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ــان َحبيبتـــي رقَّ
 هذا عنواُن رواية للكاتب الفرنسي، ذي 

ا摀戰صول ا摀扐يطالية، »فيكتور مالو سيلفا«، 
وقد ترجمُته إلى العربية بطلٍب من 

منشورات عدن بباريس، ودعم من وزارة 
ا摀摐جاهدين 搐撠 ا摀拀زائر. الكتاب إياه، رغم 

أنه يؤسس على ا摀拠يال بالدرجة ا摀戰ولى، 
عبارة عن إدانة جريئة للتجارب النووّية 

搐撠 مركز حموديا بأدرار، و搐撠 غيرها من 
ا摀摐ناطق ا摀拀نوبية. وهو ، إضافة إلى ذلك، 
فضح للمسكوت عنه 搐撠 قضية كان يجب 
 ،撠摠ُصلب اهتماماتنا كمواطن 搐撠 أن تكون

وكنخب معنية بأرضها وتاريخها، كما 
حصل 搐撠 بعض الّدول التي شكلت جمعيات 

ومؤسسات تطالب بحقها 搐撠 التعويض، 
ومنها اليابان.

       
الكاتب: السعيد بوطاجين 	23

03
َطالبوا 技摐راجعة نصوص قانون ا摀摐الّية 2020

أصحاُب الُجبَّة السوداء َيشّلوَن 
العمـَل القضائـي وطنًيـا

التَقى 7 شخصياٍت وطنّية محسوَبة على ا摀摐عارضة

ُمشـــاورات  تّبــــــون.. 
أسمـــاٌء ومقَترحــات

搐撠 أقل من شهر عن تأديته الّيم撠摠 الدستورية )2019-12-19(، التقى الرئيس عبد 
ا摀摐جيد تّبون مع سبٍع من كبار الشخصيات الوطنية ) بن بيتور- حمروش - ا摀拠طيب - 

ا摀扐براهيمي - رحابي - كر撠摐 يونس - جي摀扰لي سفيان(، 搐撠 إطار مشاورات سياسّية 摀拐لحلة 
ا摀戰زمة ا摀摐ركبة التي تكاد تغرق البلد 搐撠 مستنقع ا摀扐ف摀扰س.

08
الوادي

ارتفاٌع في أسعـار 
 الَبطاطـــــــا 
في أسواق الُجملـة 

06
ا摀摐سيلة

  ثلــُث السكــان
 دوَن غــــاز!

06
قا摀摐ة

غاضبـون يغلقـون 
الّطريـق الَوطنـي 

رقـــــم 20

02

04-02

10
بجاية

رى ذراع القائـد َمشاكـٌل  رى ذراع القائـد َمشاكـٌل  ى ذراع القائـد َمشاكـٌل   ذراع القائـد َمشاكـٌل  ذراع القائـد َمشاكـٌل  راع القائـد َمشاكـٌل  اع القائـد َمشاكـٌل  ع القائـد َمشاكـٌل   القائـد َمشاكـٌل  القائـد َمشاكـٌل  لقائـد َمشاكـٌل  قائـد َمشاكـٌل  ائـد َمشاكـٌل  ئـد َمشاكـٌل  ـد َمشاكـٌل  د َمشاكـٌل   َمشاكـٌل  َمشاكـٌل  َشاكـٌل  شاكـٌل  اكـٌل  كـٌل  ـٌل  ٌل  ٌ   ُقرى ذراع القائـد َمشاكـٌل  ُقرى ذراع القائـد َمشاكـٌل  ُ
بالجملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة بالجملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة الجملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة لجملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة جملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة ملـة وحلوٌل بالتَّجزئـة لـة وحلوٌل بالتَّجزئـة ـة وحلوٌل بالتَّجزئـة ة وحلوٌل بالتَّجزئـة  وحلوٌل بالتَّجزئـة وحلوٌل بالتَّجزئـة حلوٌل بالتَّجزئـة لوٌل بالتَّجزئـة وٌل بالتَّجزئـة ٌل بالتَّجزئـة ٌ بالتَّجزئـة  بالتَّجزئـة بالتَّجزئـة التَّجزئـة لتَّجزئـة تَّجزئـة َّجزئـة َجزئـة جزئـة زئـة ئـة ـة ة 

ُتعاني الُقرى الث摀扰ثون التي تتكون منها بلدية »ذراع القائد« ببجاية من 
نقائص جّمة؛ فالتنمية بها تسير على خطى سلحفاة!

وبالرغم من وجود بعض الهياكل ا摀扐دارية التربوية والّصحية، على غرار 
4 فروع إدارية و23 مدرسة ابتدائية و5 متوسطات وثانويت撠摠 ومركز 

للتكوين ا摀摐هني وعيادة متعددة ا摀拠دمات بأجيون و6 قاعات للع摀扰ج إلى 
جانب 3 دور للشباب وما يقارب 500 خط هاتفي، إ摀扰 أن ا摀摐نطقة ما زال 

يعاني سكانها ا摀戰مرين ! 

الَوطني11 ا摀摐نتخب  حسابات  سيخِلط  القراُر 

ساعي: إدراُجنا 搐撠 ا摀摐هن ا摀拐ّرة التي تِدر攐擰 300 مليار غير مقبوٍل!

ر رسميًا إجراَء ر رسميًا إجراَء  رسميًا إجراَء رسميًا إجراَء سميًا إجراَء ميًا إجراَء يًا إجراَء ًا إجراَء ً إجراَء  إجراَء إجراَء جراَء راَء اَء َء َ  ر رسميًا إجراَء ِ ر رسميًا إجراَء ِّ ر رسميًا إجراَء رِّ ر رسميًا إجراَء قرِّ ر رسميًا إجراَء تقرِّ ر رسميًا إجراَء  تقرِّ ر رسميًا إجراَء ف تقرِّ ر رسميًا إجراَء اف تقرِّ ر رسميًا إجراَء كاف تقرِّ ر رسميًا إجراَء لكاف تقرِّ ر رسميًا إجراَء الكاف تقرِّ الكاف تقرِّ
تاءتاءاءء كان كان ان ن 22020220212021 في الّشتاء في الّشتاءفي الّشتاءي الّشتاء الّشتاءالّشتاءلّشتاءّشتاءّ

  

الوزير يقّر باخت摀扰ل المناهج والمعلمون يواصلون ا摀扰حتجاج

المدرسة تتخبط..المدرسة تتخبط..لمدرسة تتخبط..مدرسة تتخبط..درسة تتخبط..رسة تتخبط..سة تتخبط..ة تتخبط.. تتخبط..تتخبط..تخبط..خبط..بط..ط.....



02
أخبار السياسة

التَقى سبَع شخصياٍت وطنّيٍة محسوَبًة على اُملعارضة

مشاوراُت تّبون... أسماٌء ومقترحات
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•   ریاض  ھویلي
لقاءات الرئيس عبد املجيد تّبون، والتي حرص على أن 
يقودها بنفسه، استطاعت أن ُحتدث ُثقًبا يف جدار األزمة 
املنقضية،  األشهر  خالل  كثيرا  تعقدت  التي  السياسّية 
احللِّ  أنصار  بني  الشارع  مّيَز  الذي  االنقسام  جراء 
الّدستوري ومؤيدي احلل االنتقالي اجلذري؛ فقد استطاع 
قبل  الّدستورية  التسوية  أنظار معارضي  يلفت  أن  الرجلُّ 
أنصاره؛ من خالل فتحه مشاورات واسعة ودون شروٍط 
مع شخصيات وطنية ثقيلة يف الساحة السياسية ومعروفة 
منذ  الّتغيير  دعاة  من  تعتبر  بل  املعارضة،  من  بقربها 
سنوات؛ فاحمد بن بيتور كإطار دولة مخضرم وشخصية 
وطنية تقلدت عدة مناصب سياسية، يطرح رؤية لتغيير 
باآلليات  النظام  استمرار  أن  ويعتبر  سنوات  منذ  النظام 
نفسها وأدوات العمل ذاتها، سيؤدي إلى انهياره احملتوم، 
ويقول بن بيتور الذي نّسق مع مختلف أقطاب املعارضة إن 
تغيير النظام سلميا مبشاركة كل اجلزائريني مبا فيهم النظام 
األسبق  احلكومة  رئيس  أما  للحل.  طريقة  أفضل  نفسه 
مولود حمروش، فمعروف عنه معارضته الشديدة للنظام 

على  خطًرا  له  رسالة  آخر  يف  اعتبره  بل  القائم، 
واالنسجام  الوطنية  الوحدة  وعلى  الوطني  األمن 
االجتماعي، وقال حمروش يف مداخالت نقلتها 
وسائل اإلعالم إن تغيير هذا النظام تغييرا جذريا 
الدولة  كينونة  على  للمحافظة  حتميا  خيارا 
فقد  اإلبراهيمي،  طالب  أحمد  أما  واستمرارها. 
لالستمرار  اَحلراك  له  إعالمي  بيان  آخر  يف  دعا 
لضمان تغيير النظام. والشيء ذاته بالنسبة لعبد 
العزيز رحابي الذي لعب دورا كبيرا يف ندوة عني 
البنيان، وجياللي سفيان احملسوب على املعارضة 

أيضا. أما يوسف اخلطيب، فهو شخصية تاريخية حتظى 
باالحترام شأنه شأن املجاهدين األخرين. 

الرئيس  لنداء  الشخصيات  هؤالء  استجابة  أن  والواقع   
لهم  حتسب  كانت  وإن  للحل،  رؤيتهم  تقدمي  أجل  من 
احلل  يف  املشاركة  يف  لرغبتهم  انطباعا  أعطوا  باعتبارهم 
لم  الذي  للرئيس  أيضا حتسب  فإنها  والنُّصح،  باالقتراح 
خر جهدا يف فتح باب احلوار، بل ذهب إلى حدِّ كسر  يدَّ
حاجز البرتوكول؛ إذ تنّقل إلى دار أحمد اإلبراهيمي من 

أجل االستماع له.
توافقي  حل  عن  البحث  إلى  تهدف  التي  اخلطوة  هذه   
يرضي اجلميع، أو على األقل يشارك يف صياغة مخرجاته 
واالنتقال  تنازالت  تقدمي  اجلميع  من  تستدعي  اجلميع، 
للسياسية.  الواقعية  املمارسة  إلى  الّشعبوي  من احلماس 
ولعّل أولى عالمات الواقعية هي االقتناع بأال حٍل ألي 
والتشاور،  احلوار  خارَج  سلمية  وبطريقة  سياسية  أزمة 
على أن تشكل هذه املشاورات - كذلك - َعقدا معنويا 
ُبعدا  باعتباره يكتسي  به  االلتزام  السلطة  وأخالقيا على 

استراتيجيا وليس تكتيكا للتسويق السياسي.

بلحيمر،  عمار  االتصال  وزير  تعهد 
اإلعالم  أسرة  بحماية  أمس،  يوم 
مبدأ  سماه  ما  إطار  يف  اجلزائر  يف 
االستثمار  وجوب  مؤكدا  املسؤولية، 
البشري من أجل االنتقال  العامل  يف 

إلى االتصال الرقمي.
يف  ألقاها  كلمة  يف  بلحيمر،  وأكد 
أم“،  ”جيل أف  إذاعة  نظمته  حفل 
ملتزمة  بآجال  مرتبطة  اجلزائر  أن 

إلى  االنتقال  يخص  فيما  دوليا  بها 
االتصال الرقمي. ودعا وزير االتصال 
البشري،  العامل  يف  لالستثمار 
العمل  وتنظيم  الصحفيني  بتكوين 
ظروف  وحتسني  الصحفي  حماية  مع 
املرجو،  الهدف  إلى  للوصول  معيشته 
كما أعلن - يف هذا الصدد - عن فتح 
الرقمي  باملجال  تتعلق  أساسية  ورشة 
بأبعاده الثالثة وهي شبكة االنترنيت، 

اإلذاعة والتلفزيون الرقمي مبرزا أهمية 
االنتقال التام نحو االتصال الرقمي.

الدولة  كاتب  االحتفال  حضر  وقد 
دادة  سليم  الثقايف  باإلنتاج  املكلف 
فتحي  اجلزائري  التلفزيون  ومدير 
من  عدد  جانب  إلى  سعيدي 

الشخصيات والوجوه اإلعالمية.
صفية. ن

بهدف دعم ُمبادرات الَجزائر 
تأسيُس الّلجنة الجزائرية للَتضامِن مع الَشعب اللِّيبي

تم، یوم أمس، اإلعالن عن تأسیس اللجنة الجزائریة المستقلة للتضامن مع الشعب اللیبي، حیث تم تحدید ھدفھا بمرافقة الشعب اللیبي الشقیق في محنتھ التي یعاني منھا، في ظل األزمة التي تعرفھا البالد منذ 
.2011

تم تنظي وقفة تضامنیة مع الشعب اللیبي، یوم أمس، بادرت بھا جمعیة مشعل الشھید باالشتراك مع مجلس الشورى التحاد المغرب العربي، بمقر المجلس بالجزائر، حیث أعلن رئیس الجمعیة محمد عباد عن 
میالد «اللجنة الجزائریة للتضامن مع الشعب اللیبي» برئاسة عضو جیش التحریر الوطني 54 المجاھد محمد الطاھر عبد السالم، كما تضم فعالیات من المجتمع المدني.

أما بخصوص أھداف اللجنة، فتم تحدیدھا وفقا للبیان التأسیسي لھا بدعم ومرافقة المبادرات التي تقوم بھا الدولة الجزائریة للوقوف إلى جانب األشقاء اللیبیین في محنتھم سواء على المستوى المعنوي أو 
المادي أو االجتماعي، موضحین أن ذلك رد للجمیل نظیر الدعم المادي والسیاسي واللوجستي الذي قدمھ الشعب والحكومة اللیبیین للجزائر إبان الثورة التحریریة.

أما بخصوص التدخل األجنبي، فسجلوا تندیدھم بأي تدخل أجنبي في األزمة اللیبیة، داعین اإلخوة في لیبیا للعمل على أن یكون حل أزمتھم «لیبیا – لیبیا»، حفاظا على السیادة الوطنیة اللیبیة.كما ثمن البیان 
الدور الذي تقوم بھ الجزائر رئیسا ودبلوماسیة للسعي من أجل إیجاد حل لالزمة اللیبیة.

رحمة عمار 

راب الَوطني لضَمان أمن وسالَمة التُّ

ُد على أهمّيِة بناء  الّلواء شنقريحة يؤكِّ
جيٍش َقوّي وعصري

أّكد رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، 
يوم أمس األربعاء من والية ورقلة، استعداده للعمل على ترسيخ أسس العمل 
املنسق واملنسجم مبا ميكن من بناء جيش «قوي وعصري» قادر على ضمان أمن 

وسالمة التراب الوطني، واحلفاظ على السيادة الوطنية.
إنه  الصدد،  هذا  يف  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  وقال 
املنسق  العمل  أسس  ترسيخ  على  اجلديدة  املرحلة  هذه  ظل  التأكيد يف  يود 
واملنسجم بني كافة مكونات اجليش، وحشد كل الطاقات والقدرات والعمل 
كامل  عبر  والسكينة،  األمن  موجبات  إرساء  يف  االستمرار  على  بإخالص 
التراب الوطني وقطع املزيد من األشواط الواعدة يف تطوير القدرات العسكرية 
يف كافة املجاالت واألصعدة، مبا ميكن من بناء جيش قوي وعصري قادر على 

ضمان أمن وسالمة التراب الوطني واحلفاظ على السيادة الوطنية.
ونقل اللواء شنقريحة تهاني وتشجيع رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات 
املسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلي كل إطارات اجليش الوطني الشعبي، ومن 
خاللهم إلى كافة أفراد اجليش، نظير اجلهود احلثيثة التي يبذلونها يوميا يف 
يكن  الشعبي  الوطني  اجليش  أن  مؤكدا  والتهديدات،  املخاطر  كل  مواجهة 
يعمل على احلفاظ  والتقدير وسيبقى  األبي كل االحترام  اجلزائري  للشعب 
على وحدته وتعزيز الرابطة القوية بينه وبني جيشه، كما توجه بتحية «عرفان 
وتقدير وإكبار» ألفراد الناحية العسكرية الرابعة الذين يرابطون يف الثغور وعلى 

احلدود الوطنية. 
صفية نسناس

واصلوا إضرابهم األسبوعي أمس
األساِتذة َيشّلون 60 % من ابتدائيات الوطن 

قاموا  وطنيا، حيث  إضراًبا  االبتدائي  التعليم  أساتذة  األربعاء،  أمس  شّن، 
بالرويسو،  الوطنية  التربية  وزارة  ملحقة  أمام  من  احتجاجية  وقفة  بتنظيم 
مبشاركة مديريات التربية الثالثة، لكن توافد ممثلي الواليات األخرى حولها 
واليات  باقي  عبر  الوطنية  التربية  مديريات  شهدت  كما  وطنية،  وقفة  إلى 

الوطن وقفات احتجاجية مشابهة.
إضراب  ثاني  يف  األساتذة  وجّدد 
املوسم  من  الثاني  الفصل  خالل  لهم 
متسكهم   (2019/2020) الدراسي 
اجلديد  الوطنية  التربية  لوزير  مبطالبهم 
التعليم  أساتذة  تنسيقية  أقصى  والذي 
النقابات  مع  اجتماعه  من  االبتدائي 
مؤكدين  املاضي،  الثالثاء  التربوية 
كافة  استرجاعهم  غاية  إلى  صمودهم 
احلقوق البيداغوجية واملهنية، باإلضافة 
إلى الدفاع عن حقهم يف العمل النقابي 

بعيًدا عن التهديدات واخلصم من األجور.
كشف،  حيرش  بشير  االبتدائي  التعليم  أساتذة  الوطني لتنسيقية  األمني 
أمس  االستجابة إلضراب  نسبة  أن  الوطن»،  لــ»أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
فيما شهدت  الوطني،  املستوى  على  باملائة  و67   60 بني  تراوحت  األربعاء 
املسيلة،  بوعريريج،  برج  مثل  بواليات  باملائة  الــ80  عن  يزيد  كبيرا  ارتفاعا 
البويرة، بومرداس، بجاية وتيزي وزو، وأنه مت إحصاء 40 والية مسها إضراب 

أمس.
و قال إنه مت تسجيل مشاركة عدد كبير من املضربني يف الوقفة االحتجاجية 
املنظمة من أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو باجلزائر العاصمة، كما أفاد 
حيرش بأن الوزير اجلديد أو مبعنى أصح مصالح وزارته أقصت تنسيقية أساتذة 

التعليم االبتدائي من لقاء الوزير مبمثلي النقابات التربوية دون مبرر.
عّمـــــار قـــردود

يف أقل من شهر عن تأديته 
الّيمني الدستورية (-19-12
2019)، التقى الرئيس عبد 

املجيد تّبون مع سبٍع من كبار 
الشخصيات الوطنية ( بن 

بيتور- حمروش – اخلطيب –
اإلبراهيمي – رحابي - كرمي 
يونس - جياللي سفيان)، يف 

إطار مشاورات سياسّية حللحلة 
األزمة اُملركبة التي تكاد تغرق 

البلد يف مستنقع اإلفالس.

بت الُمقبل تّبون..  يترأسُّ اجتماعا للوزراء السَّ
يترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يوم السبت املقبل، اجتماعا ملجلس الوزراء.

وحسب بيان صدر عن رئاسة اجلمهورية، فإن مجلس الوزراء كان من املقرر عقده يوم األحد املقبل. 
ويضيف البيان، أنه نظرا ملشاركة الرئيس تبون يف الندوة الدولية حول ليبيا املزمع عقدها يف اليوم 

نفس، مت تغيير تاريخ االجتماع.
وليد كويني 

د على االستثمار يف الُعنصر الَبشري شدَّ
حفيين وزيُر االتصال يتَعّهُد بحمايِة الصُّ



أحمد ساعي:
إدراجنا في المهن الحرة التي تدر ما فوق 300 مليار سنوًيا غير مقبول

سيليني:
 إما اإلبقاء على النظام الجزافي أو تعويضه باالقتطاع من المنبع

اُحملامي بوروشة: 
بعُض المحامين ال تتجاوز أرباُحهم نفقات استئجار الَمكتب
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عّمـــــار قـــردو 
قاموا  العاصمة  اجلزائر  ناحية  محامو 
وقفة  وتنظيم  القضائي  العمل  مبقاطعة 
القضائي  املجلس  مقر  أمام  من  احتجاجية 
العشرات  جتمع  حيث  بالرويسو،  للعاصمة 
الفتات  رافعني  السوداء  اجلبة  أصحاب  من 
تؤكد رفضهم الضرائب املقررة يف قانون مالية 

.2020

أكد  قد  للمحامني  الوطني  االحتاد  وكان 
املتبع طبًقا  على ضرورة اعتماد نظام الضريبة 
الرجوع  أو  االحتاد  مع  عليها  املتََّفق  للرزنامة 
الوطني  االحتاد  وراسل  السابق.  النظام  إلى 
عبد  اجلمهورية  رئيس  من  كال  للمحامني 
زغماتي  بلقاسم  العدل  ووزير  تبون  املجيد 

لتبليغهما بفحوى االجتماع.

احملامني  ملنظمات  الوطني  االحتاد  وطالب 
مبراجعة  سابق،  بيان  يف  الوصية،  اجلهات 
يف  احملامي  على  املفروضة  اجلديدة  النصوص 
وذلك»باعتماد  مراجعته،  املزمع  املالية  قانون 
متفق  لرزنامة  طبًقا  املنبع  يف  الضريبة  نظام 
النظام  إلى  الرجوع  أو  االحتاد  مع  عليها 

السابق».

ملنظمات  الوطني  االحتاد  رئيس  وقال 
إن  الوطن»  لــ»أخبار  ساعي  أحمد  احملامني 
احملامني أثبتوا، يوم أمس، وحدتهم وتالحمهم 
وأنهم على قلب رجل واحد عندما استجابوا 
القضائي  العمل  ملقاطعة  االحتاد  لدعوة  بقوة 

عبر كامل واليات الوطن.
احملامني  استجابة  نسبة  ساعي  قّدر  و 
ملقاطعة العمل القضائي على املستوى الوطني 
بـحوالي 100 باملائة تقريًبا، وهو انتصار كبير 
ودليل   - بحسبه  السوداء-  اجلبة  ألصحاب 
إلى  احلكومة  ودعا  مطالبهم.  مشروعية  على 
احملامني  على  املفروضة  الضرائب  مراجعة 

والتراجع عنها.

تأخر  حول  سؤال  على  رده  يف  و 
أن  بعد  وخاصة  الوقت  هذا  إلى  احتجاجهم 
بعد  املفعول  ساري  وبات  التنفيذ  حيز  دخل 
ساعي  أوضح  الرسمية،  باجلريدة  صدوره 
احملامني راسل  ملنظمات  الوطني  أن االحتاد 
الضرائب  تلك  رفضه  وأبدى  العليا  السلطات 
أنها  وأوضح  احملامني،  كاهل  ُتثقل  التي 
ولكن  ومجحفة يف حقهم،  بل  مبررة  ليست 
«ال حياة ملن تنادي» ! واليوم، وبعد أن «بلغ 
السيل الزبى بسبب عدم رد السلطات، قررنا 

االحتجاج لعلى وعسى»- أو كما قال.
احملامني  احتاد  أن  إلى  املتحّدث  أشار  و 
الشعبي  باملجلس  املالية  جلنة  رئيس  راسل 
الوطني لعقد جلسة طارئة ملناقشة اإلجراءات 

اعتبروها  التي  احملامي،  اجلديدة حول ضريبة 
الشباب منهم،  تثقل كاهل احملامني، خاصة 
وحتى  األنفس  بشق  املهنة  ميارسون  الذين 
استئجار  مبلغ  دفع  يستطيع  ال  من  هناك  أن 
املكتب، فما بالك إذا متت معاملته مثل رجل 

أعمال ومستثمر.
النظام  على  باإلبقاء  ساعي  طالب  و 
االقتطاع من  بنظام  تعويضه  أو  القدمي  اجلزايف 
وزارة  قبل  من  عنه  التراجع  مت  والذي  املنبع، 
االقتراح  تقدمي  منذ  غامضة  ظروف  يف  املالية 
ليتم  املاضي،  العام  االحتاد  مجلس  قبل  من 
احملامي  من  يجعل  ضريبي  بنظام  تعويضه 
أرباحا تفوق  تدر  التي  احلرة  املهن  فئة  ضمن 

300 مليار سنتيم سنوًيا.

عبد  للمحامني  الوطني  النقيب  أما 
اندهاشه  أبدى  فقد  سيليني،  املجيد 
الشديد لــ»أخبار الوطن»من استحداث هذه 
لالحتاد  سبق  وقت  يف  الضريبية  اإلجراءات 
املالية  وزارة  ممثلي  مع  عمل  جلسة  عقد  أن 
وهو  املنبع،  من  االقتطاع  نظام  بخصوص 

بتحديد  ويسمح  دول  عدة  يف  املتبع  النظام 
الدخل احلقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب 
على  باإلبقاء  االحتاد  مجلس  ويطالب  منه، 
بنظام  تعويضه  أو  القدمي  اجلزايف  النظام 
عنه  التراجع  مت  والذي  املنبع  من  االقتطاع 
من قبل وزارة املالية يف ظروف غامضة، منذ 

تقدمي االقتراح من قبل مجلس اإلحتاد العام 
املاضي، ليتم تعويضه بنظام ضريبي. وأكد 
سيليني أن العمل القضائي وقضايا املواطنني 
الذي  اإلضراب  بهذا  يتأثروا  لن  واملتقاضني 

ُحدد بيوم واحد فقط.

صّرح  فقد  بوروشة،  بشير  احملامي  أما 
احملامني  فئة من  هناك  بأن  الوطن»  لــ»أخبار 
استئجار  نفقات  أرباحهم  تتجاوز  ال  قد 
املكتب، ومنهم من ال تصله أي قضايا أكثر 
من أشهر؛ أي أن احملامني يعيشون البطالة رمبا 

أشهرا.
لسنة  املالية  قانون  أّن  بوروشة  أضاف  و 
يسمى  ضريبيا  نظاما  أحدث  قد   2016
ُيقدر  كان  والذي  املُوّحد،  اجلزايف  بالدفع 
لدى  احملامي  قبل  من  تدفع  باملائة   12 بــ 
مصالح الضرائب وهي ضريبة موحدة تشمل 
تخليص احملامي اللتزاماته املالية إزاء خزينة 

يخدم  كان  القدمي  النظام  أن  خاصة  الدولة، 
80 باملائة من محامني الشباب والتي جتاوزت 

70 باملائة على املستوى الوطني».
املالية  قانون   » أن  إلى  بوروشة  أشار  و 
2020 فيه إجحاف كبير يف حقوق احملامني 
فيما يخص الترتيبات اجلديدة التي مت فرضها 
يف قانون املالية، التي تتعلق بالضرائب ودفع 
يتم  حتى  بالثري  ليس  فاحملامي  الضريبة؛ 

فرض عليه هذه الضرائب املبالغ فيها».
يف  مجحفة  الضريبة  بوروشة  اعتبر  و 
حق احملامني الذين يدفعون من خاللها أكثر 
باملائة من املدخول السنوي اخلاص  من 50 

لتفقير  احلكومة  من  محاولة  هي  بهم و، 
احملامي والدفع به إلى أتون الفاقة.

احملامني  ملنظمات  الوطني  االحتاد  و كان 
اجلاري عن مقاطعة  أعلن يف 11 جانفي  قد 
احتجاجية  وقفات  وتنظيم  القضائي  العمل 

من أمام املجالس القضائية أمس األربعاء.
فئة  على  املفروضة  الرسوم  أن  ويذكر 
القيمة  رسم  باملائة   19 تضمنت  احلرة  املهن 
باملائة بصفة تصاعدية ضريبة  املضافة، 26 
و15 املهني  الرسم  باملائة   2 األرباح،  على 
باملائة لفائدة صندوق الضمان االجتماعي.

أقدم احملامون، أمس األربعاء، 
عبر كامل احملاكم واملجالس 

القضائية، على مقاطعة 
العمل القضائي وتنظيم 

وقفات احتجاجية، وذلك 
احتجاًجا على ما تضمنه 

قانون مالية 2020 من 
إجراءات ضريبية مفروضة 

على احملامي.

سكيكدة
أصحاب الُجّبة السوداء يشلُّون قاعات الَمحاكم 

استجاب، يوم أمس، محامو والية سكيكدة لدعوة املنظمة الوطنية للمحامني 
مستوى مجلس  على  نظموها  التي  االحتجاجية  الوقفة  وهذا من خالل  ونقابتهم، 
على  احتجوا  الذين  احملامني  قبل  من  كبيرا  جتاوبا  عرفت  حيث  سكيكدة،  قضاء 

الضرائب التي فرضت عليهم والتي تهددهم بغلق مكاتبهم، بحسبهم.
احلركة االحتجاجية التي كانت متبوعة مبقاطعة جلسات احملاكم بكامل الوالية، 
متسك خاللها أصحاب اجلبة السوداء بتدخل رئيس اجلمهورية إللغاء القانون الذي 

سلط عليهم، والذي اعتبروه مجحفا يف حقهم ومعطال ألخالقيات املهنة النبيلة. 
املومن  عبد  بوهويرة  االستاد  لوالية سكيكدة،  احملامني  نقيب  به  ما متسك  وهو 
القانون  هذا  اجلمهورية إلسقاط  رئيس  داعيا  الوطن»،  لـ»أخبار  به  أدلى  تصريح  يف 
املسلط على رقابهم، كونه يعطل حق التقاضي ومن ثمة الدعوة إلى تسديد الضريبة 
بتكاليف الدمغ مباشرة، أي فور تأسس احملامي يف ملف أي قضية، مجددا دعوته إلى 

ضرورة حماية حق الدفاع وإسقاط هدا القانون اجلائر متوعدين بالصعيد.
جمال بوالديس

تبّسة
ُمحامو تبّسة يشاركون في االحتجاج ضدَّ 

قانون الَمالية الَجديد

نظم، صباح أمس األربعاء، محامو والية تبسة بدورهم وقفة احتجاجية رفضا 
للضريبة اجلديدة التي تضمنها قانون املالية اجلديد 2020، معلنني بذلك التوقف عن 
العمل القضائي انطالقا من يوم أمس إلى غاية االستجابة ملطلبهم، حيث اعتبروا هذه 
الضريبة والرسوم جد مجحفة وغير منصفة يدفعون من خاللها أكثر من %50 من 
املدخول السنوي اخلاص بهم، كما ركزوا على أن هذا يعتبر مساسا بالنص الدستوري 
من خالل املادة 78 التي تنص على أن كل الناس سواسية يف أداء الضريبة. وعليه، 
فإن احملامني رفضوا هذا القرار، وطالبوا بتطبيق هذه الضريبة من املنبع، وأوضحوا أن 

احملامي ليس ضد الضريبة. 
فيروز رحال

ورقلة
ُمحامو ورقلة في وقفٍة احتجاجّية أمام 

المجلس  الَقضائي

قاطع، يوم أمس، محامو والية ورقلة جلسات احملاكمة باحملكمة االبتدائية 
وكذا املجلس القضائي، بعد شّنهم وقفة احتجاجية يف الفترة الصباحية من 
تضمنها  التي  والبنود  النصوص  خلفية  على  بورقلة،  القضائي  املجلس  أمام 
املالية 2020، من قوانني وإجراءات ضريبية مجحفة يف حق احملامني  قانون 
- على حد ما صّرح به البعض لـ أخبار الوطن. ويف أعلن نوفل حدانة نقيب 
أمس  يوم  القضائي  العمل  مقاطعة  أن  لزمالئه  ورقلة  لناحية  احملامني  منظمة 
احتجاجية  وقفة  تنظيم  مع  الفروع  بكل  احملاكم  أو  باملجالس  األربعاء، سواء 
جاء  إيليزي،  الوادي،  ورقلة،  لواليات  الثالث  القضائية  املجالس  أمام  من 
جتسيدا لقرار مداولة االحتاد الوطني ملنظمات احملامني الرافض للنصوص والبنود 
التي جاء بها قانون املالية اجلديد للسنة اجلارية 2020، من إجراءات ضريبية 

جديدة يف حق احملامني.
ويطالب أصحاب البدلة السوداء من السلطات العليا للبالد بإعادة النظر يف 

هذا القانون املجحف يف نظرهم، والذي سيعيق مسارهم املهني.
يوسف بن حيزية 

2020 طالبوا مبراجعة نصوِص قاُنون املالية

طالبوا بتسوّيِة أجورهم
ِع حداد يحتجون أمام محكمة  عّمال مجمَّ

سيدي أمحمد
محكمة  أمام  من  أمس،   ،(ETRHP) ع  مجمَّ عمال  من  العشرات  احتج 

سيدي أمحمد وسط اجلزائر العاصمة.
احتج عمال مجمع (ETRHP) اململوك لرجل األعمال علي حداد، مطالبني 
بتسوية أجورهم، حيث رفعوا شعارات تصب يف إطار املطالبة بتسوية أجورهم العالقة 
قبلهم  من  املعني  اإلداري  املتصرف  لدى  بالتدخل  القضاء  مطالبني  أشهر،   7 منذ 

لتسيير املجمع بعد إيداع علي حداد احلبس املؤقت.
وكشف بيان للنائب العام مبجلس قضاء العاصمة، يف أوت املاضي، أن قاضي 
التحقيق املخطر مبلفات الشركات التابعة ملجمعات حداد وطحكوت وكونيناف أصدر 
أوامر بتعيني ثالثة متصرفني إداريني من اخلبراء املاليني املعتمدين قصد تسيير هذه 
املؤسسات وسعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه املؤسسات، وضمانا ملناصب 
الشغل وللوفاء مبا عليها من التزامات جتاه الغير بعدما أقدمت السلطات العمومية - يف 
بالتورط يف  املُتهم أصحابها  للشركات  البنكية  وقت سابق - على جتميد احلسابات 

معامالت الفساد.
ق.و 
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وزيُر الّتربية يقرُّ بوجود اختالٍل 
وأخطاء في الَمناهج

وصفت نقابات التربية اللقاء 
الذي جمعها الوزير محمد 

أوجاووت، يوم الثالثاء 
الفارط، بأنه كان تعارفيا 
وبروتوكوليا، حيث تعهد 

الوزير يف كلمته التي ألقاها 
بفتح باب احلوار مع كافة 

الشركاء االجتماعيني.

صفية نسناس

محمد  الوطنية  التربية  وزير  التقى 
التربية  وزارة  مبقر  أمس  يوم  أوجاووت، 
الوطنية بالعاصمة ، ممثلي أولياء التالميذ 
بواقع  يتعلق  فيما  اآلراء  وتبادل  للتعارف 
اللقاء  أن  أّكد  حيث   ، التربية،  قطاع 
للتحاور  طريقة  رسم  إطار  يف  يندرج 
األمر  استلزم  كلما  دائمة  بصفة  اجلاد 
هو  األساس  الهدف  أن  مضيفا  لذلك، 
التالميذ،  ألبنائنا  الالزمة  الظروف  توفير 
اجلمهورية  رئيس  اللتزام  تطبيقا  وذلك 
الذي قطعه على نفسه، حيث دعا الوزير 
لالنخراط  التالميذ  أولياء  ممثلي  اجلديد 
اجلدي واملكثف كطرف فاعل يف املدرسة، 
باحتياجات  التكفل  من  التمكن  بغية 

املؤسسات التربوية، بحسب تعبيره.
وكان وزير التربية قد استقبل، أول أمس، 
عضو  قال  حيث  االجتماعيني،  الشركاء 
لعمال  الوطني  لالحتاد  الوطني  املكتب 
العمري  الوهاب  عبد  والتكوين،  التربية 
زوقار يف اتصال مع أخبار الوطن، إن الوزير 
شدد على إرساء احلوار مع اجلميع يف قطاع 
بات يعج باملشاكل املتراكمة ، مشيرا إلى 
أنه سيتم رفع عدة مطالب خالل اللقاءات 
التي لم يتم حتديد رزنامة خاصة  الثنائية 

بها. 

عليها  أكد  التي  االنشغاالت  جملة  ومن 
على  تعديالت  إجراء  هي  املتحدث 
العدالة  يضمن  مبا  اخلاص،  القانون 
واألسالك  الرتب  جلميع  واإلنصاف 
وكذا  والترقية،  واإلدماج  التصنيف  يف 
14-) الرئاسي  للمرسوم  الفوري  التطبيق 
صدوره،  منذ  رجعي  مالي  وبأثر   (266
واسترجاع احلق يف التقاعد النسبي ودون 
النظر  إعادة  إلى  باإلضافة  السن،  شرط 
االبتدائي  التعليم  أساتذة  تصنيف  يف 
واملهام  التوظيف  وشهادة  يتوافق  مبا 
إعادة  يف  واإلسراع  املوكلة،  البيداغوجية 
احلجم  وتقليص  االبتدائي  الطور  هيكلة 
الساعي لألساتذة نظرًا خلصوصية مهامهم 
الطورين  يف  معتمد  هو  ما  مع  وانسجاما 
رتبة  استحداث  مع  والثانوي،  املتوسط 
ورتبة أستاذ  العلمية  املواد  لتدريس  أستاذ 
لتدريس  وأخرى  األدبية  املواد  لتدريس 
االبتدائي،  التعليم  يف  البدنية  التربية 
االبتدائي  يف  تربويني  مشرفني  وتوظيف 
إلعفاء األساتذة من مهام مراقبة ومرافقة 
التالميذ يف الساحة واملطعم و، كل ما هو 
النظر  إعادة  وكذا  التدريس،  قاعة  خارج 
يف املناهج والبرامج مبا يحقق جودة التعليم 
التلميذ،  على  احملفظة  ثقل  من  ويخفف 
وضعية  تسوية  ضرورة  إلى  باإلضافة 
املتكونني بعد 03 جوان 2012 األساتذة 

إلى  الترقية  من  االستفادة  من  لتمكينهم 
من  املكون  األستاذ  ومتكني  مكون،  رتبة 
مناصب  منح  مع  مدير  رتبة  إلى  الترقية 
ومكون،  رئيسي  رتبة  إلى  للترقية  كافية 
ومراجعة تواريخ الدخول واخلروج اخلاصة 
اجلنوب  يف  الصيفية  املدرسية  بالعطلة 
الرئيسي  األجر  وفق  املناطق  ِمنح  وحتيني 
االمتياز،  منح  نسب  توحيد  مع  اجلديد 
وتفعيل ملف طب العمل وتوفير املناصب 

املكيفة.
بوديبة  مسعود  قال  أخرى،  جهة  ومن 
كنابست  نقابة  لدى  باإلعالم  املكلف 
ألقاها  التي  كلمته  خالل  قدم  الوزير  إّن 
حيث  القطاع  مشاكل  حل  بشأن  تصوره 
اعترف بوجود اختالل وأخطاء يف املناهج 
اجلديدة وبالتالي فقد أصبح من الضروري 
الطور  مراجعتها بصفة متدرجة بداية من 
االهتمام  إلى  أشار  كما  االبتدائي، 
يف  ومعاجلتها  التربية  مستخدمي  مبطالب 
النقابات،  إلى  بالنسبة  أما  قانوني.  إطار 
فقد قدموا بدورهم تصورات عامة مؤكدين 
على أهمية اللقاءات الثنائية لطرح كامل 
باملناهج  يتعلق  ما  خاصة  االنشغاالت 
داخل  كبيرة  أزمات  يف  تسببت  التي 
لألساتذة  بالنسبة  سواء  التربوية  املنظومة 

أوالتالميذ.

عن طريِق «رأس الَمال المخاطر»عن طريِق «رأس الَمال المخاطر»ن طريِق «رأس الَمال المخاطر» طريِق «رأس الَمال المخاطر»طريِق «رأس الَمال المخاطر»ريِق «رأس الَمال المخاطر»يِق «رأس الَمال المخاطر»ِق «رأس الَمال المخاطر»ِ «رأس الَمال المخاطر» «رأس الَمال المخاطر»«رأس الَمال المخاطر»رأس الَمال المخاطر»أس الَمال المخاطر»س الَمال المخاطر» الَمال المخاطر»الَمال المخاطر»لَمال المخاطر»َمال المخاطر»َال المخاطر»ال المخاطر»ل المخاطر» المخاطر»المخاطر»لمخاطر»مخاطر»خاطر»اطر»طر»ر»»
ُبنوك  إلنشاِء  َيدعو  سلواتشي 

لتمويل الُمؤّسسات النَّاشئة
قال البروفيسور هشام سفيان سلواتشي، مدير التطوير التكنولوجي 
واالبتكار باملديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إن 
القطاع يتوفر على الدعامة القانونية إلنشاء احلاضنات، مشيرا إلى 
ضرورة إنشاء بنوك لتمويل املؤسسات الناشئة عن طريق ما يعرف 

برأس املال املخاطر لتحرير األفكار واملشاريع. 
صفية. ن

وأوضح سلواتشي، لدى نزوله ضيفا 
على اإلذاعة، أن قطاع التعليم العالي 
الذي يتوفر على 50 جامعة مبا فيها 
جامعة التكوين املتواصل إضافة إلى 
عليا  مدرسة  و38  جامعيا  مركزا   13
و1472 لألساتذة  عليا  مدرسة  و11 

الطلبة  عدد  عن  ناهيك  مخبرا، 
ألف   1.740.000 يبلغ  الذي 
إيجابية  بإمكانه تقدمي دفعة  طالب، 

لالقتصاد الوطني وللمجتمع.
ورافع البروفيسور إلرساء استراتيجية 
تسمح بتوفير بيئة أعمال تكون فيها 
وباحثني  طلبة  من  الرمادية  املادة 
وتتوفر  األساسية،  فواعلها  أحد 
على مخابر بحث إضافة إلى تفاعل 

املؤسسات االقتصادية يف هذه البيئة ، مشددا على ضرورة رسم سياسات بديلة من 
أجل دعم هذه األفكار، مشيرا إلى إشكالية البحث التطبيقي التي تعرقل جتسيد 
املشاريع واألفكار على أرض الواقع، مستشهدا بالدول املتقدمة التي يوجد فيها 50

إلى 70 باملائة من الباحثني على مستوى املؤسسات االقتصادية، وهو األمر املُغيَّب 
أو النادر على مستوى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية باستثناء إحدى فروع مؤسسة 
سونلغاز التي طبقت هذا املشروع من خالل إقرار القانون األساسي للباحث، الذي 
افتقار  البحث، فضال عن  تطبيق  ليعمل بحرية من أجل  ويدعه  الباحث  يحمي 
املؤسسات - وبعضها رائد يف الصناعة - ملخابر بحث ما يجعلها غير مبدعة؛ بدليل 
تدني نسبة براءات االختراع. ونظرا لغياب البحث التطبيقي، يؤكد سلواتشي أنه 
تقليص  أو  األجنبية  املنتوجات  تنافس  جزائرية  منتوجات  عن  احلديث  ميكننا  ال 
فاتورة االستيراد، حيث أكد أن أجنع سبيل خللق املؤسسات الناشئة يكون عن طريق 
ما يسمى بالرأس املال املخاطر ، ما يستوجب – حسبه - إنشاء بنوك لهذا الغرض أو 
متكني البنوك الناشطة يف السوق املالية من تقدمي رأس مال مخاطر للشباب احلاملني 

ُنهم من خلق املؤسسات الناشئة أو ما يسمى بـ «ستار- تاب» ألفكار ومشاريع متكِّ
إلنشاء  استراتيجية  ميلك  القطاع  أن  واالبتكار  التكنولوجي  التطوير  مدير  وأوضح 
احلاضنات من اجلانب القانوني ، مشيرا إلى القانون املؤطر إلنشاء املصالح املشتركة 
للبحث العلمي و» احلاضنة» مدونة يف هذا القانون الصادر سنة 2013 وهو املرسوم 

التنفيذي الذي يخص األسالك املشتركة.

دعا رئيس جمعية حماية وإرشاد املستهلك مصطفى زبدي، يوم أمس، إلى 
فتح ورشة إصالحات كبرى عاجال، كاشفا عن جملة من امللفات التي وصفها 
باملستعجلة يف عدة قطاعات ، منها الفالحة والضمان االجتماعي والتجارة، 

مؤكدا أنها تتطلب تنسيقا فيما بني الوزارات حلماية حقوق املستهلكني.
أثار مصطفى زبدي، أمس األربعاء، خالل الندوة التي نظمها منتدى جريدة 
«املجاهد»، ملف قانون استيراد السيارات، مؤكدا أنه من امللفات املستعجلة، 
سيما وأن اجلزائر تعيش حاليا أزمة سيارات خانقة، داعيا - يف سياق آخر - 
إلى تسقيف هامش الربح بـ 50 باملائة على األكثر من تكلفة أي منتوج، من 
أجل التمكن من إنقاذ القدرة الشرائية للمواطنني، إضافة إلى تفعيل الرقابة 
التجارية من متطوعني ومتكينهم من حترير محاضر رقابة على األقل، سيما مع 
وجود 10 آالف عون رقابة فقط مقابل 3 ماليني تاجر، وهو أمر غير مقبول - 

حسبه.
من جهة ثانية، تطرق املتحدث مللف التجارة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
تعد  شكاوى  جمعيته  تلقي  عن  كاشفا  املنتوجات،  بعض  خطر  إلى  مشيرا 
جتاوزات  شابته  الذي  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  البيع  تخصُّ  باملئات 
خطيرة، حيث وقعت أضرار صحية ، سيما ما تعلق بأقراص تسمني وتنحيف 
اجلسم، والتي لها مفعول ثانوي تؤدي إلى هشاشة العظام، إضافة إلى الضرر 

املادي املتمثل يف االحتيال الذي طال نوعية منتجات املعروضة للتسويق. 
وعرج زبدي على قطاع اخلدمات، مستشهدا بالوضع الكارثي لشبكة الهاتف 

النقال وخدمة االنترنيت يف اجلزائر، يف ظل غياب تام لسلطة الضبط - على حد 
تعبيره. مبرزا أنه - حلد الساعة - الوزارة ترفض إعداد نصوص تطبيقية حول 
إمكانية احتفاظ زبائن متعامل هاتف نقال معني برقمهم، وتغيير شبكة املتعامل 
حسبما يرغبون، مشددا على وجود دعامة تشريعية لذلك يف قانون تكنولوجيات 

االتصال املصادق عليه. 
املسارعة يف  إلى  زبدي احلكومة اجلديدة  الفالحة، دعا  فيما يخّص قطاع  وأما 
إنقاذ الفالحني الصغار ومراقبة مدى سالمة ما يستعمل يف القطاع ، إضافة إلى 

فتح حتقيق يف وجود بذور معدلة جينيا.
وأثار لواسع سفيان املكلف باإلعالم يف اجلمعية، بدوره، انشغاالت املستهلك 
فيما يخص قطاع النقل يف اجلزائر، مبرزا وجود بعاصمة البلد حافالت مهترئة 
أكل الدهر عليها وشرب، تتجاوز مدة خدمتها 20 سنة ، دون احلديث عن باقي 
من خالل  اجلزائر،  احلافالت يف  إلى جتديد حظيرة  داعيا  الداخلية،  الواليات 
على  الكبرى  الصناعية  الدول  من  سنوات  خمس  من  أقل  حافالت  استيراد 
النقل عبر احلافالت  العمل يف  الدول اآلسيوية، مضيفا أن دوام  عكس بعض 
غير مضمون ملا بعد 6 مساء يف كل ربوع الوطن، ما يشكل انشغاال حقيقيا لدى 
الزبائن. كما استغرب املتحدث غياب قطار سريع بني الواليات ونحن يف سنة 
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خديجة بن دالي
حيث طالبوا من السلطات احمللية 
وللمواطنني  للتالميذ  النقل  توفير 
التنقل  يف  صعوبة  يجدون  الذين 
يف  قسنطينة  او  قاملة  واليتي  الى 
ينتظرون  حيث   ، النقل  غياب  ظل 
داخل  مبكان  للظفر  طويلة  لساعات 
قسنطينة  والية  من  املارة  احلافلة 
العكس و احيانا  او  قاملة  باجتاه والية 
الى  بالنظر  احلافالت  هاته  تتوقف  ال 
عن  ناهيك  تعرفه،  الذي  الضغط 
أثر سلبا  الذي  املدرسي  النقل  غياب 
ألبنائهم،  الدراسي  التحصيل  على 
واملتاريس  احملتجون استعملوا احلجارة 
وقاموا بغلق الطريق، مطالبني بايجاد 
حلول جلملة من املشاكل التي تعاني 
تعرف  كانت  التي  القرية،  منها 
بالنوعية اجليدة للعسل الذي تنتجه، 

حيث يعاني سكان القرية من إنعدام 
وضعية  من  أزمت  والتي  التهيئة 
التي  الطرقات  خصوصا  تنقالتهم 
تعرف اهتراءا كبيرا ناهيك عن غياب 
االنارة العمومية يضاف لها املشكل و 
االحتياج االكبر وهو ما تعلق بالنقل 
يزاولون  الذين  للتالميد  املدرسي 
يف  زناتي  وادي  بدائرة  دراستهم 
الطورين املتوسط و الثانوي على اعتبار 
انها حتتوي على ابتدائية وحيدة فقط، 
األمر الذي صعب من معيشة وحياة 
اليها غياب مرافق  السكان ، يضاف 
و  االطفال  للعب  للتسلية ومساحات 
أيضا غياب قاعة عالج مجهزة االمر 
على  يحتجون  مواطنوها  جعل  الذي 
الذي  التهميش  و  باحلقرة  أسموه  ما 
يف  بالتصعيد  مهددين  البلدية  طال 

حالة صمت السلطات احمللية.
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احتجاجا على غياب النقل بقرية كيفان العسل

غاضبون  يغلقون الطريق الوطني 
رقم 20 بقالمة

أقدم، يوم أمس، سكان قرية كيفان العسل التابعة لدائرة وادي الزناتي والتي تبعد عن عاصمة الوالية بحوالي 40
كيلومترا على غلق الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين واليتي قالمة وقسنطينة احتجاجا منهم على غياب النقل المدرسي و 

الجماعي على حد السواء.

قسنطينة 
سكان قرية الطبابلة يحتجون أمام مقر 

بلدية  الخروب 
أقدم يوم أمس سكان 
باخلروب  الطبابلة  قرية 
على  قسنطينة  بوالية 
أمام مقر بلدية  االحتجاج 
اخلروب للمطالبة بتحسني 
الصعبة  املعيشية  الظروف 
طالهم  الذي  والتهميش 
عديدة،  سنوات  طيلة 
أدنى  غياب  ظل  يف 
احلياة،منها  ضروريات 
احلضرية  التهيئة  غياب 

مشاريع  غياب  ناهيك عن  كبيرا  اهتراءا  القرية  طرقات  تعرف  حيث 
تخص مد قنوات الغاز و الكهرباء وحتى املاء حيث يضطرون الى شراء 
هذا االخير من الصهاريج التي هي يف الغالب غير صحية وال يعرف 
مصدرها ما بجعلهم عرضة لإلصابة بالتيفيويد، وعليه طالب السكان 

بضرورة تدخل السلطات احمللية اليجاد حلول جدرية. 

بسبب أشغال على القناة الرئيسية بجسر بوشي
تذبذب في توزيع الماء الشروب 

ببلديات  عنابة
أعلنت مؤسسة اجلزائرية للمياه وحدة عنابة عن تسجيل تذبذب 
يف توزيع املياه امس االربعاء بسبب توقيف التموين من سد الشافية 
بالطارف لتمكني مصاحلها من اصالح تسرب هام يف القناة الرئيسية 
مع  .وباملوزاة  بوشي  جسر  منطقة  مستوى  على  مم   930 قطر  ذات 
اصالح تسرب ثاني على مستوى الضخ مبحطة الشعيبة. وحسب بيان 
لتمكني  الشافية  سد  من  التموين  توقيف  نظرا  فإنه  املصالح،  لذات 
مصاحلها من اصالح تسرب هام يف القناة الرئيسية ذات قطر 930 مم 
على مستوى منطقة جسر بوشي .وباملوزاة اصالح تسرب ثاني على 
مستوى الضخ مبحطة الشعيبة سيطرأ تذبذب يف التوزيع للماء الشروب 
ابتداءا من أمس االربعاء لكل من بلديات احلجار وسيدي عمار وواد 
النيل بالبوني واد زياد بواد العنب وعنابة مركز يف حني ان املياه ستعود 
تدريجيا الى احلنفيات حسب البرنامج املسطر والعادي حال االنتهاء 

من األشغال اجلارية.
ف سليم

بجاية
وفاة بناء في انهيار جدار

 بحي  ايديمكو 
جدار  مستوى  على  بأشغال  القيام  بصدد  كان  بناء  أمس  تويف  
وذلك  بجاية  مدينة  وسط  ايدميكو  بحي  العمارات  إحدى  مبحالت 
بعد سقوط جدار عليه أرداه قتيال الضحية يف حدود اخلمسينات وقد 
تدخلت مصالح احلماية املدنية التي قامت بنقله إلى مستشفى خليل 
عمران  أين لفظ أنفاسه األخيرة بسبب خطورة اإلصابة  التي تعرض 
لها  وتلى ذلك وضعه يف مصلحة حفظ اجلثث ومن جهة أخرى انتقل 
إلى جوار ربه الشاب « ر.رشيد» الذي مكث 18 يوما يف املستشفى 
بغرفة اإلنعاش يف غيبوبة تامة بعد سقوط بقايا مواد بناء « اسمنت 
صلب» على رأسه بينما كان مارا حتت عمارة ذات طوابق كان عمال 

بصدد  تنظيفها  من بقايا مواد بناء دون التفطن إلى مروره.
عبدالسالم.ق

إنهاء مهام مير بلدية الدهوارة بقالمة 
انهى والي ڨاملة كمال عبلة، مهام رئيس املجلس الشعبي البلدي 
إدانته مؤخرا  القضائية و كدا  املتابعة  الدهوارة، وذلك بسبب  لبلدية 
مبنح  تتعلق  قضية  يف  مالية،  غرامة  و  نافدة  غير  حبس  أشهر  بستة 
إلغائها يف  بالرغم من  رخصة بناء ألحد األشخاص بدون وجه حق 
وقت أخر، وشهدت البلدية احتجاجات عارمة مت على إثرها غلق مقر 
القطرة  التحتية وهي  البنى  البلدية باالسمنت بسبب غياب مشاريع 

التي أفاضت الكأس وعصفت بكرسي املير.

 مصالح األمن تواصل محاربة الجريمة بكل أنواعها
مداهمات تطيح بعدد من مروجي المخدرات والقبض على منحرفين

التابعني  الشرطة  قوات  متكنت 
الوالئية  للمصلحة  العملياتية  للفرق 
بالتنسيق  بعنابة  القضائية  للشرطة 
احلضري  األمن  مصالح  مختلف  مع 
دوريات  إثر  على  اإلختصاص  بقطاع 
ليليلة أول أمس بتوقيف 09 أشخاص 
05 الـ  بحث،و  محل  منهم   04  ،

املخدرات  حيازة  أجل  من  اآلخرين 
مصالح  قامت  السرقة.  من جهتها   ،
بعملية  السادس  احلضري  األمن 
شرطية مست كل من امللعب اجلواري 
جيني  القبة،حي  واد  بحي  الكائن 

سيدار، شاطئ ريزي عمر، أين أفضت 
إلى فحص حالة 15 شخص، مراقبة 
الدراجات  و  املركبات  من  العديد 
من  أشخاص،   03 توقيف  النارية، 
بيضاء  أسلحة  املخدرات  حيازة  أجل 
برحال  دائرة  أمن  جهته  محظورة.من 
مشتبه  أشخاص   03 توقيف  يف  جنح 
فيهم يف قضية حيازة املخدرات بغرض 
من  معتبرة  كمية  حجز  مع  املتاجرة، 
غرام   410 بــ  وزنها  يقدر  املخدرات 
.واجلدير  الهندي  القنب  نوع  من 
أمن  مصالح  مختلف  قامت  بالذكر 

من  املمتدة  الفترة  خالل  عنابة  والية 
 ،2020/01/10 إلى   2020/01/01
بــ 1043 عملية شرطية، أفضت إلى 
حيازة  أجل  من  شخص   54 توقيف 
أسلحة بيضاء محظورة، 108 شخص 
واملؤثرات  املخدرات  حيازة  أجل  من 
بحث،  محل  شخص   120 العقلية، 
توقيف 80 شخص متورطني يف جرائم 
املصالح  ذات  انه  مختلفة.لإلشارة 
اإلجراءات  كافة  اتخدت  األمنية 
القانونية الالزمة يف حق املشتبه فيهم.
ف سليم

 حجزت  فرقة املرور التابعة للمصلحة 
بتبسة  خالل  العمومي  لألمن  الوالئية 
بوسط  املدينة  كمية  مراقبة  نقطة 
الصاحلة  غير  البيضاء  اللحوم  من  معتبرة 
من  تبريد  شاحنة  منت  لالستهالك  على 
شخص  قيادتها  يف  KIA  كان  نوع 
والية  من  سنة   31 العمر  من  يبلغ 
التفتيش  تبني  خالل  حيث   ، مجاورة 

كلغ  من  على  أكثر من 170  أنها حتتوي 
داخل  أجزاء  إلى  مقسمة  الدجاج 
إلى40 باإلضافة  بالستيكية  صناديق 

الكية  هذه  الدجاج،  من  أحشاء  كلغ  
و  الصحة  أدنى شروط  إلى  تفتقر  احملجوزة 
مت  وعليه  بها  مشكوك  حالة  يف  و  النظافة 
و  العمران  شرطة  فرقة  إلى  فورا  تسليمها 
حماية البيئة التابعة لنفس املصلحة و التي 

التحقيق  إجراءات  مبباشرة  بدورها  قامت 
احملجوزات  هذه  وصالحية  سالمة  يف 
عرضها  خالل  من  البشري  لالستهالك 
على مصلحة حفظ الصحة و كذا الطبيب 
صالحيتها  عدم  عن  أكد  الذي  البيطري 
مع  إجناز  ردمهـا  و  إتالفها  مت   متاما  وعليه 

ملف جزائي ضد املعني باألمر.
فيروز رحال

تبسة
حجز أكثر من 170 كلغ من الدجاج الفاسد

متكنت قوات الشرطة التابعة لألمن 
احلضري اخلامس  بتبسة   من معاجلة 
غير  مخدرة  مادة  بحيازة  تتعلق  قضية 
شرعية لغرض النقل والترويج، حيث مت 
حجز كمية من املخدرات  على شكل 
كبسوالت  يف  ناعم  أبيض  مسحوق 
مغلقة بورق أملنيوم مع توقيف شخصان 

يبلغان من العمر 36 و 38 سنة .
ورود  إلى  تعود  القضية  وقائع  هذه 
مفادها وجود  املصلحة  لذات  معلومات 
بترويج  يقومون  مشبوهني  أشخاص 

يف  مسحوق  شكل  على  مخدرة  مادة 
األحياء  أحد  داخل  الشباب  أوساط 
مصالح  قامت  أين  باملدينة،  الشعبية 
األمن بفتح حتقيق باستغالل املعلومات 
هوية  إلى  حتديد  املتاحة  أسفرت 
كمني  نصب  وبعد   ، فيهما  املشتبه 
املسافرين  نقل  محطات  بأحد  محكم 
منت  على  املعنيني  توقيف  مت  بالوالية 
على  بداخلها  عثر  سياحية  مركبة 
كبسوالت   09 على  حتتوي  علبة 
كبسولة  كل  األملنيوم  بورق  مغلقة 

ناعم  أبيض  مسحوق  على  حتتوي 
غرام،  بـ13.9  يقدر  إجمالي  بوزن 
إلى  املشبوهة  املادة  إخضاع  بعد  ليتبني 
علميا  معروفة  مخدرة  مادة  أنها  اخلبرة 
XTC(MDMA)  ويف  باسم 
الوسط اإلجرامي باسم اكستازي موجه 
ملفات  اجناز  مت  وعليه  لالستنشاق، 
أمام  امللف  إحالة  و  للمتورطني  جزائية 
العدالة التي أمرت بإيداع املشتبه فيهما 

احلبس .
فيروز رحال

تبسة
توقيف شخصين بتهمة ترويج مسحوق  المخدرات
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يسجل  لم  التنمية  قطار  أن  يظهر 
محطات كثيرة بعاصمة احلضنة خالل 
باستثناء  املاضية  القليلة  السنوات 
الوضعية  من    كثيرا  تغير  لم  مشاريع 
يف  أد  دفعهم  ما  للمواطنني   املعيشية 
من  عنها   للتعبير  األحيان  من  الكثير 
االحتجاجية  الوقفات  تنظيم  خالل 
احتجاجا  تتوقف  لن  أنها  يظهر  والتي 
على انعدام الغاز و املاء و أشياء أخرى. 
التي  الشروب  املاء  أزمة  فبعد   
ونحن  املسيلة  بلديات  غالبية  تعيشها 
خاللها  الشتاء  عرفت  أشهر  يف 
الطرقات  وغلق  احتجاجية  حركات 
من  للمياه  اجلزائرية  مقرات  وحتى 
واإلسمنت  باألجر  أبوابها  خالل 
،حيث لم  تكاد تتوقف االحتجاجات 
يف  جديد  من  منطقة  لتنطلق  يف 
احلركات  نفس  هي  و  أخرى،  مناطق 
املواطنون  نظمها  التي  االحتجاجية 
وهي  املدينة  غاز  بانعدام  تنديدا 
شتاء  كل  مطلع  تثار  التي  القضية 
القرى واملداشر  حيث  الزالت  بعض 
واألحياء  ببلديات الوالية  تعيش حياة 
التقليدية   الطرق  عى  تعتمد  و  البداوة 
احلطب  ماستعمال  الطهي   و  للتدفئة 
بعد ان اصبح الظفر بقارورة غاز البوتان 

املنطقة  قال سكان  و  امرا مستحيال.  
إن   الوطن»    «أخبار  لـ  تصريح  يف 
مطلبهم  هذا يبدو انه  لن يتحقق على 
أرض  على  يتجسد  ولن  اإلطالق، 
الواقع، يف حال ظل املسؤولون احملليون 
يضربون بهذا االنشغال عرض احلائط، 
وال يهتمون بل ال يرون يف املطلب حال 
والتدفئة  الطهي  مع  ملعاناتهم  جذريا 
ممن  الكثير  يستغرب  و  باالحتطاب 
ومداشر  بقرى  املدينة  غاز  يصلهم  ال 
حرمانهم   الوالية    بلديات  وأحياء 
متسائلني   الطاقوية،  املادة  هذه  من 
قارورة  مع  معاناتهم  إنهاء  تاريخ  عن 
الدريعات  قرية  كحال  واحلطب  الغاز 
والبويرة وبئر ماضي  بحمام الضلعة وأم 
الدهاهنة  وبلدية  بتارمونت  الشواشي 

وقرى بلدية مقرة ومداشر بلدية بلعايبة 
أولد  ببلدية  يحي  بن  الصديق  وقرية 

سيدي ابراهيم  .
املسؤولني  محدثونا   اتهم    و   
بشأن  لوعودهم  ونكثهم  بتخاذلهم 
إيصالهم بالغاز، موجهني نفس أصابع 
الكهرباء  توزيع  شركة  ملسؤولي  االتهام 
مطلب  احلائط  بعرض  لضربها  والغاز 
أن  مع  الطبيعي  الغاز  بشبكة  إيصالهم 

ذلك ال يكلفها الكثير.
 و أضاف محدثونا   إنهم عازمون 
على التصعيد من لغة االحتجاج  مادام 
حيث  بعد  سكناتهم  يصل  لم  الغاز 
يبقى أكثر من ثلث السكان بدون غاز 
بالرغم من قساوة الطبيعة يف الكثير من 

مناطق الوالية  املسيلة .
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلین في الوالیات التالیة:

الجلفة ، بومرداس، البویرة ، تیبازة ، المدیة ، بجایة ، سوق أھراس 
، سطیف ،  المنیعة ، أوالد جالل ، بني عباس ، جانت، تلمسان، سیدي 

بلعباس، مستغانم ، غلیزان، الشلف.
من  نماذج  الذاتیة  رفقة  السیر  إرسال  العمل  في  الراغبین  فعلى 

morasilone@akhbarelwatane.net األعمال إلى االیمیل التالي 
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظیف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنیات التحریر الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجدیدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- یستحسن أن یكون المترشح متحكما في التصویر والتركیب.

تسببت في أضرار بيئية  بعنابة 
الغاء قرار الترخيص باالستغالل وحدة إنتاج الخرسانة

أعلنت مديرية الغابات لوالية عنابة أمس عن إلغاء قرار الترخيص لالستغالل املؤقت 
املمنوح لوحدة إنتاج اخلرسانة املسلحة على مستوى بلدية واد العنب احملادي ملعلب البلدي 
والتي تسببت يف أضرار بيئية للمواطنني باملنطقة . وقالت املديرية يف بيان منشور لها على 
الصفحة الرسمية أمس االربعاء انه نظرا للتجاوزات املمارسة من قبل الشركة ذات املسؤولية 
احملدودة BISTRUC لعدم احترام بنود دفتر الشروط و املساس بصحة املواطن قامت 
الترخيص  قرار  الغاء  مت  حيث  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  عنابة  لوالية  الغابات  محافظة 
لالستغالل املؤقت .وكان املواطنني ببلدية واد العنب قد طالبوا والي الوالية مؤكدين انه 
من 2013 مت وضع هذه الشركة مبحاذاة امللعب البلدية حيث اصبح أبواب مساكنهم مغلقة 
ليال ونهارا مؤكدين مراسلتهم جلميع السلطات املعنية من اجل التدخل السريع .واجلدير 
باالشارة فان املؤسسة كانت منحت ترخيص مؤقت عن طريق االيجار بطلب من املؤسسة 
الستغالل قطعة ارض تابعة لألمالك الغابية.                                            ف سليم

في إطار برنامج التوأمة المتعلق بدعم تنفيذ نهج الجودة 
خبراء من االتحاد األوروبي يشخصون واقع

أعلنت مديرية الفالحة لوالية عنابة انه يف إطار برنامج التوأمة املتعلق بدعم تنفيذ نهج 
اجلودة لدى مصالح حماية النباتات واملراقبة التقنية، حل بوالية عنابة ، اول امس خبراء 
من اإلحتاد األوربي وممثلة مديرية حماية النباتات واملراقبة التقنية لوزارة الفالحة والتنمية 
الريفية، والدين مت استقبالهم من طرف « الصغير بوخامت « مدير املصالح الفالحية لوالية 
عنابة بحضور املفتشة الوالئية للصحة النباتية، مفتشة احلجر النباتي على مستوى احلدود 
ورئيسة مكتب التكوين واإلرشاد الفالحي، أين تطرق املدير إلى واقع وأفاق تطوير القطاع 
الفالحي يف الوالية، فضال عن دوره يف التنمية املستدامة.  وخالل اليوم األول  من الزيارة 
بحسب املصدر شهد البرنامج املسطر خلبراء اإلحتاد األوربي وممثلة مديرية حماية النباتات 
واملراقبة التقنية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، يف اليوم االول زيارة مقر املفتشية الوالئية 
النباتية الكائن مقرها بالطريق ما قبل امليناء، أين قامت املفتشة الوالئية للصحة  للصحة 
النباتية بالتعريف مبهام املفتشية، فضال عن تقدمي وظيفة كل إطار واملسؤولية املسندة لكل 
واحد. كما عرف برنامج اليوم الثاني مواصلة معاينة عمليات مراقبة الصحة النباتية على 
الوالئية  املفتشة  النباتية وبحضور  الصحة  ومبقر مفتشية  الفالحية  املصالح  مستوى مديرية 
للصحة النباتية لوالية الطارف.                                                               ف سليم

قسنطينة
إسعاف 05 ضحايا تعرضوا للتسسم 

لبلدية اخلروب بقسنطينة، ألجل إسعاف  تدخلت يوم أمس مصالح احلماية املدنية 
05 ضحايا من جنس أنثى تراوحت أعمارهم بني 06 أشهر و 26 سنة ، باملدينة اجلديدة 
ماسينيسا منطقة C ، الضحايا لهم صعوبة يف التنفس جراء تسرب غاز أحادي أكسيد 

الكربون املنبعث من املدفأة ، مت إسعافهم بعني املكان ونقلهم إلى مستشفى اخلروب . 
خديجة بن دالي

قسنطينة  
السكن االجتماعي بخرج سكان الخروب إلى الشارع

أمام دائرة اخلروب،  بلدية اخلروب بقسنطينة وقفة احتجاجية  نظم يوم أمس سكان 
بلدية  عكس  كبيرا  تأخرا  عرفت  التي  االجتماعي  السكن  قائمة  نشر  بضرورة  للمطالبة 
قسنطينة التي تنشر قوائم املستفيدين بالسكن االجتماعي بصفة دورية، حيث طال انتظار 
أزيد من 1700 مستفيد من هاه الصيغة من السكن بالرغم من الوعود املقدمة لهم، مطالبني 
منجلي،  كعلي  اجلديدة  املدن  مستوى  على  لهم  سكنات  بتخصيص  السياق  ذات  يف 
ماسينيسا وعني نحاس. واعتبر احملتجون متاطل السلطات احمللية يف نشر القوائم مبثابة استفزاز 
لهم وتهميش لسكان البلدية يف ظل املعاناة التي يعانيها احملتجون على اعتبار أن أغلبيتهم 
أنهكتهم مبالغ الكراء يف حني يتقاسم العديد منهم بيوت مع ذويهم األمر الذي صعب من 

معيشتهم. 
خديجة بن دالي   

 كشفت اإلحصاءات األخيرة  المقدمة من قبل المصالح الوالئية أن أزيد من ثلث سكان والية المسيلة و الموزعين عبر القرى 
و المداشر ، محرمون من الغاز ما يضطرهم الستعمال الوسائل التقليدية للتدفئة و حتى الطهي.

المطلب الذي يثار كل شتاء

ثلث سكان المسيلة دون غاز

طالبوا بتدخل والي عنابة 
قاطنو الشاليهات بسيدي عمار يطالبون بتسوية أوضاعهم القانونية

الشهداء  حي  سكان  ممثلي  دعا 
والية  والي  عمار  ببلدية سيدي  بالشعيبة 
لالسراع  للتدخل  مزهود»  «توفيق  عنابة 
للبيوت  سكن  ل435  التسوية  معاجلة  يف 

اجلاهزة املعروفة ب»الشاليهات».
قال  التدخل  مراسلة  نص  وحسب 
عقد  الذي  االجتماع  خالل  «انه  هؤالء 
سابقا وحضره حينها كل من األمني العام 
العام  واملدير  دائرة احلجار  رئيس  و  للوالية 
مدير  و  العقاري  والتسيير  الترقية  لديوان 
أمالك الدولة و مدير احلفظ العقاري ، مدير 
مسح األراضي ، مدير الوكالة العقارية ، 
دراسة  األعمال  جدول  تضمن  حيث 

وضعية سكنات الشاليهات بحي الشهداء 
العرض  وبعد  بلدية سيدي عمار  بشعيبة 
التي  األخيرة  هذه  وضعية  حول  املفصل 
الوالية  والي  تفوق 435 سكن وبقرار من 
وتوجيهات  تعليمات  أعطيت  مبوجبه 
هذه  تسوية  إجراءات  تخفيف  بضرورة 
استبشر  احلاضرين حينها  لكل  السكنات 
من  هناك  وبالفعل  خيرا  احلي  سكان 
يف  وباشر  كبيرة  اهمية  لتعليمات  اعطى 
لكن  قطاعه  حسب  التسوية  اجراءات 
لألسف العملية معطلة اوشبه معطلة على 
العقاري  والتسيير  الترقية  مديرية  مستوى 
لوالية عنابة(رغم تعليماتكم وتوجيهاتكم 

والوزير  السابق  السكن  وزير  وتوجيهات 
عنابة  والية  زار  حني  االسبق  االول 
السياق  ذات  يف  مؤكدين   2019 مطلع 
وعن  مرة  كل  يف  اجلزائرية  الدولة  بان   »
من  املستويات  كل  على  مسؤوليها  طريق 
بالغة  أهمية  يعطون  ما  دائما  ووالة  وزراء  
االستماع  وضرورة  املواطنني  النشغاالت 
النشغاالتهم لكن لألسف الشديد انه من 
غير املعقول أن أمر بالتسديد يبقى أكثر من 
عام يف كل أسبوع هناك سبب للتأخير عند 
أو االتصال عن  زيارتهم للمكتب اخلاص 

طريق الهاتف «.
ف سليم

تبسة 
عائلة عزوزي تبحث عن ابنها المختفي في األراضي التونسية

يف  القاطنة  عزوزي  عائلة  تناشد 
السلطات  تبسة  والية  الشريعة  بلدية 
يف  السلطات  مع  التنسيق  اجلزائرية 
ابنهم  عن   للبحث  تونس   الشقيقة 
األراضي  يف  اختفى  والذي  محمد 
أي  دون  أسبوع  حوالي  منذ  التونسية 
أخبار  إليه  توصلت  ما  وحسب   . أثر 
الوطن فإن املختفي اجته إلى دولة تونس 
إلى  يحّجون  الذي  املرضى  أحد  رفقة 
إجراء  أجل   من  التونسية  األراضي 
حيث  عينه،   على  جراحية   عملية 
كانت آخر مكاملة له مع زوجته يخبرها 
العبور  مركز  من   قريب  مكان  يف  بأنه 
غاية  إلى  اللحظة  تلك  ومنذ  للجزائر  

كتابة هذه األسطر والعائلة تعيش حالة 
من الذعر والتخوف عن مصيره .

املختفي  عزوزي  محـمد  أن  يذكر 
ببلدية   24/06/1977 مواليد  من 
سيارة  يقود  كان  تبسة،  والية  الشريعة 
حتمل  اللون  بيضاء  سامبول  نوع  من 

ترقيم : 12-113-03002. 
تعيش  أجواءا  املختفي   عائلة 
والقلق  واألسى  باحليرة  مشحونة  
ميتا،   أو  حيا  عليه  العثور  غاية  إلى 
اجلزائرية  السلطات  تناشد  وعليه 
املصير  ملعرفة  الالزمة  املجهودات  بذل 

املجهول الذي آل إليه . 
فيروز رحال
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أخبار السر ايا

أحميدة عياشي مستشارا 
أحميدة  واإلعالمي  الكاتب  أعلن 
مبوقع  الرسمية  صفحته  على  عياشي، 
أنه  «فايسبوك»  االجتماعي  التواصل 
أمضى يوم الثالثاء عقدا مع وزارة الثقافة 
الثقافة  لوزيرة  مستشارا  مبوجبه  أصبح 
يف  ستتمحور  ومهمته  بودودة،  مليكة 
جديدة  وشروط  جو  خلق  يف  اإلسهام 
الشفافية،  أساسها  الثقافية  للممارسة 
الثقايف  ومحاربة الرداءة، وأخلقة القطاع 
يف  وثورية  خالقة  روح  وبعث  والفني، 
لتقاليد  والتأسيس  الثقايف،  املشهد 
الثقايف،  العمل  ممارسة  يف  جديدة 
للفعل  االعتبار  إعادة  إلى  باإلضافة 
املجتمع،  على  الثقافة  وانفتاح  الثقايف، 
الفاعلني  مع  وجاد  حقيقي  حوار  وفتح 
والوطني  احمللي  املستوى  على  الثقافيني 
ملمثلي  العميقة  للمطالب  واإلصغاء 

اجلزائر الثقافية».
الطموح كبير  أن  وكتب أحميدة عياشي على جداره: «أعرف 
وفريقها  الثقافة  وزيرة  حترك  التي  اإلرادة  بأن  إمياني  لكن  كذلك،  والتحديات 
تعددية،  ثقافية  جلزائر  سننتصر  اجلميع،  مع  بالعمل  وأكبر  خالصة  ستكون 

مختلفة وخالقة».

تّياٌر في سلِك الوّالة!
كشفت مصادر خاصة لــ «أخبار الوطن» أن رئيس اجلمهورية عبد 
اجلمهورية،  والة  سلك  يف  واسعة  تغيير  حركة  سُيجري  تبون  املجيد 
أن  املتوقع  من  فإنه  ذاتها،  للمصادر  وفًقا  و  املقبلة.   القليلة  األيام  يف 
ُيعلن الرئيس تبون عن احلركة يف سلك الوالة قبل نهاية جانفي اجلاري 
جميع  احلركة  ستمسُّ  حيث  تقدير،  كأقصى  املقبل  فيفري  بداية  أو 
واليات اجلمهورية وحتى الواليات املنتدبة ومن املنتظر االستغناء عن 

العديد من الوالة.

التِّجارُة على ُخَطى الّتضامن!
e) ،قّرر وزير التجارة كمال رزيق تخصيص بريد الكتروني

mail–)، لتلقي تظلمات املوظفني ولالطالع بصفة شخصية 
إنه كلف املسؤول عن  على انشغاالت املواطنني والتجار، قائال 
e) للتواصل  –mail) اإلعالم بالوزارة بإنشاء بريد إلكتروني
مباشرة معه بدون أي إجراء برتوكولي وذلك التخاذ اإلجراءات 
بعد  الثانية  جاءت  هذه  التجارة  وزير  خطوة  أن  يذكر  اآلنية. 

خطوة وزيرة التضامن.

ل الَغيث! التعديُل. .أوَّ
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  بأن  الوطن»  «أخبار  مصادر  أفادت 
تبون يّتجه نحو حل البرملان بغرفتيه واملجالس احمللية والوالئية املنتخبة، 

وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة قبل نهاية العام اجلاري.
و وفًقا للمصادر ذاتها، فإنه من املنتظر أن ُيعلن رئيس اجلمهورية عن 
حّل البرملان مباشرة بعد االستفتاء الشعبي عن تعديل الدستور، وهو 
إليه جياللي سفيان رئيس حزب جيل جديد بعد استقباله  ما أشار 
«سيعقب  قال  حيث  تبون؛  الرئيس  طرف  من  الثالثاء  األول  أمس 
إمكانية  مع  االنتخابات  قانون  على  تعديًال  الدستور  على  االستفتاء 

إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية العام احلالي».

يتي»  محرز رأُس حربِة «السِّ
تتواصل اإلشادة بالنجم اجلزائري ”رياض محرز“ يف ”إجنلترا“، بعد األداء الكبير الذي ظهر به منذ بداية املوسم مع ”السيتي“. 

ويف تقرير مطول نشره موقع ”َمانِشْسَتر إيْْفِنينْْغ“، أّكد أن ”رياض محرز“ هو أخطر العبي الّسيتي هذا املوسم؛ فأرقامه رهيبة يف خط 
الهجوم، كيف ال ولديه أحد أفضل املعدالت الهجومية يف الدوري االجنليزي، فهو يسدد مبعدل 3.34 تسديدة كل 90 دقيقة. 

واملصري  ”خيسوس“  ”أغويرو“،  سوى  عليه  يتفوق  ”محمد صالح“، كما أن دقة تسديداته ولم 
يف جتعله قادرا على التسجيل من أي مكان. كما أنه أكثر العبي  للفرص  صناعة  ”السيتي“ 
أكد  التقرير،  نهاية  ويف  مراوغة.  الالعبني  وأكثر  أن املباريات،  إيْْفِنينْْغ“  ”َمانِشْسَتر  موقع 

”محرز“ أبهَر اجلميع بأدائه الكبير هذا املوسم.

ماندي زميال لميسي في عيون الجزائريين
الكروي  الوسط  يف  احلدث  برشلونة  نادي  إلى  سيسيان  كيكي  اإلسباني  بيتيس  ريال  مدرب  إنتقال  صنع 
إعالمي  تصريح  يف  سابقا  ذكر  كما  ماندي،  عيسى  للجزائري  مدربًا  كان  سيسيان  أن  علما  اجلزائري، 
إنتقال  يف  يأملون  اجلزائريني  جعل  ما  وهو  والناجح،  احملترف  لالعب  مثال  الوطني  املنتخب  مدافع  بأن 
حسمت  األمور  أن  عن  البعض  فيه  عّبر  الذي  الوقت  يف  امليركاتو،  هذا  الكتالوني  العمالق  لصفوف  ماندي 
ميسي؟ ليونال  األسطورة  ماندي  سيزامل  هل  السؤال  ليبقى  «البلوغرانا»،  إلى  سيسيان  إنتقال  مع  مباشرة 
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رشيد  شويخ

و عبر عدد من فالحي الوادي عن 
اجلديدة  اآللية  بدخول  استبشارهم 
 ، خيرا  الفالحة  وزارة  أقرتها  التي 
التابعة  اإلتصال  خلية  وحسب  والتي 
فإن  الوادي  بوالية  الفالحة  ملديرية 
05 متعاملني خواص قاموا وإلى غاية 
مجموعه  ما  ،إقتنوا  13جانفي  تاريخ 
أنواع  مختلف  من  قنطار   20.332
البطاطا البيضاء و احلمراء وذلك حتت 
إشراف  الديوان الوطني املهني املشترك 
التي  الهيئة  الفواكه  ،وهي  و  للخضر 
مت  التي  العملية  هذه  مهام  لها  أوكلت 

الشروع فيها قبل أربعة أيام .
وحسب الفالحني فإن سعر شراء 
هؤالء املتعاملني يتراوح ما بني 34 دج 
و 35 دج حسب النوعية  واحلجم ،و 
أسواق  على  باإليجاب  ذلك  إنعكس 
اجلملة لهذه املادة احليوية يف مائدة كل 
اجلزائريني ،إذ وصل سعرها يف أسواق 
بني  ما  إلى  وقمار  وورماس   تغزوت 
لكن   ، للكيلوغرام  دج   31 و  دج   30
سوف  وادي  يف  املزارعني  من   عدد 
الشروط  بعض  من  سخطهم  عبروا 
اخلواص  املتعاملون  يفرضها  التي 
الذين يقتنون محاصيلهم ،من خالل 
على  تقع  التي  للمزارع  تفضليهم 
جوانب الطرقات  دون التي تقع بعيدة 
بكميات  ،الشراء  اشتراطهم  ،و  عنها 
و  مقطورة   نصف  لشاحنات  تكفي 
،دون  طن   20 حمولتها  تبلغ  التي 
،كما  أقل  حمولتها  التي  الشاحنات 
حتدث عدد من الفالحني أن عدد من 

املتعاملني جاؤوا القتناء البطاطا مقابل 
لعدد  قبل  من  باعوها  التي  البذور 
لم  هؤالء  ومازال  الوالية  فالحي  من 

يسددوا ديونهم املترتبة عن ذلك .
الفالحي  للشأن  متابعون  وعزى 
البطاطا   بيع  أسعار  ارتفاع  الوادي  يف 
تطبيق  يف   اإلنطاق  عن  ،وفضال  
الوزارة   أقرتها  التي  اجلديدة  اآلليات 
الوصاية ،فإن سوء األحوال اجلوية يف 
يصحبها  ،وما  البالد  شمال  واليات 
حجم  يف  انخفاض  من  العادة  يف 
الكميات املعروضة من البطاطا وغيرها 
من اخلضر والفواكه يف أسواق اجلملة و 

التجزئة  يف مناطق شمال الوطن.
الوادي  والية  فالحو  ويأمل 
يغطوا  حتي  األسعار  حتسن  استمرار 
اخلسائر التي منوا بها  مع بداية موسم 
شهر  نحو  قبل  املتأخرة  البطاطا  جني 
القادم  الفالحي  للموسم  ،ويستعدوا 
وذلك  من خالل  استعداد ،  أحسن 
التي  املزروعة  املساحات  من  الرفع 
تصل حاليا إلى نحو 40 ألف هكتار ، 
والوصول إلى حاجز 20 مليون قنطار .

البطاطا  أسعار  موضوع  يف  و 
باتت  التي  املزروعات  ومختلف 
عديد  ،يرى  معروفة  الوادي  والية 
املتخصصني على غرار الدكتور يف كلية 
اإلقتصاد والتجارة والتسيير يف جامعة 
الوادي بغداد بنني  ، أنه ميكن  التحكم 
نسبيا يف مستويات األسعار عن  طريق  
يتم ضخها من  التي  الكميات  دراسة 
للدولة  التابعة  التبريد  وغرف  املخازن 
يف األسواق ،والتي  أثرت هذه  السنة 
يف  البطاطا  أسعار   على  كبير  بشكل 

عديد  نفسه  اإلطار  يف  ،ودعا  السوق 
الفالحني على غرار احلفناوي هالم إلى 
وذلك  اإلنتاج  مناطق  مواعيد  حتديد 
به  تختص  املوسمي  املنتوج  بجعل 
ومعسكر  كمستغامن  الشمال   واليات 
،أما منتوج اخر الفصل فيترك  لواليات 
اجلنوب التي على رأسها الوادي حتى 
له  مربح  بسعر  يبيع  الفالح  يبقى 
سيتم  املتحدث  ذات  وبحسب  ،ألنه 
تركت  ما  إذ  اإلستيراد  إلى  اللجوء 
 ، تنظيمية  اجراءات  بدون  األسعار 
كما إقترح رئيس غرفة الفالحة لوالية 
اخلاصة  التصدير  آليات  تغير  الوادي 
رفع  خالل  من  الزراعية  باملنتوجات 
يتحصل  التي  الصعبة  العملة  نسبة 
عليها املصدرون جراء عملية البيع إلى 
80 يف املئة ،ألن النسبة احلالية وهي 
من  جتعل  و  مشجعة  غير  باملئة    20
منها  أكثر  بروتوكولية  التصدير  عملية 
نفس  ويف   ، مربحة  اقتصادية  عملية 
اإلطار دعا ذات املتحدث إلى اإلسراع 
جتاري  قسم  تخصيص  اجراءات   يف 
الطالب  و االستيراد يف معبر  للتصدير 
عددا  وأن  ،خاصة  احلدودي   العربي 
يرغبون  الليبيني  املستوردين  من  مهما 
يف اقتناء اخلضروات من والية الوادي 

.
يذكر أن والية الوادي حتتل الرتبة 
مليون  ب15  البطاطا  إنتاج  يف  وطنيا 
تقدر  مساحة  على   زرعها  يتم  قنطار 
مبعدل  سنويا  هكتار   ألف   40 بنحو 
املوسم  آخر  يف  ،معظمها  قنطار   300
أي يف فصل الشتاء  وهو ما ميثل حوالي 

45 باملئة من اإلنتاج الوطني منها .

إليزي
تنفيذ أكبر عملية لهدم المحاالت 

التجارية  الفوضوية
وبالتنسيق  املاضية  ساعة   48 خالل  اليزي  بلدية  سلطات  أقدمت 
مقر  إليزي  بلدية  تشهدا  هدم  عملية  اكبر  تنفيذ  على  األمن  مصالح  مع 
الوالية للمحال التجارية وسط املدينة بعد أن بلغت الفوضى حدا ال يطاق 
ومتددت احملال التجارية الكبرى إلى الطرق الرئيسة واحتالل مساحات هامة 
وفضاءات مخصصة للراجلني وتندرج هذه العملية  ضمن التأهيل احلضري 
ما  للمشروع حسب  تنفيذ  معتبرة  مالية  مبالغ  له  رصدت  والذي  للمدينة 

صرح به رئيس البلدية بن حمدي حمود ل أخبار الوطن  .
وحسب ذات املسؤل فان املشروع سيمس أيضا جميع أحياء املدينة دون 
استثناء خاصة أصحاب اإلسطبالت الذين أدو إلى غلق بعض الشوارع يف 
بعض األحياء مثل حي السالم وسيدي بوصالح ويضيف ذات املتحدث 
األرصفة  فوق  محالت  تشييد  الناجتة  الفوضى  على  سيقضي  القرار  بان 
وبعض املساحات العمومية والقضاء على الواجهات املصنوعة من الصفائح 
املعدنية واخلشب والقماش وهذا من اجل إعطاء الصورة اجلمالية للمدينة 

احلضرية ويف أيطار املصلحة العامة وحتت اطر قانونية يحترمها اجلميع .
قرار  بان  الوطن  أخبار  ل  حديثهم  خالل  من  التجار  أعرب  وبدورهم 
يتعرض  أن  دون  لسنوات  التجاري  نشاطهم  مارسو  كونهم  تعسفي  الهدم 
ألية مضايقات من قبل املسؤلني مطالبني السلطات احمللية بتعويضهم نتاج 

خسائرهم املادية التي تكبدوها جراء قرار الهدم .
براهيم مالك

أدرار 
طرقات بلدية طلمين تحاصرها الرمال

تعاني بعض القصور النائية شمال والية أدرار من ظاهرة زحف الرمال 
البلدية  الطرق  على  انتشارها  أدى  كما.  ومنازلهم  بناياتهم  غطت  التي 
والوالئية إلى خطرا يهدد حياة السائقني فضال عن العزلة التي فرضت على 
بلدية  بلدية طلمني .حيث يشتكي سكان  أحياء  غرار  القصور غلى  هذه 
طلمني بدائرة شروين ، من  تدهور  الطريق   الذي يربط البلدية مع بالطريق 
الوالئي. زيادة على زحف الرمال التي باتت تطارد السكان والسائقني ههي 
احلفر أيضا شكلت نقاط  سوداء يف هذا الطريق الذي يعتبر الشريان الوحيد 
الذي يستعمله مواطني الوالية ذهابا وهذا ما أثار استيائهم وتذمرهم جراء 
مخلفات ونتائج هذه. الوضعيه من أعطاب يف املركبات التي أثقلت كاهلهم 
هذا  مما فرض  املنطقة  إلى  الدخول  من  الناقلني  أغلب  ونفور  يف إصالحها 

الواقع    عليهم عزلة قسرية .
السلطات  بلدية طلمني  يناشدون سكان   ، املزري  الوضع  هذا  أمام   و 
 ، عائقا  اصبح  الذي  الطريق  هدا  اجناز  باإلسراع يف  ،والوالئيه   ،  احملليه 
وهاجسا يعاني منه املواطنني، ومستعملي الطريق جراء محاصرة الرمال من 

كل جانب واحلفر وصعوبة التجاوز واملرور يف اإلجتاه املعاكس  .    
عبد اهللا مجبري

حسب إحصائيات سنة 2019
18 قتيال و أكثر من 400 جريح في 

حوادث سير 
الطرقات  يف  املرور  حوادث  وجرحى  قتلى  عدد  املاضية  السنة  تراجع 
الواقعة  باملناطق التي تغطيها مصالح الشرطة يف والية الوادي مقارنة بسنة 

. 2018
و أضح بيان صادر عن خلية اإلتصال التابعة ملصالح  أمن والية الوادي 
حتصلت أخبار الوطن على نسخة منه ،أن املجال الذي يتبعها سجل وقوع ما 
يصل إلى 421 حادثا مروريا أي ما يزيد عن حادث يوميا ، سقط خالله  18

قتيال ،بينهم 14 ضحية قاصر أعمارهم  ال تزيد عن 18 سنة ،وسبب ذلك 
أن القتلى لقوا مصرعم خالل قطعهم للطرقات العابرة  يف وسط البلديات 
وعاصمة الوالية ،كما جرح يف احلوادث املذكورة 403 جريح  بينهم 175

قاصرا ،وعلل ذات البيان أن أهم أسباب وقوع الوقائع التي أحزنت األسر 
يف وادي سوف  إلى السياقة يف حالة سكر ،هذا إضافة إلى السياقة بسرعة 
تتجاوز تلك احملددة قانونا يف املناطق احلضرية ،كما تعد القيادة بدون رخصة 
و عدم احترم ممرات الراجلني و اللعب يف الطريق العام أسباب أخرى لوقع 
421 احلوادث .يذكر أن سنة 2018  سقط فيها 22 قتيل و 429 جريحا 
تقيمها  التي  التحسيسية  احلمالت  إلى  املرور  ضحايا  تناقص  ويرجع    ،
قتلى  الطرقات  من  إرهاب  ما يخلفه  املصالح من أجل احلد من  مختلف 
من  إليها  اللجوء  مت  التي  الردعية  اإلجراءات  إلى  إضافة  هذا   ، وجرحى 

خالل مختلف القوانني .
رشيد شويخ 

احتجاجات  الفالحين االخيرة 

انتعاش في أسعار البطاطا  في أسواق 
الجملة  بالوادي

تنفس فالحو والية 
الوادي الصعداء ،مطلع 

األسبوع الجاري 
،بعد  انتعاش أسعار   

البطاطا إلى   35
دينارا للكيلوغرام ، 
بعد قرار اللجوء إلى 
آلية  شراء المنتوج 

من طرف التجار 
وبدعم من الدولة 

،هذا إضافة إلى سوء 
األحوال الجوية في 

واليات الشما.

برج عمار إدريس-  إليزي
ربط أزيد من 1600 سكن بشبكة الغاز 

سيتم ربط أزيد من 1600 مسكن بشبكة التموين بالغاز الطبيعي قبل نهاية 2020 ببلدية برج عمار إدريس شمال 
والية اليزي وهذا حسب ما صرح به مدير الطاقة واملناجم مصطفى عبد القادر  بعد رفع التجميد عن املشروع والذي ميتد 
على طول مسافة 91 كلم للوصول إلى مدخل املدينة فيما بلغت شبكة الغاز داخل املدينة وحسب الدراسة إلى 46 كلم 

وكما رصد  مبلغ مالي معتبر لهذه املشروع احليوي.
وحسب ذات املسئول فان املؤسسة املكلفة باالجناز حطت مبقر البلدية نهاية األسبوع املاضي أين سيستفيد املواطن من 
هذه الطاقة الهامة يف برج عمار ادرسي ما سيسمح برفع نسبة التغطية على مستوى الوالية لتصل إلى نسبة 87 باملائة .
براهيم مالك
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يوسف  بن حيزية

يومية  شبه  االعتداءات  أصبحت 
العامة و كذا  املواطنني واألمالك  على 
قوانني  مخالفة  عن  ناهيك  اخلاصة، 
روتني  بها  املعمول  والتنظيمات  املرور 
التقرتي  املواطن  منه  يعاني  يوميا 
وحتى الزائر للمدينة، حيث أن نقص 
يف  بارزة   سمة  صار  األمنية  التغطية 
حتى  املدينة  وأحياء  شوارع  مختلف 
التي  احلادثة  وما  منها،  الرئيسية 
بحي  املنقضي  األسبوع  نهاية  وقعت 
من  مركبة  سرقة  متت  أين  املستقبل 
منزل  أمام  من  أكسنت  هيونداي  نوع 
التمكن من استرجاعها  الضحية دون 
وتوقيف املجرمني الذين سرقوا العديد 
املذكور  النوع  نفس  من  املركبات  من 
عن  ناهيك   ، املنقضية  األشهر  يف 
املنحرف  تسكع مجموعة من الشباب 

لغرض  البيضاء  باألسلحة  مدججني 
النهب واالعتداء على املواطنني ، مع 
تأخر كبير يف وصول رجال األمن كل 
مرة إال خير دليل على درجة الالأمن 
التي صارت سمة تعاني منها املدينة.

إذ أن االحصائيات تكشف وجود 
مستوى  كبيرينعلى  عجز  و  نقص 
ناهيك  باملدينة،  االمن  عناصر  عدد 
سن  يف  منهم  كبير  عدد  تواجد  عن 
منهم  جزء  لغياب  إضافة   ، التقاعد 
والتي كشفت صعوبة  ألسباب عدة، 
تسيير املدينة بسبب التوسع العمراني 
الكبيرة  السكانية  الكثافة  وكذا   ، لها 
جدا، ما جعل املواطنني الذين تقربت 
أخذ  أجل  من  الوطن»  أخبار   » منهم 
عناصر  عمل  أن  يؤكدون  انطباعاتهم 
جدا  صعبا  صار  املدينة  داخل  االمن 
وكذا   ، لهم  القليل  العدد  بسبب 
ارتفاع معدالت اجلرمية وسط الشباب، 

و كذا  الوالئي  األمن  مديرية  مطالبني 
األمن  رجال  عدد  مبضاعفة  اجلهوي 
ذهبوا  املواطنني  بعض  املدينة،  داخل 
أبعد من ذلك إذ طالبوا بإنشاء وحدة 
أثبتت  التي  والتحري  البحث  لفرقة 
من  كبير  عدد  مستوى  على  كفاءتها 

الواليات.
األمر لم يقتصر فقط على املستوى 
داخل  املرور  حركة  فحتى  االمني 
بسبب  كارثة حقيقية  أضحت  املدينة 
االنسداد الكبير على مستوى عدد من 
املواطن  صار  الفرعية،حيث  الطرقات 
األشغال  امتام  عدم  نتيجة  لها  يلجأ 
الرئيسية ويف ظل تعطل  الطرق  داخل 
اإلشارات الضوئية و عدم كفاية عناصر 
الشرطة املكلفني بتسيير حركة املرور ، 
تعطل مصالح  أزمة خانقة  إلى  حتولت 
املواطنني وتسبب أسبوعيا عدد معتبرا 

من حوادث املرور املتفاوتة.

نقص في التغطية األمنية و ارتفاع في نسبة االعتداءات 

 وادي ريــغ  بتــقرت غير آمنــــة
عين قزام

 المطالبة بفتح الوكالة التجارية 
التصاالت  الجزائر 

نقص  من  احلدودية  قزام  عني  اإلدارية  املقاطعة  مواطنو  يعاني 
جتارية  وكالة  وجود  عدم  بينها  من  العمومية،  اخلدمات  من  العديد 
التصاالت اجلزائر، الشئ الذي يجعلهم يتنقلون إلى والية متنراست 
الفواتير  تسديد  مثل  األخيرة  هذه  خدمات  من  اإلستفادة  أجل  من 

وطلب بعض اخلدمات
توفر  عدم  عن  املؤسسة  وزبائن  املقاطعة  سكان  بعض  أكد  وقد 
الذين يصلحون  التقنيني  املنطقة عدا بعض  بهذه  املؤسسة  لهذه  فرع 
األعطاب  حيث أن الكثير منهم يضطر لقطع مسافة 800 كلم ذهابا 
وإيابا لوالية متنراست  إليداع طلب للتزود بنظام األنترنت واخلدمات 
األخرى ليضطر هؤالء لالنتظار طويال  بسبب الطوابير الطويلة لزبائن 
اليومية  أشغالهم  و  ذويهم  يجعلهم  يتركون  مما  بالوالية  املؤسسة  هذه 
من خالل  اجلزائر  إتصاالت  مؤسسة  هؤالء  أين يناشد  قزام  يف عني 
حديثهم لـ»جريدة أخبار الوطن» بضرورة التدخل من أجل فتح الوكالة 
التجارية باملنطقة لتقريب اخلدمات للمواطن واحلصول عليها دون تعب 
أو تنقل، يف ظّل وجود مقر للوكالة التجارية الذي يبقى هيكل بدون 

روح.
يحدث هذا، يف ظّل التوّسع العمراني الذي تشهده املنطقة، وزيادة 
مشتركي هذه املؤسسة خاصة اخلدمات املتعلقة باألنترنيت ليتساءل 
السكان عن سبب جتاهل القائمني على املؤسسة عن تلبية مطالبهم يف 
عديد من املرات، وحرمانهم من خدمة عمومية تنادي الدولة بضرورة 

توفيرها للمواطن خاصة املناطق النائية البعيدة.
وملعاجلة اإلشكال أكد أحد مسؤولي إتصاالت اجلزائر بتمنراست 
للجريدة أن هذا املشكل قائم لكن نقص مناصب العمل أدى إلى عدم 
فتح هذه الوكالة باملقاطعة وستفتح مستقبال بعد إستفادة املؤسسة من 

هذه املناصب التي طلبوها من اجلهة الوصية.
كرزيكة أحمد 

اليزي 
التجار يشتكون ركود األسواق  

اليزي  بلدية  جتار  يشتكي 
مقر الوالية من التراجع الكبير 
النشاط  يشهده  بات  الذي 
األخيرة  اآلونة  يف  التجاري 
الفترة  وتدني معدالته يف هذه 
مقارنة بالسنوات املاضية فتجار 
األلبسة واألحذية واملفروشات 
ل  حديثهم  يف  الغذائية  واملواد 
الوضع   أن  يرون  الوطن  أخبار 
أسوء   إلى  سيء  من  أصبح 
مختلف  عن  الزبائن  فعزوف 
الكثير  جعل  التجارية  احملالت 
منهم يفكرون يف الغلق املؤقت 
النهائي  الغلق  أو  حملالتهم 
كحالة البعض منهم على حد 
قولهم فالوضع أصبح يكابدهم 

خسائر مادية كبيرة خاصة أصحاب محالت املواد الغذائية.
هذا الواقع  يرى جتار األلبسة انه اثر سلبا عليهم وعلى مردودهم 
للعاملني وأحياننا  الشهري  فبالكاد يستخرجون من مبيعاتهم أجرهم 
وباملقابل  للعمال  األجور  دفع  دون  البعض  يبعضها  األشهر  تتداخل 
يرى جتار األلبسة التقليدية وأصحاب الصناعات التقليدية يف قراءاتهم 
للوضع أن الركود الثقايف يف الوالية وغياب التبادالت الثقافية ساهم 
كثيرا يف اخلمول و االنخفاض الكبير يف النشاط التجاري وتدنيه إلى 
للعصرنة   ومواكبته  املنتوج  وتنوع  التخفيضات  رغم  معدالته  أسفل 
واحلداثة حسب الطلب إال أن احلال لم يشفع لهم بقيا على حاله بال 

فوائد حسبهم .
ويف ذات السياق  ومحاربة لركود التجاري وملعاجلة تداعياتها  جلاء 
فمنهم من  املستهلك   إلى طرق وسبل عديدة جلذب  األلبسة   جتار 
على  املنتوجات  بتوزيع  وذالك  التقليدية  بالطرق  البيع  على  اعتمد 
مساكنهم  داخل  ببيعها  للقيام  وسيدات  البيوت  ربات  من  معارفهم 
وهناك من جلاء أيضا  إلى البيع عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
من  الشرائح  ملختلف  موجهة  لكونها  وإرباح  عائدات  من  حتققه  ملا 

املستهلكني  وواسعة االستعمال واالنتشار و يف اقل وقت زمني .
براهيم مالك

50مسكنا  حي  سكان  يشتكى 
يعيشون  بأنهم   ، ونيف  بني  ببلدية 
سنة  من  أكثر  منذ  صعبة  أوضاعا 
انعدام  و  احلي  وضعية  تردي  بسبب 
التهيئة والربط بالشبكات احليوية منها 
الصرف الصحي و الكهرباء. املنعدمة 
بأنهم  السكان  وأضاف  البيوت  يف 
عن  يتوقفوا  لم  و  صمت،  يف  يعانون 
إطالق  و  عنهم،  الغنب  برفع  املطالبة 
احلي  ربط  و  الطرقات  لتعبيد  مشروع 
بقناويات الصرف الصحي و الكهرباء، 
إطار  و حتسني  اإلنارة،  نظام  تشغيل  و 
احلياة العامة، و إعادة األمل للسكان، 
املجلس  من  حتركا  ينتظرون  الذين 
الشعبي البلدي ، لتسجيل مشروع يف 
احمللية،  للتنمية  السنوي  املخطط  إطار 
السكان،  معاناة  من  التخفيف  و 
باإلحباط  شعورهم  عن  عبروا  الذين 

فاق  طويل  االنتظار.  بعد  التهميش  و 
السنة و تعاني الكثير من أحياء بلدية 
و  التهيئة  يف  نقص  من   ، ونيف  بني 
اإلنارة، و تراجع إطار احلياة العامة يف 
السنوات األخيرة، مما أثار قلق السكان 
االتصاالت  تكثيف  إلى  بهم  ودفع 
على  إلطالعهم  احملليني،  باملسؤولني 
التأخر  تدارك  على  حثهم  و  الوضع، 
الذي تعرفه بلدية بني ونيف يف مجال 
مشاريع  إطالق  و  احلضرية،  التهيئة 
وتنقض  للسكان  األمل  تعيد  تنموية 
أبنائهم من عصابات تهريب املخدرات 

التي أصبحت تستغلهم
و تعد بلدية بني ونيف واحدة من 
الكبرى  الرعوية  و  الزراعية  األقطاب 
بوالية بشار ، فهي تشتهر بإنتاج أجود 
احلمراء  احلوم  و  اخلضر  و  القمح  أنواع 
من  واسعة  مساحات  بها  توجد  و   ،

و  للزراعية  الصاحلة  األراضي  أجود 
بإقليم  املناطق  من  العديد  تنافس  هي 
الوالية بشار يف مجال اإلنتاج الزراعي، 
مشاكل  من  تعاني  مازالت  لكنها 
وضعية  تراجع  منها  كبيرة،  عمرانية 
يف  ونقص  القدمية،  السكنية  األحياء 
التهيئة  و  والكهرباء،  باملاء  التغطية 

احلضرية.
بأحياء  الوضع  يتحسن  أن  ويتوقع 
بلدية بني و نيف إذا تضافرت اجلهود 
مدير  لتحريك  الوالية  والي  وحترك 
بعض  تستبعد  وال  والغاز  الكهرباء 
البلديات  بتنمية  املهتمة  املصادر 
جديدة  مشاريع  وإطالق  الريفية، 
وجه  لتغيير  القادمة،  األشهر  خالل 
دائرة بني ونيف وحتسني حياة سكانها 

الصامدين .
ب.حمادة

 بشار
  سكان بني ونيف يطالبون بمشاريع تنموية

أضحى نقص التغطية األمنية على مستوى مختلف النقاط الحساسة والرئيسة في مدينة تقرت الكبرى 
يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة ألهالي المنطقة، حيث باتت االعتداءات المتكررة على المواطنين وحتى 
الوافدين للمدينة نقطة سوداء بعاصمة وادي ريغ،بالرغممن ترقيتها منذ فترة وجيزة إلى مصاف 

والية كاملة الصالحيات بقرار رئاسي.



   البليدة

ربط  819 مسكنا بالغاز في بوفاريك
الغاز ، حيث  بوالية بشبكة  بوفاريك  ببلدية  أحياء سكنية  لربط  7  إنطلق مؤخرا مشروع 

تستفيد 819 عائلة بالغاز بعد انتظار طويل ومعاناة كبيرة .
و ستشمل العملية  حي بوقندورة ، مزرعة عميار مبا فيها العوجة ، السنوتوس وهني ، ومزرعة 
سعيداني معمر ، ومزرعة زيان محـمد ، ومزرعة األخوة فايدي ، ودوار منعة ، ودوار الشرفة، 
العملية لقيت استحسانا كبيرا من طرف السكان ، خاصة وأنها جاءت تزامنا مع فصل الشتاء، 

أين يكثر الطلب على هذه املادة احليوية.
أيوب بن تامون

للقضاء على الدودة الجرارة

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

العنب و بلدية سرايدي.
و.أ.ج

 ميناء مستغانم

تصدير أزيد من 168 ألف طن من 
السلع خالل 2019

مت خالل سنة 2019 تصدير 168.255 طن من السلع والبضائع من ميناء مستغامن التجاري، 
حسبما استفيد من املديرية التجارية لهذه املؤسسة.

وأوضح املصدر أن السنة املاضية عرفت انتعاشا «كبيرا» يف عمليات التصدير ملختلف املواد 
واملنتجات الفالحية والغذائية والكيميائية والعتاد الصناعي واملركبات واحلاويات، بنسبة إجمالية 
فاقت 58 يف املائة باملقارنة مع حجم النشاط خالل سنة 2018 (105.928 طن).وقد مت -وفقا 
لذات احلصيلة- تصدير 1.550 طن من املواد الفالحية كاخلضر (714 طن من البطاطس و50
طن من اخلضروات) والفواكه (786 طن من التمور) واملواد الغذائية (78 طن) نحو عدة وجهات.

وعرف ميناء مستغامن هذه «الطفرة» بفضل عمليات التصدير للمواد احلديدية وال سيما األنابيب 
البناء (85.400 طن) من مركب «طوسيالي» للحديد والصلب ببطيوة  (2.327 طن) وحديد 
(والية وهران) إلى زبائنه بعدة دول على غرار الواليات املتحدة األمريكية وكندا وبلجيكا.وأبرزت 
تراجعا يف  التجارية ملؤسسة ميناء مستغامن،  باملديرية  التي قدمتها مصلحة اإلحصائيات  األرقام 
التي  الطينية األولية  واملادة  املائة (4.891 طن)  بنسبة 14 يف  فرنسا  إلى  «الهليوم»  تصدير مادة 

تستخدم يف صناعة البطاريات إلى أملانيا يف حدود 7.393 طن (تراجع ب 11 يف املائة).
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 
يضطرون  جعلهم  مما  باملاء  التزود  يف  فادحا  نقصا  أيام  منذ  الوالية  عاصمة  سكان  ويشكو 
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  
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و بالرغم   من تواجد بعض الهياكل 
غرار  على  والصحية  التربوية  اإلدارية 
5 إبتدائية  مدرسة   23 إدارية  فروع   4

للتكوين  ومركز  وثانويتني  متوسطات 
بأجيون  اخلدمات  متعددة  وعيادة  املهني 
دور   3 جانب  إلى  للعالج  قاعات  و6 
هاتفي  خط   500 يقارب  وما  للشباب  
إال  تستجيب  ال  اإلمكانيات  هذه  كل 
السكان  إحتياجات  من  محدود  لقدر 
املوارد  اإلعتبار  بعني  أخذنا  إذا  خاصة 
على  تقتصر  التي  للبلدية  الضئيلة 
مستحقات الضرائب التي يدفعها التجار 
الذين يزاولون نشاطهم يف الغالب بخراطة 
إلى جانب إعانات الدولة وتأجير بعض 

احملالت يف مركز البلدية.
منه  يعاني  مشكل  أكبر  ولعل 
املياه  يف  احلاد  النقص  هو  سكان البلدية 
الصاحلة للشرب يف معظم قرى البلدية إذ 
يتم اإلستعانة بالشاحنات ذات الصهاريج 
إهتراء شبكة  أن  املياه كما  مللئ خرانات 
يف  تسبب  قد  قدمها  نتيجة  املياه  توزيع 
أن  غير  املياه  من  هائلة  كميات  ضياع 
قيد  خراطة  سد  من  املياه  جلب  مشروع 

اإلجناز قد يضع حدا نهائيا لهذه املشكلة  
البلدية  طرقات  تعرف  أخرى  جهة  ومن 
وضعية جد سيئة ال سيما الطرق املؤدية 
نحو القرى اجلبلية كبوتنخالت ، تاقليعت 
، أوالد فاضل وغيرها ، يف الوقت الذي 
أخرى  قرى  املستعملة  املياه  فيه  حتاصر 
على غرار  تاخروبت ، تاقليعت ، وأوالد 
بيئية وقد أكد  بوقوع كارثة  ينذر  مما  نصر 
مشكلة  على  القضاء  أن  البلدية  رئيس 
البلدية  بإقليم  الصحي  الصرف  مياه 
سنتيم  مليار   200 من  أكثر  يتطلب 
مبالغ  من  تستفيد  البلدية  أن  حني  يف 
سنتيم  ماليير   3 تتجاوز  ال  زهيدة  جد 
متاعب  من  زاد  ،وما  القطاعات  ولكل 
إيجاد  عجزهم يف  هو  البلدية  مسؤولي 
القمامة فاملوقع احلالي  موقع مالئم لرمي 
مهيأ  وغير  مؤقت  أجيون   مبنطقة  املوجود 
استغالل  بداية  مع  لإلغالق  ومعرض  
املؤسسات  أن  ،كما  خراطة  سد  مياه 
التجهيزات  نقص  من  تعانئ  التربوية 
إلى  األسطح  من  األمطار  مياه  وتسرب 
العالج  قاعات  من  الكثير  غلق  جانب 
نتيجة  والرحامني  بحان  قرية  يف  سيما 

عدم وجود الطبيب واملمرض أما املالعب 
الرياضية فحدث وال حرج فالبلدية تفتقر 
إلى ملعب بلدي واملالعب اجلوارية  وهو 
ما تسبب يف غياب الفرق الرياضية على 
املستوى الوالئي ،بينما يف قطاع السكن 
فمصالح الدائرة خصصت لسكان البلدية 
الريفي  البناء  معتبرة من سكنات  حصة 
دون  حال  الذي  األكبر  العائق  أن  غير 
عدم  هو  العملية  هذه  من  استفادتهم 
املطلوبة  امللكية  حيازة غالبيتهم لسندات 
اإلعانة  على  احلصول  ملف  تكوين  يف 
شبه  اإلحتجاجية  احلركات  نسيان  دون 
يطالبون  الذين  القرى  لسكان  اليومية 
زاد  وما  املزمنة  ملشاكلهم  حل  بإيجاد 
أعضاء  بني  اإلنسجام  قلة  بلة  الطني 
املجلس الشعبي البلدي والتأجيل املتكرر 
البلدي بسبب  الشعبي  املجلس  لدورات 

عدم اكتمال النصاب القانوني أو
لعدم  نتيجة  احلضور  عدم  تعمد 
قراهم يف جدول األعمال  إدراج مشاكل 
وبناءا على ذلك ضاعت التنمية يف عموم 

البلدية.
عبدالسالم.ق

بالعاصمة    الكيفان  برج  ببلدية  الواقع  فايزي  حي  سكان  أبدى 
تذمرهم من بقاء السوق املغطى مغلقا دون استغالل رغم توزيع  احملالت 
على  املستفيدين، مطالبني السلطات احمللية التدخل  لتوفير فضاء جتاري 

ميكنهم من اقتناء مستلزماتهم.
 و قال السكان يف  تصريح لـ» أخبار الوطن»  أن السوق املغطى لم 
يستغل منذ استالمه و توزيع احملالت التجارية على املستفيدين   الذين 
ما يضطرهم  باملنطقة ،  التجاري  النشاط  ركود  به بحجة  العمل   رفضوا 
التنقل إلى األسواق اجلوارية للبلديات املجاورة القتناء حاجياتهم اليومية،

الوحيد  املغطى  السوق  املواطنني عن عدم فتح  العديد من   وتساءل 
بان  السياق  ذات  يف  مؤكدين  اليه،  السكان  حاجة  رغم  فايزي  بحي 
السوق مت اجناز وفق املعايير املعمولة بها، كما يتوفر على جميع الظروف 
من  فتح محالتهم  منهم  ينتظرون  وإنهم  لعملهم  التجار  ملباشرة  املناسبة 
اجل اقتناء ما يحتاجون بدل التنقل إلى األسواق األخرى. ويف رده على 
املتواجدة  احملالت  بان  الكيفان  برج  بلدية  رئيس  كشف  االنشغال  هذا 
بالسوق املغطى بحي فايزي ملك ألصحابها وال ميكن للبلدية التدخل يف 
هذا االمر، مشيرا يف الوقت ذاته بان احملالت مت بيعها للتجار باملزاد العلني 
سنة 2007 غير بعض التجار رفضوا دخوله ومباشرة عملهم قلة النشاط 

التجاري باملنطقة مذكرا بان السوق مفتوح منذ تسليم محالته.
مروى  مالك

السنة 01 - العدد 87 -اخلميس 20 جمادى األول1441 هـ - 16 جانفي2020م

تعاني القرى الثالثون التي تتكون منها بلدية ذراع القائد من نقائص كثيرة فالتنمية بها تسير 
بخطى  السلحفاة.

سكانها يعيشون البداوة

قرى ذراع القائد ببجاية.. مشاكل 
بالجملة وحلول  بالتجزئة

قسنطينة
سكان بلدية أوالد رحمون يطالبون بتهيئة المقبرة 
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إشهار
املسيلة والية

دائرة بن سرور 
بلدية محمد بوضياف  

مكتب اجلمعيات رقم 01/2019
       وصل استالم ملف تأسيس جمعية ذات صبغة محلية

12 ل املوافق ه 1433 عام صفر 18 يف املؤرخ 12-06 رقم القانون ألحكام طبقا
باجلمعيات املتعلق 2012 جانفي

محلية صبغة ذات جمعية تأسيس طلب ملف إيداع 2019 جوان 02 اليوم هذا مت
الريفية املرأة وترقية االزدهار    جمعية

بوضياف محمد بلدية الشهداء بحي سامية اهللا جاب السيدة محل مقرها الكائن
حفيظة زيقم املودع

اجلمعية رئيس اجلمعية يف الوظيفة
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أخبار الرياضات

القرار سيخلط حسابات المنتخب الوطني

الكاف تقرر رسميًا إجراء «كان 2021» في الشتاء

عــداد االنتقــاالت متوقـــف عنـــد نقطــــة 
الصفـرالتحـاد الجزائـر و مولوديـة الجزائــر

 بالمقابل لم يدخل بعد قطبا العاصمة إتحاد الجزائر حامل لقب البطولة والذي يمر حاليا بأزمة مالية خانقة و مولودية 
الجزائر سوق االنتقاالت الشتوية بالرغم من إلحاح المناصرين على ضخ دماء جديدة في صفوف فريقيهما على التوالي، وكان 
مدرب نادي سوسطارة بالل دزيري قد صرح في الكثير من المرات أن فريقه ال ينوي القيام بأي انتداب جديد بسبب االزمة 
المالية التي يتخبط فيها منذ الصيف الفارط. إلى جانب مشاكله اإلدارية كما إعتبر بأنه من غير المعقول التفكير في تدعيم 

الفريق بأسماء جديدة فيظل غلق الحساب البنكي للفريق إضافة إلى عدم تحصل بعض األسماء القديمة لمستحقاتها العالقة وهو ما 
إعتبره دزيري بالمشكل الواجب حله في أقرب اآلجال

هذا ووجدت إدارة مولودية الجزائر نفسها ضحية القبضة الحديدية و الحرب الكالمية الموجودة بين المدير العام الرياضي 
فؤاد صخري و رئيس مجلس اإلدارة عاشور بتروني اللذان قررا الرحيل في األخير، وهي المعطيات التي عصفت بالفريق وجعلته 
يراوح مكانه فيما يخص التدعيمات بل أسوء من ذلك تواجد الفريق دون مدرب بعد إقالة الفرنسي برنارد كازوني الذي تم 

إستخالفه بالنيابة بالمدير الفني الرياضي محمد ميخازني

شبيبة القبائل

الكنــاري يختتــــم 
استقدامته الشتويـة
إختمت إدارة شبيبة القبائل تدعيم صفوفها 

بعد إستقدام املهاجم الفرانكو جزائري زكريا بوحلية 
ليكون أول فريق من الرابطة األولى يستكمل عملية 
اإلستقدامات الشتوية قبل أقل من خمسة أيام فقط 

من انتهاء امليركاتو، وأبان فريق شبيبة القبائل على نتيه 
الواضحة يف لعب األدوار األولى يف املرحلة الثانية من 

البطولة من خالل تدعيم الصفوف بصفقات مهمة على 
غرار حسم صفقة الشاب بوحلية الذي تكون يف اتليتيكو 

مدريد االسباني بعد أن كانت بعض االخبار تفيد 
بانتقال الالعب الى مولودية اجلزائر إلى جانب إستقدام 

الدولي التونسي أسامة الدراجي ومتوسط امليدان 
الدفاعي الليبي محمد طوبال

شباب بلوزداد

نحــو غلــق بــــاب 
االنتقاالت بالعب جديد

من جهته دعم شباب بلوزداد املتوج باللقب الشريف 
الشتوي للبطولة صفوفه حلد اآلن بالعبني إثنني هما 
املهاجم محمد سويبع من وفاق سطيفو العب وسط 
امليدان الدفاعي توفيق زرارة من أهلي برج بوعريريج 
يف انتظار قدوم محتمل لالعب جناح قبل غلق باب 

اإلنتقاالت الشتوية، هذا وصنعت إدارة الشباب احلدث 
من خالل التعاقد رسميا مع املدرب الفرنسي فرانك 

دوما لتولي شؤون العارضة الفنية للفريق خلفا لعبد القادر 
عمراني الذي التحق بفريق الدفاع اجلديدي املغربي

بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

القــارة اإلفريقية تحبس أنفاسها 
علـــى وقع الكــرة الصغيــرة

تنطلق اليوم بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد التي حتتضنها تونس يف الفترة من 16 جانفي إلى 26 من الشهر ذاته 
مبشاركة 16 منتخب، حيث سيكون هناك ثماني مباريات حلساب اجلولة األولى من البطولة القارية، ويلتقي 

املنتخب الوطني األول بنظيره الزامبي فيما يالقي املنتخب التونسي نظيره من الرأس األخضر كما تالقي 
املغرب الكونغو وليبيا أمام الغابون وكوت ديفوار تصطدم بالكاميرون فيما تواجه أجنوال نيجيريا

وتدخل كبرى املدارس اإلفريقية يف كرة اليد وكلها عزم على حصد اللقب القاري على غرار حامل اللقب 
املنتخب التونسي الساعي إلستغالل عاملي األرض واجلمهور للحفاظ على لقبه فيما يدخل اخلضر كمنافس 

قوي إلعادة أمجاد الكرة الصغيرة اجلزائرية على غرار التتويج باللقب سنة 2014

سباق الدراجات على الطريق/ كأس  الجزائر2020

 المرحلـــة الثانيــة من 29 جانفي
 إلـى الفاتـح فيفري بتبســة 

تقام املرحلة الثانية لسباق الدراجات الهوائية على الطريق لكأس اجلزائر لسنة 2020 بوالية تبسة يف الفترة 
ما بني 29 يناير والفاحت فبراير املقبل حسب ما كشف عنه الثالثاء عضو االحتادية اجلزائرية للدراجات  محمد 

مستغامني.
وأوضح ذات املتحدث لوأج على هامش اجتماع حتضيري مبقر والية تبسة أن املرحلة األولى ستحتضنها 

بلدية ديدوش مراد بوالية قسنطينة أيام 16 و17 و18 يناير اجلاري على أن حتتضن واليات بسكرة وباتنة و وهران 
وسيدي بلعباس بقية املراحل.

وحسب ما ورد يف العرض املقدم خالل االجتماع التنسيقي فإن مديرية الشباب والرياضة بتبسة ستنظم 
بالتنسيق مع االحتادية اجلزائرية للدراجات الهوائية واجلمعية الوالئية "كريسبني" املرحلة الثانية من السباق 

الوطني لسنة 2020 مبشاركة أزيد من 100 دراج ميثلون عديد  واليات الوطن من بينهم أبطال جزائريني يف هذه 
الرياضة.

وستتضمن املرحلة الثانية من هذا السباق 3 جوالت متر عبر 9 بلديات بوالية تبسة يتنافس خاللها 
الدراجون املشاركون على نيل أحسن 20 مرتبة للظفر بنقاط إضافية متكنهم من حتسني ترتيبهم على املستوى 

الوطني وحصد املزيد من األلقاب.
من جهته اعتبر والي والية تبسة عطاء اهللا موالتي املناسبة "فرصة إلعادة بعث هذه الرياضة محليا خاصة 

وأنها كانت رائجة يف سنوات ماضية" مبرزا كذلك تكثيف تنظيم نشاطات يف مختلف الرياضات.

بطولة إفريقيا على المضمار 
(الطبعة السادسة)

 الجزائر ممثلــة 
بثمانية  دراجيــن

 في موعد القاهرة 
ستكون اجلزائر ممثلة بثمانية 
دراجني (7 ذكور و1 إناث)، يف 

الطبعة السادسة من بطولة افريقيا 
على املضمار ، املقررة يف الفترة املمتدة  

من 16 الى 19 يناير اجلاري بالقاهرة 
املصرية ، حسب ما علم اليوم االربعاء 
لدى االحتادية اجلزائرية للعبة.وتضم 
القائمة كل من : ياسني شعالل ، 
زين الدين طاهير، لطفي تشامباز، 

اخلسيب ساسان، يوسف بوخاري، بن 
غنيف صديق، عماري حمزة ، عند 
الذكور و حويلي  نسرين لدى اإلناث.
وكانت العناصر الوطنية قد انتقلت 
أمس الثالثاء الى القاهرة التي حلت 
بها يف حدود الساعة ال30ر18سا، 

حتت قيادة املدرب الوطني عادل برباري 
الذي يشرف على  تدريب الفريق مبعية 

امليكانيكي ناصر صمادي واملعالج  
تواتي رشيد.وباإلضافة إلى اجلزائر و 
مصر منظمة البطولة ، تشارك يف هذه 
املنافسة عشرة منتخبات اخرى هي 
: ليبيا ، املغرب، السيشل، كينيا، 

بورندي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، 
السودان، جنوب افريقيا،نيجيريا.

وتكتسي هذه املنافسة أهمية كبيرة 
بالنسبة لنائب بطل افريقيا ياسني 

شعالل، الذي سيسعى الى الفوز و 
الذهاب للمونديال بنية احراز النقاط 
الالزمة التي تؤهله ألوملبياد طوكيو 

.2020

عقد اإلحتاد اإلفريقي لكرة القدم صبيحة أمس األربعاء، اجتماعا بالعاصمة الكاميرونية «ياوندي» لترسيم موعد كأس أمم إفريقيا املقبلة 
التي ستنظمها الكاميرون سنة 2021، أين مت االتفاق بشكل رمسي على تقدمي املوعد القاري إلى شهر جانفي أو فيفري عوضًا عن موعده 

الذي كان محددا سابقا شهري جوان وجويلية.
وجاء القرار بعد مشاورات مع البلد املنظم الكاميرون، وأشارت «الكاف» أن هذا التغيير سببه العوامل املناخية للكاميرون، إذ يشهد البلد 

املنظم أجواء ممطرة وسيول جارفة خالل فترة الصيف وهو ما يهّدد بفشل املنافسة حسب الهئية القارية.

«أحمد أحمد» ينقذ مشروع الفيفا الجديد 
فيما كشفت مصادر أخرى أن هيئة امللغاشي أحمد أحمد كانت تسعى إليجاد عذر لتقدمي املنافسة لشهر جانفي بدال من جوان، بعد 
إقرار «الفيفا» تنظيم كأس العام لألندية يف نسختها اجلديدة (24 ناديًا) يف تاريخ 17 جوان إلى 4 جويلية بالصني بداية من السنة املقبلة، وهو 

ما جعل القائمني على «الكاف» يسارعون إليجاد عذر للمساهمة يف إجناح مشروع الفيفا اجلديدة.

القرار سيخلط حسابات كتبية «بلماضي»
ومن جهة أخرى قد يلقي القرار القاضي بإجراء كأس إفريقيا يف الشتاء بضالل سلبية على كبرى املنتخبات اإلفريقية، وعلى رأسها 
املنتخب اجلزائري، حيث سيخلط جميع احلسابات بالنسبة للمنتخبات املعنية بالدورة، بإعتبار أن تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي 
مكّونة من تعداد جّله محترفني يف دوريات أوروبية، ومشاركتهم يف منافسة خالل شهر جانفي وفيفري سيؤثر عليهم سلبًا، حيث يتزامن 
ذلك مع فترة التحويالت الشتوية يف القارة العجوز، وكذلك االدوار املتقدمة من املنافسات القارية على غرار الدوري األوروبي ودوري أبطال 

أوروبا، مما يجعل الالعبني غير مرتاحني باملرة وقد يسبب مشاكل لبعض األسماء مع نواديها.
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«قمرت»  مبدينة  بلوزداد  شباب  فريق  تربص  انطلق، 
التي  العودة  ملرحلة  حتضيرا  كامال،  يوما   11 مدته  التونسية، 
يسعى من خاللها رفقاء القائد «شمس الدين نساخ» للحفاظ 
على صدارة ترتيب الرابطة احملترفة األولى لكرة القدم إلى نهاية 
املوسم الكروي، وإهداء اللقب السابع يف خزائن الفريق الذي 
أبناء لعقيبة منذ 19 عاما كامال على أحر من اجلمر،  ينتظره 
تربص سيكون بعنوان تصحيح أخطاء مرحلة الذهاب مع املدرب 
املنصب الفرنسي «فرانك دوما» الذي سيباشر مهامه على رأس 
رفقة مساعده األول «سليمان  بتونس صبيحة اجلمعة  النادي 
رحو».   وشد فريق شباب بلوزداد الرحال إلى العاصمة تونس 
للخطوط  تابعة  عادية  رحلة  يف  صباحا  السابعة  الساعة  على 
ملباشرة  بومدين»،  «هواري  الدولي  املطار  من  اجلزائرية  اجلوية 
التربص التحضيري الشتوي حتضيرا لدخول مرحلة العودة بقوة 
لذلك  البطولة، وحتسبا  بلقب  بالتتويج  األنصار  ومواصلة حلم 
ريجنسي»  «احلياة  فندق  الفريق جمع العبيها يف  إدارة  قررت 

اإلقالع،  موعد  عن  العب  أي  تأخر  لتفادي  للمطار  احملاذي 
وفد الشباب سيقيم بفندق «املرادي» مبدينة قمرت بالعاصمة 
الفرق  تعودت  الذي  الفندق  وهو  التربص،  مدة  طيلة  تونس 
اجلزائرية على اإلقامة فيه خالل السنوات األخيرة، نظرا لتوفره 
على مالعب تدريب وكل وسائل التحضير، وهو األمر الذي 
سيجنب أصحاب اللونني األحمر واألبيض مغبة التنقل للقيام 

بالتدريبات وخوض املباريات الودية.
«لطفي  املؤقت  املدرب  عليها  أشرف  األمس  حصة 
اللذان  بختي»  «كرمي  األسبق  الفريق  جنم  رفقة  عمروش» 
إلى  إلى غاية وصول «دوما» صبيحة اجلمعة  باملهمة  يتكلفان 
التي كانت مبرمجة يف األمسية عرفت  التربص، احلصة  مقر 
«أمير  األنصار  مدلل  مقدمتهم  يف  الفريق  العبي  كل  حضور 
آالم  بعض  بسبب  األحد  حصة  عن  غاب  الذي  سعيود» 
على مستوى العضالت املقربة، باإلضافة إلى الثنائي (عيبود 
يعانيان  كانا  التي  اإلصابة  من  نهائيا  تعافيا  اللذين  وساملي) 

منها، وهي نقطة ستخدم الطاقم الفني اجلديد بقيادة الفرنسي 
«فرانك دوما» ومساعده األول الدولي السابق «سليمان رحو» 
الذي يعمل معه منذ توليه أول مهمة تدريبية املوسم املاضي يف 
شبيبة القبائل، تواجد كامل التعداد بتربص «قمرت» سيسمح 
للمدرب اجلديد من التعرف على كل العبيه عن قرب، وهو 
بالتحضير  فيها  املطالب  الصعبة  مهمته  سيسهل  الذي  األمر 
مواصلة  قصد  السابقة،  أخطائه  وتصحيحه  للفريق  اجليد 
سيعود  التي   16 اجلولة  من  بداية  للفريق  اإليجابية  النتائج 
الذي  الفريق  بوعريرج  برج  أهلي  أمام  للمنافسة  الشباب  فيها 
يعرف مدرب الشباب جيدا وكشفت مصادر مطلعة من داخل 
البيت البلوزدادي أن الطاقم الفني سيستفيد من برمجة ثالث 
الفريق متكنت  إدارة  فإن  املصدر  مباريات ودية، وحسب ذات 
حلد اآلن من ضمان برمجة مواجهتان وديتان قبل التنقل إلى 
«قمرت» التونسية، فيما سيواصل منظم التربص البحث عن 

منافس ثالث للفريق لغلق التربص بنجاح.

اتحاد العاصمة

دزيـــري قلـــ 
من كثافة الرزنام

بات هاجس املدرب األول لنادي سوسطارة بالل د 
حاليا، هو كثافة البرمجة التي تنتظر نادي احتاد العاصمة  
الفترة احلالية، وقبل موعد اجلولة األولى من مرحلة العود  
الرابطة احملترفة األولى لهذا املوسم، حيث سيخوض االحت  

مختلف املنافسات احمللية والقارية ستة لقاءات كاملة، أوله  
املتأخرة عن اجلولة 12 التي تنتظره ضد شبيبة القبائل،  
مباراة متأخرة عن اجلولة 15 يف 20 جانفي 2020 أمام ج 
الشلف، قبل خوض اجلولة 5 من دور املجموعات ملنافسة  

أبطال إفريقيا يف 24جانفي 2020، أمام الوداد البيضاو 
ثم بعدها لعب مباراة مؤجلة عن الدور 16من منافسة ك 

اجلمهورية يف 27 جانفي 2020 أمام جمعية وهران، تليه  
اجلولة 6 واألخيرة من دور املجموعات ملنافسة رابطة أبطال  
يف 31جانفي 2020، ضد بيترو أتليتيكو األنغولي، على أ  
يف مرحلة العودة من البطولة الوطنية يوم 04 فيفري 2020  

وفاق سطيف يف أولى جوالتها، كل هذه املباريات سيخوض  
املدرب دزيري يف نصف شهر جانفي فقط، األمر الذي س 
الطاقم الفني على تغيير تشكيلته يف عدة مناسبات دون  

لتفادي وقوع الالعبني يف فخ االرهاق واالصابات أيضا...و  
ذي صلة عاد املهاجم الشاب إلياس يعيش إلى صفوف فري  
العاصمة، حسبما أكدته إدارة الفريق يف بيان لها على ص 

الرسمية على موقع التواصل اإلجتماعي «فايسبوك» وقال  
نادي سوسطارة «املهاجم الياس يعيش، يرّسم عودته إلى  

احتاد العاصمة عشية اإلثنني، بعد انتهاء فترة اإلعارة من  
حسني داي»لتضيف: «ومت اإلتفاق بني اإلدارة والالعب   

التفاصيل، لتذكير أن الياس يعيش ميتد عقده إلى غاية 2

شبيبة بجاية

سعيد حموش متفا 
بتحقيق البقاء

تطرق املدرب اجلديد لفريق شبيبة بجاية، سعيد حم 
خالل الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية املباراة احمللي  

جمعت بني فريقي الشبيبة واملوب مبلعب الوحدة املغاربية  
إلى األسباب التي جعلته يقبل مهمة تدريب الفريق، حيث  
يف هذا اإلطار: «لقد جئت إلنقاذ الشبيبة من السقوط وأن  

بتحقيق ذلك رغم صعوبة املهمة، حيث أنني ال أخاف م  
التحديات وسأعمل املستحيل من أجل إخراج الفريق من  

الوضعية التي تعتبر من بني األولويات، كما أنه سبق لي أن  
على التشكيلة يف نفس الوضعية قبل مواسم وسنعمل على  
احللول الالزمة التي تسمح لنا بتحقيق األهداف املسطرة»  
الوضعية احلالية للشبيبة، قال التقني العاصمي: «أعرف  
جيدا وهو ما سيسمح باالستفادة من كل عوامل النجاح   

وضعية صعبة حيث يتطلب الكثير من التضحيات الستعا  
بالنفس وجتديد العهد مع االنتصارات». كما صرح حمو  

اختار الشبيبة مقارنة بفريق من الرابطة األولى، حيث قال  
تلقيت عرضا من فريق من القسم األول إال أني فّضلت اال 

بشبيبة بجاية وسنعمل على أن نكون يف مستوى التطلعات  
األهداف املسطرة يف نهاية املوسم»...جتدر اإلشارة إلى أن  
سعيد حموش سيبدأ يف عمله خالل حصة االستئناف املق  

اجلمعة مبلعب الوحدة املغاربية لتحضير مرحلة العودة

شباب بلوزدادشباب بلوزدادباب بلوزداداب بلوزدادب بلوزداد بلوزدادبلوزدادلوزدادوزدادزداددادادد

دومـا يستهل غدا عملـه من تونـسدومـا يستهل غدا عملـه من تونـسومـا يستهل غدا عملـه من تونـسمـا يستهل غدا عملـه من تونـسـا يستهل غدا عملـه من تونـسا يستهل غدا عملـه من تونـس يستهل غدا عملـه من تونـسيستهل غدا عملـه من تونـسستهل غدا عملـه من تونـستهل غدا عملـه من تونـسهل غدا عملـه من تونـسل غدا عملـه من تونـس غدا عملـه من تونـسغدا عملـه من تونـسدا عملـه من تونـسا عملـه من تونـس عملـه من تونـسعملـه من تونـسملـه من تونـسلـه من تونـسـه من تونـسه من تونـس من تونـسمن تونـسن تونـس تونـستونـسونـسنـسـسس

وفاق سطيفوفاق سطيففاق سطيفاق سطيفق سطيف سطيفسطيفطيفيفف

بدايــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتبدايــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتدايــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتايــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتيــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتــة مشجعــة لتربــص أليكانـــتـة مشجعــة لتربــص أليكانـــتة مشجعــة لتربــص أليكانـــت مشجعــة لتربــص أليكانـــتمشجعــة لتربــص أليكانـــتشجعــة لتربــص أليكانـــتجعــة لتربــص أليكانـــتعــة لتربــص أليكانـــتــة لتربــص أليكانـــتـة لتربــص أليكانـــتة لتربــص أليكانـــت لتربــص أليكانـــتلتربــص أليكانـــتتربــص أليكانـــتربــص أليكانـــتبــص أليكانـــتــص أليكانـــتـص أليكانـــتص أليكانـــت أليكانـــتأليكانـــتليكانـــتيكانـــتكانـــتانـــتنـــتـــتــتـتت
توجهت تشكيلة وفاق سطيف (الرابطة احملترفة  األولى لكرة 
تربص  يف   الشروع  قصد  بإسبانيا  أليكانت  مدينة  نحو  القدم)، 

حتضيري يدوم 15 يوما حسب ما علم من إدارة النادي.
بقيادة  إسبانيا  إلى  توجه  الذي  سطيف  وفاق  وفد  ويضم 
4 العبا   23 بينهم  من  عضوا  بورحلة 35  حكيم  اإلدارة  ممثل 

طالل  من املتألقني  بكل  األمر  ويتعلق  اآلمال  صنف  من  منهم 
بوصوف وأحمد قندوسي اللذين حجزا مكانة أساسية يف صنف 
األكابر  باإلضافة إلى املدافعني أمني بياز وإبراهيم حشود وسيشرع 
إلى  وصولهم  بعد  مباشرة  الكوكي  نبيل  التونسي  املدرب  أشبال 
مدينة أليكانت يف إجراء أول حصة تدريبية على أن يجري الوفاق 
يوم 17 جانفي ضد  التربص مقابلتني وديتني األولى  خالل مدة 
ناد من اإلكوادور فيما يجري العمل حاليا على حتديد تاريخ إجراء 
املباراة التحضيرية الثانية وكذا هوية الفريق املنافس حسب ما أفاد 

به ذات املصدر.
ملرحلة  اإلعدادي  التربص  هذا  أن  وفاق سطيف  إدارة  وترى 
العودة «مهم جدا» لشحن  البطاريات قصد إعادة الفريق إلى سكة 
االنتصارات وحجز مكانة ضمن أوائل البطولة الوطنية خاصة أن 
الظروف جد مواتية بعد تسجيل الوفاق النتصار جد ثمني خارج الديار 
ضمن املقابلة املتأخرة عن اجلولة 14 على حساب مولودية اجلزائر.

لم يتخلف عن هذا املوعد التحضيري إال املهاجم بوقلمونة 
فرنسا  من  مباشرة  بالفريق  سيلتحق  حني  يف   اإلصابة  بسبب 
املدافع  سطيف  لصفوف وفاق  اآلن  حلد  والوحيد  اجلديد  الوافد 

محمد بن يحيى.

شبيبة القبائل

مالل يحسم االستقدامات ويعد بانتفاضة في مرحلة العو
باملهاجم  القبائل الذي دعم صفوفه   أصبح نادي شبيبة 
الفرانكو-جزائري زكريا بوحلية، أول فريق من الرابطة االولى 
انتقاالت  فترة  يف  الشتوية،  االستقدامات  عملية  يستكمل 
امليركاتو  انتهاء  من  فقط  أيام  قبل  نسبي  بهدوء  اتسمت 
حتصني  يف  الواضحة  نتيه  على  القبائل  شبيبة  فريق  وأبان 
متكنه  خالل  من  البطولة  من  الثانية  للمرحلة  حتسبا  صفوفه 
يف  تكون  الذي  سنة)   22) بوحلية  الشاب  صفقة  حسم  من 
اتليتيكو مدريد االسباني، بعد أن كانت بعض االخبار تفيد 
بانتقال الالعب الى مولودية اجلزائر وبهذا االنتداب اجلديد، 
يكون بوحلية الالعب الثالث و األخير الذي يلتحق بتشكيلة 
الليبي، محمد طوبال  الدفاعي  امليدان  بعد وسط  «الكناري» 
الفريق،  إدارة  أن  ويبدو  الدراجي  اسامة  التونسي  املهاجم  و 
الذي  الهجوم،  يف  عنه  تبحث  كانت  الذي  العنصر  وجدت 
ميلك  املستقدم  سريع.  تدعيم  إلى  ويحتاج  الفعالية،  تنقصه 
الشبيبة قدرات هجومية كبيرة، متكنه من إعطاء  إلى  اجلديد 
احللول للخط األمامي لشبيبة القبائل، هذه املنطقة التي تعاني 
بوحلية  ويعد  احلالي،  املوسم  بداية  منذ  الفعالية  نقص  من 
من  الثنائي  كل  بعد   ، الشبيبة  ألوان  يتقمص  العب  ثالث 

أسامة الدراجي، والليبي محمد الطبال، هذا األخير الذي لم 
يتحصل بعد إدارة النادي على أوراقه من االحتاد الليبي، الذي 
إدارة  القبائلي، حيث تلقت  الفريق  يعارض دائما حتويله إلى 
الشبيبة مراسلة من الفريق الليبي، يؤكد لها فيها بأن الطبال 
مالل  إدارة  تتوصل  لم  وإن  احلالة،  هذه  ويف  له،  ملكا  الزال 
إلى اتفاق مع النادي الليبي، ستجد نفسها يف مأزق حقيقي، 
وقد يفلت الطبال ويعود أدراجه. إلى حد كتابة هذه األسطر، 
لم  تتمكن إدارة الشبيبة من تأهيل هذا الالعب، األمر الذي 
ينتظر  الذي  وهو  الفريق،  مع  رسمية  بصفة  اللعب  من  مينعه 
لكرة  احملترفة  الرابطة  زادت  أخرى،  جهة  الكثير...من  منه 
القدم من متاعب شبيبة القبائل، بعد أن فرضت عليها عقوبة 
اللعب دون حضور اجلمهور يف مباراة واحدة، بسبب «تبادل 
املقذوفات بني املناصرين يف لقاء جمعية عني مليلة»، فالفريق 
التي لم تعد تقنع األنصار،  النتائج  يعاني من مشاكل، بعد 
بعد اإلقصاء املبكر من كأس اجلزائر، أمام عني مليلة، والتعثر 
مما  البيضاوي،  الرجاء  إفريقيا ضد  أبطال  رابطة  مباراة  يف  املر 
النادي من  الرابطة حترم  الشبيبة يف أزمة حادة، هاهي  أدخل 

أنصاره، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب معنويات النادي.

مولودية وهران

الحمـــــراوة 
ينتفضـــون..!

نظمت جماهير مولودية وهران، وقفة احتجاجية 
أمام مقر الوالية، للمطالبة بالتدخل العاجل 

للسلطات احمللية، من أجل وضع حد نهائي لألزمة 
املالية اخلانقة، التي مير بها الفريق منذ انطالق املوسم 

وشارك يف الوقفة عدد كبير من أنصار املولودية، 
يتقدمهم املدير العام، سي طاهر شريف الوزاني، 

وبعض أعضاء مكتبه املسير، إلى جانب عدد معتبر 
من املسؤولني والالعبني السابقني، إضافة ألعضاء 

ألتراس النادي وطالبت اجلماهير الغاضبة، السلطات 
احمللية، بجلب شركة وطنية قادرة على مساعدة 

الفريق، لتغطية أعبائه املالية هذا املوسم، ومحاسبة 
املسيرين السابقني الذين تسببوا يف تدهور أوضاع 
النادي، وجعلوه عرضة للهزات، بسبب تسييرهم 

العشوائي ويحتل مولودية وهران حاليا، املركز 
السادس يف جدول ترتيب الرابطة احملترفة األولى، 

برصيد 20 نقطة.



من أجل الوقوف على مدى جاهزية لكان 2021

الكـاف تستنجـد ببلماضـي لالطمئنـان علـى الكـان

غوارديوال يثني على نجمه الجزائري: 

مـــن المستحيـــل 
أن يصـاب محــرز

أشاد املدرب اإلسباني بيب غوارديوال بالنجم اجلزائري رياض 
محرز الذي يواصل عروضه القوية مع نادي مانشستر سيتي منذ انطالق 
املوسم احلالي وسجل محرز هدفني وقدم متريرة حاسمة يف الفوز الكبير 

ملانشستر سيتي على أستون فيال 1-6 أمس األحد ضمن مباريات 
املرحلة الـ22 من الدوري اإلجنليزي املمتاز ورفع النجم اجلزائري رصيده 
إلى 9 أهداف خالل املوسم احلالي، إضافة إلى 13 متريرة حاسمة يف 28 
مباراة بكل املسابقات وقال غوارديوال عقب مباراة أمس إن محرز يتألق 
بشكل الفت خالل املوسم احلالي، ألنه حصل على فرص للمشاركة 
أكبر من املوسم املاضي وأكد املدرب اإلسباني أن العبه اجلزائري البالغ 

من العمر 28 عاما يتمتع مبيزة غريبة مقارنة بباقي الالعبني، وقال 
«الحظ ساقيه، من املستحيل أن يصاب ألنه ال ميلك أي عضالت، إنه 
ميلك قدرات خاصة يف الثلث األخير من امللعب»ويتطلع عشاق النادي 
السماوي إلى أن يحافظ محرز ورفاقه على نسقهم التصاعدي من أجل 

الوصول يف أفضل جاهزية ملواجهة ريال مدريد يف ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا نهاية الشهر املقبل ويعتبر دوري األبطال الهدف األبرز ملانشستر 
سيتي بعد ضياع حلم احلفاظ على لقب الدوري بتوسع الفارق مع 

ليفربول املتصدر إلى 14 نقطة.
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ضمن  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  يتواجد 
بزيارة  املعني  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  وفد 
الكاميرون من أجل الوقوف على مدى جاهزية هذا البلد 
«الكاف»،  واختارت   2021 إفريقيا  أمم  كأس  الحتضان 
الوفد  ضمن  ليكون  بلماضي،  جمال  «اخلضر»  مدرب 
إلى  للتنقل  القدم  لكرة  اإلفريقي  لالحتاد  الرسمي 
ياوندي الكاميرونية للوقوف على مدى جاهزية هذا البلد 
القادمة وهي أيضا جزء من  إفريقيا لألمم  الحتضان كأس 

مهمة تفتيش للبنية التحتية لكأس إفريقيا لألمم 2021 .
ويتكون الوفد اإلفريقي أيضا من شخصيات كرة قدم 
أوفن  النيجيري  يتقدمهم  سابقني  وأمجاد  كبيرة  إفريقية 
موسى  مازميبي  بي  تي  شركة  ورئيس  أموكاتشي  دانيال 
الكاميرونية نقال عن وزير  كاتومبي وفقا لوسائل اإلعالم 
سيتم  كومبي  مويل  نارسيس  البدنية  والتربية  الرياضة 
اتخاذ القرارات املهمة املتعلقة بتنظيم كأس إفريقيا لالعبني 
احملليني وكأس إفريقيا 2021 يف نهاية املهمة سيتم حتديد 

مواعيد املرحلة النهائية من كأس األمم اإلفريقية 2021.
وسيقوم الوفد املعني بزيارة العديد من املواقع واملنشآت 

التي ستحتضن احلدث القاري على غرار املالعب وأيضا 
مالعب التدريب حيث تعرف املالعب تأخرا يف اإلجناز و 
هو األمر الذي حرم الكاميرون من تنظيم الطبعة السابقة.

أجل  من  الوطني  للناخب  «الكاف»  دعوة  ويعكس 
كل  آراء  أخذ  يف  كروية  هيئة  أكبر  رغبة  الكاميرون  زيارة 
والتنظيمية  اإلدارية  األمور  من  باللعبة  املعنية  األطراف 

وأيضا املنشآت الكروية .
ولن جتد «الكاف» أفضل من بلماضي من أجل أخذ 
حيث  التدريب  ومالعب  املالعب  حالة  بخصوص  رأيه 
الكبيرة  بحكم خبرته  األمر  رأيه حاسما يف هذا  سيكون 
كالعب وكمدرب ومدى قدرته على تقييم حالة األرضية 
على  واجبهم  أداء  على  الالعبني  مساعدة  على  وقدرتها 

أرضية امليدان.
كما أن حالة الطقس سيكون لها حيز كبير من الزيارة 
حيث سيستغل وفد «الكاف» األمر من أجل أخذ فكرة 
عن حالة الطقس خالل شهري جانفي وفيفري املقبلني يف 
حال مت برمجة بطولة كأس إفريقيا يف فصل الشتاء مبا أنه 

يستحيل تنظيم املنافسة يف فصل الصيف.

اليوفي، السيتي ...والبي.أس.جي

حسـام عـوار يسيـل لعـاب الكبـار
يتواصل الصراع بني كبار إدارات أندية «القارة العجوز» على مختلف مواهب 
الدوريات األوروبية، خاصة تلك التي تخوض غمار منافسات الدوري الفرنسي 

لكرة القدم، املليء باملواهب الشابة، وعلى رأسها العربية واجلزائرية.
من بني هؤالء جنم نادي ليون الفرنسي، حسام عّوار، الذي يواصل خطف 

األضواء مبستواه الراقي، ما جعله محط أنظار العديد من األندية األوروبية 
الكبيرة، على غرار باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي اإلجنليزي ويوفنتوس 
اإليطالي. ووفقًا ملوقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي، فإن نادي يوفنتوس ومبا أنه 
بات ملزمًا مبشاهدة مباريات ليون منافسه يف الدور 16 من مسابقة دوري أبطال 

أوروبا، فقد أعجب كشافوه كثيرًا بالالعب، وباتوا مستعدين لتقدمي عرض 
للفريق الفرنسي من أجل ضّم جنم خط الوسط نهاية املوسم اجلاري وسينافس 
يوفنتوس على ضّم حسام عّوار، نادي مانشستر سيتي الذي يتابع الالعب منذ 
مدة وفقًا لذات املصدر، وهذا منذ مواجهة الفريقني املوسم املاضي يف مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، وخالل تلك الفترة أكدت تقارير إعالمية وجود حديث 
جمع الالعب باملدير الفني «للسيتزن» بيب غوارديوال، يف النفق املؤدي إلى 

غرف تغيير املالبس.
من جهته، كشف موقع «لو 10 سبور» الفرنسي يف خبر وصفه باحلصري، 
أن نادي باريس سان جيرمان وضع كذلك الشاب حسام عّوار ضمن أولوياته 

الصيف املقبل، إذ أن املدير الرياضي للفريق، البرازيلي لويناردو، بدأ باستطالع 
موقف رئيس ليون جون ميشال أوالس من بيع الالعب.

يذكر أن حسام عّوار لم يحسم موقفه النهائي بعد، من متثيل منتخب 
اجلزائر أو فرنسا، مع العلم أنه ينشط حاليا مع الفئات العمرية ملنتخب 

«الديوك»، على أن يكون على موعد مع الفصل يف مستقبله الدولي خالل 
الفترة املقبلة.
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بعد حصوله على 8 بطاقات صفراء

بــن ناصــر مطالـب 
بضبــط النفــس

سجل اجلزائري إسماعيل بن ناصر، جنم ميالن، رقًما سلبيا يف النسخة 
احلالية من الدوري اإليطالي، بحصوله على عدد قياسي من اإلنذارات وكشف 

موقع «ميالن نيوز» أن العب الوسط اجلزائري يتصدر ترتيب أكثر الالعبني 
حصوال على اإلنذارات يف الكالتشيو بـ8 بطاقات صفراء، مناصفة مع 

األرجنتيني كريستيان روميرو مدافع جنوة. وجنح بن ناصر يف تفادي اإلنذارات 
يف 6 مباريات فقط من جملة 14 شارك فيها يف خالل املوسم احلالي وكان 

أفضل العب يف كأس أمم أفريقيا األخيرة تغيب عن مواجهة فريقه أمام نابولي، 
التي دارت يوم 23 نوفمبر املاضي ضمن منافسات األسبوع الـ13، بسبب 

عقوبة اإلنذار اخلامس وحتصل بن ناصر على ورقة صفراء خالل املباراة األخيرة 
التي جمعت ميالن بكالياري، وانتهت بتفوق «الروسونيري» بنتيجة 2-0.

يذكر أن مدربي ميالن، السابق ماركو جيامباولو واحلالي ستيفانو بيولي، عوال 
على بن ناصر يف مركز الوسط املدافع، يف الوقت الذي تعود فيه على اللعب مع 
منتخب اجلزائر يف مركز الوسط املكلف بالربط وتألق بن ناصر يف املوسم املاضي 
مع فريق إمبولي باملسابقة، وهو ما جعل بطل أوروبا يف 7 مناسبات يتعاقد معه 
الصيف املاضي يف صفقة بلغت قيمتها 16 مليون يورو. يذكر أن جنم اجلزائر بدأ 
مسيرته يف فرنسا وبالتحديد مع فريق آرل آفينيون، قبل أن يتعاقد مع أرسنال 

اإلجنليزي يف 2015 بعد منافسة قوية مع مواطنه تشيلسي.

بعد تألقه ضد ستراسبورغ

ميتـــــز ُيكافــــــئ  أوكيدجـــــــة 
نال احلارس الدولي اجلزائري «ألكسندر أوكيدجة» اإلعتراف داخل أسوار فريقه «ميتز» بعد أدائه الرائع يف مواجهة «ستراسبورغ» حارس اخلضر قام 

بعديد التصديات احلاسمة يف مواجهة ستراسبورغ التي انتهت بفوز ميتز بهدف يتيم دون رد يف اجلولة 20 من الدوري الفرنسي احلساب الرسمي مليتز على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر كشف حصول شبيه «دي خيا» على لقب أفضل العب يف مواجهة ستراسبورغ من جانب ميتز احلساب أضاف ان احلارس 

الثالث حملاربي الصحراء حتصل على نسبة تصويت من جانب جماهير الفريق العنابي وصلت ل71 باملائة.
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سان  لباريس  الفني  املدير  توخيل،  توماس  انتقد 
الفترة  خالل  احمللية  فريقه  مباريات  أجندة  جيرمان، 
خارج  مباريات   4 خاللها  سيخوض  والتي  املقبلة، 
على  ضيفا  جي  إس  بي  وحل  الفرنسية  العاصمة 
الـ15 اجلولة  عن  مؤجلة  مباراة  يف  البارحة،  موناكو، 
الـ32 دور  لوريان، يف  ملواجهة  بعدها  ويسافر  للدوري 

من  الـ21  اجلولة  ضمن  ليل  مالقاة  قبل  الرابطة،  لكأس  نهائي  نصف  يف  رميس  ثم  فرنسا،  لكأس 
بتوقيت غرينتش وعن  الساعة 8 مساًء  الـ4،  املباريات  أيام 19 و22 و26 جانفي اجلاري وستنطلق  الدوري، وذلك 
ذلك قال توخيل، خالل مؤمتر صحفي: «إنه أمر صعب للغاية، يف كل مباراة خارج ملعبنا، نعود إلى منازلنا يف وقت 
متأخر، وننام ساعات قليلة للغاية.. من الصعب التأقلم على ذلك».وأضاف املدرب األملاني: «كذلك اجلماهير ال 
تستطيع متابعة هذه املباريات، ألنها تقام يف وقت متأخر لألطفال، الذين يرتبطون بالذهاب إلى املدارس مبكرا يف اليوم 

التالي.. إنه أمر مزعج، ألننا نلعب كرة القدم من أجل إسعاد األطفال والعائالت».
وأمت بقوله: «الالعبون ميوتون، أو معرضون للموت، ألنهم ال يحصلون على القسط الكايف من النوم، مما يؤثر على 

لياقتهم البدنية وإيقاع الفريق.. إنه أمر صعب».

من مزارع األبقار إلى كامب نو

 سيتين يكشف عن خططه مع نادي برشلونة سيتين يكشف عن خططه مع نادي برشلونةسيتين يكشف عن خططه مع نادي برشلونةيتين يكشف عن خططه مع نادي برشلونةتين يكشف عن خططه مع نادي برشلونةين يكشف عن خططه مع نادي برشلونةن يكشف عن خططه مع نادي برشلونة يكشف عن خططه مع نادي برشلونةيكشف عن خططه مع نادي برشلونةكشف عن خططه مع نادي برشلونةشف عن خططه مع نادي برشلونةف عن خططه مع نادي برشلونة عن خططه مع نادي برشلونةعن خططه مع نادي برشلونةن خططه مع نادي برشلونة خططه مع نادي برشلونةخططه مع نادي برشلونةططه مع نادي برشلونةطه مع نادي برشلونةه مع نادي برشلونة مع نادي برشلونةمع نادي برشلونةع نادي برشلونة نادي برشلونةنادي برشلونةادي برشلونةدي برشلونةي برشلونة برشلونةبرشلونةرشلونةشلونةلونةونةنةة
ق.ر

الوعد  أن  سيتني  كيكي  اجلديد  برشلونة  مدرب  أعلن 
الوحيد الذي ميكن أن يقطعه هو أن يلعب فريقه جيدا، وذلك 
خالل تقدميه لوسائل اإلعالم بعد تعيينه خلفا إلرنستو فالفيردي 
يف وقت متأخر من مساء االثنني وقال سيتني (61 عاما) مدرب 
جيدا.  فريقي  يلعب  أن  هو  الوحيد  «وعدي  السابق،  إشبيلية 
بأنني أملك شخصية. هنا، سأتولى اإلشراف  جميعكم يدرك 
على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، ثمة أشياء صغيرة 
يف  حتى  يصدق،  ال  «أمر  معه  ما حصل  أن  وكشف  لتغييرها» 
البقر  بني  أتنزه  كنت  «باألمس  وأضاف  األحالم».  أجمل 
أكبر  أحد  الالعبني يف  أبرز  على  أشرف  أنا  واليوم  قريتي،  يف 
إلى «أقل من خمس  احتاج  أنه  إلى  العالم»، مشيرا  الفرق يف 

دقائق» لقبول العرض وتابع «حتدثت مع الالعبني، استعداداتهم 
للمهمات املقبلة مدهشة. ولن يكون من الصعب احملافظة على 
املتطلبات من أجل عدم إهدار نتيجة مباراة، كما حصل أخيرا»، 
يف إشارة إلى تقدم برشلونة 1-2 على أتلتيكو مدريد ثم اخلسارة 
استضافتها  التي  اإلسبانية  السوبر  كأس  نهائي  نصف  3-2 يف 
السعودية وعلق رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيني 
برشلونة،  يحبذها  التي  الطريقة  هي  سيتني  بأن «طريقة  سيتني 
(فهو) يبحث دائما على االستحواذ على الكرة، ويولي اهتماما 
كبيرا بالشكل، وهذا يتناسب مع رؤيتنا»وعن مدة عقد املدرب 
حتى  سيتني  عقد  «ميتد  الكتالوني  النادي  رئيس  اجلديد، قال 
العام املقبل، وبالتالي فإن  انتخابات  جويلية 2022، لكن ثمة 

عقده يتضمن بندا يسمح للرئيس اجلديد بتغييره إذا شاء».

توماس توخيل:

 العبو البياسجي
 مرهقون

أهداف وانطالقاتأهداف وانطالقاتهداف وانطالقاتداف وانطالقاتاف وانطالقاتف وانطالقات وانطالقاتوانطالقاتانطالقاتنطالقاتطالقاتالقاتقاتاتت
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 كأس ملك إسبانيا

مواجهتان سهلتان لبرشلونة وريال مدريد  
أسفرت قرعة دور الـ32 ملسابقة كأس ملك إسبانيا بكرة القدم عن مواجهتني سهلتني لبرشلونة وريال مدريد حيث 
إيبيزا خصما  بينما سيكون  اونيونيستاس دي سلمنقة  مع  ريال مدريد  الثالثة وسيلعب  الدرجة  فريقني من  سيلتقيان 
لبرشلونة حامل الرقم القياسي يف عدد القاب املسابقة مع 30 لقبا ويعتبر اونيونيستاس فريقا حديثا نسبيا إذ مت تأسيسه 
عام 2013 من مجموعة من مشجعي فريق املدينة االخر يو دي سلمنقة الذي أوقف نشاطاته وانخرط أونيونستاس عام 
2014 يف الدرجة السادسة، وجنح سنة بعد أخرى بالتفوق حتى بلغ الدرجة الثالثة وسيخوض ريال مدريد وبرشلونة 
من  فريقني  على  بدورهما ضيفني  وفالنسيا  مدريد  أتلتيكو  ويحل  املسابقة  قوانني  بحسب  أراضيهما  املواجهتني خارج 
الدرجة الثالثة حيث يلعب األول مع كولتورال ليونيسا، فيما سيكون فالنسيا يف ضيافة لوغرونيس وضمن الدور نفسه 

يتواجه إشبيليه مع ليفانتي وريال سوسيداد مع إسبانيول وسيلعب هذا الدور بني 21 و23 جانفي احلالي.

حنين للبافاريا

رافينيا جاهز للعودة في رافينيا جاهز للعودة في افينيا جاهز للعودة في فينيا جاهز للعودة في ينيا جاهز للعودة في نيا جاهز للعودة في يا جاهز للعودة في ا جاهز للعودة في  جاهز للعودة في جاهز للعودة في اهز للعودة في هز للعودة في ز للعودة في  للعودة في للعودة في لعودة في عودة في ودة في دة في ة في  في في ي 
الميركاتو  الشتويالميركاتو  الشتويلميركاتو  الشتويميركاتو  الشتوييركاتو  الشتويركاتو  الشتويكاتو  الشتوياتو  الشتويتو  الشتويو  الشتوي  الشتوي الشتويالشتويلشتويشتويتويويي

عرض أحد جنوم بايرن ميونخ السابقني على النادي البافاري عودته لصفوف 
صالح  حسن  وكان  األخيرة  الفترة  يف  منها  يعاني  التي  الثغرة  لسد  الفريق، 
جللب  بايرن  بحاجة  اعترف  قد  األملاني،  للنادي  الرياضي  املدير  حميديتش، 
ظهير أمين جديد خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية من جانبه، قال البرازيلي 
رافينيا، العب فالمنغو، لصحيفة «سبورت بيلد»: «أنا سعيد يف البرازيل، لكن 

ينبض  بحب بايرن ميونخ، وإذا كان الفريق بحاجة للمساعدة، قلبي 
فبإمكانهم االتصال بي».وغادر رافينيا ملعب 
فور  املاضي  املوسم  بنهاية  أرينا  أليانز 
البافاري،  النادي  مع  تعاقده  انتهاء 
قميص  مرتدًيا  بالده،  إلى  ليعود 
بلقب  معه  ُتوج  الذي  فالمنغو، 
املنصرم  العام  ليبرتادوريس  كأس 
لتعزيز  ميونخ  بايرن  ويحتاج 
صفوفه بظهير أمين، رغم تواجد 
وجوشوا  بافارد  بنيامني  الثنائي 
األخير  حتول  لكن  كيميتش، 
لالعب وسط بشكل دائم، يدفع 
النادي للبحث عن منافس لالعب 

شتوتغارت السابق.

إلى  إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  عودة  مع 
الدوريات األوروبية الكبرى، وحتديدا إلى ميالن يف 
واجلماهير  واحملللون  اخلبراء  كان  اإليطالي،  الدوري 
وصل  العب  عليه  سيظهر  الذي  املستوى  يراقبون 
الدوري  يف  املاضي  املوسم  ولعب  عاما،   38 إلى 

األوروبية  بالدوريات  مقارنة  الضعيف  األميركي 
قيادة  يف  أخفق  الذي  «السلطان»  أن  غير 
مبباراته  هدف  أي  تسجيل  أو  للفوز  فريقه 
األولى مع «الروسونيري» أمام سمبدوريا، 

والتي انتهت بالتعادل السلبي؛ انتفض يف 
مباراته الثانية، وسجل الهدف الثاني ليؤمن فوز 

فريقه على كالياري بهدفني من دون رد وبات «إبرا» 
كرة  احترافه  منذ  أربعة عقود  أول العب يسجل يف 
القدم مع فريق ماملو السويدي عام 1999 كما أصبح 

خامس أكبر العب يسجل هدفا يف تاريخ الدوري اإليطالي يف سن 38 عاما ومئة 
يوم وإضافة إلى األهداف العبقرية والتحكم بالكرة وتسديداته القوية املعروف بها، 
قدم زالتان يف مباراة األحد موهبة غير معروف بها سابقا وهي السرعة؛ إذ سجل 
«الالعب العجوز» يف أحد انطالقاته يف املباراة 32.45 كيلومترا يف الساعة، واحتل 

املركز الثالث يف االنطالقات بالدوري اإليطالي هذا املوسم. 

بمقايضته برابيو أو ديباال
يوفنتوس يغري مانشستر يونايتد لخطف بوغبا

أكد تقرير صحفي إيطالي، أن يوفنتوس يخطط لتقدمي عرض جديد ملانشستر يونايتد، بشأن 
إعادة العب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى تورينو ووفًقا لصحيفة «توتو سبورت» اإليطالية، فإن 
العرض األخير الذي يفكر به يوفنتوس، هو إغراء الشياطني احلمر باحلصول على بطاقة أدريان 
رابيو أو باولو ديباال، ضمن صفقة عودة بوغبا للسيدة العجوز وأكدت الصحيفة أن رغبة بوغبا 
حالًيا هي العودة مرة أخرى إلى الدوري اإليطالي، وارتداء قميص السيدة العجوز وأشارت 
الصحيفة إلى أن يوفنتوس يسعى الستغالل رغبة يونايتد يف التعاقد مع العب وسط 

جم  مها الشتوي اجلاري...يذكر و امليركاتو  جديد خالل 
أن بوغبا يعاني حالًيا من إصابة سيغيب على 
إثرها عن املالعب حتى الشهر املقبل، كما أن 
الشياطني احلمر لم يتعاقد مع أي مهاجم منذ 
وأليكسيس  لوكاكو  روميلو  الثنائي  انتقال 

سانشيز إلى إنتر ميالن يف الصيف املاضي.
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حسن  اإليراني  الرئيس  قال 
روحاني األربعاء إن القوات األميركية 
املمكن  ومن  املنطقة  يف  بأمان  ليست 
خطر  يف  األوروبية  القوات  تكون  أن 
األسباب  لهذه  أنه  مؤكدا  مستقبال، 
إيران  مع  تعمل  أن  الدول  على  فإن 
إن  وقال  املنطقة.  يف  األمن  لتعزيز 
الشرق  جعلت  املتحدة  الواليات 
واشنطن  مطالبا  آمن،  غير  األوسط 
باالعتذار لطهران عن جرائمها السابقة 

ضد الشعب اإليراني.
الرئيس اإليراني أن على  وأضاف 
التزاماتها يف  تنفذ  أن  األوروبية  الدول 
االتفاق النووي بدال من قرارها تفعيل 

آلية حل اخلالف.
اتفاق وانتقادات

روحاني  تصريحات  وتأتي 
يوم  عقب  االتفاق النووي  بخصوص 
من قرار فرنسا وبريطانيا وأملانيا تفعيل 
باالتفاق  املتعلقة  اخلالفات  حل  آلية 
احترام  عدم  بسبب  إيران  مع  النووي 
االتفاق  مبوجب  التزاماتها  طهران 

النووي املبرم.
البيان  يف  الثالث  الدول  وقالت 
إلى  بالنظر  خيار،  أمامنا  يعد  «لم 
تسجيل  إال  اإليرانية،  اإلجراءات 
ال  إيران  أن  من  اليوم  مخاوفنا 

االتفاق،  مبوجب  تفي بالتزاماتها 
املشتركة  اللجنة  إلى  األمر  نحيل  وأن 
التابعة آللية فض النزاعات». وذكرت 
الدول الثالث أيضا أنها ال تقبل مقولة 
إن إيران لها احلق يف تقليص التزاماتها 
وجددت  النووي،  االتفاق  مبوجب 

التزامها باحلفاظ عليه. 
يتيح تفعيل هذه اآللية  أن  وميكن 
للدول  النهاية  يف  املراحل  املتعددة 
عن  االتفاق التوقف  يف  األطراف 
فرض  إعادة  سيعني  مما  به،  االلتزام 
العقوبات على طهران وإخطار مجلس 

األمن الدولي بذلك.
ق.د

التونسية،  «النهضة»  قالت حركة 
األربعاء، إن هناك فرصة ثالثة وأخيرة 
أمام األحزاب لتشكيل حكومة وحدة 

وطنية، وأنه ال ينبغي إضاعتها.
لرئيس  تصريحات  يف  ذلك  جاء 
الكرمي  عبد  احلركة  شورى  مجلس 
نظمها  ندوة  خالل  الهاروني، 
والدميقراطية  اإلسالم  دراسة  مركز 
وإجنازات  بعنوان «حتديات  (مستقل)، 
العاصمة  يف  التاسع»  عيدها  يف  الثورة 
الرئيس  وّجه  والثالثاء،  تونس. 
إلى  كتابا  سعيد،  قيس  التونسي 
لرفع  فيه  يدعوها  البرملانية،  الكتل 
لتشكيل  املؤهلني  املرشحني  أسماء 

احلكومة.
الندوة:  خالل  الهاروني  وأضاف 
مستوى  إلى  نرتق  لم  اليوم،  «حتى 
الوحدة الوطنية بني جميع األحزاب، 
التحديات  نواجه  أن  ميكننا  ال  لذلك 
والفساد  اإلرهاب  يف  املتمثلة  الهامة 
موازين  أن  ورأى  والبطالة».  والفقر 
القوى قد تغيرت بعد رفض منح الثقة 
مضيفا:  اجلملي،  احلبيب  حلكومة 
لتشكيل  أخيرة  محاولة  «بقيت 

االحتاد  ويجب  وطنية،  وحدة  حكومة 
الهامة  باإلصالحات  القيام  أجل  من 
رئيس  وأكد  البالد».  حتتاجها  التي 
النهضة  أن  احلركة،  شورى  مجلس 
السياسية  القوى  جلميع  يدها  «مدت 
يف  تنجح  لم  لكن  واالجتماعية، 
وطنية».  وحدة  حكومة  تشكيل 
على  بالترفع  السياسية  القوى  وطالب 
مشددا  الضيقة،  السياسية  احلسابات 
أن «املخاطر احمليطة بالبالد تدفع جميع 
األحزاب لالقتراب من بعضها أكثر».

الكتل  سعيد،  دعوة  وتأتي 
لرئاسة  مرشحيها  تقدمي  إلى  البرملانية 

احلكومة بعد رفض البرملان، اجلمعة، 
اجلملي،  احلبيب  حلكومة  الثقة  منح 
للكفاءات الوطنية املستقلة، بتصويت 
134 نائبا ضدها، مقابل موافقة 72، 

فيما حتفظ 3 نواب عن التصويت.
الدستورية  املهلة  بدأت  والسبت، 
التي تخول الرئيس التونسي، تكليف 
احلكومة،  لتشكيل  شخصية  رئيس 
أيام  عشرة  أجل  يف  اسمها  عن  يعلن 
والتكتالت  األحزاب  مع  التشاور  بعد 
الدستور  من   89 املادة  وفق  النيابية، 

التونسي.

ليبيا بين تثبيت الهدنة والوعيد 
قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن من السابق ألوانه القول إن 
وقف إطالق النار يف ليبيا قد انهار، يف حني وجه رئيس املجلس األعلى 
للدولة يف ليبيا خالد املشري اتهامات لدبلوماسي إماراتي على خلفية 

دوره يف املفاوضات التي جرت يف موسكو.
بأن  أنقرة األربعاء  إفادة صحفية يف  التركي يف  الدفاع  وزير  وصرح 
يف  دوليا  بها  املعترف  الوفاق  حكومة  تدعم  -التي  التركية  احلكومة 
ليبيا. وقال  للتدريب والتعاون يعمل اآلن يف  طرابلس- أرسلت فريقا 
أن  ميكننا  وال  ليبيا،  النار يف  إطالق  لوقف  «مساعينا مستمرة  إن  آكار 
نقول إن األمل مفقود متاما»، ورأى أن ادعاءات انهيار وقف إطالق النار 
ال تعكس الوقائع امليدانية. وجاء احلديث عن انهيار وقف إطالق النار 
بعدما امتنع اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما 
القتحام العاصمة طرابلس عن توقيع اتفاق هدنة ملزم خالل محادثات 

جرت يف العاصمة الروسية موسكو.
وأشار وزير الدفاع التركي إلى احتمال أن يتمخض مؤمتر برلني بشأن 
مؤمتر  األملانية  احلكومة  وتستضيف  ملموسة.  نتائج  الليبية عن  األزمة 
برلني يوم األحد املقبل حملاولة التوصل إلى تسويات بني األطراف الليبية 

املتنازعة.
الوضع في الميدان

وقد أعلن وقف إطالق النار يوم األحد املاضي بني قوات حكومة 
لكن  روسية.  تركية  مبادرة  أساس  على  حفتر  خليفة  وقوات  الوفاق 
املتوسطة  األسلحة  أنواع  مبختلف  الثالثاء  أمس  اندلعت  اشتباكات 
والثقيلة. وأعلنت قوات حكومة الوفاق أنها استخدمت املدفعية الثقيلة 
للرد على قصف مدفعي من قوات حفتر التي تراجعت بعد محاولتها 
العاصمة  جنوب  والرملة  والسدرة  الدين  صالح  محاور  يف  التقدم 
نقلته  ملا  وفقا  اليوم  القتال  محاور  إلى  احلذر  الهدوء  وعاد  طرابلس. 

وكاالت إعالمية.
وكاالت

دمشق تتهم «إسرائيل» بقصف مطار 
تيفور العسكري في حمص

قال النظام السوري إن طائرات إسرائيلية هاجمت مطار تيفور العسكري 
أن دفاعاته اجلوية أسقطت صواريخ عدة يف  يف محافظة حمص، مضيفا 

ضربات لم تسفر سوى عن وقوع أضرار مادية.
صواريخ  أربعة  إن  الرسمية  اإلعالم  لوسائل  عسكري  متحدث  وقال 
اعترضت  اجلوية  الدفاعات  أن  أضاف  لكنه  القاعدة  أصابت  إسرائيلية 
صواريخ أخرى. ولم يعقب اجليش اإلسرائيلي على الواقعة. وقالت قوات 
وسائط  جديد..  جوي  بعدوان  اإلسرائيلي  الطيران  «قام  بيان  النظام يف 
دفاعنا اجلوي تصدت على الفور للصواريخ املعادية»، وأضاف أن املقاتالت 
أقامت  حيث  الشرقي  اجلنوب  إلى  التنف  اجتاه  من  حلقت  اإلسرائيلية 

الواليات املتحدة قاعدة قرب احلدود بني العراق واألردن.
وتقع التنف على طريق دمشق-بغداد السريع اإلستراتيجي، وهو طريق 
إمدادات رئيسي لدخول األسلحة اإليرانية لسوريا. ويأتي هذا القصف يف 
خضم توترات متصاعدة يف الشرق األوسط بني الواليات املتحدة وإيران، 
بعد أسبوع من مقتل قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري اإليراني اجلنرال 

قاسم سليماني بغارة جوية أميركية يف بغداد فجر 3 جانفي اجلاري.
إيران  تابعة جلماعات مسلحة تدعمها  أهدافا  مرارا  وقصفت إسرائيل 
تقول  الذي  لطهران،  العسكري  الوجود  إنهاء  هدفها  إن  قائلة  سوريا،  يف 
مخابرات غربية إن رقعته اتسعت يف السنوات األخيرة يف سوريا. وسبق 
أبريل/  9 ففي  اإلسرائيلية،  الغارات  من  بعدد  اسُتهدف  أن  املطار  لهذا 
نيسان 2018، استهدف املطار بصواريخ أسفر سقوطها عن مقتل ما يصل 
دمشق  من  كل  اّتهمت  ويومها  إيرانيني،  سبعة  بينهم  مقاتال،   14 إلى 

وطهران وموسكو إسرائيل بشن القصف.

«النهضة»  التونسية: 
أمامنا فرصة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة

روحاني يحذر:

 القوات األميركية ليست بأمان وربما 
األوروبية مستقبال
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 تكنولوجيا

فيسبوك تتوسع.. الشركة تعد 
بتصميم جديد

فيسبوك يف منح بعض مستخدمي شبكتها  بدأت شركة 
لنسخة  اجلديد  التصميم  إلى  الوصول  إمكانية  االجتماعية 
سطح املكتب من الشبكة الذي أُعلن عنه خالل مؤمتر املطورين 

F8 يف شهر نيسان/أبريل املاضي.
تنظيما،  أكثر  بأنه  اجلديد  التصميم  ميتاز  التفاصيل،  يف 
إطالقه  تعتزم  إنها  فيسبوك:  وتقول  أوضح،  رموًزا  ويستخدم 

على نطاق أوسع قبل ربيع عام 2020.
«نسبة  منح  يف  اآلن  بدأت  الشركة  فإن  ذلك،  ومع 
خاصًة  اجلديد  التصميم  إلى  وصوًال  املستخدمني  صغيرة»من 
إذ تظهر دعوة  للمرة األولى،  الشبكة  إلى  الدخول  ملن يسجل 

منبثقة إلى جتربة التصميم اجلديد باسم «فيسبوك اجلديد».
ويف حال وافق املستخدم، فإن فيسبوك ستتيح له االختيار 
بني استخدام خلفيات بيضاء وألوان ساطعة، أو خلفية داكنة 
على غرار ميزة (الوضع الداكن) التي أصبحت توفرها العديد 

من اخلدمات، والتطبيقات األخرى.
ويأتي التصميم اجلديد يف حني حتاول فيسبوك – التي متتلك 
أكبر شبكة للتواصل االجتماعي يف العالم مع نحو 2.5 مليار 
مستخدم نشط شهريا – التغلب على عدد من املشكالت التي 

واجهتها خالل السنوات األخيرة، مبا يف ذلك: اخلصوصية.
ُيشار إلى أن فيسبوك متنح املستخدمني الذين يوافقون على 
جتربة التصميم اجلديد إمكانية العودة إلى التصميم القدمي، كما 
ميكنهم إبداء آرائهم بشأن التصميم اجلديد، مبا يف ذلك اإلبالغ 

عن املشكالت التي تواجههم يف التصميم.

إنستغرام تزيد التفاعل بميزة انتظرناها انتظرناها طويال!
الصور  مشاركة  خدمة  أعلنت 
إنستغرام، الثالثاء، عن دعم ميزة 
عبر   DMs اخلاصة)  (الرسائل 
الويب، يف خطوة طال انتظارها من 
يرسلون  الذين  مستخدمي اخلدمة 
فيشق  الرسائل،  من  الكثير 
الهواتف  طريق  عن  ذلك  عليهم 

واحلواسيب اللوحية.
(الرسائل  ميزة  اختبار  أن  ومع 
قد  كان  الويب  على  اخلاصة) 
قالت  فقد  سنة،  نحو  قبل  ُرصد 
تزال  ال  اآلن  امليزة  إن  الشركة: 
لنسبة  متاحة  وهي  جتريبية، 
صغيرة من املستخدمني يف جميع 

أنحاء العالم.
ميزات للخدمة

عند  أنه  فيسبوك،  لشركة  اململوكة  إنستغرام  وأضافت 
رؤية  على  قادرين  املستخدمون  سيكون  للجميع  امليزة  إطالق 
متى أتتهم الرسائل اجلديدة، وعرض كامل البريد الوارد، وبدء 
دردشة جديدة، سواء فردية أو جماعية، وإرسال الصور (وليس 
التقاطها)، والنقر املزدوج لإلعجاب، ومشاركة املنشورات عن 

طريق الرسائل.
(آدم  إنستغرام  لشركة  التنفيذي  الرئيس  نشر  بدوره، 
قال  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع  على  تغريدة  موسري) 
فيها: إنها يأمل يف إطالق امليزة جلميع املستخدمني قريبًا بعد 

جناح مرحلة االختبار.
فإنه  الويب،  على   Direct التراسل  ميزة  وبإتاحة 
بعضهم  بني  التراسل  إنستغرام  مستخدمي  بإمكان  سيكون 
على احلواسب الشخصية العاملة بنظامي ويندوز وماك أو إس، 

إضافة إلى متصفحات الويب على األجهزة احملمولة.

أهمية خاصة
ُيشار إلى أن إنستغرام، ومن ورائها فيسبوك، تولي التراسل 
بني  املستخدمني  تفاعل  يزيد  فبالتراسل  خاصة،  أهمية 
بعضهم، كما أنها تزيد الوقت الذي يقضونه عليها، وذلك من 
املتعلقة بالصور والفيديو  خالل األحاديث اخلاصة واملناقشات 

التي يتبادلونها أو يرونها على اخلدمة.
التي بدأت كتطبيق  إنستغرام  وعلى عكس فيسبوك، فإن 
على األجهزة احملمولة فقط، تسير ببطء يف إتاحة ما توفره من 
خدمات على الويب، مبا يف ذلك الرسائل، إذ ال يزال إلى اآلن 
من غير املمكن ملستخدمي اخلدمة رفع أي صور أو قصص من 
ثم  الويب  على  التراسل  أتاحت  قد  فيسبوك  وكانت  الويب. 
على األجهزة احملمولة لتقرر الحقًا فصل تطبيق التراسل مسنجر 
وجتعله منصة قائمة بذاتها، واألمر ينطبق على خدمة التراسل 
واتساب التابعة لها، إذ بدأت كتطبيق على األجهزة احملمولة، 
ثم أتاحت تبادل الرسائل عبر الويب يف عام 2015، ولكن على 
نحو مكمل لتطبيقها، إذ ال ميكن إرسال الرسائل إال إذا كان 

الهاتف متصًال باإلنترنت.

آبل تسرع إعادة تدوير هواتف 
«آيفون» بهذا الروبوت!

تحاول شركة آبل تغيير الطريقة التي يتم بها إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية بواسطة 
روبوت Daisy الذي يفكك هاتف آيفون الشهير الخاص بالشركة بحيث يمكن استرداد المعادن 
وإعادة استخدامها، لكن ارتفاع الطلب العالمي على اإللكترونيات يعني أن الشركات المصنعة ستظل 

بحاجة إلى مناجم جديدة.

وتقول شركة كوبرتينو الواقع مقرها يف والية 
من  جزء   Daisy روبوت  إن  كاليفورنيا، 
خطتها لتصبح شركة تصنيع ذات حلقة مغلقة 
هدف  وهو  التعدين،  صناعة  على  تعتمد  ال 

صعب، وأوضح بعض احملللني أنه مستحيل.
في ضواحي أوستن بتكساس

داخل   Daisy روبوت  ويتواجد  هذا 
تكساس،  بوالية  أوسنت  ضواحي  يف  مستودع 
املرغوب  آيفون غير  وهو مصمم لتفكيك أجهزة 
إعادة  ميكن  التي  القيمة  املواد  واستعادة  فيها 
من  نوًعا   14 استخراج  ميكن  بحيث  تدويرها، 

املعادن، مبا يف ذلك الليثيوم، وإعادة تدويرها.
ويشكل هذا الروبوت أحدث إضافة ضمن 

تستخدمه  الذي  التدوير  إعادة  روبوتات  فريق 
األلومنيوم  آبل  وتستخدم  كوبرتينو،  عمالقة 
املعاد  النادرة  واألتربة  والكوبالت  والقصدير 
تدويرها يف بعض منتجاتها، مع خطط إلضافة 

املزيد إلى تلك القائمة يف السنوات القادمة.
أربع  من  عملية   Daisy ويستخدم 
درجة  ضمن  آيفون  بطارية  إلزالة  خطوات 
حرارة 80- درجة مئوية، ثم يستخرج البراغي 
اللمس  حساسات  ذلك  يف  مبا  والوحدات، 
التي جتعل الهاتف يهتز، وترسل املكونات إلى 
شركات إعادة التدوير من أجل استخراج املعادن 

وصقلها.
تفكيك 200 هاتف آيفون في ساعة!

آيفون  للروبوت تفكيك 200 هاتف  وميكن 

آبل،  شركة  ذكرت  ما  وبحسب  الساعة،  يف 
مليون   2017 عام  يف  الروبوت  فكك  فقد 
Lisa جاكسون  ليزا  وقالت  آيفون،  هاتف 
والسياسة  البيئة  رئيسة   ،Jackson
آبل  إن  للشركة:  االجتماعية  واملبادرات 
منتجاتها  أول  هو  آيفون  يكون  أن  اختارت 
شعبيته  بسبب   Daisy سيفككها  التي 

الكبيرة.
Dai- وتفكر الشركة يف مشاركة تقنية
sy مع اآلخرين، مبا يف ذلك شركات صناعة 
أن  إلى  تبًعا  وذلك  الكهربائية،  السيارات 
مجرد  يرونه  التكنولوجيا  عالم  يف  الكثيرين 

حيلة عالقات عامة من قبل الشركة.
 ،Kyle Wiens وينز  كايل  وقال 
وهي   ،iFixit لشركة  التنفيذي  الرئيس 

من  وغيرها  آيفون  أجهزة  إلصالح  شركة 
بإمكانها  آبل تعتقد أن  األجهزة اإللكترونية: 
ممكن،  غير  وهذا  معادنها،  جميع  استعادة 
وقد يفسر ذلك جزئًيا سبب عدم قلق صناعة 

التعدين.
ويالحظ العديد من املديرين التنفيذيني يف 
مجال التعدين أنه مع تزايد شعبية السيارات 
معادن  إلى  حاجة  هناك  ستكون  الكهربائية، 
حديثة التعدين على نطاق أوسع، وهي حقيقة 

تعترف بها آبل.
وأوضحت ليزا جاكسون، التي كانت تدير 
وكالة حماية البيئة األميركية يف عهد الرئيس 
الذين  مع  تتنافس  ال  آبل  أن  أوباما،  باراك 
يستخرجون املعادن وال يوجد ما يخشاه عمال 

املناجم يف هذا التطور الذي تسير به الشركة.

ابتسام   بوكثير
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أو  القمر  أطفال  أسر  تعاني 
مرضى الكزيروديرما من مشكالت 
وما  الصحية  الطفل  بحالة  تتعلق 
عاطفيا  خاصة  رعاية  من  يتطلبه 
ونفسيا وماديا، وتتضاعف متاعب 
هذه األسر عندما تكون من الفئات 
أو  الدخل  متوسطة  االجتماعية 
الفقيرة حيث جتد صعوبات مالية 
الطفل  مستلزمات  توفير  كبيرة يف 
النفسي  بالدعم  ومده  الصحية 
الذي ميكنه من التواصل مع اآلخر 
ومع محيطه العائلي واالجتماعي 

دون مشكالت.
من  حسونة  صفية  وتؤكد 
اجلزائر العاصمة وهي والدة الطفلة 
ليلى ذات السبع سنوات واملصابة 
التي  الصعوبات  املرض،  بهذا 
تواجه عائالت أطفال القمر سواء 
أو  النفسي  أو  املادي  اجلانب  من 

االجتماعي.
الوطنإنها  الخبار  وتقول 
وهي  ابنتها  مبرض  علمها  منذ 
احلصول  أجل  من  ”تكافح“ 

على أبسط حقوقها مثل التعليم، 
من  متكنت  أنها  إلى  مشيرة 
األولى  السنة  يف  ابنتها  تسجيل 
املوسم  خالل  كبيرة  بصعوبة 
الدراسي احلالي، كما أنها تتوجه 
لتدهن  للمدرسة  ساعتني  كل 
املناسبة  بالكرميات  ابنتها  جسم 
قسم  يف  ابنتها  وضعت  وقد  لها 
نوافذه  أن  إال  عاديني  أطفال  مع 
بها  تبرعت  خاصة  بستائر  مغطاة 
”السعادة ملساعدة أطفال  جمعية 

القمر“.
وأوضحت أن الصغيرة شاهيناز 
ال تغادر بتاتا غرفتها املظلمة ولهذا 
نفسها  على  منطوية  أصبحت 
مشيرة  أحدا،  تكلم  وال  ومنعزلة 
وزوجها  هي  تستطيع  ال  أنها  إلى 
التكفل مبستلزمات ابنتهما بسبب 
تتلقى مساعدات  أنها  إال  غالئها 
الفئة  بهذه  املهتمة  اجلمعية  من 

من الصغار.
بسبب  القمر  أطفال  ويحتاج 
ألشعة  املفرطة  احلساسية 

والضوء لدهن أجسامهم  الشمس 
بالكرميات الواقية من األشعة فوق 
البنفسجية مرة كل ساعتني، غير 
خالل  أصبحت  األخيرة  هذه  أن 
الثمن  باهظة  األخيرتني  السنتني 
التي  األسر  من  للكثير  بالنسبة 
بهذا  مصابون  أكثر  أو  ابن  لديها 
املرض خاصة وأن املريض يحتاج 

لعبوة كل أسبوع.
القمر  أطفال  أسر  وتشتكي 
اخلاصة  املستلزمات  غالء  من 
بأبنائها بسبب عدم إدراج مرضهم 
املزمنة،  األمراض  قائمة  يف 
الدولة  مؤسسات  تتدخل  التي 
يف  االجتماعية  التغطية  وأجهزة 
الذي  األمر  مصاريفها،  تغطية 
طرق  يف  للتفكير  متطوعني  دفع 
من  التخفيف  على  ملساعدتهم 

معاناة األبناء وأوليائهم.
بجانب  القمر  طفل  ويحتاج 
مستلزمات  إلى  والكرميات  الدواء 
والقفازات  كالنظارات  أخرى 
والستائر  واملالبس  والقبعات 

ومبواصفات  التكييف  وأجهزة 
متوفرة  غير  وجميعها  خاصة 
متناول  يف  وليست  اجلزائر  يف 
األولياء بسبب غالئها. كما يجد 
التعلم  يف  صعوبة  األطفال  هؤالء 
والتسجيل يف املدارس بسبب عدم 
على  تتوفر  خاصة  أقسام  وجود 
شروط معينة كالظالم، إال نادرا.

طفلني  والد  أحمد  وأعرب 
عن  سنة)  و15   9) مريضني 
الدولة  المباالة  إزاء  امتعاضه 
ومؤسساتها الرسمية ملرض طفليه 
وعدم مساعدتها له، مؤكدا أنهما 
حرما من التعليم بحجة جتاوزهما 
السن القانونية وعدم وجود أقسام 

خاصة بحالتهما الصحية.
وذكرت رئيسة جمعية شمس 
بن  سهام  القمر،  أطفال  ملساعدة 
تكون  تكاد  اجلمعية  أن  حوحو، 
ملساعدة  املخصصة  الوحيدة 
وأسرهم  األطفال  من  الفئة  هذه 
املساعدات  جمع  حتاول  حيث 
من  املستلزمات  مختلف  القتناء 

كما  وغيرها،  شمسية  كرميات 
توفر لهم مواعيد طبية وتنظم لهم 
ليلية، خصوصا  ترفيهية  رحالت 
من  ينحدرون  املرضى  معظم  أن 
عائالت فقيرة ال تقدر على تلبية 

احتياجاتهم.
القمر  أطفال  وضع  وخلق 
تهدف  تضامنية  مبادرات 
ملساعدتهم حيث شرعت مجموعة 
حملة  يف  املتطوع  الشباب  من 
القارورات  أغطية  جلمع  واسعة 
البالستيكية إلعادة بيعها واقتناء 

مستلزمات األطفال.
أنه  رضا  أوزيان  وأوضح 
قاموا  املتطوعني  من  ومجموعة 
بتكوين مجموعة  يونيو 2019  يف 
عبر  صفحة  وإنشاء  تطوعية 
أغطية  جمع  بهدف  فيسبوك 
إلعادة  البالستيكية  القارورات 
بها  للتبرع  أموالها  وجمع  بيعها 
تستعملها  التي  السعادة  جلمعية 
التي  املستلزمات  بعض  اقتناء  يف 

يحتاجها املرضى.

أطفال القمر يجدون صعوبة في التعلم والتسجيل في المدارس بسبب عدم وجود أقسام خاصة تتوفر على شروط مالئمة كالظالم. يحتاج أطفال القمر عناية خاصة نظرا 
لحساسيتهم الشديدة من أشعة الشمس ما يجعل غالبيتهم يعيشون حالة من العزلة عن العالم الخارجي، وتتكبد األسرة مصاريف كثيرة لتوفير مستلزمات رعايتهم الصحية 

والنفسية، بجانب خوفها على أبنائها من األمية بسبب عدم توفر فصول مدرسية توفر لهم الشروط الصحية.
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أخبار المجتمع

كل ما تحتاجينه للحصول على بطن مسطح
كل ما تحتاجين إليه هو 
20 دقيقة من وقتك 

يوميًا لتحصلي على شكل 
المعدة المثالي الذي 
تحلمين به، فممارسة 

تمارين شد البطن 
التالية كفيلة بإذابة 

دهون المعدة وإبرازها 
بشكل جّذاب تحلم به كل 

فتاة.

تمارين شّد البطن
Women’s مجلة  بحسب  

سوى  عليك  ما  األمريكية،   Health
ملدة 20 يوميًا  التالية  الرياضية  التمارين  ممارسة 

دقيقة فقط.
Cat Cow 1. تمرين

ابدئي بوضع يديك وُركبتيك على سجادة 
التدريب، بحيث تكون الركبتان أسفل الوركني، 

ويكون الكتفان أعلى الرسغني.
فوق  ُمستويًا  القدم  ظاهر  يكون  أن  ويجب 

السجادة.
السقف،  إلى  النظر  مع  الهواء،  استنشقي 

وحتريك بطنك ُجتاه األرض.
وحّركي  صدرك،  افتحي  ذاته  الوقت  ويف 

أسفل ظهرك ُجتاه السقف.

ظهرك  انحناء  وأعيدي  الزفير  يف  ابدئي  ثم 
ُجتاه السقف، مع دفع الكتفني والصدر بعيدًا عن 

السجادة.
واثني  الفقري،  العمود  نحو  بطنك  بي  القسم السفلي من ظهرك. استكملي أكبر عدٍد قِرّ
انتقلي  العّدات خالل 30 ثانية، ثم  ُممكن من 

إلى احلركة التالية.
Bird Dog 2. تمرين

على  وركبتيك  يديك  بوضع  ابدئي 
األسفل،  يف  القدم  أصابع  ثني  مع  السجادة، 
والكتفني  الوركني،  أسفل  كبتني  الُرّ وجود  ومع 

أعلى الرسغني.
مِدّ  مع  األمام،  إلى  اليسرى  الذراع  ي  ُمِدّ
وتوّقفي  مثنية.  بقدٍم  الوراء  إلى  الُيمنى  الساق 

حني تكون القدم واليد على نفس املستوى.
ري  وكِرّ األساسي،  الوضع  إلى  ُعودي  ثم 

احلركة بالذراع اليمنى والساق الُيسرى.
وحافظي على استواء ظهرك طوال التمرين، 
خالل  العّدات  من  ُممكن  عدٍد  أكبر  استكملي 

30 ثانية، ثم انتقلي إلى احلركة التالية.
Downward Dog 3.  تمرين

Leg Kick

ابدئي يف وضعية البالنك (لوح اخلشب)، 
مستوى  نفس  يف  القدمني  بني  مسافة  ترك  مع 
األوراك، واملباعدة بني اليدين بعرض األكتاف.

أسفل  حتركني  بحيث  األوراك  ارفعي  ثم 
على  بالقدمني  واضغطي  األعلى،  إلى  ظهرك 

األرض.
ثم ارفعي الساق الُيمنى ُمستقيمًة إلى الوراء 
واألعلى، مع إبقاء القدم الُيمنى مثنيًة بإحكام.

السجادة،  على  الُيمنى  بالساق  اهبطي  ثم 
وكّرري احلركة مع الساق الُيسرى.

30 ملدة  األرجل  بني  التبديل  وواصلي 
ثانية، ثم انتقلي إلى احلركة التالية.

ابتسام  بوكتير

لصبغ خصالت شقراء.. عصير الليمون خيار مذهل وطبيعي
شعرك  ُيتلف  قد  إنه  بل  فقط،  مكلفًا  ليس  األصفر  باللون  الشعر  صبغ 
ويعرضه لكثير من األضرار واملخاطر التي تعقب صبغ الشعر، السيما لو كان 

لون شعرك األصلي داكنًا. 
فغير  تلوينه،  أو  الشعر،  الناس يستخدمون حيًال أخرى لصبغ  كثير من 
قوي على  تأثير  له  الليمون  فإن  والكركديه،  والكركم  الصناعي،  الغزال  دم 
الشعر لتحصلي على خصالت مصبوغة طبيعيًا، دون إدخال الكثير من املواد 

الكيميائية التي تضر بشعرك.

طرق صّحية لصبغ الشعر 
Stay األسترالي،  At Home Mum موقع  وحسب 
ستحتاجني إلى تطبيق هذه الطريقة بضعة أيام حتى حتصلي على اللون الفاحت 
الذي تريدينه. ومن اجليد التقاط بعض الصور قبل وبعد تطبيقها، لتتمكني 
والمعة  الشمس  بلون  شعر  خصالت  هي  والنتيجة  التقدم،  مالحظة  من 

بطريقة طبيعية جدًا، صحية، ونباتية.

ما ستحتاجينه:
•1/4 كوب عصير ليمون طازج.

3/4 كوب ماء. •
احرصي على أن يكون شعرك جافًا وغير نظيف (أي لم ُيغسل منذ بضعة 

أيام). 
اخلطي عصير الليمون واملاء. 

ضعي املزيج على أجزاء شعرك التي تريدين صبغها 
(املكان األفضل لهذا اللون هو من منتصف الشعر حتى 

أطرافه).
اجلسي يف الشمس (ال تنسي وضع واقي الشمس 

أوًال) حتى يجف شعرك. 
اشطفي شعرك باملاء العذب ورّطبيه جيدًا.

هذه  نّفذي  النتائج  أفضل  على  وللحصول 
الطريقة كل يوم ملدة أسبوع.

املغسول  (غير  النظيف  غير  الشعر  ملحوظة: 
لبضعة أيام) يحوي تراكمات، وهو ما سيحميه 
يف  الطبيعية  املبيضة  املادة  من  ما  حّد  إلى 

الليمون، لذلك احرصي على وضع مزيج 
الليمون واملاء على شعرك دون غسله 

فستحصلني على نفس النتائج، 
طبيعية  حماية  مع  ولكن 

وقوية خلصالت شعرك.
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للكاتبة  فتمّردت»  «عنيدة  رواية  قرأت 
اجلزائرّية إميان محمد الشريف الصادرة عن «دار 
صفحة   186 وحتتوي  والترجمة»  للنشر  خيال 
جلنار  متّرد  قّصة  حتكي  موّفقة،  غالف  ولوحة 
ومرّوجيها  املخّدرات  ّجتار  الشعواء ضّد  وحربها 
وحرمانها  والدتها  لقتلهم  منهم  لالنتقام 
شبابها، حيث عاشت مع أّمها بعيًدا عن أبيها 
الذي تزّوج وعاش بعيًدا مع عائلته، تقّرر تعقُّب 
ليتحّقق  معه  وتسكن  بوالدها  فتلتقي  العصابة 
وإنقاذ  ومحاكمتهم،  عليهم  بالقبض  انتقامها 
املخّدرات  براثن  من  وهدى-  ندى   - أختاها 

والسموم.
كي تكون أديًبا، يف يومنا، عليك أن تكون 
مثّقًفا، ولكي تكون مثّقًفا عليك أن تكون قاِرًئا 
اإلمساك  ميكنك  وبعدها  قاِرًئا،  ثم  قاِرًئا  ثم 
يبدو  خواطرك،  نشر  معترك  وتخوض  بقلمك 
أّن الكاتبة شاهدت مسلسالت وأفالم بوليسّية 

لتبني عليها محور روايتها.
هو  الكالسيكّية  البوليسّية  الرواية  هدف 
العبقرّي  احملّقق،  بطلها  َعبر  احلقيقة،  معرفة 
لينجح  والشخوص  األحداث  يتقّصى  الذي 
هو  التشويق  وعنصر  اجلنائّي،  لغزها  حل  يف 
عن  تستغني  جندها  هنا  ولكن  الرئيس  العامل 
خدمات احملّقق امليتولوجي أمثال أرسني لوبني، 
لتستبدلهم  هوملز،  وشرلوك  بوارو  هيريكيول 

ببطلتها جلنار التي كانت الضحّية!
يطغي عنصر االنتقام على الرواية، بطولها 
أّما  مهّمًشا  واملوت  الضعف  فيصير  وعرضها، 
والعناد  االنتقام  وينتصر  لألقوى،  والبقاء  القّوة 
واملُكر، «انتقام إّما أن يكون نهايتي أو بداياتي».
كالرشوة  اجتماعية  ظواهر  الكاتبة  تتناول 
ما  املعاملة..  أعطني  بتوقيعها،  تقوم  «لن 
كاملة،  غير  أوراقها  قانونّية،  غير  إّنها  هذا؟ 
..أخرج  بتوقيعها  تقوم  حّتى  رشوتها  وحتاول 
حاًال»(ص.15)، الفوارق الطبقّية يف املجتمع، 
مقابل  الفاحش  بغناهم  األغنياء  تصّور  فهي 

الفقراء بفقرهم املدقع،
هوى»،  «بائعة  ملهنة  يّودي  الذي  الفقر 
النّظارة:  أو  اخلمار  ترتدي  ملن  النمطّية  النظرة 
تهريب  قبيحة»!،  أو  الوجه  مشّوهة  أّنها  «إّما 
وجتارة السموم واملخّدرات «يجمعون أموال طائلة 
بيعهم  حساب  على  احلياة  مبلّذات  يستمتعون 
«ُسلطة»  له»،  عقل  ال  املرء  يجعل  قاتل  لسّم 
واملتعاونني  السفلي  والعالم  العصابات  رجال 
معهم من املتنّفذين، فواسطتهم قوّية وملّفاتهم 

اإلجرامّية ُتغلق مقابل رشاوى.
جنحت الكاتبة، أحياًنا، من خالل الرسم 
بالكلمات ملا يجول يف خاطر بطلتها: «رسمتها 
بسحب  وأحاطتها  متفائلة  مشرقة  بشمس 
ترسم  بدأت  وبعدها  بحّب  حولها  متناثرة 
متطايرة  والفراشات  والورود  واألزهار  األشجار 
بوسط  لها  مثيل  ال  بسعادة  محّلقة  والعصافير 
الزهور  من  باقة  بيديها  بريئة  طفلة  هذا  كل 
إلى  متطّلعة  مذهلة  ابتسامة  مبتسمة  اجلميلة 
بريئة»  طفولّية  بسعادة  والعصافير  الفراشات 

ص.50
كذلك األمر حني وصفت ساعة وفاة والدة 
الوعي،  وفقدت  عينيها  «أغمضت  جلنار: 
معزوفة  الرياح  عزفت  ألجلها  الغيوم  بكت 
عليها،  متأّملة  الشجر  أوراق  سقطت  حزينة، 
ذبلت الورود، انهمرت دموع العصافير، توارت 
جديد  فصل  معلنة  السحب،  خلف  الشمس 

من األحزان» ص.116
العلمّي،  البحث  لطريقة  الكاتبة  جلأت 
واستخالص  املنتهي  الفصل  أحداث  تلّخص 
ما  القارئ  لُتخبر  القادمة  اخلّطة  تبني  ِعَبره، 

لقمة  وُتقّدمه  فعله  بطلتها  على  يتوّجب 
ترمي  ما  يفهم  أّنه  من  لتتأّكد  ملتّلقيها  سائغة 

إليه!
أقحمت الكاتبة بعض «القصص» اجلانبّية 
مبعونة  الفقيرة  وعائلتها  لوردة  بطلتها  كمساعدة 
رائع»؟!؟  حّي  يف  جميلة  «شّقة  وشراء  مادّية 

وغيرها.
من  الكثير  يف  التكرار  إميان  استعملت 
أن  لتوصل فكرتها، وكأّني بها حتاول  احلاالت 
تلّقنها للقارئ، كمعّلمة يف مدرسة ثانوّية، دون 
وخصائصهم  شخوصها  حتليل  وحتاول  لزوم، 
الرغم  على  ولكن  متهّورة  شخصّية  هنا  «نرى 
طّيبة،  رحيمة  بقلبها  روحا  هناك  تهّورها  من 
نرى امرأة متحدّية بدمها روح التحّدي ال يهّمها 
الزمن املهم أن تصل إلى مبتغاها» (ص. 79).
احلادي  الفصل  نهاية  يف  األمر  كذلك 
عشر: «اعلم يا قارئي أّن املرأة تختلف دائًما عن 
مثيالتها ألّنه ليس كّل امرأة ال حتتفظ باألسرار 
ابقوا معي لنشاهد مزيًدا من شخصياتها، مزيًدا 
املعلومات  من  مزيًدا  املجهول،  ذاك  جنون  من 
العصابة»  تلك  مصير  عن  مزيًدا  أختيها  عن 

وكأّننا نشاهد «برومو» حللقة قادمة ملسلسل.
امرأة  هنا  «نرى  تقول:  حني  نفسه  واألمر 
انهارت  فجأة حني  اخلوف  عليها  خائفة سيطر 
املعركة  أرض  على  وسقطت  وثباتها  قوتها 
مهزومة وانتصر اخلوف ال تتعّجب من شخصّية 
هذه املرأة، إنها موجودة يف كّل امرأة ألّن اخلوف 
جزء منها وبداخلها هي بحاجة حلماية رجل» 

(ص.124) وكأّني بها تكتب رواية للفتيان.
حتاول الكاتبة بّث املواعظ والنصائح للقارئ! 
وتربيتهم،  باألبناء  األهل  عالقة  فتتناول 
العائلّية،  املساءلة  الشاّب،  اجليل  ومشاغل 
السموم واملخّدرات تصل  النصح باالبتعاد عن 
تلك املواعظ أوجها حني تقول: «نصيحة أخوّية 
مني لكم جميًعا ال تكونوا مثلي ضعفاء اإلميان 

فيأخذكم الشيطان بيديه إلى الهاوية، ال تكونوا 
عن  وبحثت  حياتي  من  يئست  حني  مثلي 
شيء ينسيني كل شيء وتعاطيت املخدرات، 
أخيرة  كلمة  القارئ  عزيزي  تعاطيها  حتاولوا  ال 
لك أنت يف زهرة شبابك فال تقتل هذه الزهرة 
بتعاطيك املخدرات فتقتل نفسك دون علمك» 

(ص.145).
كذلك األمر: «حافظي على نفسك ألّنك 
امرأة واملرأة شبيهة بالوردة املغلقة التي ال تعرف 
ال  رحيقها،  تستنشق  ولم  لونها  الفراشات 
يده،  متناول  يظّنك سهلة يف  تدعي أي رجل 
ال تكشفي عن مظهرك احلقيقي كوني غامضة 
يراك  أحًدا  تدعي  ال  احملتشم  بلباسك  متسّترة 
ويتمّتع بجمالك ألّنه ال حق ألحد بذلك سوى 

زوجك ال تقتلي قلبك وال تظلميه» ص.161
املجتمع  الكاتبة حولها فتجد  تصول وجتول 
مصاب ِبداء السموم واإلدمان عليهما، أختاها 
ارها  ُجتّ ومالحقة  مبحاربتهم  وتنادي  وِصهرها، 
والدتها  قتلوا  فهم  معهم،  واملتعاونني  وًمهّربيها 
حياة  تدمير  وحاولوا  سّرهم،  كشفت  ألّنها 
أختاها، ممّا جعل بطلتها تتمّرد لتنتقم من أجل 
تكشف  السعيدة:  للنهاية  وجلأت  أفضل  عالم 
اجلرمية ومنّفذيها ليعاقبهم القانون، تنقذ بطلتها 
أمير  تتزّوج  املخّدرات،  براثن  من  وهدى  ندى 

أمير  عالقة  تعود  ا،  أّمً وتصير  أحّبته  الذي 
بوالديه بعد قطيعة طويلة وتنتصر املرأة التي يف 
بيديها  العالم  غّيرت  واملرأة  املرأة  «إّنها  داخلها 

وبهمس شفتيها».
-زهرة  جلنار  بطلتها  الكاتبة  سّمت 
الرّمان-، فتاة بسيطة عاركت احلياة ومصاعبها 
متّردت  تستسلم،  فلم  عنيدة  جعلتها  التي 
وانتصرت، انتصار اخلير على الشّر، ورد اسمها 
ُمحبط  بتكرار  الرواية  عبر صفحات  مرة!   540
وقعها  لكان  فقط  واحدة  مّرة  ذكرها  جاء  ولو 

وأثرها وحضورها أكبر بكثير.
واستفّزني  أثارني  منها؛  بّد  ال  مالحظات 
التكرار والتفصيل املُِمل، مع شرحها املخبرّي، 
ممّا  أحياًنا، وكأّني بها ال تثق بقارئها وثقافته، 
التشويق.  عنصر  وكسر  القراءة  سيرورة  عرقل 
أّنه نتاج كونها يف  حّبذا لو جتّنبت األمر ويبدو 

البدايات ممّا قد يشفع لها.
وشّوقتني  شّدتني  بشغف،  الرواية  قرأت 
للتعّرف على املجتمع اجلزائري، لكن أزعجتني 
األخطاء النحوّية واللغوّية واإلمالئّية - املطبعّية 
فاختلط احلابل بالنابل مما ظلم الكاتبة حّبذا لو 
حتّولت دور النشر من مطابع تطبع كّل ما يصلها 
حقيقّي  ناشر  إلى  وحترير  وتنقيح  تدقيق  دون 

يحترم الكاتب والقارئ وضادنا.
بقلم: حسن عبادي 

قراءة في رواية «عناد وتمّرد»

«أخبار الوطن» شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com

«أخبار الوطن تنتظر إبداعكم»
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أخبار الثقافة

احتضنت دار الثقافة عمر أوصديق 
أدبية  ثقافية  جلسة  الثالثاء  بجيجل 
حول التراث واملوروث الثقايف، نشطها 
الكاتب محمد أرزقي فراد الذي غاص 
والعادات  التقاليد  أعماق  يف  باحلضور 
القبائل  ومبنطقة  عامة  بصفة  اجلزائرية 

خاصة.
أرزقي  محمد  الكاتب  واعتبر 
عن  مؤلفا   25 رصيده  يف  الذي  فراد 
أنه  القبائل-  ملنطقة  الثقايف  التاريخ 
«من الطبيعي جدا أن تختلف عادات 
وتقاليد وثقافة الشعب اجلزائري بالنظر 
حلجم وكبر اجلزائر التي ميكن اعتبارها 
عن  «احلديث  أن  مضيفا  قارة»، 
املوروث الثقايف اجلزائري املتنوع يقودنا 
يف  الثقايف  البعد  عن  التحدث  إلى 
اجلزائرية  والشخصية  اجلزائرية  الهوية 
وما مت توارثه عن األجداد انطالقا من 

ما  أو  األمازيغية  الفالحية  الرزنامة 
يعرف بالتقومي األمازيغي يناير».

املوروث  كتابة  يف  تخصصه  وعن 
الثقايف األمازيغي بصفة خاصة، أرجع 
«منطقة  كون  إلى  األمر  الكاتب  ذات 
مبحاولة  االستعمار  ظلمها  القبائل 
وأمازيغ»،  عرب  إلى  للجزائر  تقسيمه 

فضال عن «وجود دراسات تنتمي إلى 
تفعل  زالت  ال  الكولونيالية  املدرسة 
فعلها يف عقول أبنائنا، فاهتمامي بهذه 
املنطقة هو تنبيه الشباب اجلزائري إلى 
أن ما كتبته هذه املدرسة يشكل خطرا 

على عقول اجلزائريني».
ق.ث

احتضنته دار الثقافة عمر أوصديق بجيجل
املقامة الكاتب محمد أرزقي فراد يغوص في الموروث الثقافي الجزائري االحتفاالت  اختتمت 

سويحي  على  الثقافة  بداري 
بتبسة،  الشبوكي  ومحمد  بخنشلة 
االمازيغية  السنة  برأس  االحتفاالت 
باملناسبة  نظمت  حيث   ،2970
الثقايف  للتبادل  الواليتني  بني  توأمة 
األمازيغي يف شكل توأمة ثقافية على 

مدار 4 أيام.
اختتم  ،الذي  البرنامج  تضمن 
عرض  تضمن  أين  رسميني  بحفلني 
للفنتازيا  عرضا  بخنشلة  تبسة  والية 
باخليالة والبارود «الفروسية» وتدشني 
منها  الثقافية،  للفعاليات  معارض 
اللباس  التشكيلي،  للفن  الكتاب 
اخلاصة  التراثية   واملفروشات 
النموشية،  الزربية  تبسة،  مبنطقة 

الفخاريات.
الصورة  معارض  جانب  إلى 
احمللية  واألكالت  الفوتوغرافية، 
فنية  حفالت  إقامة  تتخللها  واحللي 

تقدمي   من  شاوي  فني  حفل  منها 
للزرنة  الثقافية  اجلرف  جنوم  جمعية 
التوقيت  نفس  ويف  تبسة،  واملزود 
األمازيغية  ثقافتها  خنشلة  حولت 
لوالية  وتنوعها  مناطقها  مختلف  عبر 

تبسة.
علي  الثقافة  دار  مدير  أوضح 
سوايعي أن املوروث الثقايف األمازيغي 
بني الواليتني متقارب يختلف فقط يف 
الطقوس واأللوان، أو الوشم وستكون 
التيفناغ  الوشم وتعليم حروف  لورشة 
أيام  طيلة  األطفال  مع  كبير  نشاط 

العرض.
ورشات  تنظيم  عرفت  كما   
خاصة للنشاطات املتنوعة الهادفة إلى 
وتعزيز  الثقايف  املوروث  على  احملافظة 
الهوية األمازيغة تكريسا لليوم الوطني 
للثقافة األمازيغية الذي تعرف حركية 

كبيرة.
 نوي .سعادي

إلبراز الزخم الثقافي األمازيغي للواليتين
توأمة للتراث األمازيغي بين خنشلة وتبسة

برواق دار الثقافة بخنشلة 
اختتام الطبعة الـ 6 للصالون المغاربي 

األمازيغي  للفنون  التشكيلية

الراحل  الفنان  برواق  اختتمت 
سوايعي  علي  الثقافة  بدار  حكار  لزهر 
بخنشلة الطبعة السادسة للصالون املغاربي 
عرف  أين  التشكيلية،  للفنون  األمازيغي 
داخل  من  لفنانني  قياسية  مشاركة 
تزامن  السنة  هذه  الصالون  الوطن  وخارج 
تنظيمه االحتفاالت اخلاصة برأس السنة 

األمازيغية 2970.
ملسات  الثقافية  اجلمعية  نظمت 
السادسة  الطبعة  التشكيلية  للفنون 
للفنون  األمازيغي  املغاربي  للصالون 
اجلمعية  رئيس  وحسب  التشكيلية، 
بالع فؤاد الصالون اختير له شعار «االحتاد 

املغاربي بالريشة األمازيغية».
مشاركة  الثقافية  التظاهرة  وعرفت 
50 فنان تشكيلي من بينهم 39 فنان من 

و19 الواليات  مختلف  من  الوطن  داخل 
تونس  غرار  على  اجلزائر  خارج  من  فنان 
اللوحات  عرض  واستمر  واملغرب،  وليبيا 
تخللتهم  كاملة  أيام   4 الفنانني  ونشاط 
الطابع  خصت  فنية  ورشات  تنظيم 
واالمازيغي  العربي  اخلط  يف  األمازيغي 
بعداش  سمير  والفنان  جبار  نذير  للفنان 

وورشة للحرقوس األمازيغي.
مشاركة  أيضا  التظاهرة  عرفت  كما 
عباس  جامعة  وطلبة  املدارس  تالميذ 
حول  مداخالت  أيضا  وقدمت  لغرور، 
جبار  نذير  للفنان  التيفيناغ  حرف  داللة 
اللغة األمازيغية، ونظمت رحالت  أستاذ 
الكاهنة  وقصر  أثرية  الماكن  سياحية 

وسيدياس.
 نوي .سعادي

صارة بوعياد

زعروري  مصطفى  الكاتب  قام 
أيضا»  يحلمون  «البؤساء  روايته  بترجمة 
يف  العربية،  اللغة  إلى  األمازيغية  من 
اللغوي  التنوع  يف  الكثير  له  يعتبر  جهد 
بجائزة  فائزة  الرواية  أن  علما  والثقايف، 
آسيا جبار للرواية بطبعتها األمازيغية من 

العام 2017.
أيضا  «البؤساء  مقدمة  يف  وجاء 
أزال  ال  لكنني  السنني،  «متر  يحلمون»، 
، ُتفتح  حتى اليوم، كّلما أغمضت عينَيّ
أنا  غفوت  كّلما  ذاكرتي،  عيون  بداخلي 
تلك  إلى  عنوة  لتعيدني  هي،  تصحو 
الّسعادة  تلك  اجلراح،  تلك  األيام، 
املسروقة من أّيام البؤس، فتؤّجل النسيان، 
لقد جّربت السكوت فتحاشيت الكالم، 
ورجوت من النسيان أن يرسو، لكنه أبى 

عن اجلنوح! سأجّرب اليوم الكالم. 
يفلح»،  باحلديد  «احلديد  يقال: 
من  الكالم  ميحو  أن  الكالم  سيفلح  فهل 
ال  حني  النار  ُتخمد  بالنار  أيضا  ذهني؟ 

العكر من  املاء  ُيفرغ  وباملاء  املاء،  ُيجدي 
الدهاليز، فهل سأزيل كّل الترسبات من 
أنا  وها  لقد مضى دهر،  ذاكرتي؟  دهاليز 
اليوم أقف هنا يف هذا املكان من جديد، 
اخلراب،  فيه سوى  يبق شيء  لم  مكان 
مجّرد  أنه  لكم  يبدو  قد  فيه  قتم  حدَّ إن 
كومة حجارة منسية بال قيمة أو معنى، 
ال أحد يزورها عدا رياح تهب بني الفينة 
تتسّلل  وهي  صفيرا  لتعزف  واألخرى، 
أرواح  عويل  كأّنه  الشقوق،  تلك  بني 
ترثي أحزان من مّر من هنا، كأنها ُتقارُع 
أسراٌر  املكان،  هذا  أسرار  لتروي  النسيان 

ال يعرف حلنها أحد سواي.
نظرة  لي  يبدو لكم،  ما  إن كان هذا 
هذا  لي  يعني  ماذا  تعلمون  لو  أخرى، 
املكان، ألي سبب زرته اآلن، ستعرفون 
كم من األسرار يحمل، وكم من األلغاز 
بني  كوٍخ  أثار  احلجارة  فهذه  يخبئ، 
ُضربُت  بها  بعصا،  أشبه  ساكنه  هنا، 
منعرج  يف  وُدرُت  فانحرفُت  وُكسرُت، 
حياتي.  كل  لتتغير  قدري،  منحى  غّير 
فوقفت  استندت  وعليها  ُجبرت  بها  ثم 

طوال،  سنني  مضي  بعد  اليوم  ومشيت 
انحنى  الكوخ  وجدت  هنا.  إلى  أعد  لم 
الّدهر،  لعواصف  الصمود  يستطع  ولم 
أنا  بنائي  أعيد  هنا  لكن  وانهار.  فوقع 
لي  فترك  النسيان،  أخذه  األساس،  من 
ذاكرة ال تزال تؤّرقني، تسكنني، ال تريد 
أتيت  أرهقتني  كاهلي،  أثقلت  فراقي، 
لعّلي  العصا،  تلك  معي  حامال  اليوم 
التي  بتلك  ذكرياتي،  كل  أنفض  بها 
أحببتها  التي  تلك  أو  وتريدني،  أرفضها 
كل  جمع  أعيد  ومعكم  عني  فتخّلت 
فتات ذاكرتي سأفكك كل عمري بطول 
بلحظة  حلظة  معكم  ألجمعه  أعوامه، 
حياتي.  سر  ستفهمون  هذا  بعد  عّلكم 
حياة تتالقى فيها األضداد، وفيها رضخ 
أحمل  وحدي  أتيت  وأذعن  املستحيل 
بيضاء  وأوراقا  يغلي،  بحبر  فقط سيالتي 
عطشى تنتظر ان ترتوي بحبري، ألبعث 
القاحلة  الفيايف  دّبت يف  احلياة كما  فيها 
أمامكم،  قصتي  سأروي  املطر  نزول  بعد 
لكم  لتروي  رواية،  شكل  على  سأكتبها 

تفاصيلها».

المتوجة بجائزة آسيا جبار في طبعتها األمازيغية 

رواية «البؤساء أيضا يحلمون» 
تترجم إلى اللغة العربية

ترجمت أخيرا رواية «البؤساء أيضا يحلمون» إلى اللغة العربية عن منشورات بغدادي، المتوجة بجائزة آسيا جبار للرواية 
في طبعتها األمازيغية عام 2017 عن دار األمل، للكاتب مصطفى زعروري الذي ترجمها بنفسه إلى لغة الضاد.

بعد تنحيه من على رأس مديرية الثقافة
إيداع رابح ظريف الحبس المؤقت 

املسيلة  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أمر 
السابق  املدير  ظريف،  رابح  املتهم  بإيداع  الثالثاء 
للثقافة للوالية، احلبس املؤقت، حسب ما ورد يف 
بيان صادر عن وكيل اجلمهورية لدى ذات احملكمة. 
وجاء يف البيان أنه «عمال بأحكام املادة 11 من قانون 
االبتدائي  التحقيق  وبناء على  اجلزائية  اإلجراءات 
املفتوح من طرف الضبطية القضائية مت تقدمي املدعو 
رابح ظريف مدير للثقافة سابقا من أجل وقائع ذات 

طابع جزائي».
املعني متت  استجواب  بعد  أنه  البيان  وأضاف 
احملكمة  ذات  لدى  التحقيق  قاضي  على  إحالته 
بتهم جنحتي «عرض ألنظار اجلمهور منشورات من 

شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية واملساس بسالمة ووحدة الوطن» وهو فعل معاقب عليه 
بنص املادة 96 و79 من قانون العقوبات واملادتني 52 و66 من قانون املجاهد والشهيد .

للتذكير فقد مت إنهاء مهام رابح ظريف من طرف وزارة الثقافة قبل 48 ساعة ثم تقدميه 
للتحقيق معه بعدما نشر على صفحته بإحدى شبكات  املختصة  أمام اجلهات األمنية 

التواصل االجتماعي منشورا يتضمن «إهانة وإساءة « ألحد رموز الثورة التحريرية.
ق.ث
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وفاة نجم مسلسل «العشق الممنوع»

املمنوع»  «العشق  منها  الدرامية  األعمال  من  العديد  يف  شارك 
«الفراشات  الذئاب»، وإشتهر بشخصية مأمون يف مسلسل  و»وادي 
إلى  وإضافة  كارايل»،  «بويراز  مسلسل  يف  طوبال  وعادل  الزرقاء»، 
كونه ممثًال، اشتهر كمغنٍّ وأصدر ثالثة ألبومات غنائية، كما شارك 
اكتوغ  رجب  التركي  املمثل  إنه  التجارية،  اإلعالنات  من  عدد  يف 
الذي تويف عن عمر 65 عامًا بعد معاناة مع مرض االنسداد الرئوي 
املزمن. وكان إشتهر رجب بدور «حلمي أونال» يف مسلسل «العشق 
املمنوع» الذي حقق جناحًا كبيرًا، وإنتشارًا واسعًا، السيما يف الشرق 
األوسط، وشارك يف بطولته املمثلون بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ 

وهازال كايا.

جورج وسوف يحيي حفله 
الغنائي األول في قطر

جورج  السوري،  املطرب  أعلن 
وسوف، عن إحياء أول حفل غنائي 
له يف قطر، ونشر عبر صفحته الرسمية 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 

فيسبوك تفاصيل احلفل بالكامل.
الرسمية  الصفحة  وكتبت 
لوسوف، عبر موقع فيسبوك للتواصل 
السوري  الفنان  أن  االجتماعي، 
سيحيي  الطرب،  بـسلطان  الشهير 
وللمرة  قطر  يف  استثنائيا  حفال 
األولى، وذلك يف أحد الفنادق، يوم 

10 فيفري املقبل.
ويشار إلى أن آخر حفالت جورج 
مكان  يف  كانت  الغنائية،  وسوف 
الالذقية  يف  وهو  آخر،  استثنائي 
الكريسماس،  أعياد  مبناسبة  بسوريا، 

يف 25 ديسمبر.
وسوف،  جورج  أن  إلى  يشار 
ديسمبر،  شهر  يف  وفاة  شائعة  طالته 
ليقوم بنفيها بل واستقبلها بسخرية، 
وذلك بنشره صورة كاريكاتورية له عبر 
ستوري إنستغرام، ووجه من خاللها 
«ملخترع  الشائعة:  مطلق  إلى  رسالة 
إشائعة إني مت بقلو: عبيب ألبي».

يحيى الفخراني يعود إلى السينما بعد غياب 22 عامًا
يحيى  الكبير  النجم  فيها  غاب  عامًا   22 بعد 
الفخراني عن السينما منذ قدم فيلم «مبروك وبلبل» 
مع النجمة إلهام شاهني عام 1998، كشف املؤلف 
فيلم  يف  الفخراني  مع  تعاونه  عن  حامد،  وحيد 

جديد يحمل اسم «الصحبة احللوة».
صحافية  تصريحات  يف  حامد  وحيد  وصرح 
حيث  حالًيا،  التحضيرات  مرحلة  يف  إنهم  قائًال 
لن  أنه  إلى  مشيًرا  العمل،  على  الفخراني  وقع 
يتم اإلفصاح عن أي تفاصيل تخص الفيلم حلني 

الوقت املناسب.
والدراما  باملسرح  انشغل  قد  الفخراني  وكان 
ومن  أفالمه،  آخر  منذ  املاضية،  السنوات  طوال 
«خرج  املواطن»،  «عودة  السينمائية  أعماله  أبرز 

ولم يعد»، «إعدام ميت».
يذكر أن الفخراني قدم مسرحية «امللك لير»، على مسرح موسم الرياض باململكة العربية السعودية وهي تعد آخر أعماله 
وشاركه البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، نضال الشافعي، مجدي كامل، أحمد فؤاد سليم»، يف 
حني يعد مسلسل «باحلجم العائلي» آخر أعماله الدرامية والذي قدمه عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة الكبيرة ميرفت 

أمني.

زينة  املصرية  املمثلة  سافرت 
رسمية  زيارة  أول  يف  املغرب  إلى 
ختام  حفل  حضور  من  لها 
مهرجان كازا آرت يف مدينة الدار 
حيث  «كازابالنكا»،  البيضاء 
سيتم تكرميها عن مجمل أعمالها 

الفنية.
وزينة ليست املكرمة الوحيدة 
اختيار  مت  بفقد  احلفل  هذا  يف 
كأفضل  حماقي  محمد  الفنان 
واملطرب  وعربي،  مصري  مطرب 
املغربي عبد احلفيظ الدوزي الذي 

الفنية  ملسيرته  الغناء  من  قرن  ربع  مسيرة  عن  والتقدير  التميز،  بدرع  يكرم 
الفنانني  من  مجموعة  بجانب  سنة   25 من  أكثر  مدى  على  امتدت  التي 

اجلزائريني.

مي حريري تعتذر عن حفل زفاف 
إحياء  عن  اعتذرت  أنها  حريري  مي  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
حفل زفاف خاص يف مدينة جدة يعود إلى «آل الباز» بعد أن تعّذر 
وظروف  ألسباب  السعودية  العربّية  اململكة  إلى  لندن  من  سفرها 

خاّصة .
وتقدمت مي حريري بتهنئة للعروسني عبر حسابها اخلاص على 
أحد مواقع التواصل االجتماعي، ووّجهت حتّية إلى بعض الوجوه 
االجتماعية التي حضرت احلفل والتي كان أبرزها الوزير عبد العزيز 
الفنان  عمير،  وليد  الصحفي  طالب،  أبو  الكاتب حمود  خوجة، 

محمد بخش واملستشار محمد سعيد طيب.
اجلدير ذكره أن مي حريري افتتحت عام 2020 يف حفل غنائي 
أحيته إلى جانب الفنان أمين زبيب يف لندن بعد أن قّررت االستقرار 

هناك يف ظل األوضاع التي ميّر بها لبنان.

زينة ألول مرة في المغرب 

الملكة إليزابيث توافق على قرار 
األمير هاري

امللكة  أن  ملكية  مصادر  كرت 
حفيدها  قرار  على  وافقت  إليزابيث 
ماركل  ميغان  وزوجته  هاري  األمير 
امللكية  مهامهما  عن  التخلي 
قرار  وأتى  العائلة.  واالستقالل عن 
كبار  مع  اجتمعت  أن  بعد  امللكة 
أفراد العائلة امللكية يف ساندرينغهام 
انتهى بإعالنها موافقتها على تخلي 
عن  وزوجته  هاري  األمير  حفيدها 
أكثر  حياة  ليعيشا  امللكية  مهامهما 
استقاللية، يف وجود أعضاء العائلة 

امللكية البريطانية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الثنائي من 

احملتمل أن يتجها إلى الواليات املتحدة األميركية للعيش هناك لكن ليس 
قبل أن يغادر الرئيس األميركي دونالد ترامب منصبه يف البيت األبيض.
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للكاتب  رواية  عنوان  هذا 
اإليطالية،  األصول  ذي  الفرنسي، 
ترجمته  وقد  سيلفا،  مالو  فيكتور 
منشورات  من  بطلب  العربية  إلى 
وزارة  من  ودعم  بباريس،  عدن 
الكتاب  اجلزائر.  يف  املجاهدين 
اخليال  على  يؤسس  أنه  رغم  إياه، 
إدانة  عن  عبارة  األولى،  بالدرجة 
مركز  يف  النووية  للتجارب  جريئة 
من  غيرها  ويف  بأدرار،  حموديا 
إلى  إضافة  وهو،  اجلنوبية،  املناطق 
يف  عنه  للمسكوت  فضح  ذلك، 
قضية كان يجب أن تكون يف صلب 
وكنخب  كمواطنني،  اهتماماتنا 
كما  وتاريخها،  بأرضها  معنية 
حصل يف بعض الدول التي شكلت 
جمعيات ومؤسسات تطالب بحقها 

يف التعويض، ومنها اليابان.
التجارب  هذه  أسهمت  لقد   
أعواما  أستمرت  التي  الوحشية، 
بعد االستقالل، حتت األرض وفوق 
األرض ويف سماء األهقار، يف إحلاق 
والسلسلة  والبيئة  بالسكان  ضرر 
ذلك،  وسيدوم  برمتها،  الغذائية 
حسب بعض الدراسات املتخصصة 
يف الشأن، عقودا قد متس عدة أجياال 
ومناطق بعيدة عن املركز، عكس ما 
الذين  املسؤولني  بعض  من  فهمناه 
استخفوا باألمر يف اخلطاب الرسمي 
املتفائل بالفجيعة، مقللني من خطر 
االشعاعات، مع أنها ما زالت تهدد 
والتراب، وستظل كذلك،  السكان 
ما  قريبا  منه  التخلص  يتعذر  وباء 
ونخبا  وشعبا  نظاما  ساكتني،  دمنا 

سياسية وثقافية.
الناحية  من  شيق  الكتاب  هذا   
القراء  بعض  اعتقد  وقد  السردية، 
عاش  ضابط  كاتبه  أن  واإلعالميني 

التفصيل  لقوة  وذلك  البلد،  يف 
والصور واألحداث التي وردت على 
لسان عسكري كان شاهدا. يف حني 
جامعي  أستاذ  وهو  الكاتب،  أن 
وشاعر وعضو يف عدة هيئات دولية، 
بعبقرية  شخصيته  تقمص  من  هو 
سوى  اجلزائر  يزر  لم  أنه  مع  مثيرة، 
والية  يف  مكث  وقد  واحدة،  مرة 
باتنة يومني، ال أكثر، لكنه استغل 
بحذق،  وكتب  جيدا  األرشيف 
مجموعة  على  ركزت  كبيرة  ومبهارة 
من احلقائق املؤملة التي جنهلها، أو ال 
نريد الكشف عنها لغايات. وعندما 
راسلت املؤلف شاكرا إياه على موقفه 
اجلزائرية،  القضية  من  اإلنساني 
ومقاصد  دالالت  عن  ومستفسرا 
غامضة،  بدت  التي  اجلمل  بعض 
قدم  قراءات،  عدة  على  ومفتوحة 
ما  حسب  ألني،  خاصا  شكرا  لي 
جاء يف رده الراقي، فتحت له آفاقا 
غير  أخرى،  وبلغة  العالم،  على 
محاصرا  كان  لقد  الفرنسية.  اللغة 
يف باريس، كما علمت، بسبب هذا 
السلطات  يعجب  لم  الذي  النص 
ألنه كشف عن مسائل ظلت خفية 

بالنسبة للمواطن األوروبي.
 بعد ترجمة الكتاب بشهور قليلة 
إحدى  يف  فرنسي  مبصور  التقيت 
قرى أدرار، وكان معي مجموعة من 
الكّتاب واألكادمييني. لقد كان يريد 
التاريخية  التفاصيل  بعض  معرفة 
الفرنسي،  الشباب  يجهلها  التي 
مبن فيهم املثقفون واجلامعيون. كان 
مبركز  االلتحاق  عليه  الصعب  من 
للجريدة.  صور  اللتقاط  التفجيرات 
ومحروسة،  مسّيجة  املنطقة  كانت 
ال  وممنوعات  أسرار  وداخلها  وحولها 
يدركها سوى الرمل العارف. لكني 

تفاجأت عندما طرح علّي سؤاال لم 
واخز:  ألنه  أرغب يف سماعه  أكن 
ما هو دوركم كأكادمييني وكنخبة يف 
دورنا  تدمير؟   من  حصل  ما  إدانة 
نحن؟ كيف أجيبه؟ وبأية عالمات؟ 

وعن أية نخبة كان يتحدث؟
قضايا  إلى  الكتاب  تطرق  لقد   
أنها  رغم  تصديقها  يتعذر  مخيفة 
قائمة، وبشجاعة استثنائية ال جندها 
يف ما نكتبه نحن كمعنيني مباشرين 
رمبا  ومنّظرين.  مثقفني  باملسألة، 
والكتابات  األنانية  علينا  طغت 
والتطبيع   اجلوائز  عن  الباحثة 
فأهملنا اجلوهر وركزنا على الهامش 
والصراعات البئيسة، وبذلك خدمنا 
فيها  مبا  املتعاقبة،  األنظمة  مختلف 
العدوى  على  تسترت  التي  تلك 
الذين  نحن  حقيقتنا  على  املدمرة، 
وكل  االشعاعات،  رفقة  نعيش 
والتشوهات  السرطان  أمراض  أنواع 
وقد  اليوم،  إلى  املستمرة  اجلسدية 
ذكرها املؤلف بالتفصيل ليطلع عليها 

العالم.
يستحق  سيلفا  مالو  فيكتور   
ضد  إنسان  ألنه  خاصا  احتفاء 
يريد  كان  نظام  ارتكبه  الذي  الشّر 
الكبرى  الدول  يكون يف مصاف  أن 
لقد  مقهورة.  أمة  حساب  على 
االسم  هذا  تكرمي  إلى  عبثا  سعيت 
ألنه كتب ضد مصاحله الشخصية، 
لم  الذي  الشيء  بلده،  وضد 
باألطماع  محكومون  ألننا  نفعله 
والسفاسف، بهمومنا الصغيرة التي 
كما  املستعصية.  األمراض  تشبه 
الناشر الحقا، دون جدوى،  سعى 
مرّوع  فيلم  إلى  الرواية  حتويل  إلى 
والعتاد  النووية  التجارب  فئران  عن 
متر،  عمق  على  طمسه  ّمت  الذي 

الريح  تعريه  أن  قبل  ونصف  ومتر 
واألمطار، عن حاضر التراب العليل 
األعظم  الصمت  ظل  يف  ومستقبله 
باستثناء  عقود،  منذ  الزمنا  الذي 
بعض األصوات التي كتبت بجرأة، 
وحكومته  الفرنسي  اجليش  ُمدينة 
التي تسترت على جرائمها  املضللة 
حصل  الذي  ما  كثيرة.  بتواطؤات 
وملاذا  حتديدا؟  إيفيان  اتفاقيات  يف 
استقالل  مع  التجارب  تتوقف  لم 
وطنية؟  السيادة  واسترجاع  البلد 
األرشيف  عن  نبحث  لم  وملاذا 
التي  الوحشية  األفعال  هذه  ملعرفة 
الشعب  حق  يف  االحتالل  ارتكبها 
السكان  والبيئة، ويف حق  واألرض 

واملساحات التي ال حد لها؟
         أشرت يف مقال سابق باجلزائر 
إلى  للمعضلة،  ساخر  كحل  نيوز، 
أن فرنسا ملزمة بأخذ التراب املوبوء 
نظيفا،  بقي  الذي  ترابها  ومنحنا 
لم  التي  آثار االشعاعات  بعيدا عن 
تتضرر منها أرضها. ال توجد حلول 
املقرفة.  سلبيتنا  ظل  يف  جذرية 
سوداء  نقاط  عدة  هناك  أن  الظاهر 
كثيرة  ألغراض  عليها  التستر  يتّم 
والتاريخ،  الوقت  عنها  سيكشف 
األدمغة  يف  املخبأ  املضمر،  تاريخنا 
األرشيف  مراكز  ويف  املستفيدة، 
الفرنسية التي حتمل ماليني األسرار 
املهزومون  أبناؤه  أضاعه  بلد  عن 
شجاعة  ال  الذين  أولئك  واملوالون، 
األنظمة  دامت  ما  مروءة  وال  لهم 
يف  منطقها  عليهم  متلي  الفرنسية 
أّما  الدولية.  السياسة  مع  التعامل 
الذي  فما  األمر كذلك  يكن  لم  إن 
مينعنا من فتح هذا امللف املؤلم وإدانة 
فرنسا إعالميا وسياسيا، مع املطالبة 

بتعويضات تتالءم وحجم الضرر؟ 

السعيد  بوطاجين - باحث ومترجم وأكاديمي ■

رقان حبيبتي
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 2986 ا摀戰خيرة،  ساعة   24 الـ  خ摀扰ل  ا摀摐دنية،  ا摀拐ماية  وحدات  سجلت 
تدخ搐撠 摀扰 عــدة مناطق مختلفة من الوطن، بحيث تدخلت إثر 5 حوادث مرور 
تسببت 搐撠 وفاة 5 أشخاص وإصابة 34 آخرين بجروح متفاوتة ا摀拠طورة. يذكُر أن 
أثقَل حصيلة سجلت على مستوى و摀扰ية برج بوعريريج 技摐قتل شخص撠摠 وإصابة 
25 آخرين بجروح إثَر اصطدام 19 سيارة من الوزن ا摀拠فيف بـ 08 شاحنات على 

الطريق السّيار »شرق - غرب«، ببلدية ع撠摠 سترة دائرة راس الواد.
 وعليه، أسعف أعوان ا摀拐ماية ا摀摐دنية الضحايا 技摐كان ا摀拐ادث عينه، وحّولوهم 

حية ا�لية.  攐攀إلى الوحدات الص
 كما تدخلت مصالح ا摀拐ماية ا摀摐دنية إثر اختناق 3 أشخاص جراء استنشاقهم 
التدفئة بكل من و摀扰ية سطيف  أجهزة  ا摀摐نبعث من  الكربون  أكسيد  أحادي  غاز 
مدفئة  من  ا摀摐نبعث  الغاز  استنشاق  إثر   撠摠وفاة شخص تسجيل   抠摐 وتبس؛ حيث 
العرش 搐撠 و摀扰ية  بئر  دائرة  تاشودة  ببلدية  ببوذن عثمان  الكائن  داخل مسكنهما 
داخل  طهي  موقد  من  ا摀摐نبعث  الغاز  استنشاقه  إثر  الثالث  هلك  فيما  سطيف، 
مسكنه الكائن بحي 59 مسكنا ببلدية ودائرة بئر العاتر 搐撠 و摀扰ية تبسة. وعليه، 

جرى 抠拐ويل الضحايا إلى ا摀摐راكز الصحية من طرف أعوان ا摀拐ماية ا摀摐دنية. 

بلسان: ريــاض هـــويـلي

 مشـاورات
 تبـــون..
بداية الحل

إلى تركيا   حاِمُلها كان متوجًها 

 شرَطــة الحــدود ُتحِبـط محاولـَة 
تهريـــــب 37700 أورو

بعنابة

7 نــدواٍت لتقييم نتائَج 
الت摀扰ميذ في الفصـل ا摀戰ّوِل 
بو摀扰ية  التربية  لقطاع  البيداغوجي  ا摀摐شروع  �توى  تنفيذا    
»عياشي  التربية  مدير  أشرف  مرحليا،  تقييمه  وبغرض  عنابة، 
احمد« 技摐عية إطارات القطاع على تنظيم سبع ندوات دائرية بكل 

من عنابة، برحال، البوني، ا摀拐جار وع撠摠 الباردة. 
وحسب بيان صدر أمس عن مديرية التربية، فإن الهدف من 
وعلى  تثمينها  بغرض  ا摀摐كتسبات  على  الوقوف  هو  الندوات  هذه 
ا摀摐فتشون  الندوات  هذه   搐撠 وشارك  معا摀拀تها.  بغرض  النقائص 
و摐摐ثلو  التعليمية  ا摀戰طوار  لكل  وأساتذة  التربوية  ا摀摐ؤسسات  ومدراء 
النقابات ا摀摐عتمدة بالقطاع وجمعيات أولياء الت摀扰ميذ. يذكر أن هذه 
الندوات خرجت بتوصيات وإجراءات عملية بغية 抠拐س撠摠 ا摀摐ردود 

الدراسي. 
 يذَكُر أن تنظيم هذه الندوات على مستوى دوائر الو摀扰ية ا摀摐تعلقة 
技摐تابعة وتقييم و抠拐ليل نتائج الفصل ا摀戰ول الدراسي يأتي من أجل 
الوقوف على مواطن القوة لتعزيزها وعلى مواطن الضعف 摀摐عا摀拀تها، 
كل  بوضع  الوطنية  التربية  وزارة  تعليمات  وفق  العمل  يتم  حيث 
نتائج جيدة  لتحقيق  الت摀扰ميذ  تصرف  والوسائل 抠拐ت  ا摀扐مكانات 

تتماشى وتطلعات ا摀戰سرة التربوية.
ف. سليم

抠摐ّكنت مصالح شرطة ا摀拐دود 技摐طار هواري بومدين الدولي، خ摀扰ل ا摀戰يام ا摀摐اضية، من توقيف شخص أثناء 
 撠摠ث摀扰اه إسطنبول )تركيا( وبحوزته مبلغ مالي غير مصّرح به، قدر بسبعة وث抠拀محاولته مغادرة التراب الوطني با

ألف وسبع مائة )37700( أورو، بحسب بيان أصدرته يوم أمس مديرية ا摀戰من. 
 وبتهمة مخالفة التشريع ا摀摐تعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس ا摀戰موال من وإلى ا摀拠ارج، 抠拐 抠摐ويل ا摀摐شتبه 

به إلى ا摀摐صالح ا摀摐ختصة للتحقيق معه ومصادرة ا摀摐بلغ ا摀摐الي.
ق.و

الّطريق السّيار »شرق-غرب«
الَجزائريــة للّطـــرق السيَّـارة 

ُر مــــن الَجليــد  تحـــــذِّ
  حذرت مصالح ا摀拀زائرية للطرق السيارة مستخدمي الطريق السّيار -شرق-

ل ا摀拀ليد على مستوى ع撠摠 تاغروت 搐撠 و摀扰ية برج بوعريريج. 攐擰غرب- من تشك
وأوضحت ا摀摐صادر ذاتها، 搐撠 بيان أصدرته أمس، أن دورياتها 抠拐ذر مستخدمي 
ل ا摀拀ليد على مستوى مقطع ع撠摠 تاغروت،  攐擰الطريق السيار »شرق-غرب« من تشك

مطالبة السيارة بتوخي السائق撠摠 ا摀拐ذر أثناء السياقة.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من حادث ا摀摐رور ا摀摐تسلسل الذي أدى إلى اصطدام 

19 سيارة وخلف قتيل撠摠 و25 جريحا.
ق.و

سمَح بحماية أشجار الّصنوبر ا摀拐لبي

نجــاُح تجربـة َتعشيـش 
طاِئـــــر القرقــف 

الدودة  من  ا摀拐لبي  الصنوبر  أشجار  حماية  抠拀ربة  حققت   
ا摀拀رارة؛ من خ摀扰ل وضع أعشاش لطائر القرقف الذي يعتبر العدو 

الطبيعي لهذه ا摀拐شرة 摠拀احا كبيرا.
بدائرة  مسيلة  غابة  محمية  مستوى  على  التجربة  و抠摐ت 
ا摀摐بادرة.  أصحاب  لدى  ُعِلَم  حسبما  وهران(،  )غربي  بوتليليس 
تسجيل  عدم  ا摀摐ركبة  ل摀戰عشاش  الدورية  ا摀摐راقبة  من خ摀扰ل   撠摠وتب
أي تتضرر بالدودة ا摀拀رارة التي تعد من ا摀拐شرات الفتاكة ا摀摐هددة 
لنمو هذه الثروة الغابية. كما سمحت هذه التجربة بإعادة إعمار 
غابة مسيلة بهذا النوع من الطيور الذي يعتبر الدودة ا摀拀رارة غذاءه 

ا摀摐فضل حتى بعد 抠拐ولها إلى فراشة.
وأج

ا摀拠طوة التي أقبَل 
ئيُس عبد  攐擠عليها الر

ا摀摐جيد تّبون، وا摀摐تمثلة 
شاور مع  攐擠فتِح باب الت 搐撠
الّشخصيات الوطنية 

 ،撠摠ياسي 攐攀الس 撠摠اِشط 攐擠والن
من أجل البحث عن 

ُمخرجات ل摀戰زمة ا摀摐رّكبة 
التي تعيُشها ا摀拀زائُر، 
ها ا摀摐تعل攐攀ق  攐攀شق 搐撠 خاصًة

技摐نظومة ا摀拐كم، خطوٌة 
إيجابّية تنسجُم مع 
اعية  攐擠أطروحاتنا الد

للِحوار منُذ جوان 
ا摀摐نقضي؛ ح撠摠 دافعنا عن 

ا摀拐وار كمخرٍج وحيد رغم 
خوين  攐擠ارتفاع أصوات الت
ار الَعمالة  وانتشار تُّ

الذين وصفوا ُدعاة ا摀拐وار 
ئة،  攐攀وصاف السي摀戰بكِل ا
سيما وأّن ا摀拐راك كان 
عبّية  攐擠ِته الش 攐擠قو 攐攀أوج 搐撠

التي شهدت صعودا بارزا 
للخطاب الشعبوي! 

ومع ذلك، دعمنا 摀拀نة 
كر撠摐 يونس للِحوار 

والوساطة وُقلنا )إننا 
سندعم أي 摀拀نة إن 

فشلت 摀拀نة يونس(حتى 
لو تفشل هذه اللجنة 

سندعم اي 摀拀نة للحوار. 
ا كان  رفضنا الّتطرَف أيًّ
مصدرُه، ورفضنا جنوَح 
السلطة ا摀摐فرط 摀拐بس 

ا摀摐تظاهرين،رفضناه 
抠摐اًما كما رفضنا اعتماد 
الَعدمّيِة خياًرا ِسياسيا 
خب  攐擰من ِقَبل بعِض الن

التي انضوت إلى ا摀拐راك؛ 
وكانت رؤيتنا - آنذاك - أن 

ُن  攐攀نتخابات ستمك摀扰ا
من تاوز َعقبة »من 

ُيحاور من؟«، كما قلنا 
إّن انسحاَب ا摀拀يش 

من الواجهة 摀扰 يتحّقُق 
إ摀扰 بانتخاب رئيس 

للجمهورية. 
والواقع أّن لقاءات تّبون 
التي يجريها الّيوم مع 
الشخصيات الوطنّية 

اِشط撠摠، وذهابه  攐擠ومع الن
إلى حد攐攀 كسر حاجز 
َنُقل  攐擠البرتوكول والت

إلى بيت أحمد طالب 
ا摀扐براهيمي – الذي 

يعاني ا摀摐رض- ل摀扰ستماع 
إليه، لدليٌل على صحة 

رؤيِتنا لتطورات ا摀戰حداث 
ومساراتها، وهو ما يجعلنا 
ُد دون َكلل攐擐 و摀扰 َملل أّن  攐攀نؤك

ا摀拐وار يبقى الوسيبلَة 
الوحيدة 摀拐ل攐攀 كل ا摀戰زمات 

مهما َعُظمت، والسبيل 
لتجاوز كل攐擠 العراقيِل مهما 

دت، ومفتاح بناء  攐擠تعد
ا摀戰وطان مهما كان حجم 

ا摀扰نهيار. 

                        

 
       

     
      

      
      

      
      

       
       
       
      

     
       

     
 

امت 3 إرهاُب الطرقات يقتُل 5 أشخاٍص والقاِتل الصَّ

   

     

    
  

      

   
 

            
               

              
        

   
  
   

   
  

  
  

 

     
   

           
       

          
          

          
              

    

    

          

    
   

خ摀扰َل 24 ساعة

      

 


