املرور  الضغط وحركة  لتخفيف  إجتنابي  واجناز طريق 
والعربات وحامالت السلع واحلاويات والتي تعبر يوميا عبر الطريق واملسلك الوحيد املار وسط 
املدينة ووسط أحياء آهلة بالسكان واملرافق اخلدماتية من إدارات وملحقات ومؤسسات تعليمية 
واملؤسسة التكوينية ويجد الكثير من سائقي الشاحنات واملركبات ذات الوزن الثقيل صعوبة يف 
السير خوفا من حوادث املرور خاصة يف أوقات الذروة ، وعند خروج التالميذ ، السكان طالبوا 
أيضا مبشاريع تنموية لتحسني ظروف حياتهم اليومية خاصة بعد ترقية مدينتهم  لوالية منتدبة 

الذي سيجعل منها قطبا اقتصاديا بامتياز خاصة يف املجال الفالحي والسياحي
نوي سعادي

جيجل  األساتذة االحتياطيون يحتجون أمام مقر مديرية 

التربية 

خالل  الوظيفية  املسابقات  مختلف  يف  الناجحني  االحتياطيون  األساتذة   أمس  احتج   
السنوات املاضية ، أمام مقر مديري التربية مطالبني السلطات الوصية االلتفات إليهم لتوظيفهما 
. و قال عدد من احملتجني يف تصريح ألخبار الوطن إنهم  ملوا من الوعود املتكررة و سئموا من 
للمسؤولني  املتكررة  الوعود  رغم  مناصقارة  على  يحصلوا  ان  دون  السنوات  هذه  طول  االنتظار 

املتعاقبني على الوزارة  
زوبير دفاس

المسيلة   أزمة مياه حادة بالمسيلة
لسان  التي جاءت على  التطمينات  املسيلة حول صحة  العديد من سكان والية  تساءل 
مسؤولي اجلزائرية للمياه  بوالية املسيلة الذين أكدوا يف أكثر من مناسبة بأن عملية توزيع املياه 
الصاحلة للشرب ال تعرف تذبذبا على مستوى البلديات املوكلة لها عملية التسيير لكن الواقع 
عكس ذلك بالرغم من املاليير التي التهمتها مشاريع تزويد املواطنني بهذه املادة احليوية بداية 
تزويد الوالية مبياه سدكدية أسردون إلى سد سوبلة إال أن املواطن املسيلي يبقى يعاني من شح 

كبير وتكاد املياه ال تزور حنفياتهم إال نادرا 
مما جعلهم يضطرون  باملاء  التزود  فادحا يف  نقصا  أيام  منذ  الوالية  ويشكو سكان عاصمة 
لالستنجاد بالصهاريج التي يبقى سعرها يف تزايد مستمر دون أن حترك اجلزائرية للمياه ساكنا 
اللهم سوى التطمينات التي التسمن وال تغني من جوع حيث تثبت فشلها يف هكذا تسيير وهذا 
ما يعيشه املواطن ببلدية ونوغة الذي تعرف هي األخرى تذبذبا بسبب إضراب العمال املوكلة 

لهم العملية تارة وعدم وجود املاء وأعطاب املضخة تارة أخرى  
جمال أبو أشرف

06
أخبار الداخل

و كان  مدير التشغيل بالوالية  و سبق و 
أعلن عن  إدماج 8 آالف عامل من أصل 11
ألف عامل بالوالية، قبل 31 ديسمبر كمرحلة 
ما   ، بعد  تطبق  لم  الوعود  أن هذه  غير  أولى 
ما  عقود  إطار  يف  املتعاقدون  العمال  جعل 
وأيضا  االجتماعية  الشبكة  و  التشغيل  قبل 
إليهم  يضاف  اخلاص  القطاع  مع  املتعاقدون 
باإلدماج  ويطالبون  يحتجون  تعسفا،  املوقوف 
الفعلي يف مناصب دائمة دون قيد او شرط، 
ودون حتويالت من مديرية إلى أخرى يف ظرف 
3 أشهر، مطالبني بلجنة حتقيق للوقوف على 
الفئة يف  هذه  بها  تقوم  التي  اجلبارة  األعمال 

مختلف املناصب التي يشغلونها. 
احملتجون رفعوا شعارات « اإلدماج ... 

االدماج  رجوع  ال  خضوع  «ال   ، االدماج» 
التي  الشعارات  من  وغيرها  مشروع»  حق 
العشرون  و  الثالثة  الوقفة  يف  احملتجون  رفعها 
حسبهم  سئموا  ألنهم  بالتصعيد  مهددين   ،
العشر  السنوات  ومن  الكاذبة  الوعود  ،من 
التي ذهبت هباءا خصوصا احلق يف التقاعد، 
احمللية  السلطات  يذكر من طرف  دون تدخل 
أواملركزية، متهمني بعض األطراف بالتدخل 
حسبهم  كان  الذي  اإلدماج،  ملف  لتوقيف 
إجناح  اجل  من  سياسي  وقرار  انتخابية  ورقة 
رئيس  واستقبل  هذا  الرئاسية.  االنتخابات 
والية  والي  بديوان  املستخدمني  مصلحة 
قسنطينة ممثل عن العمال حيث طمأنهم بأن 
العملية سارية املفعول على مستوى الوالية، و 

مقررات اإلدماج موجودة، غير أنها تعتبر حبر 
على ورق يف ظل عدم وجود مناصب شاغرة 
يف  األصابع  على  تتعدى  فهي  وجدت  وإن 
حني أن عدد العمال املتعاقدين يف إطار عقود 
ما قبل التشغيل يبلغ 11 ألف بوالية قسنطينة 
و  عنها  املعلن  األموال  مصير  عن  متسائلني 

التي مت تخصيصها لعملية اإلدماج 
يشار إلى أن احتجاج عمال عقود ما قبل 
التشغيل ساري على مستوى عديد الواليات 
من  اجلمهورية  رئيس  بتدخل  طالبوا  حيث 
لتنصيب  فتح حتقيق يف قضية االدماج  أجل 

الفئة يف اقرب وقت.
خديجة بن دالي 

رحمون  أوالد  بلدية  سكان  طالب 
بعد  البلدية  املقبرة  تهيئة  بضرورة  بقسنطينة 
للحيوانات على اختالف  مرتعا  أن أصبحت 
كادت  التي  الفضالت  عن  ناهيك  أنواعها 
للمجلس  نداءا  موجهني   ، القبور  تغطي 
للقضاء  مبيدات  بتوفير  البلدي  الشعبي 

املقبرة  التي غزت  النباتات  و  على احلشائش 
تدخل  من  بالرغم  القبور  تغطي  وأصبحت 
السكان يف العديد من املرات تطوعا لتنظيف 
ظل  يف  للظهور  تعود  األوساخ  أن  غير  املقبرة 
عمليات  يجعل  ما  وهو  املقبرة  تسييج  عدم 
ضيق  لها  يضاف  نتيجة،  دون  التنظيف 

ألح  مطلب  وهو  للموتى  املخصصة  املساحة 
انه  غير  املرات  من  العديد  يف  السكان  عليه 

لم يجد آذانا صاغية.
خديجة بن دالي
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نظم يوم أمس االثنين 
العشرات من عمال عقود 
ما قبل التشغيل بقسنطينة 
وقفة احتجاجية للمطالبة 
بتسريع اإلجراءات الخاصة 
بإدماجهم في مناصب دائمة 
مطالبين رئيس الجمهورية  
عبد المجيد تبون بالتدخل 
إلنصافهم وإدماجهم في 

مناصب دائمة حسب الوعود 
التي قدمت لهم. 

هددوا بالتصعيد في حال عدم إدماجهم خالل 3 أشهر 

عمال عقود ماقبل التشغيل 
بقسنطينة يحتجون 

سكيكدة
سكان الحامة يطالبون بتحسين ظروفهم المعيشية 

بن  ببلدية  «احلامة»  قرية  طالبسكان 
احمللية،  السلطات  والية سكيكدة،  يف  عزوز 
رفع  و  املعيشية  ظروفهم  لتحسني  التدخل 
الغنب عن أهالي املنطقة التي تعيش حسبهم 
بالتهميش  منددين  مزرية،  معيشية  ظروفا 
املنتخبني  طرف  من  القرية  هذه  يطال  الذي 
احمللي.  الشأن  تسيير  على  املتعاقبني  احملليني 
يف  إحتجاجية   حركة  بتنظيم  السكان  وقام 
السلطات  انتباه  للفت  املرات  من  العديد 

احمللية يف العديد من املرات حيث  أين رفعوا 
جملة من االنشغاالت و على رأسها  التغطية 
يجبر  ما  منعدمة،  تكون  تكاد  التي  الصحية 
للوصول  طويلة  مسافات  قطع  على  املرضى 
كما  القرية،  من  القريبة  الصحية  املراكز  إلى 
طرح السكان قضية البناء الريفي على الرغم 
من  احمللية حلصص  السلطات  تخصيص  من 
السكن، لكن ذلك ال يكفي  النوع من  هذا 
من  للعائالت  املتزايد  الطلب  إلى  بالنظر 

احلل  و  للمنطقة  الفالحي  الطابع  منطلق 
برأيهم يكمن يف تخصيص حصة كافية لسد 
العجز املسجل يف هذا املجال. رئيس البلدية 
القرية  إلى  تنقل  املختصة،  املصالح  مبعية  و 
وعدهم  و  السكان  انشغاالت  إلى  استمع  و 
تسويتها  على  العمل  و  إشغاالتهم  بدراسة 

وفق اإلمكانيات املتاحة للبلدية
جمال بوالديس

قسنطينة 
توقيف عشريني سرق حليًا وأجهزة كهرومنزلية 

متكنت مصالح أمن والية قسنطينة من فك لغز عملية السرقة التي طالت مسكن وتوقيف مقترف الفعل البالغ من العمر 28 سنة لضلوعه 
يف عملية السرقة بالكسر. وتعود تفاصيل احلادثة إلى شكوى من قبل الضحية جّراء تعرض مسكنها لفعل السرقة طالت منزلها بعد غيابها 
عنه، أين استولى الفاعلون على كمية من احللي من املعدن األبيض باإلضافة إلى بعض األغراض الكهرومنزلية ، وبعد التحريات التي باشرتها 
الضبطية القضائية وبعد املعاينة امليدانية للمنزل محل السرقة و االستعانة بالدالئل العلمية املقدمة من قبل الشرطة العلمية، مكنت من حتديد 
هوية مشتبه فيه، و توقيفه على مستوى مقر إقامته، املشتبه فيه بعد مجابهته بالدالئل العلمية اقر باقترافه عملية السرقة، ليتم تقدميه أمام النيابة 

احمللية بعد االنتهاء من اجناز ملف إجراءات جزائية يف حقه.
خديجة بن دالي 

قسنطينة
سكان بلدية أوالد رحمون يطالبون بتهيئة المقبرة 
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مساجُد األغواط 
ليست آِمنة؟

مساجد  عدة  تعرضت 
األيام  يف  باألغواط، 
األخيرة، على غرار مسجد 
زيد  بن  وأسامة  احلسني 
الغفاري  ذر  أبو  ومسجد 
بقصر احليران إلى عمليات 
صناديق  استهدفت  سطو  
جمع األموال؛ األمر الذي 
وسط  وتذمرا  استياء  أثار 
عمن  متسائلني  السكان، 
الفعل  هذا  وراء  يقف 

الشنيع.

نح بومالة في ِقسم الجُّ
الدار  مبحكمة  األولى  للغرفة  التحقيق  قاضي  أصدر 
البيضاء أمرا يقضي بإحالة ملف فوضيل بومالة على قسم 
اجلنح مبحكمة الدار البيضاء. ويعد هذا اإلجراء آخر ما 
ذلك  وكان  احملاكمة،  قبل  إجراءات  من  القاضي  به  يقوم 
بتاريخ 09/01/2020 يف القضية احلاملة لرقم التحقيق: 

 .0149/19

املَسرِحيِّني  من  العديُد  ف  تأسَّ
على غياب الّسفير اجلزائري محمد 
اجلزائري  الوفد  َيُزر  لم  إذ  بوروبة؛ 
املشارك يف مهرجان املسرح العربي 
بعّمان، على عكس الوفود العربية 
بسفراء  التقت  التي  األخرى 
الوفد  ليشدّذ - بذلك -  بلدانها. 
فردا عن  املتكون من 40  اجلزائري 
سفير  فهل  الدبلوماسي،  العرف 
يعينه  وال  الّثقافة  تعنيه  ال  اجلزائر 

متثيل اجلزائر يف األردن؟ !

«بيريز» يكّرم  «مدريديستا» الجزائر
كّرم رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، «فلورنتينو بيريز»، رابطة مشجعي ريال مدريد يف اجلزائر، 
السعودية  جدة  مبدينة  وجوده  فرصة  بيريز»  «فلورنتينو  واستغل  اإلسباني.  الّسوبر  كأس  نهائي  قبل 
ليترأس اجتماعا لرابطات مشجعي ناديه ريال مدريد. وشهد هذا االجتماع حضور الرابطة اجلزائرية 
ملشجعي ريال مدريد، والتي حظيت بتكرمي من رئيس النادي امللكي. وبدورها قامت رابطة مشجعي 

ريال مدريد يف اجلزائر بتكرمي «فلورنتينو بيريز»، من خالل إهدائه قميص املنتخب الوطني اجلزائري.

«بيضاء» األغواط.. سوداٌء قاِتمة! 
شمالي  البيضاء،  بلدية  تعيش 
األغواط، حالة من الغليان وسط السكان 
بسبب متاطل السلطات الوالئية يف إنهاء 
على  تسليطها  مت  التي  التجميد  حالة 
الفارط،  مارس  منذ  البلدي  املجلس 
العام  واألمني  الدائرة  رئيس  وتكليف 
للبلدية بتسييرها بعد الصراعات احلادة 
اشتكى  حيث  املجلس،  عرفها  التي 
الزيارة  خالل  الوالية  لوالي  السكان 
مصاحلهم  تعطل  من  مؤخرا  األخيرة 
اإلجراء،  هذا  بسبب  التنمية  وركود 
هذا  إلنهاء  إجراء  أي  باتخاذ  وطالبوه 
الوضع،  لكن دار لقمان ما زالت على 
يزداد  للسكان  املعيش  والوضع  حالها 
االحتجاجات،  بعودة  وينذر  سوءا 
حسب مصادر محلية ما لم يتدخل وزير 

الداخلية حلل املشكل.

الجزائر بال تمثيٍل في األردن!
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رشيد شويخ

 غياب تام للمرافق الضرورية 
الذاتي  عن  البناء  حي  أهالي  عبر 
القمامة  و  املزابل  انتشار  من   امتعاضهم 
اخلاص  عليها  يقف  ،والتي  احلي  يف 
فيها  املفارغ  تنتشر  فالشوارع   ، والعام 
والتي  لالنتباه  ملفت  العشوائية ،بشكل 
و  الضارة  احلشرات  النتشار  مرتعا  باتت 
اخلطيرة كالعقارب و االفاعي ، باإلضافة 
،وما  منها  الكريهة  الروائح  انبعاث  إلى 
عدم  الذاتي  البناء  أهل  ذعر  من  زاد 
املذهل  االنتشار  و  باملنطقة  األمن  تواجد 
للكالب املتشردة ،والتي أصبحت شيء 
عاديا يف يوميات السكان وال ينجون منها 
النقطة  أن  غير   . اخلاصة  بوسائلهم  إال 
الكأس حسب األهالي هو  أفاضت  التي 
متعاطي  و  اللصوص  و  املنحرفني  حتول 
املشروبات الكحولية ،ويحولون احلي عند 
على  محرمة  منطقة  إلى  الظالم  حلول 

سكانه دون وجود رادع لهم .
 ال ماء وال كهرباء و ال قنوات 

للصرف الصحي
كما عبر مواطنو حي 48 مسكنا عن 
املزرية  املشاكل  نتيجة  الشديد  استيائهم 
التي يتخبطون ،فيها ابتداءا من قلة املياه 
التي ال تصل إلى مساكنهم إال بكميات 
كامل  تلبي  ال  نادرة  ،ويف حاالت  قليلة 
إلى  يضطرون  جعلهم  مما  احتياجاتهم 
وأن  ،خصوصا  باهظة  بأثمان  شرائها 
الدخل يف  محدودة  عائالت  من  أغلبهم 
ما رجع معظمهم إلى حفر آبار «الصوندا 
بأمراض  لإلصابة  عرضة  جعلهم  ،مما   »
كثيرة وعلى حسب تصريحهم أنهم قدموا 
برسائلهم  وبعثوا  شكاوي مرات عديدة، 
إلى مديرية وحدة اجلزائر للمياه ،ومديرية 
الري والتي طلبت منهم دفع مبالغ مالية 
املادة  هذه  على  احلصول  من  لتمكينهم 

على  زالت  لقمان ، ال  دار  لكن  احليوية 
حالها. ومن بني املشاكل التي ظل مطلبا 
شغل السكان. الربط بشبكة الكهرباء ،اذ 
أرغموا على جلبها ملسافات بعيدة و بطرق 
بعض  أن  الغرابة  يزيد يف  ،وما  عشوائية 
الكوابل موجودة على سطح األرض ،وهو 
األطفال  على  كبيرة  خطورة  يشكل  ما 
خاصة بعد سقوط األمطار ،نتيجة لتزايد 
بالكهرباء  للصعق  تعرضهم  احتماالت 
يجعلها  احلالة  هذه  وجودها يف  أن  ،كما 
إلى  تؤدي  بأعطال  معرضة  لإلصابة 
هناك  متواصل  بشكل  الكهرباء  انقطاع 
و يف أي حلظة، وكشف سكان احلي أن 
امليسرون منهم يضطرون للكراء يف مناطق 
أخرى خصوصا يف فصل الصيف ،لكن 
الغريب يف مشكل عدم ربط احلي بشبكة 
الكهرباء هو شكوى قاطني احلي من مرور 
السكنات  بني  العالي  الضغط  أعمدة 
خطيرة  كابالت  هي  السكان  ،وحسب 
 ، صحتهم  على  سلبا  وتنعكس  جدا 
النسيج  لنقلها خارج  ولم يجدي سعيهم 
العمراني حليهم نفعا لدى مديرية الطاقة 

وال سونلغاز .
حديثهم  معرض  يف  السكان  وأشار 
ربطهم  يعانونها  عدم  التي  املشاكل  عن 
جعلهم  مما  الصحي  الصرف  بشبكة 
لصرف  تقليدية  آبار  حفر  إلى  يلجأوون 
،ليضاف  مصدر خطر  فيها  الزائدة  املياه 

آخر  يضاف إلى ما سبق ذكره
 النقل ..الغائب األكبر

وسائل  إلى  يفتقر  احلي  أن  كما   
تربطهم  معقولة   وبأسعار  عامة  نقل 
تكون  تكاد  التي  املدينة،و  أحياء  بوسط 
األهالي  جعلوا  ،وضعهم  منعدمة  شبه 
كيلومترات   3 من  أكثر  لقطع  يضطرون 
سيارات  كراء  أو   ، األقدام  مشيا  على 
جعلهم  ما  هذا  باهظة،  بأثمان  الفرود 
يشعرون بالغنب والظلم كما نددوا بغياب 

الغالبية  احلي  ألن  طرقات  عن  التهيئة 
،وطالبوا  كما  معبدة  غير  منها  العظمى 
لكي  تعطى  للحي  العمرانية  بالتهيئة 

صورة حسنة تليق بهم 
 المجلس البلدي في سبات عميق 

و استغرب السكان أثناء سرد واقعهم 
على  تداولوا  الذين  املنتخبني  ملوقف  املر 
ال  كانوا  الذين  البلدية  شؤون  تسيير 
مبدينة  تواجده  من  بالرغم  حيهم  يزورون 

الوادي اإل يف املناسبات اإلنتخابية  .
فرع  بإنشاء  السكان  طالب  و 
قاعة  و  بالبريد  خاص  ،وفرع  بلدي 
توفير  إلى  ،باإلضافة  عالجية  ومدرسة 
اتهم سكان  الهاتف واالنترنت ،  شبكة 
حيث  احملليني  املسؤولني  احلي  هذا 
على  مرة  من  ألكثر  ترددوا  أنهم  صرحوا 
ال  ،لكن  عليهم  املسؤولة  اإلدارات 
عددهم  رئيس  وحمل  تنادي  ملن  حياة 
ينقل  لم  كونه،  املسؤولية  احلي  جلنة 
و   ، املطلوب  انشغاالتهم  بالشكل 
بالتالي عدم برمجة مشاريع تنموية لفائدة 
األحياء  باقي  شـأن  شأنها  األخير  هذا 
إعادة  ببرامج  استفادت  التي  األخرى 
األمر  املجاالت.وهو  شتى  يف  االعتبار 
إن  وقال  احلي  جلنة  رئيس  نفاه  الذي 
سيرى  الصحي  الصرف  قنوات  مشروع 
النور قريبا  ،أما بخصوص ملف الكهرباء 
القوائم مودعة  أن  املتحدث  فأوضح ذات 
لدى مصالح  البلدية  وتنتظر برمجة منها 
يف  مشكلة   هناك   تكون  أن  نفى  ،كما 

التزود باملياه الصاحلة للشرب.
مصدر  صرح  أخرى  جهة  من 
لبلدية  البلدية  الشعبي  من  املجلس 
الوادي يف رده على انشغاالت حي البناء 
الذاتي ،أنه مت سيتم  التكفل  بإنشغاالت 
مشاريع  مسجلة  عدة  ،وأن  احلي   قريبا 
وستنتهي  اآلجال.  أقرب  يف  وستنجز 

مشاكل احلي.

عائلة الضحية تطالب بالتحقيق في القضية  
 اإلهمال يقتل «رنيم» في مستشفى تقرت

تلقت أمس عائلة  موساوي بتقرت صدمة 
كبيرة اثر  فقدان ابنتهم رنيم  يف ظروف مأساوية 
، بسبب  ما وصفوه باإلهمال الكبير منه قبل  
أعميرات  سليمان  مبستشفى  الطبي  الطاقم 
الوطن،  أخبار  مصادر  وحسب  بتقرت.  
لذات  السرعة  جناح  على  نقلها  مت  فالضحية 
من  تعاني  كانت  اين  املذكور   الطبي  املرفق 
 ، املصدر  ذات  وقيء حسب  البطن  يف  مغص 
حيث أجروا لها أشعة على البطن ، فلم يظهر 
فيها شيء ، مت إعطائها دواء على أساس تسمم  
من قبل الطبيب املناوب، وبعدها  تسريحها إلى 
وتستدعي  أن حالتها كانت  خطيرة  مع  البيت 
 ، الطبية   املراقبة  حتت  املستشفى  يف  املكوث 
لتدهور  الصباح  املستشفى يف  إلى  إعادتها  ليتم 

حالتها أكثر  ، و مرة أخرى طلب الطاقم الطبي لذات املستشفى من والدها أخذها 
الى اخلواص .إلجراء الفحص  براديو تلفزيون   ألن راديو  املستشفى  معطل  يوم 
جمعة و العيادات مغلقة ، لتقع الكارثة ووقع ما لم يكن يف احلسبان، حيث أن  
روحها  فإستسلمت  األسوأ،  إلى  حالتها  وزادت  األلم  يتحمل  لم  الطفلة  جسم 
إلى بارئها أمام ذهول الوالد الذي لم يصدق ما حدث لفلذة كبده ، ليعبر سكان  
تقرت عن سخطهم الكبير و يعتبرون ما حدث للطفلة رنيم نتيجة إهمال طبي ال 
غير ، و حلد كتابة هذه األسطر إدارة مستشفى سليمان اعميرات بتقرت لم تصدر 
أي بيان على الواقعة ، وعليه ناشد مواطنو تقرت  وزير الصحة بالتدخل العاجل 
وإيفاد جلنة حتقيق ملعرفة األسباب احلقيقية يف وفاة الطفلة رنيم ، أمام حالة من 

السخط والغضب الشديدين لدى سكان عاصمة وادي ريغ.
يوسف بن حيزية

بلدية الحاج المشري في األغواط
الشباب يشتكون الحقرة والتهميش

يشتكي شباب بلدية احللج املشري التي تبعد عن مقر الوالية ب200كلم 
من احلقرة والتهميش التي يتعرض لها من طرف املسؤولني يف مختلف القطاعات 
، وكعينة على ذلك حرمانه من فتح فرع للتكوين املهني بالبلدية ،حيث جلأ أكثر 
من 130 شاب للتسجيل يف 10 تخصصات يف منط التمهني تابعني ملركز بلدي 
سيدي بوزيد منذ املوسم الفارط  يتلقون تكوينهم كل سبت يف مقر مهترئ وغير 
التدفئة واإلنارة ويتحول إلى ثالجة يف فصل الشتاء وتتسرب  وظيفي تنعدم به 
منه مياه األمطار من كل مكان  ،كما تنعدم به أبسط الوسائل البيداغوجية ،به 
فيها  يتلقون  الشباب يف ظروف قاسي لساعات  يلتف حولها  طاوالت وكراسي  
بعض الدروس النظري يقدمها لهم أساتذة متطوعون ،وظلت الوعود التي قدمها 
لهم املسؤولون منذ املوسم الفارط للتكفل بهم مجرد نفخة يف رماد وصيحة يف واد 
. ويف املجال الرياضي والثقايف تبقى كل الهياكل التي أجنزت فارغة تنعدم بها 
الوسائل و التأطير حيث مت حتويل املكتبة إلى مرقد ،وبقي امللعب البلدي اجلديد 
مهمال رغم صرف املاليني عليه  واملركب اجلواري مغلق لم يوضع يف اخلدمة ، 
بعض  إليها  يلجأ  التي  الشطرجنة  لعبة  ماعدا  شباب  بدون  هياكل  الشباب  ودار 
الشباب حيث  أوساط  البطالة بشكل رهيب يف  وتنتشر  الوقت .  لقتل  الشباب 
خارج  وال  الداخل  التوظيف   مسابقات  اسمه  بشيء  اليسمعون  «أنهم  أكدوا 
البلدية ، واليعرفون كيف يتم توزيع املناصب التي متنحها أحيانا مديرية  النشاط 
العمل  فرص  كل  بالبلدية  تنعدم  أنه  اإلشارة  مع   ،  «... للبلدية  االجتماعي 

النعدام املؤسسات وأي نشاط استثماري أو خدماتي بالبلدية
نورين عبدالقادر

عين صالح
إنجاز محالت تجارية جديدة أثار سخط 

سكان «الطشرون»
وّلد بناء محالت جتارية يف أماكن عمومية وخاصة منها خلف إبتدائية ابن 
خلدون، سخطا كبيرا لدى سكان « الطشرون « وسط عني صالح، إذا رأى فيها 
السكان تغييرا للنسق العمراني الذي يجب أن يكون عليه وسط املدنية ، والذي 
البد أن يتمتع مبساحات  ميكن استغاللها كفضاءات ترويح عن السكان وخاصة 
األطفال منهم والشباب ، وكذا الضيوف يف املستقبل ، األمر الذي اضطر السكان 
إلى إبداء سخطهم من املكان و موقع إقامتها و حجم هذه احملالت و اتعكس على 
مداخلها التي تشي للوهلة األولى أنها موزع كهرباء أو كشك صغير وليس مبحالت 
من  األماكن  تلك  أن  املواطنون  يرى  حيث  مستقبال،  النشاطات  ملختلف  تليق 

املفروض أن يتم استغاللها كمساحات خضراء بتشجيرها .
املشاريع  هذه  مثل  يف  النظر  إعادة  احمللية  السلطات  هؤالء،من  طالب  ولهذا 
اجلوارية واخلدماتية كهذه،وإدخال تعديالت على األخيرة تراعي املوقع واحلجم 
الالئق أو ضم بعضها البعض،دون التعطل يف توزيعها على شباب احلي الراغب 
يف االستفادة منها وميلك استثمار ماله يف نشاطات حرفية وجتارية مطلوبة باملنطقة.
عبد املالك خلضاري 

إليزي
 استالم أزيد من 900  وحدة سكنية 

والتسيير  الترقية  ديوان  مدير  كشف 
محـمد  حالوي  اليزي  لوالية  العقاري 
أزيد من 900 وحدة سكنية  استالم  عن 
ودوائر  بلديات  مختلف  عبر  اجتماعية  
ذات  وحسب   2019 سنة  خالل  الوالية 
املسؤول توجد حاليا 200 وحدة سكنية يف 
طور االجناز بوتيرة اجناز 60 باملائة ومقسمة 
من  استفادة  التي  جانت  مقاطعة  على 
حصة 100 وحدة والدبداب احلدودية 50
حصة وبلدية برج عمار ادريس 50 سكن 

بني  من  واحد  السكن  قطاع  وباعتبار 
أهم الركائز لضمان االستقرار إال انه يبقى 
يف  الساكنة  طموحات  على  بعيد  مازال 
اخبار  ل  تصريحهم  حسب  اليزي  والية 
السبب  إن  منهم  الكثيرون  ويرى  الوطن 
الصيغ  على  االعتماد  عدم  هو  الرئيسي 
عن  الضغط  رفع  يف  تساهم  التي  األخرى 
السكن اإليجار يف ظل ارتفاع أسعار مواد 
احترام  عدم  عن  نهيك  املنطقة  يف  البناء 
والنوعية   السكنات  بناء  يف  اجلودة  معايير 

الواليات  باقي  يف  به  معمول  ماهو  مثل 
االجناز  مؤسسات  متابعة  وعدم  الشمالية 
احملليني   املسئولني  طرف  من  حسبهم 
بعد  طائلة  أموال  خسر  منهم    فالكثير 
إعادة  بسبب  املسكن  من  االستفادة 
قولهم  حسب  ألنها  جديد  من  ترميمها 
على و أمل منهم من تشديد الرقابة على 
مؤسسات االجناز مع احترام جميع املعايير 

املعمول بها وطنيا.
براهيم مالك

طالبوا بإنجاز المرافق التنموية النتشالهم من العزلة 

 سكان حي البناء الذاتي بالوادي 
يعيشون  البداوة

لم يشفع لحي البناء الذاتي وجوده في عاصمة والية الوادي ، كي يستفيد المرافق الضرورية التي باتت متوافرة في 
القرى النائية والبعيدة ، فقاطنو الحي يعانون من عديد المشاكل و النقائص ،ففضال عن غياب المرافق العمومية ،ومازال 

المنحرفون يسيطرون على الحي ليال الكالب المشردة نهارا .
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

احملتجون جتمهروا أمام مقر خزينة الوالية، رافعني شعارات منددة بسياسية 
التهميش التي يتعرضون لها ،طالبوا بتمكينهم من الترقيات التي مينحها لهم 
او من حتصل منهم على  تلقوا تكوينا خاصا ،  الذين  أولئك  القانون خاصة 
خاصة  لهم  أكثر  قانونية  حماية  بتوفير  طالبوا  كما   ، أعلى  علمية  شهادات 
البلديات  مبلف  معنيون  أنهم  بحكم  القانونية  للمتابعات  أكثر  عرضة  وأنهم 
واملديريات والتي يشهد الكثير من خاللها اختالالت مالية ،وندد احملتجون 

مبمارسات عدد من أمناء اخلزائن التي وصفوها بالتعسيفة.
الوسائل  توفير  كذا  و  الوظيفية  السكنات  ملف  فتح  الى  احملتجون  دعا  و 
غيرها  و  واملكيفيات  الناسخة  واألجهزة  الكومبوتر  كأجهزة  بالعمل  اخلاصة 
.هذا إضافة إلى توفير مراسل بني املديرية الوالئية و املديرية اجلهورية .هذا 
للحوار ليس ضعفهم منهم  املاضية  الفترة  قبولهم خالل  أن  واوضح احملتجون 
نفعا  لم يجدي  املشاكل لكن ذلك  الطريق حلل  هو  احلوار  بأن  .بل الميانهم 

وهدددوا يف نفس الوقت بتصعيد حركتهم االحتجاجية.

رفعوا شعارات تندد بالتهميش 

موظفو الخزينة بالوادي يحتجون
 أخبار ورقلة 

حرق النفايات ليال يثير 
سخط أهالي تقرت

تشهد مختلف أحياء والية تقرت، إنتشارا فضيعا ألكوام 
لها  تشمئز  صور  يف  مكان  كل  يف  املزابل  وتراكم  الفضالت 
األنفس، الوضع املزري لم يعد يقتصر على األحياء الشعبية 
الشوارع  وسط  لتراكمها  األمر  وصل  بل  للمدينة،  والداخلية 

الرئيسية.
الفوضوية  املزابل  أكوام  تواجد  الوطن»  «أخبار  رصدت  و 
قرب عدة مرافق هامة ،مما بات يطرح عدة استفهامات حول 
أداء اجلهات املكلفة برفع القمامة، كما باتت احلالة املرصدة 
اجتاه  مسؤوليتها  املعنية  الدوائر  حتمل  عدم  عن  التعجب  تثير 

املعضلة.
النابض  القلب  تعد  التي  األماكن  متلئ  املتراكمة  املزابل 
املطروح، دفع  املشكل  أن  لها، كما  والوجه اجلمالي  للمدينة 
وجود  حول  شكاوى  رفع  إلى  الدائرة  بلديات  أحياء  سكان 
عجز كبير يف االهتمام بنظافة مواقعهم التي أصبحت األوساخ 
مفرغات  جتد  أنك  حتى  ضواحيها،  بغالبية  مسجلة  عالمة 
عمومية وعمليات حرق لها مبحاذاة التجمعات السكانية من 
قبيل ذلك حي «عسو» ببلدية النزلة، ويشهد املركب اجلواري 
محاصرا  يظل  ، حيث  قربه  للنفايات  تراكما  البلدية   لذات 
مبخلفات البناء واملزابل، األمر الذي أثار مخاوف األهالي من 

انتشار األمراض املعدية.
وصّرح عدد من السكان يف السياق ذاته أن واقع احلال بات 
ال يطاق يف ظل انتهاج السلطات الصمت حيال الوضع، فيما 
تبقى هذه الصور تشارك يوميات املواطن بعاصمة واد ريغ وهي 
املدينة التي يعجز املسؤولني عن نظافتها وحتسني منظرها العام.

ارتفاع في أسعار الخضر
 والفواكه

ارتفاعا  األيام  هذه  ورقلة  بأسواق  اخلضر  أسعار  تعرف 
األسبوعني   يف  استقرارا  األسعار  شهدت  بعدما  محسوسا 
الوالية  سكان  لدى  كبير  تدمر  خلق  ما  وهو   ، األخيرين 
مادتي  غرار  على  الطلب  عليها  يكثر  التي  املواد  يف  خاصة 
البطاطا والبصل ، أين تتجاوزتا الـ 50 دج للكلغ الواحد وكذا 
الطماطم بـ 80 دج للكلغ، يف الوقت الذي لم تتجاوز الـ 20

دج يف والية وادي سوف، وهذا بالرغم من تدفق هذا النوع من 
اخلضر على األسواق احمللية من خالل وفرتها مبختلف املناطق 
البطاطا  بذر  موسم  منها  الكثير  يف  انطبق  والتي  الفالحية، 

املوسم الشتوي، اال.أن ذلك لم يشفع لها .

خدمات دون المستوى بمستشفى 
الطيبات

تدني  من  الطيبات  دائرة  أهالي  من  العشرات  يشتكي 
املؤسسات  مختلف  يقصدون  الذين  لهم  املقدمة  اخلدمات 
الصحية ،خاصة أؤلئك الذين يقصدون املؤسسة االستشفائية 
اإلسعافات  أجل  من  االستعجاالت  مصلحة  العمومية 
أنهم  الوطن»  لـ»أخبار  حتدثوا  ممن  هؤالء  عّبر  األولية،  حيث 
الزمن  من  ساعة  من  ألكثر  الصباحية  الفترة  يف  ينتظرون 
يتمكنون  ال  أنهم  كما  عدمه  من  الطبيب  وجود  معرفة  دون 
من االستفادة من أبسط اخلدمات إلى درجة أنهم صاروا ال 
يدركون دور هذه املؤسسة بالضبط واقع جعلهم يناشدون املدير 
الوالئي للصحة التدخل ملعاجلة هذه الوضعيات، التي زادت 

من معاناة املرضى بهاته املنطقة.
جمعها: يوسف بن حيزية

األمازيغية  السنة  رأس  إحتفاالت  تشكل 
خاص  تقومي  وهو  اجلزائريني،  عند  مميزة  مناسبة 
به  االحتفال  ويبدأ  «يَناير»  عليه  ويطلق  باألمازيغ 
وتعني عبارة «أسقاس  يناير.  الثاني عشر من  يوم 
أمقاس» باألمازيغية سنة سعيدة. بينما يف التارقية 
املرة  هذه  أو  املوسم  هذا  تعني  واغ  أسقاس  كلمة 
وكلمة أمقاس(يكهيد.يقزيد) تعني شئ داخل أو 
شئ جديد مبعنى سنة جديدة سعيدة. أو بالتارقية 

أوتاي ييناين يوالغن.
نكهة  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفال 
خاصة، لدى التوارق وأهالي متنراست بصفة عامة، 
يتم إحياؤها بطقوس خاصة وعادات تعكس تقاليد 
وهوية هؤالء.حيث تتجسد يف هذا اليوم جملة من 

أشكال التضامن والتكاتف والتعاون بني األفراد.
وحسب ما أكد لنا الدكتور زندري عبد النبي 
أخموك  أق  موسى  احلاج  اجلامعي  باملركز  أستاذ 
وأهالي  التوارق  مجتمع  عند  يناير  أن  بتمنراست 
الفالحي  النشاط  ببداية  أصال  مربوط  متنراست 
يناير وتبدأ  أين يستبشرون بدخول  املواشي  وتربية 
معدل  إنخفاض  بعد  األرض  وبذر  حرث  عملية 
كل  تتجسد  أو  تظهر  أين  املناطق  هذه  يف  البرودة 
أو  بالبريح  يعرف  ما  البساتني  يف  التعاون  معاني 

يقلبون  بحيث  فالح  بستان  يف  يوم  كل  التويزة 
إلى  دينية  مدائح  يرددون  وهم  ويحرثونها  األرض 
لفالح  موعد  الغد  يف  ضاربني  املهمة  تنتهي  أن 
بساتني  أربع  وحرث  بتقليب  يقومون  وأحيانا  أخر 
اليوم  هذا  يف  النساء  اليوم.أما  يف  خمس  إلى 
الكسرة(تقلة)  مثل  تقليدية  أطباق  بإعداد  فيقمن 
األرض  ببذر  يقمن  باللحم,وأحيانا  الكسكس  أو 

بجانب أبيها أو أخيها   وكان تقدير انطالق السنة 
الفالحية محصور بني 12و 14 جانفي.

إضافة إلى رعي املواشي يف الفيايف من طرف 
إو  يناير  بدخول  يستبشرون  أين  الرحل  البدو 
دخول  ملعرفة  طرق تقليدية  هناك  إنتصافه وكانت 
هذا الشهر وحسب ما أشار لي السيد لواس محـمد 
يعرفون  كيف  البادية  يف  املواشي  مربو  أن  يحي 
بدأت  اإلبل  أن  يرون  عندما  يناير  شهر  بدخول 
لكن  باردة  تكون  الشتاء  فصل  ففي  باإلسترخاء 
مبجرد دخول هذا الشهر حتى تبدأ باحلركة والبحث 
املربون  هؤالء  أن  وأضاف  والعشب  الكأل  عن 
رعيها  بغية  الشهر  هذا  يف  عنها  بالبحث  يقومون 
وحتويلها إلى مكان أخر. وأضاف أن الفالحني يف 
أهقار أو غيره يف هذا الشهريقومون بتجميع جميع 
بقراءة  ويقومون  وتخلط  واحد  مكان  يف  البذور 
عز  للمولى  األخير  يف  ويتضرعون  القرءان جماعيا 
وجل بإجناح املوسم الفالحي وبعد إذن كل فالح 
يأخذ حفنة صغيرة من هذه البذور ويزرعها وتتبارك 
تنبت سبع سنابل يف  بحث كل حبة  األرض  يف 

كل سنبلة مئة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء.
كرزيكة أحمد

«أسقاس واغ» .. نكهة خاصة بتمنراست
يَناير رمز للهوية والتضامن وبداية الموسم الفالحي والرعي

جدد أمس العشرات من موظفي خزائن والية الوادي  و12 خزينة بلدية احتجاجهم ، باإلضافة إلى موظفي خزينة المستشفى 
وذلك للمطالبه بجملة من المطالب المهنية بعد نحو أسبوعين من احتجاجهم األول.

جراء أشغال االنجاز الفوضوية
شلل في حركة السير بتمنراست

تشهد مدينة متنراست خالل األيام األخيرة ازدحاما مروري عبر مختلف الشوارع املؤدية إلى وسط املدينة، وهذا بداية من الساعة العاشرة صباحا 
إلى غاية السادسة وقت املغرب وقد تسببت هذه الفوضى يف التزايد الكبير للسيارات مختلف وسائل النقل. فيما تعيش طرق عدة بعاصمة الهقار من 
ظاهرة انتشار احلفر يف أغلب الطرق احلضارية. جراء كثافة احلركة واألشغال الفوضوية ملختلف الشبكات. األمر الذي أّدى إلى التذمر الكبير ألغلب 
السائقني واملالكني للمركبات.أما املخطط املروري ومخطط النقل للوالية فحدث وال حرج. فدار لقمان على حالها وعاصمة الوالية تزداد ضغطا يوما 
بعد يوم. وكذا التوسع العمراني الذي تشهده عاصمةالذهب خالل السنوات األخيرة، من خالل تزايد األحياء والتجمعات السكنية اجلديدة التي 
أدت إلى تفاقم هذا الوضع، غير أن هذه الزيادة لم يواكبها مخطط مروري يخفف من الظاهرة. حيث ظلت هذه األخيرة على حالها رغم أن عدد املركبات 
تضاعف. ولذلك طالب عدد من السكان وأصحاب املركبات، من اجلهات املختصة بضرورة التدخل واإلسراع من أجل إيجاد حلول عملية عاجلة ملشكلة 
االزدحام الذي يتزايد يوما بعد يوم.                                                                                                       عبد املالك خلضاري

الزاوية القادرية بجانت تكرم حفظة كتاب اهللا 
نظم مسير الزاوية القادرية بحي زلواز مبقاطعة جانت حفل تكرميي حلفظة 
الزاوية  يف كل سنة  و يحضره   القران الكرمي وهو تقليد سنوي  دأبت عليه 
جمع غفير من مشايخ واعيان املنطقة والسلطات احمللية ويعرف ب ( ازابو ) 
باللهجة التارقية .حفل ختم القران الكرمي يتضمن يف تقاليده على مستوى 
الزاوية القادرية  مبقاطعة جانت الوقوف على عدة نقاط أهمها زيارة املساجد 
العتيقة على مستوى املقاطعة وقراءة ختم السلكة ( قراة القران الكرمي كامال ) 
زيارة املقابر وتلبيس الطالب الزى التقليدي للمنطقة مع تقدمي جوائز للحفظة 
ومعلميهم ويف األخير تكون مداخلة حول أهمية احلفاظ على تعاليم الدين 

اإلسالمي وحفظ كتاب اهللا واالقتياد بسيدنا محـمد  عليه أفضل الصالة والتسليم  وهذا حسب ما أكده شيخ الزاوية الياس ناصر. كما يؤكد 
على ضرورة التكفل بهذا اجليل ورعايته من اجل بناء سواعد قوية متماسكة حريصة على تطبيق تعالم الدين السمحا ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

الهادفة لتكن يف املستقبل مرجعا دينيا متشبعا بقيمه ومحافظا على أرضه ووحدة وطنه
    براهيم مالك
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ج.بـــلقاسم

سد  مياه  مخزون  ارتفع 
مصدر  تيشيحاف،حسب 
متر  مليون   65.5 مسؤول،إلى 
األمطار  من  كميات  بفضل  مكعب 
80 بـ  تقدر  امتالء  األخيرة،بنسبة 

تخزين  طاقة  إجمالي  من  باملائة 
بتموين  سيسمح  ما  الّسد،وهو 
أن  علما  وبلدياتها،  الوالية  عاصمة 
لهذا  اإلجمالية  التخزينية  السعة 
من  كبيًرا  جزًءا  تزّود  التي  السد، 
الشرب  مبياه  ومحيطها  بجاية  والية 
مكعب.وأّكد  متر  مليون   81 تبلغ 
التي  الكمية  أّن هذه  املسؤول،  ذات 
إلى  ستؤدي  للغاية،  كبيرة  تعتبر 
البالغ  البلديات  وفرة مياه الشرب يف 
ستزّودها  والتي  30بلدية،  عددها 
بها ملدة عام واحد كامل، باإلضافة 
السد  هذا  يشهد  فقد  ذلك،  إلى 

بالضفة  بوحمزة  بلديتي  بني  الواقع 
اليسرى،  بالضفة  وتامقرة  اليمنى 
األشهر  يف  االمتالء  معدل  يف  زيادة 
يف  األمطار  هطول  مع  خاصة  املقبلة، 
باإلضافة  وفيفري،  جانفي  شهري 
هذا  مياه  استخدام  يتم  ذلك،  إلى 
الزراعية  األراضي  رّي  يف  أيًضا  السد 
الصومام.وللتذكير،  لوادي  املتاخمة 

انطالق  إشارة  مؤخرا،  أعطيت  فقد 
أخرى  بلديات  ست  ربط  مشروع 
مليكيش،  وهي:»تازمالت،أيت 
رزين،إغرام،وإغيل  بوجليل،آيت 
ّمت  حيث  السد،  هذا  ....من  علي 
تخصيص غالف مالي كبير بقيمة 9

مراعاة  إلى  دينار،باإلضافة  مليارات 
النوعية وجودة املياه املوزعة،من خالل 
واملعدات  التقنيات  أحدث  توفير 

اخلاصة باملعاجلة التقنية بهدف القضاء 
وضع  ّمت  بالوالية،كما  املياه  أزمة  على 
تسربات  ظاهرة  من  للحد  مخّطط 
القدمية. القنوات  جتديد  بإعادة  املياه 

وأشار نفس املصدر،إلى أهمية ترشيد 
استهالك املياه واحملافظة على هذا املورد 
مبياه  التموين  مبعدل  احليوي،لالرتقاء 
على  ساعة   24 إلى  بالوالية  الشرب 
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يهدد اجنراف للتربة بشارع بوقرة ببلدية األبيار باجلزائر العاصمة السكان واملارة 
املقابل حلديقة  باملرتفع  املتواجدة  بالسكنات  على حد سواء، كما يشكال خطرا 
املاضية.وحسب مصدر مسؤول  بعد االجنراف األخير يف األيام  تونس ، خاصة 
والبلدية تتدخل يف كل  للتربة  بوقرة يعرف كل سنة اجنرافات  بالبلدية أن شارع 
مرة و تقوم بإرسال تقارير إلى اجلهات الوالئية ، وكان اخلطر أكبر هذه السنة، أين 
رفض  بسبب  كبيرة  إشكاليات  واجهت  لكنها    ، باملشكل  الري  مديرية  تكفل 
بإخالء  قرارات  بإصدار  الري  مديرية  قامت  حيث   ، سكناتهم  إخالء  السكان 
العائالت  إحدى  أن  إال  القضائي  احملضر  باالجنراف عن طريق  املهددة  السكنات 
رفضت اخلروج ، يف انتظار اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها من أجل إزالة خطر 

اجنراف التربة.

137 عائلة معنية بالترحيل ببلدية المقارية
أحصت بلدية املقارية باملقاطعة اإلدارية حلسني داي باجلزائر العاصمة 137

أن  البلدية  رئيس  وحسب  عصرية،  سكنات  إلى  قريبا  بالترحيل  معنية  عائلة 
اغلب العائالت املعنية بالترحيل تسكن يف  بنايات قصديرية بحي بومعزة، أين 
مت  إحصاء 87 كوخ قصديري و25 عائلة تقطن باألقبية يف حي سيال ، وملفاتهم  
موجود لدى اللجنة الدائرية املكلفة بالسكن ، واجلميع معني بالترحيل يف التوزيع 
القادم.ويف سياق  آخر ذكرت رئيسة البلدية عن تخصيص مبلغ مالي بقيمة 2.5
مليار سنتيم من أجل ترميم وتهيئة 11 مدرسة ابتدائية، والعملية تنتظر إجراءات 

إسناد املشاريع للمقاوالت.

1700 ملف لضبط  قائمة 80 مسكنًا 
اجتماعي  بالمدنية

كشفت رئيسة املجلس الشعبي البلدي لبلدية املدنية عن وجود 1700 ملف 
من طالبي السكن االجتماعي توجد حاليا قيد الدراسة من قبل اللجنة الدائرية 
املختصة بالسكن ، حيث باشرت اللجنة يف حتقيقات ميدانية من أجل اإلفراج 
قريبا عن حصة السكن االجتماعي املقدرة بـ 80 مسكن، وأشارت رئيسة البلدية 
أن الطلب على السكن االجتماعي يتزايد ببلدية املدنية، حيث كان عدد الطلبات 
يف البداية 3000ملف وبعد الغربلة نزل العدد إلى 1700  ملف.ويف سياق  آخر 
من  سنتيم  مليار   2.5 بقيمة  مالي  مبلغ  تخصيص  عن  البلدية  رئيسة  ذكرت 
أجل ترميم وتهيئة 11 مدرسة ابتدائية، والعملية تنتظر إجراءات إسناد املشاريع 

للمقاوالت.

ربط 1500 مسكن بالغاز بسيدي موسى
ببلدية  السكانية  التجمعات  من  العديد  ربط  عملية  القادم  األسبوع  تنطلق 
العاصمة  برنامج ربط  بلديات  الغاز ، يف إطار  بالعاصمة بشبكة  سيدي موسى 
بالكهرباء والغاز سنة 2020.وحسب رئيس البلدية أن العملية تشمل ربط 1500

مسكن بالغاز تتواجد بـ 14 مزرعة و بعض التوسعات السكانية ، والبداية تكون 
بربط سكنات 7  مزارع يف انتظار البقية ، العملية من جهة ثانية لقيت استحسانا 
كبيرا لدى السكان ، خاصة  وأنها تنهي معاناتهم ، و تزامنت مع فصل الشتاء 

أين يكثر الطلب على هذه املادة احليوية.
جمعها: أيوب بن تامون

يسمح بتموين عاصمة والية بجاية  وبلدّياتها

ارتفاع مخزون مياه سد
 تيشيحاف إلى %80

بلغت نسبة امتالء سد تيشيحاف بوالية بجاية 80 بالمائة،بعد كميات األمطار والثلوج المتساقطة عبر الوالية،وأفاد 
مسؤول بأّن هذه النسبة تحّققت بفضل استقبال هذه المنشأة ألكثر من 65.5 مليون متر مكعب من المياه اإلضافية.

يرتقب استالم الرصيف املخصص 
للمنتجات احلديدية مبيناء أرزيو (شرق 

وهران) شهر أوت  القادم.
وتعرف أشغال اجناز هذا الرصيف 
مؤسسة  عليها  تشرف  متقدمة  وتيرة 
وطنية على أن يتم تسليمه شهر اوت 
تقدير.وسيسمح  أقصى  على  القادم 
للمنتجات  املخصص  الرصيف  هذا 
االستغالل  دخوله حيز  فور  احلديدية 
مختلف  تصدير  وتيرة  من  الرفع  يف 
ومشتقاته  احلديد  منتجات  أنواع 
عديد  نحو  البناء  حديد  غرار  على 

الدول األجنبية وذلك يف إطار مسعى 
توسيع  إلى  الرامي  الدولة  سياسة 
االستثمار خارج قطاع احملروقات, كما 

أشير إليه.
مركب  متكن  السياق  ذات  ويف 
الكائن  «توسيالي»  والصلب  احلديد 
خالل  وهران)  (شرق  بطيوة  ببلدية 
العام املنصرم من تصدير 131 ألف طن 
من حديد البناء منها 75 ألف طن إلى 
الواليات املتحدة األمريكية و 50 ألف 
طن إلى كندا و3 أالف طن من حديد 
األنابيب  من  طن  أالف  و3  البناء 

من  انطالقا  بلجيكا  إلى  احللزونية 
مينائي وهران ومستغامن.

وقد بلغت القيمة اإلجمالية لهاته 
الصادرات حوالي 100 مليون دوالر,

ومتابعة  اخلارجية  التجارة  مدير  يشير 
االستثمارات بشركة «توسيالي».

خالل  أرزيو  ميناء  عالج  لإلشارة 
إجمالية  حمولة  املنصرمة  السنة 
من  أزيد  منها  طن  مليون   39 تتجاوز 
و3 باحملروقات  تتعلق  طن  مليون   36
بنشاط  خاصة  أخرى  طن  ماليني 

خارج احملروقات.

ميناء أرزيو بوهران
استالم الرصيف المخصص للمنتجات الحديدية أوت المقبل

يف إطار جهودها امليدانية املستمرة  
حملاربة جرائم جتارة و ترويج املخدرات  
فرقة  العقلية  أوقفت  واملؤثرات 
الوالئية  باملصلحة  املخدرات  مكافحة 
معسكر  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
ديسمبر  شهر  خالل  شخصا   19
يف 14 قضية  تورطهم  بعد   ،  2019
املخدرات  واستهالك  باملتاجرة  متعلقة 
عن  أسفرت   ، العقلية  واملؤثرات 
حجز  1052 قرص مهلوس و 31 غرام 

منهم  أودع  املعالج حيث  الكيف  من 
أمام  تقدميهم  بعد  احلبس  شخصا   15
صيغ  من  البقية  استفاد  و  العدالة 

اإلفراج.
شهر  خالل  املسجلة  احلصيلة 
بتلك  و بعد مقارنتها  املنصرم  ديسمبر 
تشير  املاضي  نوفمبر  شهر  املسجلة 
إلى انخفاض من حيث عدد القضايا 
املعاجلة 19 قضية و انخفاض يف عدد 
 ، حالة   29 بـ  املتورطني  األشخاص 

املضبوطة  السموم  كمية  ارتفعت  فيما 
األشخاص  سن  حيث  من  أما   ،
املتورطني فقد توزع بني 18 و 55 سنة ، 
بإحصاء 07 حاالت تتراوح أعمـارهم 
09 إلى  سنة  إضافة   25 و  بني  19 
إلى   26 من  أعمارهم  تتراوح  حاالت 
35 سنة و حالتني تتراوح أعمارهم بني 
حالة  سجلت  فيما  سنة،   45 و   36

واحدة يفوق عمره 46 سنة .
أماني . ب

معسكر
14 قضية إجرامية وتوقيف 19 متهما خالل 2019

بجاية
القبض على مروج مخدرات بالوسط الجامعي

متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
ألمن والية بجاية خالل األسبوع املنصرم من القبض على 03 أشخاص تتراوح 
أعمارهم بني 30 و 32 سنة تورطوا يف الترويج واملتاجرة باملخدرات وسط الطلبة 
اجلامعيني بأحد اإلقامات اجلامعية مبدينة بجاية، العملية جاءت بعد حتريات 
معمقة قامت بها مصالح الشرطة حول وجود شبكة إجرامية مختصة يف الترويج 
اجلامعية  اإلقامات  من  متخدين  اجلامعيني  الطلبة  وسط  باملخدرات  واملتاجرة 
مكانا مفضال لترويجها وسط الطلبة بعيدا عن أعني رجال الشرطة، على إثر 
ذلك مت تكثيف األبحاث والتحريات أين مت حتديد هوية أفراد الشبكة وبعد إتخاذ 
القانونية مت توقيف إثنني من املشتبه فيهما يف حالة تلبس  جميع اإلجراءات 
داخل غرفة بأحد اإلقامات اجلامعية مبدينة بجاية وبحوزتهما مخدرات (قنب 
هندي)، عملية التحقيق مع السالفي الذكر مكنت من حتديد هوية مشتبه فيه 
آخر والذي مت إيقافه هو اآلخر، وقد أجنز ملف جزائي ضد املشتبه فيهم ألجل 
قضية حيازة املخدرات (القنب الهندي) وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، 
إخفاء وتسليم املخدرات، ومت تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة بجاية 

املختص إقليميا وبعد جلسة املثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.
جمال طباخ
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سيواجه املنتخب اجلزائري لكرة اليد، املتواجد ضمن املجموعة الرابعة لكأس 
إفريقيا لألمم2020- التي ستجري فعاليات نسختها الرابعة و العشرين من 16 إلى 26 يناير 
بتونس، منافسني معروفني و هما الكونغو و املغرب، و ثالثا حديث العهد باملنافسة، وهو 
هذه  يف  يشارك  املقبل،  اخلميس  «للخضر»  منافس  أول  سيكون  الذي  األخير  زامبيا.هذا 
التظاهرة القارية ألول مرة يف تاريخه ليصبح بذلك املنتخب الرابع و العشرين للقارة السمراء 
الذي يتذوق طعم هذه املنافسة.وستتالقى منتخبات اجلزائر و الكونغو و املغرب يف تونس 
للمرة اخلامسة ضمن نفس املجموعة، بعد نسخات 1991 و 2000 و 2010 و 2014 و التي 

كانت نتائجها لصالح «اخلضر» على حساب هذين املنافسني.
الكونغو في رحلة البحث عن أول فوز أمام المغاربيين

املنتخب الكونغولي، الذي يعرف جيدا صاحب اللقب اإلفريقي سبع مرات، بحكم 
مواجهته له 12 مرة ما بني 1979 و 2014 منها مباراة نهائية يف دورة 1983 (24-25) و 
يف نصف النهائي عام 1989 (13-18)، يبحث يف اللقاء رقم 13 حتقيق انتصاره األول على 

العمالق اجلزائري. وتعود آخر مواجهة بني البلدين الى دورة اجلزائر2014- (35-16).
منصة  على  مرتني  صعدوا  الذين  احلمر»  «الشياطني  ينجح  لم  املغرب،  أمام  وحتى 
التتويج (مرتبة ثانية يف 1983 و ثالثة سنة 1985)، يف حتقيق أدنى فوز يف املراحل النهائية 

لل»كان».
اللمسات  بيتيجيرار  الفرنسي غيي  املدرب  بالكونغو، وضع أشبال  انتظم  تربص  بعد 
األخيرة على حتضيراتهم بتونس ملدة أسبوعني، حيث لعبوا مباريات ودية ضد أندية محلية.

ويبقى املدرب بيتيجيرار، الذي سبق له العمل مع املنتخبات الفرنسية للفئات الشبانية 
مدة 15 عاما، متحفظا بخصوص طموحات املنتخب الكونغولي يف موعد تونس، إلى غاية 

معرفة مستواه «احلقيقي».
ويقول املدرب الفرنسي يف هذا السياق : «لقد عملنا خالل تربص الكونغو على خطط 
تكتيكية و دفاعية من أجل التصدي للمنافس إضافة إلى لقطات هجومية. سأقيم مستوانا 
يكون  أن  «أمتنى  يلي:  ما  مضيفا  بتونس»،  لنا  تنافسي  قبل  ما  تربص  آخر  يف  احلقيقي 
تأهل  يف  املتمثلة  توقعاتنا  مستوى  يف  التحضيرات  من  األخيرة  املرحلة  ختام  يف  الالعبون 

محتمل ملونديال2021-».
أما رئيس االحتادية الكونغولية لكرة اليد، جان كلود إيبويف، فقد بدا من جهته شديد 
على  الالعبني مصممون  «إن   : املالية  اإلمكانيات  نقص  و  التحضيرات  قلة  رغم  التفاؤل 
تشريف األلوان الوطنية. ينبغي االعتماد على احلس الوطني من أجل لعب األدوار األولى 

بتونس».ويطمح منتخب «الشياطني احلمر» يف حتقيق التأهل ملونديال2021-
البلد املنظم، مصر. إفريقية، باإلضافة ملنتخب  والذي ستتأهل له ستة فرق 
وتبقى مهمة الكونغو صعبة للغاية إذ يتعني عليه اجتياز عقبة اجلزائر و املغرب 
للتأهل للدور الثاني، و إال سيكتفي بلعب األدوار الثانوية وضياع حلم املشاركة 

يف املونديال.
 المغرب من أجل وضع حد ل»هاجس» المرتبة الرابعة

يف  ال14  مشاركته  بتونس  اليد  لكرة  املغربي  املنتخب  سيسجل 
املرحلة النهائية لكأس إفريقيا لألمم و كله أمل يف وضع حد ل»هاجس» 
املرتبة الرابعة كونه احتلها يف 8 دورات (ما بني 1991 و 2018)، مكتفيا 
مبيدالية برونزية واحدة نالها يف دورة 2006 بتونس على حساب منتخب 

أنغوال (26-25).
بتواجده ضمن املجموعة الرابعة التي تضم منتخبني يعرفهما جيدا 
زامبيا احلاضر يف  الوافد اجلديد، منتخب  إلى  الكونغو) باإلضافة  و  (اجلزائر 
اجلديد  املدرب  إشراف  حتت  األطلس»،  «أسود  يأمل  له،  نهائية  دورة  أول 
املنصب  هذا  يف  خلف  الذي  بوهديوي  الدين  نور  السابق،  املغربي  الدولي  و 
املدرب التونسي املعروف السيد العياري، حتقيق نتيجة أفضل من سابقاتها.
ولم يحقق املغرب أمام اجلزائر سوى فوزا واحدا (30-31) وذلك يف دورة 2006
بتونس، مقابل 13 هزمية منها مباراتا الدور نصف النهائي عام 1996 (24-16) 
أمام  الهزمية  املغربي طعم  املنتخب  املقابل، لم يتذوق  و 2002 (18-19).يف 
نظيره الكونغولي، مسجال يف كل لقاءاته فوارق عريضة و خاصة يف لقاءيهما 

األخيرين يف دورة 2014 باجلزائر، و ذلك بنتيجة 23-36 يف مرحلة املجموعات و 34-20
من  املغربي  السباعي  كثف  تونس،  ملوعد  اخلامس.وحتسبا  املركز  لنيل  الترتيبية  املباراة  يف 
نظيره  خالله  واجه  إفران،  مبدينة  بدايتها  كانت  التربصات  من  سلسلة  بإجراء  حتضيراته 
الغيني (فوز 25-32)، قبل ان يشد الرحال الى تونس خلوض عدة مباريات ودية، أهمها 
أنطاليا بتركيا  التنقل إلى  القاري (هزمية 24-17) ثم  اللقب  التونسي حامل  أمام املنتخب 

لوضع اللمسات األخيرة للتحضيرات.
ويطمح الفريق املغربي، املتعود على املشاركة يف هذا املوعد القاري للكرة الصغيرة، يف 
انتزاع تأشيرة التأهل للدور الرئيسي، حيث من املتوقع أن يدور الصراع بينه و بني الكونغو 

من أجل خطف البطاقة الثانية.
وستكون مباراته مع الكونغو يوم 16 يناير برادس «فاصلة»، كون الفائز سيضمن بنسبة 

كبيرة تأهله للدور الرئيسي، بينما سيخرج املنهزم من السباق.

  زامبيا تطمح لتحقيق مشاركة مشرفة
تاريخه.  يف  مرة  ألول  الكبير  اإلفريقي  العرس  هذا  «املغمور»  زامبيا  منتخب  يحضر 
وبحكم أنه ال ميلك أي خبرة دولية، فستكون مهمته عسيرة للغاية أمام ثالثة منافسني أقوياء 
يف املجموعة الرابعة.املنتخب الزامبي، الذي شارك يف األلعاب اإلفريقية األخيرة بالرباط، 
يدرك جيدا حجم املهمة التي ستكون يف انتظاره بتونس حيث سبق لرفاق الشاب موسى 
كامبودو (21 سنة) أن انهزموا بنتائج ثقيلة أمام كل من غينيا (39-19)، مصر (21-36) 
و أنغوال (35-18). ويف موعد تونس، سيلتقون مجددا مبنتخبني و هما الكونغو و املغرب 
51-14).وبخصوص  و  التوالي  18-38  (على  كبيرة جدا  بنتائج  بالرباط  أمامهما  انهزموا 
حتضيراتها للنسخة ال24 من «الكان»، اكتفت زامبيا بتربص داخل الوطن قبل التنقل إلى 

العاصمة تونس.  تونس ومصر أكثر المنتخبات مواجهة للجزائر في المرحلة النهائية 
- يعتبر املنتخبان التونسي و املصري لكرة اليد أكثر الفرق مواجهة لنظيرهما اجلزائري يف املرحلة النهائية لكأس إفريقيا لألمم, من النسخة الثانية للمنافسة التي جرت سنة 
1976 باجلزائر إلى ال23 بالغابون يف 2018, حيث قابل «اخلضر» خاللها مجموع 17 منتخبا إفريقيا.ويأتي املنتخب التونسي يف املركز األول ب 23 مباراة من بينها 7 نهائيات,
كانت حصيلتها سلبية «للخضر», حيث فاز صاحب عشرة ألقاب قارية ب11 مباراة مقابل 9 هزائم و 3 تعادالت, فيما يأتي يف املركز الثاني منتخب مصر الذي لعب 17 مباراة 
ضد اجلزائر كانت حصيلتها متعادلة للفريقني ب 8 انتصارات و 8 هزائم و تعادل واحد.و يحتل املغرب املركز الثالث مبجموع 14 مباراة, فاز منها بلقاء واحد (30-31) يف 
دورة2006- بتونس, بينماانتصرت اجلزائر بالباقي (13 مواجهة).أما منتخبا أنغوال و الكونغو فكانت لهما 12 مواجهة لكل منهما أمام السباعي اجلزائري, حيث جنحت أنغوال 
يف حتقيق 4 انتصارات مقابل 8 هزائم, يف حني انهزم فريق الكونغو يف كل مبارياته.و كانت للجزائر مباريات أخرى فازت بها كلها أمام كوت ديفوار (10), جمهورية الكونغو 

,(9) التي تغلبت على الدميقراطية  القليلة  املنتخبات اإلفريقية  الغابون من  املقابل, كانت  الكاميرون (8), نيجيريا (6) و السنغال (5).يف 
و ذلك  بينهما,  أربع مواجهات  قارية, يف مناسبتني من أصل  ألقاب  اجلزائر, صاحبة سبعة 
خالل النسخة ال23 لل»كان» التي جرت على أراضيها.وجاء الفوزان يف الدور األول (-26
25) ثم (23-24) يف اللقاء الترتيبي من أجل نيل املركز اخلامس, وهي الدورة التي عرفت 
كأس  ال22 يف  مشاركاتهم  تاريخ  (مرتبة سادسة) يف  لهم  ترتيب  أسوأ  «اخلضر»  تسجيل 
افريقيا لألمم.يف املجموع, سجل العبو املنتخب اجلزائري 26 هزمية يف املراحل النهائية 
أمام خمسة منتخبات فقط و هي تونس (11), مصر (8), أنغوال (4), الغابون (2) 

و املغرب (1).
فمنذ دورة 1976 باجلزائر إلى دورة 2018 بالغابون, نشط السباعي اجلزائري 
127 مباراة سجل فيها 97 فوزا و 4 تعادالت و 26 هزمية. كما سجل الفريق 3276

هدف بينما تلقت شباكه 2494 هدف, أي بفارق إيجابي يقدر ب 782+.
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وهران 
رفع وتيرة األشغال الخاصة بالقرية األولمبية 

كشفت املديرية الوالئية للتجهيزات العمومية بأنه مت رفع عدة عراقيل تقنية على مستوى ورشات القرية 
املتوسطية اجلاري اجنازها ببلدية بئر اجلير شرق والية وهران، وأوضح نفس املصدر بأن القرار مت بعد اإلجتماع 
الذي دعت إليه املديرية يف األيام األخيرة وحضرته مختلف األطراف املتدخلة يف إجناز املشروع، مضيفا بأن 
املسؤول األول عن هذه الهيئة استغل الفرصة ليدعو كل األطراف إلى تنسيق أفضل لتجنب مشاكل إضافية 
قد تطرأ يف املستقبل خاصة مع إقتراب املوعد املتوسطي، وحسب ذات املصادر فإنه مت إتخاذ كل اإلجراءات 
وذلك  اجلارية 2020،  السنة  نهاية  قبل  أي  احملددة  اآلجال  املتوسطية يف  القرية  تسليم  يتم  حتى  الالزمة 
حتسبا للطبعة ال19 أللعاب البحر األبيض املتوسط املقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2021، يذكر أن قدرة 
استيعاب القرية املتوسطية التي ستكون مكان إقامة الرياضيني املشاركني يف األلعاب املتوسطية ومرافقيهم 
أنه مت  رياضية وترفيهية، ومعلوم أيضا  القرية ستضم عدة هياكل  أن هذه  تقدر ب4.200 سرير فضال عن 
الشروع منذ بضعة أسابيع يف عملية التهيئة اخلارجية للموقع الذي بلغت نسبة تقدم األشغال مبختلف ورشاته 

ال80 باملائة، حسب تقديرات مسؤولي الشركة الصينية املكلفة بتشييد هذا املشروع 

كأس إفريقيا لألمم لكرة اليدكأس إفريقيا لألمم لكرة اليدأس إفريقيا لألمم لكرة اليدس إفريقيا لألمم لكرة اليد إفريقيا لألمم لكرة اليدإفريقيا لألمم لكرة اليدفريقيا لألمم لكرة اليدريقيا لألمم لكرة اليديقيا لألمم لكرة اليدقيا لألمم لكرة اليديا لألمم لكرة اليدا لألمم لكرة اليد لألمم لكرة اليدلألمم لكرة اليدألمم لكرة اليدمم لكرة اليدم لكرة اليد لكرة اليدلكرة اليدكرة اليدرة اليدة اليد اليداليدليديدد

 الجزائر في مواجهة منافسين معروفين 
و ثالث حديث العهد 

إشـــــــهــــــار
14-01-2019

يف حتقيق 4 انتصارات مقابل 8 هزائم, يف حني انهزم فريق الكونغو يف كل مبارياته.و ك
,(9) الكاميرون (8), نيجيريا (6) و السنغالدميقراطية 
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وهران 
رفع وتيرة األششغال الخاصة بالقرريية األولمبية 

ككشفت املديرية الوالئية للتجهيزات الالععمومية بأنه مت رفع عدة عراقيل تقنيةة على مستوى ورشات القرية 
املتوسطية ة اجلاري اجنازها ببلدية بئر اجلير شرقق والية وهران، وأوضح نفس املصدر ب بأن القرار مت بعد اإلجتماع 
الذي دعتت إليه املديرية يف األيام األخيرة وحضضررته مختلف األطراف املتدخلة يف إجنجناز املشروع، مضيفا بأن 
املسؤول األولل عن هذه الهيئة استغل الفرصة ليدععو و كل األطراف إلى تنسيق أفضل لتججنب مشاكل إضافية 
قد تطرأ يف املستقتقبل خاصة مع إقتراب املوعد املتوسططيي، وحسب ذات املصادر فإنه مت إتخاخاذ كل اإلجراءات 
وذلك  اجلارية 20200،  السنة  نهاية  قبل  أي  ااحملددة  اآلجال  املتوسطية يف  القرية  تتسليم  يتم  حتى  الالزمة 
حتسبا للطبعة ال19 أل أللعاب البحر األبيض املتوسط املقررة م من ن 25 جوان إلى 5 جويلية 2021، ي يذكر أن قدرة 
استيعاب القرية املتوسططيية التي ستكون مكان إقامة الرياضيني ني املشاركني يف األلعاب املتوسطية وومرافقيهم 
أنه مت  وترفيهية، ومعلوم أيضض ا  رياضية  القرية ستضم عدة ه هيياكل  أن هذه  تقدر ب4.200 سرير فضالضال عن 
الشروع منذ بضعة أسابيع يف  ع عملية التهيئة اخلارجية للموقع الذي ب بلغت نسبة تقدم األشغال مبختلف ورشرشاته 

ال80 باملائة، حسب تقديرات م مسؤولي الشركة الصينية املكلفة بتشيشيييد هذا املشروع 
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ضد ضد د  ضد   ضد ي  ضد لي  ضد الي  ضد والي  ضد توالي  ضد لتوالي  ضد التوالي  التوالي  ضد   التوالي  ضد ى  التوالي  ضد لى  التوالي  ضد على  التوالي  على  ضد   التوالي  على  ضد ة  التوالي  على  ضد ية  التوالي  على  ضد نية  التوالي  على  ضد انية  التوالي  على  ضد ثانية  التوالي  على  ثانية  ضد   التوالي  على  ثانية  ضد ة  التوالي  على  ثانية  ضد مية  التوالي  على  ثانية  ضد زمية  التوالي  على  ثانية  ضد هزمية  التوالي  على  ثانية  ضد بهزمية  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد   التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد ة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد مة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد صمة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد اصمة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد عاصمة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد لعاصمة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  ضد العاصمة  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  ضد   التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  ضد د  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  ضد اد  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  ضد حتاد  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  ضد إحتاد  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  ضد   التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  ضد ق  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  ضد يق  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  ضد ريق  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  ضد فريق  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  فريق  ضد   التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  فريق  ضد د  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  فريق  ضد اد  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  فريق  ضد عاد  التوالي  على  ثانية  بهزمية  العاصمة  إحتاد  فريق  عاد 
نادي صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور نادي صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ادي صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور دي صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ي صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور  صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور صان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ان داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ن داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور  داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور داونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور اونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ونز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور نز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ز اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور  اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور اجلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور جلنوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور نوب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور وب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ب إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور  إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور إفريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور فريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ريقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور يقي يف إطار اجلولة الرابعة من دور قي يف إطار اجلولة الرابعة من دور ي يف إطار اجلولة الرابعة من دور  يف إطار اجلولة الرابعة من دور يف إطار اجلولة الرابعة من دور  إطار اجلولة الرابعة من دور إطار اجلولة الرابعة من دور طار اجلولة الرابعة من دور ار اجلولة الرابعة من دور ر اجلولة الرابعة من دور  اجلولة الرابعة من دور اجلولة الرابعة من دور جلولة الرابعة من دور ولة الرابعة من دور لة الرابعة من دور ة الرابعة من دور  الرابعة من دور الرابعة من دور لرابعة من دور رابعة من دور ابعة من دور بعة من دور عة من دور ة من دور  من دور من دور ن دور  دور دور ور ر 
املجموعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي املجموعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ملجموعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي جموعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي موعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي وعات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي عات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ات ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ت ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي  ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ملنافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي نافسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي افسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي فسة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي سة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي  رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي بطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي طة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ة األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي  األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي األبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ألبطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي بطال اإلفريقية لكرة القدم، وهي طال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ال اإلفريقية لكرة القدم، وهي ل اإلفريقية لكرة القدم، وهي  اإلفريقية لكرة القدم، وهي اإلفريقية لكرة القدم، وهي إلفريقية لكرة القدم، وهي فريقية لكرة القدم، وهي ريقية لكرة القدم، وهي يقية لكرة القدم، وهي قية لكرة القدم، وهي ية لكرة القدم، وهي ة لكرة القدم، وهي  لكرة القدم، وهي لكرة القدم، وهي كرة القدم، وهي رة القدم، وهي ة القدم، وهي  القدم، وهي القدم، وهي لقدم، وهي قدم، وهي دم، وهي م، وهي ، وهي  وهي وهي هي ي 
الهزمية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من الهزمية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من لهزمية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من هزمية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من زمية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من مية التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ة التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من  التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من التي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من لتي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من تي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ي كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من  كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من كان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ان عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ن عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من  عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من عنوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من نوانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من وانها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من انها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من نها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ها وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ا وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من  وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من وضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ضع قدم ونصف يف باب اخلروج من ع قدم ونصف يف باب اخلروج من  قدم ونصف يف باب اخلروج من قدم ونصف يف باب اخلروج من دم ونصف يف باب اخلروج من م ونصف يف باب اخلروج من  ونصف يف باب اخلروج من ونصف يف باب اخلروج من نصف يف باب اخلروج من صف يف باب اخلروج من ف يف باب اخلروج من  يف باب اخلروج من يف باب اخلروج من  باب اخلروج من باب اخلروج من اب اخلروج من ب اخلروج من  اخلروج من اخلروج من خلروج من روج من وج من ج من  من من ن 
املنافسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق املنافسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ملنافسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق نافسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق افسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق فسة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق سة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ة القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق  القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق القارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق لقارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق قارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ارية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق رية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ية األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ة األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق  األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق األغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ألغلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق غلى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق لى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق ى يف القارة السمراء، حيث بات الفريق  يف القارة السمراء، حيث بات الفريق يف القارة السمراء، حيث بات الفريق  القارة السمراء، حيث بات الفريق القارة السمراء، حيث بات الفريق لقارة السمراء، حيث بات الفريق قارة السمراء، حيث بات الفريق ارة السمراء، حيث بات الفريق رة السمراء، حيث بات الفريق ة السمراء، حيث بات الفريق  السمراء، حيث بات الفريق السمراء، حيث بات الفريق لسمراء، حيث بات الفريق سمراء، حيث بات الفريق مراء، حيث بات الفريق راء، حيث بات الفريق اء، حيث بات الفريق ء، حيث بات الفريق ، حيث بات الفريق  حيث بات الفريق حيث بات الفريق يث بات الفريق ث بات الفريق  بات الفريق بات الفريق ات الفريق ت الفريق  الفريق الفريق لفريق فريق ريق يق ق 
قبل قبل بل ل  قبل   قبل ني  قبل تني  قبل طتني  قبل قطتني  قبل نقطتني  نقطتني  قبل   نقطتني  قبل د  نقطتني  قبل يد  نقطتني  قبل صيد  نقطتني  قبل رصيد  نقطتني  قبل برصيد  نقطتني  برصيد  قبل   نقطتني  برصيد  قبل ث  نقطتني  برصيد  قبل لث  نقطتني  برصيد  قبل الث  نقطتني  برصيد  قبل ثالث  نقطتني  برصيد  قبل لثالث  نقطتني  برصيد  قبل الثالث  نقطتني  برصيد  الثالث  قبل   نقطتني  برصيد  الثالث  قبل ز  نقطتني  برصيد  الثالث  قبل كز  نقطتني  برصيد  الثالث  قبل ركز  نقطتني  برصيد  الثالث  قبل ملركز  نقطتني  برصيد  الثالث  قبل املركز  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  قبل   نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  قبل ل  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  قبل تل  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  قبل حتل  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  قبل يحتل  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل   نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل ت  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل ات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل هات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل جهات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل اجهات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل واجهات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  قبل مواجهات  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  قبل   نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  قبل ع  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  قبل بع  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  قبل ربع  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  قبل أربع  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  أربع  قبل   نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  أربع  قبل د  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  أربع  قبل عد  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  أربع  قبل بعد  نقطتني  برصيد  الثالث  املركز  يحتل  مواجهات  أربع  بعد 
نهاية الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» نهاية الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» هاية الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» اية الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ية الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ة الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري»  الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» الدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» لدور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» دور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ور بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ر بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري»  بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» بجولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» جولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ولتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» لتني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» تني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ني يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري»  يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» يواجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» واجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» اجه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» جه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» ه فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري»  فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» فيهما أشبال املدرب «بالل دزيري» يهما أشبال املدرب «بالل دزيري» هما أشبال املدرب «بالل دزيري» ما أشبال املدرب «بالل دزيري» ا أشبال املدرب «بالل دزيري»  أشبال املدرب «بالل دزيري» أشبال املدرب «بالل دزيري» شبال املدرب «بالل دزيري» بال املدرب «بالل دزيري» ال املدرب «بالل دزيري» ل املدرب «بالل دزيري»  املدرب «بالل دزيري» املدرب «بالل دزيري» ملدرب «بالل دزيري» درب «بالل دزيري» رب «بالل دزيري» ب «بالل دزيري»  «بالل دزيري» «بالل دزيري» بالل دزيري» الل دزيري» ل دزيري»  دزيري» دزيري» زيري» يري» ري» ي» » 
وصيف املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو وصيف املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو صيف املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو يف املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ف املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو  املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو املجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ملجموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو جموعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو موعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو وعة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو عة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ة الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو  الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو الثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو لثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ثالثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو الثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو لثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ثة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو ة الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو  الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو الوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو لوداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو وداد البيضاوي املغربي ونادي بيترو داد البيضاوي املغربي ونادي بيترو اد البيضاوي املغربي ونادي بيترو د البيضاوي املغربي ونادي بيترو  البيضاوي املغربي ونادي بيترو البيضاوي املغربي ونادي بيترو لبيضاوي املغربي ونادي بيترو بيضاوي املغربي ونادي بيترو يضاوي املغربي ونادي بيترو ضاوي املغربي ونادي بيترو اوي املغربي ونادي بيترو وي املغربي ونادي بيترو ي املغربي ونادي بيترو  املغربي ونادي بيترو املغربي ونادي بيترو ملغربي ونادي بيترو غربي ونادي بيترو ربي ونادي بيترو بي ونادي بيترو ي ونادي بيترو  ونادي بيترو ونادي بيترو نادي بيترو ادي بيترو دي بيترو ي بيترو  بيترو بيترو يترو ترو رو و 
أتليتيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي أتليتيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي تليتيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ليتيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي يتيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي تيكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي يكو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي كو، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي و، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ، ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي  ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ويلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي يلزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لزمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي زمه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي مه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ه معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي  معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي معجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي عجزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي جزة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي زة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي  لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي مان التأهل إلى الدور ربع النهائي ان التأهل إلى الدور ربع النهائي ن التأهل إلى الدور ربع النهائي  التأهل إلى الدور ربع النهائي التأهل إلى الدور ربع النهائي لتأهل إلى الدور ربع النهائي تأهل إلى الدور ربع النهائي أهل إلى الدور ربع النهائي هل إلى الدور ربع النهائي ل إلى الدور ربع النهائي  إلى الدور ربع النهائي إلى الدور ربع النهائي لى الدور ربع النهائي ى الدور ربع النهائي  الدور ربع النهائي الدور ربع النهائي لدور ربع النهائي دور ربع النهائي ور ربع النهائي ر ربع النهائي  ربع النهائي ربع النهائي بع النهائي ع النهائي  النهائي النهائي لنهائي نهائي هائي ائي ئي ي 
رت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور رت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور  أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور حالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور الم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور م أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور  أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور نصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور صار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ر إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور  إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور حتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور اد العاصمة بالتأهل إلى الدور د العاصمة بالتأهل إلى الدور  العاصمة بالتأهل إلى الدور العاصمة بالتأهل إلى الدور لعاصمة بالتأهل إلى الدور عاصمة بالتأهل إلى الدور اصمة بالتأهل إلى الدور صمة بالتأهل إلى الدور مة بالتأهل إلى الدور ة بالتأهل إلى الدور  بالتأهل إلى الدور بالتأهل إلى الدور التأهل إلى الدور لتأهل إلى الدور تأهل إلى الدور أهل إلى الدور هل إلى الدور ل إلى الدور  إلى الدور إلى الدور لى الدور ى الدور  الدور الدور لدور دور ور ر  وبذلك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور وبذلك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور بذلك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ذلك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور لك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ك تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور  تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور تبّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور بّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ّخرت أحالم أنصار إحتاد العاصمة بالتأهل إلى الدور ّ

بعد بعد عد د  بعد   بعد ة  بعد ية  بعد قية  بعد يقية  بعد ريقية  بعد فريقية  بعد إلفريقية  بعد اإلفريقية  اإلفريقية  بعد   اإلفريقية  بعد ل  اإلفريقية  بعد ال  اإلفريقية  بعد طال  اإلفريقية  بعد بطال  اإلفريقية  بعد ألبطال  اإلفريقية  بعد األبطال  اإلفريقية  األبطال  بعد   اإلفريقية  األبطال  بعد ة  اإلفريقية  األبطال  بعد طة  اإلفريقية  األبطال  بعد بطة  اإلفريقية  األبطال  بعد ابطة  اإلفريقية  األبطال  بعد رابطة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  بعد   اإلفريقية  األبطال  رابطة  بعد س  اإلفريقية  األبطال  رابطة  بعد أس  اإلفريقية  األبطال  رابطة  بعد كأس  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد   اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد ة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد سة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد فسة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد افسة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد نافسة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  بعد منافسة  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  بعد   اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  بعد ن  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  بعد من  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد   اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد ي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد ئي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد ائي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد هائي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد نهائي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد لنهائي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  بعد النهائي  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  النهائي  بعد   اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  النهائي  بعد ع  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  النهائي  بعد بع  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  النهائي  بعد ربع  اإلفريقية  األبطال  رابطة  كأس  منافسة  من  النهائي  ربع 
والتي والتي التي لتي تي ي  والتي   والتي ي  والتي قي  والتي يقي  والتي ريقي  والتي فريقي  والتي إفريقي  إفريقي  والتي   إفريقي  والتي ب  إفريقي  والتي وب  إفريقي  والتي نوب  إفريقي  والتي جلنوب  إفريقي  والتي اجلنوب  إفريقي  اجلنوب  والتي   إفريقي  اجلنوب  والتي ز  إفريقي  اجلنوب  والتي نز  إفريقي  اجلنوب  والتي ونز  إفريقي  اجلنوب  والتي اونز  إفريقي  اجلنوب  والتي داونز  إفريقي  اجلنوب  داونز  والتي   إفريقي  اجلنوب  داونز  والتي ن  إفريقي  اجلنوب  داونز  والتي ان  إفريقي  اجلنوب  داونز  والتي صان  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  والتي   إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  والتي ي  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  والتي دي  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  والتي ادي  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  والتي نادي  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  والتي   إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  والتي د  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  والتي ضد  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي   إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي ة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي رة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي يرة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي خيرة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي ألخيرة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  والتي األخيرة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي   إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي ة  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي مية  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي زمية  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي هزمية  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي لهزمية  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  والتي الهزمية  إفريقي  اجلنوب  داونز  صان  نادي  ضد  األخيرة  الهزمية 
من من ن  من   من ل  من دل  من ادل  من عادل  من تعادل  من لتعادل  من التعادل  التعادل  من   التعادل  من ة  التعادل  من طة  التعادل  من قطة  التعادل  من نقطة  التعادل  من بنقطة  التعادل  بنقطة  من   التعادل  بنقطة  من ل  التعادل  بنقطة  من قل  التعادل  بنقطة  من ألقل  التعادل  بنقطة  من األقل  التعادل  بنقطة  األقل  من   التعادل  بنقطة  األقل  من ى  التعادل  بنقطة  األقل  من لى  التعادل  بنقطة  األقل  من على  التعادل  بنقطة  األقل  على  من   التعادل  بنقطة  األقل  على  من ة  التعادل  بنقطة  األقل  على  من دة  التعادل  بنقطة  األقل  على  من ودة  التعادل  بنقطة  األقل  على  من عودة  التعادل  بنقطة  األقل  على  من لعودة  التعادل  بنقطة  األقل  على  من العودة  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من   التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من د  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من اد  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من حتاد  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من إلحتاد  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  من اإلحتاد  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  من   التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  من ا  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  من ها  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  من يها  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  من فيها  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  من   التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  من ب  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  من نب  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  من انب  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  من جانب  التعادل  بنقطة  األقل  على  العودة  اإلحتاد  فيها  جانب 
ملني ملني ني  ملني   ملني د  ملني مد  ملني حمد  ملني محمد  ملني «محمد  «محمد  ملني   «محمد  ملني س  «محمد  ملني رس  «محمد  ملني ارس  «محمد  ملني حلارس  «محمد  ملني احلارس  «محمد  احلارس  ملني   «محمد  احلارس  ملني ء  «محمد  احلارس  ملني اء  «محمد  احلارس  ملني قاء  «محمد  احلارس  ملني فقاء  «محمد  احلارس  ملني رفقاء  «محمد  احلارس  ملني لرفقاء  «محمد  احلارس  لرفقاء  ملني   «محمد  احلارس  لرفقاء  ملني ه  «محمد  احلارس  لرفقاء  ملني ره  «محمد  احلارس  لرفقاء  ملني هره  «محمد  احلارس  لرفقاء  ملني ظهره  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  ملني   «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  ملني ر  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  ملني ار  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  ملني دار  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  ملني أدار  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  ملني   «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  ملني ظ  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  ملني حلظ  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  ملني احلظ  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  ملني   «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  ملني ن  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  ملني كن  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  ملني لكن  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني   «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني ،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني ا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني يا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني ريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني وريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني توريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني يتوريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني ريتوريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  ملني بريتوريا،  «محمد  احلارس  لرفقاء  ظهره  أدار  احلظ  لكن  بريتوريا، 
يف يف  يف   يف ء  يف اء  يف زاء  يف جزاء  جزاء  يف   جزاء  يف ة  جزاء  يف بة  جزاء  يف ربة  جزاء  يف ضربة  جزاء  ضربة  يف   جزاء  ضربة  يف »  جزاء  ضربة  يف ح»  جزاء  ضربة  يف اح»  جزاء  ضربة  يف تاح»  جزاء  ضربة  يف فتاح»  جزاء  ضربة  يف مفتاح»  جزاء  ضربة  مفتاح»  يف   جزاء  ضربة  مفتاح»  يف ع  جزاء  ضربة  مفتاح»  يف يع  جزاء  ضربة  مفتاح»  يف بيع  جزاء  ضربة  مفتاح»  يف ربيع  جزاء  ضربة  مفتاح»  يف «ربيع  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف   جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف د  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف ئد  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف ائد  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف قائد  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف لقائد  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  يف القائد  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  يف   جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  يف ع  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  يف يع  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  يف ضيع  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف   جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف ا  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف ما  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف دما  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف عدما  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  يف بعدما  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف   جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف »  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف ش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف وش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف موش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف اموش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف ماموش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  يف زماموش»  جزاء  ضربة  مفتاح»  «ربيع  القائد  ضيع  بعدما  زماموش» 
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نهائي نهائي هائي ائي ئي ي  نهائي   نهائي ع  نهائي بع  نهائي ربع  ربع  نهائي   ربع  نهائي ى  ربع  نهائي لى  ربع  نهائي إلى  ربع  إلى  نهائي   ربع  إلى  نهائي ل  ربع  إلى  نهائي هل  ربع  إلى  نهائي أهل  ربع  إلى  نهائي تأهل  ربع  إلى  نهائي لتأهل  ربع  إلى  نهائي للتأهل  ربع  إلى  للتأهل  نهائي   ربع  إلى  للتأهل  نهائي ة  ربع  إلى  للتأهل  نهائي زة  ربع  إلى  للتأهل  نهائي جزة  ربع  إلى  للتأهل  نهائي عجزة  ربع  إلى  للتأهل  نهائي معجزة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي   ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي ة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي مة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي صمة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي اصمة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي عاصمة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي لعاصمة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  نهائي العاصمة  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  نهائي   ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  نهائي د  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  نهائي اد  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  نهائي حتاد  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  نهائي إحتاد  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  نهائي   ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  نهائي ق  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  نهائي يق  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  نهائي ريق  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  نهائي فريق  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي   ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي م  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي زم  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي لزم  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي يلزم  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  نهائي ويلزم  ربع  إلى  للتأهل  معجزة  العاصمة  إحتاد  فريق  ويلزم 
مطالبني مطالبني طالبني البني لبني بني ني  مطالبني   مطالبني »  مطالبني ص»  مطالبني وص»  مطالبني يوص»  مطالبني حيوص»  مطالبني محيوص»  مطالبني «محيوص»  «محيوص»  مطالبني   «محيوص»  مطالبني م  «محيوص»  مطالبني جم  «محيوص»  مطالبني اجم  «محيوص»  مطالبني هاجم  «محيوص»  مطالبني ملهاجم  «محيوص»  مطالبني املهاجم  «محيوص»  املهاجم  مطالبني   «محيوص»  املهاجم  مطالبني ء  «محيوص»  املهاجم  مطالبني اء  «محيوص»  املهاجم  مطالبني قاء  «محيوص»  املهاجم  مطالبني فقاء  «محيوص»  املهاجم  مطالبني رفقاء  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني   «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني ن  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني ون  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني كون  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني يكون  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  مطالبني سيكون  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  مطالبني   «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  مطالبني ث  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  مطالبني يث  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  مطالبني حيث  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني   «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني ،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني ة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني سة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني فسة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني افسة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني نافسة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني ملنافسة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  مطالبني املنافسة،  «محيوص»  املهاجم  رفقاء  سيكون  حيث  املنافسة، 
مركز مركز ركز كز ز  مركز   مركز ى  مركز لى  مركز على  على  مركز   على  مركز ر  على  مركز شر  على  مركز اشر  على  مركز باشر  على  مركز ملباشر  على  مركز املباشر  على  املباشر  مركز   على  املباشر  مركز س  على  املباشر  مركز فس  على  املباشر  مركز افس  على  املباشر  مركز نافس  على  املباشر  مركز ملنافس  على  املباشر  مركز املنافس  على  املباشر  املنافس  مركز   على  املباشر  املنافس  مركز م  على  املباشر  املنافس  مركز ام  على  املباشر  املنافس  مركز مام  على  املباشر  املنافس  مركز أمام  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز   على  املباشر  املنافس  أمام  مركز ني  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز لني  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز بلني  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز قبلني  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز ملقبلني  على  املباشر  املنافس  أمام  مركز املقبلني  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز   على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز ن  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز ين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز ءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز اءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز قاءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز لقاءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز للقاءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  مركز اللقاءين  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  مركز   على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  مركز يف  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز   على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز ز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز وز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز فوز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز لفوز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز الفوز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  مركز بالفوز  على  املباشر  املنافس  أمام  املقبلني  اللقاءين  يف  بالفوز 
البيضاوي البيضاوي لبيضاوي بيضاوي يضاوي ضاوي اوي وي ي  البيضاوي   البيضاوي د  البيضاوي اد  البيضاوي داد  البيضاوي وداد  البيضاوي لوداد  البيضاوي الوداد  الوداد  البيضاوي   الوداد  البيضاوي ي  الوداد  البيضاوي دي  الوداد  البيضاوي ادي  الوداد  البيضاوي نادي  الوداد  نادي  البيضاوي   الوداد  نادي  البيضاوي ل  الوداد  نادي  البيضاوي هل  الوداد  نادي  البيضاوي أهل  الوداد  نادي  البيضاوي تأهل  الوداد  نادي  البيضاوي لتأهل  الوداد  نادي  البيضاوي التأهل  الوداد  نادي  التأهل  البيضاوي   الوداد  نادي  التأهل  البيضاوي ى  الوداد  نادي  التأهل  البيضاوي لى  الوداد  نادي  التأهل  البيضاوي على  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي   الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي ة  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي ية  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي نية  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي انية  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي ثانية  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي لثانية  الوداد  نادي  التأهل  على  البيضاوي الثانية  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي   الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي ة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي قة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي اقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي طاقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي بطاقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي لبطاقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي البطاقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  البيضاوي والبطاقة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي   الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي ة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي فة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي افة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي صافة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي وصافة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي لوصافة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  البيضاوي الوصافة  الوداد  نادي  التأهل  على  الثانية  والبطاقة  الوصافة 

املغربي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو املغربي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ملغربي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو غربي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ربي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو بي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ي يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو  يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو يف اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو  اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو اجلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو جلولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ولة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو لة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ة املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو  املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو املقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ملقبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو قبلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو بلة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو لة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو ة بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو  بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو بالدار البيضاء وبعده على نادي بيترو الدار البيضاء وبعده على نادي بيترو لدار البيضاء وبعده على نادي بيترو دار البيضاء وبعده على نادي بيترو ار البيضاء وبعده على نادي بيترو ر البيضاء وبعده على نادي بيترو  البيضاء وبعده على نادي بيترو البيضاء وبعده على نادي بيترو لبيضاء وبعده على نادي بيترو بيضاء وبعده على نادي بيترو يضاء وبعده على نادي بيترو ضاء وبعده على نادي بيترو اء وبعده على نادي بيترو ء وبعده على نادي بيترو  وبعده على نادي بيترو وبعده على نادي بيترو بعده على نادي بيترو عده على نادي بيترو ده على نادي بيترو ه على نادي بيترو  على نادي بيترو على نادي بيترو لى نادي بيترو ى نادي بيترو  نادي بيترو نادي بيترو ادي بيترو دي بيترو ي بيترو  بيترو بيترو يترو ترو رو و 
بالبليدة، وانتظار هدية من بالبليدة، وانتظار هدية من البليدة، وانتظار هدية من لبليدة، وانتظار هدية من بليدة، وانتظار هدية من ليدة، وانتظار هدية من يدة، وانتظار هدية من دة، وانتظار هدية من ة، وانتظار هدية من ، وانتظار هدية من  وانتظار هدية من وانتظار هدية من انتظار هدية من نتظار هدية من تظار هدية من ظار هدية من ار هدية من ر هدية من  هدية من هدية من دية من ية من ة من  من من ن  بالبليدة، وانتظار هدية من   بالبليدة، وانتظار هدية من »  بالبليدة، وانتظار هدية من ر»  بالبليدة، وانتظار هدية من كر»  بالبليدة، وانتظار هدية من اكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من شاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من  تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من ى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من فى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من طفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من صطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من  «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من ب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من عب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من لعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من  مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من و مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من كو مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من يكو مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من تيكو مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من يتيكو مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من ليتيكو مبلعب «مصطفى تشاكر»  بالبليدة، وانتظار هدية من تليتيكو مبلعب «مصطفى تشاكر»  أتليتيكو مبلعب «مصطفى تشاكر» بالبليدة، وانتظار هدية من أتليتيكو مبلعب «مصطفى تشاكر» 
نادي صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على نادي صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ادي صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على دي صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ي صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على  صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على صان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ان داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ن داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على  داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على داونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على اونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ونز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على نز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ز يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على  يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على يف اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على  اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على اجلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على جلولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ولة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على لة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ة األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على  األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على األخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على ألخيرة املطالبة بتحقيق الفوز على خيرة املطالبة بتحقيق الفوز على يرة املطالبة بتحقيق الفوز على رة املطالبة بتحقيق الفوز على ة املطالبة بتحقيق الفوز على  املطالبة بتحقيق الفوز على املطالبة بتحقيق الفوز على ملطالبة بتحقيق الفوز على طالبة بتحقيق الفوز على البة بتحقيق الفوز على لبة بتحقيق الفوز على بة بتحقيق الفوز على ة بتحقيق الفوز على  بتحقيق الفوز على بتحقيق الفوز على تحقيق الفوز على حقيق الفوز على قيق الفوز على يق الفوز على ق الفوز على  الفوز على الفوز على لفوز على فوز على وز على ز على  على على لى ى 
أصحاب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق أصحاب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق صحاب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق حاب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق اب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ب اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق  اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق اللونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق للونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق لونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ونني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق نني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ني األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق  األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق األحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ألحمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق حمر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق مر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ر واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق  واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق واألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق األبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ألبيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق بيض أو حتقيق التعادل أمام الفريق يض أو حتقيق التعادل أمام الفريق ض أو حتقيق التعادل أمام الفريق  أو حتقيق التعادل أمام الفريق أو حتقيق التعادل أمام الفريق و حتقيق التعادل أمام الفريق  حتقيق التعادل أمام الفريق حتقيق التعادل أمام الفريق قيق التعادل أمام الفريق يق التعادل أمام الفريق ق التعادل أمام الفريق  التعادل أمام الفريق التعادل أمام الفريق لتعادل أمام الفريق تعادل أمام الفريق عادل أمام الفريق ادل أمام الفريق دل أمام الفريق ل أمام الفريق  أمام الفريق أمام الفريق مام الفريق ام الفريق م الفريق  الفريق الفريق لفريق فريق ريق يق ق 
املغربي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من املغربي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ملغربي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من غربي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ربي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من بي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ي بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من  بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من بعقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من عقر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من قر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ر داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من  داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من داره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من اره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ره، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ه، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ، حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من  حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من حتى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من تى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ى يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من  يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من يتمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من تمكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من مكن رفقاء املتألق «بن خليفة» من كن رفقاء املتألق «بن خليفة» من ن رفقاء املتألق «بن خليفة» من  رفقاء املتألق «بن خليفة» من رفقاء املتألق «بن خليفة» من فقاء املتألق «بن خليفة» من قاء املتألق «بن خليفة» من اء املتألق «بن خليفة» من ء املتألق «بن خليفة» من  املتألق «بن خليفة» من املتألق «بن خليفة» من ملتألق «بن خليفة» من تألق «بن خليفة» من ألق «بن خليفة» من لق «بن خليفة» من ق «بن خليفة» من  «بن خليفة» من «بن خليفة» من بن خليفة» من ن خليفة» من  خليفة» من خليفة» من ليفة» من يفة» من فة» من ة» من » من  من من ن 
العبور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف العبور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف لعبور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف عبور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف بور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ور للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ر للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف  للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف للدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف لدور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف دور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ور املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ر املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف  املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف املقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ملقبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف قبل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف بل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ل، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ، وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف  وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف وهو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف هو األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف و األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف  األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف األمر الذي يبقى صعب التجسيد يف ألمر الذي يبقى صعب التجسيد يف مر الذي يبقى صعب التجسيد يف ر الذي يبقى صعب التجسيد يف  الذي يبقى صعب التجسيد يف الذي يبقى صعب التجسيد يف لذي يبقى صعب التجسيد يف ذي يبقى صعب التجسيد يف ي يبقى صعب التجسيد يف  يبقى صعب التجسيد يف يبقى صعب التجسيد يف بقى صعب التجسيد يف قى صعب التجسيد يف ى صعب التجسيد يف  صعب التجسيد يف صعب التجسيد يف عب التجسيد يف ب التجسيد يف  التجسيد يف التجسيد يف لتجسيد يف تجسيد يف جسيد يف سيد يف يد يف د يف  يف يف 
املادية املادية ملادية ادية دية ية ة  املادية   املادية ة  املادية ية  املادية حية  املادية احية  املادية ناحية  املادية لناحية  املادية الناحية  الناحية  املادية   الناحية  املادية ن  الناحية  املادية من  الناحية  من  املادية   الناحية  من  املادية ق  الناحية  من  املادية يق  الناحية  من  املادية ريق  الناحية  من  املادية فريق  الناحية  من  املادية لفريق  الناحية  من  املادية الفريق  الناحية  من  الفريق  املادية   الناحية  من  الفريق  املادية ا  الناحية  من  الفريق  املادية ها  الناحية  من  الفريق  املادية بها  الناحية  من  الفريق  بها  املادية   الناحية  من  الفريق  بها  املادية ر  الناحية  من  الفريق  بها  املادية مير  الناحية  من  الفريق  بها  مير  املادية   الناحية  من  الفريق  بها  مير  املادية ي  الناحية  من  الفريق  بها  مير  املادية تي  الناحية  من  الفريق  بها  مير  املادية لتي  الناحية  من  الفريق  بها  مير  املادية التي  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية   الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية ة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية بة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية يبة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية صيبة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية عصيبة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية لعصيبة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  املادية العصيبة  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية   الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية ف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية وف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية روف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية ظروف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية لظروف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  املادية الظروف  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  الظروف  املادية   الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  الظروف  املادية ل  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  الظروف  املادية ظل  الناحية  من  الفريق  بها  مير  التي  العصيبة  الظروف  ظل 
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وفاق سطيف

النسـور السطايف 
تستعيـد عافيته 

وتعـد بالكثيــ
أكد الالعب املتألق لوفاق سطيف «غشة» أن النتائج الب  

يحققها وفاق سطيف يف البطولة الوطنية وعودته بقوة إلى الواج  
أسبابها العديدة وعلى رأسها العمل الكبير الذي يقوم به املدرب  

نبيل الكوكي الذي استطاع أن يزرع يف نفوس الالعبني الشبان و  
روح جديدة وغير من عدة نواحي على مستوى اللعب واخلطة   

نظرته الثاقبة إلى املستقبل، وأضاف الالعب «غشة» أن تألق عد  
يف املدة األخيرة كان بفضل التقني التونسي الذي أكد ملسته الس  

على مولودية العاصمة مبلعب هذا األخير يف مباراة متأخرة وح  
التتويج باللقب الشتوي وواصل الالعب «غشة» كالمه حول املش  
الذي يبصم عليه يف البطولة الوطنية، حيث أشار أن الفضل يف   

املتميز يف الرابطة األولى احملترفة، يعود أساسا إلى رئيس الوفا  
حسان حمار الذي أصر على جلب الالعب السابق لشباب أو  
إلى الهضاب ومنحه فرصة كبيرة للعب واملساهمة يف الوصول   

نهائي رابطة األبطال اإلفريقية، وأضاف «غشة» أن حسان حما   
يضع ثقته يف شخصه وهو ما أعطاه قوة كبيرة ألجل التسجيل و  
االنتصارات وبخصوص سؤال حول األسباب التي تكون وراء رح  

املغربي رشيد الطاوسي من الوفاق والتي على رأسها مترد الالع  
أجاب الالعب «غشة» أنه يجزم أن يكون الالعبني متآمرين ع  

املغربي الذي يحب الوفاق ويحب الالعبني وكان من أفضل التق  
مروا على النسر األسود، وأضاف «غشة» أن الطاوسي كان يح  
الوفاق ويهتم بهم حتى خارج املستطيل األخضر وهذا شيء يح  
وعاد «غشة» إلى الوراء عندما أشار أنه تشرف كثيرا بحمل األل  
حتت قيادة  الناخب جمال بلماضي، مشيرا أن هذا األخير يع  

ماذا يفعل وأنه منضبط يف الوقت حيث يحضر قبل الالعبني إلى  
إضافة إلى صرامته وحبه للعمل ولالعبني وعدة أمور إيجابية جتع   
القمة والدليل على أنه أحسن مدرب يف إفريقيا لسنة 2019، و  

أنه ميلك ذكريات جميلة مع بلماضي خاصة يف تربص ق

أهلي برج بوعريريج

بوعكاز أبـرز مر بوعكاز أبـرز مرشح وعكاز أبـرز مرشح عكاز أبـرز مرشح كاز أبـرز مرشح از أبـرز مرشح ز أبـرز مرشح  أبـرز مرشح أبـرز مرشح بـرز مرشح ـرز مرشح رز مرشح ز مرشح  مرشح مرشح رشح شح 
لخالفــة دومـــلخالفــة دومـــاخالفــة دومـــاالفــة دومـــافــة دومـــاــة دومـــاـة دومـــاة دومـــا دومـــادومـــاومـــامـــاـــاــاـاا

دخل أهلي شباب بوعريريج، يف مفاوضات مع 3 مدرب  
أحدهما خلفا للفرنسي فرانك دوما وانفصل دوما عن أه  

بوعريريج بالتراضي، النشغاله بـ»مرض زوجته». وقال نذ  
املدير العام ألهلي برج بوعريريج، إن املدرب التونسي معز  
يوجد ضمن قائمة من 3 مدربني مرشحني لتدريب الفريق  

بوزناد، أن املدرب اجلديد للفريق سيتم اإلعالن عنه يف القر  
من جهة أخرى، أكد بوزناد، أن الفريق يسعى للتعاقد مع  

اثنني، أحدهما وسط ميدان بعدما ضم يف وقت سابق املها  
الغوماري، من أوملبي املدية متصدر دوري الدرجة الثا
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مولودية الجزائر

اليوم موعد حسم أزمة 
بطرونيـ  صخريبطرونيـ  صخريطرونيـ  صخريرونيـ  صخريونيـ  صخرينيـ  صخرييـ  صخريـ  صخريـ صخري صخريصخريخريريي

قرر مجلس إدارة الشركة املالكة لنادي مولودية اجلزائر، 
التدخل من أجل وضع حد للخالفات املشتعلة بني رئيس 

املجلس عاشور بطروني، واملدير الرياضي، فؤاد صخري وكان 
بطروني، قد دعا أعضاء املكتب املسير للنادي العاصمي، 
إلى عقد اجتماع عاجل لسحب الثقة من املدير الرياضي، 

بسبب اتخاذه قرارات ارجتالية دون العودة إلى مجلس 
اإلدارة، قبل أن يتراجع بطلب من الشركة املالكة وكشف 

مصدر مقرب من بيت الشناوة أن مسيري الشركة قرروا 
استدعاء صخري وبطروني، اليوم الثالثاء، من أجل عقد 

اجتماع طارئ إليجاد حل ودي للقضية، أو االستغناء عن 
خدماتهما معا ويعاني مولودية اجلزائر من عدم االستقرار 

على املستويني اإلداري والفني، األمر الذي تسبب يف تراجع 
نتائجه يف الفترة األخيرة...حيث كان رئيس مولودية 

اجلزائر، عاشور بطروني، مصرا على تنحية املدير الرياضي 

فؤاد صخري، حيث دعا 
إلى عقد اجتماع عاجل 
للنظر يف هذه القضية، 

ويف تصريحات تلفزيونية 
أكد بطروني، قائال: 

«صخري أصبح نقمة على 
الفريق ويجب أن نضع حدا 

لتجاوزاته، لقد قمت بدعوة أعضاء مجلس 
اإلدارة لالجتماع من أجل عزله نهائيا»، وأضاف «لقد قررت 
إبعاد صخري للحفاظ على مصالح النادي واستقراره، أعلنها 

صراحة إما أنا أو صخري يف املولودية، أنا مصر على إقالة 
صخري وإن رفض مالك النادي قراري سأتقدم باستقالتي 

فورا، فلست عبدا للمناصب، أنا صاحب مبادئ ولن 
أتخلى عنها مهما كّلفني األمر»،  وختم «صخري يسير 

النادي بطريقة ارجتالية، لقد سرح عزي دون العودة إلينا، 
وأصبح يفاوض املدربني دون استشارتنا، وهذا األمر ال ميكن 

السكوت عنه»....وميكن القول أن اجتماع اليوم سيوضح 
اخليط األبيض من األسود، وسيخرج بقرارات هامة ينتظرها 

الشناوة على أحر من اجلمر.

إتحاد العاصمةإتحاد العاصمةتحاد العاصمةحاد العاصمةاد العاصمةد العاصمة العاصمةالعاصمةلعاصمةعاصمةاصمةصمةمةة
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يلعب شباب قسنطينة اليوم باكورة مواجهاته الودية، بجوهرة الساحل التونسي، سوسة،  
ضد النادي الصفاقسي، على اعتبار أن نادي عاصمة اجلنوب التونسي يتواجد بنفس الفندق، 
يف انتظار إيجاد منافس ثان يوم 17 جانفي املقبل، مثلما يريد املدرب خودة وكان املوعد مع توقيع 
كرمي خودة على عقده اجلديد، الذي سيصبح مبوجبه مدربا رئيسيا، خلفا للمدرب دينيس الفان، 
النتيجتني اإليجابيتني احملققتني، أمام كل من جنم مقرة  حيث فضل ثنائي اإلدارة ترقيته بعد 
وشبيبة الساورة يف منافسة كأس اجلمهورية يحدث هذا، يف الوقت الذي فندت فيه إدارة الشباب 
على لسان املدير العام رشيد رجراج، األخبار املتداولة بخصوص االتصال باملدرب كرمي زاوي، 
لتولي منصب املدرب املساعد، حيث قال رجراج للنصر يف هذا الصدد:» لم نتصل بزاوي، ولم 
نقترح عليه أي منصب، لدينا ثقة يف الطاقم احلالي، ال أخفي عليكم تدعيم الطاقم الفني ال 
يعتبر من أولوياتنا حاليا، بدليل أن التشكيلة ستدخل يف تربص بتونس من دون االتفاق مع 

الرياضي  النادي  ألسوار  مغادرته  جعبوط  عادل  املهاجم  رسم  ذلك  إلى  مساعد».  مدرب  أي 
مهاجم  يوجد  إليه، حيث  أشرنا  مثلما  بالتراضي،  اخلميس  عقده  فسخ  أن  بعد  القسنطيني، 
الشباب محل اهتمام عديد األندية من بينها شباب بلوزداد وشبيبة الساورة وجمعية عني مليلة 
ونصر حسني داي، إلى جانب تلقيه عرضا خليجيا وأشادت إدارة السنافر كثيرا بخرجة الالعب، 
مثلما صرح به رجراج:»نود أن نشكر كثيرا جعبوط على تفهمه وتساهله معنا، صراحة فاجأنا 
بخرجته، حيث لم يشترط سوى احلصول على مستحقاته العالقة مقابل املغادرة، وهو ما حدث 
أيضا من قبل مع عثماني» وعلى العكس متاما من جعبوط، فإن كال من املهاجم بالغ واحلارس 
مزيان يرفضان فسخ العقد بالتراضي، ويشترطان احلصول على تعويض مقابل الرحيل، وهو ما 
جعل ثنائي اإلدارة يقرران حتويلهما مبدئيا للتدرب مع الرديف، يف انتظار إيجاد احلل املناسب، 

علما وأن الثنائي غير معني بتربص تونس.



على ملعب جيوفروى جيشار

مهدي عبيد يقود 
نانت إلسقــاط 
سانت إيتيــان 

متكن نانت من الفوز على 
مضيفه سانت إيتيان، 
بهدفني نظيفني، يف املباراة 

التي جمعتهما ضمن 
منافسات األسبوع 
الـ20 من الدوري 

الفرنسي وعلى ملعب 
(جيوفروى جيشار)، 
أحرز هديف الضيوف 

كل من مهدي 
عبيد (د23)، 

ولودوفيتش بالس 
(د48) وأحلق 
نانت بسانت 
إيتيان الهزمية 
الرابعة على 

التوالي، والتاسعة 
له هذا املوسم، 

بعد خسارته يف 
اجلوالت الثالث األخيرة، 

أمام كل من ستاد رميس وباريس 
سان جيرمان وستراسبورغ، على 
الترتيب وبهذا الفوز، رفع نانت 
رصيده من النقاط إلى 32، يف 
املركز الرابع مؤقتا، بينما جتمد 
سانت إيتيان عند 25 نقطة، 

يف املركز الـ15.
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سجل ثنائية في 6 دقائق وصنع هدفا

محرز يواصل إبداعاته والكل يثنى عليه
سجل الدولي اجلزائري رياض مجرز، هدفني لصالح 
السيتيزنز، بينما سجل الثنائي سيرجيو أغويرو وغابرييل 
جيسوس الهدفني اآلخرين يف مواجهة املضيف أستون فيال 
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصاءات، فإن محرز ساهم يف 

14 هدفا بالبرمييرليغ هذا املوسم، بعدما سجل 7 أهداف 
وصنع 7 أخرى، خالل 18 مباراة وأشارت إلى أن 
تطورا ملحوظا يف مستوى محرز هذا املوسم، 
بعدما ساهم يف 11 هدفا فقط، خالل 
27 مباراة املوسم املاضي، حيث 

سجل 7 أهداف وصنع 4 أخرى 
وأوضحت أن محرز جنح يف 

تسجيل 21 هدًفا، وصناعة 
23 آخرين يف جميع 

املسابقات، منذ انطالق املوسم املاضي، مؤكدة أنه الوحيد من 
العبي البرمييرليغ الذي سجل وصنع أكثر من 20 هدًفا...

بهذين الهدفني يواصل محرز بدايته القوية يف 2020، التي 
يبدو أنه يطمح فيها للفوز بجائزة أفضل العب يف إفريقيا، 

للمرة الثانية يف مسيرته، ملعادلة إجناز املصري محمد صالح 
وغاب اجلزائري عن جائزة األفضل التي أقيمت يف مصر، 

األسبوع املاضي، وحل فيها ثالثا بعد السنغالي ساديو ماني 
وصالح ووجه محرز رسالة تهنئة للسنغالي، بعد تتويجه 

باجلائزة، وقال: "أعتذر عن عدم احلضور، كان لزاًما علًي البدء 
يف التسجيل يف اللقب األول خالل عام 2020، نراكم يف 
العام املقبل إن شاء اهللا". كما سجل محرز يف مباراة ديربي 

مانشستر الذي جمعت فريقه بجاره يونايتد يف ذهاب نصف 
نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية مساء الثالثاء، يف ملعب أولد 

ترافورد وقد أشاد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بالنجم 
اجلزائري رياض محرز، بعد تألقه يف الفترة األخيرة مع الفريق 
وقال غوارديوال يف تصريحات صحفية عقب الفوز الكبير أمام 
«أستون فيال»: «محرز لديه شيء خاص وموهبة خاصة». 
وأضاف: «الفرق بني املوسم املاضي وهذا املوسم أن املدرب 

لطيف معه ومنحه دقائق أكثر، حتى املوسم املاضي قدم أداًء 
كبيرا». وتابع: «محرز يعشق كرة القدم، وعندما تكون الكرة 

بحوزته يف الهجوم أشعر دائما أنه سيسجل هدفا رائعا، هو 
ميتلك شيء خاص». كما أثنى نادي «مانشستر سيتي»

بالنجم اجلزائري «رياض محرز حيث نشر احلساب الرسمي 
للفريق اإلجنليزي عبر التويتر: «ساحر العرب يترك بصمته مرة 

أخرى... هدفان ومتريرة حاسمة».
محمد.ل

مازال الغموض يكتنف 
مستقبل الدولي اجلزائري نبيل بن 
طالب، الذي يطمح لتغيير األجواء 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية بعد 

أن خرج من حسابات مدربه من 
جهة، ورغبته يف اللعب لفريق آخر 

من جهة أخرى.
عمار حميسي طلب الالعب من إدارة فريقه 

شالكه األملاني الرحيل، وتسهيل خروجه من الفريق خالل 
الفترة املقبلة رغم أن املأمورية لن تكون صعبة يف ظل مغاالة الفريق يف 

سعره، وهو ما قد يكون عائقا أمام الالعب من أجل الرحيل.
انتقل فريق إيفرتون اإلجنليزي إلى السرعة القصوى من أجل دعم صفوفه 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية بطلب من املدير الفني اإليطالي كارلو 

أنشيلوتي، الذي تولى زمام العارضة الفنية لفريق ايفرتون يف شهر ديسمبر 
املاضي خلفًا للمدرب البرتغالي السابق ماركو سيلفا بعد توالي النتائج السلبية 

وتراجع تصنيف الفريق يف «البرمييرليغ». 
ويتابع مسؤولو فريق إيفرتون العديد من األسماء يف الفترة املاضية على 

أمل ضمها يف سوق االنتقاالت احلالي، حيث ذكرت صحيفة «ليفربول إيكو» 
أن النجم اجلزائري نبيل بن طالب متوسط ميدان فريق شالك األملاني ضمن 
هذه القائمة، إلى جانب جيمس ريس مدافع تشيلسي وويسلي فوفانا العب 

سانت إيتيان الفرنسي.

من جانبها، أّكدت صحيفة «التاميز» البريطانية أن نادي إيفرتون 
بات وجهة محتملة لنب طالب يف شهر جانفي احلالي، 

وذلك بعدما تواصلت معاناة الالعب البالغ من العمر 
25 سنة شالك، الذي رفض إعادته إلى الفريق 
األول رغم شفائه التام من اإلصابة التي أبعدته 

عن املالعب لنحو 7 أشهر، وأضافت أن 
أستون فيال هو الفريق اإلجنليزي الثاني 

الذي ميتلك فرصة التعاقد مع جنم 
توتنهام السابق رغم تعاقده أخيرًا مع 

الدولي اإلجنليزي داني درينكووتر من 
فريق تشيلسي على سبيل اإلعارة 
مشيرة يف الوقت نفسه إلى التقارير 
الفرنسية التي حتدثت عن اهتمام 

فريق كريستال باالس بضم العب 
الوسط اجلزائري.   

وستكون الفترة املقبلة حاسمة 
يف مستقبل الالعب الذي سيكون 
مجبرا على إجراء بعض التنازالت 

من أجل الرحيل، حيث أضحى 
«امليركاتو» الشتوي الفرصة املناسبة 
لالعب من أجل بعث مشواره من 

و ب  

«التاميز» البريطانية أن نادي إيفرتون 
 شهر جانفي احلالي، 

عب البالغ من العمر 
دته إلى الفريق 
ة التي أبعدته 

فت أن 
ي
 أشهر، وأضافت أن 
ي
لثاني 

 مع 
 من 

 
ر 
ب 
ة 
ن 
ت   

شالك يغالي في سعره

أنشيلوتي يطلب بن طالب 
لتدعيــم  ايفرتـــون

دخول موفق

الفــار ينصف 
سليماني أمــام 
البي.أس.جــي

كان إسالم سليماني، مهاجم اخلضر، 
بطال ملشهد مثير، خالل مباراة فريقه 

موناكو ضد باريس سان جيرمان، 
سهرة أول أمس األحد، 
يف اجلولة الـ20 من 

الدوري الفرنسي وحل 
سليماني بديال 

لزميله اإلسباني، 
سيسك فابريغاس، 

يف الدقيقة 65، 
والنتيجة تشير 
لتقدم بي إس 

جي (2-3) وبعد 
خمس دقائق فقط، 

تعادل املهاجم 
اجلزائري لفريقه، 
عندما هز شباك 

العمالق الباريسي 
بهدف ثالث، إال أن 
احلكم املساعد أشار 

بتسلل سليماني 
لكن تقنية الفيديو 
تدخلت للفصل يف 
القرار، وأشارت إلى 
أن إسالم سليماني 
لم يكن متسلال، 

واحتسبت الهدف.

سانت إيتيان الفرنسي.

دخول مو

كان إسالم سليماني
بطال ملشهد مثير، خ
ي

بطال ملشهد مثير، خالل مباراة فريقه 
موناكو ضد باري
سهرة أ
يف
الد

ا

ت
ال

أن
لم يكن متسلال، لم
واحتس

 

فية   
هـا   
ـر  

باهرة التي          
جهة، لديها           
ب التونسي           

          وذوي اخلبرة، 
          إضافة إلى 

ديد الالعبني           
سحرية بالفوز            

حرمها من           
شوار الناجح          
           تألقه وظهوره 

اق السابق           
والد جالل           
         إلى نصف 

ار كان دائما          
           واملساهمة يف 
حيل املدرب          

عبني عليه،           
         على التقني 

قنيني الذين           
حب العبي           
حسب عليه           
لوان الوطنية            
عرف جيدا            

ى التدريبات            
         جتعله دائما يف 
          وأشار «غشة» 

         قطر.

  

شح بوعكاز أبـرز مرشح وعكاز أبـرز مرشح عكاز أبـرز مرشح كاز أبـرز مرشح از أبـرز مرشح ز أبـرز مرشح  أبـرز مرشح أبـرز مرشح بـرز مرشح ـرز مرشح رز مرشح ز مرشح  مرشح مرشح رشح شح ح    
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بني، لتعيني          
هلي برج          

ذير بوزناد        
ز بوعكاز،          
ق وأوضح          

ريب العاجل           
ع العبني           

اجم توفيق           
انية.        

وصفه بالمحارب

ُمـــــــدرب 
مونبوليـي 
ُمنبهــــر 
بدولـور
عّبر مدرب نادي 

مونبوليي، ميشال 
ديرزاكاريون، عن إنبهاره 
باُملستويات التي ُيقدمها 
الدولي اجلزائري أندي 
دولور، يف ُمباريات الليغ 1

الفرنسية وصّرح التقني قائال 
:»أندي ُمحارب حقيقي، 

حيث أنه وإضافة لألهداف التي 
ُيسجلها والتمريرات احلاسمة التي 
ُيقدمها، يسعى دائما ُملساعدة الدفاع». 
واختير صاحب القذفات الصاروخية، 

كثاني أحسن العب خالل املواجهة التي 
فاز بها فريقه على حساب آميان، وزار 
الغجري، الشباك لسابع مرة منذ بداية 

املوسم اجلاري، وبطريقة أقل ما ُميكن القول 
عنها بأنها رائعة، بتسديدة على الطائر.

عب جيوفروى جيشار

انت من الفوز على 
 سانت إيتيان، 
ني، يف املباراة 

هما ضمن 
منافسات األسبوع ألسبوع 
لدوري 

ى ملعب 
يشار)، 
ضيوف 

دي 
 ،(

الس 
ق 
ت 
ة 
ى 

سعة 
م، 

بعد خسارته يف ته يف 
ث األخيرة، 

ستاد رميس وباريس 
وستراسبورغ، على 
ا الفوز، رفع نانت 
نقاط إلى 32، يف ، يف 
 مؤقتا، بينما جتمد 
 عند 25 نقطة، 

كز الـ15.

ني ضمن 
فانا العب 

من أجل الرحيل، حيث أضحى 
«امليركاتو» الشتوي الفرصة املناسبة 
لالعب من أجل بعث مشواره من 

ة 
 

وصفه با

ُمنبهــــر 

ال
حيث
ُيسجلها

ُيقدمها، يسعى 
ه ج ي

واختير صاح
كثاني أحسن ال

فاز بها فريقه
ي 

الغجري، الش
املوسم اجلاري، 

ي
عنها بأنها رائع

م
عنها بأنها رائعة، بتسديدة على الطائر.
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اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أستون فيال بنتيجة 6-1، 
أمس  أول  مساء  بارك  فيال  ملعب  احتضنها  التي  املباراة  يف 
اإلجنليزي  الدوري  من  الـ22  اجلولة  مباريات  ضمن  األحد، 
املمتاز وسجل سداسية مانشستر سيتي رياض محرز (18 و24) 
وسيرجيو أجويرو (28 و57 و81) وغابريل جيسوس (45+1)، 
بينما سجل هدف أستون فيال الوحيد أنور الغازي (90+1). 

وسجل سيرجيو أغويرو رقما قياسيا يف البرمييرليغ بتسجيله ثالثة أهداف (هاتريك) 
وباألهداف الثالثة التي سجلها أغويرو أصبح أفضل هداف من خارج إجنلترا مسجال 177 هدفا، وتفوق بذلك على الفرنسي 
تيري هنري الذي سجل 175 هدفا وسجل أغويرو أهدافه الثالثة يف الدقائق الـ28 والـ57 والـ81، وسبقه رياض محرز بتسجيل 
هدفني يف الدقيقتني الـ18 والـ24، يف حني سجل غابريل جيسوس هدفا يف الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للشوط 
األول، وسجل أنور الغازي هدف أستون فيال الوحيد يف الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ورفع مانشستر سيتي 
رصيده إلى 47 نقطة، وقفز من املركز الثالث للمركز الثاني، بفارق 14 نقطة خلف ليفربول املتصدر، وجتمد رصيد أستون فيال 

عند 21 نقطة يف املركز الـ18.

راموس سيغيب ألسبوعين

زيدان يكشف سر فوز ريال مدريد بالسوبر اإلسباني

انفرد يوفنتوس بصدارة الدوري االيطالي 
2-1 روما  مضيفه  على  بفوزه  القدم  لكرة 
ضمن املرحلة التاسعة عشرة، مستغال سقوط 
منافسه املباشر انترميالن يف فخ التعادل على 
ارضه مع اتاالنتا 1-1 ورفع يوفنتوس رصيده 
عن  نقطتني  بفارق  متقدما  نقطة   48 الى 
35 عند  روما  رصيد  جتمد  فيما  انترميالن، 

نقطة يف املركز اخلامس ومني باخلسارة الثانية 
تواليا يف العام اجلديد بعد سقوطه يف املرحلة 
السابقة على ارضه امام تورينو وبكر يوفنتوس 
ركلة  احلكم  له  احتسب  عندما  بالتسجيل 
االرجنتيني  نفذها  اليمنى  اجلهة  من  حرة 
مريح  التركي  املدافع  وتابعها  ديباال  باولو 
دمييرال من مسافة قريبة داخل الشباك (3). 
حتى  كبوته  من  نهض  قد  روما  يكن  ولم 
اعاقة  اثر  جزاء  ركلة  ضده  احلكم  احتسب 
البرتغالي  لها  فانبرى  املنطقة  داخل  ديباال 
فريقه  تقدم  معززا  بنجاح  رونالدو  كريستيانو 
ورافعا رصيده الى 14 هدفا متساويا يف املركز 
البلجيكي  مع  الهدافني  ترتيب  يف  الثاني 
روميلو لوكاكو مهاجم انترميالن. اما متصدر 
التسيو  مهاجم  اميوبيلي  تشيرو  فهو  الترتيب 
يوفنتوس  خسر  ان  لبث  وما  هدفا   20 مع 
جهود دمييرال فحل بدال منه املدافع الهولندي 
دقيقة   19 مرور  بعد  ليخت  دي  ماتياس 
وطالب العبو روما باحتساب ركلة جزاء بعد 

ادريان  الفرنسي  الوسط  العب  من  يد  ملسة 
رابيو لكن احلكم لم يكترث لهم بدوره خسر 
الصابة  زانيولو  نيكولو  وسطه  العب  روما 
اوندر  التركي جنكيز  منه  بدال  ونزل  خطيرة 
(36) وضغط روما يف الشوط الثاني امال يف 
تقليص النتيجة لكن حارس مرماه البولندي 
فويتشيك تشيشني تصدى الكثر من محاولة 
لفريق العاصمة، ابرزها الوندر على دفعتني 
الفرصة  هذه  اثر  وعلى   .65 الدقيقة  يف 
بأن  معتبرين  جزاء  بركلة  روما  العبو  طالب 
الكرة  ملس  ساندرو  اليكس  البرازيلي  الظهير 
بالفيديو  االعادة  تقنية  مراجعة  وبعد  بيده، 
احتسب احلكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح 
واجرى  الفارق(68).  مقلصا  بيروتي  دييغو 
اثر  على  ساري  ماوريتسيو  يوفنتوس  مدرب 
االرجنتيني  املهاجم  فأشرك  تبديلني  ذلك 
دانيلو  البرازيلي  والظهير  هيغواين  غونزالو 
وكاد  رامسي  ارون  والويلزي  ديبال  من  بدال 
رونالدو يوسع الفارق من جديد عندما وصلته 
الى  مرت  لكنها  برأسه  سددها  عرضية  كرة 
جانب القائم االيسر (77)، قبل أن يسجل 
هيغواين هدفا من هجمة مرتدة سريعة لكنه 
كان متسلال (79). وسنحت للبوسني ادين 
كرته  لكن  التعادل  ادراك  فرصة  دجيكو 
حارس  يدي  بني  ضعيفة  كانت  الرأسية 

يوفنتوس (81).

من بايرن ميونيخ
ميالن يبدأ تحركاته لضم بواتينغ

انضم ميالن اإليطالي، إلى األندية الراغبة يف الظفر بتوقيع مدافع بايرن ميونخ، خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية وبحسب شبكة 
«سكاي سبورت أملانيا»، فإن النادي اإليطالي استفسر من بايرن ميونخ عن مدى إمكانية ضم مدافعه جيروم بواتينغ ويسعى مسؤولو ميالن 
لتعزيز صفوف الفريق اإليطالي مبدافع صاحب خبرة كبيرة، حملاولة انتشال الروسونيري من كبواته يف النصف الثاني من املوسم ولن يتمكن 
ميالن من ضم بواتينج بعقد دائم يف جانفي اجلاري، إذ أن اخليار األول يكمن يف استعارته مع وضع بند خيار الشراء كما أن راتب املدافع 
األملاني، صاحب الـ 31 عاًما، قد يقف عائًقا أمام انتقاله إلى ملعب سان سيرو، نظًرا الرتفاعه، وهو ما ال يقدر ميالن على دفعه وتأتي 
هذه األنباء يف ظل التقارير التي تؤكد قرب تعاقد ميالن مع املدافع الدمناركي سيمون كاير، معاًرا من إشبيلية اإلسباني بعد جتربة قصيرة 
غير ناجحة يف أتالنتا وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخًرا برغبة آرسنال يف ضم بواتينغ، مستغًال عدم قدرة الالعب على حجز مكان 

يف تشكيلة بايرن األساسية منذ بداية املوسم.

بفضل فاعلية سليماني
موناكو يعيد لسان جيرمان كابوس 2012

أحرج موناكو مضيفه باريس سان جيرمان، يف املباراة التي جمعتهما سهرة أول أمس 
األحد، يف اجلولة 20 من بطولة الدوري الفرنسي وأشارت شبكة أوبتا إلى أن بي إس جي 
تلقى هدفني أمام أحد ضيوفه يف أول 15 دقيقة بحديقة األمراء ألول مرة منذ 8 سنوات 
وأوضحت أن فالنسيان هو آخر ضيف بحديقة األمراء سجل خالل نفس الفترة، يف مباراة 

أقيمت يوم 16 ماي 2012.
يقلب  أن  قبل   3 الدقيقة  يف  لنيمار  بهدف  جيرمان  سان  باريس  وتقدم 

إال  و13.   7 الدقيقتني  يف  يدر  بن  ووسام  مارتينيز  جليلسون  بهدفني  الطاولة  ن موناكو  أ
العمالق الباريسي أنهى الشوط األول لصاحله بثالثية لهدفني.

ألكسندر  األملاني  حارسه  جتريد  األملاني  شالكه  قرر 
عن  رحيله  إعالن  غداة  الفريق،  قيادة  شارة  من  نوبل 
املوسم  بنهاية  ميونيخ  بايرن  غرميه  إلى  انتقاله  و  النادي 
بسحب  قرارها  اتخذت  قد  النادي  إدارة  وكانت  اجلاري 
جتديد  الالعب  رفض  بعدما   ، نوبل  من  القيادة  شارة 
عقده رغم انها عرضت عليه راتبًا سنويًا اعلى مما سيحصل 
«بيلد»  صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا  البافاري  النادي  يف  عليه 

األملانية، فإن مدرب شالكه دافيد فاغنر وجه بسحب شارة 
الكابتنية من نوبل ، ومنحها لالعب الوسط اإلسباني عمر 
ماسكاريل هذا وتدرك إدارة شالكه بأن جماهير النادي لن 
تتجرع حمل نوبل شارة القيادة، بعدما أمت إجراءات تعاقده 
ان خطف  له  الذي سبق   ، ميونيخ  بايرن  غرميه  مع  رسميًا 
من ناديهم أيضًا حارس الفريق املتميز مانويل نوير يف عام 
الناديني... بني  العالقة  توتر  يف  ساهم  ما  وهو   ،  2011

يشار الى أن ألكسندر نوبل لن يجد عرين النادي البافاري 
مفروشًا بالورود ، حيث سيجد منافسة شرسة من حارس 
يحظى  والذي   ، نوير  مانويل  املخضرم  األساسي  الفريق 
رفضه  عن  عبر  بعدما   ، النادي  مسؤولي  من  كبيرة  بثقة 
 ، اجلديد  احلارس  مع  املداورة  مبدأ  تطبيق  مطلق  بشكل 
ورفضه أيضًا الرحيل ، ُمصرًا على البقاء مع بايرن ميونيخ 

كحارس أساسي حتى بعد بلوغه 33 عامًا من عمره.

ق.ر

قال زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد إن الصبر هو 
للمرة  القدم  لكرة  اإلسباني  السوبر  كأس  بلقب  الفريق  فوز  سر 
على  «امللكي»  فوز  عقب  زيدان جاءت  تصريحات  تاريخه  11 يف 
«األتلتي» يف املباراة النهائية للسوبر التي أقيمت بجدة السعودية 
بركالت اجلزاء الترجيحية بنتيجة 1-4 بعد نهاية الوقتني األصلي 
األحد،  أمس  أول  مؤمتر صحفي  ويف  السلبي  بالتعادل  واإلضايف 
قال زيدان «لقد عملنا كثيرا، وكان لدينا الكثير من الصبر؛ وهو 
أن  عليك  لكن  الصعوبات،  ببعض  املوسم  بدأنا  لقد  الفوز،  سر 
كالعب،  األشياء  من  بالعديد  فزت  «لقد  وأضاف  هادئا»  تكون 
شيء  كل  بتقدمي  مهتم  أنا  كمدرب،  اآلن  لي  يحدث  ما  وهذا 
ومهتم باإلميان مبا نقوم به، مثل جميع الالعبني. بالعمل والتواضع 
ميكنك حتقيق أشياء كثيرة» وأوضح زيدان «لقد جئنا إلى هنا للفوز 

باللقب، لقد رأينا مباراة نهائية عظيمة؛ أتلتيكو مدريد لعب بشكل 
جيد للغاية»...ويف سياق آخرأكد تقرير صحفي إسباني، أمس 
راموس  سيرجيو  العبه  جهود  سيخسر  مدريد  ريال  أن  اإلثنني، 
خالل الفترة املقبلة وشارك راموس يف لقاء أتلتيكو، بنهائي السوبر 
لبرنامج  ووفًقا  للقب  احلاسمة  اجلزاء  ركلة  سدد  كما  اإلسباني، 
«الشيرجنيتو» اإلسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة 
تتراوح بني 10 و15 يوًما، بسبب إصابة يف الكاحل وصرح راموس 
بعد املباراة: «تسديد ركلة اجلزاء على طريقة بانينكا؟ نعم فكرت، 
الركض كثيًرا». وأضاف:  يكن مستعًدا بسبب  لم  لكن كاحلي 
«شعرت بألم يف الكاحل، وكنت خائًفا للغاية، ومع مرور الوقت 
أصبح اجلو أكثر برودة وازداد األلم، لكن يف النهاية هناك الكثير 
من األمور تنسيك األوجاع، واآلن أنا مرهق للغاية، وآمل أال يستمر 

ذلك لفترة طويلة».

مان سيتي يكتسح أستون فيال بسداسية

أغويرو يتجاوز هنري
بفوز صعب على روما

يوفنتوس ينفرد بصدارة الكالشيو 

بعد إعالن انتقاله إلى بايرنبعد إعالن انتقاله إلى بايرنبعد إعالن انتقاله إلى بايرنعد إعالن انتقاله إلى بايرند إعالن انتقاله إلى بايرن إعالن انتقاله إلى بايرنإعالن انتقاله إلى بايرنعالن انتقاله إلى بايرنالن انتقاله إلى بايرنن انتقاله إلى بايرن انتقاله إلى بايرنانتقاله إلى بايرننتقاله إلى بايرنتقاله إلى بايرنقاله إلى بايرناله إلى بايرنله إلى بايرنه إلى بايرن إلى بايرنإلى بايرنلى بايرنى بايرن بايرنبايرنايرنيرنرنن

د
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ئد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

قائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

لقائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

 القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

رة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

 شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ن شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

 من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

سه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

رسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

 حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

د حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

رد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

جرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

 يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

ه يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

كه يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

لكه يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

الكه يجرد حارسه من شارة القائد
بعد إعالن انتقاله إلى بايرن

شالكه يجرد حارسه من شارة القائدشالكه يجرد حارسه من شارة القائد
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وكاالت

بدء  على  ساعة   36 مرور  وبعد 
اتهمت  النار،  إطالق  وقف  سريان 
بخرق  البعض،  بعضها  األطراف 
حلكومة  تابعة  قوات  وقالت  االتفاق. 
ُقتل  مدنيا  إن  الليبي،  الوطني  الوفاق 
منطقة  يف  حفتر  ميليشيات  برصاص 
طرابلس.  شرقي  جنوب  زارا»  «عني 
النار  إطالق  وقف  وكاالت  ورصدت 
يف منطقة صالح الدين التي تعد من 
التي  طرابلس  العاصمة  مناطق  أكثر 
احلفاظ  وبهدف  اشتباكات.  شهدت 
قوات  تواصل  املدنيني،  سالمة  على 
حكومة الوفاق الوطني الليبي التمركز 
مناطق  من  القريبة  املراقبة  نقاط  يف 

االشتباكات، بحسب توضيحها.
وقال أحد قادة حكومة قوات الوفاق 
االستعداد  أهبة  على  إنهم  الوطني، 
ملواجهة أي هجوم قد تشنه ميليشيات 
حفتر، مبينا أن هذه امليليشيات قامت 
القوات  دفع  أجل  من  حترشات  بعدة 
إطالق  وقف  اتفاق  النتهاء  احلكومية 
النار. وأكد القائد العسكري التزامهم 
بأمر وقف إطالق النار الذي تلقوه من 
أن  وأوضح  الوطني.  الوفاق  حكومة 
يتحقق  لن  النار،  دائما إلطالق  وقفا 
إلى  حفتر  ميليشيات  عودة  بعد  إّال 
النقطة التي انطلقوا منها نحو العاصمة 

طرابلس يف ابريل املاضي.
الرئيس  أصدر  الفائت،  واألربعاء 
أرودغان،  طيب  رجب  التركي 

بيانا  بوتني،  فالدميير  الروسي  ونظيره 
إطالق  وقف  إلى  فيه  دعيا  مشتركا، 
منتصف  من  بداية  ليبيا،  يف  النار 
الدقيقة  ومع  السبت/األحد.  ليل 
ملبادرة  واستجابة  األحد،  من  األولى 
تركية روسية، بدأ وقف إلطالق النار 
الليبية،  الوطني  الوفاق  حكومة  بني 
احلكومة  ينازع  الذي  حفتر،  وقوات 
على الشرعية والسلطة يف البلد الغني 

بالنفط.
4 منذ  حفتر،  قوات  وتشن 

على  للسيطرة  هجوًما  املاضي،  أفريل 
مقر  (غرب)،  طرابلس  العاصمة 
كانت  جهودا  أجهض  ما  احلكومة؛ 
حوار  مؤمتر  لعقد  املتحدة  األمم  تبذلها 

بني الليبيني.

احلوار  إن  الثاني  اهللا  عبد  امللك  األردني  العاهل  قال 
بني بالده وإسرائيل متوقف منذ عامني تقريبا، مؤكدا على 
مقابلة  خالل  ذلك  جاء  إطالقه.  إعادة  الضروري  من  أنه 
أجرتها معه قناة «فرانس 24»، ونشرت نصها وكالة األنباء 
التي  اخلطوات  وبشأن  اإلثنني.  (بترا)،  الرسمية  األردنية 
الغربية  الضفة  إسرائيل  ضمت  حال  األردن  سيتخذها 
إن  اهللا  عبد  امللك  قال  ميينيني،  مسؤولني  لتعهدات  تنفيذا 
إسرائيل  عن  معني صادر  «خطاب  هو  الضفة  بضم  التعهد 
سببه السياسات املتعلقة باالنتخابات؛ األمر الذي رفع من 
إعادة  الضروري  «من  أنه  املنطقة».وأكد  يف  القلق  مستوى 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، واحلوار بني  احلوار بني  إطالق 
تقريبا،  عامني  منذ  توقف  الذي  كذلك،  وإسرائيل  األردن 
ولذلك علينا أن ننتظر قرار الشعب اإلسرائيلي». وأكد أن 
«األردن ملتزم بالسالم كخيار إستراتيجي، وهو عامل مهم 
الستقرار املنطقة». وتابع: «نحن، ولألسف، ندرك حقيقة 
تقريبا؛  استمرار أجواء االنتخابات (يف إسرائيل) منذ عام 
األمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على 
قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن عالقتنا اآلن يف حالة توقف 
للشعب اإلسرائيلي االتفاق على حكومة يف  نريد  مؤقت، 
كيفية  إلى  النظر  نتمكن جميعا من  لكي  العاجل  القريب 
املضي قدما». وأوضح: «بسبب موسم الدعاية االنتخابية 
الذي استمر لفترة طويلة، لم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو 
خطوات ذات أثر؛ لذلك عندما تكون هناك بعض القرارات 
والتصريحات، كما ذكرَت سابقا ضم الضفة الغربية، فإنها 

إليها  يسعى  التي  الوجهة  منا عن  الكثير  لدى  الشك  تولد 
بعض السياسيني اإلسرائيليني».

الدول  معظم  وبرأي  برأيي  الدولتني  «حل  أن  واعتبر 
األوروبية هو الطريق الوحيد إلى األمام، أما بالنسبة ملن يدعم 
بالنسبة  أمر غير منطقي  فهذا  الواحدة،  الدولة  أجندة حل 
فريدمان  ديفيد  إسرائيل  يف  األمريكي  السفير  كان  لي». 
سابق  وقت  يف  الغربية،  بالقدس  انعقد  مؤمتر  أملح، خالل 
من الشهر اجلاري، إلى أن خطة السالم األمريكية املعروفة 
إسرائيل  بحق  أمريكيا  اعترافا  ستتضمن  القرن»  بـ»صفقة 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وتعهد  الضفة.  من  أجزاء  بضم 
املنتهية واليته بنيامني نتنياهو، يف ذات املؤمتر، بعدم إخالء 
أي مستوطنة إسرائيلية مقامة بالضفة الغربية، وأكد عزمه 
إلى  بالضفة  امليت  البحر  وشمالي  األردن  غور  منطقة  ضم 

سيادة تل أبيب حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
ق.د

ارتفاع طفيف ألسعار النفط ترقبا 
لتوقيع اتفاق التجارة

صعدت عقود النفط اآلجلة يف بداية التعامالت األسبوعية، اإلثنني، 
مدفوعة بقرب توقيع اتفاق التجارة بني الواليات املتحدة والصني، خالل 

وقت الحق من األسبوع اجلاري.
تشهد العاصمة األمريكية واشنطن، األسبوع اجلاري، توقيع املرحلة 
األولى من االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة والصني، يف خطوة قد 
تضع حدا لتوترات جتارية أثرت على االقتصاد العاملي. واخلميس، أعلنت 
والذي  «ليو خه»  الصيني  الوزراء  رئيس  نائب  أن  الصينية،  التجارة  وزارة 
يرأس فريق التفاوض الصيني مع اجلانب األمريكي، سيوقع املرحلة األولى 

من االتفاق خالل الفترة بني 13 - 15 من الشهر اجلاري.
خلام  اآلجلة  العقود  صعدت  ت.غ)،   08:58) الساعة  وبحلول 
أو  باملئة   0.08 بنسبة  آذار،  مارس/  تسليم  برنت  مزيج  العاملي  القياس 
العقود اآلجلة  للبرميل. كذلك، صعدت  إلى 65.03 دوالرا  5 سنتات 
للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.15

باملئة أو 9 سنتات إلى 59.15 دوالرا للبرميل. والواليات املتحدة، أكبر 
مستهلك للنفط اخلام يف العالم مبتوسط يومي 19.2 مليون برميل، بينما 
الصني أكبر مستورد عاملي للنفط بـ 10.3 ماليني برميل يوميا، وثاني أكبر 

مستهلك مبتوسط يومي 13 مليون برميل.

العراق
عودة الزخم لالحتجاجات مع مرور مئة 

يوم على انطالقها

بعد مئة يوم من انطالق االحتجاجات الشعبية يف العراق، تتواصل 
االعتصامات يف العاصمة بغداد ومحافظات الوسط واجلنوب، بينما يستمر 
اإلضراب العام عن الدوام يف أغلب اجلامعات واملدارس وعدد من الدوائر 
احلكومية. وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد استمرار توافد طلبة الكليات 
واجلامعات، يف إطار الضغط على احلكومة من أجل تلبية مطالب احملتجني 
البصرة  احلالية. ويف محافظة  السياسية  الطبقة  وتغيير  الشامل  باإلصالح 
(جنوبي العراق)، قال شهود عيان إن عددا من طلبة الكليات أغلقوا منذ 
احملافظة،  الزبير» وسط  «باب  كليات  بوابة مجمع  الباكر  الصباح  ساعات 

احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام يف اجلامعات العراقية.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان يف محافظة كربالء (جنوب بغداد) 
بدر  منظمة  أمس مقر  مساء  وأحرقت  هاجمت  مجهولة  مجموعات  إن 
البناء  الشعبي ويف حتالف  القيادي يف احلشد  العامري  يرأسها هادي  التي 
البرملاني. وأوضحت املصادر أن املهاجمني ألقوا قنابل مولوتوف حارقة على 
املقر الواقع وسط املدينة قرب مبنى احملافظة واملجمع احلكومي. وأضافت 
املتظاهرين عن  والهراوات إلبعاد  الغاز  قنابل  استخدمت  األمن  قوات  أن 

املكان، بينما باشرت فرق الدفاع املدني إطفاء احلريق.
وأفاد وسائل إعالم يف بغداد بأن احلراك الشعبي املطالب بإصالحات 
سياسية واقتصادية عاد إلى واجهة األحداث يف العراق، وكان من امللفت 
إضافة مطلب إخراج القوات األجنبية من البالد دون استثناء. وأكد الشارع 
على ضرورة اختيار رئيس للوزراء مستقل ويعبر عن اإلرادة الشعبية وليست 

له تبعية للخارج، ليمهد إلجراء انتخابات تشريعية عامة.

ملك األردن: 
حوارنا مع «إسرائيل» متوقف منذ عامين ويجب إعادة إطالقه

لليوم الثاني على التوالي، ساد هدوء حذر خطوط الجبهة في العاصمة الليبية طرابلس، وألول مرة تعهدت 
األطراف المتنازعة في ليبيا، التزامها بوقف إطالق النار، بعد 10 أشهر من هجوم ميليشيات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر على العاصمة .

ليبيا 

هدوء حذر بطرابلس في ثاني أيام الهدنة
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 تكنولوجيا

«تيك توك» يسير على خطى «سنابشات»
يدرس تطبيق الفيديو «تيك توك» TikTok، الذي يحظى بشعبية كبيرة 

بين المراهقين، إدخال تغذية منسقة للمحتوى توفر مساحة آمنة للعالمات 
التجارية لنشر إعالناتها.

توك»  «تيك  تطبيق  ويواجه 
كمية  بشأن  مخاوف  الصيني 
الفيديوهات املزعجة على منصته.
إمكانية  التطبيق  ويستكشف 
إطالق حتديث يتيح إظهار محتوى 
مبدعي  قبل  من  بعناية  مختار 
«تيك توك» أو مقاطع فيديو أصلية 

أنشأها ناشرون محترفون.
للتطبيق  اخلطوة  هذه  وتتيح 
على  أعلى  إعالنية  أسعار  فرض 
كانت  مما  التجارية  العالمات 
على  املعتمدة  التغذية  يف  عليه 
احلالية،  القصيرة  الفيديوهات 
ويتبع بذلك خطى شركة «سناب» 
متتلك  التي  األميركية   Snap
املنافس  «سنابتشات»  تطبيق 

لـ»تيك توك».
TikTok وقد يخفف قرار

التجارية  العالمات  بني  املخاوف 
أن  الكبرى ووكاالت اإلعالن من 
أن تعمل  التجارية ميكن  إعالناتها 
املشاركات  مع  جنب  إلى  جنبًا 
التي  القانونية  املقلقة أو حتى غير 
على  املستخدمني  بعض  ينشئها 

املنصة الناشئة.
شريك  قال  السياق،  هذا  ويف 

يف وكالة إعالنات كبيرة على دراية 
اتخذ  «إذا  توك»:  «تيك  بخطط 
تيك توك هذه اخلطوة، أعتقد أنها 

ستكون حكيمة».
اململوك  التطبيق،  وجمع 
الصينية  التكنولوجيا  لشركة 
املقدرة   ByteDance
دوالر،  مليار   75 بحوالي  قيمتها 
أكثر من مليار مستخدم شهريًا يف 

ثالث سنوات فقط.
توك»  «تيك  تطبيق  ويتفوق 
فيما  األكبر  منافسيه  على 

يتعلق بقدرات تعديل احملتوى.
«فاينانشال  صحيفة  وذكرت 
العديد  أن  املاضي  الشهر  تاميز» 
اكتشفوا على «تيك  الباحثني  من 
مناسب،  غير  توك» محتوى 

يحتوي على عنف ضد املرأة.
«سناتسات»  أنتطبيق  يذكر 
أنشأ منذ عام 2015 عالمة تبويب 
 ،Discover «اكتشف» 
على  حتريري  محتوى  تضم  التي 
مجموعات  من  املجالت  غرار 
مقاطع  إلى  باإلضافة  إعالمية 
إعالم  وسائل  من  أصلية  فيديو 

شهيرة.
«سناب»  شركة  وتعمل 
مبيعات  على تقسيم 

هذا  يولدها  اإلعالنات التي 
مبوجب  الشركاء  هؤالء  مع  احملتوى 
يذكر  األرباح.  مشاركة  اتفاقيات 
التجارية  للعالمات  ميكن  أنه 
على  فيديو  إعالنات  تشغيل 
«سنابتشت» يف قسم «اكتشف»، 
لكن مع دفع أسعار إعالنات أعلى 
ضمن  أخرى  أماكن  مع  باملقارنة 

التطبيق.
أحدث  يف  «سناب»  وقالت 
أكثر  لديها  إن  أرباحها  عن  إعالن 

«اكتشف»  قسم  قناة يف   100 من 
مع جمهور شهري يبلغ 10 ماليني 
الذي  الوقت  ارتفع  بينما  مشاهد، 
مشاهدة  يف  املستخدم  يقضيه 
التغذية بنسبة %40 على أساس 

سنوي.
وتأتي خطوة «تيك توك» للسير 
على خطى «سنابشات» يف جذب 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  املعلنني 
لشركة  التنفيذيون  املسؤولون 
Byte- الصينية  التكنولوجيا 

بقوة  يروجون   Dance
للتطبيق بني العالمات التجارية يف 
الواليات املتحدة وأوروبا يف محاولة 

الستثماره.
تستثمر  الشركة  كانت  كما 
من منافسني  توظيف  عمليات  يف 
و»سنابتشت»،  «فيسبوك»  مثل 
أدوات  تطوير  إلى  باإلضافة 
للمعلنني، مبا يف ذلك منصة تتيح 
للشركات شراء اإلعالنات مباشرًة 

دون املرور عبر مدير حساب.

ابتسام   بوكثير

هكذا سيمكنك االحتفاظ بشحن 
بطارية هاتفك لمدة 5 أيام

الليثيوم- لبطارية  ميكن 
السعة  ذات  اجلديدة  كبريت 
طفرة  حتقق  أن  للغاية  العالية 
السيارات  صناعة  عالم  يف 
الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي 
من  كثيرا  أرخص  وبأسعار 
عالوة  باألسواق،  حاليا  املتاح 
على زيادة قدرات تخزين الطاقة 
وفقًا  الكهربائية،  بالشبكات 
«نيوساينتست»  موقع  نشره  ملا 

األميركي.
قدرات أعلى بـ5 أضعاف

متكنت ماهدوكت شيباني، بالتعاون مع زمالئها يف جامعة موناش مبلبورن يف 
أستراليا، من تطوير بطارية ذات قدرة أعلى بـ5 مرات من بطاريات الليثيوم أيون.

وتتميز البطارية املبتكرة بقدرة على االستمرار يف العمل بكفاءة تصل إلى نسبة 
الذي  اجلديدة،  البطاريات  من  اإلصدار  وسيكون  دورة،  من 200  %99 ألكثر 

يتناسب مع حجم الهاتف الذكي، قادرًا على إبقاء الهاتف مشحونًا ملدة 5 أيام.
حل مشاكل التمدد واالنكماش

تقول شيباني: كانت ومازالت مشكلة بطاريات الليثيوم - كبريت تتمثل يف أن 
قدرة قطب الكبريت كبيرة للغاية لدرجة أنه ينفصل عن دورات الشحن والتفريغ، 
وبذا تختفي ميزة الطاقة بسرعة عندما ينهار القطب الكهربائي، ومن ثم يتالشى 

شحن البطارية على الفور».
وتوضح شيباني أن تلك املشكلة حتدث بسبب متدد وانكماش قطب الكبريت 
باإلضافة   ،78% حوالي  إلى  احلجم  التغير يف  نسبة  تصل  دورانه، حيث  أثناء 
الليثيوم أيون، املستخدمة يف  إلى تغير يف حجم األقطاب الكهربائية يف بطاريات 
بنحو  أقل  مبعدل  يحدث  ولكنه  الذكية،  والهواتف  الكهربائية  السيارات  تشغيل 

ثمانية أضعاف.

مايكروسوفت تعترف: نراجع مكالمات سكايب
مكاملات  إن  مايكروسوفت  شركة  قالت 
ُتنسخ  لها  التابعة  سكايب  التراسل  خدمة 
من  صغير  عدد  يف  آمنة  «منشآت  يف  اآلن 
نشرته  جديد  تقرير  بعد  وذلك  الدول»، 
اجلمعة،  البريطانية،  «الغارديان»  صحيفة 
الصني  يف  للمتعاقد  الشركة  استخدام  بشأن 
من  للتأكد  املكاملات  بعض  إلى  لالستماع 
بصورة  يعمل  بها  اخلاص  النسخة  برنامج  أن 

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

ُتنسخ فيها مكاملات سكايب.
استعراض آالف التسجيالت الصوتية

وقال متعاقد سابق كان يعيش يف بكني لصحيفة 
الغارديان: إنه نسخ مكاملات سكايب مع القليل من 

احلماية األمنية بسبب تدخل محتمل من الدولة.
وقال املتعاقد السابق الذي لم ُيكشف عن هويته 
التسجيالت  من  اآلالف  استعرض  إنه  للصحيفة 
على  كورتانا  الرقمي  واملساعد  سكايب  من  الصوتية 
على  بكني  يف  منزله  من  الشخصي  احملمول  حاسوبه 

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

اجلنائي.

«أمر جنوني»
سمع  إنه  الغارديان:  لصحيفة  املتعاقد  وقال 
قيامه  أثناء  العادية»  غير  احملادثات  أنواع  «جميع 
األمن  بشأن  نفسي  تثقيف  «بعد  وأضاف:  بالنسخ. 
اآلن،  الشيء  بعض  األمر جنونًيا  أجد  اإللكتروني، 
أنهم قدموا لي عنوان URL واسم مستخدم وكلمة 

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

املقتطفات من الوصول إلى محادثات أطول.
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للعانس،  اللغوي  املفهوم  إلى  رجعنا  إذا 
أهلها  بيت  يف  مكوثها  طال  التي  املرأة  فهي 
عانس  إنه  للرجل  ويقال  بعد.  تتزوج  ولم 
املجتمعات  يف  الشائع  الشعبي  املفهوم  ولكن 
فهم  فقط،  باملرأة  املفهوم  هذا  يلصق  العربية 
به  شخص  أنها  على  العانس  إلى  ينظرون 
أدق  وبتعبير  اجلدران  حبيسة  يجعلها  عيب 
يقال للفتاة العانس «بايرة»، وهي مشتقة من 
فسدت  أي  األرض»  «بارت  العربية  الكلمة 

ولم تعد صاحلة للزراعة.
«أخبار  مصدر  عنه  كشف  ما  وحسب 
% من نساء اجلزائر اللواتي  الوطن «، فإن 51
العنوسة  خطر  يواجهن  اإلجناب  سن  بلغن 
وهناك 4 ماليني عانس جتاوزت أعمارهن ال 
الدول  مقدمة  يجعل اجلزائر يف  مما  سنة،   35
العربية التي تعاني من هذه الظاهرة، إذ يفوق 
ويفوق  ليبيا  سكان  عوانس اجلزائر عدد  عدد 

أيضا عدد سكان 5 دول خليجية مجتمعة.
العنوسة  هل  هو:  نطرحه  الذي  والسؤال 
هي  أم  عزوف  قضية  املرأة اجلزائرية هي  عند 
قضية عدم القدرة على الزواج لعدم استطاعة 
الشريك الوفاء مبتطلباته، وبالتالي يصبح حلم 
أن  أم  ؟  اقتصادي  مشروع  مبثابة  أسرة  إقامة 

هناك أسباب أخرى؟
عن  صحفية،  سنة،   42 كرمية  سألنا 
هذا  فكان  اآلن  حلد  ارتباطها  عدم  سبب 
اجلواب: «املشكلة يف األساس ليست قضية 
للمفاهيم،  تغير  قضية  هي  ما  بقدر  عزوف 
مؤسسة  كأفضل  الزواج  مفهوم  يعد  لم 
كان  كما  منتشرا  املجتمع  الزدهار  اجتماعية 
عليه احلال يف املاضي، احلقيقة أن استهالك 
شبابنا للثقافة الغربية التي تشجع على إقامة 

ميكن  ال  سبب  الزواج  إطار  خارج  عالقات 
جتاهله، إضافة إلى تغير طريقة الزواج واختيار 
أفكار  وانتشار  االختيار  ومقاييس  الشريك 

التحرر» .
نظر  وجهة  طبيبة،  سنة،   34 حلنان  و 
أخرى يف املوضوع، إذ تكشف: « لم يكتب 
لي اهللا الزواج حلد اآلن ولكن احلياة مستمرة، 
املجتمع  أن دوري مهم يف  أعمل وأحس  فأنا 
وأجد  األطفال  طب  يف  مختصة  باعتباري 
متعة كبيرة يف استقبال عشرات األطفال يوميا 
يف املصلحة التي أعمل بها، فذلك يعوضني 
وتضيف:   . األمومة»  حنان  عن  نسبيا  ولو 
سنوات   4 منذ  العمل  يف  زميلي  «خطبني 
ولكننا لم نستطع حتقيق مشروع الزواج بسبب 
أزمة السكن ويف اعتقادي أن السبب الرئيسي 
االقتصادي  التدهور  هو  الفتاة  زواج  لتأخر 
متطلبات  أبسط  ألسعار  املذهل  واالرتفاع 

احلياة» .
سنة،   44 حورية  تقول  جهتها  ومن 
ماكثة بالبيت: «من املؤكد أن نسبة العنوسة 
األسعار،  ارتفاع  مع  يوم  بعد  يوما  سترتفع 
من  خوفا  الزواج  عن  يعزف  الشباب  فمعظم 
قدراته  تفوق  التي  واملتطلبات  املسؤوليات 
الواقعية، لم أوفق يف بناء أسرة ألن كل من 
يتقدم لي، يعجز عن توفير أبسط املتطلبات، 
الزواج فاتني،  أنا ال أشعر باحلسرة ألن قطار 
القاسية  نظرته  يغير  أن  املجتمع  على  لكن 
عائلة  من  كانت  إذا  خاصة  العانس  للمرأة 
ملتزمة ومحترمة، فأنا أرفض أن يلقبني أحد 
بالعانس، هذه الكلمة القاسية جترح مشاعري 

كأنثى» .
وترى سهام 35 سنة، معلمة، أن سبب 
الشباب  هروب  يف  يكمن  الفتاة  زواج  تأخر 
كسبيل  الزواج  اعتبارهم  وعدم  املسؤولية  من 

وحيد وشرعي الرتباط اجلنسني، فهم يقضون 
أوقاتهم يف صرف أموالهم على تفاهات احلياة 
وإن سألتهم عن الزواج، يبررون عدم إقبالهم 
إذ  املهور  بغالء  الشرعية  الرابطة  هذه  على 
تقول: «أنا مستعدة أن أبني حياتي مع شاب 
الزواج  مصاريف  معه  أتقاسم  واع،  متخلق، 
شهما  يكون  أن  بشرط  املسؤولية،  وأعباء 

ومحل ثقة»
يف  آخر  رأي  محامية،  سنة،   36 وملنى 
الزواج  عن  تأخرها  سبب  ترجع  إذ  املوضوع، 
وبني  بينها  العلمي  املستوى  تكافؤ  عدم  إلى 
حتلم  فهي  للزواج،  يطلبونها  الذين  الشباب 
إذ  ومثقفا،  متعلما  املستقبل  زوج  يكون  أن 
تصرح: «لن أرتبط إال مع شاب متعلم ومثقف 
ألحقق التوازن السيكولوجي واالجتماعي يف 
عازبة،  أبقى  أن  وأنا مستعدة  الزوجية  حاتي 
املناسب وكلمة عانس  الشخص  أجد  لم  إذا 

ال تخيفني» .
وهي  «غزالن»،  تقول  أتزوج»،  لن  ال.. 
هذه  تعتدل  الزواج.  عدم  بقرارها  مقتنعة 
احلسناء يف جلستها، وهي تقول، بثقة: «لست 
«نسخة» عن أمي ولن أكون كذلك أبدا»، قبل 
أن تتابع، وهي مترر أصابع يديها بني خصالت 
أكره  الزواج، ألنني  «أرفض  شعرها األشقر: 
كانت  كما  وخدمته،  الزوج  ألوامر  اخلضوع 
املال،  ولدي  ناجحة  طبيبة  فأنا  أمي،  تفعل 
فلماذا أبحث عن رجل «يتحكم» يف مشواري 
من  «غزالن»  خوف  ليس  وطموحي؟»... 
تقبلها  عدم  بسبب  زواج،  جتربة  يف  الدخول 
ليكونا  شخصان  يندمج  أن  يعني  أنه  فكرة 
شخصيتها  «تختفي»  أن  ال  واحدا،  شخصا 
الذي  الشرقي،  زوجها  شخصية  يف  وتنصهر 
«خاضعة»،  زوجة  على  احلصول  يف  يرغب 
السبب الوحيد وراء قرار «غزالن»، التي تبدو 

عن  للتراجع  إمكانية  دون  به،  مقتنعة  أنها 
الزيجات  عشرات  من  أراه  ما  «يكفي  رأيها: 
فما  السيدات...  حياة  حتطم  التي  الفاشلة 
الذي سأستفيده عندما أخرج من جتربة زواج 
أكثر؟»  أو  طفل  ومعي  مطّلقة  ألصبح  فاشلة 
زواج  فشل  حجة  تكيفها  «غزالن».  تتساءل 
أختها بعد مدة قصيرة من الزواج: «انفصلت 
رغم  فقط،  أشهر  ثالثة  دام  زواج  بعد  أختي 
أنها تزوجت بشخص حتبه، فلماذا أكرر هذه 

التجربة القاسية؟»...
أحاطت  التي  الفاشلة  التجارب  كانت 
ب«غزالن» وراء اتخاذها هذا القرار املصيري: 
«احملاكْم عاْمرة غيْر بدعاوي الطالْق».. هكذا 
تتساءل،  أن  قبل  رأيها،  «غزالن»  توضح 
وهي تنظر صوب النافذة: «ما هو الهدف من 
الزواج؟»، تساؤل معروٌف جواُبه مسبقا، كما 
عن  والبحث  واألمان  االستقرار  «إنه  تقول: 
السعادة»، قبل أن تسترسل موضحة أنها تنعم 
مستعدة  ليست  أنها  وتؤكد  األمور  هذه  بكل 
مقابل  تعيشه  الذي  «الهناء»  تخسر  لكي 

وضعية يرغب املجتمع يف أن يضعها فيها.
يخالها الناس مثلية ألنها ترفض الزواج

بعد أن تنوعت آراء و تعليقات من التقينا 
بأقالمنا  نقف  «العنوسة»،  ظاهرة  حول  بهن 
النفسية  اآلثار  عن  للتحدث  أسطر  بضعة  يف 
فتاة  كل  أن  حيث  الشائكة،  املشكلة  لهذه 
غير  بحياة  تتمتع  الزواج،  اهللا  لها  يكتب  لم 
يف  الكثيرات  جناح  من  بالرغم  طبيعية، 
الدراسي  بالنجاح  املعاش  الواقع  هذا  تعويض 
قلقة  إنسانة  املتزوجة  غير  فاملرأة  واملهني، 
واحلرمان  الوحدة  من  تعاني  وعاطفيا،  نفسيا 
تفتقد  وهي  واجلنسي  والعاطفي  النفسي 

الدفء األسري وعاطفة األمومة.

إن غالبية المهتمين بقضايا المجتمع، 
يعتبرون العنوسة خطرا وشبحا يهدد 
معظم شباب المجتمع العربي لما له 
من أبعاد خطيرة، أهمها الخلل في 
البنية األسرية التي تعتبر اللبنة 

األولى واألساسية في بناء المجتمع، 
وقد سبق وأن تناولنا في مقال 
سابق عزوف الرجال عن الزواج 

واستعرضنا األسباب الجوهرية التي 
تقف وراء ذلك . من خالل هذه 

السطور سنلقي الضوء على ظاهرة 
العنوسة أو ما يسمى تأخر الزواج 

عند المرأة، باعتبار الرجل والمرأة 
شريكان أساسيان في بناء عش 

الزوجية، أحدهما يكمل اآلخر ولكن 
المجتمع ينظر دائما إلى المرأة كمتهمة 

وهي مطالبة في كل مرة بإثبات 
براءتها.

ابتسام بوكتير

أخبار المجتمع

إن غالبية المهتمين بقضايا المجتمع، 

بعض النساء اخترن عدم االرتباط

العنوسة .. بين االختيار و االضطرار
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عصير الجزر والزنجبيل..منجم الفيتامينات 
تعد الفواكه والخضراوات هي األساس السهل لنظام غذائي صحي، وعلى اعتبار مساهمتها في صحة 
اإلنسان بطرق متنوعة، فإنه من المستحيل الحصول من أية مواد غذائية أخرى على المكون الغذائي 

المتاح في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات.

علمية  حقائق   «boldsky» موقع  أبرز 
تؤكد 7 فوائد صحية لعصير اجلزر والزجنبيل الذي 
واألعشاب،  اخلضراوات  من  مزيج  من  يتكون 
ويحتوي على أقل من 200 سعر حراري (عندما 
يتم حتضيره من 4 ثمار جزر، ونحو نصف بوصة 

من جذر الزجنبيل).
1. يعزز الجهاز المناعي

العناصر  فوائد  والزجنبيل  اجلزر  عصير  مينح 
و  A الفيتامينات  ألن  وذلك  املختلفة،  الغذائية 

C املوجودة يف اجلزر تفيد خاليا الدم، يف حني أن 
وااللتهابات  لألكسدة،  املضادة  الزجنبيل  خواص 
تزيد من املناعة. كما أنها مجتمعة تساعد يف إزالة 
السموم من اجلسم، وهي طريقة أخرى لتحسني 

مناعته.
للميكروبات  املضادة  اخلصائص  وتساعد 
املتاحة يف مزيج اجلزر والزجنبيل يف قتل البكتيريا 
وبالتالي  للعدوى،  املسببة  الضارة  والفيروسات 

احلفاظ على صحة اإلنسان.
2. الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن عصير الزجنبيل الطازج 
السرطان،  من  مختلفة  أنواع  من  حماية  يكفل 
سرطان  من  ويحمي  يقاوم  أن  للجزر  ميكن  كما 
املبيض، والقولون، والرئة، والثدي وأنواع أخرى 

يف  خاصة  بصفة  الزجنبيل  ويفيد  السرطان.  من 
غنيا  ولكونه  السرطانية،  اخلاليا  انتشار  وقف 
فإن  النباتية،  واملغذيات  لألكسدة  املضادة  باملواد 
منع  على  يساعد  واجلزر  للزجنبيل  الصحي  املزيج 
اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  اجلذرية  اخلاليا  منو 

بالسرطان.
3. السيطرة على مرض السكري

الغني  واجلزر  الزجنبيل  عصير  تناول  ينبغي 
مرض  على  للسيطرة  بانتظام  األكسدة  مبضادات 
مستوى  يخفض  الزجنبيل  ألن  وذلك  السكري، 
السكر يف الدم، ويحسن كفاءة األنسولني، ويقلل 
من املضاعفات املرتبطة مبرض السكري. أما اجلزر 
فهو مفيد أيًضا ملرضى السكري، حيث إنه عبارة 
الدم،  يف  السكر  لنسبة  مخفضة  خضراوات  عن 
التي  العضوية  (الصبغات  الكاروتينات  بينما 
اللون  متنحها  والتي  والطحالب  النباتات  تنتجها 
السكر  مستويات  تنظيم  يف  أيضا  تساعد  املميز) 

يف الدم.
4. تحسين صحة القلب

والتطهير  األكسدة  مضادات  خصائص  إن 
واألوعية  القلب  صحة  تعزز  والزجنبيل  اجلزر  يف 
واأللفا  كاروتني،  البيتا  أن  عن  فضال  الدموية، 
كاروتني واللوتني يف اجلزر تقلل من خطر اإلصابة 
البوتاسيوم  بينما يساعد محتواه من  قلبية،  بنوبة 
يف خفض ضغط الدم. كما يساعد الزجنبيل أيًضا 
على خفض مستوى الكوليسترول، وينظم ضغط 

الدم.
اجلنجرول يف  فإن محتوى  للدراسات،  ووفقا 
العصير الصحي ميكن أن يخفض ضغط الدم، مما 
قد يقلل بدوره من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
5. عالج آالم العضالت

يتميز عصير اجلزر والزجنبيل بخصائص مضادة 
لاللتهابات، ميكن أن تساعد يف تقليل األلم ووجع 
العضالت، ألنه يخفف االلتهاب يف العضالت. 
الزجنبيل  مستخلصات  أن  الدراسات  وأوضحت 
العضالت،  آالم  لعالج  به  موثوق  عالج  هي 
املفاصل  اللتهاب  املضاد  باجلزر  تقترن  وعندما 
يزخر  التي  كاروتني،  والبيتا   A فيتامني  وبفضل 

بها اجلزر، فإن هذا العصير يعتبر عالجا فعاال.
6. تحسين صحة البشرة

من  ممتازا  مزيجا  والزجنبيل  اجلزر  عصير  يعد 
ألن  وذلك  صحية،  بشرة  على  احلصول  أجل 
اجلزر يحتوي على بيتا كاروتني، مما يحسن صحة 
اجللد، كما يحتوي الزجنبيل أيًضا على مضادات 
تعمل  التي  واملعادن  والفيتامينات،  األكسدة، 
املواد  أن  عن  فضال  البشرة،  نسيج  حتسني  على 

املضادة لألكسدة تساعد يف إصالح تلف اجللد.
7. مفيد للمرأة الحامل

تشير الدراسات إلى أن عصير الزجنبيل واجلزر 
مفيد للحوامل ألن وجود فيتامني A يف اجلزر يعزز 
بشكل كبير على منو اخلاليا، مما يساعد أيًضا يف 
التطور الصحي للجنني داخل الرحم. وكذلك فإن 
تناول العصير يساعد يف منع خطر اإلصابة بعدوى 
داخلية رمبا تؤثر على اجلنني. وإلى جانب ذلك، 
حتتاج احلوامل أيًضا إلى الكالسيوم بوفرة، وهو ما 

يقدمه عصير اجلزر والزجنبيل.

ابتسام  بوكتير

8 مضادات حيوية توفرها الطبيعة األم
املنقذ  احليوية  املضادات  وتطوير  اكتشاف  كان 
قبل  إنه  حيث  واحليوانات،  البشر  من  لكل  حرفيا 
عصر املضادات احليوية، كان العديد من االلتهابات 
كعدوى  يبدأ  كان  وما  الوفاة.  إلى  يؤدي  البكتيرية 
البقاء  اجلسم  يستطيع  لدرجة ال  يتفاقم  رمبا  بسيطة 
املضادات  قيد احلياة. ولكن بعد ظهور  بعدها على 
وأصبحت  األرواح  ماليني  إنقاذ  مت  احليوية، 
ما جاء يف  أماًنا، بحسب  أكثر  اجلراحية  العمليات 
Health & Human Re-» موقع 

.«search
ولكن لسوء احلظ، فإن البكتيريا قابلة للتكيف 
بشكل كبير، وذلك ألنها قادرة على التطور لتكتسب 
حصانة ضد ما يتم تناوله من أدوية. وتسمى هذه 
العملية، التي حتدث طوال الوقت، مبقاومة املضادات 
نتيجة  وخطير  سريع  بشكل  حتدث  التي  احليوية، 

لإلسراف يف استخدام املضادات احليوية.
ولهذا السبب، فمن األفضل غالًبا أن يتم منح 
بدون  البكتيريا  محاربة  حملاولة  الوقت  بعض  اجلسم 
على  الطبيعية  القدرة  حتسني  يتم  ثم  ومن  أدوية. 
مكافحة العدوى عن طريق تناول املزيد من الفواكه 

واخلضراوات واملكسرات والبذور بشكل منتظم.
لتعزيز محاربة  وعندما يحتاج اجلسم إلى دفعة 
داء مزعج، فيمكن جتربة واحد من 11 وجبة غذائية 

أو مشروب، حتتوي على مضادات حيوية طبيعية:
1. الثوم

اجلودة،  فائق  شامال  غذائيا  عنصرا  الثوم  يعد 
طبيعي  حيوي  كمضاد  يستخدم  ألنه  فقط  ليس 
بخصائص  أيًضا  يتميز  ألنه  بل  السنني،  ملئات 
مضادة للفيروسات والفطريات وامليكروبات. ويرجع 
أيًضا  متوافر  األليسني،  يسمى  مركب  إلى  الفضل 
الثوم  استخدام  ميكن  العدوى،  وحملاربة  البصل.  يف 

املطحون إما شبه مطبوخ أو نيئا.

2. الفلفل الحار
الشائع  لألمر  مغايرة  النصيحة  هذه  تعد  رمبا 
واملتعارف عليه بشأن جتنب تناول املرضى للوجبات 
مضادا  الواقع  يف  احلار  الفلفل  يعد  ولكن  احلريفة. 
رمبا  لذلك  الطبيعة،  يف  للفطريات  ومضادا  حيويا، 
ميكن حتمل بعض املعاناة لتقصير فترة املرض. ميكن 
الهند  أو جوز  الزيتون  بزيت  الفلفل  تخفيف حريفة 
اإلضرار  دون  الفلفل  فوائد  على  احلصول  أجل  من 

باألنسجة الرقيقة.
3. خالصة بذور الجريب فروت

الغريب  بذور  من  املستخلصة  العصارة  تقوم 
الصابون  يف  النشطة  املكونات  قوة  بنفس  فروت 
املضاد للبكتيريا. وميكن استخدام مستخلص بذور 
الغريب فروت سواء بالبلع لعالج العدوى البكتيرية 
أو سطحيا للقضاء على الثآليل والوقاية من األمراض 

املعدية.

4. زنجبيل
واسمه  للزجنبيل  النشط  احملتوى  أن  علميا  ثبت 
الـ»جينجيرول»، يقلل من خطر اإلصابة بالسرطان 
الهضمي.  اجلهاز  مشاكل  من  يهدئ  أو  ومينع 
حيوي  كمضاد  الزجنبيل  استخدام  األجداد  واعتاد 
طبيعي، خاصة ضد مسببات األمراض من خالل 
مع  الزجنبيل  من  القليل  تناول  ويساعد  املأكوالت. 
أو  الساملونيال  من  الوقاية  على  الغذائية  الوجبات 

الليستريا.
5. الكرنب

امللفوف  املوجودة يف  الكبريت  تتسبب مركبات 
يف  قوية  فاعلية  ذات  أيًضا  لكنها  الغاز،  توليد  يف 
املضادة  الوظيفة  وتكون  الضارة.  اخلاليا  تدمير 

للبكتيريا يف امللفوف أقوى عند تناوله نيئا.
6. زيت جوز الهند

غنيا  كونه  إلى  الهند  جوز  زيت  أهمية  ترجع 
مضادة  خصائص  من  له  وما  األكسدة  مبضادات 
كميات  تناول  ويسهم  وامليكروبات.  للفطريات 

بسيطة من زيت جوز الهند يف تقوية جهاز املناعة.
7. خل التفاح

املتعددة  فوائده  على  التفاح  خل  عشاق  يؤكد 
السرطان،  من  الوقاية  إلى  الوزن  فقدان  من  بداية 
احليوية  املضادات  بدور  أيضا  التفاح  خل  ويقوم 
من  الكثير  من  الشفاء  على  يساعد  مبا  واملطهرات 

األمراض.
8. مستخلص ورق الزيتون

توفير  على  وزيته  الزيتون  على  األمر  يقتصر  ال 
مزايا صحية - فورقة شجرة الزيتون سهلة االستخدام 
أوراق  مستخلص  استخدام  مت  بيت.  كل  يف  أيًضا 
أوائل  منذ  احلمى  حلاالت  طبيعي  كعالج  الزيتون 

القرن التاسع عشر على األقل.
كما تبني أيضا أنه يعد عالجا ناجحا للمالريا. 
األنيوليك يف  أن حمض  مؤخًرا  الباحثون  واكتشف 
الطيف  واسع  حيوي  كمضاد  يعمل  الزيتون  أوراق 

ميكن أن يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات.
تقوية جهاز المناعة

ليست  احليوية  للمضادات  البكتيريا  مقاومة  إن 
مزحة، وميكن إبطاء ذلك باستخدام بدائل املضادات 
واحد  دمج  إن  ذلك.  أمكن  كلما  الطبيعية  احليوية 
على األقل من هذه العناصر الـ8 يف الروتني الغذائي 
ميكن أن يعزز نظام املناعة ومينع البكتيريا من احلصول 
أن  هذا  يعني  ال  ورمبا  اجلسم.  يف  قدم  موطئ  على 
اجلسم لن يحتاج مرة أخرى إلى تناول مضاد حيوي 
أي  عالج  على  سيساعد  ولكن  الطبيب،  يصفه 

عدوى بسهولة وسريعا.
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أبحر الراوي على منت باخرة ( طارق ابن زياد ) ال لفتح اسبانيا 
من  األخرى  الضفة  يف  املفقودة  احلبيبة  عن  باحثا  بل  جديد،  من 
البحر، بعد أن تركها عائدا إلى وطنه للمشاركة يف النضال ومحاربة 
الظالمية بأنوار فكره، ترك احلبيبة ومقاعد الدراسة للبحث عن جتارب 
الراوي  الم تكفي  املطروح  والسؤال  واإلبداع،  الكتابة  تلهمه  جديدة 
جتربة حبه وعشقه تلك،ليكتب ويبدع؟ يبدو أن الراوي يهوى خوض 
التجارب التي تلهمه ولو كانت جتربة املوت التي حصدت أالف من 
أبناء وطنه، كانت جتربة جنونية كما أخبرته احلبيبة ( أميرة أنواًر ) 

وهو يفارقها.
طوال تلك الرحلة و الراوي ( إبراهيم ) يف غرفته مع وحدته، تعود 
لها  أن مّزق  بعد  إلى أخر،  به من زمن  تقفز  الوراء،  إلى  الذاكرة  به 
اللجام، ليقص لنا جتاربه احلياتية اخلاصة يف قالب قصصي أدبي وسرد 
مفعم بالعاطفة اجلياشة و املشاعر الصاخبة كاملوج وبالكثير من الفكر 
والتجارب التي تركت يف أعماقه بصمات ال ميحها الزمن مهما تقدم، 
كان كمن يفرِّغ ما يف أعماقه على الورق األبيض خوفا من هبوب رياح 
النسيان عليه، أو رمبا خوفا من هاجس الكفن الذي يخشى أن يكفنها 
يف حلظة مباغتة، فتصير توأم العدم، نلمس كل هذا من خالل ذلك 
السرد للروائي على لسان ( إبراهيم ) الذي بلغ سن اخلمسني، وهي 
مملوءة  يراها  الروائي  أن  إال  الزمن،  خط  يف  كثيرا  متقدمة  غير  سن 
بالتجارب واِحلكم والنظرات والَعبرات، يرى وجوب تسجيلها وجعلها 

حتفة أدبية ممتعة للقراءة والتأمل.
الفاشلة من أنثى صارت فيما بعد متطرفة،  كانت جتربة زواجه 
ورسائل  املزبلة،  إلى  بثمن  تقدر  التي ال  الفنية  لوحاته  ترمي  كانت 
التهديد بالذبح املرسلة له من طرف جماعة إرهابية، وصف تعاسة 
أصحاب األقالم وهم محشورين يف فندق خوفا من الذبح أو االغتيال، 
سردها  فقد  اكتشافها،  ومتعة  لذة  للقارئ  ألترك  القدر  بهذا  أكتفي 

الروائي بأسلوب أدبي شيق جذاب ومؤثر جدا.
نبش  و  الكاتب  أعماق  إلى  الغوص  حتاول  ذاتية  سيرة  الرواية 
الروائي  أن  إال  الدرر،  واصطياد  وأفكار،  عواطف  من  فيها  املدفون 
لم يلتزم هذا اخلط السردي إلى أخر الرواية، وذلك بإقحامه لبعض 
تاريخية  و  فكرية  قضايا  مع  مباشرة  عالقة  لها  احلساسة  املواضيع 
قرأها وانفعل بها إلى النخاع، فخرجت رغما عنه أثناء سرده لسيرته 
الذاتية، أو رمبا هو من تعمد ذلك، حيث طرحها وقال رأيه فيها بكل 
املوضوعية  لتفرض  ذاتيته  املواضيع فصلته عن  حرية وشفافية، هذه 
نفسها على قلمه وجعل الكثير من سرده يبتعد عن العاطفة املتوهجة 
أثناء سرد القصصي، لهذا كان مضطرا لتغير أسلوبه األدبي العاطفي 
التي  التاريخ  أحداث  بعض  به  ميّحص  فكري محض،  أسلوب  إلى 
ناقشها، ولكن سرعان ما يعود إلى سيرته الذاتية ليغوص بالقارئ من 

جديد يف ذلك احلكي اجلميل املؤثر يف الوجدان.
الروائي  كبير من شخصية  نرى جانب  القضايا  تلك  من خالل 
وفكره وطريقة تفكيره، هو صاحب قراءات كثيرة وطويلة ومطالعات 
قلمه  خالل  من  تدفقت  غزيرة  معلومات  بحوزته  ومتعددة،  جمة 
صح  إن   ) العقلية  أو  الفكرية  ذاته  سيرة  يسجل  وكأنه  السرد  أثناء 
املزج بينهما  القلبية، يحاول  الذاتية  التعبير) إلى جانب سيرته  هذا 
كتجربة منه إلبداع جديد، كأنه يحاول أن يضع اللبنة األولى لذلك 
التجديد، خاصة أن تلك املواضيع املتناثرة املتباعدة يف األفكار والزمن 
للقارئ  يتجلى  فسيفساء  شكل  على  ثقايف  فكري  خيط  يربطهما 
املواضع  تلك  خالل  ومن  قراءته،  يف  جيدا  يدقق  الذي  احلصيف 
التاريخية وكثرة املعلومات ميكن للروائي ( يف رأيي ) أن يكتب رواية 

تاريخية يف املستقبل مبزجه لتلك املادة التاريخية بخياله املبدع.
 ) زياد  ابن  التاريخية، تشكيكه خلطبة طارق  املواضع  تلك  ومن 
فاحت األندلس ) الفصيحة و هو بربري األصل، إذ يستحيل أن يكتب 

خطبة بتلك الفصاحة وذلك اجلمال اللغوي، كما تعرض لألتراك بعد 
غزوهم للجزائر وقتلهم حلاكمها حينها ( سليم تومي ) وقد ذكر بعض 
املراجع التاريخية وأصحابها، ونرى هنا كيف ترك الروائي ذاتيته، كما 
تعرض لنقد سياسة الرئيس الراحل وهو يؤّمم كل ما يف اجلزائر واخلراب 

الذي أوصله بالكثير من املُّالك.
السوداء،  األقدام  قضية  لها  تعرض  التي  الفكرية  القضايا  ومن 
على سبيل املثال محنة الشاعر (جون سيناك ) و الروائي ( ألبير كامي 
) كما تعرض لنقد روائي يتبع إيديولوجية معينة يكتب كي ال ميوت 
مبعنى كي ال ُيقتل يف زمن كانت ُحتّز فيه رقاب أهل الفكر احلر النّير.
بقلم: غريبي بوعالم

ّيبين علَّقُة  الطَّ
.1

ما ُيْسِند الّظهَر قليٌل جّدا
أكثُره جدراٌن من هواٍء

لهذا يرتطُم الّطّيبون دوما بأرض االستغفاِل
أينما وقفوا ُيوقِّع الّنزيُف حضوَرهم بالّدم

تبدو  جتريدية  أوشاما  ترسم  زرقاُء  كدماٌت  أجسادهم  على 
للّسعداء بال معنى

الّطيِّبون أغبياء إلى حدٍّ ما
سريًعا ينسوَن الّشوَك العالق مبؤخراتهم من

احلفر التي سقطوا يف وحشتها
ينسون قسوَة الـ9.81 حيُث الهاويُة السحيقة تسحبهم بسرعة 

اجلرح
هم أّنهم من حلٍم ودٍم وعظاٍم من حظِّ

لو زجاجا كانوا
ى أو شيئا ممَّا يتشظَّ

النْدثروا
.2

ما يقصم الّظهَر وافٌر جّدا
أْوَجعه ما يكون:

الفَم الذي منْحَته اخلبَز واملاَء
ْرَت يف سوادها بريَق احملبَّة العَني التي فجَّ

القلَب اليابَس الذي مْألَته باألنهار
ر عن أنياِب عدوٍّ ديَق الذي كشَّ الصَّ

مَن الذي شّرَح جسدَك وراَح ينادي الكالب اآلدمية موصيا  الزَّ
أْن متَأل

جيوَبها بامللح والسكاكني
يِّبَني  والطَّ والّصفحة  الكلماِت  احتمال  من  أطول  والقائمة 
العابرين سبل املهالك يف قلوب األشرار املتلبِّسني بالصداقة واحلبِّ 

املنتحلني صفة البراءة
.3

متاما كلعبة األبواب املغرية
يُِّب كّل القلوب التي يحبُّ يطرُق الطَّ

فتكشف له عن الثعابني والعقارب..القروش
آكلي اللحم البشرّي..الوحوش اجلائعة..النباتات الّسامة
األشواك..دمى تشبهه مشنوقة أو محروقة أو عامرة باإلبر

الكوابيس..اجلماجم
غط واإلغماء وكلِّ ما يشعل فيه ارتفاع الضَّ

أّما أقرب القلوب إلى عذوبة روحه
فتكشف له عن هدية مغلّفة بالورود

وإْذ يفتحها بفرح األطفاِل
يجُد:

صندوق باندورا
.4

أشّد الّطّيبني ذكاًء
د البارد يدخل منكِسرا إلى بيت الّتوحُّ

م املفاتيح والثقَة ُيغلِّق جميع منافذه ويحطِّ
ويصبغ زجاج الّنوافذ بالسواد

ا أشّدهم غباًء فيظّل مع الناسأمَّ
ومعه ال أحد

حتته الريُح
وحوله معاول تكفي لهْدم بنية اإلنسان فيه

يهمس يف باله خياٌل:
أحباُبك يعملون مع سّيدنا عزرائيل

ينتفض
به نار الفزِع

لكّنه ال يصّدق الّطيَف
حّتى تلتهمه حفرٌة أخرى

ثّم..
.....ينسى

.5
حتت شجرة جتود بالّظّل والفاكهة

ّيبني متّدد أحُد الطَّ
وإْذ حملتْه مالئكة النُّعاس بعيدا بعيدا

داخل  مهجورة  مدينة  قائمة يف  كبيرة  نفَسه يف ساحة  رأى 
إلى  يعرُف  من  أغلُب  ل  حتوَّ وقد   Days Later فيلم28

Zombie جوعى متوّحشني يريدون متزيقه قطعا قطعا
فظّل يركض

يركض
منطلقا كسهم

ناظرا وراَءه إلى بشاعتهم
حتى اصطدَم بعمود كهرباَء

مْشجوَج الرأس استفاَق
بجانبه حجٌر عليه كثير من دمائه الساخنة

-»هل حلقني الـ Zombieإلى الواقع؟؟»
-»أحدهم اشتهى تفاحة فأخطأها وقطَف رأَسَك»..

قالِت الّشجرُة
بقلم: محمد األمني سعيدي

قراءة في رواية «رجل في الخمسين» 
للروائي الجزائري حميد عبد القادر

«أخبار الوطن» شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com

«أخبار الوطن تنتظر إبداعكم»
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ألسبوع  الثالثة  الطبعة  عرفت 
افتتح  الذي  األمازيغي  الثقايف  التراث 
مشاركة  الطارف  مبدينة  األحد  اليوم 
بالبالد  جهات  عدة  من  11والية 
وباتنة  وزو  تزيزي  من  كل  غرار  على 
حسبما  وعليها  والبويرة  وبومرداس 
التظاهرة  هذه  تنظيم  ويندرج  لوحظ. 
جانفي   18 غاية  إلى  ستتواصل  التي 
اخلاصة  التظاهرات  إطار  يف  اجلاري 
اجلديدة  األمازيغية  بالسنة  باالحتفال 
التظاهرة  التي  2970. وتتضمن هذه 
أحمد  الشباب  دار  من  كل  حتتضنها 
للمطالعة  الرئيسية  واملكتبة  بتشني 
من  جملة  فرانسواز  لويس  العمومية 
معرض  غرار  على  الثقافية  األنشطة 
اللباس  يضم  الذي  األمازيغي  للتراث 
عن  فضال  الفضية  واحللي  التقليدي 
جناح للفخار واملنسوجات وفني اخلط 

والرسم.
بالوالية  الثقافة  ملدير  واستنادا 
هذه  برنامج  بأن  صايف  عادل  السيد 
مديرية  من  مببادرة  املنظمة  التظاهرة 
حرفية  أنشطة  عدة  تتضمن  الثقافة 
خاصة بالتراث األمازيغي منها أطباق 

مسكرة وماحلة تبرز العادات والتقاليد.
وكذا عرض كتب تتناول مواضيع 
لعرض  وجناح  باألمازيغية  عدة 
حرفية  ومنتجات  وعطرية  طبية  زيوت 
يبرز  والفخار  السالل  إلى  باإلضافة 
مدى توارث هذه العادات أبا عن جد 
على  واحملافظة  االهتمام  يبرز  ما  وهو 

أحد مكونات الهوية الوطنية.
الهام  املوعد  هذا  برنامج  ويحمل 
تقدمي عروض فلكلورية وتنظيم ندوات 
جامعة  من  أساتذة  ينشطها  فكرية 
وكذا  بالطارف،  جديد  بن  الشاذلي 
يتضمن  باألطفال  خاص  مفتوح  يوم 

عروضا بهلوانية ومسرحية.
بأن مختلف  الثقافة  وأضاف مدير 

جوائز  بتقدمي  ستتوج  األنشطة  هذه 
خاصة  الرسم  يف  لوحة  ألحسن 
تشجيعية  جوائز  توزيع  وكذا  باألطفال 

للمشاركني.
هذه  ختام  حفل  سيتميز  كما 
األول  يومها  يف  عرفت  التي  التظاهرة 
ومن  الزوار  طرف  من  كبيرا  إقباال 
ينشطه  فني  حفل  تنظيم  الشباب 
الفنان بوعالم شاكر يف الطابع القبائلي 
من  مرنيل  الرشيد  عبد  الفنان  وكذا 
البدوي والفن  والية املسيلة يف الطابع 
أحمد  الشباب  بدار  وذلك  الترائق 
للمطالعة  الرئيسية  واملكتبة  بتشني 
العمومية حسبما أضافه مدير الثقافة.
محمد الرشيد قبع

في طبعتها الثالثة بالطارف 
11 والية مشاركة في األسبوع التراثي الثقافي األمازيغي

الدولة  كاتب  دادة  سليم  قام 
املكلف باإلنتاج الثقايف بزيارة والية 
من  عدد  تفقد  حيث  متنراست، 
واملتعلقة  للقطاع  التابعة  الهياكل 
له  كان  كما  الثقايف،  باإلنتاج 
لقاءات مع عدد من الفنانني وممثلي 

املجتمع املدني.
وقام دادة يف أول خرجة رسمية 
الوطني  الديوان  متحف  مبعاينة  له، 
للحضيرة الثقافية لآلهقار، والتعرف 
على عمل هذه األخيرة واالستماع 
والعاملني  املسئولني  انشغاالت  إلى 
فيها خصوصا فيما يخص حتّور الثروة 
األصناف  بعض  وانقراض  البيئية 

ومعاينة  باملنطقة،  اخلاصة  احليوانية 
القدمية  واملدافن  احلجرية  النقوش 
إلى  واالستماع  تڤمرت  ملنطقة 
تهريب  من  فيها  املراقبني  شكاوى 
املعالم  وتخريب  اجليولوجي  الرصيد 

األثرية يف كل اآلهڤار.
كاتب  دادة  سليم  وأعطى 
الثقايف،  باإلنتاج  املكلف  الدولة 
املهرجان  فعاليات  افتتاح  إشارة 
واألغنية  للموسيقى  الثقايف  الوطني 
عشر  احلادية  طبعته  يف  األمازيغية 
أول  بساحة  اخلميس  يوم  مساء 

نوفمبر بتمنراست.
ق.ث

قام بمعاينة متحف الحضيرة الثقافية لآلهقار
سليم دادة في أولى خرجاته إلى تمنراست

 األولى في الشعر والثانية في الرواية
الجزائر تتوج بجائزتين في مسابقة 

اإلبداع  العربي بالشارقة

يف  بجائزتني  اجلزائر  توجت 
العربي،  لإلبداع  الشارقة  مسابقة 
حملمد  األولى  اجلائزة  عادت  حيث 
الثانية  واجلائزة  الشعر،  يف  بوثران 
ألمينة معنصري يف جنس الرواية، 
من  العديد  يف  قوية  مشاركة  بعد 
القصيرة  القصة  غرار  على  الفئات 

والنص املسرحي.
تأسست جائزة الشارقة لإلبداع 
وتنعقد  اإلمارات،  دولة  العربي يف 
يف عدد من الدول العربية، وتشكل 
العربي  لإلبداع  الشارقة  «جائزة 
اإلصدار األول» ملمحا أساسيا من 
مالمح النشاط الثقايف لدائرة الثقافة 
اِنطالقها  منذ  بالشارقة  واإلعالم 
الشامل  امللمح  ذلك   ،1996 سنة 
من  العربي  العمق  مع  واملتفاعل 
للشباب  موجهة  اجلائزة  أن  حيث 

العرب حتى سن األربعني.
تسليط  على  املسابقة  وتعمل   
لم  التي  املواهب  واكتشاف  الضوء 
على  سابقة  إصدارات  لها  يكن 
ستة  أدبية  ميادين  ويف  اجلائزة 
والرواية  القصيرة  القصة  يشمل 

واملسرح  األطفال  وأدب  والشعر 
يف  فائز  كل  ويحصل  والنقد، 
املرتبة األولى على 6 آالف دوالر، 
آاالف   4 على  الثاني  يحصل  فيما 
3 على  الثالث  ويحصل  دوالر، 

طباعة  إلى  إضافة  دوالر،  آالف 
املخطوط الفائز (طبعة أولى)، ليتم 
توزيعها وعرضها يف معارض الكتب 
العربية التي تشارك بها دائرة الثقافة 
لدعوة  إضافة  بالشارقة،  واإلعالم 
عمل  ورشة  يف  للمشاركة  الفائزين 
املعالم  على  بجولة  تختتم  إبداعية 
الثقافية واألكادميية مبدينة الشارقة.

يكون  أن  املسابقة  شروط  ومن 
عمر املشارك من 18 إلى 40 سنة،   
العربية  باللغة  املشاركات  تكون  أن 
يف  فازت  قد  تكون  وأّال  الفصحى 
لنيل  ُقدمت  أو  مشابهة،  مسابقة 
درجة جامعية، وأّال يكون قد سبق 
والدوريات،  الصحف  يف  نشرها 
املسابقة  يف  فاز  ملن  يجوز  ال  وأن 
مرور  بعد  إال  أخرى  مرة  االشتراك 

ثالث سنوات.
صارة بوعياد

صارة بوعياد

املسيلة  لوالية  الثقافة  مدير  كتب 
من  رسميا  أقيل  الذي  الظريف  رابح 
منصبه يف صفحته الرسمية على موقع 
أن  «الفايسبوك»  االجتماعي  التواصل 
التحريرية  للثورة  خائن  رمضان  عبان 

وعميل لفرنسا.
قالت  بيان  الثقافة  وزارة  أصدرت 
لوالية  الثقافة  مدير  به  قام  «ما  فيه 
مسيلة وذلك بتجنيه على ذاكرة عبان 
واخلالدة  الكبرى  الوجوه  أحد  رمضان 
للثورة اجلزائرية، وأحد مهندسي مؤمتر 
الصومام الذي وفر للثورة اجلزائرية بعد 
يف  اجلديد  الثاني  النفس  انطالقها 
اللبنات  ووضع  الفلسفية  الرؤية  إثراء 
ومؤسساتها،  الثورة  لهياكل  األساسية 
الشهيد عبان رمضان، إن وزارة الثقافة 
واملرفوض  املتهور  الفعل  هذا  من  تتبرأ 
أحد  طرف  من  وسياسيا  أخالقيا 
األدنى  احلد  يلتزم  لم  الذي  كوادرها 
بالسلوكيات  وال  املسؤولية،  بقواعد 
التي من املفروض أن يتحلى بها إطار 
وميثل  للثقافة  مديرية  يقود  ومثقف 
سياسة احلكومة الثقافية عند مواطني 

وسكان والية من واليات الوطن».
مدير  به  قام  «ما  البيان  يضيف 
ومضمونا،  شكال  مرفوض  الثقافة 
يلزمه  تصريحه  أنه  تبريره  يعفيه  وال 
اإلساءة  إن  رأيه،  عن  عبر  كمواطن 
دفعوا  الذين  واملجاهدين  الشهداء  إلى 

الثمن بحياتهم ال ينضوي بأي شكل 
حتت حرية التعبير».

عبان  «الشهيد  جمعية  وقامت 
رمضان» وعائلة عبان رمضان وجهات 
ضد  شكاوى  عدة  يرفعون  أن  أخرى 
مدير الثقافة السابق لوالية املسيلة رابح 
ظريف، ورغم اتصاالت بني وزير سابق 
للثقافة وعائلة عبان رمضان اعتذر فيها 
ولكن  الشهيد  طالت  تصريحات  عن 
العائلة مصرة على القضاء لرد االعتبار 
كما أقدم الرئيس عبد املجيد تبون 
بإعداد قانون يجرم كل مظاهر العنصرية 

بعدما  اإلجراء  جاء  حيث  واجلهوية، 
لوحظ «ازدياد خطاب الكراهية واحلث 
على الفتنة خاصة يف وسائل التواصل 
وجه  يف  الباب  و»لسد  االجتماعي»، 
وسلمية  حرية  يستغلون  الذي  أولئك 
االنسجام  تهدد  شعارات  برفع  احلراك 
ظريف  رابح  أن  ويذكر  الوطني». 
اشتغل صحفي بإذاعة مسلية، حيث 
كان شاعرا قبل أن يتحول بقدرة القادر 
الثقافة  وزير  عهد  يف  سينارسيت  إلى 
السابق عز الدين ميهوبي ليكتب كل 

من «ابن باديس» و»أحمد باي».

على إثر خطابه أن «عبان رمضان» خائن

إقالة رابح ظريف من على رأس 
مديرية الثقافة  بمسيلة

تمت إقالة رابح ظريف من على رأس مديرية الثقافة لوالية مسلية، بعد وصف الشهيد عبان رمضان بالخائن، وعلى إثر 
خطاب الكراهية والتخوين تعمدت وزارة الثقافة إلقالته رسميا من منصبه، ليأتي القرار الرئيس تبون بإعداد قانون يجرم 

كل مظاهر العنصرية والجهوية.
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جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن 
جون معًا من جديد! 

أحمد الفيشاوي في إجازة مع 
وزوجته 

شاركت ندى الكامل متابعيها على السوشيال ميديا مبقطع فيديو 
جديد لزوجها الفنان أحمد الفيشاوي أثناء وجودهما يف أحد الفنادق 

يف رأس البر لقضاء إجازة رومانسية قصيرة هناك.
منطقة  أمام  البر  رأس  «من  قائال:  املقطع  يف  الفيشاوي  وعلق 

اللسان».
عدم  يبرر  أن  اإلجازة  يف  زوجته  مع  بظهوره  الفيشاوي  واستطاع 
حضوره للعرض اخلاص بفيلم «يوم وليلة» والذي يشارك يف بطولته 

مع النجم خالد النبوي.

بعد 41 عامًا، أعاد كل من جون 
إحياء  جون  نيوتن  وأوليفيا  ترافولتا 
معًا  اجتمعا  إذ   Grease فيلم 
يف حدث فني أقيم يف والية فلوريدا 

األميركية احتفاًال بالفيلم.
ترافولتا  جون  البطالن،  وعاد 
(65 عامًا) وأوليفيا نيوتون جون (71
سبق  التي  أزياءهما  ليرتديا  عامًا)، 
بشخصيتّي  الفيلم  يف  واعتمداها 
أولسون،  وساندي  زوكو  داني 
ذكرى  إلحياء  املسرح  إلى  وصعدا 

هذا العمل الشهير.
اختارت أوليفيا أن تغني مقطعًا 
Ho- وهي  الفيلم  أغنية  من 
pelessly Devoted

يف  ترافولتا  وشاركها   To You

غنائها على وقع صيحات املعجبني. 
مع  بالرقص  ترافولتا  جون  قام  كما 

مجموعة من الراقصني.
أوليفيا  واملغنية  املمثلة  أن  يذكر 
الثدي  سرطان  تكافح  جون  نيوتن 
للمرة الثالثة، لكن معنوياتها كانت 
عالية جدًا يف ذلك االحتفال، وكان 
فيلم  يف  ترافولتا  جون  مع  لقائها 
يف  الرئيسي  السبب   Grease
مت  الذي  الفيلم  ألن  العاملية  شهرتها 
العام 1978 أصبح واحدًا  طرحه يف 
من أكبر األعمال املوسيقية مبيعًا يف 
كل العصور، واقتحم ألبوم املوسيقى 
يف  األغاني  قوائم  للفيلم  التصويرية 

العالم أجمع.

نانسي عجرم وزوجها ممنوعان من السفر

التواصل  مواقع  على  انتشر  لألحداث،  تطور  يف 
الشاب  والد  نية  عن  مؤكدة  غير  معلومات  االجتماعي 
املقتول يف فيال الفنانة نانسي عجرم بالتنازل عن القضية 
مقابل أن تتبنى األخيرة رعاية طفليه إلى حني بلوغهما 

سن الرشد.
ويف هذا السياق، نفت احملامية السورية ريهاب ممدوح 
املوسى  محمد  الشاب  عن  الدفاع  جلنة  رئيسة  البيطار، 
األمر،  اللبنانية   mtv قناة  على  تلفزيوني  لقاء  خالل 
مؤكدة أن كل ما يقال غير حقيقي، ولم يتنازل الوالد عن 
حق ابنه، وكذلك والدته وزوجته، وإنهم يرغبون مبواصلة 

القضية حتى احلصول على حق ابنهم.
وأضافت: «نحن يف مرحلة التحقيق، وال ميكن حاليا 
اجلديدة،  األدلة  بعض  مع ظهور  بالنتائج، خاصة  التنبؤ 

ولكن نتمنى أن يحصل القتيل وأهله على حقهم».
من  الساخرة  للتعليقات  البيطار  وتعرضت  وسبق 
بعض صفحات محبي النجمة اللبنانية حني طلبت من 
السفر  من  وزوجها  عجرم  نانسي  منع  اللبنانية  السلطات 
خارج األراضي اللبنانية، علمًا أن الدكتور فادي الهاشم 
قد اخرج من السجن بسند إقامة وبالتالي حكما مينع أن 

يسافر.

محمد رمضان وسعد لمجرد في السينما
كل  ملجرد  سعد  املغربي  الفنان  فاجأ 
سيدخل  أنه  أعلن  عندما  ومتابعيه  محبيه 
عالم السينما قريبًا، ويف التفاصيل فقد أشار 
مع  حاليًا  حتضيرها  يتم  مفاجأة  وجود  إلى 
املمثل املصري محمد رمضان الذي قدم معه 

أغنية «إنساي» وحققت جناحات كبيرة.
الذي  حفله  خالل  ملجرد  سعد  وقال 
دبي  مركز  يف  رمضان  محمد  برفقة  أحياه 
إن  للجمهور  «فاكر وعدنا  العاملي:  التجاري 
شاء اهللا فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا 

ويتم التحضير له حاليًا».
أغنية  احلفل  يف  قدما  الثنائي  أن  يذكر 
قبل  من  كبير  تفاعل  وسط  «إنساي» 

احلضور.

األمير هاري يبحث عن عمل لزوجته 
األمير  فيديو  مقطع  رصد 
Prince Harry هاري 

لزوجته  عمل  عن  يبحث  وهو 
Meghan ماركل  ميغان 

Markle قبل أن يترك منصبه 
بريطانيا  اإلقامة خارج  ويقرر  امللكي 

بعيدًا عن قصر باكنغهام.
دوقة  يلوم  اجلميع  أن  ورغم 
السبب  بأنها  ويتهمها  ساسيكس 
من  زوجها  النسحاب  الرئيسي 
مهامه  عن  وتخليه  املالكة  العائلة 
املشروعات  يف  العمل  وتفضيله 
امللكية  العادات  عن  بعيدًا  اخليرية 
يبرئها  املقطع  هذا  أن  إال  املقطع متامًا ويثبت أن دوق ساسيكس هو من كان يخطط منفردًا الصارمة،  هاري يف  األمير  يظهر  املالكة.  العائلة  على لالبتعاد عن  يقترح  وهو  املاضي  جويلية  لشهر  تاريخه  يعود  االستعانة الذي  ديزني  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيغر  بزوجته لتقوم باألداء الصوتي يف أفالم التحريك التي تنوي بوب 

الشركة إنتاجها قريبًا، حيث قال له: 
الدبلجة  جتيد  ميغان  أن  تعلم  «هل 
«حقًا؟»  إيغر:  بوب  ليرد  الصوتية»، 
ليكرر األمير هاري: «هل كنت تعلم 

ذلك؟».
ذلك  يف  ماركل  ميغان  وكانت 
النجمة  مع  باحلديث  منشغلة  الوقت 
بيونسيه خالل العرض اخلاص لفيلم 
بدت  حيث   ،Lion King
عليها الدهشة عندما انتبهت لكلمات 
زوجها، حينما استطرد قائًال: «تبدو 
مندهشًا.. إنها حقًا مهتمة باألمر»،  
ليرد بوب إيغر: «بالتأكيد.. نحب أن 

جنرب.. هذه فكرة عظيمة».
يف وكانت ميغان ماركل قد أعلنت أنها قد قبلت العمل  الشخصيات  لبعض  صوتية  كمؤدية  ديزني  شركة  البرية مع  احلياة  وإنقاذ  اإلطفاء  لعمليات  الشركة  تبرع  منذ مقابل  بها  الغابات  احتراق  مأساة  تعيش  التي  أستراليا  يف 

أسابيع.
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أقالم

كان  جدا  قريب  عهد  إلى   
االحتفال برأس السنة الليبية أو النوميدية 
االسم  هذا  ألن  األمازيغية  أقول  وال   –
سواء  القدماء  املؤرخني  من  أي  يذكره  لم 
«ابن  باستثناء  األعاجم،  أو  العرب 
خلدون» يف القرن 14م حيث نسب البربر 
إلى جدهم «مازيغ بن كنعان بن حام بن 
جاؤوا  أنهم  مضيفا  السالم»،  عليه  نوح 
من قبيلة «حمير» اليمنية العربية، فهناك 
ورفض  خلدون»  «ابن  تسمية  قبل  من 
االنتساب إلى العرب واليمنيني- كان كل 
اجلزائريني يحتفلون به كل حسب موروثه 
بالعربية  فالناطقون  والعرقي،  الثقايف 
يسمونه «راس العام نتاع لعرب» والناطقون 
بال  اوسقاس»  «ايخف  يسمونه  بالقبائلية 

إضافات.
أجدادنا  من  أحد  يحرم  لم   
االحتفال براس العام نتاع لعرب وذلك منذ 
فقط  قليلة  سنوات  منذ  إال  خلت،  قرون 
واملتاجرون  بالدين  املتسترون  ظهر  بعدما 
العرقي  املكون  وهويات  ثقافة  حملاربة  به 
اجلزائري،  للشعب  والعريف  االجتماعي 
ويف مقابله ظهرت حركة «املاك» العنصرية 
املعادية لكل ما هو عربي وإسالمي فلكل 
فعل رد فعل مساو له يف القوة ومعاكس يف 

االجتاه.
طروحات  عن  النظر  وبغض   
«املاك» واملتشددين اإلسالماويني وسياسة 
االستعمار الفرنسي بكل مكرها ودسائسها 
الشعب  مقومات  يف  وتزهيدها  وتفريقها 
نحتفل  ونحن  قبلها،  ما  ومنذ  اجلزائري 
لوبية،  هي  هل  يهم  ال  شعبية  بطقوس 
زراعية،  طقوسية  قرطاجية،  نوميدية، 
ووفاء  العام»  «راس  أو  «يناير»  تسمى 
وتشجيعا  لألسالف  واحتراما  لألجداد 
للقطاع الزراعي وتربية الدواجن، املهم أننا 
ثقايف  كموروث  بيناير  نحتفل  ومازلنا  كنا 

شعبي مشترك بيننا جميعا.
الدمياغوجية  عن  بعيدا   
به  االحتفال  يقدم  أصبح  والشعبوية، 
اجتماعية   – سياسية   – ثقافية  كصحوة 

جديدة  مساحات  عن  لها  تبحث  ملظلمة 
الدستور  عبر  اإللزامي  التشريع  من خالل 
به  االحتفال  يجعل  ما  وهو  والقوانني، 
منفرا من عفويته الشعبية. فالتيار البربري 
خصوصية  فرض  يحاول  الذي  العنصري 
وعاداتها  لهجاتها  بكل  محلية  ثقافة 
وطقوسها. فالتيار البربري العنصري ليس 
دراسات  نتاج  ولكنه  األصلية  ثقافتنا  من 
يقدم  أصبح  حيث  فرنسية،  استعمارية 
نفسه على أنه املتحدث الرسمي والوحيد 
كهوية  يقدمها  فهو  األمازيغية،  باسم 
وليس كمكوني  اجلزائري  للشعب  وحيدة 
األخرى  الهويات  مكونات  هوياتي ضمن 
لإلنسان املغاربي، والطريقة التي دسترت 
وطنية  وليس  كلغة رسمية  األمازيغية  بها 
فقط، كل ذلك مرر من خالل تعديالت 
برملان مشكوك يف شرعيته، وكان ذلك يف 
الستمرار  وحتضير  عملية  مجرد  احلقيقة 

البوتفليقية.
فيها  مت  التي  املشينة  املشاهد   
بعض  يف  األمازيغي  العام  رأس  إحياء 

استالب  حالة  عن  تعبر  الوطن  واليات 
جيجل  يف  «يناير»  تقدمي  فمحاولة  ثقايف، 
مثير  القبائل  جيراننا  طقوس  من  املستورد 
على  ضحك  فهو  واالستهزاء  للدهشة 
احمللي،  الشعبي  الثقايف  وموروثنا  ذقوننا 
اجلزائر  يف  منطقة  لكل  أن  يعرف  فكلنا 
والغناء  واللباس  الطبخ  يف  احمللية  تقاليدها 
يجمعها  اللهجات،  يف  وحتى  والزخارف 
الشمال اإلفريقي وهي ليست  كلها عمق 
الواليات  وتقاليد  عادات  بتقليد  ملزمة 
األخرى. فمحاولة طمس ثقافة أية منطقة 
اإلقصاء  إلى  محالة  ال  يقود  وطننا  يف 
فالثقافة  الكراهية،  وحتى  والتطرف 
بالقوة  تفرض  وال  تستورد  ال  الشعبية 
علينا  لذلك  القوة.  هذه  كان شكل  مهما 
من  والعمل  بعضنا  خصوصيات  احترام 
أجل دعم القواسم املشتركة ... األوطان 
ال  وهي  الهوياتية،  املشتركات  على  تقوم 
محاولة  لكن  احمللية،  اخلصوصيات  تلغي 
استغالل السلطة والنفوذ والدستور لفرض 
احمللي بالقوة وجعله وطنيا، ال يؤدي ذلك 

نعذر  قد  والفتنة.  للكراهية  إال  نظرنا  يف 
العامة يف جهلها، لكن أن تنخرط النخب 
اجلامعية واإلعالمية يف ملفوظات الشحن 
أشد  ذلك  على  يالمون  فإنهم  الهوياتي 

اللوم.
يثير  فالحيا  عيدا  «يناير»  ويبقى   
تلقفه  إن  ما  وعفويته،  بحبه  الناس  فرحة 
اللوبي  الفرعوني  املصري  «شيشناق» 
العرجاء  البوتفليقية  السياسة  وباركته 
اليوم  أصبح  جديدة  سنة  رأس  وأنتجت 
للسخرية  منطلقا  الوطن  جهات  بعض  يف 
والكراهية. فمظاهر االحتفال  واالستهزاء 
به أبعدته نهائيا عن طابعه الثقايف الشعبي 
رقص  من  دعائي  كرنفال  إلى  وحولته 
ضد  لسنا  والهيدورات،  لألقنعة،  ولبس 
أن  النوميدية  للثقافة  وميكن  به  االحتفال 
الوطنية  الوحدة  رص  يف  قوية  لبنة  تكون 
الهوياتية مبا يف ذلك دول شمال إفريقيا، لو 
ترك ذلك للبحوث العلمية األكادميية ... 
أن  تنتظر  أهله فال  لغير  يترك األمر  أن  أما 

جتني العنب من الشوك.     

بقلم : عز الدين معزة■

يناير رأس السنة الفالحية بين 
الحقيقة واألسطورة والسياسة
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5 بنادَق صيد ضبُط 

حجُز 15 قنطاًرا من الكيف المعالج بالنعامة 
رحمة ع.

نّفذوها  و抠摐شيط  بحث  عملية  إثَر  أمس،  أول  الوطني،  الّدرك  عناصُر  ضبَط 
من  ضخمة  كميًة  النعامة،  و摀扰ية   搐撠 صفيصيفة،  ببلدية  ا摀摐رير  حاسي  技摐نطقة 

الكيف ا摀摐عالج ُتقدر بـ 15 قنطارا و66 كيلوغراما.
من  وكميَة  صيٍد  بنادَق   5 الوطني  الّدرك  عناصر  ضبط  آخر،  سياق   搐撠
ا摀拠راطيش و28,73 كيلوغراما من ا摀摐واد الكيماوية، بكل من باتنة وأم البواقي. 
搐撠 ح撠摠، جرى توقيف شخص كان على م抠摠 مركبة نفعية ُمحملة بـ3990 علبة 

من السجائر ببسكرة.

بلسـان: ريـــاض هـويـلي

شكرالكم..

撠摠ل يوم摀扰حوادث سير خ 搐撠 مصرُع 13 شخًصا

القاتــُل الّصامــت يــودي بحياة 22 
شخصــــا منــذ الفاتــح جانفــي

َسحب استدعاءات امتحان الّتربية 
البدنية ابتداًء من 1 مارس

حيـــن  فتــُح َموقعــي الُمترشِّ
ا摀戰حرار للبيام والبكالوريا

 撠摠وقع摀摐سابقات عن إعادة فتح ا摀摐متحانات وا摀扰أعلَن الديوان الوطني ل 
ا摀拠اص撠摠 با摀摐ترشح撠摠 ا摀戰حرار 摀扰متحانات البكالوريا )BAC( وشهادة 

التعليم ا摀摐توسط )搐撠 ،BEM) 2020 الفترة ا摀摐متدة ب撠摠 15 و30 
جانفي.

وأوضح بيان صدر عن الديوان ذاته أن ا摀摐وقع撠摠 سيجري فتحهما ابتداًء 
من 15 إلى 30 جانفي، قصد 抠摐ك撠摠 ا摀摐ترشح撠摠 من مراجعة معلوماتهم.

وقال البيان إنه 搐撠 حال اكتشاف وجود خطأ، فإنه يتطلب وجوبا توجيه 
مراسلة إلى مديرية التربية حول التصحيحات الضرورية قبل تاريخ 13 

فيفري الذي حّدد كآخر أجل، ويتحمل ا摀摐ترشحون ا摀摐سؤولية الكاملة بعد 
التاريخ ا摀摐علن عنه.

 من جانب آخر، ذكر البيان أن سحب ا摀扰ستدعاءات ا摀拠اصة 
باختبارات التربية البدنية والرياضية سيكون بتاريخ 1 مارس، على أن 
يجرى ا摀扰متحان خاص با摀摐ترشح撠摠 ا摀戰حرار للبكالوريا وشهادة التعليم 

.撠摠قبل摀摐متدة من 19 مارس إلى 4 أفريل ا摀摐الفترة ا 搐撠 توسط摀摐ا
رحمة عمار 

  سّجلت وحدات ا摀摐دنية 5104 تدخ摀扰ت خ摀扰ل 
اليوم撠摠 ا摀摐نصرم搐撠 ،撠摠 عــدة مناطق مختلفة من 
الوطن، كانت 摀拐وادث السير حصة ا摀戰سد منها، 

حيث سجلت 10 حوادث سير تسببت 搐撠 وفاة 
13 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة 
ا摀拠طورة. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على 

مستوى و摀扰يات تلمسان بوفاة 4 أشخاص وإصابة 
4 آخرين بجروح إثر حادثي مرور، ثم و摀扰ية برج 

 搐撠 بوعريريج بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح
حادث مرور.

 من جهة ثانية، تدخلت مصالح ا摀拐ماية ا摀摐دنية 

من أجل تقد撠摐 ا摀扐سعافات ا摀戰ولية لـ 58 شخصا 
تسّمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون )cc(، بكل 

من و摀扰ية ا摀拀زائر، قسنطينة، باتنة، نعامة، 
ا摀摐دية، بسكرة، البليدة، أم البواقي، ع抠摐 撠摠وشنت، 

برج بوعريريج، ع撠摠 الدفلى، البويرة وغرداية. 
وعليه، جرى إسعاف الضحايا 技摐كان ا摀拐وادث 

عينها، قبل 抠拐ويلهم 搐撠 حالة مستقّرة إلى مختلف 
ا摀摐ستشفيات. هذا، وسجلت حصيلة الوفيات بغاز 
أحادي الكربون 22 مختنقا وإسعاف أكثر من 194 

آخرين منذ الفا抠拐 من جانفي 2020. 

َطالبوا بإ摠拀از مستشفى 

مواطنــو بلدّيــة قلتـــة 
ــون  سيــدي سعــد يحتجُّ
َم، صباح ا摀扐ثن撠摠، العشرات من ا摀摐واطن撠摠 ببلدية قلتة سيدي سعد، شمالي  攐擠نظ
ا摀戰غواط، وقفة احتجاجية من أمام مقر إدارة الصحة ا摀拀وارية، رفعوا خ摀扰لها مطلب 
إ摠拀از مستشفى 60 سريرا، للتكفل 技摐رضى بلديات الدائرة الث摀扰ثة )قلتة سيدي سعد 
- ع撠摠 سيدي علي - البيضاء(، التي يقطنها حوالي 40 ألف نسمة، و撠摐ر بها الطريق 

الوطني رقم 23 ا摀摐ّتجه نح وو摀扰ية تيارت، والذي يشهُد حوادث سير كثيرة.
 وحسب بعض الّسكان، فإن هذا ا摀摐طلب جرى رفعه منذ 20 سنة، لكن 

ا摀摐سؤول撠摠 لم يستجيبوا له رغم أن هذه البلديات تبعد عن مقر الو摀扰ية بـ 200 كلم. 
يذكر أن عدم توفر الوسائل الطبية والعتاد بالعيادة متعددة ا摀拠دمات، با摀扐ضافة إلى 
انعدام التأطير الط攐攀بي ا摀摐تخصص يحّتُم على ا摀摐رضى التنقل يوميا إلى و摀扰ية تيارت أ 

وا摀戰غواط للع摀扰ج عند أطباء خواص. 
عبد القادر نورين 

تبسة
ِوزارة الثَّقافــة ُتحِقــق في 
تخريب »فسيسفاء« المسيلة
فتحت، مساء أول أمس السبت، وزارة الثقافة 抠拐قيقا مفص摀扰 حول 

قضية تخريب القطعة ا摀戰ثرية التي 抠摐 اكتشافها بداية الشهر ا摀拀اري ببلدية 
نقرين )120 كلم جنوبي عاصمة الو摀扰ية تبسة(.

وحسب ما توصلت إليه »أخبار الوطن«، فإن ا摀摐صالح الوصية وا�لية 
قد اتخذت ا摀扐جراءات القانونية ال摀扰زمة بعد التخريب الذي 摀拐ق بهذه 
القطعة ا摀戰ثرية التي ترجع إلى ا摀拐قبة الرومانية ا摀摐متدة ب撠摠 القرن الرابع 
وا摀拠امس مي摀扰دي، حسب ما صرح به مختص 搐撠 علم ا摀戠ثار. ويذكر 

أن القطعة ا摀戰ثرية فسيفساء قدمت كهدية 抠拐مل كتابات ونقوشا 摀扰تينية 
جنائزية عثر عليها من طرف ناشط بإحدى ا摀拀معيات الناشطة 搐撠 مجال 

إحياء التراث وا�افظة على البيئة وا摀戠ثار 搐撠 بلدية نقرين، الذي أخطر كل 
السلطات ا�لية 摐摐ثلة 搐撠 رئيسي الدائرة والبلدية ومدير الثقافة ومدير حماية 

ا摀戠ثار وكذا فرقة الدرك الوطني بالبلدية ذاتها.
 وحسب ما جرى تداوله، فإنه مباشرة بعد نشر النشطاء 搐撠 مواقع 

التواصل ا摀扰جتماعي صوَر هذا ا摀扐رث، عَمد البعض �اولة سرقة 
الفسيفساء 摐摐ا تسبب 搐撠 تخريب جزء منها.

 و搐撠 مساء أول أمس، أمرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ا摀摐ركز الوطني 
للبحث ا摀戰ثري بإيفاد خبير للوقوف على م摀扰بسات هذه القضية من أجل 

抠拐ديد ا摀摐سؤوليات، با摀扐ضافة إلى نقل الفسيفساء إلى مكان آمن.
فيروز رحال

ُر ا摀拐كومة  攐擠ِعندما تضط 
إلى إصداِر قانوٍن �اربة 

غيَنِة  攐擠ة والض 攐擠الَكراهي
والُعنصرّية 搐撠 بلٍد واحد، 

و搐撠 مجتمع واحٍد؛ 
أي محاربة عنصريِة 

 撠摠مواطن 攐擠ضد 撠摠مواطن
 攐擠آخرين يقاسموَنهم هم

الَوطن وآماَله،انكساراِته 
وانتصاراته، أفراَحه 
وأقراَحه، 摠拀احاِته 
وإخفاقاِته، ماضيه 

وحاضَره ومستقبَلُه، 
فنحُن  هنا - أماَم أزمٍة 
أخ摀扰قّية واجتماِعية 

خطيرة، لم يعُد 
ينفُع معها إ摀扰 القانون 
رادًعا من أجل حماية 

ا摀扰نسجام وصيانة الّنسيج 
ا摀扰جتماعي من الّتفكك.

 نقوُل هذا الَك摀扰م 摀戰ّن طلَب 
رئيس ا摀拀مهورية من 

ا摀拐كومة إعداَد مشروع 
قانون �اربة الكراهّية 

والعنصرية جاء 搐撠 وقِته، 
و撠摐كُننا اعتباره استجابًة 
摀戰صوات ا摀拠ير وا摀扰عتدال 

التي كافحت 搐撠 ا摀拀زائر 
منذ سنوات ضد攐擠 َحم摀扰ت 

بت  攐擠الكراهّية التي تسب
فيها دوائٌر ِسياسّية 
ة وأكاد撠摐ية  攐擠وَنخبوي

واصل  攐擠استغلت مواقَع الت
ا摀扰جتماعي ساحًة لتفريغ 

ُسمومها، من خ摀扰ل إثارة 
عرات الَقَبلية وا摀拀هوّية  攐擠الن

ينية،  攐攀والِعرقية والد
خوين  攐擠فارتفعت أصوات الت
حريض  攐擠وَتعالت دعواُت الت

على الكراهية؛ وبات 
ا摀摐جتمع َمنقسوًما إلى 

طوائَف وقبائَل، كل攐擰 هذا 
باسم ُمارسة ا摀拐رّيات 

撠摐قراطية.  攐攀فاع عن الد 攐攀والد
بى، وآَن  攐擰يُل الز 攐擠لقد بلغ الس 
ولُة  攐擠َك الد 攐攀ر抠拐 واُن كي摀戰ا

َساتها ا摀摐ختصة  攐擠مؤس
من أجل إعادة َضبِط 
َبوصلة ا摀摐جتمع، 技摐ا 

يحفُظ كرامَة كل攐攀 مواطن،  
ويضمن حقوَقه الّثقافية 
وا摀扰جتماعية والّسياسية 
وا摀扰قتصادّية والعقائدّية 

كاملًة غيَر منقوصٍة؛ 
فا摀拀زائر التي َنعرفها هي 
عاُيش  攐擠خاء والت摀扐جزائُر ا

والّتسامح، لذلك آن ا摀戰وان 
لصوِت ا摀扰عتدال والَعقل 

أن ُيرفَع عالًيا،  وآن ا摀戰وان 
摀摐ؤسسات الّدولة أن تضرَب 

ُل له  攐攀من تسو 攐擠بحزم كل
 搐撠 نفُسه نفَث ُسموِمه
مجتمع يتطل攐擠ُع 摀拀عل 

撠摐قراطية  攐攀رّيات والد摀拐ا
والعدالة ا摀扰جتماعية 

ركائزه ومقومات دولته. 
 فشكرا 摀摐ن َصدحت 
دًة  攐攀حناجُرهم مند

بالُعنف الّلفظي الذي 
طال ا摀摐جتمع، وشكرا 摀摐ن 

استجاب لها 搐撠 مؤسسات 
الّدولة.

                        

رحمة عمار 

      

     
   

       

   
 

          
           
            

      

 
  
   

  
  

   
  

   

  

    

    
   

         
           

            
     

    

  
     

  

    
      

     
     

    
     

    
     

       
     

      
    
     
      

    

 

      

      

       

    
  


