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آخُر خبر:

ُشرطـة سكيكــدة ُتطيـــح 
بأفراد عصابة بينُهم فتاتان 

أطاحت ا摀摐صلحُة الو摀扰ئّية 
 搐撠 ثلًة摐摐 للّشرطة القضائية
الفرقة ا摀拀نائية، أّوَل أمٍس، 

بأفراد جمعية أشرار عددهم 
6 أشخاص من بينهم شابتان، 

تتراوح أعمارهم ب撠摠 19 و36 
سنة. ووجهت للموقوف撠摠 تهَم 

تكوين جمعية أشرار بغرض 
ارتكاب جناية ضد ا摀戰م摀扰ك، 

جناية السرقة بالتعدد والكسر 
واستحضار مركبة لتسهيل الفعل 

وتسهيل الهروب«. 

     
    

دان بنفوِق إبِل برج باجي مختار عوية وندرة الَعلف تهدِّ قلة المناطق الرَّ

 عالقــٌة َشمالــي مالـــي 

03
ِعي 抠摐ثيلها أولياَء الت摀扰ميذ  攐擠تد

فاوض مع وزارِة الّتربية 攐擠تكُر الت抠拐و

جمعيــاٌت  خــــارَج 
القانــون.. ووصايٌة 
ـــُع  ا摀扰نحـراف  تشجِّ

02

13
الفــاف تحـــّذر الكــــاف 
وتهــــّدد بالمقاطعـــة!

غييـــر الِجــذري للنَِّظــام  تجديـــُد َمطالـــَب التَّ
 جّدَد ا摀拐راكيون، يوم أمس 搐撠 ا摀拀معة الـ 48، مطالبهم بضرورة الّتغيير ا摀拀ذري والكلي للنظام، مبدين إصرارهم الكبير على مواصلة مسيراتهم السلمية إلى 

غاية 抠拐قيق جميع مطالبهم. ورفَع ا摀拐راكيون صوَر شهداء الثورة التحريرية، وأخرى لشخصيات وطنية معروفة كحس撠摠 آيت أحمد وعبد ا摀拐ميد مهري وعبان 
رمضان والعقيد عميروش وغيرهم.

24

09
الوادي

مس ..  ُمنعرجات الشَّ
مســاُر الَمـــوت

05
قسنطينة

إيـداُع مدير الَبنـك 
الوطنـــّي واثنيــن 

آخريــن الَحبــس
06

سطيف
كـــن ُيشعــــل  السَّ
َفتيـل ا摀扰حتجاجـاِت 
في عّدة بلدّيــات

ا摀摐غرب يوّظف الرياضة 摀戰غراض سياسية

48 ا摀拐راكيون 搐撠 ا摀拀معة الـ 

 أثار لقاء وزير التربية الوطنية، مؤخرا، 
 抠摐 ميذ ضجًة، بعدما摀扰بجمعيات أولياء الت
فتح ملف 摐摐ثلي تلك ا摀拀معيات، سواء على 
مستوى ا摀摐ؤسسات التربوية أو على مستوى 

 搐撠 عتمدة وطنيا، حيث يفترض摀摐معيات ا摀拀ا
رئيس أو أحد أعضاء ا摀拀معية أن يكون له ابن 
يدرس 搐撠 مؤسسة تربوية ابتدائي أو متوسط 
أو ثانوي، وهو الشرط الذي 摀扰 يحّققه هؤ摀扰ء.

04
 يلتقي وفًدا إع摀扰مًيا 技摐قر攐攀 الرئاسة الّث摀扰ثاَء

هــل ُيصِلـح تّبـون 
بيَن الّسلطـِة ا摀戰ولى 
لطة الَرابعــة؟ والسُّ

عرَف ا摀扐ع摀扰م الوطني 搐撠 السنوات 
ا摀戰خيرة - خاصة 搐撠 عهد 

الرئيس السابق- تراجًعا 
كبيًرا بل رهيًبا، بسبب 
الضغوط التي تعرض لها 

من طرف الّسلطة، سواء 
عن طريق مجموعة 

من ا摀扐جراءات 
القانونية، مثل 

العقوبات ا摀拠اصة 
بتهمة القذف، أو 
من خ摀扰ل احتكار 
ا摀扐شهار العمومي. 

 ثروة الَجزائــــر
مــا يزيــُد عن 100 ألــِف رأس 

عم الغائُب ا摀戰كبر  攐擠دة.. والد 攐擠ُمهد
 抠拐ديد كمّية البنزين حق أِريَد به باطل

  



02
أخبار السياسة

 يلتقي وفًدا إعالمًيا مبقرِّ الرئاسة الثالثاء اُملقبل

لطة الَرابعة؟ هل ُيصِلح تّبون بيَن الّسلطِة األولى والسُّ
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عّمــــــار   قــــردود
وقد ساءت عالقة الصحافة ببوتفليقة 
بــ»طيابات  للصحفيني  وصفه  حدَّ 
20 مدى  على  وامتناعه  احلمام» 
سنة عن اإلدالء بالتصريحات الهامة 
ومخاطبة  الوطنية،  اإلعالم  لوسائل 
وسائل  مع  حوارات  عبر  العام  الرأي 
بوتفليقة  أن  والغريب  أجنبية.  إعالم 
كل  من  أكتوبر   22 تاريخ  أّقر  من  هو 

سنة يوًما وطنًيا للصحافة.
من جهة أخرى، أعطى الوافد اجلديد 
تّبون  املجيد  عبد  املرادية  قصر  على 
جملة من الوعود لهذه املهنة، خاصة 
أن حترير اإلعالم بات من بني املطالب 
األساسية للحراك الشعبي إلى جانب 

استقاللية القضاء.
يف ظل هذه الظروف، سيلتقي رئيس 
يوم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
الثالثاء القادم املصادف لــ 21 جانفي 
اجلمهورية،  رئاسة  مبقر  اجلاري، 
مدراء  من  عدًدا  يضم  إعالمًيا  وفًدا 
اإلعالمية  املؤسسات  ومسؤولي 
أورده  ما  حسب  واخلاصة،  العمومية 
لرئاسة  بيان  املنقضي  اخلميس 

اجلمهورية.

اللقاء  هذا  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
العام  الرأي  لتنوير  «فرصة  سيكون 
الساعة  قضايا  مختلف  حول  الوطني 
وخارجًيا». داخلًيا  باله  تشغل  التي 
ويدخل هذا اللقاء -يضيف بيان رئاسة 
رئيس  التزامات  اجلمهورية - «ضمن 
منتظمة  لقاءات  بتنظيم  اجلمهورية 
سيكون  ولذلك  اإلعالم،  وسائل  مع 
مبجموعات  دورية  بلقاءات  متبوًعا 
ومسؤولي  اإلعالم  رجال  من  أخرى 
املؤسسات اإلعالمية».و كان تّبون قد 
تعهد يف برنامجه االنتخابي املتضمن 
حتقِّق  إجراءات  بــ» اتخاذ  التزاًما   54
الدميقراطية  وتعزُِّز  الصحافة  حرية 
املواطن  فيها  يكون  التي  التشاركية 

طرًفا فاعًال».

االتصال  وزير  تعهد  ثانية،  جهة  من 
عمار بلحيمر بحماية «عائلة االتصال 
مبدأ  سماه  ما  إطار  يف  اجلزائر»،  يف 
وجوب  أكد  حني  يف  املسؤولية، 
من  البشري  العامل  يف  االستثمار 
أجل االنتقال إلى االتصال الرقمي يف 

أحسن الظروف.
ألقاها يف  بلحيمر، خالل كلمة  وقال 

إذاعة «جيل أف. أم.»  حفل نظمته 
إن  لتأسيسها  الثامنة  الذكرى  مبناسبة 
يعد  الرقمي  االتصال  إلى  «االنتقال 
احلكومة»،  برنامج  يف  أساسًيا  محوًرا 
بآجال  مرتبطة  اجلزائر  أن  مؤكًدا 
هذا  يخص  فيما  دوليا  بها  وملتزمة 

امللف.
الهدف  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
األساس هو الوصول إلنتاج محتوى، 
محطات  جميع  يف  بالوجود  وهذا 
أن  التي يجب  الرقمية،  القيم  شبكة 
السيادة  على  حفاظا  بقوة  فيها  نوجد 
مرتبطة  «سُتصبح  لكونها  الوطنية، 
بوجود قوي وحيوي يف هذا الفضاء».

يف  لالستثمار  االتصال  وزير  ودعا 
مبجال  اخلاص  البشري  العامل 
الصحفيني  بتكوين  وهذا  االتصال، 
الصحفي  حماية  مع  العمل  وتنظيم 
إلى  للوصول  معيشته  ظروف  وحتسني 

الهدف املرجو.

مّرت الديبلوماسية اجلزائرية إلى 
السرعة القصوى يف مساعيها الدؤوبة 
لقطع الطريق أمام التدخل األجنبي 

العسكري يف ليبيا وإشعال احلرب فيها، 
حيث سيشارك رئيس اجلمهورية عبد 

املجيد تبون، غًدا األحد، يف مؤمتر برلني 
حول ليبيا. ومن املنتظر أن يزور كال من 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
واملصري عبد الفتاح السيسي والتونسي 
قيس سعيد اجلزائر خالل األيام املقبلة 

لتباحث امللف الليبي مع نظيرهم الرئيس 
اجلزائري عبد املجيد تّبون. وبالتوازي مع 
ذلك، شرع وزير الشؤون اخلارجية صبري 

بوقادوم يف زيارة رسمية على رأس وفد 
رفيع املستوى إلى كل من اململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون 

اخلارجية.
«جوزيبي  الوزراء اإليطالي  زار رئيس  كما 
 ،َ اجلزائر  اخلميس  األول  أمس  كونتي» 
التقى خاللها رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
جراد،  العزيز  عبد  األول  والوزير  تبون، 
املجتمع  وجهود  الليبية  األزمة  لبحث 
زيارته،  هامش  وعلى  حللها.  الّدولي 
إلى  بحاجة  ليست  ليبيا  أن»  كونتي  أكد 
ولفت  جدد»،  ومقاتلني  جديدة  أسلحة 

ليبيا  يف  وسالم»  فصل  قوة  «نشر  أن  إلى 
مؤمتر  سيبحثها  التي  اخليارات  أحد  هي 
مؤكدًا  األحد،  غًدا  انعقاده  املزمع  برلني 

تأييد بالده هذا اخليار.
تكثيف  على  وإيطاليا  اجلزائر  واتفقت   
والتشاور  التنسيق  ومضاعفة  اجلهود 
بخصوص الوضع يف ليبيا من أجل تثبيت 
وقف إطالق النار ساري املفعول، لتيسير 
األطراف  بني  احلوار  استئناف  «سبل 
املتنازعة وإعادة بعث مسار السالم بعيدا 
األجنبية»،  العسكرية  التدخالت  عن 

حسب ما أورده بيان لرئاسة اجلمهورية.
جدوى  بــ»عدم  قناعتهما  عن  وعّبرا 
األزمة»،  طالت  مهما  العسكرية  احللول 
السياسي  باحلل  «متّسكهما  عن  وأعربا 
واالتفاق  األزمة»  حلّل  وحيًدا  سبيًال 
على  البلدين  مواقف  «تنسيق  أجل  من 

املستوى الدولي».
تناولت  الليبي،  امللف  جانب  وإلى 
احملادثات التي جرت بني رئيس اجلمهورية 
الذي  االيطالي،  الوزراء  مجلس  ورئيس 
«العالقات  باجلزائر،  اخلميس  حل 
والتي  واملتميزة  اجلوانب  متعددة  الثنائية 
انتظام   - خاصة  بصفة   - يترجمها 
التشاور واحلوار االستراتيجي بني البلدين 
السياسية واألمنية وكذلك  املسائل  حول 

مستوى املبادالت التجارية».
و أّكد كونتي أن مشاركة اجلهات الفاعلة 
يف ليبيا يف مؤمتر برلني املزمع انعقاده األحد 
املقبل شرط لنجاحه، وقال «دون مشاركة 
اجلهات الفاعلة يف ليبيا، فإن املؤمتر الدولي 

يخاطر بتقويض فرص جناحه».
وأوضح كونتي «وفًقا للنهج اإليطالي، فإنه 
الليبيني  من غير املقبول مناقشة مستقبل 
دون اجلهات الليبية الفاعلة»، وأضاف»ال 
الدولي  املجتمع  بأن  التفكير  ميكننا 
تقرير  إمالئية ومتغطرسة  يستطيع بطريقة 
مصير ومستقبل املجتمع الليبي متحجًجا 
بانقسامه»، حسب وكالة األنباء اإليطالية 

«آكي».
األحد، مبشاركة  غًدا  برلني  مؤمتر  وينطلق 
وبريطانيا  وروسيا  وأميركا  وإيطاليا  اجلزائر 
وتركيا  واإلمارات  والصني  وفرنسا 
املؤمتر  سيحضر  كما  ومصر،  والكونغو، 
واالحتاد  األوروبي،  االحتاد  عن  ممثلون 
وقالت  العربية،  واجلامعة  األفريقي 
إن  ميركل»  «أنغيال  األملانية  املستشارة 
الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  رئيس 
فائز السراج، والقائد العام للجيش املشير 

خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.
عّمـــــــار قــــردود

يف ثاني اجتماع ملجلس الوزراء الّيوم 
ملّفاٌت اقتصادّية واجتماعّيٌة
 ثقيلة على َمكتب تّبون

سيعقد مجلس الوزراء اجتماعه الّثاني اليوم السبت برئاسة رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، حيث سيدرس ضمن جدول أعماله 

«عدًدا من القضايا، وخاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات 
القطاعية يف مجاالت الصحة، الصناعة، الفالحة، السكن، التجارة، 
التجارة اخلارجية، املؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة»، حسبما 

أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية األربعاء املنصرم.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله ”عدًدا من 
يف  القطاعية  النشاطات  وتطوير  بإنعاش  تتعلق  ملفات  وخاصة  القضايا، 
مجاالت الصحة، الصناعة، الفالحة، السكن، التجارة، التجارة اخلارجية، 

املؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة“.
ويعد اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيعقد الّيوم برئاسة رئيس اجلمهورية، 
توليه رئاسة اجلمهورية، وهو أيضا االجتماع  للرئيس منذ  الثاني  االجتماع 
الثاني الذي ينظم يف أقل من أسبوعني، حيث سيدرس العديد من القضايا، 
النقاش،  من  األكبر  النصيب  واالجتماعي  االقتصادي  للجانب  وسيكون 
حسبما أوضحه بيان الرئاسة. ومن املقرر أن يعطي رئيس اجلمهورية تعليمات 

للطاقم احلكومي بخصوص مخطط عملها (احلكومة) وتوجيهها.
الذكر،  سابقة  امللفات  إلى  التطرق  الوزراء  مجلس  اجتماع  خالل  وينتظر 
والتي ستكون محور االجتماع بأكثر تفاصيل ودقة، وبتخصيص مساحات 
أكبر للنقاش حولها، خالف االجتماع األول الذي كان يف أغلبه توجيهات 
وتعليمات للوزراء وحتديد خطة سير كل وزير يف قطاع ومجاله (باعتباره اللقاء 
األول الذي جمع رئيس اجلمهورية باحلكومة اجلديدة)، حيث من املتوقع أن 
تصدر قرارات خالل اجتماع السبت، فيما يتعلق بامللفات التي ستكون قيد 

املناقشة.
األول  أمس  حراث،  بن  نصيرة  املتجددة  والطاقات  البيئة  وزيرة  أعلنت  و 
الوزراء  مجلس  اجتماع  خالل  طريق  خارطة  تقدمي  عن  باجلزائر،  اخلميس 
املقبل، حتدد معالم استراتيجية شاملة تشمل كل محاور القطاع وعلى رأسها 

مشاريع احملافظة على البيئة وتطوير االقتصاد التدويري.
و حول مساهمة قطاعها يف تطوير قطاع الطاقات املتجددة، قالت الوزيرة يف 
نهاية خرجتها امليدانية األولى التي قادتها إلى مختلف الهيئات التابعة لقطاع 
البيئة والطاقة املتجددة بالعاصمة، برفقة حمزة السيد شيخي الوزير املنتدب 
املكلف بالبيئة الصحراوية، إن قطاعها أعد خارطة طريق والتي سيتم عرضها 

خالل اجتماع مجلس الوزراء».
يف سياق ذي صلة، شددت بن حراث على ضرورة مرافقة ودعم املؤسسات 
الناشئة التي حتمل مشاريع ابتكارية لالستثمار يف ميدان الطاقات املتجددة 

وحتسيسها بأهمية احملافظة على البيئة. 

سراي: استعادُة االقتصاِد الوطنّي عافيَتُه مرهوٌن بحلِّ 
األزمة الّسياسية

و بحسب ما صّرح به اخلبير االقتصادي عبد املالك سراي لــ»أخبار الوطن»، 
فإن «أمام الرئيس تبون حتديات كبيرة على رأسها األزمة السياسية، ما يحتم 
على الرئيس املنتخب اإلسراع يف حتقيق توافق داخلي؛ وهو األمر الذي بدأ 
من خالل إطالقه سلسلة مشاورات مع الشخصيات الوطنية واألحزاب حلل 
األزمة السياسية من خالل دستور (شرعت جلنة اخلبراء يف عملها رسمًيا) 
يتوافق عليه اجلميع، وإشراك الشباب يف صناعة القرار، ومن ثّمَة التفرغ حلل 
بقية األزمات السيما االقتصادية منها والتي بدأت مالحمها ُتلقي بظاللها 

الثقيلة على الواقع االجتماعي. 

تخفيُض اإلنفاق العام بنسبة 9 % في 2020
يف  عقود،  منذ  اقتصادي  وضع  «اجلزائر تشهد أصعب  أن  سراي  أوضح  و 
ظل تراجع عائدات احملروقات، والتخفيضات الصعبة يف اإلنفاق احلكومي، 
حيث انخفضت صادرات الطاقة، التي تعتبر مصدر 95 يف املائة من عائدات 
الدولة، بنسبة 12.5 يف املائة يف 2019. كما استنفذت احلكومة أكثر من 
نصف احتياطياتها من العملة الصعبة منذ بدء انخفاض أسعار احملروقات يف 
املائة يف 2020،  العام بنسبة 9 يف  2014. ووافقت على خفض اإلنفاق 
وجّد حساس من  هاما  أمرا  يعتبر  الذي  االجتماعي،  بالدعم  املساس  دون 
للشركات  تسمح  جديدة  استثمار  قواعد  إقرار  مت  كما  السياسي.  املنظور 
األجنبية بامتالك حصص أغلبية يف القطاعات غير االستراتيجية، وتسهل 

على شركات البترول األجنبية العمل مع سوناطراك».
خيار  إلى  مجدًدا  اللجوء  إلى  احلكومة  اضطرار  من  سراي خشيته  أبدى  و 
طبع األموال لتغطية العجز يف امليزانية، ومنح األجور للعمال وهو األمر الذي 
القدرة  وتدهور  النمو  نسبة  وانخفاض  التضخم  نسبة  ارتفاع  يف  سيتسبب 
الشرائية، وانهيار جديد للدينار. ولم يستبعد محدثنا إمكانية جلوء اجلزائر 

إلى االستدانة اخلارجية لتغطية النفقات ومتويل املشاريع.
عّمـــــار قـــردود

الوطني  اإلعالم  عرف 
 - األخيرة  السنوات  يف 
الرئيس  عهد  يف  خاصة 
كبيًرا  تراجًعا  السابق- 
بسبب  رهيًبا،  بل 
الضغوط التي تعرض لها 
من طرف السلطة، سواء 
عن طريق مجموعة من 
القانونية،  اإلجراءات 
اخلاصة  العقوبات  مثل 
من  أو  القذف،  بتهمة 
اإلشهار  احتكار  خالل 

العمومي، 

ُب زيارة أردوغان وقيس سعيد والّسيسي  زيارُة رئيس وزراء إيطاليا وترقُّ
بلوماسيُة الَجزائر أماَم تحدي الِملّف الّليبي الدِّ



حديات  شهُر رمضان أّوُل التَّ
وزيُر التِّجارة ُيراهن على َتكِثيف الُمراقبة لَمنع الُمضاربة
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جمعياٌت خارَج القانون. . 
ُع االنحراف  ووصايٌة تشجِّ

سارة  بومعزة 
بقانون  تتميز  اجلمعيات  أن  كما 
فيه،  تنشط  الذي  اإلطار  د  يحدِّ أساسي 
جتديد  انتخاب  وطريقة  العهدة  مدة 
ذلك  كل  ينفي  الواقع  لكن  الهياكل، 
ويضرب بتلك التعليمات عرض احلائط؛ 
لهم  ليس  األعضاء  أغلب  أن  كشف  إذ 
أبناء متمدرسني، ومع ذلك لم يتم جتديد 
لهم»، يدعم كل  عهدتهم «كأنه ميراث 
تلك التجاوزات انعدام النشاطات داخل 
نشريات  أّي  إصدار  وعدم  املؤسسات، 
مستغربا  نشاطاتهم،  تخص  دوريات  أو 
التالميذ  أولياء  جمعيات  نشاط  ارتباط 
للصمت  والعودة  األساتذة،  بإضرابات 
عقبها دون العمد لتنظيم نشاطات توعوية 
أو حتسيسية للتالميذ باملخاطر كاملخدرات 
األخطار  من  غيرها  إلى  النت  وخطر 
وزارة  نواري  ودعا  التالميذ.  تواجه  التي 
تعليقها  أو  اجلمعية  هذه  حلل  الداخلية 
أخرى  جمعيات  بتأسيس  والسماح 

لتنشيطه. التربية  لقطاع  إضافة  تعدُّ 
اخلبير  أبرز  أخرى،  جهة  من 
االقتصادي بوزيان مهماه أن خرق القانون 
جمعيات  أن  األول  بناحيتني؛  يتعلق 
التسمية  بحكم  ينبغي  التالميذ  أولياء 
حتما  تكون  أن  واألهداف  والوظيفة 
متمدرسني  لتالميذ  أولياء  من  ُمشّكلة 
وليس  الثالثة،  األطور  من  واحد  يف 
يكن  لم  ممن  أو  التالميذ،  أولياء  لقدماء 
النظام  يف  متمدرسني  أوالد  أصال  لهم 
اجلانب  أن  حني  يف  الرسمي،  التربوي 
الثاني يخص شرعية التمثيل للنقابات، 
والعمل  التربية  وزارة  من  كال  محمال 
فإذا  وتطبيقه،  القانون  احترام  مسؤولية 
سنة  منذ  طالبت  قد  العمل  وزارة  كانت 
كل النقابات بتحيني ملفات منخرطيها، 
وبأن الصفة التمثيلية التي تعطي شرعية 
بنسبة  متتعها  هو  نقابة،  لكل  النشاط 
على  ينص  كما  الوعاء  من   20% الـ 
األسرة  وعاء  أن  حني  يف  القانون،  ذلك 

تطبيق  حالة  يف   ،100% ممثل  التربوية 
منطقيا  يسمح  لن   % 20 الـ  نسبة 
ألكثر  التمثيل  شرعية  ومنح  باعتماد 
نقابات،   4 حتى  بل  نقابات،   5 من 
نقابة   15 اعتماد  مت  كيف  متسائال: 
األمر  أن  موضحا  ككل،  التربية  بقطاع 
وجمعيات  التربية  نقابات  على  يسري 
سواء. حد  على  التالميذ  أولياء 

 هذا، وتتزايد هذه الطروحات وسط 
حجم التخبط الذي يعرفه قطاع التربية، 
سواء حول محور املناهج واالختالل الذي 
اجلدي،  التربية  وزير  مؤخرا  به  اعترف 
واالكتظاظ  احملفظة  ثقل  لها  يضاف  د 
بإصالحه  الوعد  حدَّ  ثقله  بلغ  والذي 
خالل  اجلمهورية  رئيس  طرف  من 
الوضع  جانب  من  أو  تنصيبه،  كلمة 
التي  األمطار،  موسم  مع  خاصة  العام 
التدفئة  قبيل  من  ملفات  للواجهة  تعيد 
سنة. كل  مع  لتطرح  والنقل  واإلطعام 

رزيق  كمال  التجارة  وزير  أسدى   
والتوجيهات  التعليمات  من  جملًة 
خاللهم  ومن  املركزية،  اإلدارة  إلطارات 
بضرورة  والوالئيني،  اجلهويني  للمدراء 
املواد  أسعار  ومراقبة  الرقابة  تكثيف 
الدولة على غرار مادة  املدعمة من طرف 

احلليب السيما خالل شهر رمضان.
بيان  أوضح  اخلصوص،  هذا  ويف   
ترأسه  وخالل  الوزير،  أن  التجارة  لوزارة 
املكلفة  املختلطة  الوزارية  اللجنة  اجتماَع 
بضمان ضبط ومتوين السوق باملواد واسعة 
االستهالك حتضيرا لشهر رمضان املبارك، 
التجار  لبعض  التصدي  ضرورة  إلى  دعا 
رمضان  شهر  يستغلون  الذين  الدخالء 
لرفع األسعار واملضاربة التي طاملا أرهقت 

الشاغل  شغله  وظلت  املواطن،  جيب 
حيث تلتهب أسعار املواد الغذائية مبجرد 

حلول أّي مناسبة.
االجتماع  خالل  الوزير،  نّوه  كما   
املكلف  املنتدب  الوزير  حضره  الذي 
وممثلني  بكاي  عيسى  اخلارجية  بالتجارة 
عن األمانة العامة الحتاد التجار واحلرفيني 
الوطنية  اجلمعيات  ومختلف  اجلزائريني 
األهمية  بالغ  بالدور  املستهلك،  حلماية 
للفالحني واملنتجني وشبكات التوزيع من 
أجل متوين أسواق اجلملة وكذا التجزئة، 
يف   - مؤكدا  رمضان.  شهر  يف  حتديدا 
السياق ذاته - على ضرورة العمل معهم 
بشكل  ينعكس  قد  خلل  أي  لتجنب 

مباشر على بورصة األسعار.

بدورهم،  املهنيني،  الشركاء  أبرز  و 
احلاجة املاسة لتوعية وحتسيس املستهلك 
التنسيق مع جمعيات حماية  من خالل 
يف  فعاال  شريكا  تعد  التي  املستهلك 
ضمن  اللقاء  هذا  يأتي  حيث  امليدان، 
مع  الوزير  يجريها  التي  اللقاءات  سلسلة 
تنظيم  بهدف  القطاع  يف  الشركاء  كافة 
التي  باملنتجات  متوينها  وضمان  األسواق 
رمضان،  يف  خاصة  الّطلب  عليها  يكثر 
يف  للتحكم  عمل  خطة  وضع  اقتراح  مع 
األسعار والقضاء على املضاربني مبشاركة 

كل الفاعلني.
صفية نسناس

 أثار لقاء وزير التربية الوطنية، مؤخرا، بجمعيات أولياء التالميذ ضجًة، بعدما مت فتح ملف ممثلي 
تلك اجلمعيات سواء على مستوى املؤسسات التربوية أو على مستوى اجلمعيات املعتمدة وطنيا، حيث 

أوضح املتابع للشأن التربوي كمال نواري، يف تصريح لـ»أخبار الوطن»، أن جمعيات أولياء التالميذ تخضع 
للقانون (06/12) املتعلق باجلمعيات. ويف قطاع التربية، توجد 3 جمعيات وطنية معتمدة يفترض يف 
رئيس أو أحد أعضاء اجلمعية أن يكون له ابن يدرس يف مؤسسة تربوية ابتدائي أو متوسط أو ثانوي.

بعَد خرجِة جلنة الّصَحة إلى مختلف مستشفيات العاصمة
كُفِل حة ُيعطي تعليمات بالتَّ وزيُر الصِّ

 بالمرضى والَحوامل

َد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، يف أولى  شدَّ
تعليماته املوجهة ملسيري القطاع، على ضرورة إحداث تغيير نوعي وفوري وفعلي يلمسه 
املواطن، خاصة يف مجال تسيير مصالح االستعجاالت الطبية وأمراض النساء والتوليد، 
وهي التصريحات التي أعقبت خرجة ميدانية للجنة الصحة بالبرملان، باإلضافة إلى 
وثََّقت معاناة  التي  التواصل االجتماعي  انتشرت عبر مواقع  التي  والفيديوهات  الصور 
املرضى خاصة احلوامل بها. وأشار بيان لوزارة الصحة إلى أن الوزير ركز على ضرورة ضخ 
ميكانيزمات وآليات جديدة، حتدد املهنية يف أداء اخلدمة ومراعاة ظروف وشروط عمل 
مستخدمي الصحة، مع ضمان توفير األمن واحلماية لهم وألمالك املؤسسات الصحية. 
خاللها  من  أكد  تعليمات  أعطى  والنظافة،  والتوجيه  االستقبال  حتسني  وبخصوص 
اجليد.  املستوى  إلى  ترقى  للمواطن  مالئمة  استشفائية  خدمات  توفير  على  حرصه 
وتأتي تصريحات املسؤول عن قطاع الصحة بعد خرجة ميدانية قامت بها جلنة الصحة 
والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين املهني، برئاسة النائب عقيلة رابحي، مت خاللها 
البداية مبستشفى مصطفى  بالعاصمة، حيث كانت  استشفائية  تفقد عدة مؤسسات 
باشا اجلامعي، حيث كان يف استقبال الوفد بنانة عبد السالم املدير العام للمستشفى، 
الذي قدم عرضا عن املستشفى الذي يحتوي 48 اختصاصا و13 مصلحة استعجاالت 

ومبا أنه تابع للقطاع العمومي، فإن الدولة هي التي تتكفل بتمويله بالدرجة األولى.
 وأورد املدير أن ميزانية تسيير املستشفى بلغت 10 ماليير دج سنة 2019 تندرج 

فيها أجور العمال واألدوية والصيانة.
وفيما يخص التجهيز، فقد أعطى املدير العام مثاال عن مصلحة الوالدة التي تبلغ 
ٍة، وتخضع حاليا إلى عملية تأهيل وتطوير مببلغ 30 مليار دج،  طاقة استيعابها 104 أسرَّ
مرجعا  االكتظاظ،  التي خلصها يف مشكل  القائمة  املشاكل  لبعض  املدير  تطرق  كما 
ذلك إلى نقص التنظيم والتنسيق والتحويالت العشوائية من املؤسسات اإلستشفائية 

األخرى.
 وأعربت رابحي عقيلة، من جهتها،عن أملها يف إيجاد ميكانيزمات عمل تستطيع 
اللجنة من خاللها التدقيق يف جذور املشاكل التي يعاني منها القطاع، مؤكدة أن اللجنة 
بصدد التحضير لعقد أيام دراسية حول واقع الصحة مبشاركة أساتذة ودكاترة يف امليدان، 

بهدف اخلروج بتوصيات ومقترحات تدفع بعجلة الصحة نحو األفضل.
 ومبصلحة « بيار وماري كوري»، دعا مدير املؤسسة بومزراق عمار إلى إعادة النظر يف 
القانون األساسي احلالي لتسيير املؤسسة االستشفائية وضرورة تصنيفه كمركز وطني، 
”اكتظاظا  ويعاني  الوطن  واليات  مختلف  من  املرضى  من  كبيرة  أعداد  يستقبل  كونه 

كبيرا“.
وكان مستشفى باب الوادي اجلامعي احملطة الثانية للزيارة،، حيث كان يف استقبال 
الوفد داتي نافع املدير العام للمستشفى، الذي قدم عرضا حول املستشفى الذي يضم 
أكثر من  وأكبر مركز لألشعة يف اجلزائر، حيث يستقبل  32 مصلحة طبية وجراحية 

450 حالة استعجالية يوميا، ما يشكل ضغطا كبيرا على مصلحة االستعجاالت.
زار  ”القطار“، حيث  فليسي  الهادي  مستشفى  الزيارة،  من  الثالثة  احملطة  وكانت 
اليد  نقص  من  سابقا،  املطروحة  املشاكل  على  ووقف  االستعجاالت  مصلحة  الوفد 

العاملة املتخصصة يف أجهزة األشعة.
 صفية نسناس

فاوض مع وزارِة الّتربية ِعي َمتثيلها أولياَء التالميذ وحتتكُر التَّ تدَّ

  
     محكمة 

 
محكمة  أمام  ن         

    
        حداد، مطالبني 
          أجورهم العالقة 
قبلهم  من  عني           

       
ضي، أن قاضي           
        وكونيناف أصدر 
صد تسيير هذه           
انا ملناصب          وض
              
            

 
 

تأكيًدا على مطلب إلغاِء الّضريبة 
ون يغلقون الَمعبر الُحدوديَّ الطالب العربي  محتجُّ

بالَوادي 

 أغلق العشرات من املواطنني، يوم اخلميس، املعبر احلدودي الطالب العربي بوالية 
الوادي واملؤدي إلى اجلمهورية التونسية وذلك احتجاجا على رفع الضريبة املدفوعة عند 
اخلاصة  اإلجراءات  بطئ  على  وكذلك  دج،   1000 إلى  الوطني  التراب  من  اخلروج 
باخلروج إلى تونس. االحتجاج الذي يعد الثاني يف ظرف أقل من عشرة أيام جرى فيه 
توقيف حركة اخلروج والدخول من وإلى املعبر احلدودي الطالب العربي، والذي يقابله 
التونسية. كما طالب احملتجون  اجلزائرية  التونسي على احلدود  معبر حزوة يف اجلانب 
بإلغاء ضريبة اخلروج من التراب الوطني، وذلك بعد أن مت رفع هذه األخيرة من 500
دج إلى 1000 دج، أّي ب نسبة قدرها %100. ومنع احملتجون حركة السير يف البوابة 
احلدودية، مطالبني بإلغاء الضريبية أو إرجاعها إلى 500 دج. و عبروا يف هذا الصدد 
عن استغرابهم من بطئ اإلجراءات يف املعبر احلدودي اجلزائري مقارنة باجلارة تونس 
؛ إذ كشفوا أنهم يف الوقت الذي تكون فيه الطوابير هائلة على البوابة اجلزائرية، تكون 
اجلهة التونسية خالية من أي سيارة، رغم أن الفرق كبير بني اإلمكانات يف املرفقني. 

احلدودية  املعابر  من  عدد  يف  اجلارية  السنة  مطلع  بدأت  االحتجاجات  أن  يذكر 
اجلزائرية املوجودة على احلدود التونسية للمطالبة بإلغاء الضريبة نهائيا أو إرجاعها إلى 
فرض  بعد  كبيرة  احتجاجات  عرفت  قد  احلدودية  املناطق  وكانت  هذا،  دج.   500
احلكومة التونسية إتاوًة قيمتها 30 دينارا تونسيا كانت مفروضة على املركبات اجلزائرية 
وتشهد حركة  تطبيقها.  بعد  قليلة  أشهرا  إلغاؤها  ليتم  التونسي،  التراب  عند دخولها 
اخلروج والدخول من وإلى تونس عبر والية الوادي كثافة كبيرة بسبب الروابط العائلية 
سكان  يستعمله  الذي  الوحيد  يعد  العربي  الطالب  فمعبر  االقتصادية؛  والعالقات 

اجلنوب اجلزائري.
املاضية  السنة  تونس خالل  نحو  املعبر  هذا  من خالل  العابرين  عدد  وقدر  هذا، 
2019 بنحو مليوني مسافر من اجلهتني، ويترقب أن يتم ترقية هذا املعبر إلى جتاري يف 

غضون األسابيع القليلة القادمة.
رشيد شويخ 
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نٍة ُمعظمها عالٌق شمالي مالي نحو 130 ألف إبل غير مؤمَّ

عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف وّيـــة وُنــــدرة العـــلف ّيـــة وُنــــدرة العـــلف ّـــة وُنــــدرة العـــلف ـــة وُنــــدرة العـــلف ــة وُنــــدرة العـــلف ـة وُنــــدرة العـــلف ة وُنــــدرة العـــلف  وُنــــدرة العـــلف وُنــــدرة العـــلف ُنــــدرة العـــلف ُــــدرة العـــلف ــــدرة العـــلف ـــدرة العـــلف ــدرة العـــلف ـدرة العـــلف درة العـــلف رة العـــلف ة العـــلف  العـــلف العـــلف لعـــلف عـــلف ـــلف ــلف ـلف لف ف  عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف َ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف َّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف رَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف لرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف  الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ـق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ـــق الرَّ ـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ِ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف اِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف مناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف لمناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف  المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ُ المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ـُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف ــُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف َــُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف َّــُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف لَّــُة المناِطـــق الرَّ عوّيـــة وُنــــدرة العـــلف قلَّــُة المناِطـــق الرَّ قلَّــُة المناِطـــق الرَّ
دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــاردان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــاران ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارن ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــار ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارـروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــاروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارَ اإلبــل ببــرج باجــي مختـــار اإلبــل ببــرج باجــي مختـــاراإلبــل ببــرج باجــي مختـــارإلبــل ببــرج باجــي مختـــاربــل ببــرج باجــي مختـــارــل ببــرج باجــي مختـــارـل ببــرج باجــي مختـــارل ببــرج باجــي مختـــار ببــرج باجــي مختـــارببــرج باجــي مختـــاربــرج باجــي مختـــارــرج باجــي مختـــارـرج باجــي مختـــاررج باجــي مختـــارج باجــي مختـــار باجــي مختـــارباجــي مختـــاراجــي مختـــارجــي مختـــارــي مختـــارـي مختـــاري مختـــار مختـــارمختـــارختـــارتـــارـــارــارـارارر دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارِ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــاردِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارـدِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارــدِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارـــدِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارهـــدِّ هـــدِّ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارُ دان ثـــروَة اإلبــل ببــرج باجــي مختـــارُتهـــدِّ ُتهـــدِّ

عير والُحبوب ■تحديُد كمّية البنزين حٌق أِرَيد به باطٌل■ دعواٌت إلنشاِء تعاونيات فالحّية للشَّ
ُد بشكل فعلي ثروة اإلبل بالزوال؛ إذ ُتحصي والية برج باجي مختار ما بين  يشكوا أهل برج باجي مختار، وخاصة مربو اإلبل، من قلة المناطق الرعوية وندرة األعالف ما بات ُيهدِّ

100 و130 ألف رأس من اإلبل، والغريب أن هذه الثروة الحيوانية المعتبرة غير مؤمَّنة؛ األمر الذي ُيكبِّد المربين خسائَر فادحة بسبب نفوقها.
كما ُيعاني المربون من ضعف الحصة الممنوحة لهم من مادة البنزين؛ إذ اعتبر جلهم في تصريحاتهم لـ"أخبار الوطن"، أن كمية 60 لترا في الشهر المسموح بها للمربيين غير كافية 
بحكم تباعد المسافات ومناطق الترحال في الصحراء، مضيفين أن تحديد هذه الكمية خوفا من تهريبها نحو الدول المجاورة هو حق ُيراد به باطل؛ فالمهربون - في اعتقادهم - لهم 

طرقهم للتموين بالبنزين. وتساءل المربون - في الوقت ذاته : "لماذا نظراؤهم في والية تمنراست أحسن حاال منهم؟". 
كما أضافوا أن هذه المشكلة تتسبب في إعاقة تطوير تربية المواشي واإلبل على الخصوص، وكذلك تفرض الحصار على التنمية الحيوانية بالمنطقة ال سيما أن الوالية تعتمد على هذه 

الحرفة من خالل نشاط أهاليها، الذين يعّلقون آماًال على تحرك الجهات المعنية لفك العزلة عنهم. 

عم الغائُب األكبر ■ الدَّ

عضو المجلس الشعبي الوالئي:

عيُد الَجمل تظاهرة ثقافية، سياحية، فالحية واجتماعية

محمد  لنصاري  به  صّرح  ما  بحسب  و 
عضو املجلس الشعبي الوالئي لوالية برج باجي 
السنوية  التظاهرة  فإن  الوطن"،  "أخبار  لــ  مختار 
عنها سنة 1996 اإلعالن  مت  والتي  اجلمل  لعيد 

باملنطقة،  املواشي  من طرف مجموعة من مربي 
ومت ترسيمها بقرار والئي يف السنة نفسها، حتت 
إشراف بلكبير معطا اهللا والي والية أدرار - آنذاك 
- ومنذ ذلك احلني ومنطقة برج باجي مختار - 
إقليم تنزروفت - ُحتيي هذه املناسبة الوحيدة التي 
ُمتثل أسرة تربية املواشي بهذه الديار احلدودية، مبا 
مستوى  على  األساسي  املعقل  تعتبر  املنطقة  أن 
اإلبل،  خاصة  احليوانية  للثروة  الغربي  اجلنوب 
احلمراء  باللحوم  واليات  ثالث  متول  إنها  حيث 
(أدرار - متنراست - بشار)، كما ترتكز مداخل 
التي عرفت تذبذًبا  الثروة  املنطقة على هذه  هذه 
شهدت  بعدما  األخيرة،  السنوات  يف  ملحوًظا 

املنطقة عدة اهتزازات.
بذلك  وأعني   " يقول:  املتحدث  وأوضح   
طبًقا  مشتركة  املراعي  لكون  نظًرا  اجلوار  دول 
األوضاع  بسبب  ومالي،  اجلزائر  بني  التفاقيات 
األمنية املتدهورة مبالي مت غلق احلدود البرية معها 

ما أثر سلًبا على تربية املواشي"، مما اضطر بالكثير 
املعلوم  ومن  الوطن  أرض  إلى  للجوء  املربني  من 
وإقليم  تيمياوين  بلدية  بني  الرابطة  األودية  أن 
وأن  الكأل خاصة  فيها  ينعدم  مختار  باجي  برج 
وأن  املوسمية  األمطار  على  يقتصر  العشب  منو 
الشيء  سنوات  عدة  دام  جفافا  شهدت  املنطقة 
الذي جعل املربني يف حالة ال ُيحسدون عليها، 
الفالحة  املعنية خاصة وزارة  نظًرا لكون اجلهات 
منذ  املواشي  بتربية  عالقة  لها  التي  والدواوين 
تسعينيات القرن املاضي لم تتلَق أي دعم إطالًقا 
حتى سنة 2001، حيث مت إقرار برنامج خاص 
بدعم النوق، ولكن منذ ذلك الوقت انقطع هذا 
ُندّعم  وال  النخلة  ُندّعم  أن  املؤسف  ومن  الدعم 
النخيل  من  أهم  ثروة  ُتعتبر  النوق  ألن  الناقة، 
ومعظم املربني اليوم يوجهون نداء إلى أولي األمر 

خاصة وزارة الفالحة، أو كما قال. 
اإلبل  مت تصنيف  قد  أنه  لنصاري  و كشف 
القرار  إصدار  ومت  رسمية  بصفة  حيوانية  كثروة 
الفالحة،  وزير  إلى  استناًدا  الرسمية  اجلريدة  يف 
100 بني  ُيقدر  باملنطقة  اإلبل  عدد  وأن  خاصة 
ألف و130 ألف رأس وهي أرقام تقديرية وليست 

شمال  يف  موجود  معظمها  أن  خاصة  رسمية، 
مالي بسبب املراعي، لكنه أوضح أن هذه الثروة 

احليوانية الهائلة غير مؤمنة.
ترقّيُة برج باجي مختار 
ن إلى والية.. هل سُتحسِّ

 ظروَف الُسكان؟
والي  أشرف  اجلاري،  جانفي   13 بتاريخ 
الشعبي  املجلس  رئيس  رفقة  بكوش  حمو  أدرار 
املنتدب  والوالي  للوالية  العام  واألمني  الوالئي 
لتيميمون  املنتدب  والوالي  مختار  باجي  لبرج 
احملاضرات  بقاعة  للوالية  التنفيذية  والهيئات 
بالوالية على تنصيب اللجنة الوالئية املكونة من 
ستة خاليا تسهر على نقل املهام من الوالية األم 
الواليتني اجلديدتني برج باجي مختار  إلى  أدرار 

وتيميمون.
و تقع برج باجي املختار يف أقصى اجلنوب 
اجلزائري وتبعد عن مقر والية أدرار بـــ 850كلم 
مع  احلدودية  املناطق  أهم  من  وُتعد  جنوًبا، 
وغير  املالية  للحدود  واملتاخمة  املجاورة  تيمياوين 

بعيد عن مدينة اخلليل املالية بـــ 18كلم فقط.
عمار قردود 
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أوضح لنصاري بابا أحمد األمني الوالئي لالحتاد الوطني للفالحني ببرج باجي مختار لــ"أخبار الوطن" أن 
"الدولة باشرت عملية إحصاء دقيق للثروة احليوانية باملنطقة، حيث عاين مدير الفالحة ميدانًيا ذلك مؤخًرا. 
وبالنسبة للمعاناة واملشاكل، فإن البدو تضرروا أكثر من احليوانات، ألن معظمهم فقراء وال بد على احلكومة 
أن تعينهم وتقدم لهم يد املساعدة وتراعي ظروفهم؛ إذ تصل درجة احلرارة يف صحراء برج باجي مختار وإقليم 
تنزروفت - بصفة خاصة - إلى 56 درجة مئوية حتت الظل، والبرد قارس وشديد ليال، ولذلك فإن البدو الرحل 
ُيعانون األمرّين وبالتالي هم يف أمّس احلاجة ملساعدة الدولة وهي مساعدة بسيطة ال تتطلب أمواال كبيرة وتتمثل 
يف اخليم والطاقة الشمسية واألدوية، وهناك جتمعات للبدو الرحل ال بد من هيكلتها وتنظيمها كاملدارس املتنقلة 

أو شبه متنقلة ومستوصفات طبية متنقلة وهذا مطلب اجلميع.
كما حتدث بابا أحمد عن مشاكل أخرى متثلت يف قلة املاء كون السكان يعتمدون على "احلاسي" (البئر 

التقليدية)، مطالبني السلطات بحفر آبار ارتوازية للبدو الرحل يف األماكن التي يوجدون فيها.
ثروُة برج باجي مختار كفيلٌة بتغطيِة حاجيات 7 واليات بالّلحوم

و أّكد بابا أحمد على وجود ثروة حيوانية هائلة بوالية برج باجي مختار، وناشد احلكومة بضرورة االهتمام 
بها واستغاللها، مشيًرا إلى أنه بإمكان الدولة تلبية طلبات وحاجيات ما بني 6 و7 واليات باملنطقة من الّلحوم 

احلمراء بشرط توفير اإلمكانات الالزمة للبدو الرحل.
عشراُت اآلالف من النُّوق عالقٌة َشمالي مالي 

و أفاد بابا أحمد أن غلق احلدود البرية مع مالي بسبب األوضاع األمنية املتدهورة هناك أثر سلًبا بنسبة 
65 باملائة، ألن املراعي بني برج باجي مختار وتيمياوين والوديان املترامية األطراف تقريًبا منذ ما بني 7 سنوات 
و12 سنة مّسها اجلفاف طيلة تلك املدة، وأصبحت املنطقة جرداء وقفارا ال نبات أو ماء فيها ولذلك كان مربو 
اإلبل يقصدون مالي من أجل املراعي إلى أن وقعت احلرب ومت غلق احلدود، بقيت النوق هناك بشمال مالي 
وبات املربون يف حيرة من أمرهم ؛ ففي حال جلبوا النوق من شمال مالي حيث تتوفر املناطق الرعوية إلى برج 
باجي مختار فإنها مهددة بالنفوق بسبب انعدام الكأل والعشب واملاء، واإلبقاء عليها يف مالي أمر ُمكلف مالًيا 

ومرهق جسدًيا بالنسبة إلى مربي اإلبل.
امللف وهي عاكفة  أن احلكومة فتحت  إلى  بابا أحمد  أشار  الفادح يف األعالف  النقص  فيما يخص  و 
على دراسة جميع املشاكل والنقائص ودعا احلكومة إلى إنشاء تعاونيات فالحية وزراعية ملادة الشعير واحلبوب 

بسبب نقصها الكبير. 
الَطبعة الــ 24 لعيد الَجمل في 24 فيفري الَقادم 

بحضور وزير الِفالحة
تشارك أزيد من 50 جمعية محلية وتراثية يف فعاليات الطبعة الــ24 لتظاهرة "عيد اجلمل"، التي جتري 
التي  التقليدية  التظاهرة  وتهدف  مختار.  باجي  برج  والية  إلى  التابعة  احلدودية  تيمياوين  ببلدية  فعالياتها 
تنظمها الوالية، والتي تقام كل سنة بالبلدية ذاتها التابعة لوالية برج باجي مختار احلدودية، إلى التعريف 
للوالية  حقيقًيا  خّزاًنا  تعد  التي  املنطقة،  بهذه  الرعوي  النشاط  دعم  ضرورة  على  والتأكيد  احليوانية  بالثروة 
مصحوبة  ورقصات  لإلبل  استعراضات  تقدمي  سيتم  حيث  احلمراء.  باللحوم  التموين  يف  املجاورة  والواليات 
بأهازيج وإيقاعات "التيندي"، و"خميسة"، مع توقع حضور معتبر للزائرين الذين سيتوافدون من مختلف املناطق 
والتنوع  التقليدية  الصناعات  حول  محلية  جمعيات  طرف  من  معرض  احلدث  هذا  ضمن  وينظم  املجاورة. 
البيولوجي مبنطقة تيمياوين، إلى جانب تنظيم سباق للمهاري على أن يكّرم الفائزون يف ختام هذه الفعاليات.



حتفظ  الذي  الوالية  مصالح  بيان  وحسب   
على كشف أسماء البنوك و الشركات بالنظر الى 
إطارات  و  تورط، مدراء  فقد  القضية ،  حساسية 
أدوية  شركات  أصحاب  و  الوطنية  البنوك  بأحد 
خبير  وكذا  الشركات  لذات  املوظفني  وبعض 
عقاري، بالتالعب يف قروض بنكية حتصل عليها 
بالوالية،  األدوية  توزيع  شركتي  أصحاب  بعض 
دون ضمانات كافية للحصول على هاته القروض 

وذلك بالتواطئ مع مسؤولني يف البنك خاصة فيما 
الكمبياالت  وخصم  استصدار  بعمليات  يتعلق 
قام  عقاري  خبير  مع  بالتنسيق  القرض  خطوط  و 
خيوطها  كشفت  التي  القضية  الوثائق.  بتزوير 
بناءا  أشهر   4 قبل  قسنطينة  والية  أمن  مصالح 
الفرقة االقتصادية  على معلومات  حتصلت عليها 
و املالية، تخص هدر اموال عمومية وتالعبات يف 
املتهمني  تقدمي  ومت  دون ضمانات،  القروض  منح 

أمام القطب اجلزائي املتخصص يف قضايا االساءة 
اموال  تبديد  التزوير،  الوظيفة،  استغالل  يف 
عمومية و احلصول على امتيازات يف شكل قروض 
من خالل تأثير سلطة موظف مصريف عدم التبليغ 
مادية  غير  وقائع  إقرار  إلى  باإلضافة  اجلرائم  عن 
على  احلصول  قصد  املرهونة  العقارات  بتضخيم 
الى  املؤدي  الواضح  اإلهمال  و  استغالل  قروض 

ضياع اموال عمومية .
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تورطوا في منح قروض لشركات أدوية دون ضمانات 

 إيداع مدير البنك الوطني واثنين آخرين 
الحبــس فـي تهـم فســاد بقسنطينــة 
أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت ويتعلق األمر بمدير البنك الوطني الجزائري 

BNA  و صاحب شركة أدوية خاصة « RAPID PHARM»  باإلضافة إلى الخبير العقاري المتابع في قضية تزوير وثائق حسب 
ما ذكرته مصادر مؤكدة لـ «أخبار الوطن»، وهي قضية الفساد التي طالت بنك عمومي وتورط فيها 11 شخصا .

قسنطينة 

توقيف 9 أشخاص تورطوا 
في شجار جماعي بماسينيسا 

       متكنت مصالح امن والية قسنطينة من توقيف 9 أشخاص تتراوح اعمارهم 
بني 17    و 31 سنة ، اغلبهم مسبوقني قضائيا تورطوا يف شجار جماعي على مستوى 
القطب السكني الضريح ماسينيسا وقد التدخل السريع لقوات الشرطة مكن من فض 
هذا الشجار، بعد جمع املعلومات تبني أن الشجار وقع بني مجموعة من األشخاص 

كانوا على منت مركبتني حيث تعرضت هاته األخيرة للتخريب مع ضبط سالح ابيض 
يتمثل يف سكني من احلجم الكبير ، ليتم إيقاف كل األطراف و حتويلهم إلى املصلحة 
وبعد االنتهاء من مجريات التحقيق مت اجناز  ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني 

ومت تقدميهم أمام النيابة احمللية يف قضية املشاجرة يف الطريق العام والتي أدت إلى تبادل 
أعمال عنف باستعمال أسلحة بيضاء باالضافة الى التخريب العمدي مللك الغير و 

اإلخالل بالنظام العام. 
.. والقبض على سارق قاطع كهربائي من مؤسسة تربوية  

ألقت مصالح أمن والية قسنطينة أمس األول ، القبض على جمعية أشرار يف 
قضية السرقات املتعددة و التخريب العمدي مللك الغير، وذلك عقب شكوى رسمية 

تقدم بها شخصني جراء تعرضهما لفعل السرقة األولى طال قاطع كهربائي تابع إلكمالية 
مباسينيسا و الثانية طالت توصيالت أنابيب نحاسية للغاز الطبيعي لبعض العمارات يف 
طور البناء بذات احلي ، التحريات و التحقيقات املعمقة التي قادتها الضبطية القضائية 
لذات األمن احلضري مكنت من حتديد هوية املشتبه فيهما البالغان من العمر19 و 27

سنة، ليتم توقيفهما وحتويلهما إلى مقر املصلحة .وتقدميهما امام النيابة احمللية بعد اجناز 
ملف ضدهما.

خدیجة بن دالي

سكيكدة

غرامــات ماليـة لـ19 شابا 
حاولوا الحرقة نحو إيطاليا
قضت نهاية األسبوع املاضي  محكمة القل غربي والية سكيكدة بغرامة مالية لـ19
شاب تراوحت أعمارهم ما بني 23 و 32 سنة، يتوزعون بني بلديات املصيف القلي و 

العاصمة عن تهمة محاولة مغادرة اإلقليم الوطني بصورة غير شرعية «احلرقة» .تفصيل 
القضية تعود إلى فجر األربعاء إلى اخلميس املاضي، أين تلقت مصالح خفر السواحل يف 
سكيكدة، معلومات عن وجود قارب خشبي على متنه عدد من الشباب يحاولون احلرقة 
نحو إيطاليا، حيث مت التدخل بسرعة و إعترضاهم ومن ثمة حتويلهم إلى ميناء سكيكدة و 
منه تسليمهم إلى محل إختصاص القل، و إحالتهم على احملاكمة، أين متسك املتورطون 
بانهم اجتموع بشكل تلقائي فيما بينهم و أشتروا قارب خشبي مزود مبعدات االبحار و 
انطلقوا من شاطيء عني أم القصب يف القل محاولني الوصول إلى جزيرة سردينيا، ممثل 
النيابة التمس حبس كل املتورطني 6 أشهر نافدة، قبل أن يقرر القاضي تغرميهم ب20

ألف دينار للجميع مع اإلفراج.
جمال بوالدیس

برج بوعريريج 

سكــان حــي 217 مسكـنا  
يخرجـون إلـى الشــارع

يشتكي سكان حي 217 مسكن بوالية برج بوعريريج من جملة من النقائص التي 
نغصت عليهم احلياة وضاقت بهم الدنيا مبا رحبت ، وذلك بسبب ما اعتبروها '' سياسية 

التهميش '' املمارسة يف حقهم .
وأقدم سكان احلي القدمي على غلق الطريق املؤدية حليهم تعبيرا منهم على غضبهم 
وامتعاضهم من احلالة املعيشية الصعبة التي يتخبطون فيها كشباب وعائالت منذ سنوات 

عدة ، خاصة منها تلك املتعلقة بأزمة السكن والعمل أيضا . 
املعنية وحل مشاكلهم  السلطات  الشباب منهم تدخل  ويطالب سكان احلي خاصة 
التي تتفاقم يوما بعد يوم وانهاء التهميش املمارس يف حقهم منذ عقود من الزمن ، وذلك 
ابتداء بالتوزيع العادل واملنطقي للسكنات ، إذ أن العشرات من العائالت يف هذا احلي ال 
تزال تتقاسم غرفة أو غرفتني نظرا لعددها الكبير ، وهو ما اعتبروه إجحافا يف حقهم خاصة 
وأن السكنات دائما ما يتم توزيعها على األحياء األخرى بعدد كبير يصل إلى 50 سكن ، 
بينما ال تستفيد سوى 10 أو 15 عائلة فقط من حي 217 من السكن ، وهو ما يطرح السؤال 

حول شفافية توزيع السكنات بالعدل ملستحقيها .
صفاء كوثر بوعریسة

المسيلة 

  القبض على شخصين يحترفان 
التزوير بجبل أمساعد 

أوقف أمن دائرة جبل أمساعد جنوب والية املسيلة جماعة أشرار مكونة من 
شخصني رجل وامرأة بتهمة التزوير واستعمال املزور يف احملررات الرسمية .

وكانت ذات املصالح قد ألقت القبض على املتورطني البالغني من العمر 57 و 60
سنة إثر إيداع شخص مللف لدى ادارة عمومية بوثائق مزورة ، وعلى اثره باشرت ذات 
املصالح حترياتها التي مكنت من الوصول الى املشتبه الرئيسي ، أين مت تفتيش مسكنه 
الذي عثر بداخله على عدد كبير من الوثائق واحملررات الرسمية املزورة باللغتني العربية 
والفرنسية ، باالضافة الى العثور على أختام إدارية وشخصية مقلدة وكذا أجهزة كانت 
تستعمل يف هذا النشاط االجرامي . ومت بعد ذلك تقدمي العصابة أمام وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة عني امللح ، والذي أحالهما لدى قاضي التحقيق للغرفة األولى بذات 
احملكمة ، أين مت وضع املشتبه فيه الرئيسي حتت الرقابة القضائية يف حني استفادت 

شريكته من االفراج .
صفاء كوثر بوعریسة 

مصـرع شقيقتيــن اختناقــا بالغــاز 

خدیجة بن دالي 

لقي شخصين مصرعهما تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من جهاز سخان الماء بحي الريم ببلدية عنابة. وحسب مصادرنا يتعلق االمر 
بامراتين شقيقتين تبلغان من العمر 47 و 49 سنة إحداهن كانت في زيارة لشقيقتها.

أخبار عنابة 

تفكيك عصابـة مختصة فـي السرقة بينهم امـرأة 

عشية  االمراتني  وفاة  إكتشاف  فإن  املتوفرة  املعلومات  وحسب 
الضحيتان. جيران  قبل  من  هاتفية  مكاملة  إثر  جاءت  االربعاء 

املدنية  احلماية  عناصر  قبل  من  السريع  التدخل  األمر  واستدعى 
نتيجة  املكان  بعني  متوفيتني  الضحيتني  على  العثور  مت  أين  واالمن 
املاء.من  سخان  من  املنبعث  الكربون  أكسيد  ثاني  بغاز  تسممهما 
جهتها فتحت املصالح األمنية حتقيقا معمقا بعد تنقلها امليداني إلى 
عني املكان لتحديد ومعرفة األسباب احلقيقية لهذه احلادثة األليمة.

حجز أكثر من طنين من اللحوم 
والمواد الغدائية الفاسدة 

متكنت فرق مراقبة اجلودة وقمع الغش التابعة ملديرية 
التجارة لوالية عنابة، خالل حصيلة تدخالتها، من حجز 
2.0524 طنا من اللحوم احلمراء والبيضاء ومختلف املواد 

الغذائية غير الصاحلة لالستهالك.
وحسب بيان ذات املصالح فقد متكن أعوان قمع الغش 

بالتنسيق مع مديرية املصالح الفالحية (املفتشية البيطرية) مند 
مطلع األسبوع من حجز 2.0524 طنا من املواد الغذائية الغير 
صاحلة لالستهالك غالبيتها من حلوم حمراء و بيضاء والتي مت 
اتالفها فورا مع حترير محاضر للمخالفني وحتويل امللفات على 
العدالة. واجلدير باإلشارة ان نفس املصالح كانت أعلنت 

األسبوع الفارط عن حجز لـ 399,4 كغ من منتوجات غذائية 
مختلفة (متور، حلوم بيضاء، الزيتون والفلفل)، إثر عمليات 
التدخل امليداني التي قام بها أعوان حماية املستهلك وقمع 
الغش التي شملت جتار التمور، البقالة واللحوم عبر أحياء 

بلديتي عنابة والبوني.

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا 
متكن حراس خفر السواحل لوالية عنابة فجر اول أمس اخلميس من احباط محاولة 

للهجرة غير الشرعية ملجموعة من احلراقة قبالة سواحل الوالية.
قارب  منت  على  كانوا  شابا   18 املوقوفني  فان  اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
تقليدي الصنع انطلقوا بعد منتصف ليلة االربعاء من أحد شواطئ الوالية باجتاه جزيرة 
سردينيا اإليطالية قبل ان يتم اعتراض قاربهم يف عرض البحر من طرف دورية للبحرية 
ليتم توقيفهم وحتويل على مقر الوحدة بامليناء اين مت تقدمي لهم اإلسعافات األولية الالزمة 

يف انتظار حتويلهم على اجلهات القضائية لدى محكمة عنابة للنظر فيما نسب اليهم.
سردينيا  جزيرة  الى  باجتاه  عنابة  سواحل  من  املتدفقة  املوت  قوارب  ان  ولإلشارة 
االيطالية انخفضت مند مطلع العام الفارط 2019 ومع بداية السنة اجلارية 2020 اين 
متكن حراس السواحل من احباط عدة رحالت للحرقة وتفكيك عدد من شبكات تنظيم 

رحالت املوت الى االرخبيل السرديني.
ف. سلیم

متكنت قوات الشرطة التابعة للفرق العملياتية للمصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية لوالية عنابة ، وعلى إثر عمليات شرطية واسعة النطاق ، مست كل 
من حي األبطال، محور الدوران أحسن نوري، حي السفييد، شارع افريقيا، 
حي بوحديد، حي وادي القبة، حي بوقنطاس، حيث أسفرت عن توقيف 
الضرب  قضايا  عن  بحث  محل  منهم   03 امرأة،  بينهم  من  أشخاص   09
ضد  جلناية  اإلعداد  بهدف  أشرار  جمعية  تكوين  جناية  العمديان،  واجلرح 
األشخاص واألموال، جناية السرقة املقترنة بظرف التعدد والعنف واستحضار 
مركبة، حيازة املخدرات ، أما الستة اآلخرين مشتبه فيهم يف قضايا حيازة 
متبوع  مركبة  داخل  من  السرقة  محظورة،  بيضاء  أسلحة  حيازة  املخدرات، 
الكحولية دون رخصة. كما  املشروبات  نقل  الغير،  مللك  العمدي  بالتحطيم 
متكن عناصر االمن من استرجاع 04 أجهزة إعالم آلي بلواحقها محل سرقة، 
من  كمية  حجز  إلى  إضافة  الكحولية،  املشروبات  من  قارورة   480 اإلجراءات وحجز  كافة  اتخاذ  مت  .لإلشارة  احملظورة  البيضاء  واألسلحة  املخدرات 
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فيروز رحال

وزارة الصحة حوالي  خصصت 
أجل  من  سنتيم   مليار   315.2
للتكفل  التجهيزات  مختلف  جتديد 
أكبر  بذلك  لتصبح  باملرضى   األمثل 
املستشفيات التونسية الوجهة الرئيسية  
التنقل  تبسة  مواطنو  يفضل  إذ  لهؤالء، 
واملرتفعة  اخلاصة  نفقاتهم  على حساب 
املستشفيات  كابوس  يف  الدخول  وعدم 
احمللية، يف مقابل ذلك   جند 21  مشروع 
مبساحة حوالي 12000 م²  يف عاصمة 
  2014 سنة  منذ  النور  يرى  لم  الوالية 
يف  ثالث  انطلقت  أو  مشروعني  إال 
طور  هو يف  من  منهم   الباقي   و  العمل 
االجناز أو  مشاريع مجرد حبر على ورق 
العيون  جلراحة  مصحة طبية  منهم  
من  الكثير  تخفف  أن  شأنها  من  التي 
بالتنقل  اخلاصة  واملصاريف  املتاعب  
من  نسبة  أكثر  فنجد  تونس  اجلارة  إلى 
املسافرين إلى دولة تونس من أجل رحلة 
العالج، يف مقابل ذلك 10 مشاريع يف 
عيادة  منها  مهمة   العاتر جد  بئر  بلدية 
جراحية متخصصة يف العظام و أخرى  
متخصصة يف اجلهاز الهضمي وأمراض 
يف  واحد  استثماري  مشروع   ، الكبد 
و  اجلراحة  يف  يختص  الشريعة  بلدية 
مخبر للتحاليل الطبية يف بلدية العوينات 
ومشروعني  يف بلدية احلمامات و البقية 

موزعة على عدة بلديات أخرى .

نقص فادح في األطباء المختصين 
الوالية  مستشفيات  جل  تعرف 
املختصني  األطباء  يف  كبيرا  يف  نقصا 
الونزة،  فأكبر  مستشفى  غرار  على 
القلب  مرضى  يعيشها  التي  هي  معاناة 
الضعيف،  الدخل  ذوي  من  والعيون 
مواعيد  حجز  إلى  يضطرون  الذين 
لفحوصات يف العيادات اخلاصة آلجال 
تصل إلى شهر كامل، و أكثر أو االنتظار 
يف  األولى  الصباح  ساعات  الطابور  يف 
الطبي  للفحص  مبوعد  للظفر  املستشفى 
، أما يف جانب مصالح التوليد باعتبارها 
قابعة يف  قطاع حساس حيث أصبحت 
وانحطاط كبيرين فال أحد ميكن  تدهور 
احلوامل  النساء  معاناة  مدى  يتصور  أن 
إلى عيادات خاصة  يلجأ  فالكثير منهم 
عن  ناهيك  بالوالية   حواملهم  لوضع 
العمومية  للمؤسسات  التام   الغياب 
يجعل  ما  الطبية  بالتحاليل  اخلاصة 
املؤسسات  إلى  بلجأ  البسيط  املواطن 

اخلاصة ومببالغ كبيرة.
 المرضى  يفضلون  العالج في 

المستشفيات التونسية 
العيون  مرضى  ألحد  تصريح   ويف 
أخبار  جلريدة  تونس  إلى  املسافرين 
أثبتت  تونس  الشقيقة  أن  يؤكد  الوطن 
احلاالت   من  الكثير  جناعتها يف عالج  
يف ظل سوء التشخيص وكثرة األخطاء 
مبختلف  التكفل  وغياب  الطبية 

قام  بإجراء  أنه  األمراض، مضيفا 
مليون  بقيمة 40  للعدسات  زرع  عملية 
من  بالرغم  تونس،  يف  جزائري  سنتيم 
يتوانى  أنه  ال  إال  التكاليف  ارتفاع 
من  األخيرة  هذه  توفره  ملا  ذلك   عن 
املستوى  وخدمات صحية يف  إمكانيات 
إلى  مشيرا   ، املريض  إليه  يتطلع  الذي 
أنه ال وجود ألي شخص يفضل العالج 
تدني  أن  إال  األم  الوطن  غير  مكان  يف 
األطباء  طرف  من  والتماطل  اخلدمات 
والعالج  الوطن  مغادرة  إلى  يدفعهم 
املعدات  معظم  انعدام   إلى  إضافة   ،
أن  إذ  احملسوبية  وكذا  بالوالية   الطبية 
املغلقة  باألبواب  دوما  يصطدم  املريض 
بوجهه األمر الذي يزيد من أرق املريض 
خاصة مع طول انتظار املواعيد والتي رمبا 

يفقد خاللها املريض حياته.
 مشاريع استثمارية في القطاع 

الصحي ..مطلب السكان 
إلى  تهدف  استثمارية  مشاريع  هي 
يشهد  الذي  القطاع الصحي و  تنشيط 
يطالب  ما  هو  و  تسييرها  اختالالت يف 
رصد  الوالي  من  الوالية   سكان  به 
تطلعات وانشغاالت املواطن امللحة التي 
تستدعي سرعة التكفل احلقيقي بها يف 
شفافية مطلقة وكذا العمل على تصفية 
حبيسة  بقيت  والتي  العالقة  امللفات 
التام  التنسيق  وضرورة  اإلدارة،  أدراج 
العام.  للصالح  ومضاعفة اجلهود خدمة 
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إعالن

الوالیات  في  مراسلین  عن  الوطن  أخبار  شبكة  تبحث 
التالیة:

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

الشلف.
الذاتیة  رفقة  السیر  إرسال  العمل  في  الراغبین  فعلى 
morasilone@ التالي  االیمیل  إلى  األعمال  من  نماذج 

akhbarelwatane.net
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.
التصویر  في  متحكما  المترشح  یكون  أن  یستحسن   -

والتركیب.

غاضبون يغلقون مقرات البلديات و الطرق الوطنية 
السكن يشعل فتيل االحتجاجات بعدة 

بلديات  في سطيف 
  يقف، ملف السكن بوالية سطيف، وراء الكثير من الغضب الذي 
وعني  ارنات  ازال، عني  غرار عني  على  بلديات  عدة  على سكان  يسيطر 

وملان.
  و قام  مجموعة  من سكان بلدية عني أزال، نهاية االسبوع املاضي  
مرورا  وبسكرة  سطيف  واليتي  بني  الرابط   78 رقم  الوطني  الطريق  بغلق 
إشعارا   23 توزيع  على  احمللية  السلطات  إقدام  بسبب  باتنة،  والية  بإقليم 
على مستوى  وذلك  املجمع  الريفي  السكن  إطار  إعانات يف  من  باستفادة 
لم  الذي  القرار  وهو  احلضري،  اإلقليم  من  مرمى حجر  على  قرية طقيع، 
يعجب إطالقا سكان هذه القرية، الذين فجروا الغضب بالتجمع أمام مقر 
الدائرة أوال ثم غلق الطريق ، وخالل حركتهم االحتجاجية أعرب بعضهم 
يف تصريح لـ»أخبار الوطن «  تذمرهم  بسبب إقصائهم من جهة من مختلف 
صيغ السكن بالوسط احلضري ومنح إستفادات لسكان املدينة من سكنات 
ريفية بقريتهم من جهة أخرى، وهو ما اعتبروه فشال ذريعا يف تسيير ملف 
السكن من طرف السلطات احمللية لهذه البلدية التي حتصي آالف الطلبات 
لهذه  املمنوحة  احلصص  ان  إال  الطلب  كثرة  ورغم  الصيغ،  مختلف  يف 
البلدية تبقى ضعيفة جدا مقارنة مبدن مجاورة وأهو ما جعل اجلميع يشعر 
خرجاتهم  أخر  يف  الوالئية  السلطات  امام  عنه  عبروا  ما  وهو  بالتهميش، 

للمدينة.د
تعداه  بل  فحسب  البلدية  هذه  سكان  متيز  سمة  الغضب  يعد  وال   
ليشمل عدة بلديات أخرى على غرار سكان بلدية عني أرنات الذين قاموا 
القائمة   عن    االعالن  بعد    والتجمهر  باالحتجاج  بدورهم  يومني  قبل 
االولية للمستفيدين من السكن، أما سكان عني وملان فمستاؤون بدورهم 
من ضعف احلصص السكنية املمنوحة لبلدية متت ترقيتها كوالية منتدبة 

مؤخرا. 
محـمد أنيس

برج بوعريريج 

439 مخالفة متعلقة بالبيئة 
والتجارة  الفوضوية 

لألمن  الوالئية  باملصلحة  البيئة  وحماية  العمران  فرقة شرطة  سجلت 
مخالفة   439 الفارطة  السنة  خالل  بوعريريج  برج  والية  بأمن  العمومي 

متعلقة بالبيئة والعمران والتجارة غير الشرعية .
 ، بالعمران  متعلقة  مخالفة   189 سجلت  قد  الفرقة  ذات  وكانت 
بالنسبة  أما   ، العام  الطريق  بتطهير  متعلقة  مخالفة   168 إلى  باإلضافة 
ملخالفات النفايات فقد مت تسجيل 29 مخالفة و24 أخرى متعلقة بالنظافة 
العامة ، بينما سجلت 19 مخالفة متعلقة باحلظائر غير الشرعية يف حني 

كان عدد مخالفات املياه مبا معدل عشر مخالفات خالل سنة 2019 . 
صفاء كوثر بوعريسة 

يشهد القطاع الصحي بوالية تبسة وضعية مزريةتتمثل  في نقص الهياكل الصحية على مستوى الوالية في ظل منح 
42 مشروعًا استثماريًا بمساحة 28000 م² من شأنه أين ينهي معاناة السكان في التنقل إلى الواليات الكبرى أو 

إلى دولة تونس للعالج .

إلنهاء معاناة المرضى في رحلة  العالج  نحو تونس

315 مليار لرد االعتبار وإلنجاز 
الهياكل الصحية  في  تبسة

فيما  تشهد الطرقات وضعًا كارثيًا
سكان بلدية ابن باديس في قسنطينة  يعيشون في الظالم

باديس  ابن  بلدية  سكان  يشتكى 
بوالية قسنطينة من املشاكل املتراكمة التي 
تغرق فيها منطقتهم، خصوصا تلك املتعلقة 
البلدية  تزال  ال  حيث  الكهرباء،  و  بالغاز 
التي تبعد عن وسط قسنطينة بحوالي 35
للتيار  مستمرة  انقطاعات  من  كيلومترا، 
اجلوية،  األحوال  ساءت  كلما  الكهربائي 
 ، ااملتدهورة  الطريق  حالة  إليها  يضاف 
مستمرة  باملنطقة  النقل  أزمة  والزالت 
وغياب  العمومية  اإلنارة  لغياب  باإلضافة 

الغاز عن بعض التجمعات السكانية. 
باديس  ابن  بلدية  سكان  ويشتكي 

يف  للكهرباء  املتكررة  االنقطاعات  من 
والتي  أزمة حقيقية  الشتاء ما يخلق  فصل 
يف  لتبلغ  االرتفاع  يف  معدالتها  تستمر 
وتضاف  قياسية،  أرقاما  األحيان  بعض 
يأزم  ما  العمومية وهو  اإلنارة  لغياب  بذلك 
وضعيتهم، ومينع عليهم السهر خارج املنازل 
الليلية،  الفترات  يف  بأريحية  التنقل  أو 
تخلف  من  يزيد  األمر  أن  إلى  مشيرين 
قاسية  ظروفا  يعيشون  ويجعلهم  املنطقة 
اشتكى  فيما  خلت،  لسنوات  تعيدهم 
بالبلدية  الطرق  وضع  من  أيضا  املعنيون 
بعد  وحتولها  واملطبات  احلفر  تغزوها  والتي 

التنقل  من  تصعب  لبرك  األمطار  تساقط 
داخل البلدية. وأكد السكان يف تصريحهم 
مع  األمرين  يعانون  أنهم  الوطن،  ألخبار 
بلديتهم،  خارج  وإلى  من  التنقل  صعوبة 
بفعل نقص احلافالت مقارنة بعدد العمال 
باديس  ابن  بني  للتنقل  املضطرين  والطلبة 
كابوسا  يعيشون  وغيرها، حيث  وقسنطينة 
فيستوجب  الذروة  أوقات  خاصة  حقيقيا 
احلصول على مقعد صراعا وزحاما كبيرين 
لشجارات بني  األحيان  يتطور يف بعض   ،

املسافرين.
خديجة بن دالي

42 مشروع صحي لالنتهاء معاناة المرضى ■
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أخبار السر ايا

عدسُة آفلو تلتِقُط فتنَة 
الِجياد 

آفلو  مدينة  ابن  األمني  محمد  بلخير  املصور  افتك 
بن  منصور  الشيخ  مسابقة جائزة  الرابع يف  املركز  باألغواط 
زايد آل نهيان للصورة الفوتوغرافية للجواد العربي، املنظمة 

مؤخرا بدولة اإلمارات العربية املّتحدة بأبو ظبي.

«GPS».. سّيدُة الَمسرح العربي
دورته  العربي يف  املسرح  مبهرجان  الكبرى  اجلائزة  اجلزائري  املسرح   حصد 
األولى  املرتبة  شرشال  محمد  للمخرج   «GPS» مسرحية  الـ12.واحتلت 
ثمانية   «GPS» ونافست  العربي.  املسرح  مبهرجان  مسرحي  عرض  ألفضل 
أعمال أخرى بينها ”النمس“ من املغرب و“سماء بيضاء“ من تونس وكذا ”بحر 
أفكاره  ين  املعاصر  اإلنسان  عن ضياع  املسرحية  وتتحدث  األردن.  من  ورمال“ 
ومبادئه ومواقفه وعالقته للوقت. ومتزج بني تقنيات السينما واملسرح واالستخدام 

الكبير لإلمياءات واحلركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد االنصياع والتيه.

الجزائريون ينعون توأَم بوحيرد 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  منصات  عبر  جزائريون،  نعى 
املمثلة املصرية ماجدة الصباحي، التي توفيت أمس األول اخلميس 
عن عمر ناهز 89 عاًما، حيث تربط اجلزائريني بالصباحي عالقة تعود 
إذ   ،1954 سنة  الفرنسي  املستعمر  التحريرية ضد  الثورة  أيام  إلى 
أّدت الفنانة املصرية دور البطولة يف فيلم بعنوان «جميلة اجلزائرية» 

سنة 1958، تناول قصة تضحية املجاهدة جميلة بوحيرد.
إلى  شاهني،  يوسف  الراحل  أخرجه  الذي  الفيلم،  ووصل 
بوحيرد  التحريرية  الثورة  أيقونة  بقضية  التعريف  يف  وجنح  العاملية 

خاصة وبالثورة اجلزائرية عموًما.

البحُث الِعلمي يقول إّنها شائعة!
مختلف  لتطال  األخيرة  الفترة  خالل  انتشارا  اإلشاعات  ازدادت 
العلمي يف  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  التي كّذبتها  القطاعات، آخرها 

بيان لها ، واملتعلقة بزيادة يف املنح اجلامعية.
وأوضح بيان بيان الوزارة أن ”ما مت تداوله على صفحات مواقع التواصل 
الدين شيتور  إلى شمس  الدراسية، منسوبا  املنح  زيادة  االجتماعي حول 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ال أساس لها من الصحة وأن قيمة 

املنح الدراسية لم يطرأ عليها أي تغيير“.
العالي  التعليم  لوزير  منسوبة  كتعليمة  جاءت  قد  اإلشاعة  وكانت 
اجلديد تناقلها رواد مواقع التواصل االجتماعي ، تضمنت إقرار زيادة يف 

املنحة اجلامعية املقدرة حاليا 4 آالف دينار لتصل إلى 5 آالف دينار.

مجلُس عزاٍء لبلدية 
أوالد رشاش!

 فاجأ، أول أمس اخلميس، مواطنو أوالد رشاش بخنشلة منتخبي بلديتهم وموظفيها 
على  حزًنا  عزاء  مجلس  يقيمون  وراحوا  مشروبات،  وإحضار  وكراٍس  طاوالت  بنصب 
موت املجلس البلدي، الذي طالبوا برحيل رئيسه وأعضائه بحكم وجود انسداد به منذ 
تنصيبه.  املواطنون الذين عرقلوا دخول موظفي البلدية وبعض املنتخبني ورئيس البلدية 
وعلقوا الفتات  بها،  الغاضبني  وأجلسوا كل  والكراسي  الطاوالت  ونصبوا  إلى مكاتبهم، 
على مبنى البلدية مطالبني برحيل املجلس الذي يعاني من انسداد منذ ثالث سنوات، ما 
اجنر عنه تراكم املشاكل؛ إذ لم يقَو رئيس البلدية على تسيير البلدية التي تعاني من االنتشار 

الكبير للقمامة وكذا تسّرب املياه يف جل األحياء، واهتراء الطرقات.
 هذا، وتساءل املواطنون عن سر الشروع يف حفر الطرقات يف فصل الشتاء بدل فصل 
إجراء  إلى  املرضى  يضطر  ما  فكثيرا  الصحية  اخلدمات  غياب  اشتكوا  كما  الصيف، 
بالبلدية  اخلدمات  متعددة  عيادة  وجود  بسبب عدم  الوالية  عاصمة  بسيطة يف  فحوصات 
بفتح حتقيق يف احمليطات  أيضا  فيها. وطالب احملتجون  فيما يجري  بفتح حتقيق  التي طالبوا 
الفالحية خاصة ببونقار واخليبر.كما استنكر املواطنون مغادرة املير البلدية واالنتقال لإلقامة 
البلدي  القانون  أن  على  مؤقتا، مشددين  البلدية  بتسيير  النواب  أحد  وتكليف  بالعاصمة 

يجبر رئيس البلدية على اإلقامة بإقليم البلدية وهو القانون الذي داس عليه املعني.

حركُة البناء تشيُد بالّسلطة 
أشاد أحمد الدان نائب رئيس حركة «البناء الوطني» باملشاورات التي شرع فيها رئيس اجلمهورية عبد املجيد تّبون مع 
عدد من الشخصيات الوطنية البارزة وبعض األحزاب السياسية، وقال الدان لــ»أخبار الوطن» إن احلركة ُترحب بأي دعوة 
تصلها للمشاركة يف املشاورات وتبادل وجهات النظر، ونفى أن تكون قد تلقت أي اتصال - حتى اآلن - وقال إنه يف حال 

مت ذلك سيتم تبليغ الصحافة عبر بيان رسمي.
اعتبر الدان مشاورات السلطة أمرا إيجابيا وتطورا جديدا يف ذهنية السلطة، وأشار إلى أن حركة البناء تطمح وُتطالب 
بحوار وطني شامل يؤسس للخارطة املستقبلية للبالد يف شتى املناحي، وُيساهم يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية.
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عبد املالك خلضاري

صورو  حي  سكان  يزال  ما 
البريدوسط عاصمة متنراست يطالبون 
أجل  من  احمللية،  السلطات  بتدخل 
املشاريع  ضمن  احلي  هذا  إدراج 
كون  احلضرية  التهيئة  تخص  التي 
مشاكل  عدة  يعانون  احلي  قاطني 
بتهيئة  املطالبة  يف  املعنيون  خلّصها 
وتعبيد  األرصفة  إجناز  من  احلي 
يشكل  بات  الذي  بوسطه،  الطرق 
مصدر قلق للمواطنني بتراكم األتربة 
مرور  مع  يزداد  الذي  الغبار  وانتشار 
املركبات  و سيارات األجرة خاصة 
كل  يتكرر  ظل  الذي  املشهد  ،وهو 
مما  أهمية إلخراجه  إعطائه  دون  يوم 
املشاريع  ضمن  إدراجه  أو  عليه  هو 

التي حظيت بها البلدية.

سكان  ينتظر  احلال،  هذا  وأمام 
الكثافة  ذو  العريق  احلي  هذا 
مسكن   600 بـ  املعتبرة  السكانية 
بعاصمة الذهب من السلطات إدراج 
اآلجال  أقرب  يف  لتهيئته  مشروع 
بالبلدية  أحياء  عدة  أن  من  بالرغم 
استفادت مؤخرا من مشاريع تخص 
احلفرة   ) سرسوف  كحي  التهيئة 
األحياء  من  غيره  و  حلوانيت،  و   (
التي ظلت تفتقر للوجه املطلوب من 
إجناز  الدقة يف  يراعي  الذي  التحّضر 
الطرقات  شبكة  نسج  و  األرصفة 
لدى  واسعا  انتقادا  واجهت  التي 
مست  ممن  املذكورة  األحياء  ساكنة 
إلرغامهم  دفعتهم  و  أحياءهم 
من  كثير  يف  التوّقف  إلى  مقاولني 

األحيان .
احمللية  السلطات  طالبوا  كما 

اإلنارة  مشكل  حل  يف  باإلسراع 
إلى  نقصها  أدى  الذي  العمومية 
بعض  قبل  السرقامتن  ظاهرة  تنامي 
املنحرف،وأكد  بعض  الشباب 
سكان احلي لـ « أخبار الوطن « التي 
به  القصيرة  إقامتها  فرصة  انتهزت 
يعيشونها  التي  الصعبة  احلياة  عن 
حلول  مع  يتحّول  الذي  بحيهم 
بالرغم  للمنحرفني  مرتع  إلى  الظالم 
العديدة  والشكاوى  املراسالت  من 
املعنية  اجلهات  إلى  قدموها  التي 

حسب- أحد السكان-.
يناشد  الصدد،  هذا  ويف 
العاجل  التدخل  احلي  ذات  قاطنو 
صيانة  إعادة  انطالق  يف  واإلسراع 
الطرق  وتعبيد  العمومية  اإلنارة 
داخله و التهيئة احلضرية الذي لطاملا 

طالبوا بها.

% من األساتذة قدموا من واليات بعيدة 60
أزمة سكن حادة في قطاع التربية بإليزي
منها يشكو  خانقة  أزمة سكن  األخيرة  اآلونة  اليزي يف  بوالية  التربية  قطاع  يشهد 

العديد من األساتذة يف مختلف األطوار التعليمية املشكل الذي انعكس سلبا على املردود
.الوظيفي لهم مع عدم استقرار القطاع على مستوى الوالية ويف اغلب بلدياتها

و يضطر الكثير من األساتذة اللجوء لإليجار وبأثمان باهضة ، اثقلت كاهل املعنني
.باعتبار ما يفوق 60 باملائة من اإلطارات يف التعليم قادمة من الواليات املجاورة

مع مقارنة  وهذا  للقطاع  املمنوحة  السابقة  احلصص  اكتفاء  عدم  ذالك  إلى  إضافة 
عدد امللفات املودعة لدى مديرية التربية  وهذا كما أوضحه بعض األساتذة يف حديثهم
ل أخبار الوطن وكما يرون أن مشكل السكن الوظيفي  يف القطاع دفع الكثير منهم إلى
السعي من اجل احلصول رخصة التحويل واخلروج من الوالية . ولضمان االستقرار لهذا
القطاع يناشد أصحاب مهنة التعليم السلطات احمللية وعلى رأسها والي الوالية بضرورة
التدخل العاجل من اجل حل مشكل السكن يف القطاع والذي أصبح هاجسا يؤرقهم
وهذا  من اجل ضمان االستقرار وحفظ كرامة املعلم وعائلته للوصول إلى األفضل لطالبي
. العلم واالرتقاء بهم نحوى أفاق مستقبلية واعدة والنهوض بالقطاع ودفعه إلى األمام

براهيم مالك

تمنراست
سوق تافسيت دون كهرباء

من تافسيت  سوق  يعتبر 
بوالية التجارية  أكبراألسواق 
السوق هذا  يف  متنراست,يتواجد 
احملليني التجار  من  مجموعة 
واألفارقة وهنا تبرز الثقافة اإلفريقية
مالبس إفريقية  منتوجات  بعرض 
السوق هذا  تقليدية,يعد  وصناعة 
مقصد أهالي متنراست والزوار خاصة
مجموعة منه  يقتنون  الذين  السياح 
يف ذكرى  لهم  لتكون  الهدايا  من 
.والياتهم أو بلدانهم

تنطلق منه املزعج  الكهربائية  املولدات  أزيز  أين سمعنا  السوق  لهذا  زيارة  لنا  كانت 
فكان لنا جواب من طرف التجار حيث أكد هؤالء جلريدة أخبار الوطن أن الصوت أو األزيز
مرده إلى مولدات إقتنوها لتدعيم محالتهم بالكهرباء التي لم إنقطعت بها ملدة قد فاقت
سته أشهر غير ءابهني بصوتها وخطورتها عليهم وعلى الزبائن ألنها تعمل بالبنزين.أما
البعض األخر فلم يستطيعوا إقتناء املولدات فشارك ما يقارب عشرون تاجر مولد واحد مما
يسبب إنخفاض التيار الكهربائي يف محالتهم

وأضاف هؤالء بالرغم من تسديد البعض حلقوق العدادات الكهربائية بغية تركيبها
لكل محل إال أن مؤجر السوق حلد الساعة لم يتحرك ساكنا ملعرفة أسباب عزوف شركة
سونلغاز لتركيبها. مما سبب إستياء كبير لهؤالء التجار الذين يناشدون السلطات العليا
.التدخل العاجل وإنصافهم ووضع حد لهذا

كرزيكة أحمد

وزير الصحة مطلوب في تمنراست
خدمات صحية رديئة بمستشفى مصباح بغدادي

بضرورة املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  متنراست  والية  سكان  ناشد 
والعمل على حتسني اخلدمات واملزرية،  املتردية  للوضعية  العاجل، ووضع حد  التدخل 
العمومية املؤسسة  منها  خاصة  الوالية،  تراب  عبر  املنتشرة  الهياكل  مبختلف  الصحية 
اإلستشفائية «مصباح بغدادي» املقصد الوحيد للمرضى بعاصمة الوالية

حيث عبر بعض املرضى الذين إلتقت بهم جريدة أخبار الوطن بعاصمة األهقار عن
إستيائهم وتذّمرهم من احلالة املتدنية التي يعيشها قطاع الصحة بأكبر والية من حيث
البلديات من  املستعصية  للحاالت  املستقبل  الوالية  مستشفى  بالوطن خاصة  املساحة 
.والقرى املجاورة

املستشفى يف  طويلة  لساعات  ينتظرون  أنهم  املرضى  ألحد  املرافقني  أحد  أكد  أين 
الطبيب بغياب  أحيانا  يصطدمون  لكن  العالج  وتلقي  الفحص  اجل  من  الذكر  األنف 
واحيانا مرضاهم  أالم  رفقة  األدراج  يعودون  يجعلهم  مما  اإلختصاصيني  األطباء  خاصة 
.الطوابير الطويلة للمرضى قد تزيد من معاناة هؤالء

وأضاف أخر من املفروض حتسيني اخلدمات الصحية يف هذه الوالية وتوفير األطباء
اإلختصاصيني والعتاد الالزم  بإعتبارها األكبر يف اجلزائر وهي منطقة مترامية األطراف
.واكثر من هذا أنها والية حدودية مع دولتي مالي والنيجر

أين طالب هؤالء بضرورة حتسني اخلدمة يف هذا املستشفى بتوفير األطباء اإلختصاصيني
الالزمني ووضع حد للتحويالت العشوائية لإلطباء ملناطق مختلفة بدون تغطية النقص
املسجل لهؤالء لهم خاصة يف فصل الصيف إضافة إلى هذا تزويد املصالح بالعتاد الالزم
حيث تفتقر بعض املصالح للتجهيزات الالزمة الشئ الذي يجعل بعض املرضى ينتقلون
 .لواليات مجاورة كأدرار أو غرداية أو ورقلة أو الوادي من أجل الفحص وتلقي العالج

أحمد كرزيكة

قالوا إنهم يعيشون حياة ضنكة 

سكان حي صورو «البوست» تمنراست 
يطالبون  بمشاريع  تنماوية

طالب سكان حي صورو ( البوست) بمدينة تمنراست السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل من أجل تحسين 
مستوى معيشتهم بتخصيص مشاريع تنموية، بعد أن بقي الحي في طي النسيان والتهميش منذ سنوات.

فنوغيل  بلدية  سكان  يشتكي 
عديد  من  أدرار  والية  جنوب 
التي  القطاعات  النقائص يف جميع 
عليهم  فرضت  باملواطنني  صلة  لها 
التنمية  مشاريع  بسبب شح  املعاناة 
على  الغنب  متسح  شأنها  من  التي 

املواطن الفنوغيلي .
املذكورة  األحياء  قاطنو  وقال 
الوطن  ألخبار  حديثهم  معرض  يف 
أن اإلهمال,و التهميش الذي طال 
أحياء وقصور بلدية فنوغيل سببه. 
املتكرر  احملليني  املسؤولني  جتاهل 
وعدم  املواطن  مبصالح  واستخفافهم 
هم  بينما  انشغاالتهم  على  الرد 
داخل  انفسهم  على  منكمشني 
يوفوا  لم  فهم  العاجية  ابراجهم 
حمالتهم  يف  أطلقوها  التي  بالوعود 
يرى  هذا  إثر  اإلنتخابيةوعلى 

الضروري  من  بات  محدثونا   أنه 
التحرك العاجل للنظر يف انشغاالت 
من  ملطالبهم  واالستجابة  الساكنة 
القصوراملتبقيه   كافة  ربط  أبرزها 
للحد  الصحي  الصرف  بشبكة 
الفردية  املطمورات  انتشار  من 
التي  الفقارات  ترميم  واجلماعية 
اإلهمال  جراء  وضعيتها  تدهورت 
بعض  مداخل  تهيئة  واالنهيارات 
عزلتها  تفك  وتزفيتها حتى  القصور 
للطريق  الفرعي  بالطريق  وربطها 
شبكة  توسيع  إلى  6إضافة  رقم  
خصوصا  للشرب  الصاحلة  املياه 
لم  كما  العمراني  التوسع  زيادة  مع 
امتعاضهم  املواطنون  هؤالء  يخف 
إطار  السكنية يف  قلة احلصص  من 
والريفي  االيجاري  االجتماعي 
أو  للبناء  الصاحلة  األرضية  والقطع 

األخير  هذا  الفالحي  االستصالح 
لدى  كبيرا  غموض  يثير  الذي 
لطلب  مللفات  املودعني  الشباب 
عدم  بسبب  أرض  استصالح 
لهذااملشاريع  املنتخبني  إكتراث 
واضحة  استراتيجية  وجود  وعدم 
ملف  بخصوص  .أما  طرفهم  من 
العشرات.  عبر  فقد  التشغيل 
سخطهم  عن  القصور  بطالي  من 
التسويف  سياسة  من  وتذمرهم 
أغلق  الذي  التشغيل  مكتب  لدى 
ألسباب تبقى مجهولة بعدما اقتصر  
البطال  الشباب  تسجيل  على  دوره 
بسبب  وذلك  ملفاتهم  معاجلة  دون 
تفشي التوظيف املباشر لليد العاملة 
واألجنبية  احمللية  الشركات  يف 

العاملة يف الصناعة النفطية.
عبداهللا مجبري

مواطنون يناشدون  السلطات الوصية التدخل 
 نقائص بالجملة ببلدية فنوغيل  بأدرار
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

من  بعدد  السلطات  قيام  رغم  و 
منعرجات  إزالة  أجل   من  األشغال 
سنوات   ثالث  نحو  قبل  الشمس 
الكثير حسب  يغير  لم  ذلك   ،لكن 
يتم  لم  ،إذ  احمللي  للشأن  متابعني 
تغيير مسار الطريق الذي يعتبر واحدا 
على  املوجودة  الطرقات  أهم  من 
يف  يجعل  ،بشكل  الوالية  مستوى 
منعرجات  ، ال  نسبيا  مستقيم  خط 
فيه ، كما هو عليه اآلن ،وذلك من 
املرور  حوادث  من  التقليص  قصد 
التي يعرفها ،إذ ميوت سنويا ما يصل 
العشرات  ويجرح  أشخاص   10 لـ 
على مستواه ،بسبب املنعرجات التي 
وجودها  ،أن  الطريق  يقول  مستعملو 
بالرؤية  للسائقني  يسمح  ال  موقع  يف 
تقريبا ، بسبب وقوع أشعة الشمس 
أغلب  يف  متاما   النظر  مستوى  يف 
فصول السنة،هذا إضافة إلى السرعة 
أنواع  مختلف  بها  التي  تقاد  املفطرة 
ارتفاع  مضطرد  يف  ،ساهم  املركبات 
منها  اإلرتفاع  زاد   ، الطريق  لضحايا 
الكبير يف حركة املرور عبره خاصة يف 
،بحكم  السنة  من  الوقت  هذا  مثل 
كل  ومعها  الوادي  مدينة  يربط  أن 
احلدودي  باملعبر  اجلنوب  واليات 
الوحيد  هو  الذي  و  العربي  الطالب 
واليات  سكان  يستعمله  الذي 
اجلنوب للدخول للتراب التونسي .اذ 
تتم  أن  الصدد  نفس  ويف  املتوقع  من 
الطريق  من  شطر  ازدواجية  األشغال 
املذكور من أجل جعله أكثر سالسة 

أمام حركة املرور .
رقم  الوطني  الطريق  ويسجل 
واملعبر  الوادي  مدينة  بني  الرابط   16
الذي  العربي  الطالب  احلدودي 

يوصل بالتراب التونسي، حركة مرور 
األرقام  تفسره  ما  وهو  جدا،  كثيفة 
املعبر احلدودي،  املقدمة من مصالح 
مليوني سائح  عبور  بها  والتي سجل 
أن  إال  املاضية 2018،  السنة  خالل 
لم  الطريق  مستعملي  وحسب  ذلك 
إذ  احلسان،  بعني  السلطات  تأخذه 
يعرف الطريق حوادث مرورية بشكل 
بأصحاب  دفع  ما  وهو  تقريبا،  يومي 
للمطالبة  عليه  العابرين  املركبات 

بجعل الطريق مزدوج
ازدواجية  ويعد مطلب  هذا 
تراب  عبر  املارة  الوطنية  الطرقات 
والية الوادي، من بني أهم انشغاالت 
وتيرة  تزايد  بعد  خاصة  سكانها، 
احلوادث املرورية املسجلة عبرها  على 
غرار الطريق الوطني رقم 03، والذي 
الشرقي،  اجلنوب  واليات  بني  يربط 
حيث عاصمة الذهب األسود حاسي 
يعرف  إذ  الشرق،  وواليات  مسعود 
كثيفة  مرور  حركة  املذكور  الطريق 

تتسبب يوميا يف حوادث خطيرة.

ازدواجية  مطلب  ظل  كما 
الرابط بني  الطريق الوطني رقم 48، 
اسطيل  عبر  وبسكرة  الوادي  مدينة 
ملح  كيلومتر،   142 مسافة  وعلى 
الطابع  بحكم  أيضا  الوالية  لسكان 
كونه  املذكور،  للطريق  االستراتيجي 
الشمال،  بواليات  الوالية  يربط 
كثافة  األخيرة  هذه  وتعرف 
شاحنات  خاصة  مرورية  عالية، 
املنتجات  تنقل  ،التي  الثقيل  الوزن 
والتي  الوالية،  حقول  من  الزراعية 
على  هاما  زراعيا  قطبا  أصبحت 
لم  ذلك  أن  إال  الوطني،  املستوى 
احلكومة  تخصص  أن  يف  لها  يشفع 
وكل  الزدواجيتها،  ماليا  غالفا  لها 
هو  األسبق  األول  الوزير  به  وعد  ما 
على  مزدوجة  جعلها  على  العمل 
مراحل، كما يعرف الطريق املذكور، 
والذي مير عبر ست بلديات حوادث 
الواقعة  املنطقة  يف  خاصة  مرورية، 
وجنوب  الرقيبة  بلدية  شمال  بني 

بلدية احلمراية .

خلف العشرات من القتلى و الجرجى سنويا

«منعرجات الشمس» بالوادي.. 
مسار الموت

أصبحت تشكل خطرا حقيقيا
انهيار الفقاقير يثير مخاوف سكان 

تسفا وت بأدرار
لبلدية  إدرايا  التابع  تاسفاوت  بقصر  جويلية   5 حي  سكان  يعاني  
التابعة  فنوغيل  جنوب والية أدرار من مشكل انهيارات  بعض اآلبار  
الذي  الكبير  اإلهمال   ,بسبب  القصر   بذات  املتواجدة  أمتيميون  لفقارة 

طالها، علماأنها تتكون من أكثر من 20 بئر.
أن  الوطن  الوطن» ألخبار  لـ»أخبار  احلي يف تصريح  مواطنو  وحسب 
الوضع بات مقلق بالنسبة لهم   السيما ، و ان هذه الفقاقير املتسلسلة 
الذين أصبحوا  لبعض  سكنات  احلي   املارة ، ومقابلة  أمام  موجودة   
،أثناء  العميقة   اآلبار  هذه  الوقوع يف  من  الصغار  أبنائهم   على  يخافون 

خروجهم للعب .
كما أضافوا أن هذه االنهيارات التى تأتي من حني آلخر باتت تشكل 
خطر ا كبيرا خصوصا وأن  فوهات بعض اآلبار أصبحت تتسع من حني 
ألخر وذلك جراء االنسدادات والرطوبة  الكائنة بداخلهم كما أن إقدام 
من  زاد  اآلبار  هاته  يف  والقمامة  األوساخ  رمي  إلى  احلي  ساكنة  بعض 
حجم الكارثة األمر الذي عجل بزوال هذا اإلرث املادي الذي بات يشكل 
أمام  ,وهذا  احلياة   يعطي  لسنوات عدة  بعدماكان  الساكنة  تهديدا على 
مرأى ,وأعني املسؤولني الذين يشاهدونه يشوه بكل ما حتمل الكلمة من 
,وأمام هذا الوضع اخلطير يناشد سكان احلي  السلطات احمللية  معنى   
واملعنية بضرورة التدخل العاجل إلعادة اإلعتبار لهذه الفقارة  من خالل 

وضع مشروع ترميم لها  وهذا قبل وقوع الكارثة .
عبداهللا مجبري

نعامة 
تمارين تكوينية في اإلسعاف واإلنقاذ 
ُشرع مؤخرا يف تنفيذ متارين تكوينية ، من قبل عناصر احلماية املدنية 
النعامة، حتاكي تدخالت اإلسعاف واإلنقاذ يف حاالت حدوث  بوالية 

أخطار مختلفة، حسبما علم من املديرية الوالئية للمصالح.
املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  بها  بادرت  التي  العملية  تخص   
وتستمر على مدار ثالثة أشهر، مجاالت التدخل يف حالة وقوع حوادث 
مرور، ونقل مواد خطيرة، واإلنقاذ أثناء حدوث فيضانات وحاالت غرق 
أماكن  التدخل يف حالة نشوب حرائق داخل  إلى  داخل اآلبار، إضافة 
مغلقة، ويف املركبات أو االختناق بالغازات السامة وغيرها، كما أوضحت 
الوحدة  أعوان  ينفذها  افتراضية،  حلوادث  التمارين  هذه  تندرج  الهيئة. 
ليلية  فترات  خالل  البلديات،  مبختلف  الثانوية  والوحدات  الرئيسية 
املتواصل  التكوين  إطار  يف  الوحدات،  مقرات  وخارج  وبداخل  ونهارية 
حال  يف  واملواجهة  التدخل  طرق  وتطوير  مهاراتهم،  وحتسني  لألعوان 
حدوث أخطار مختلفة وفق املصدر، مفيدا أن إجراء هذه التمارين يهدف 
إلى ضمان السير اجليد جلهاز اإلنقاذ واإلسعاف لكل وحدة، عالوة على 

تقييم قدرات التدخل والعتاد، كما أشير اليه.

ورقلة 
إقبال   كبير على الحرف الجديدة  

بسوق  الشغل 
تستقطب األنشطة احلرفية اجلديدة بوالية ورقلة، التي تلبي متطلبات 
قبل  من  األخيرة،  السنوات  خالل  “ملحوظا“،  إقباال  الشغل،  سوق 
علم  واحلرف، حسبما  التقليدية  الصناعات  غرفة  لدى  اجلدد  املسجلني 

من مسؤوليها.
توفر  وتتطلب  الطلب،  عليها  يكثر  التي  اجلديدة  األنشطة  تخص 
صاحبها على شهادة تؤهله للتسجيل بالغرفة، عدة مجاالت، على غرار 
الترصيص الصحي وتصليح الهواتف النقالة، ودهن البنايات واإليبوسكي 
التقليدية  واحللويات  والتجميل  األبعاد،  ثالثي  السيراميك“  “بديل 
وصناعة مواد التنظيف وغيرها، حسب مدير الغرفة عبد القادر حشاني.
ذكر املصدر أنه مت خالل السنتني األخيرتني، تسجيل ما يناهز 742
نحو  منهم  باملائة   85 توجيه  يتم  الغرفة،  مستوى  على  جديدا  حرفيا 
هذه األنشطة احلرفية اجلديدة، حيث متنح لهم فرصة عرض منتجاتهم 
واجلهوية  احمللية  الصالونات  يف  بها  املشاركة  خالل  من  بها،  والتعريف 

املتخصصة، إضافة إلى مشاركتهم يف التظاهرات الوطنية والدولية.
يبلغ عدد احلرفيني املنتسبني إلى الغرفة منذ استحداثها يف 1999، 
إلى غاية نهاية 2019، حوالي 10166 حرفيا من كلي اجلنسني، يتوزعون 
بـ1588،  املواد  وإنتاج  مسجلني،  بـ3610  الفنية  التقليدية  احلرف  على 
واخلدمات بـ4968 منتسبا، وفقا للمصدر. كما قدر عدد مناصب الشغل 
املستحدثة مبا يقارب 29 ألف منصب شغل، أغلبها يف مجال اخلدمات، 

املنتجات  ضبط  نظام  تفعيل  مت   
اإلستهالك  الواسعة  الفالحية 
كآلية  الوادي  بوالية  «سيرباالك» 
ملعاجلة مشكل الفائض يف محاصيل 
2019-) املوسم  لهذا  البطاطس 

.(2020
إطار  يف  اآللية  هذه  تطبيق  يأتي 
تنفيذ البرنامج ''االستعجالي'' املسطر 
لوزارة الفالحة والتنمية الريفية املتعلق 
ملشكل  وآنية   عملية  حلول  بتقدمي 
فائض إنتاج البطاطس، وهي األكثر 
جناعة باعتبارها تهدف إلى استغالل 
وحتويله  اإلنتاج  يف  الفائض  هذا 
السوق  لضبط  استراتيجي  كمخزون 
والطلب  العرض  بني  توازن  وضمان 

حلماية املنتج واملستهلك، كما أوضح 
رئيس مصلحة تنظيم اإلنتاج والدعم 

التقني، سالم بكاري.
اعتماد  املرحلة األولى  وجرى يف 
اقتصاديني  متعاملني   (8) ثمانية 
خواص من قبل الوزارة الوصية لشراء 
الفائض من محاصيل البطاطس من 
للتخزين  وتوجيهها  مباشرة  الفالح 
أو  الشمال  بواليات  التبريد  بغرف 
الوطنية  اجلملة  بأسواق  تسويقها 
ذات  شرح  كما  والفواكه،  للخضر 

املسؤول.
املتعاملني  هؤالء  توجيه  ومت 
املناطق  كافة  إلى  االقتصاديني 
 (9) تسع  على  املوزعة  الفالحية 

وقمار  وتغزوت  (الرقيبة  بلديات 
والطريفاوي  و حاسي خليفة  والرباح 
واملقرن وورماس ووادي العلندة) وهي 
الوفير  التي تشتهر باإلنتاج  البلديات 
عملية  تتم  حيث  البطاطس،  ملادة 

الشحن، يضيف  السيد  بكاري.
ومنذ  أنه  املسؤول  ذات  وأشار  
األسبوع  بداية  العملية  انطالق 
من 24.000 أزيد  مت شحن  احلالي 

منت  على  البطاطس  مادة  من  قنطار 
بأسعار  الثقيل  الوزن  84 شاحنة من 
مقبولة تتراوح بني 35 و40 دج، يف 
باألسواق  باجلملة  سعرها  أن  حني 

احمللية ال يتجاوز 30 دينار .
و.أ.ج

لتفعيل نظام ضبط المنتجات الفالحية  واسعة االستهالك
تفعيل آلية «سيرباالك» لمعالجة الفائض في إنتاج البطاط بالوادي  

مايزال الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الوادي وتبسة على مستوى بلدية حساني عبد الكريم  يشكل خطرا على 
مستعمليه  في  المنطقة المسماة منعرجات الشمس ، نظرًا لسقوط عديد الضحايا على مستواه خالل السنوات  الماضية 

،هذا رغم مئات الطالبات بتعديل مسار الطريق التي لم تلق صدى لدى السلطات المحلية.
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أ. اليان
وقد اضطر العديد من العائالت إلى مغادرة بيوتها نحو واليات أخرى أكثر أمنا. 
وكانت بلدية  سييد نعمان  تلقب خالل العشرية السوداء برأس مثلث املوت، وهو ما 
املشاريع  أثر سلبا على سير  مما  بها  اإلقامة  إلى جتنب  والعمال  التجار  العديد من  دفع 
املسجلة باملنطقة كما عرفت البلدية عدة اغتياالت راح ضحيتها العديد من املواطنني، 
حتسن  وبعد  املتكررة.  اإلرهابية  الهجمات  بسبب  مادية  خسائر  عدة  تسجيل  وكذا 
واقعهم  أن  حني  يف  لسكانها،  كثيفة  عودة  البلدية  عرفت  باملنطقة  األمنية  األوضاع 
أغلبهم  سكانها  قرى،  عدة  البلدية  تضم  اليوم.  غاية  إلى  متدهورا  يزال  ال  املعيشي 
االستنجاد  إلى  دفعهم  مما  العمومية  املرافق  غياب  وكذا  التهيئة  مشاريع  إلى  يفتقر 
بالسلطات احمللية عبر الشكاوى املتكررة التي يبلغونها للمسؤولني، يف حني أن النقائص 
ال تزال باملنطقة باجلملة وصرخات املواطنني لم جتد آذانا صاغية لها. نقائص باجلملة 

وصرخات املواطنني ال جتد االستجابة عّبر العديد من مواطني سييد نعمان  عن مشاعر 
السخط والغضب جراء التهميش واحلفرة التي أصبحت حتاصرهم يوميا. فرغم تزايد 
السكن  برنامج  اإلقبال على  إلى  املواطنني  دفع  مما  األخيرة  السنوات  السكان يف  عدد 
إذ  الئقة.  بناء سكنات  على  تساعدهم  مالية  أغلفة  من  االستفادة  أجل  من  الريفي 
سجلت مصالح البلدية أكثر من 2000 طلب إعانة للبناء الريفي، يف حني لم يستفد 
على  البلدية  مصالح  أجبر  مما  السكان،  لدى  امللكية  عقود  لغياب  مواطن   180 سوى 
وحسب  والتهميش.  باحلفرة  يشعرون  البعض  جعل  ما  وهو  الطلبات  بعض  رفض 
مسؤؤول بالبلدية  فإن عدد السكنات االجتماعية باملنطقة خالل السنوات األخيرة لم 
يتجاوز 150 مسكن اجتماعي ينتظر إجنازها ، والذي لم تنطلق أشغاله بعد ألسباب 
مجهولة، وهو ما جعل املواطنني يفقدون األمل يف احلصول على مسكن اجتماعي رغم 
إقامة بعض املواطنني يف أوضاع كارثية، ويف مقدمتها غياب قنوات الصرف الصحي 
بالتجماعات القصديرية، مما دفع السكان إلى االستنجاد برسائل استغاثة للمسؤولني 

قصد حتسني أوضاعهم املعيشية. إمتام قنوات الصرف الصحي ومشروع غاز املدينة ال 
يزال حلما ألن هذا املشروع سيجنبهم جر قارورات الغاز ملسافات بعيدة، وكذا تكاليفها 
املتكررة التي أرهقت كاهلهم، فيما ارتبط مشروع تزفيت الطرقات املهترئة بالبلدية بإمتام 
مشروع قنوات الصرف الصحي باملنطقة والتي حتولت طرقاتها إلى وديان وبحيرات من 
انتشار  إلى  مما يؤدي  الكثيرة يف فصل الصيف  إليها احلشرات  التي جتلب  القذرة  املياه 
األوبئة واألمراض يف أوساط السكان، ويف سياق متصل تعاني غالبية  قرى سيدي 
مرتني يف  أو  مرة  السكان  عليه  يحصل  الذي  الشروب  املاء  نقص  مشكل  من  نعمان 
األسبوع ال تدوم إال ساعات قليلة وهي غير كافية لتلبية حاجاتهم من املياه وخاصة يف 
فصل الصيف، مما يضطرهم إلى االشتراك يف ينابيع املياه اخلاصة لتعويض هذا النقص 
وقد ودعا مير  سييد نعمان املواطنني إلى تنظيم مطالبهم عن طريق جلان أحياء تنظم 
انتظار ما جتود به  املنطقة  يف  إليه غالبية قرى  الذي تفتقر  عملهم ومتثلهم، وهو األمر 

برامج الدولة املختلفة والتي تعتبر قطرة يف بحر من املطالب التي ال تنتهي

في إطار االستراتجية الوطنية للوقاية من الفيضانات 

معالجـة 200 كلم من الوديان 
العابرة للمناطق الحضريـة 

العابرة  الوديان  من  كلم   200 وتنقية  معاجلة  الفيضانات  ملكافحة  الوطنية  اإلستراتيجية  إطار  يف  مت 
خلطر  املعرضة  السوداء  النقاط  قائمة  ضمن  تصنف  والتي  الوطن  واليات  مختلف  عبر  احلضرية  للمناطق 

الفيضانات، حسبما كشفت عنه اليوم األربعاء بالبليدة.
وأوضحت ممثلة وزارة املوارد املائية، زياني نورة  يف تصريح لوكالة االنباء اجلزائريو على  هامش أشغال 
يوم دراسي حول «خطر الفيضانات باملناطق احلضرية»، أنه مت يف إطار مخطط عمل اإلستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفيضانات «معاجلة 200 كلم من الوديان العابرة للمناطق احلضرية لغاية اآلن وهذا من أصل 700

كلم معنية بهذه العملية».
كما مت تشكيل يف إطار العمل الكبير الذي تقوم به وزارة املوارد املائية بغية احلد من مخاطر الفيضانات، 
جلنة وطنية تضم مختلف األطراف الفاعلة على غرار وزارات البيئة والنقل والداخلية والتعليم العالي والبحث 

العلمي بهدف جتسيد هذه اإلستراتيجية مع آفاق سنة 2030، وفقا لذات املصدر.
ويف سياق ذي صلة، كشفت ذات املتحدثة عن إحصاء 689 موقع مهدد بخطر الفيضانات موزع عبر 
مختلف واليات الوطن بسبب تسجيلها حلوادث مماثلة خالل سنوات مضت وهي النتائج التي أسفرت عنها 
دراسة اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفيضانات التي مولت من طرف االحتاد األوربي وهذا يف إطار التعاون 

اجلزائر-االحتاد األوربي- برنامج دعم قطاع املاء والتطهير.
ق.م

سيدي نعمان بتيزي وزو

مـــن مـــرارة اإلرهــــاب..
 إلى معاناة الفقر والحرمان  

يعيش مواطنو بلدية سيدي نعمان بدائرة ذراع بن خدة ، شرق والية تيزي وزو حالة من الفقر 
والحرمان بعد خروجهم من مرارة اإلرهاب التي تجرعوها في السنوات الماضية.

السلطات  دوالة  تدخل  بني  بلدية  بوعلي يف  ايت  قرية  دعا سكان 
احمللية إلضفاء مشاريع تنمية أهمها تعبيد طرقات القرية التي أصبح اسلي 

ربها أمرا يكاد يكون مستحيال خاصة بعد تساقط األمطار .
قال سكان القرية يف تصريح لـ "أخبار الوطن" إنه  مبجرد سقوط قطرات 
من األمطار  تتحول القرية الى برك ومستنقعات يستحيل املرور عبرها حتى 
تاال  قرية  لسكان  بالنسبة  أخر  مشكل  سبب  ما  ،هذا  للراجلني  بالنسبة 
خليل واملتمثل يف عزوف الناقلني عن الدخول الى قريتهم خوفا من تعرض 
مالية  مبالغ  إلى  بذلك  بأعطاب هم ال غنى عنها حيث حتتاج  مركباتهم 
حد  على  واملسافرون  الناقلون  منه  يتذمر  ما  وهو  صيانتها  إلعادة  باهضة 

السواء مشاكل القرية.
.. والغاز المشروع الحلم

ال تتوقف  معاناة سكان القرية عند هذا احلد فهي تعيش جحيما ال 
يطاق بسبب غياب الغاز الطبيعي وهو ما جعلهم يف رحلة بحث طويلة عن 
قارورات غاز البوتان والتي ان وجدت فهي تخضع ملضاربة التجار اجلشعني 

الواحدة  القارورة  للرفع من سعر  امللح عليها  الطلب  الذين يغتنمون فرصة 
تستعمل  تزال  ال  فهي  الدخل  احملدودة  العائالت  أما  دج   300 حد  الى 
الطرق البدائية كاحلطب للتدفئة والطهي مشكل أخر يضاف الى سلسلة 
النقائص التي يشهدها القرية وهو املاء الشروب فهو يغيب أكثر مما يحضر 
مما يضطرهم الى شراء صهاريج املاء التي هي األخرى تقتنى بأثمان باهضة 
من  املياه  جللب  احلمار  فتستعمل  األخرى  العائالت  أما  حقيقية  وغير 
يهدد  ما  وهو  باألتربة  وممزوجة  عكرة  تكون  ما  كثيرا  التي  الفالحني  أبار 
املشاريع  غياب  من  يسلموا  لم  األخرون  هم  الشباب  فئة  مقتنيها  سالمة 
التنموية فغياب فرص العمل واملشاريع الترفيهية من دار للشباب ومالعب 
ومساحات للعب جعلهم يف رحلة بحث طويلة للبحث عن سبل لتمضية 
وشرب  املخدرات  كتعاطي  لالنحراف  طرق  إلى  بالتالي  فلجؤوا  الوقت 
الكحول و يف خضم جملة هذه املشاكل التي يعاني منها سكان القرية فهم 
يطالبون اجلهات املعنية التدخل النتشالهم من جحيم املعاناة التي فرض 
عليهم منذ أمد طويل و قد حاولنا االتصال برئيس البلدية حيث قيل لنا 

أنه يتواجد يف مهمة خارج الوالية

تيزي وزو

سكان أيت بوعلي يطالبون بتعبيد الطريق 

أ. الیان

السام اخلطير على صحة اإلنسان بأحد  ظهر بحر األسبوع اجلاري سمك األرنب 
شواطئ مدينة الداموس بأقصى غرب تيبازة.

على  تعرف  الذي  الداموس  منطقة  صيادي  أحد  قبل  من  السمكة  رصدت  وقد 
شكله قبل أن يبلغ مصالح مديرية الصيد البحري وتربية املائيات التي قامت  بتحويل 
السمكة على مستوى املركز الوطني للبحث والتنمية يف الصيد البحري وتربية املائيات 
األسماك  من  النوع  هذا  متابعة  إطار  يف  الالزمة  العلمية  التحاليل  ببوإسماعيل إلجراء 

الدخيلة على غرب البحر األبيض املتوسط، حسب نفس املصادر.
ويتعلق األمر بسمكة بطول نحو 60 سنتم، يشكل استهالكها خطرا على صحة 
اإلنسان قد تؤدي إلى وفاته ملا يحتويه على سموم على مستوى أعضائه التكاثرية، حسب 

املصادر.
ق.م

تيبازة

ظهــور سمــك األرنــب الســـام بسواحـــل الدامــــوس
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الدورة العربية الـ16 لسباق الدراجات بقسنطينة

سيطرة عناصر المجمع البترولي على المرحلة األولى

الرئيس الجديد لمجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس:

لن نتسرع في تعيين مناجير مولودية 
الجزائـر حتـى ال ننـدم مستقبــال

مولودية الجزائر

اإلدارة تقــــرر تخفيـــض 
رواتب بعض العبـي العميـد

كشفت مصادر موثوقة من بيت مولودية اجلزائر بأن مجلس إدارة الفريق برئاسة الرئيس اجلديد عبد 
الناصر أملاس قررت تخفيض رواتب بعض الالعبني الذين يتقاضون أجور مبالغ فيها حيث تقرر مراجعة 
األرقام وإعادة النظر يف السياسة املالية للفريق خاصة يف ظل األموال اخليالية التي باتت تصرف على العبني 
لم يقدمو الكثير للفريق بالرغم من أن اإلدارة كانت تعول عليهم كثيرا،  وذكرت ذات املصادر بأن أكثر من 
خمسة العبني تقرر رسميا مراجعة رواتبهم من خالل تخييرهم بني البحث عن فريق أو السماح يف نسبة 
من الراتب املتفق عليه عند إمضاء العقد على غرار حشود ودرارجة إلى جانب احلارس شعال وهي األسماء 

التي تفوق رواتبها ال200 مليون سنتيم
يشار إلى أن جماهير العميد طالبت يف املثير من املرات التعامل بعقالنية يف السياسة املالية خاصة يف 
ظل الضغط املمارس من طرف باقي فرق احملترف األول والثاني الذين يطالبون السلطات بالتعامل مع جميع 

الفرق بنفس املكيال من خالل منحهم شركة وطنية تسير الفريق وتخفف عنه األزمات املالية واإلدارية
مھدي ھنان

اللبطولة اإلفريقية لكرة السلة 2021

الجزائر تتأهل للمرحلـة 
الثانية من تصفيـات 

البطولــة اإلفريقيــة 
تأهل املنتخب اجلزائري لكرة السلة رجال للمرحلة الثانية 

للدورة التمهيدية للبطولة اإلفريقية 2021 عن املجموعة األولى رغم 
إنهزامه أمام نظيره من الرأس األخضر بنتيجة (99-90) يف املباراة 
الثانية التي جرت بينهما بسطاوالي غرب العاصمة بعد إستفادته 
من فوزه يف املواجهة االولى، حيث تأهل اخلضر للمرحلة الثانية 
بفضل  فارق النقاط، وتشارك يف الدورة التصفوية سبع مناطق 

مقسمة على خمس مجموعات عبر جميع القارة اإلفريقية وتتأهل 
اخلمسة منتخبات الفائزة إلى املرحلة القادمة من التصفيات

هذا وستلتحق املنتخبات اخلمسة يف املرحلة الثانية باملنتخبات 
ال 15 التي شاركت يف دورة 2017 بتونس و هي أنغوال، 

الكاميرون، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، الكونغو الدميقراطية، 
مصر، غينيا، مالي، املغرب، املوزمبيق، نيجيريا، رواندا، 

السنغال، تونس و أوغندا، حيث سيتم توزيع املنتخبات ال 20
على خمس مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات على 
أن تشارك كل مجموعة يف دورتني على ثالث مراحل من 17 إلى 

25 فيفري فيما تلتحق بها دورتني ما بني 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 
2020 ، و تتأهل املنتخبات الثالث األولى عن كل مجموعة 

للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا2021 املقررة برواندا.

يكون يكون كون ون ن  يكون   يكون ن  يكون لن  لن  يكون   لن  يكون ه  لن  يكون نه  لن  يكون أنه  لن  يكون بأنه  لن  بأنه  يكون   لن  بأنه  يكون ش  لن  بأنه  يكون يش  لن  بأنه  يكون عيش  لن  بأنه  يكون يعيش  لن  بأنه  يعيش  يكون   لن  بأنه  يعيش  يكون ر  لن  بأنه  يعيش  يكون در  لن  بأنه  يعيش  يكون ادر  لن  بأنه  يعيش  يكون قادر  لن  بأنه  يعيش  يكون لقادر  لن  بأنه  يعيش  يكون القادر  لن  بأنه  يعيش  القادر  يكون   لن  بأنه  يعيش  القادر  يكون د  لن  بأنه  يعيش  القادر  يكون بد  لن  بأنه  يعيش  القادر  يكون عبد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون   لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون س  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون اس  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون باس  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون عباس  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون لعباس  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  يكون بلعباس  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  يكون   لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  يكون د  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  يكون اد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  يكون حتاد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  يكون احتاد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  يكون   لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  يكون ب  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  يكون رب  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  يكون درب  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  يكون مدرب  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  يكون   لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  يكون د  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  يكون كد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  يكون أكد  لن  بأنه  يعيش  القادر  عبد  بلعباس  احتاد  مدرب  أكد 
احملترف احملترف حملترف ترف رف ف  احملترف   احملترف ب  احملترف اب  احملترف ياب  احملترف إياب  إياب  احملترف   إياب  احملترف ة  إياب  احملترف لة  إياب  احملترف حلة  إياب  احملترف رحلة  إياب  احملترف مرحلة  إياب  مرحلة  احملترف   إياب  مرحلة  احملترف ل  إياب  مرحلة  احملترف الل  إياب  مرحلة  احملترف خالل  إياب  مرحلة  خالل  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  احملترف ه  إياب  مرحلة  خالل  احملترف قه  إياب  مرحلة  خالل  احملترف يقه  إياب  مرحلة  خالل  احملترف ريقه  إياب  مرحلة  خالل  احملترف فريقه  إياب  مرحلة  خالل  احملترف لفريقه  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف ة  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف ية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف بية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف لبية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  احملترف سلبية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف ج  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف ئج  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف ائج  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف تائج  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  احملترف نتائج  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  احملترف ة  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  احملترف ية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  احملترف أية  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  احملترف ن  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  احملترف عن  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف   إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف ال  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف وال  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف ؤوال  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف سؤوال  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  احملترف مسؤوال  إياب  مرحلة  خالل  لفريقه  سلبية  نتائج  أية  عن  مسؤوال 
اإلحتاد اإلحتاد إلحتاد حتاد اد د  اإلحتاد   اإلحتاد د  اإلحتاد اد  اإلحتاد كاد  اإلحتاد وكاد  وكاد  اإلحتاد   وكاد  اإلحتاد ،  وكاد  وكاد اإلحتاد ت،  اإلحتاد ات،  وكاد  اإلحتاد بات،  وكاد  اإلحتاد يبات،  وكاد  اإلحتاد ريبات،  وكاد  اإلحتاد دريبات،  وكاد  اإلحتاد تدريبات،  وكاد  اإلحتاد لتدريبات،  وكاد  اإلحتاد التدريبات،  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد   وكاد  التدريبات،  اإلحتاد ن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد  عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد ني عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد بني عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد عبني عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد العبني عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد لالعبني عن  وكاد  التدريبات،  اإلحتاد الالعبني عن  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد   وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد ب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد اب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد راب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد ضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد  إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد ل إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  وكاد اإلحتاد صل إضراب  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد اصل إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد واصل إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  اإلحتاد تواصل إضراب  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  اإلحتاد   وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  اإلحتاد د  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  اإلحتاد عد  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  اإلحتاد بعد  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  اإلحتاد   وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  اإلحتاد ل  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  اإلحتاد ول  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  اإلحتاد ألول  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  اإلحتاد األول  وكاد  التدريبات،  الالعبني عن  تواصل إضراب  بعد  األول 
نادي نادي ادي دي ي  نادي   نادي م  نادي ام  نادي مام  نادي أمام  أمام  نادي   أمام  نادي ة  أمام  نادي عة  أمام  نادي ضعة  أمام  نادي بضعة  أمام  بضعة  نادي   أمام  بضعة  نادي ذ  أمام  بضعة  نادي نذ  أمام  بضعة  نادي منذ  أمام  بضعة  منذ  نادي   أمام  بضعة  منذ  نادي ا  أمام  بضعة  منذ  نادي ها  أمام  بضعة  منذ  نادي رها  أمام  بضعة  منذ  نادي سرها  أمام  بضعة  منذ  نادي خسرها  أمام  بضعة  منذ  خسرها  نادي   أمام  بضعة  منذ  خسرها  نادي ي  أمام  بضعة  منذ  خسرها  نادي تي  أمام  بضعة  منذ  خسرها  نادي لتي  أمام  بضعة  منذ  خسرها  نادي التي  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي   أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي ة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي رة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي خرة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي أخرة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي تأخرة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي ملتأخرة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  نادي املتأخرة  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي   أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي ه  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي ته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي اته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي راته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي اراته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي باراته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  نادي مباراته  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي   أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي ع  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي طع  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي اطع  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي قاطع  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  نادي يقاطع  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  يقاطع  نادي   أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  يقاطع  نادي ن  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  يقاطع  نادي أن  أمام  بضعة  منذ  خسرها  التي  املتأخرة  مباراته  يقاطع  أن 
بارادو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء بارادو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ارادو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء رادو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ادو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء دو على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء و على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء  على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء على خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء لى خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ى خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء  خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء خلفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء لفية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء فية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ية عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ة عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء  عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء عدم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء دم تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء م تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء  تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء تدرب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء درب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء رب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء ب العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء  العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء العبيه يف األيام التي سبقت اللقاء عبيه يف األيام التي سبقت اللقاء بيه يف األيام التي سبقت اللقاء يه يف األيام التي سبقت اللقاء ه يف األيام التي سبقت اللقاء  يف األيام التي سبقت اللقاء يف األيام التي سبقت اللقاء  األيام التي سبقت اللقاء األيام التي سبقت اللقاء أليام التي سبقت اللقاء يام التي سبقت اللقاء ام التي سبقت اللقاء م التي سبقت اللقاء  التي سبقت اللقاء التي سبقت اللقاء لتي سبقت اللقاء تي سبقت اللقاء ي سبقت اللقاء  سبقت اللقاء سبقت اللقاء بقت اللقاء قت اللقاء ت اللقاء  اللقاء اللقاء للقاء لقاء قاء اء ء 
الالعبني الالعبني لالعبني العبني عبني بني ني  الالعبني   الالعبني ب  الالعبني اب  الالعبني راب  الالعبني ضراب  الالعبني إضراب  إضراب  الالعبني   إضراب  الالعبني ل  إضراب  الالعبني صل  إضراب  الالعبني اصل  إضراب  الالعبني واصل  إضراب  الالعبني تواصل  إضراب  الالعبني يتواصل  إضراب  الالعبني ويتواصل  إضراب  ويتواصل  الالعبني   إضراب  ويتواصل  الالعبني ،  إضراب  ويتواصل  الالعبني ة،  إضراب  ويتواصل  الالعبني ية،  إضراب  ويتواصل  الالعبني لية،  إضراب  ويتواصل  الالعبني الية،  إضراب  ويتواصل  الالعبني ملالية،  إضراب  ويتواصل  الالعبني املالية،  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني   إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني م  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني هم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني تهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني اتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني قاتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني حقاتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني تحقاتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني ستحقاتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  الالعبني مستحقاتهم  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني   إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني ة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني ية  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني وية  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني سوية  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني تسوية  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  الالعبني بتسوية  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني   إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني ة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني بة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني لبة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني البة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني طالبة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني مطالبة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني لمطالبة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  الالعبني للمطالبة  إضراب  ويتواصل  املالية،  مستحقاتهم  بتسوية  للمطالبة 
منذ إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية منذ إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية نذ إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ذ إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية  إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية إستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ستئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية تئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ئناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ناف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية اف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ف التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية  التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية التدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية لتدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية تدريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية دريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ريبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية يبات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية بات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ات يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ت يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية  يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية يف منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية  منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية منتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية نتصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية تصف األسبوع اجلاري وهي الوضعية صف األسبوع اجلاري وهي الوضعية ف األسبوع اجلاري وهي الوضعية  األسبوع اجلاري وهي الوضعية األسبوع اجلاري وهي الوضعية ألسبوع اجلاري وهي الوضعية سبوع اجلاري وهي الوضعية بوع اجلاري وهي الوضعية وع اجلاري وهي الوضعية ع اجلاري وهي الوضعية  اجلاري وهي الوضعية اجلاري وهي الوضعية جلاري وهي الوضعية اري وهي الوضعية ري وهي الوضعية ي وهي الوضعية  وهي الوضعية وهي الوضعية هي الوضعية ي الوضعية  الوضعية الوضعية لوضعية وضعية ضعية عية ية ة 
التي باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني التي باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني لتي باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني تي باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ي باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني باتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني اتت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني تت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ت تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني تؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ؤرق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني رق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ق املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني املدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ملدرب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني درب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني رب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ب يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني يعيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني عيش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني يش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ش الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني الذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني لذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ذي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني ي أبدى تفهمه لسلوك الالعبني  أبدى تفهمه لسلوك الالعبني أبدى تفهمه لسلوك الالعبني بدى تفهمه لسلوك الالعبني دى تفهمه لسلوك الالعبني ى تفهمه لسلوك الالعبني  تفهمه لسلوك الالعبني تفهمه لسلوك الالعبني فهمه لسلوك الالعبني همه لسلوك الالعبني مه لسلوك الالعبني ه لسلوك الالعبني  لسلوك الالعبني لسلوك الالعبني سلوك الالعبني لوك الالعبني وك الالعبني ك الالعبني  الالعبني الالعبني لالعبني العبني عبني بني ني 

مباراتني، مباراتني، باراتني، اراتني، راتني، اتني، تني، ني، ،  مباراتني،   مباراتني، ي  مباراتني، تي  مباراتني، حتي  مباراتني، نحتي  مباراتني، منحتي  مباراتني،  منحتي  مباراتني، ى منحتي  مباراتني، لى منحتي  مباراتني، إلى منحتي  إلى منحتي  مباراتني،   إلى منحتي  مباراتني، ة  إلى منحتي  مباراتني، فة  إلى منحتي  مباراتني، افة  إلى منحتي  مباراتني، ضافة  إلى منحتي  مباراتني، إلضافة  إلى منحتي  مباراتني، اإلضافة  إلى منحتي  مباراتني، باإلضافة  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني،   إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، ر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، هر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، شهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني،  أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، ة أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، عة أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، بعة أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، ربعة أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  مباراتني، أربعة أشهر  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني،   إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني، ة  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني، رة  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني، جرة  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني، أجرة  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  مباراتني، بأجرة  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني،   إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، ن  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، ون  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، نون  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، ينون  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، دينون  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  مباراتني، يدينون  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني،   إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، ن  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، ين  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، ذين  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، لذين  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، للذين  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  مباراتني، اللذين  إلى منحتي  باإلضافة  أربعة أشهر  بأجرة  يدينون  اللذين 
ورغم هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ورغم هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني رغم هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني غم هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني م هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني هذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ذه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ه الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني الوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني لوضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني وضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ضعية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني عية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ية الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ة الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني الصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني لصعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني صعبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني عبة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني بة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ة التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني التي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني لتي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني تي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ي متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني متر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ر بها تشكيلة املكرة إال أن التقني  بها تشكيلة املكرة إال أن التقني بها تشكيلة املكرة إال أن التقني ها تشكيلة املكرة إال أن التقني ا تشكيلة املكرة إال أن التقني  تشكيلة املكرة إال أن التقني تشكيلة املكرة إال أن التقني شكيلة املكرة إال أن التقني كيلة املكرة إال أن التقني يلة املكرة إال أن التقني لة املكرة إال أن التقني ة املكرة إال أن التقني  املكرة إال أن التقني املكرة إال أن التقني ملكرة إال أن التقني كرة إال أن التقني رة إال أن التقني ة إال أن التقني  إال أن التقني إال أن التقني ال أن التقني  أن التقني أن التقني ن التقني  التقني التقني لتقني تقني قني ني ي 
سيواصل سيواصل يواصل واصل اصل صل ل  سيواصل   سيواصل ه  سيواصل نه  سيواصل أنه  سيواصل بأنه  بأنه  سيواصل   بأنه  سيواصل ا  بأنه  سيواصل نا  بأنه  سيواصل ئنا  بأنه  سيواصل مئنا  بأنه  سيواصل طمئنا  بأنه  سيواصل مطمئنا  بأنه  مطمئنا  سيواصل   بأنه  مطمئنا  سيواصل ة  بأنه  مطمئنا  سيواصل فة  بأنه  مطمئنا  سيواصل شفة  بأنه  مطمئنا  سيواصل نشفة  بأنه  مطمئنا  سيواصل ملنشفة  بأنه  مطمئنا  سيواصل املنشفة  بأنه  مطمئنا  املنشفة  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  سيواصل ي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  سيواصل مي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  سيواصل رمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  سيواصل ي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  سيواصل وي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  سيواصل نوي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  سيواصل ينوي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  سيواصل ال  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  سيواصل ه  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  سيواصل نه  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  سيواصل أنه  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  سيواصل د  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  سيواصل كد  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  سيواصل ؤكد  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  سيواصل يؤكد  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل   بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل ي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل مي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل صمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل اصمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل عاصمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل لعاصمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  سيواصل العاصمي  بأنه  مطمئنا  املنشفة  رمي  ينوي  ال  أنه  يؤكد  العاصمي 
الوقوف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف الوقوف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف لوقوف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف وقوف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف قوف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف وف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف بجانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف جانب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف انب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف نب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ب العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف العبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف عبيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف بيه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف يه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ه إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف إال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ال أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف أن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ن ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ذلك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف لك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف ك حسبه ال يعني سهولة املهمة يف  حسبه ال يعني سهولة املهمة يف حسبه ال يعني سهولة املهمة يف سبه ال يعني سهولة املهمة يف به ال يعني سهولة املهمة يف ه ال يعني سهولة املهمة يف  ال يعني سهولة املهمة يف ال يعني سهولة املهمة يف  يعني سهولة املهمة يف يعني سهولة املهمة يف عني سهولة املهمة يف ني سهولة املهمة يف ي سهولة املهمة يف  سهولة املهمة يف سهولة املهمة يف هولة املهمة يف ولة املهمة يف لة املهمة يف ة املهمة يف  املهمة يف املهمة يف ملهمة يف همة يف مة يف ة يف  يف يف 
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على خلفية تواصل إضراب الالعبين

مدرب إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطرمدرب إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطردرب إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطررب إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطرب إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطر إتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطرإتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطرتحاد بلعباس يدق ناقوس الخطرحاد بلعباس يدق ناقوس الخطراد بلعباس يدق ناقوس الخطرد بلعباس يدق ناقوس الخطر بلعباس يدق ناقوس الخطربلعباس يدق ناقوس الخطرلعباس يدق ناقوس الخطرعباس يدق ناقوس الخطرباس يدق ناقوس الخطراس يدق ناقوس الخطرس يدق ناقوس الخطر يدق ناقوس الخطريدق ناقوس الخطردق ناقوس الخطرق ناقوس الخطر ناقوس الخطرناقوس الخطراقوس الخطرقوس الخطروس الخطرس الخطر الخطرالخطرلخطرخطرطرر

سيطر دراجو المجمع البترولي أكابر 
على المرحلة األولى من الدورة 

العربية الـ16 لسباق الدراجات التي 
انطلقت الخميس بقسنطينة، وفاز الدراج 
كريم حاج بوزيد من المجمع البترولي 

بالمرتبة األولى متبوعا بكل من 
إسماعيل اللوشي وعبد اهللا بن يوسف 
من نفس الفريق في المركزين الثاني 
و الثالث على التوالي ضمن المرحلة 
األولى من هذه المنافسة التي جرت 

على مسافة 105 كلم.

و كانت انطالقة هذه المرحلة في 
ظروف مناخية مالئمة مرورا بحامة 
بوزيان و بكيرة ثم الجسر العمالق 

بقسنطينة و بلدية عين سمارة بذات 
الوالية ثم وادي العثمانية بميلة 
و سيدي خليفة بذات الوالية ثم 

العودة عبر المالحة و حامة بوزيان 
و ديدوش مراد، و شهدت المنافسة 

مشاركة 77 دراجا من فئتي األكابر 
واألواسط من بينهم 19 من دولة 
تونس و البقية من الجزائر، و في 

صنف األواسط عادت المرتبة األولى 
أليوب شيباني من نخبة اإلتحادية 

الجزائرية للدراجات، متبوعا بزميله 
في النادي سليمان بدليس، فيما حل 

الدراج عبد النور صحراوي من نادي 
وادي تليالت بوهران في المركز 

الثالث، يشار إلى أن تنظيم الدورة 
العربية ال16 لسباق الدراجات 

جاء في إطار إحياء الذكرى ال65
الستشهاد ديدوش مراد المصادف لـ18

جانفي من كل سنة.

مولودية  إدارة  ملجلس  اجلديد  الرئيس  إعترف 
بالتشاور  يتم  بأنه  أملاس  الناصر  عبد  اجلزائر 

هيكلة  وضع  إعادة  املجلس  أعضاء  مع 
الرياضية  املناصب  جديدة على مستوى 

املتعلقة بالفريق األول لكرة القدم ويف 
هذا السياق قال بأنه سيتم إستخدام 
منصب  وإلغاء  للفريق  عام  مناجير 
كان  الذي  للفريق  العام  املدير 
وقال  صخري،  فؤاد  سابقا  يشغله 
مطروحة  عديدة  أسماء  بأن  أملاس 
على  اجلديد  للمنصب  ومرشحة 

إعترف  أنه  إال  وخزروني  باجي  غرار 
يف  يتسرعو  لن  بأنهم  الوقت  ذات  يف 

تعيني الشخص حتى ال يقعو يف األخطاء 
املاضية ويندمو يف املستقبل

إلتقيت الالعبين والفئات الصغرى 
من أولوياتنا

إلتقى  بأنه  العميد  إدارة  ملجلس  اجلديد  األول  املسؤول  قال 
البنيان وكان له حديث معهم حول  الفندقة بعني  الالعبني مبركز 
الفريق حيث أكد لهم بأنهم محميني من طرف اإلدارة  مستقبل 
وال خوف عليهم كما أكد أملاس بأن الالعبني محتاجني إلى دعم 
معنوي ونفسي بعيدا عن اجلانب الفني معترفا بأن املولودية حتوز 
يف صفوفها على تعداد من بني األحسن يف البطولة الوطنية إال أن 
الالعبني محتاجني فقط إلى الثقة إجتاد اإلدارة خاصة وأن الالعب 
مع مسؤوليه، من  الثقة  فقد  إذا  بالكثير  يقوم  أن  حسبه ال ميكن 
أولوياتهم  من  تعتبر  الصغرى  الفئات  بأن  أملاس  أكد  أخرى  جهة 
القصوى يف البرنامج املسطر حيث إلتقى ببعض املدربني للفئات 

يخص  فيما  الرؤى  توضيح  أجل  من  الشبانية 
السياسة املستقبلية التي سيتم إعتمادها

الماس: انا متحسر على 
المغادرين الذين تركو 
فراغا كبيرا في الفريق

من جهة أخرى إعترف أملاس 
بأنه جد حزين على األسماء التي 
غادرت الفريق يف امليركاتو الشتوي 
الثنائي  إلى  منه  إشارة  اجلاري يف 
معتبرا  شافعي  وفاروق  عزي  أيوب 
بأن مغادرتهما تركت فراغا رهيبا يف 
األمر  جتنب  املمكن  من  وكان  الفريق 
طرف  من  أخرى  بطريقة  التعامل  مت  لو 
مسؤولي اإلدارة السابقني، ويف ذات السياق 
قال أملاس بأن الالعبني الذين يطالبون بوثائقهم يف 
صورة عبد املومن جابو سيتم التعامل معهم بكل إحترافية 
مبا أن هؤوالء الالعبني مرتبطني بعقود واضحة وقانونية موضحا بأن 
سيتم التوصل إلى حل قانوني مع العارفني بشؤون القانون خاصة 
يف قضية املدرب السابق بيرنارد كازوني الذي أبدى ثقته بالتوصل 

إلى إتفاق يرضي جميع األطراف
 توصلنا إلى اتفاق مع مدرب أجنبي كبير

إتفاق  إلى  التوصل  مت  بأنه  أملاس  قال  املدرب  قضية  عن  أما 
أجنبيا  رسمية  بصفة  سيكون  مؤكدا  التدريب  يف  كبير  إسم  مع 
املدرب  بأن  كشف  كما  املناسب  الوقت  يف  عنه  اإلعالن  وسيتم 
اجلديد سيكون يف مواجهة حتديات كثيرة على غرار البطولة العربية 
والبطولة والكأس من خالل إرجاع هيبة الفريق يف أقرب اآلجال .

دزيــري كنا نتوقــع أننا سنعانــي
 في البرمجة بعد مشاركاتنا القارية

إعتبر مدرب إحتاد العاصمة بالل دزيري بأن 
املعاناة التي يعيشها الفريق يف البطولة من الناحية 
املجهودات  إلى  بالنظر  متوقعا  أمرا  كان  البدنية 
إلى  إفريقيا  أبطال  رابطة  مباريات  يف  الكبيرة 
عناصر  بها  قامت  التي  الشاقة  الرحالت  جانب 
إستثنينا  ما  إذا  املاضيني  اللقائني  يف  طيلة  الفريق 
املبارتني يف الديار، وتابع دزيري بأن شبيبة القبائل 
البطولة  ذات  يف  رائع  مبشوار  قمت  األخرى  هي 
أبانه أشبال  الذي  بالوجه اجليد  القارية مستشهدا 
فيلود أمام الرجاء البيضاوي املغربي وهو ما إنعكس 
سلبا على الفريق من ناحية اإلرهاق يف مواجهتهم 

لنادي سوسطارة
التشكيلة  يف  اإلصابات  من  الكثير   نعاني 

وأحاول العمل باملتاح
وعلى غرار مشكل اإلرهاق قال مدرب إحتاد العاصمة بأنه يعمل بخيارات جد محدودة يف ظل 
اإلصابات املتكررة لالعبني على غرار الثنائي بن خليفة و وليد عرجي الثنائي الذي لم يكمل لقاء 

الكناري، وهي املعطيات التي تضع دزيري يف حرج يف كل مرة.
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كأس الجزائر للفوفيتنامكأس الجزائر للفوفيتنامأس الجزائر للفوفيتنامس الجزائر للفوفيتنام الجزائر للفوفيتنامالجزائر للفوفيتناملجزائر للفوفيتنامجزائر للفوفيتنامزائر للفوفيتنامائر للفوفيتنامئر للفوفيتنامر للفوفيتنام للفوفيتنامللفوفيتناملفوفيتنامفوفيتناموفيتنامفيتناميتنامتنامنامامم

 مصارعــو ورقلـة يحصدون 
12 ميداليــــة ذهبيــة 

رياضة  يف  ورقلة  والية  مصارعو  حصد 
ميداليات  و4  ذهبية  ميدالية   12 الفوفيتنام 
كأس  منافسات  يف  برونزية  وواحدة  فضية 
اإلحتادية  نظمتها  التي  للفوفيتنام  اجلزائر 
بالدار  مؤخرا  الفوفيتنام  لرياضة  اجلزائرية 
البيضاء (اجلزائر العاصمة ) ، حسبما علم من 
مدرسة  شاركت  احمللية.وقد  الرابطة  مسؤولي 
التظاهرة  هذه  يف  للفويتنام  زا''  دين  ''البني 
يف  تتمثل  فرق  بثالثة   الوطنية  الرياضية 
البيضاء  الرياضي مولودية شباب عني  النادي 
حي  العلمي  الترفيه  مركز  و  مشاركني)   8  )
النصر (5 مشاركني) و النادي الرياضي لبلدية 
لـ»وأج»  صرح  كما   ، مشاركني)    4  ) ورقلة 
رئيس الربطة الوالئية وعضو اإلحتادية اجلزائرية 

لرياضة الفوفيتنام موسي بن دايخة.
من  النوع  هذا  ممارسة  بداية  تاريخ  ويعود 
الرياضات القتالية بورقلة إلى بداية تسعينات 
القرن املاضي ، إال أنها ال ''زالت تواجه عدة 

والتدعيم  املكونني  نقص  بينها  من  صعوبات 
ذات  حسب   ،  '' التدريب  وقاعات  املالي 

املتحدث.
''وتتواصل جهود اإلخوة بن دايخة اللذان 
رفعا التحدي من أجل ترقية ممارستها و إتاحة 
شأنها  من  محلية  مواهب  الكتشاف  الفرصة 
أن تشارك يف مختلف املنافسات الرياضية على 

املستوى الوطني و الدولي''
رياضة  .وتعرف  توضيحه  جري  مثلما 
التي  الوالية  بهذه  ''كبيرا''  إقباال  الفوفيتنام 
حتصي أكثر من 250 ممارسا من كال اجلنسني 
(بني 5 و 12 سنة) مهيكلني ضمن 15 ناديا 
الترفيه  مركز  مستوى  على  ينشطون  رياضيا 
العلمي بحي النصر (الضاحية الغربية لورقلة) 
القادر  عبد  سيدي  من  بكل  الشباب  دور  و 
ببعض  و  البيضاء  عني  و  خويلد  سيدي  و 
و  مسعود  حاسي  مبدينتي  الرياضية  املنشآت 
تقرت حسب رئيس الربطة الوالئية للفوفيتنام 

كرة اليد: الجزائر- زامبيا (34-9)

آالن بــورت: قدمنـا أداء محترما 
أمام منتخب في المتنـاول  

اعتبر مدرب املنتخب الوطني 
اجلزائري لكرة اليد آالن بورت 

ان تشكيلته قدمت اداء محترما 
امام املنتخب الزامبي  بعد  الفوز 

العريض(9-34 )الشوط األول (17-4) 
اليوم اخلميس بقاعة احلمامات (تونس) 

يف املباراة االفتتاحية للطبعة ال 24  
لكاس افريقيا لألمم  2020. 

ومتكن املنتخب اجلزائري صاحب 
اخلبرة والثاني من حيث عدد التتويجات 

القارية ( 7 بطوالت) يف الدقائق ال10
االخيرة من تسجيل 13 هدفا لينهي 

املباراة بفارق 25 هدفا محققا نقاط الفوز 
االولى يف املسابقة.

وصرح املدرب الفرنسي للمنتخب 
اجلزائري، آالن بورت  «لوكالة االنباء 

التونسية» بعد نهاية املقابلة قائال: «ان 
فريقه كان مطالبا بالفوز يف املقابلة االولى 

حيث قدم اداء محترما امام منتخب زامبي يف املتناول مبرزا ان النقطة « السوداء يف املقابلة 
تبقى اصابة الالعب علي بوحلسة «.

والحظ من جهة اخرى «ان الهدف االول الذي حدده املنتخب اجلزائري هو التأهل 
الى الدور املقبل ثم العمل على استغالل الفرصة ان توفرت لبلوغ الدور النصف النهائي 

والعمل على احلصول على مرتبة متقدمة جدا يف البطولة «.
وقال االن بورت «ان املنتخب اجلزائري هو منتخب يف طور اعادة البناء ويبقى 

املنتخبان التونسي واملصري املراهنان االبرز على الفوز باللقب» مضيفا : «لكني اذا حتدثت 
بقلبي فاني ارشح املنتخب التونسي للفوز بلقب البطولة خاصة واني احتفظ بذكريات 

طيبة عن الفترة التي قضيتها بتونس عند اشرايف خالل اربع سنوات على املنتخب 
التونسي».     ويذكر انه مت االختيار على اجلزائري رياض شهبور كأفضل العب يف 

املباراة.و سيخوض رفاق مسعود بركوس مباراتهم غدا األحد 19 يناير (00ر14) بقاعة 
رادس، أمام املغرب يف لقاء القمة للمجموعة الرابعة.

ف الرياضةألغراض سياسيةف الرياضةألغراض سياسية الرياضةألغراض سياسيةالرياضةألغراض سياسيةلرياضةألغراض سياسيةرياضةألغراض سياسيةياضةألغراض سياسيةاضةألغراض سياسيةضةألغراض سياسيةةألغراض سياسيةألغراض سياسيةغراض سياسيةراض سياسيةاض سياسيةض سياسية سياسيةسياسيةياسيةاسيةسيةيةة المغرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةالمغرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةلمغرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةمغرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةغرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةرب يوّظف الرياضةألغراض سياسيةب يوّظف الرياضةألغراض سياسية يوّظف الرياضةألغراض سياسيةيوّظف الرياضةألغراض سياسيةوّظف الرياضةألغراض سياسيةّظف الرياضةألغراض سياسيةّ

د بالمقاطعة!د بالمقاطعة! بالمقاطعة!بالمقاطعة!المقاطعة!لمقاطعة!مقاطعة!قاطعة!اطعة!طعة!عة!ة!! رالكاف وتهّدد بالمقاطعة!رالكاف وتهّدد بالمقاطعة!الكاف وتهّدد بالمقاطعة!لكاف وتهّدد بالمقاطعة!كاف وتهّدد بالمقاطعة!اف وتهّدد بالمقاطعة!ف وتهّدد بالمقاطعة! وتهّدد بالمقاطعة!وتهّدد بالمقاطعة!تهّدد بالمقاطعة!هّدد بالمقاطعة!ّدد بالمقاطعة!ّ الفاف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!الفاف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!لفاف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!فاف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!اف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!ف تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة! تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!تحّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!حّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!ّذرالكاف وتهّدد بالمقاطعة!ّ
ندد االتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الجمعة، بقرار االتحاد اإلفريقي لكرة القدم باختيار مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية، لتنظيم حفلها السنوي بمناسبة 

لتأسيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم. الذكرى الـ63
   ك.  وليد 

وكشفت هيئة خير الدين زطشي، يف بيان لها، أن راسلت رئيس اإلحتاد اإلفريقي للعبة 
امللغاشي أحمد أحمد، للتنديد أيضا بقرار تنظيم منافسة كأس أمم إفريقيا داخل القاعات 2020

من طرف املغرب مبدينة العيون احملتلة.
مبناسبة  املقبلة  اإلحتفالية  يف  مشاركتها  عدم  القدم  لكرة  اجلزائرية  اإلحتادية  أكدت  كما 

الذكرى الـ63 إلنشاء اإلحتاد اإلفريقي لكرة القدم.
وذكرت الفاف يف بيانها، أنها حتافظ على قيمها الرافضة جلميع مظاهر اإلستعمارواإلحتالل  

بجميع أنحاء العاملوكانت سباقة لذلك منذ نظام «األبارتيد» بجنوب إفريقيا.
هذا  تنظيم  قرار  بسبب  «الكاف»  عائلة  داخل  انقسامات  حدوث  من  «الفاف»  وحذرت 

احلدث مبدينة العيون احملتلة ملا حتمله من دالالت سياسية.
جنوب إفريقيا تنسحب وأخرى تهدد

وكان منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة قد أعلن انسحابه من البطولة القارية 
لهذه املنافسة تضامنا مع الشعب الصحراوي، قبل أن يعلن املسؤول األول يف احتاد جنوب إفريقيا 
البطولة  يف  رسميًا  يشارك  لن  بالده  منتخب  أن  املاضي،  جوردان،األربعاء  داني  القدم،  لكرة 

القارية لكرة القدم داخل القاعة، وهذا بعد إصرار نظام املغرب على تنظيمها بعاصمة اجلمهورية 
العربية الصحراوية مدينة العيون احملتلة.

وهو ما يضع رئيس الكاف يف موقف حرج أمام أعضاءالهيئة اإلفريقية وأمام املجتمع الدولي 
أيضا، بعد إسناده مهّمة تنظيم بطولة إفريقيا لِكرة القدم داخل القاعة للمغرب، يف فترة ما بني 

الـ 28 من جانفي احلالي والـ 7 من فيفري املقبل.
بعد الفشل السياسي.. املغرب يوّظف الرياضة

بعد الفشل املتواصل لنظام املخزن املغربي يف إيجاد حل للقضية الصحراوية ومنح الشعب 
الصحراوي حرية تقرير املصير، رغم وضوح القرارات ونصوص األمم املتحدة، لم يجد من مالذ 
والشعب  احملتلة  الصحراوية  األراضي  عن  مغالطة  لصورة  الرياضة التسويق  ورقة  إستغالل  إلى 
الصحراوي الذي يعاني الظلم منذ سنوات طويلة، ليدوس هاته املرة على قرارات االحتاد الدولي 
القدم ألغراض  أو توظيف كرة  الرياضة يف السياسة  إقحام  القدم، والصارمة فيما يخص  لكرة 
سياسية، يف إنتظار تدخل الهيئة العاملية لوضع حد لهاته املهازل التي تتواصل كل يوم داخل 
هيئة أحمد أحمد ونائبه املغربي فوزي لقجع بالسيطرة على مقاليد «الكاف» واستغاللها ألغراض 
سياسية وأخرى ربحية، عوض اإلهتمام بتطوير اللعبة األكثر شعبية يف إفريقيا والرقي بها ملصاف 

القارات األخرى.

دورة األلعاب لألندية العربية للسي

 مشاركــة 74 ناديــ 
من 16 دولة في الطب 
الخامسـة  بالشارقــ 
كشفت اللجنة املنظمة العليا لدورة األلعاب لألندية  
للسيدات، عن مشاركة تاريخية لـ74 ناديًا عربيًا من 16   
بينها اجلزائر ضمن 9 ألعاب، يف النسخة اخلامسة التي  
مؤسسة الشارقة لرياضة املرأة، خالل الفترة من 2 حتى   

املقبل بالشارقة.
وأعلنت اللجنة عن تصّدر دولة اإلمارات قائمة الدول  
بـ14 ناديًا، فيما تشارك اململكة العربية السعودية بـ12 نا  
مرة يف تاريخ الدورة، ومملكة البحرين بـ8 أندية، واجلزائر ب   
واململكة األردنية الهاشمية ودولة الكويت بـ6 أندية لك  
نادي   إلى جانب  أندية،  بثالثة  وليبيا  أندية،  بـ4  ومصر 
م   كل  من  وناديني  من سوريا،  أندية  و3  السودان،  من 

وفلسطني، وناد واحد لكل من سلطنة ُعمان والعراق وامل
هذا    تشارك  اجلزائر  فان  املصدر  نفس  وحسب 
املنافسات يف رياضات كرة السلة، والكرة الطائرة، والكرة  

والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم.
لعبة   أن  مؤمتر صحفي،  اللجنة، خالل  وأوضحت 
  ، األلعاب  صعيد  على  مشاركات  عدد  أكبر  حققت 
عل   تتزاحم  أندية   9 بواقع  الطائرة  الكرة  تلتها  ناديًا،   12
املنافسة، فيما بلغ عدد األندية املشاركة يف منافسات الكر  
10 أندية، وألعاب القوى 8 أندية وكرة السّلة 9 أندية،   
مبواجهات على صعيد ألعاب: الرماية واملبارزة والقوس  

بينما تشارك فارسات من 5 أندية يف منافسات الفروسية
وعّرفت اللجنة بجدول املسابقات الذي يفتتح مبنافس  
السلة والطائرة والكاراتيه يف 3 فبراير املقبل، على صعيد  
  5 األربعاء  يوم  الرماية  منافسات  تنطلق  فيما  اجلماعية، 
بينما تستعد الفرق خلوض غمار حتديات الفروسية /قفز  
ومنافسات القوس والسهم يف 3 فبراير، على أن تستهل  

املبا   منافسات  وتبدأ  فبراير،   4 يف  الطاولة  الكرة  مشوار 
فبراير، وألعاب القوى يف 8 فبراير.

وحددت اللجنة موعد االجتماعات الفنية والقرعة   
والسه   والقوس  والطائرة  السلة  كرة  ملنافسات  فبراير  من 
ويوم    والفروسية،  الكاراتيه  اجتماع  فبراير  سيعقد يف 2 
فبراير    7 يف  ينظم  بينما  الطاولة،  وكرة  الرماية  أللعاب 

ألعاب القوى، يليه يف 8 فبراير اجتماع املبارزة.
استحدا   عن  للدورة  العليا  املنظمة  اللجنة  وأعلنت 
«أفضل جمهور»، وكأس «أفضل مشجعة»، إضافة للج  
الر  و»التمّيز  الرياضي»،  التفوق  «كأس  الدورة  تقدمها 
تخصيص   إلى جانب  النظيف»،  للعب  اللجان  و»احتاد 
ألفضل فريق جلنة ضمن اللجنة التنفيذية للدورة، وأفض  

وطني متعاون مع الدورة، وأفضل احتاد عربي.
وأشارت اللجنة، إلى تنظيم «جلسة رياضة املرأة يف  
العربي» اخلاص باإلعالميني واملؤثرين يف مجال اإلعالم  
إلى   الرامية  والتحديات  الفرص  بحث  بهدف  العربي، 
اإلعالمية   للمؤسسات  مقترحات  وتقدمي  املرأة،  برياضة 
وليس   املرأة  رياضة  لتطوير  محفزًا  اإلعالم  ليكون  القرار، 

وحسب.
رياضية موز   اللجنة عن جاهزية 13 منشأة  وكشفت 
الدورة،    منافسات  الستضافة  اإلمارة،  أنحاء  مختلف 
قاعات    7 تستضيف  فيما  الدورة،  منافسات  ستحتضن 

أخرى تدريبات وحتضيرات الفرق املشاركة.



اتحاد الحراش

سليمانــي غاضـب لعدم استغالل الميركاتو الشتوي

عمار بهلول:

المقاطعة لن تحل مشاكل 
األنديــة  الهاويـــة

إعتبر عمار بهلول، عضو 
املكتب الفيدرالي، أن فكرة 
األندية الهاوية، يف مقاطعة 

البطولة الوطنية، لن حتل 
مشاكلهم وصرح عمار بهلول 

لرجال االعالم: «استمعنا 
النشغاالت رؤساء األندية 
الهاوية، وعبرنا عن تأييدنا 
لهم، بالنظر للمشاكل التي 
يعانون منها».وأضاف عضو 

املكتب الفيدرالي: «سياسة 
املقاطعة ال تأتي أبدا بنتيجة، 

يجب منحنا الوقت الكايف، 
حلل مشكل األندية الهاوية». 

وجاءت تصريحات عضو 
املكتب الفيدرالي، عمار 

بهلول، عقب اجتماعه مؤخرا 
برؤساء األندية الهاوية.
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ستكون مرحلة العودة يف بطولة الرابطة االحترافية 
االبتعاد  يف  الراغب  احلراش  الحتاد  حاسمة  الثانية 
انطالق  منذ  يحتله  الذي  الترتيب  ذيل  عن  بسرعة 
املنافسة. وأكثر ما يبعث األمل يف نفوس العبيه أن 
البرنامج املتبقي من املنافسة هو يف صاحلهم؛ إذ لن 
يتنقل الفريق كثيرا خارج قواعده التي يستقبل فيها 
تقريبا كل الفرق املهددة بالسقوط، وسيسمح له ذلك 
بتدعيم رصيده يف النقاط لكن شريطة أن يفوز يف كل 

املباريات التي يستقبل فيها ضيوفه.
اجلميع  فإن  الفني  الطاقم  أو  الالعبني  وسواء 
من  للفريق  حصل  مما  الدرس  استخلص  يكون 
ارتكبت  التي  الذهاب  مرحلة  مباريات  يف  مساوئ 
رفيها التشكيلة احلراشية أخطاء كبيرة، جعلتها تقع 
عرضة النهزامات كان بوسعها تفاديها لوال املشاكل 
والتي  البطولة،  انطالق  عند  أركانها  هزت  التي 
كانت لها عالقة بتأخر إدارة النادي يف تأهيل بعض 
والناجت  املنافسة،  انطالق  عند  األساسيني  الالعبني 
تلك  النادي يف  واجهت  التي  املالية  الصعوبات  عن 

الفترة.
رئيس النادي محمد العايب يحاول، من جهته، 
يف  األمور  استقرار  على  نسبية،  بصفة  ولو  احلفاظ 
اجلانب املالي، حيث رفض تخصيص أموال طائلة يف 
مجال االستقدامات بالرغم من الضغوط القوية التي 
حاولت األطراف احمليطة بالفريق فرضها عليه، والتي 
املخضرمني.  الالعبني  ببعض  اتصال  على  كانت 
الرضوخ  عدم  على  ومصرا  العايب صريحا  كان  وقد 
ملطالبها، حيث فسر لهما موقفه قائال:»احتاد احلراش 
باحلفاظ على  املنافسة،  من  املرحلة  مطالب يف هذه 
التوازن املالي خلزينته.. كانت لدينا رغبة يف تدعيم 

الفريق بالعبني نعرف قدرتهم على مساعدة الفريق 
الذهاب  علينا  استحال  لكن  العودة،  مرحلة  يف 
النادي يف  وقوع  من  العملية؛ خوفا  هذه  إلى حتقيق 
من  معايشتها  عن  غنى  يف  نحن  أخرى  مالية  أزمة 
جديد.. الوحيد الذي استقدمناه إلى حد اآلن هو 

املهاجم عاودية الذي يتدرب مع الفريق».
مدرب  مع  العايب  حملمد  كان  املوقف  ونفس 
لعدم  تأسف  الذي  سليماني،  محمد  الفريق 
استفادته من العبني جدد كان يريد االعتماد على 
قال  الشأن  هذا  ويف  امليركاتو.  مرحلة  يف  خدماتهم 
سليماني: «صراحة، احتاد احلراش يعاني يف بعض 
جدد  العبني  استقدام  يتم  أن  نأمل  وكنا  مناصبه، 
لكن  الفريق..  تعداد  داخل  التوازن  نحدث  لكي 

سنواصل العمل مع ما هو بني أدينا».
إلجراء  الشلف  إلى  انتقل  احلراش  احتاد  وكان 
يف  العودة  مرحلة  خلوض  حتسبا  حتضيري  تربص 
املدرب  تعبير  حد  على  ممتازة،  تنافسية  ظروف 
هذا  إجناز  لظروف  مرتاح  إنه  قال  الذي  سليماني، 
اجلاري.  األسبوع  نهاية  الذي سينتهي يف  التربص 
الرفع  إلى  احلراشي  الفني  الطاقم  فيه  تربص سعى 
من استعدادات الالعبني السيما يف اجلانب البدني 
احلراشي  للفريق  السوداء  النقطة  مبثابة  كان  الذي 
خالل مرحلة الذهاب، وعليه البرنامج الذي سطره 
الشلف  إلى  االنتقال  قبل  احلراشي  الفني  الطاقم 
الفترة  النهار؛  يف  مرتني  بالتدرب  لالعبني  سمح 
والفترة  البدني،  للجانب  ُخصصت  الصباحية 
اجلانب  على  سليماني  املدرب  فيها  ركز  املسائية 
التكتيكي، غير أن اجلانب الذي استاء منه املدرب 
سليماني هو ضعف مردود الالعبني املستخلفني بعد 

الفريق  أجراها  التي  الودية  املباريات  يف  إقحامهم 
بعني املكان ضد فرق محلية أخرى، مثل فريق دفاع 
املستخلفني  الالعبني  بعض  تاجنانت؛ «صراحة، 
لم  الذي  الضعيف  مردودهم  بسبب  ظني  خيبوا 
مستوى  إلى  باالرتقاء  اآلن  حد  إلى  لهم  يسمح 
مجهودات  بذل  عليهم  يتعني  اآلخرين..  زمالئهم 

الفني»،  الطاقم  ثقة  كسب  أرادوا  ما  إذا  إضافية 
املصادر  بعض  قالت  الذي  سليماني،  املدرب  قال 
القريبة منه، إنه ينوي تسريح الالعبني الذين الحظ 
عليهم محدودية كبيرة يف اجلانبني الفني والبدني، 
سيتم  اللذان  وربوح،  مواحلي  الالعبان  بينهم  ومن 

استخالفهما بالعبني اثنني من فريق اآلمال.

اتحاد العاصمة

بطولة القسم الجهوي الثاني منطقة الجزائر العاصمة

الشبـاب الرياضــي لبلديـــة 
خراطـة بطل مرحلة الذهــاب

عاجلت جلنة اإلنضباط التابعة للرابطة اجلهوية للجزائر العاصمة قضية 
مقابلة شباب متزريت مع الشباب الرياضي لبلدية خراطة التي مت إجراؤها يوم 

31 ديسمبر املنصرم والتي توقفت عند الدقيقة 86  وذلك بعد قراءة ورقة اللقاء 
والتقرير اإلضايف حلكم املقابلة وكذلك النظر يف تقريرفريق شباب متزريت مع 
سماع أقوال مسؤوليه علما أن املقابلة لم تنتهي يف وقتها القانوني أين كانت 

النتيجة لصالح شباب خراطة بنتيجة هدفني مقابل صفر  كما مت معاقبة 
الالعب يايا ماسينيسا ب 8 مقابالت وغرامة مالية تقدر ب10000دج بسبب 

محاولته اإلعتداء على الرسميني
ومن جهة أخرى مت معاقبة الالعب غيالس بن بنيديري بحرمانه من 

اللعب ملدة سنتني كاملتني وغرامة مالية تقدر ب 15000دج بسبب تصرفه 
الطائش جتاه الرسميني طبقا للمادة 114 الفقرة 2 ويف ذات السياق مت منح  
نقاط لقاء فريق أيت يعمال مع شباب خراطة لهذا األخير وبنتيجة 3 مقابل 
صفر  طبقا للمادة 65 وهو ما سمح لفريق شباب خراطة من حصد 29 نقطة 

من أصل 42 نقطة ممكنة  بعد لعب 14 مقابلة وعليه أنهى فريق مدينة 8 ماي 
1945م مرحلة الذهاب كبطل شتوي للمرة الثانية على التوالي بعد أن حتصل 

على نفس اللقب السنة املاضية
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غول يحيل بلقروي على المجلس التأديبي
أبدى طارق غول املتحدث الرسمي باسم احتاد العاصمة، 
استغرابه من التصريحات التي أطلقها املدافع هشام بلقروي، 
والتي اتهم فيها إدارة النادي بطرده من الفندق بسبب رفضه 

خفض راتبه وقال غول : «لم نتوقع أن جند أنفسنا يف مثل هذا 
املوقف مع العب لم يقدم أي شيء للفريق، وشارك يف دقائق 

معدودة فقط رفقة احتاد العاصمة».
وأضاف «أؤكد أننا لم نقم بطرد الالعب، والدليل أنه 
قضى الليلة بالفندق وجاء معنا إلى امللعب، ال نعرف ماذا 
حدث بالفعل حتى اتصل باإلدارة وطالب باحلصول على 

وثائق تسريحه».وتابع «كنت حاضًرا يف االجتماع، املسيرون 
لم يقترحوا أبدا عليه خفض راتبه، بل طلبوا من وكيل 
أعماله مناقشة األمر معه». وأردف «أعتقد أن هذا األمر 

مشروع إلدارة احتاد العاصمة، خاصة وأن الفريق لم يستفد 
منه يف العديد من املباريات يف مرحلة الذهاب».وواصل «لم 
نكن نفكر أبًدا يف خفض راتب الالعب، بل أردنا مطالبته 
بالتركيز وبدل املزيد من اجلهد من أجل العودة بقوة، لكنه 
تسرع، يجب عليه حتمل مسؤولياته اآلن». وختم «أؤكد أن 

الالعب لم يكن لديه أي أزمة مع املدرب، خاصة وأن دزيري 
أصر منذ البداية على انتدابه، وذلك تقرر إحالة الالعب 

ملجلس تأديبي».

ستكون اجلزائر ممثلة بسبعة سباحني يف الطبعة الـ 53 من التحدي الدولي للسباحة 
بجنيف (سويسرا)، داخل احلوض الكبير (50 مترا)، املقرر بني 17 و 19 يناير اجلاري، 
وذلك بهدف حتقيق احلد األدنى املؤهل لأللعاب األوملبية بطوكيو2020- و بطولة إفريقيا 

املفتوحة بجنوب إفريقيا (أبريل 2020).وأرسلت االحتادية اجلزائرية للسباحة، قائمة تضم 
سبعة سباحني من املنتخب الوطني من بينهم ست فتيات، مع تسجيل غياب الثنائي 

عبد اهللا عرجون و لونيس خندريش، يف آخر حلظة، بسبب التزاماتهما اجلامعية.
ويف حديث مع "وأج" أفاد مدير املنتخبات الوطنية باالحتادية اجلزائرية للسباحة، ملني 

بن عبد الرحمان، أن العناصر  املختارة للمشاركة يف موعد جنيف، "تقترب من حتقيق 
األهداف املسطرة" من قبل املديرية الفنية الوطنية.

"سنشارك يف جتمع جنيف بسبعة سباحني من املنتخب الوطني، ينشطون جميعا يف 
البطولة احمللية مع تسجيل غياب عرجون وخندريش الرتباطات دراسية".

مضيفا : "نهدف عبر هذه املشاركة الي اقتطاع بطاقة األوملبياد، سيما بالنسبة 
للسباح جاب اهللا، الذي يقترب من حتقيق احلد األدنى (ب) يف 800 متر سباحة حرة. 
أما باقي العناصر فنتوقع منها حتقيق احلد األدنى املؤهل لبطولة إفريقيا املفتوحة، خاصة 

مبشاركة 4 سباحات شابات من مواليد 2003 و 2004".
وعن املعايير املعتمدة الختيار هذه القائمة، قال التقني : "اخترنا هذا الفريق بعد 
عمل حتضيري مع املدير الفني الوطني، ارتكز على مقاييس دقيقة، حيث أن جميع 
السباحني املسافرين إلى جنيف على مرمى حجر من حجز  مكان لهم يف البطولة 
اإلفريقية، وذلك بفارق ثانية و ثانيتني فقط، لهذا نتمنى لهم التوفيق يف مهمتهم".

واختتم املدير الفني الوطني حديثه "على العموم، منتلك قائمة تضم 20 سباحا 
كلهم قريبون من نيل بطاقة التأهل للموعد القاري او املوعد األوملبي، فأغلبهم ينشطون 

باخلارج، على غرار رمزي شوشار، منصف بلمان و رانيا نفسي، فهم يشاركون بصفة دورية 

يف التجمعات املؤهلة لألوملبياد، فضال عن السباحني احملليني، وهذا حتت إشراف االحتادية 
التي ترغب يف تأهيل أكبر عدد ممكن من  السباحني"، مشيرا إلى أن العناصر الوطنية 

ستشارك يف جتمعني مقبلني بنيس ومرسيليا (فرنسا).
ويطير وفد املنتخب الوطني اليوم اخلميس  بقيادة املدربني الوطنني، علي معنصري 
و إلياس نفسي، بينما سيكون رئيس رابطة والية اجلزائر للسباحة، فضيل األمني، رئيسا 

للبعثة اجلزائرية.
لإلشارة أن الكونفدرالية اإلفريقية للسباحة، قد حددت فترة حتقيق احلد األدنى 

املؤهل للعرس القاري بني 1 أكتوبر 2019 و 1 مارس 2020، بينما جترى فترة تسجيل احلد 
األدنى األوملبي، بني أبريل 2019 و 29 يونيو 2020.

و معلوم أن ثالثة سباحني جزائريني حققوا احلد األدنى للمشاركة يف األوملبياد حلد 
اآلن، و يتعلق األمر بأسامة سحنون (حد أدنى "أ" يف 50 و 100 متر سباحة حرة)، جواد 

سيود (حد أدنى "ب" يف 200 متر 4 سباحات) و عبد اهللا عرجون (حد أدنى  "ب" يف 
100 و 200 متر على الظهر).

قائمة السباحین المعنیین بتحدي جنیف الدولي :

- أنيس جاب اهللا / 400، 800 متر سباحة حرة.
- خنساء بلقاسمي / 50، 200،100 متر على الصدر و 200 متر أربع سباحات.

- سارة شاطر / 50، 100 متر على الظهر.
- سارة الطهاوي / 50، 100، 200 متر على الظهر.

- مرمي خالدي / 100، 200 متر فراشة.
- نسرين مجاهد / 50، 100 متر سباحة حرة و 50، 100 متر فراشة.
- إميان زيتوني / 50، 100، 200 متر على الظهر و 100 متر فراشة.

التحدي الدولي بجنيف

مشاركة سبعة سباحين جزائريين بهدف نيل تأشيرة األولمبياد وبطولة إفريقيا
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أّكد التقني األملاني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، بأنه 
النجاحات  الرغم من  العالم حاليا، على  أفضل مدرب يف  ليس 

الكبيرة التي يحققها الفريق حتت قيادته.
وقال كلوب خالل مؤمتر صحفي عقده أمس اجلمعة: «لست 
حاليا  تركيزي  وعامة  بالعالم،  مدرب  أفضل  أنني  من  متأكدا 

منصب على الفريق وحتقيق النجاحات هذا املوسم».
نهائي  ثمن  يف  منافسه  تعاقد  إمكانية  عن  كلوب  وبسؤال 
إدينسون  األوروجواياني  مع  مدريد  أتلتيكو  أوروبا  أبطال  دوري 
االنتقاالت  فترة  خالل  جيرمان  سان  باريس  مهاجم  كافاني 

الشتوية احلالية، متنى املدرب األملاني عدم حدوث ذلك.
وأضاف قائال يف هذا الصدد: «أعتقد أن ألفارو موراتا وجواو فيليكس خطيران بالفعل يف اخلط الهجومي ألتلتيكو 

مدريد، لذلك، آمل أال يحصل هذا النادي على خدمات كافاني».
ويلعب ليفربول ذهابا خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد يوم 18 املقبل، فيما تقام موقعة اإلياب يف ملعب «أنفيلد» 

بتاريخ 11 مارس.

مدرب برشلونة الجديد مدرب برشلونة الجديد درب برشلونة الجديد رب برشلونة الجديد ب برشلونة الجديد  برشلونة الجديد برشلونة الجديد رشلونة الجديد شلونة الجديد لونة الجديد ونة الجديد نة الجديد ة الجديد  الجديد الجديد لجديد جديد ديد يد د 
يستهدف نجم نابولييستهدف نجم نابوليستهدف نجم نابوليتهدف نجم نابوليهدف نجم نابوليدف نجم نابوليف نجم نابولي نجم نابولينجم نابوليجم نابوليم نابولي نابولينابوليابوليبوليوليليي

يبدو أن كيكي سيسيان، مدرب برشلونة اإلسباني 
اجلديد، لن يضيع الكثير من الوقت يف ساعاته األولى 
كمدرب للفريق الكتالوني، حيث سارع يف حتديد أول 
الفترة  خالل  معهم  التعاقد  يف  يرغب  الذين  الالعبني 

املقبلة.
بأن  الكتالونية  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وأفادت 
سيسيان وضع اإلسباني فابيان رويز، العب وسط نابولي 
االنتقاالت  فترة  خالل  أولوياته  رأس  على  اإليطالي، 
الصيفية القادمة، وأكدت الصحيفة أن مدرب البارصا 
اإلسباني  الدولي  بالالعب  املعجبني  أبرز  أحد  اجلديد 

الشاب، البالغ من العمر 23 عاما.
وسبق لرويز العمل حتت قيادة سيتني يف ريال بيتيس، 

كما سبق ملدرب الفريق األندلسي السابق رفض التفريط 
سابق:  وقت  يف  قال  حيث  البارصا،  لصالح  العبه  يف 
لكنني  فابيان،  لضم  يورو  مليون  دفع  أراد  «برشلونة 
بيتيس بني عامي  ريال  وتولى سيتني تدريب  رفضت»، 
املوسم  نهاية  عقب  عنه  يرحل  أن  قبل  و2019،   2017
صباح  برشلونة  لفريق  الفني  املدير  ليصبح  املاضي، 

الثالثاء.
على  اإليطالي  الفريق  عناصر  أبرز  من  رويز  ويعتبر 
مدار املوسمني املاضيني، وهو ما جعله محل اهتمام من 
الغرمي  إلى  باإلضافة  برشلونة،  رأسها  أندية، على  عدة 

التقليدي ريال مدريد.

كلوب: لست أفضل مدرب 
وأتمنى عدم التحاق 
كافاني  باألتلتيكو

زيدان يضع أعينه على بديل مودريتشزيدان يضع أعينه على بديل مودريتشيدان يضع أعينه على بديل مودريتشدان يضع أعينه على بديل مودريتشان يضع أعينه على بديل مودريتشن يضع أعينه على بديل مودريتش يضع أعينه على بديل مودريتشيضع أعينه على بديل مودريتشضع أعينه على بديل مودريتشع أعينه على بديل مودريتش أعينه على بديل مودريتشأعينه على بديل مودريتشعينه على بديل مودريتشينه على بديل مودريتشنه على بديل مودريتشه على بديل مودريتش على بديل مودريتشعلى بديل مودريتشلى بديل مودريتشى بديل مودريتش بديل مودريتشبديل مودريتشديل مودريتشيل مودريتشل مودريتش مودريتشمودريتشودريتشدريتشريتشيتشتشش
الريال يقترب من أولى صفقات الموسم 

ساري يعد بإعادة الكرة الذهبية ساري يعد بإعادة الكرة الذهبية اري يعد بإعادة الكرة الذهبية ري يعد بإعادة الكرة الذهبية ي يعد بإعادة الكرة الذهبية  يعد بإعادة الكرة الذهبية يعد بإعادة الكرة الذهبية عد بإعادة الكرة الذهبية د بإعادة الكرة الذهبية  بإعادة الكرة الذهبية بإعادة الكرة الذهبية إعادة الكرة الذهبية عادة الكرة الذهبية ادة الكرة الذهبية دة الكرة الذهبية ة الكرة الذهبية  الكرة الذهبية الكرة الذهبية لكرة الذهبية كرة الذهبية رة الذهبية ة الذهبية  الذهبية الذهبية لذهبية ذهبية هبية بية ية ة 
لرونالدولرونالدورونالدوونالدونالدوالدولدودوو

اعترف ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس اإليطالي، بانزعاجه 
من تفوق األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة اإلسباني، 
الكرة  سباق  يف  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  العبه  على 

الذهبية.
وخالل تصريحات أبرزها موقع «بليتشر ريبورت»، 
بالكرة  الفوز  على  رونالدو  مساعدة  «أود  ساري:  قال 
الذهبية السادسة أوًال»، وأكمل: إنه «أمر يضايقني 
عند التفكير بأن هناك العبًا آخر حصل على اجلائزة 
مساعدته،  على  وأعمل  فيه  أفكر  وأنا  منه،  أكثر 
فهذا هو هديف وهدف الفريق، ألن األمر يناسبه».

اخلامسة  الذهبية  كرته  على  رونالدو  وحصل 
بعد  التالي  العام  يف  خسرها  لكنه   ،2017 عام 
ريال  يف  السابق  زميله  لصالح  لليويف،  انتقاله 
مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، يذكر أن الالعب 
البرتغالي حصل على اجلائزة أعوام 2008 الدولي 

و2013 و2014 و2016 و2017.
وجنح ميسي يف فض الشراكة مع رونالدو بنهاية 
مجلة  متنحها  التي  باجلائزة  بتتويجه  املاضي،  العام 
«فرانس فوتبول» الفرنسية ألفضل العب يف العالم للمرة 

السادسة.

اقترب نادي ريال مدريد اإلسباني من إبرام صفقة شتوية 
بضم دوني فان دي بيك، العب خط وسط نادي أياكس 

أمستردام الهولندي، خالل الساعات القليلة املقبلة.
مبستقبل  احمليط  الغموض  ظل  يف  األنباء  هذه  وتأتي 

عدة  أفادت  إذ  مدريد،  ريال  مع  مودريتش  لوكا  الكرواتي 
األمريكي  الدوري  أندية  ألحد  انضمامه  بإمكانية  تقارير 

«دي  صحيفة  وبحسب  احلالي،  املوسم  نهاية  عقب 
على  امللكي  النادي  فإن  الهولندية،  تيليجراف» 
بداية  فان دي بيك  تعاقده مع  مشارف اإلعالن عن 

من صيف 2020.
ويبدو أن مسؤولي النادي ملكي قد توصلوا التفاق 
مع صاحب الـ22 عاما، بعدما تعطلت صفقة انتقاله 
التقارير  تشير  إذ  املاضي،  الصيف  اإلسباني  لى للنادي  إ

إمكانية ضمه مقابل 55 مليون يورو.
بعد  الريال  مسؤولي  أنظار  بيك  دي  فان  املوسم وجذب  يف  تألقه 

أبطال  دوري  يف  مشاركته  خالل  أياكس،  مع  ، املنصرم  با و ر و أ
على  اخلروج  قبل  النهائي  نصف  إلى  فيه  وصل  يد الذي 

تداعيات قرار الكاف األخير بدأت تبرزتوتنهام هوتسبير اإلجنليزي.
ريدناب ينصح اإلنجليز بتفادي التعاقد 

مع الالعبين األفارقة
يرى هاري ريدناب، مدرب توتنهام اإلجنليزي األسبق، أن تعاقد أندية البرميييرليغ مستقبال مع العبني 
أفارقة سيكون محل تفكير مطول، وذلك يف ضوء قرار االحتاد األفريقي لكرة القدم بإعادة بطولة كأس األمم 

إلى موعدها السابق يف شهري يناير وفبراير.
وقال ريدناب يف تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»: «بالتأكيد األمر سيؤثر على تفكير األندية 
أفارقة»، وتابع: «مما ال شك فيه أن هؤالء الالعبني لن  بالتعاقد مع العبني  يتعلق األمر  اإلجنليزية عندما 
قبلها، فال يوجد وقت كاٍف لالستشفاء  الذي كانوا عليه  بنفس مستواهم  البطولة األفريقية  يعودوا من 
بالطبع  ألنهم  أسابيع   8 أو   6 ملدة  الالعبني  من  وافرا  عددا  تفقد  مفاجئ  «بشكل  وأضاف:  والتعايف»، 

سينضمون ملعسكرات منتخبات بالدهم قبل البطولة».
وجاء ذلك عقب قرار االحتاد األفريقي قبل يومني بعودة البطولة القارية يف نسختها املقبلة «الكاميرون 
أقيمت  بعدما  وفيفري،  جانفي  تاريخها يف شهري  طوال  معتادا  كان  الذي  السابق  موعدها  إلى   «2021
النسخة املاضية «مصر 2019» يف الصيف، وهو األمر الذي سيهدد مشوار احملترفني األفارقة يف املالعب 
األوروبية بشكل عام، ال سيما املتألقني يف أنديتهم يف البرميييرليغ مثل اجلزائري رياض محرز والسنغالي 

ساديو ماني واملصري محمد صالح.

ي من إبرام صفقة شتوية 
خط وسط نادي أياكس 

ي
بضم دوني فان دي بيك، العب خط وسط نادي أياكس 

ت القليلة املقبلة.
مبستقبل  احمليط  موض 

عدة  أفادت  إذ  عدة مدريد،  أفادت  إذ  مدريد،  ريال  مع  مودريتش  لوكا  الكرواتي 
األمريكيييييييييييييييييييييي  الدوري  األمريكي ندية  الدوري  أندية  ألحد  انضمامه  بإمكانية  تقارير 

«دي  صحيفة  سب 
على  امللكي  دي 
بداية  ن دي بيك 
 قد توصلوا التفاق 
لت صفقة انتقاله 
التقارير  تشير  إذ  لى  إ

.
بعد  الريال  ااملوسمسؤولي  يف  تألقه 

أبطال  دوري  يف  كته 
ي

أبطال  دوري  يف  مشاركته  خالل  أياكس،  مع  ، املنصرم  با وو رر و ، أأ با و ر و أ
على  اخلروج  قبل  ييدددد ي 
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واشنطن تقر:
11 جنديا أصيبوا في هجوم إيران على 

قاعدة عين األسد العراقية
أعلنت القيادة المركزية األميركية أن 11 جنديا 
أميركيا -على األقل- أصيبوا بجروح في الهجوم 
اإليراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود 
أميركيون، رغم نفي البنتاغون سابقا وقوع 

إصابات.

بيل  األميركية  املركزية  القيادة  باسم  املتحدث  وقال 
من  أي  يقتل  لم  أنه  حني  «يف  بيان-  -يف  أوربان 
اجلنود األميركيني يف الهجوم اإليراني يف الثامن من 
العديد  فإن  اجلوية؛  األسد  قاعدة عني  على  جانفي 
منهم خضعوا للعالج من أعراض االرجتاج الناجتة عن 
االنفجار، وال يزالون يخضعون للتقييم». وأضاف «يف 
األيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية 
مكثفة، مت نقل بعض اجلنود من قاعدة عني األسد»، 
محددا أن 11 جنديا نقلوا إلى «مركز الندستول الطبي 
يف  عريفجان»  «كامب  وإلى  أملانيا،  يف  اإلقليمي» 

الكويت إلجراء فحوص.
التلفزيون  قال  احلالي،  جانفي  من  الثامن  ويف 
جنديا  ثمانني  عن  يقل  ال  ما  إن  اإليراني  الرسمي 
الصاروخي اإليراني على  الهجوم  قتلوا جراء  أميركيا 
انتقاما  العراق،  يف  أميركية  قوات  تضمان  قاعدتني 
غارة  يف  سليماني  قاسم  القدس  فيلق  قائد  الغتيال 

أميركية قرب مطار بغداد يف الثالث من الشهر ذاته.
وأشارت املصادر اإليرانية إلى عدم اعتراض أي 
صاروخ إيراني، وأكدت أن «أضرارا جسيمة» حلقت 
قاعدة  يف  عسكري  وعتاد  أميركية  مروحية  بطائرات 
عني األسد يف األنبار (غربي العراق). وأعلن احلرس 
الثوري اإليراني فجر ذلك اليوم استهداف قاعدة عني 
األسد التي تضم جنودا أميركيني يف محافظة األنبار 
وحينها،  أرض-أرض.  صواريخ  بعشرات  العراقية 
الهجوم  إن  (بنتاغون)  األميركية  الدفاع  وزارة  قالت 
وأربيل.  األسد  عني  قاعدتي  استهدف  الصاروخي 
12 من  أكثر  أطلقت  أن إيران  إلى  البنتاغون  وأشار 

صاروخا باليستيا على القاعدتني اللتني تتمركز فيهما 
قوات أميركية.

يف  قال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
أول تغريدة ينشرها عقب الهجوم اإليراني «كل شيء 
على ما يرام، صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتني 
عسكريتني يف العراق. تقييم اخلسائر واألضرار التي 
جيش  أقوى  لدينا  جدا،  جيدة  اآلن  حتى  حتدث 
إلى حد  العالم  ومجهز جتهيزا جيدا يف أي مكان يف 

بعيد.
وكاالت

السعودية  إن  أمريكي  قال مسؤول 
يف  للبدء  دوالر،  مليون   500 دفعت 
األمريكية  القوات  تكاليف  تغطية 

العاملة يف البالد.
إن»،  إن  أفادت شبكة «سي 
العربية  بأن اململكة  اجلمعة،  صباح 
العام  من  ديسمبر  السعودية يف 
املسؤول  لسان  على  مؤكدة  املاضي، 
ترامب،  دونالد  الرئيس  أن  األمريكي 
قد قال األسبوع املاضي، يف مقابلة مع 

«قد  الرياض  إن  نيوز»،  «فوكس  قناة 
أودعت بالفعل مليار دوالر يف البنك». 
ويف وقت سابق من هذا األسبوع، لم 
يستطع «البنتاغون» تأكيد إذا ما كانت 
ونوهت  سدادها.  مت  قد  مبالغ  أية 
األولى  املرة  ليست  أنه  إلى  الشبكة 
يف  السعوديون  فيها  يساهم  التي 
للواليات  العسكرية  التكاليف  تغطية 
السعودية  دفعت  أن  فسبق  املتحدة، 
36 األخرى  اخلليج  ودول  والكويت 

حرب  تكاليف  لتغطية  دوالر،  مليار 
اخلليج يف الفترة 1990-1991.

ومازالت احملادثات الثنائية مستمرة 
ماهية  حول  وواشنطن  الرياض  بني 
السعوديون.  سيغطيها  التي  النفقات 
حساب  إلى  القرار  هذا  وسيؤدي 
أن  املتحدة  الواليات  تعتقد  ملا  نهائي 
ريبيكا  قالت  به.  مدينون  السعوديني 
باسم البنتاغون،  املتحدثة  ريباريش، 
الرئيس  توجيهات  مع  «متاشًيا  إنه 

لزيادة تقاسم أعباء الشركاء، أشركت 
السعودية  العربية  اململكة  الدفاع  وزارة 
هذه  النشر  عمليات  تكلفة  تقاسم  يف 
تدعم  التي  األمريكية)،  (للقوات 
األعمال  ومتنع  اإلقليمي  األمن 
احلكومة  وافقت  وقد  العدائية. 
ضمان  يف  املساعدة  على  السعودية 
قدمت  وقد  األنشطة،  هذه  تكلفة 

املساهمة األولى».
البنتاغون  باسم  املتحدثة  وأشارت 

إلضفاء  جارية  «املناقشات  أن  إلى 
الطابع الرسمي على آلية للمساهمات 
املستقبلية التي تعوض تكلفة عمليات 
نشر» القوات. وتأتي تصريحات ريبيكا 
ريباريش، رغم ما صرحت به لشبكة 
األربعاء،  أمس،  أول  إن»،  إن  «سي 
من أن السعودية لم تدفع املقابل املادي 
لتواجد القوات األمريكية يف اململكة.

مسؤول أمريكي:
 السعودية دفعت 500 مليون دوالر مقابل نشر قوات أمريكية في البالد

فجر  لبنانيون،  محتجون  أقفل 
بالعاصمة  الطرقات  من  عددا  اجلمعة، 
48 الـ  مهلة  انتهاء  بعد  وذلك  بيروت، 

لتشكيل  السلطة  أعطوها  التي  ساعة 
احلكومة.

ويواصل رئيس الوزراء املكلف حسان 
مشاورات  أسابيع،  أربعة  منذ  دياب، 
رفضا  اآلن  من  تواجه  حكومة  لتشكيل 

بني احملتجني. ومساء اخلميس، انتشرت 
دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
عدم  ظل  يف  مدني،  عصيان  إلى  تدعو 
محتجون  وأقفل  احلكومة.  تشكيل 
بشكل  بيروت  الرينغ وسط  تقاطع جسر 
كامل باملستوعبات واإلطارات، بالتزامن 
احلمرا  منطقة  باجتاه  السير  قطع  مع 
الطريق يف  قطع  مت  العاصمة. كما  غرب 

«اجلّية» غرب بيروت، إضافة إلى إحراق 
شبان إطارات يف منطقة «الزوق» شمال 

العاصمة.
محتجون  عمد  البالد،  وشمالي 
الرئيسية  الطرقات  من  عدد  إقفال  إلى 
النور يف مدينة  يف منطقة حلبا، وساحة 
بالطبقة  منددة  هتافات  وسط  طرابلس، 
نطاق  ضمن  أما  احلاكمة.  السياسية 
محتجون  فقطع  شرقا،  البقاع  محافظة 
زحلة  ومستديرة  تعلبيا،  منطقة  طريق 

باإلطارات املشتعلة.
طرقات  قطع  متظاهرون  ويواصل 
جديدة  انتكاسة  ظل  يف  بالبالد، 
ورفضا  احلكومة،  تشكيل  بجهود 
الصعبة،  والسياسية  املعيشية  لألوضاع 
عن  بعيدة  اختصاصيني  حلكومة  وطلبا 
األحزاب. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 
أجبرت  شعبية  احتجاجات   ،2019
االستقالة،  على  احلريري  حكومة سعد 

يف التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
ق.د

لبنان 
تواصل االحتجاجات مع انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

الجيش اإلسرائيلي يعتدي على المصلين في 
المسجد  األقصى

األقصى،  املسجد  يف  املصلني  مئات  على  اإلسرائيلي  اجليش  جنود  اعتدى 
اجلمعة، عقب صالة الفجر.

وأكدت وكالة «معا»، اجلمعة، أن اعتداء قوات اجليش اإلسرائيلي على املصلني 
واالختناق،  بالرضوض  منهم  العشرات  إصابة  إلى  أدى  األقصى  املسجد  باحة  يف 
يف جمعة أطلق عليها الفلسطينيون «جمعة الكرامة». وأوضحت أن عشرات اجلنود 
اقتحموا  اإلسرائيليني،  احلدود  وحرس  والشرطة  الضباط  وكبار  اخلاصة  القوات  من 
خالل  املصلني  والحقوا  املغاربة،  وباب  حطة  باب  األقصى عبر  ساحات املسجد 
والدفع  بالضرب  عليهم  واعتدوا  املشرفة،  الصخرة  قبة  مسجد  ساحة  يف  وجودهم 
املطاطية  األعيرة  القوات  أطلقت  ذلك  وخالل  الساحة،  إخالء  على  وأجبروهم 
باجتاههم، وأجبروهم على اخلروج من املسجد. وأوضح أحد املصلني أن قوات اجليش 
عليهم  باالعتداء  األقصى  الى  توافدهم  وخالل  املصلني  مبضايقة  بدأت  اإلسرائيلي 
ومالحقتهم وعرقلة دخولهم إلى املسجد، كما منعت إدخال املياه والكعك والتمور 
اٌألقصى.  الى  املصلني خالل دخولهم  العشرات من  هويات  واحتجزت  أيضا،  إليه 
كما متركزت وحدة القوات اخلاصة من فرق اخليالة عند باب األسباط، وأوقفوا الشبان 

وأخضعوا بعضهم للتفتيش.
وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية «كان»، صباح اليوم، اجلمعة، أن قوات الشرطة 
اإلسرائيلية فرقت مئات املصلني يف املسجد األقصى بعد ترديد هتافات «بالروح بالدم 

نفديك يا أقصى».
وانطلقت دعوات شبابية فلسطينية ألداء صالة فجر اليوم يف األقصى، وأطلقوا 
اليومية  باقتحاماته  األقصى،  يف  االنتهاكات  على  ردا  الكرامة»،  «جمعة  عليه 
والقدمي  «القبلي  األقصى  مساجد  وامتألت  عنه،  وإبعادهم  املصلني  على  واالعتداء 
والرحمة» باملصلني الذين لبوا النداء، وعقب انتهاء الصالة جابت مسيرة من مصلي 

باب الرحمة باجتاه ساحة املسجد القبلي وهتف الشبان خاللها لألقصى والقدس.
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 تكنولوجيا

الكشف عن أول قرص تخزين 
محمول بسعة 8تيرابايت

 ،SanDisk «سانديسك»  شركة  كشفت 
خالل مشاركتها يف معرض اإللكترونيات االستهالكية 
CES 2020، املقام حالًيا يف مدينة الس فيجاس 
نوع  تخزين خارجي من  لقرص  منوذج  األميركية عن 

SSD وبسعة هي األكبر حتى اآلن.
ويأتي قرص التخزين احملمول من سانديسك بسعة 
قدرها 8 تيرابايت، وهو ميتاز بصغر حجمه، إذ ميكن 
النقل  بروتوكول  بدعم  ميتاز  كما  اجليب.  يف  وضعه 
بسرعة   SuperSpeed USB السريع 

تصل إلى 20 غيغابت يف الثانية.
مجرد  يزال  ال  اخلارجي  التخزين  قرص  أن  ومع 
منتج  إلى  ليتحول  الوقت  بعض  يحتاج  أولي  منوذج 
ميكن شراؤه من األسواق، إال أن الشركة أعلنت عن 
San- باسم  الصغر  فائقة  محمولة  فالش  ذاكرة 
Disk Ultra Dual Drive

من  ومنفذ  تيرابايت،   1 بسعة   Luxe USB
نوع USB-C. ومن املتوقع طرحها للبيع يف وقت 

الحق من العام احلالي.
عرضت  قد  كانت  «سانديسك»  شركة  أن  ُيشار 
ذاكرة فالش الفائقة الصغر أول مرة كنموذج أولي يف 
إلى  تتحول  اليوم  هي  وها   ،CES 2018 معرض 

منتج استهالكي.
لذاكرة  املقرر  السعر  عن  الشركة  تعلن  ولم 
SanDisk Ultra Dual Drive
Luxe، ولكنها أكدت أنها ستتوفر للشراء خالل 

الربع احلالي.

هذه أكثر الدول رقابة على اإلنترنت..
كشفت دراسة جديدة نشرها الموقع المتخصص في مقارنة أدوات الخصوصية 
–Comparitech.com –  عن أكثر الدول فرضًا للرقابة على 

اإلنترنت حول العالم.

ال  الشمالية  كوريا  فإن  الدراسة،  وبحسب 
رقابًة  الدول  أكثر  بكونها  األول  املركز  حتت  تزال 
على اإلنترنت، ثم جاءت جارتها الصني يف املركز 
إيران،  ثم  الثالث،  املركز  يف  روسيا  ثم  الثاني، 

وكذلك تركمانستان.
10 على  املوقع  ركز  الدول  ولتصنيف  هذا 

وحظر  التورنت،  خدمات  تقييد  وهي:  عوامل، 
خدمات التورنت، وتقييد احملتوى اجلنسي، وحظر 
احملتوى اجلنسي، وتقييد وسائل اإلعالم السياسية، 
وحظر وسائل اإلعالم السياسية، وتقييد شبكات 
التواصل،  مواقع  وحظر  االجتماعي،  التواصل 

وتقييد خدمات VPN، وحظرها.
حققت  العوامل،  هذه  كل  يف  النظر  وبعد 

كوريا الشمالية العالمة الكاملة، إذ إنها حتظر كل 
شيء، ثم جاءت الصينية بـ 9 نقاط، ثم روسيا 

وتركمانستان وإيران بـ 7 نقاط.
تعد  أصبحت  اإلنترنت  على  الرقابة  أن  ومع 
حيث  العالم،  أنحاء  جميع  يف  كبيرة  مشكلة 
التحكم  أو  خنق  الدول  من  متزايد  عدد  يحاول 
إال  بأخرى.  أو  بطريقة  اإلنترنت  عبر  احملتوى  يف 
أصبحوا  املستخدمني  أن  تدرك  احلكومات  أن 
احلظر  لتجاوز   VPN خدمات  يستخدمون 

املفروض.
ُيشار إلى أن الدراسة ال تشتمل على حاالت 
وهي  املواطنني،  عن  باإلنترنت  االتصال  قطع 
مشكلة كبرى يف عدد من الدول، مبا يف ذلك الهند 

التي أصبحت تزيد من رقابتها على اإلنترنت.

ابتسام   بوكثير

مفاجأة من «sony».. سيارة كهربائية
أدهشت شركة سوني اجلميع يف مدينة الس فيغاس، 
عندما استخدمت مؤمترها الصحايف يف معرض اإللكترونيات 
للسيارة  مفهومها  لعرض   CES 2020 االستهالكية 
السيارة  هذه  صممت  حيث  املسرح،  على  الكهربائية 
الكهربائية الستعراض واختبار منصتها اجلديدة للسيارات 

.Sony Vision-S املتصلة
وليس  أولي،  منوذج  مجرد  هي  السيارة  أن  إلى  ويشار 
من املفترض أن تكون مؤشرًا على طموحات شركة سوني 

اليابانية يف بيع السيارات يف أي وقت قريب.
هذا وصنعت السيارة من قبل فريق الذكاء االصطناعي 
التابع لشركة سوني، وهو الفريق نفسه الذي  والروبوتات 
سيارة  وتهدف   ،Aibo املسمى  الروبوتي  الكلب  صنع 
القوة  نقاط  إبراز  إلى  الكهربائي  املفهوم  ذات  السيدان 
املتعددة يف التكنولوجيا اليابانية، من منتجات الترفيه إلى 

أجهزة استشعار الكاميرا واملزيد.
ووفقًا للشركة، فإن مفهوم السيارة الكهربائية ال يحمل 
Sa- الداخلي  الرمزي  االسم  سوى  اآلن  حتى  اسما 
اختبار  مت  أنه  من  بالرغم  وذلك   ،fety Cocoon
السيارة  أن  لضمان  الطريق  على  كامل  بشكل  السيارة 

Vision-S ومنصتها 

تلتزمان بقواعد السالمة.
أدهشت شركة سوني اجلميع يف مدينة الس فيغاس، 
عندما استخدمت مؤمترها الصحايف يف معرض اإللكترونيات 
للسيارة  مفهومها  لعرض   CES 2020 االستهالكية 
السيارة  هذه  صممت  حيث  املسرح،  على  الكهربائية 
الكهربائية الستعراض واختبار منصتها اجلديدة للسيارات 

.Sony Vision-S املتصلة
وليس  أولي،  منوذج  مجرد  هي  السيارة  أن  إلى  ويشار 
من املفترض أن تكون مؤشرًا على طموحات شركة سوني 

اليابانية يف بيع السيارات يف أي وقت قريب.
هذا وصنعت السيارة من قبل فريق الذكاء االصطناعي 
والروبوتات التابع لشركة سوني، وهو الفريق نفسه الذي 
سيارة  وتهدف   ،Aibo املسمى  الروبوتي  الكلب  صنع 
القوة  نقاط  إبراز  إلى  الكهربائي  املفهوم  ذات  السيدان 
املتعددة يف التكنولوجيا اليابانية، من منتجات الترفيه إلى 

أجهزة استشعار الكاميرا واملزيد.
ووفقًا للشركة، فإن مفهوم السيارة الكهربائية ال يحمل 
Safety اسما حتى اآلن سوى االسم الرمزي الداخلي
السيارة  اختبار  مت  أنه  من  بالرغم  وذلك   ،Cocoon
ومنصتها  السيارة  أن  لضمان  الطريق  على  كامل  بشكل 

Vision-S تلتزمان بقواعد السالمة.
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كرزيكة  أحمد

املجتمع  لدى  الزواج  من  الثاني  العدد  يف  تطرقنا  بعدما 
إلى  نذهب  العدد  هذا  يف  العرس  وبداية  للخطبة  التارقي 

كيفية  .
النساء  أن  ك.سنوسي  الثقايف  الباحث  أكد  ما  وحسب 
يسمى  ما  أو  العرس،  لوليمة  الكسكسي  أو  الطعام  تصنع 
يتم  قبل ذلك، حيث  أياما  يتم حتضيره  وقد  «أسكسكس» 
يوم  أما  العرس،  يوم  النتظار  أكياس  يف  وضعه  ليتم  جتفيفه 
العروس،  املرأة  مهر  لتقدمي  العروس  أهل  فيتقدم  األربعاء 
والذي يكون مرفقا بالهدايا وهدية أم العروس عادة ما تقدم يوم 
اخلميس وتسمى « تاغتست» وهي عبارة عن كبش أو جمل 
وذلك حسب املكانة االجتماعية ألصل العروس، حيث يتم 
ذبح الهدية وتقسيمها بني احلاضرات من النساء تعبيرا عن 
الثاني  اليوم  العروس. ويف صباح  قدمناه ألم  الذي  اجلميل 
يبدأ الرجال يف ذبح اجلمل والكباش حتضيرا لقدوم الضيوف 
املدعويني من جميع معارف العريس والعروسة الذين يقدمون 
محملني  معارفهم،  حسب  على  الوطن  جهات  جميع  من 
بهدايا وهبات للزوجني. وتقوم النسوة بإعداد العشاء جلميع 

األقارب والضيوف حتضيرا لليلة العقد
أو خيمة معزولة  تبقى يف بيت  العروسة  الليلة  ويف هذه 
اخلبرة  ذواتي  من  وزيراتها  برفقة  للعرس  التحضير  أيام  طيلة 
، أما العريس فهو أيضا يبقى يف بيت عزلته أو خيمة بعيدة 
مع وزرائه أو مرافقيه من ذوي اخلبرة يف خدمته ملكا محروس 
من جميع النواحي، ويقوم العريس بإرسال وكالة العقد التي 
منصوبة  خيم  يف  العقد  يكون  و  العقد  أثناء  تداولها  سيتم 
مسبقا جلميع الناس احلاضرين للزفاف وبحضور مشائخ كبار 
ويبدوا بإلقاء الدروس الدينية لفائدة اجلميع  وبعدها يتم عقد 
الزواج بني العرسان يف طقوس خاصة بعادات وتقاليد املنطقة، 

وبعدها قراءة الفاحتة جماعيا والدعاء بالصالح للمتزوجني.
يف العدد القادم متتبعي جريدة أخبار الوطن سنتطرق إلى 

ليلة الدخلة وكيف تزف الزوجة لبيت زوجها.

يعاني ويالت المرض
األستاذ لباد محمديطلب مساعدة للعالج في الخارج   

تتواصل معاناة األستاذ لباد محمد األمني وهو شاب يف العقد الثالث من عمره األخير يدرس مبتوسطة سيدي مجاهد حيث 
يشكوا األخير من مرض خطير و مضاعفات على مست ى الرجل اليمنى نغصت عليه حياته األسرية و املهنية و يف هذا الصدد» 
عملية  إجراء  يتطلب  الذي  الطبي  ملفه  من  نسخة  تضمنت كذلك  املريض  زمالء  من  استغاثة  رسالة  الوطن»  أخبار   » تلقت 
جراحية باخلارج و تبلغ كلفتها بنحو 120مليون سنتيم دون تكاليف إضافية ونظرًا للحالة االجتماعية اليستطيع توفير هذا املبلغ 
الكامل كشف زمالئه و جيرانه عبر منبرنا اإلعالمي وجددوا  مناشدتهم لكل اجلمعيات وكذا ذوي القلوب الرحيمة  واإلحسان 
من احملسنني والزمالء بقطاع التربية و التعليم من أجل مساعدته ماديا إلجراء عملية جراحية يف أقرب وقت ممكن . واهللا اليضيع 

أجر احملسنني 
لالتصال واملساعدة : 0668590826 الهاتف الشخصي للمريض 

تلمسان: بكاي ريان
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ألن الجوع في الشتاء ال مفر منه

 هكذا تسيطر على زيادة الوزن قبل الربيع
اليختلف اثنان على أن 
شهيتنا لتناول الطعام 

تزداد أكثر ويرتفع شعور 
الجوع في الشتاء، دون أن 
نعلم السبب. لكن معرفتنا 
لألسباب ستساعدنا على 
إيجاد الحل، وهو إنقاص 

الوزن، الذي نكتسبه سنويًا 
قبل دخول فصل الربيع.

أسباب زيادة الجوع في الشتاء:
رئيسيًا  سببًا  تعد  إذ  احلركة،  قلة   1-
وراء زيادة الوزن خالل فصل الشتاء، ألن أكثرنا 
شاشة  وأمام  املنزل  داخل  البقاء  على  يعتاد 

التلفاز أو األجهزة اإللكترونية.
1-2 بني  الفرد  عند  الوزن  يزيد  وفيما 

ببقية  مقارنة  الشتاء  فصل  خالل  كيلوغرام 
وممارسة  البدني  النشاط  قلة  فإن  السنة،  فصول 
السعرات  حلرق  تؤدي  ال  الرياضية  التمارين 
يف  املكتسب  الوزن  يتكَدس  وبالتالي  احلرارية، 

اجلسم أكثر.
-2 كآبة الطقس التي يسببها فصل الشتاء، 
إذ أكدت الدراسات وجود عالقة بني انخفاض 
باملزاج  بتحكمه  املعروف  السيروتونني  هرمون 
األكل  على  الشهية  زيادة  وبني  واالكتئاب، 

خالل فصل الشتاء.
تناول  طريق  عن  ذلك  على  التغلب  ميكن 
األسماك الغنية بالدهون واألوميغا 3، وهو بدوره 

يعمل على حتسني املزاج.
خالل  الشمس  ألشعة  التعرض  عدم   3-
ما  بالكآبة،  اجلسم  فيصاب  الشتاء،  فترة 

املليئة  األطعمة  بعض  يف  ذلك  لتعويض  يدفعه 
بالنشويات لتشعره بالسعادة.

ويرتبط الضوء أيضًا بزيادة الشهية، إذ وجدت 
دراسات أن %6 من العالم يعانون نوعًا معينًا من 

االكتئاب عند غياب الضوء.
حرارة  فإن  وبالتالي  الباردة،  األجواء   4-
الشتاء،  خالل  ملحوظ  اجلسم تنخفض بشكل 
بعض  تناول  طريق  عن  لرفعها  منا  املرء  فيسعى 
واألجبان  والشوكوالتة  كالنشويات  األطعمة 

واحللويات بأنواعها.
جفاف  يؤدي  الكايف:  املاء  تناول  عدم   5-
اجلسم إلى تنشيط بعض اخلاليا اخلاصة باجلوع 
والعطش يف الدماغ، ممّا يدفعنا إلى تناول كمّيات 

أكبر من الطعام.
األشخاص  بعض  يولي  املياه: ال  -5 قلة 
اهتمامًا كبيرًا يف فصل الشتاء بتناول املياه، فيقوم 
اجلسم بإرسال إشارات إلى الدماغ، يفسرها املخ 
على أن الشعور بالعطش يعني أن الشخص يتضور 
جوعًا، ما يؤدي إلى اإلفراط يف تناول األطعمة.

ما الحلول؟
البعض  الّشتاء: يعتبر  فصل  يف  احلمية 
األمور  من  الّشتاء  فصل  يف  أَنّ خسارة الوزن 
الذي  الّطعام  تقّل، وكمّية  الّصعبة، ألّن احلركة 
يتناوله الّشخص تزيد، بسبب حاجة اجلسم إلى 

حرق املزيد من الّطاقة لكي يدّفئ نفسه.
ُطرق تخفيف الوزن في الشتاء

يف تخفيف  تساعد  التي  التالية  الطرق  اتبع 
وزنك:

• يحتاج جسم اإلنسان إلى الّدهون، حلرق 
الّطاقة وملنح اجلسم الدفء، وملساعدته يف القيام 
عليك  يجب  لذلك  الّالزمة،  احليوّية  بالعملّيات 
الّدهون  التي توّفر للجسم  أن ترّكز على األطعمة 
الطبيعية، كالّلوز، والّزيتون، والّسلمون، واّجلوز، 
وهذه األطعمة ال ُتسّبب أّي زيادة يف الوزن، بل 
وحتّسن  الوزن،  إنقاص  عملّية  يف  ُتساعده  إّنها 

أيضًا املزاج العاّم لإلنسان.
• إذا أردت أن تتناول شيئًا حلوًا، ال تتناول 
تناول  بل  احلرارّية،  بالّسعرات  املليئة  احللوّيات 

من  الفترة  تلك  يف  متوّفرة  تكون  التي  الفواكه 
العام.

األطعمة  بتناول  نفسك  تدّلل  أن  وميكنك 
الصحية، والتي تقّدم لك حاجتك من السكريات 
احللوة  البطاطا  تناول  طريق  عن  للجسم،  املفيدة 
الّزيتون واألعشاب  القليل من زيت  املشوّية، مع 
شكٍل  بأّي  اليقطني  تناول  ميكنك  أو  الّطازجة، 

تريده. 
قصيرًا،  الّنهاُر  يكون  الّشتاء  فصل  يف   •
واّجلو باردًا جدًا، لذلك تكون احلاجة للنوم أكثر، 
وهذا شيٌء جّيد، ألّنك سوف حتتفظ بالّطاقة يف 

جسمك.
قبل  الّدسم  الّطعام  تتناول  أّال  يجب  ولكن 
يعرفه  ال  وما  ساعات،  بأربع  الّنوم  إلى  الّذهاب 
بحرق  يستمّر  اّجلسم  أّن  الّناس  من  الكثير 
الّسعرات احلرارّية حّتى وقت الّنوم، ألّن الوظائف 
احليوّية يف اّجلسم حتتاج إلى الّطاقة لتؤّدي أعمالها 
باستمرار  باجلوع  الشعور  وألن  طبيعي.  بشكٍل 
األحيان،  بعض  يف  تطاردنا  شائعة  مشكلة  يعد 

وخصوصًا عندما نتبع حمية غذائية.

ابتسام  بوكتير

 كيف تعد الشوفان دون وصفة؟ 
الشوفان من أكثر األغذية  يعد 
على مكمالت  حتتوي  التي 
من  العديد  يوفر  أنه  كما  غذائية، 
فوائد  أهم  ومن  الصحية،  الفوائد 
من  واحلد  الوزن  إنقاص  الشوفان 

مخاطر أمراض القلب.
بعض  لكم  سنقدم  لذلك 
ميكنكم  التي  اللذيذة  الوصفات 
وفق  الشوفان  لتناول  استخدامها 

موقع Salon األمريكي.
كل ما عليكم فعله هو نقع إناء 
يلني  حتى  ليًال  باحلليب  الشوفان 
ثم استخدامه صباحًا إلحدى هذه 

الوجبات:

الشوفان بزبدة اللوز والعسل
إناء  على  الوصفة  هذه  تعتمد 
طهي بطيء على درجة «منخفضة» 

لتليني الشوفان طوال الليل.
إليه  حتتاج  ما  كل  الصباح  ويف 
يف  والعسل  اللوز  زبدة  تقليب  هو 

طبق دافئ من اخلليط.
الشوفان بالتفاح والقرفة

وضع  هو  فعله  ماعليك  كل 
القرفة  وبعدها  التفاح  من  طبقة 
فوق  العسل  من  رقيقة  وطبقة 
جاهزًا  ليكون  املنقوع  الشوفان 

لألكل.

الشوفان بالحليب والموز 
المخفوق

مع  املنقوع  الشوفان  يوضع 
والسكر  الفانيليا،  وخالصة  املوز 
خالط،  يف  احلليب  مع  بديله  أو 
ثم يصبح جاهزًا  ويتم خلطه جيدًا 

لألكل.
الشوفان بالمانجو وجوز 

الهند
املنقوع يف وعاء  الشوفان  يوضع 
املاجنو  ثم نضع طبقات متناوبة من 
طبقة  أخيرًا  ونضيف  الهند،  وجوز 
جاهزًا  ويكون  العسل،  من  رقيقة 

لألكل.
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يعتقد الكثير من كتاب الرواية األولى 
ما  هو  يكتبون  ما  داخل  اإلثارة  زرع  أن 
يجعلهم معروفني من أول قراءة لكتابهم، 
يعتمدون  هؤالء  معظم  أن  افتراض  ومع 
اعتمادهم  من  أكثر  واجلرأة  املوهبة  على 
على الكراس الذي يقول لك (كيف تكتب 
يعرف  ال  اغلبهم  ورمبا  ؟)،  ناجحة  رواية 
ناقدا ناجحا يتصل به ويطلب منه النصح 

والتوجيه ليساعده يف مشواره األول.
بالرغم ما اعتقد وعشته أن اغلب النقاد 
لشعورهم  املبتدئني  الكتاب  يساعدون  ال 
أن  ينبغي  ومكانتهم  موهبتهم  مع  أنهم 
 ، والشهيرة  الكبيرة  األعمال  عن  يكتبوا 
ونادرا ما اقرأ لناقد محترف كتب عن روائي 
مبتدأ، ورمبا هذا الناقد يتلهف بالكتابة عن 
أو  األرملة  أنوثتها  فقط الن  مبتدئة  روائية 

املطلقة تثير شهيته .
أسماء  دون  أسوقها  التي  األمثلة 
ليست من اختراع مخيلتي، إمنا األمر آِت 
الوسط  أخبار  يف  اسمعه  الذي  الواقع  من 
الوسط  أخبار  مثل  ليست  وهي  األدبي، 
الفني وتطفوا على السطح بسرعة، أمنا هي 
من  إال  الوسط  هذا  داخل  تظهر  وال  نادرة 
نادي  يف  الثمالة  مائدة  على  البوح  خالل 
لطيف يف  مازن  مكتبة  أو يف  األدباء  احتاد 
شارع املتنبي أو قيصرية حنش أو أي مكان 

آخر.
نعود إلى الرواية األولى وأمامي بعض 
روايات أتخيل محتواها من خالل عناوينها 
 ) نقدا  واغلبه  نقد  من  عنها  كتب  وما 
عليها،  احلصول  لتعذر  وذلك   ( فيسبوكيا 
والقلة منها حصلت عليه مبلف دي اج اف 
من كاتبها ألنه صديقي على الفيس بوك 

.
الالفت فيما اقرأه يف تلك الروايات على 
قلتها أنها أشاعت هاجس الغرام وطقوسه 
وفكرته  النص  بنية  على  يسيطر  من  وهو 
الطقوس  عبر  احلمراء  املنطقة  إلى  والنزوح 
إظهار  الكاتب  يتعمد  االيروتيكية، حيث 
موهبته  يجعل  أن  ويحاول  يخفيه،  ما 
قرأته  ما  واغلب  حماسه،  على  تسيطر 
يتحدث عن جتربة ذاتية متخيلة أو معاشه 
وقد تخلخلها اخلواطر والشطحات يف بعض 
ليكون  الكاتب  إصرار  ولكن  األحيان، 

روائيا يبدو واضحا .
ثيمة احلبيبة تكاد تكون األكثر يف بنية 
اغلبه  يف  يتحدث  وهو  األولى  الروايات 
عن غرام مثقف وواع وقد حتول إلى فنتازيا 
لعالقة جميلة كما نراه يف أفالم األبيض 
بكامل  شاطئه  إلى  نرمتي  وال  واألسود 
السير مبحاذاة شواطئه  نحاول  بل  حجومنا 

ونتأمله .
الرواية  يف  العاشقة  الثيمة  أن  غير 
اجلديدة اشتعلت بغرام له شكال أخرا أي 
أن هذه العالقات اجلميلة وهاجسها محفزه 
الغرامية  واجلمل  املوبايل  رسائل  هو  اليوم 
تكتب  التي  النصية  الرسائل  يف  املبتكرة 
ومؤثرات  االجتماعية  التواصل  وسائل  يف 

املسلسالت التركية واملكسيكية وغيرها.
هي  قرأت  ما  بعض  يف  الغرام  صورة 
ليس  وهذا  القذف،  وسريعة  هشة  صورة 
من  واحدا  انه  بل  يكتب  ما  على  أعماما 

صور الكتابة التي تلفت 
تكنلوجيا  ضغوطات  أن  ويبدو  النظر، 
احلضاري  املشهد  وتغير  والعوملة  املعلومات 
النزوح  إلى  املبتدئني  من  الكثير  يجبر  قد 
من خالل  اخلوض  يف  جرأة  هكذا  صوب 
لتصدير  األولى  احملطة  هو  الغرام  جعل 

وإظهار املوهبة الروائية .
و( اكرر) هذا ما قرأته ، وأظن يف ذات 
املنحى هناك من كتب بإثارة ودهشة ومتكن 

ولم يتسنى لي قراءتها.
وعلى أية حال فأن اجلنسني من ُكتاب 
يتناوالن  والذكور)  (اإلناث  األولى  الرواية 
الغرام بحداثة  شيئا مختلفا، حيث يكون 
يكتبها  التي  الرواية  على  مسيطرا  طقوسه 
بنصيحة  تأخذ  قد  األنثى  فيما  الذكر، 
الدكتورة نوال السعداوي حتى دون أن تقرأ 

لها كتابا واحدا حني تذكر ما معناه :
من  تعبر سوى عن خوفها  ال  املرأة  أن 
أو  بها  التصق  لو  انه  تعرف  أو شيء  فكرة 
زار خيالها ألرعبها ، وبالرغم من هذا هي 
عن  وبعيدا  خلسة  إليها  يجي  أن  تتمناه 
العيون، وعلى ضوء قول السعداوي نشعر 
أن األنثى ال تريد أن تكتب عن شيء يف 
العلن عما تخافه أو تخفيه عكس ما يكتبه 

الذكور من كتاب الرواية األولى.
هذه الرؤية املختصرة، خاطئة أو صائبة 
هي  احلقيقة  من  الكثير  أو  القليل  فيها  أو 
الرواية  أن  هو  يسكنني  أحساس  خواطر 
هذا  يف  الثقايف  املشهد  تغزو  بدأت  وإن 

ال  الغرامية  املطارحة  صفة  فأن  العالم، 
أطروحات  واسعة يف  تأخذ مساحة  أن  بد 
املشهد يف  واسطرة  والبنية  والفكرة  القصد 
الغرام  جعل  أن  وأظن   ، الروايات  تلك 
املرئي  عاملنا  يحدث يف  ما  لتفسير  هاجسا 
ونفسية  علمية  ثقافة  إلى  يحتاج  واملخفي 
وجتربة حياتية ، وهذا يتوفر مبراحل أخرى 

ومتقدمة من أعمارنا.
وعلَيّ أن أسوق مثال هو أن أعظم كتاب 
ال  ورمبا  اللبنانيني  من  الغرامية  الروايات 
وهما  اجلدد  الرواية  كتاب  معظم  يعرفهما 
والسكندر  العاليلي  وفيق   )) الروائيني 
عند  الغرامية  الرواية  كتبوا  قد   (( رياشي 
لتكون  اقرب  وكانت  األربعني،  أعتاب 

شكال من أشكال الرواية اإلباحية.
منهم حماسا ووضوحا ويف ذات  واقل 
العمر فعل جنيب 

محفوظ يف ثرثرة فوق النيل، بعد أن ابتدأ 
حياته األدبية يف كتابة القصة التأريخية، 
وعشرات  القدوس  عبد  إحسان  وكذلك 

الروائيني.
الغرام  مفردة  أن  اعرف  وحتى  وأخيرا 
وهاجسها يسيطر على بنية الرواية وحدثها 
(كوكول)  البحث  محرك  إلى  ذهبت   ،
الروايات  أغلفة  على  املفردة  هذه  ألحصي 
وغيرها  بالعشرات،  فوجدتها  وعناوينها 
نتيجة  يف  لي  يظهر  لم  الذي  العشرات 

البحث .
ورمبا  احلمراء  املنطقة  يف  يكتبون  هم 
أن  علينا  ولكن  قبلهم،  ذلك  فعلنا  نحن 
منرر  أن  قبل  األخرى  األلوان  ماهية  ندرك 
أصبع الكتابة أو ريشة القلم على شفاه هذا 

األحمر الشهي.
بقلم: نعيم عبد مهلهل

الغرام داخل الرواية العربية والعراقية

«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

على  العثور  مؤخرا  مبستغامن  مت 
للفترات  تعود  فخارية  وقطع  آثري  قبر 
أستفيد  حسبما  القدمية،  التاريخية 
الوالئية  املديرية  من  األربعاء  اليوم 

للثقافة.
التراث  مصلحة  رئيس  وأوضح 
األثري  القبر  أن  بوعزة  العيد  الثقايف، 
مت اكتشافه مؤخرا مبنطقة سيدي جبور 
بحوض وادي كراميس (6 كلم شمال 
الوالية)  بشرق  عشعاشة  بلدية  شرق 
امللقى  من  العديد  حوله  ووجدت 

األثرية تعود إلى الفترات القدمية.
الذي  «املوقع  أن  املتحدث  وذكر 
يقع على هضبة مطلة على الوادي وال 
الصالح  الولي  ضريح  عن  كثيرا  يبعد 
مصنوع  تابوت  يتضمن  جبور  سيدي 
قبر  من  ويتكون  املصقولة  احلجارة  من 

الرومانية  الفترة  إلى  يعود  وغطاء 
حسب طريقة الدفن.»

األثري  املسح  عملية  وسمحت 
من  مجموعة  على  بالعثور  للموقع 
القطع الفخارية املتناثرة التي أظهرت 
للفترة  تعود  أنها  األولية  املعاينات 
منها  والقليل  الرومانية  التاريخية 
يعود إلى احلضارة اإلسالمية يضيف 

السيد بوعزة.
ويرجح نفس املصدر أن «املوقع كان 
جرفته  األكبر  جزئها  مقبرة  عن  عبارة 
السيول ومياه وادي كراميس يف احلقب 
باحملطات  عالقة  وله  املاضية  الزمنية 
األثرية املتواجدة على طول هذا الوادي 
والسيما أنه ال يبعد كثيرا عن املغارة 
املكتشفة  الرومانية  للفترة  تعود  التي 

بالنكمارية يف أواخر 2017.»

حول  املعمقة  الدراسة  وستحدد 
والتقرير  اجلديد  األثري  املوقع  هذا 
النهائي الذي سيقوم بإعداده فريق من 
املختصني والباحثني يف التراث الثقايف 
والسيما القدمي كل التفاصيل املتعلقة 
الهام  التاريخي  االكتشاف  بهذا 
املجاورة،  الساحلية  باملناطق  وعالقته 

كما أشار إليه ذات املسؤول.
ق.ث 

بمنطقة سيدي جبور بوادي كراميس    
العثور على قبر آثري وقطع فخارية بمستغانم

ملدينة  الرقص  فرقة  أبهرت 
عني  جمهور  الصني  من  شنغدو 
الدفلى من خالل تقدمي عرض فني 
القادر»،  عبد  «األمير  الثقافة  بدار 
بحضور العديد من العائالت التي 
الوالية  أنحاء  مختلف  من  جاءت 

ومن املناطق املجاورة.
لدار  العروض  قاعة  امتألت 

بدت  حيث  آخرها،  عن  الثقافة 
لكافة  تتسع  أن  من  أصغر  وكأنها 
والفنون  الصيني  الرقص  معجبي 
البلد  هذا  بها  يعرف  التي  القتالية 

منذ آالف السنني.
ودخلت الراقصات على خشبة 
احلضور  تصفيقات  حتت  املسرح 
«حفل  عنوان  حتت  عرض  لتقدمي 
الربيع الصيني السعيد» أمام جمهور 
أبدى الكثير من االهتمام باملوسيقى 
السحرية  واألضواء  األصلية 

املتحركة.
ما  كل  الفرقة  أعضاء  وقدم 
الرقص  إلبراز  إبداع  من  لديهم 
ملقاطعة  الكالسيكي  الصيني 
لالنفتاح  ترمز  التي  سيشوان 
وتفاعل   . البلد  هذا  يف  واالحترام 
مع  وأطفال  شباب  من  احلاضرون 
العرض املقدم وأعجبوا به مما دفعهم 
رغبة  يف  النقالة  بهواتفهم  لتصويره 
منهم لتخليد هذه اللحظات، وكان 
أكثر ما ابهر اجلمهور هو تأدية شاب 
املعروفة  اجلزائرية  لألغنية  صيني 

«القوماري».
ومن جهته أشاد املستشار الثقايف 
لسفارة الصني باجلزائر، تشانغ يي، 
بظروف سير هذا العرض مشيرا إلى 
أن جمهور عني الدفلى «تبنى» فرقة 
فعل  «رد  أن  وأكد  بسرعة،  تشنغ 

هناك  أن  نعتقد  يجعلنا  اجلمهور 
وبني  بينه  وحميمية  قدمية  عالقة 
الفنانني» معربا عن اقتناعه بأن هذه 
أذهان  راسخة يف  اللحظات ستبقى 

املتفرجني.
كما نوه بالصداقة «القدمية» بني 
اجلزائر والصني، معبرا عن رغبته يف 
العالقات  الثقايف  التبادل  يوطد  أن 
املجاالت  جميع  يف  البلدين  بني 

خصوصا السياحة.
لعني  الثقافة  مدير  أشار  وبدوره 
إلى  محمود  حسناوي  الدفلى 
العالقة املثالية بني اجلمهور والفرقة 
الوضع  هذا  أن  مضيفا  الصينية، 
بها  يحظى  التي  املكانة  على  يؤكد 

هذا الشعب لدى اجلزائر.
يعطي  «عندما  حسناوي  وقال 
لالستجابة  لديه  ما  أحسن  الفنان 
إال  يلقى  ال  فانه  اجلمهور  ألذواق 
إلى  الفتا  والتقدير»،  اإلعجاب 
باملالبس  كثيرا  أعجب  اجلمهور  أن 
وببراعة  للراقصات  والرائعة  امللونة 

األصوات ودقة اآلالت املوسيقية.
عني  والية  إلى  وباإلضافة 
تنظمه  الذي  العرض  فإن  الدفلى، 
بالتعاون  باجلزائر  الصني  سفارة 
والسياحة،  للثقافة  الصينية  الوزارة 
دار  تشمل  جولة  إطار  يف  يندرج 
الثقافة للقليعة بتيبازة وأوبرا اجلزائر.
ق.ث

احتضنتها دار الثقافة «األمير عبد القادر»
فرقة الرقص لشنغدو تبهر الجمهور 

بعين  الدفلى

األغواط ضيف شرف
 افتتاح الصالون الوطني 

للكتاب بتيزي وزو

مت اختيار والية األغواط ضيف 
للكتاب  الوطني  بالصالون  شرف 
يف  وزو  تيزي  بوالية  سينظم  الذي 
الفترة املمتدة ما بني 18 و23 جانفي 
اجلاري ، مبشاركة قافلة تضم فنانني 
وتشكيليني وكتاب وحكواتي، إلى 
والتراث  للصناعات  معرض  جانب 
التقليدي، حسب ما صرح به مدير 

مديرية الثقافة محمد منيلي.
املكتبة  مشاركة  إلى  إضافة 
البشير  للمطالعة  العمومية 
للكتاب،  بجناح  اإلبراهيمي 
للتعريف  فرصة  الصالون  وسيكون 

والثقايف  احلضاري  واإلرث  بالتراث 
مؤهالت  من  به  تزخر  وما  للوالية 

علمية وثقافية.
للتبادل  املبادرة  هذه  لتأتي 
الواليات،  بني  الوطني  الثقايف 
وتعزيز الهوية يف ما بينهم، علما أن 
باختالفها  تتميز  ثقافيا  قارة  اجلزائر 
تعد  التي  لهجاتها  وتعدد  الثقايف 
الكثير  له  يشهد  بلد  على  نعمة 
تقاليده وعاداته، فهي فرصة  بتنوع 
ثقافة  قرب  عن  للتعرف  صانحة 

األخر.
عبد القادر نورين

صارة بوعياد

كتب الناقد األدبي األردني أمين 
دراوشة، مقدمة الرواية «عشرون مترا 
اجلزائري  للكاتب  احلقيقة»  حتت 
فيها  قال  حيث  املهدي،  الباهي 
املخلوقات  بني  الوحيد  هو  «اإلنسان 
بالتناسق،  الذي يستطيع اإلحساس 
بالتناسب  يحيط  أن  نظره  ويستطيع 
بني األشياء، وبالتالي إدراك الرشاقة 
متًرا  عشرون  والوجود،  الكون  يف 
حتت احلقيقة، عنوان رواية مثير للذة 
القراءة مما يجعلنا نقف – باستحياء- 
وبني  والتعليل،  التفسير  حافة  على 

الشعر والنثر اختالط رصني».
مضيفا دراوشة يف حتليله للرواية، 
السيكولوجية  الرواية  «اكتسبت 
ترسخت  أن  بعد  فنًيا  ومتايًزا  طابًعا 
جذورها وتشعبت، واستطال خيالها 
وتشعب من خالل شخصية القروي 
عياش، الشخصية الرئيسة يف الرواية 
االستكشاف،  ولذة  للجدل  املثيرة 
اخلاص  كونها  تخلق  إبداعية  جتربة 
ما حتمله  بكل  إجنازها  بها، وحققت 
تكلك  وقد  معنى،  من  الكلمة 
واالستبصار،  االقتدار  مؤلفها 
يف  املختبئة  السرية  احلياة  واستنطاق 
األدبي  الناقد  مفيدا  الذات».  ذات 
«وقد  السياق،  نفس  يف  األردني 
الباهي  املهدي  الروائي  استطاع 
املغلقة  النوافذ  اختراق  من  ببصيرته 
بكل شفافية ورهافة لشخوص غائصة 
اخلير  بني  وصراعات  أحداث  يف 
الطيب والشر األسود يف قرية نائية، 
وكان التقاط نبض األشياء واكتشاف 
عمق املشاعر أن جعلت الروائي توأًما 
اخلبرة  إنها  اقتدار،  بكل  للشاعر 
الواسعة يف احلياة، والثقافة الشاملة، 
النفسية  للجوانب  املتعمقة  والرؤية 

للشخوص،  واالجتماعية  والفكرية 
من  اخلام  املادة  التقاط  من  والتمكن 
لُيعيد صقلها وتشكيلها  قصة عياش 
من جديد لتتحول إلى رواية مفعمة 

بالغرابة واإلمتاع واإلدهاش».
«ومن  دراوشة،  أمين  مشيرا 
إبداع  على  الروائي  قدر  الواضح 
جزئيات  فتآزت  الفكرية،  الوحدة 
الفكرة  بؤرة  يف  لتصب  األفكار، 
حرية  منح  وكذلك  األساسية، 
أو  يربطها  فلم  للشخوص  احلركة 
القارئ  خليال  أشياء  وترك  يقيدها، 

يحشو  وال  وعينا  يثري  بذلك  وهو 
أذهاننا بحشود احلقائق واألحداث، 
كانت  فقد  آخًرا،  وليس  وأخيًرا 
احلقيقة»  حتت  متًرا  «عشرون  رواية 
تلتقط  الزوايا،  أشبه بعدسة متعددة 
عدستنا  تتجاوز  مختلفة،  جوانب 
الواقعية، واستطاعت التصوير بصورة 
الهثة  لغة  خالل  من  لألشياء  كلية 
يف اندفاق خاطف تارة وإيقاع بطيء 
تارة أخرى، وتوازن مقبول بني السرد 
الروائية  البنية  فتماسكت  واحلوار 

وتوحدت يف مسارها».

بين فن النثر والشعر

الباهي المهدي يبدع في رواية 
«عشرون مترا تحت الحقيقة»

صدر للروائي الجزائري الباهي المهدي رواية «عشرون مترا تحت الحقيقة»، تدور أحداثها حول  عياش الشخصية الرئيسية 
المثيرة للجدل ولالستكشاف، لتكون تجليات الرواية أشبه بعدسة متعددة الزوايا نقترب منها إلى الواقعية والخيال.
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 إطاللة مثيرة للجدل للممثل بيلي بورتر

كعادته، أطل املمثل األمريكي الشهير بيلي بورتر مبظهر خارج 
Critics' Choice اجلوائز  توزيع  حفل  خالل  املألوف،  عن 
Awards 2020 يف نسخته الـ25، املقام على مسرح باركر هاجنر 

مبدينة سانتا مونيكا األمريكية.
Ho- بورتر جامب سوت، من ماركة  ارتدى  خالل احلفل، 
بدرجات  واسع  فستان  وكأنها  ظهرت   ،gan McLaughlin
األخضر، وأكمل إطاللته بحذاء بكعب عال، وأظافر طويلة مطلية 
باألصفر وإكسسوارات فضية. ولم يكتف بهذا فحسب بل وضع 

كحل مناسبا للون فستانه.
لكن املمثل األمريكي ترك شعره كما هو ولم يلجأ الستخدام 
الشعر املستعار إلضافة شكل أكثر أنوثة وبكل ثقة وثبات، وقف 

بورتر اللتقاط الصور على السجادة احلمراء.
هذه املرة لم تكن األولى الغريبة للمثل الشهير، إذ عادة ما يطل 
بأزياء أنثوية مثيرة للجدل، بل وأحيانا ما كان يرتدي مالبس جتمع 

بني األنوثة والرجولة.
Critics' النقاد  اختيار  جوائز  توزيع  أن  بالذكر  واجلدير 
منذ  السينما  نقاد  جمعية  تقدمها  جوائز  عن  عبارة   Choice

1995، وذلك لالحتفاظ بأفضل اإلجنازات السينمائية. 

 جمهور كنزة ينتظر جديدها
«اليف  اإلنتاج  شركة  تستعد 
رجل  لصاحبها  ستوديوز»  ستايلز 
الزاهد،  فهد  السعودي  األعمال 
الفنية  إنتاجاها  أولى  لطرح  تستعد 
النجمة  مع   2020 لعام  املصورة 

اجلزائرية كنزة مرسلي.
يف  رحالها  حطت  «مرسلي» 
أيام، حيث صورت  منذ عدة  بيروت 
مع  اجلديدة  ألغنيتها  كليب  فيديو 
سرحان،  عادل  اللبناني  املخرج 
اجلزائرية،  باللهجة  األغنية  وستكون 
وتوزيع  كاسطور  ربيع  وأحلان  كلمات 
قناة  على  وستصدر  موزارت،  ياسني 
عبر  الرسمية  ستوديوز  ستايلز  اليف 

موقع يوتيوب قريبًا.
يجمع  الذي  الرابع  يعتبر  التعاون 
«اليف ستايلز ستوديوز» وكنزة حيث 
سبأ»،  «ملكة  وقدما  لهما  سبق 
La Casa» كليب  وآخرها  «قّتال» 
إطالقه  مت  والذي   «Del Amor
منذ ثالثة أشهر، حيث تخطى العمل 
الـ 4.5 ماليني مشاهدة على  حاجز 

قناة الشركة عبر موقع يوتيوب. 

ليال عبود تحّضر هدية للشعب العراقي 
تستعد الفنانة اللبنانية ليال عبود لطرح 
مجموعة من األغنيات، والتي تعمل حاليًا 
على االنتهاء منها، ومن بينها أغنية عراقية 
كردية، انتهت من تسجيلها كهدية وعربون 
وفاء للشعب العراقي يف خطوة هي األولى 
من نوعها على مستوى اللهجة يف مسيرتها 

الفنية.
وأيضًا، باشرت عبود بوضع اللمسات 
املصرية  باللهجة  أغنية  على  األخيرة 
الذي  النجاح  بعد  املوسم  بقنبلة  وصفتها 
حبكي  «مش  أغنية  خالل  من  حققته 
«سطو  فيلم  يف  قدمتها  التي  خالص» 
عالم  إلى  تدخل  أن  املقرر  ومن  مثلث»، 
من  انطالقًا  جديد  من  كليب  الفيديو 
األساسي  محورها  مستهلكة  غير  أفكار 

اخلصوصية والنوعية.
وقالت عبود:»ال أفضل الوقوف يف مكان محدد األطراف، لذا أسعى إلى األفضل وادقق يف مضمون أعمالي جيدًا 
الن لدي قناعة أن الكمية ال تصنع النوعية ومن املفترض أن نتجاوز اإلصدارات العادية حتى نتمكن من مخاطبة 

جميع األذواق بلغة فنية مرنة وواضحة».

انفصلت املمثلة األمريكية فينيسا هادغنز 31 عاًما عن املمثل واملغني 
األمريكي أوسنت باتلر 28 عاًما، وذلك بعد 9 سنوات من املواعدة، حيث 

أخبرت فينيسا احمليطني بها بهذا األمر، دون أن حتدد توقيت االنفصال.
ان  وجدوا  عالقتهما،  تفاصيل  تابعوا  الذين  املتابعني،  وبحسب 
املاضي،  الهالويني  أوسنت كانت يف عيد  مع  فينيسا  آخر صورة شاركتها 
بينما كانت آخر صورة شاركها هو معها كانت يف شهر متوز/يوليو من عام 
Once Upon a Time in Hol- 2019 خالل عرض األول لفيلم
lywood لذلك، أشاروا إلى أن اإلطار الزمني النفصالهما كان خالل 

هذه املدة.

هيفاء وهبي تعيد ممثًال للتمثيل بعد غياب 10 سنوات
التمثيل  إلى  النهار،  معتصم  السوري،  املمثل  بعد غياب 10 سنوات، يف أحدث مسلسالت يعود  يف مصر، 

املسلسل الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أسود فاحت. يف  صغيرا،  دورا  النهار  قدم  أن  عام 2010، ليكون مسلسل أسود فاحت مع هيفاء وهبي هو التلفزيوني املصري، السائرون نياما للمخرج محمد فاضل، وسبق 
السائرون التجربة احلقيقية األولى له يف مصر. مسلسل  يف  النهار  معتصم  مشاركة  يف وجاءت  فاضل  محمد  املخرج  التقاه  عندما  باملصادفة،  مسلسل نياما  النهار  تصوير  أثناء  سوريا،  يف  مقابل  تلفزيوني هناك، فعرض عليه دورا ليس كبيرا يف أحداث أستوديو 

أن عمل يف مسلسل مسلسله. منذ  أنه  النهار،  معتصم  بتصوير بعض األعمال الفنية، أبرزها اجلزء الثاني من مسلسل «ما فيي».هيفاء وهبي، بطولة أحدث أفالمها السينمائية أشباح أوروبا، ولكنه انسحب قبل بدء التصوير مباشرة، بسبب انشغاله قرر االنتظار حتى يعرض عليه عمل فني قوي، بحسب قناة العربية. وكان من املفترض أن يشارك معتصم النهار، «السائرون نياما»، لم تعرض عليه أي جتربة مناسبة، لذا وأوضح 

انفصال فينيسا هادغنزوأوستن باتلر 
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أقالم

مورس  الذي  التضييق  كل  ورغم   ...
كل  ورغم  سنوات   10 من  اكثر  منذ  وميارس 
وقياداته  التنظيم  االعتقاالت يف صفوف كوادر 
مع  عسيرة  مفاوضات  بعد  مت  احلفل  ان  ورغم 
الدعوات  ان  ورغم  غزة  يف  احلاكمة  السلطة 
جدا  هادئ  وبشكل  فقط  االنترنت  عبر  كانت 
 ) شكلت  الفلسطينية  اجلماهير  ان  اال  جدا  
تسونامي ) بشري غير مسبوق ولم ينتظر الشباب 
الفلسطيني املوعد الذي كان مقررا يوم االربعاء 
من  الكثير  وامضى  م    2020 يناير  من  الفاحت 
الشباب ليلته يف شارع الوحدة الذي اصبح االن 
يحمل اسم شارع ( الفتح املبني ) وامضى الكثير 
منهم ليلته يف مفترق ضبيط الذي حتول اسمه 
الى ( مفترق 55 ) وأمضى  الشعب  بقوة  االن 
الشباب ليلة قاسية وباردة جدا جدا من ليالي 
يناير كانون االول ولكن الشباب لم يهمهم اال 
اجناز املهمة وهي تزيني وترتيب الشارع  واملفترق 
املقام فيه االحتفال ويف صباح اليوم التالي بدأ 
يعبر عن اصالة   الذي  البشري  والهجوم  التوافد 
الفلسطينية  بالثوابت  متسكه  وعن  الشعب  هذا 
املشبوهة  الصفقات  وكل  القرن  لصفقة  ورفضه 
على  للقضاء  الهادفة  التصفوية  املشاريع  وكل 
الصباح  ومن  املناضل  الشعب  هذا  مستقبل 
االالف  بعشرات  الشوارع   تكدست  الباكر 
علما ان موعد االحتفال بعد الثالثة عصرا ويف 
ساعات الظهيرة امتألت الشوارع مبئات اآلالف 
التي حتمل اعالم فلسطني واعالم اجلزائر ايضا  
لم يعد هناك متسع يف شارع الوحدة / ( الفتح 
وامتألت  الفرعية  الشوارع  وتكدست   ( املبني 
السرايا  بني  الواصل  والشارع  السرايا  ساحة 
ومفترق ضبيط /( مفترق 55 ) وعندما  صعدت 
طائرات التصوير املهنية اخلاصة بالصحفيني ظهر 
الشوارع  يف  للجماهير  املرعب  احلقيقي  احلجم 
قبل  غزة   شوارع  وازهرت  والفرعية  الرئيسية 
ورايات  االصفر  الفتحاوي  باللون  الربيع  وصول 
فتح والكوفية الفلسطينية واعالم فلسطني وصور 
والرئيس  عرفات  ياسر  الشهيد  املؤسس  القائد 
ومعتقلي  وابطال  شهداء  وصور  عباس  محمود 
جامعات  كل  وشاركت  الفلسطينية  الثورة 
هذا  يف  التدريسية   هيئاتها  بكامل  الوطن  
غالبية  واغلقت  االستثنائي   الوطني  املهرجان 
ابوابها  والكافيهات  واملطاعم  التجارية  احملال 
للمشاركة يف هذا املهرجان.. وشاركت النساء 
واالطفال والكبار والصغار يف هذا املشهد املهيب 
يف رسالة  لكل العالم ان حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني هي خط احمر ال ميكن ان يتجاوزه 
احد  وان حركة فتح متثل اسطورة طائر الفينيق 
الذي يظن البعض انه مات واحترق لكنه يخرج 
من حتت الرماد اكثر قوة واكثر عنفوانا وشراسة  
ويعود الى احلياة رغم كل ظروف املوت ... انها 
رسالة واضحة ان الشعب الفلسطيني وابناء فتح 

وابناء السلطة الوطنية الفلسطينية  يقفون خلف 
صفقة  اي  ضد  داعمني  الفلسطينية  القيادة 
مشبوهة هادفة الى تقسيم الوطن فهذا الشعب 
سلمية  احتفالية  مسيرة  يف  اليوم  خرج  الذي 
ميكنه ان يخرج بهذه اجلموع غاضبا يف اي حلظة 
مستقبل  يف  يتحكم  من  على  الطاولة  ويقلب 
فالشعب  غزة  يف  الفلسطيني  الشعب  ومصير 
الشعب  مثل  متاما  وواعي  راقي  الفلسطيني  
تعبر  سلمية  مسيرات  يقود  الذي  اجلزائري 
هذا  اختلطت يف  اجلزائرفقد  ورقي  عن حضارة 
وعلق  فلسطني  بأعالم   اجلزائر  اعالم  املهرجان 
احد احملللني السياسيني الصهاينة قائال انه ظن 
ان االحتفال يف اجلزائر وليس يف غزة كما علق 
قالت  غزة  ان  اخر  صهيوني  عسكري  محلل  
اليوم كلمتها فال ينفع مع سكان غزة حصار وال 
تضييق وال اغرائات  وان الرئيس محمود عباس 
(وجنون)  وصمود  بدعم  دائما  وينتصر  انتصر 
وان حكومة االحتالل عاجزة  فقط  سكان غزة 
كيف  تعرف  وال  غزة  سكان  مع  التعامل  عن 
يفكر هؤالء السكان   وأنه بالتالي ال ميكن الحد 
التنبؤ مبا ميكن ان يحدث مستقبال وال ماذا ميكن 

ان يفعل اهل غزة 
االحتفال  وهذا  الذكرى  هذه  حملت  لقد 

رسائل مهمة جدا للعالم كله وعلى رأسها :

– والثوابت 1 باالهداف  التمسك 
من  انطلقت  التي  الوطنية 
التحرير  منظمة  وكل فصائل  فتح  اجلها حركة 
الفلسطينية والتي استشهد من اجلها منذ عام 
وضباط  جنود  من  اآلالف  اليوم  والى   1948
جيش التحرير الفلسطيني وقوات اجهزة السلطة 
الوطنية وصوال الى التحرير الكامل لكل التراب 

الفلسطيني

– امام كل 2 وعناد  بصالبة  الوقوف 
واملشريع  التصفوية  املؤامرات 
القريب  من  بدعم  متريرها  يراد  التي  املشبوهة 
والبعيد الرضاء دولة االحتالل وحتقيق اطماعه 
يف املنطقة العربية كلها وليس يف فلسطني فقط 
وهذه رسالة ان حركة فتح وباعتراف العدو هي 
اخطر واشرس  تنظيم فلسطيني موجود  ومهما 
احلضور  ان  اال  منتهي  تنظيم  فتح  ان  ظنوا 
الفتحاوي  الوجود  اليوم عمق  اثبت  اجلماهيري 

يف قلوب الشعب الفلسطيني

– الفلسطيني 3 الشعب  رفض 
كل  يف  والتهويد  لالستيطان 
فاالستيطان  القدس  وخاصة  احملتلة  االرض 
والتهويد يتناقضان مع الشرعية الدولية والقانون 
الدولي ويتناقضان مع ارادة الشعب الفلسطيني 
رغم  والتحرير  العودة  يف  احللم  ينسى  لم  الذي 

مرور 70 سنة على احتالل ارض فلسطني

– ان التزام شعبنا مبا يسمى السالم 4
هو التزام مؤقت وهو ميثل احترام 
شعبنا إلرادة القيادة الفلسطينية الشرعية  لكن 
يف  املشروع  شعبنا  حق  يلغي  ال  االلتزام  هذا 
النضال بكافة الطرق الستعادة حقوقه املسلوبة  
االراضي  الى  العودة  يف  شعبنا  حق  يلغي  وال 
الدفاع عن  مينع شعبنا من  احملتلة مستقبال وال 
نفسه ضد اي عدوان وال يبرر لدولة االحتالل 
يف  شعبنا  ابناء  من  اآلالف  احتجاز  استمرار 

املعتقالت كرهائن

– الفلسطيني 5 التحرير  منظمة  ان 
والوحيد  الشرعي  املمثل  هي 
رأس  هي  فتح  حركة  وان  الفلسطيني  للشعب 
بعض  حاول  مهما  املنظمة  جسم  يف  احلربة 
األذناب تقسيم احلركة بدعم صهيوني وانه ال 
ميكن ان تقوم دولة يف غزة فقط وال ميكن ان تقوم 

دولة بدون غزة والقدس 

– الفلسطيني 6 الشعب  رفض 
الذي  الفلسطيني  لالنقسام 
ان  يجب  وانه  سنة    12 من  الكثر  املستمر 
فالشعب  البغيض  االنقسام  هذا  ينتهي 
انطالقة  مهرجان  يف  خرج  كامال  الفلسطيني  
الثورة الفلسطينية ولم يكن احلضور فقط جلمهور 
عدد  بلغ  التقديرات  ووفق  فتح...   حركة 
علما  الف   وثالثمائة  مليون  املشاركة  اجلماهير 
فلسطيني  مليون   2 غزة  قطاع  سكان  عدد  ان 
بيوتهم هم من  لم يخرجوا من  الذي  ان  مبعنى 
النساء والعجائز واملرضى واالطفال الصغار جدا 
املشهد  راقبوا  الذين  االذناب  وبعض  وامهاتهم 
من بعيد بقلق وحسرة بينما خرج كل الشعب 

عن بكرة ابيه ليقول كفى لالنقسام واال ...

– حركة 7 ان  االخيرة  الرسالة 
الفلسطيني  الوطني  التحرير 
املقاتلني  من  عسكري  تنظيم  االصل  يف  هي 
وان  سالم  حركة  ليست  فتح  وان  والفدائيني 
فصل العسكر عن التنظيم مرحلة مؤقتة وليست 
و  والعسكريني  السلطة  ابناء  حضور  وان  دائمة 
بوضوح  يدل  بكثافة  املهرجان  يف  املتقاعدين 
للحركة وعلى حرصهم  على االنتماء احلقيقي 
على دعم القيادة وانهم ينظرون االوامر لترتيب 
مستعدين  وانهم  فتح  حركة  داخل  صفوفهم 
التنظيمي والعسكري وان حركة  للعودة للعمل 
العسكري  بالنظام  اال  لها زخمها  يعود  لن  فتح 
االنضباطي والعمل العسكري الداعم للموقف 
والشعب  للحركة  الشرعية  للقيادة  السياسي 

ومنظمة التحرير الفلسطينية

د.احمد لطفي شاهين ■

 فلسطين المحتلة.. مقيم في غزة
خروج المارد الفتحاوي 55

الدعوات تتعال لم
ولميكنمسموحا
مكبرات استخدام
الصوتلتوجيه
للحفل الدعوة

املركزيالذيأقيم
احتفاال يفغزة

بالذكرى واحتفاء
الــ55النطالق
الفلسطينية الثورة
ممثلةيفحركة
الوطني التحرير
الفلسطينيفتح
فصائل أحدأكبر
العملالوطني

الفلسطينيوأحد
التحرر رموز أبرز
والعملالثوري
علىمستوى
العالم.
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السنة 01 - العدد 88 
السبت 22 جمادى ا摀戰ول1441 هـ - 18 جانفي2020م

الّتغيير  بضرورة  مطالبهم   ،48 الـ  ا摀拀معة   搐撠 أمس  يوم  ا摀拐راكيون،  جّدَد   
ا摀拀ذري والكلي للنظام، مبدين إصرارهم الكبير على مواصلة مسيراتهم السلمية 

إلى غاية 抠拐قيق جميع مطالبهم. 
 撠摠وقوف摀摐راك، ا摀拐ق سراح كل معتقلي ا摀扰تظاهرون السلطات بإط摀摐كما طالب ا 
خ摀扰ل ا摀戰سابيع ا摀摐اضية وكذلك سجناء الّرأي ككر撠摐 طابو وسمير بلعربي وفضيل 
بومالة، ورافعوا لصالح بناء دولة القانون وإرساء قواعد حقيقية للد撠摐قراطية؛ من 

عِب« و«ا摀拐رية 摀摐وقو搐撠 ا摀拐راك«.  攐擠ل رفعهم شعارات »الّسلطة للش摀扰خ
وطنية  لشخصيات  وأخرى  التحريرية،  الثورة  شهداء  صوَر  ا摀拐راكيون  ورفَع   
معروفة كحس撠摠 آيت أحمد وعبد ا摀拐ميد مهري وعبان رمضان والعقيد عميروش 
وغيرهم. وا摀摐لفت ل摀扰نتباه 搐撠 َحراك يوم أمس هو الّتضيبق ا摀戰مني الذي شوهَد؛ إذ 
ُمِنع ا摀摐تظاهرون من بلوغ ساحة البريد ا摀摐ركزي من طرف مصالح ا摀戰من التي كانت 
َل 搐撠 فترة الصبيحة اعتقا摀扰ت عديدة. أما بخصوص  攐攀منتشرة بكثافة، كما ُسج
 搐撠 فافاس علي العسكري摀戰الشخصيات، فتم تسجيل مشاركة القيادي بحزب ا

َحراك أمس. 
عمار قردود

بلسان عبد العزيز تويقر 

 ُموتــوا
 فقــط!

摀扰1012 سروا 519 سترة و   搐撠 تتمّثُل

الجمارك َتحجُز ألبسة عسكريًة بميناء عّنابة

قا摀摐ة

إنقاذ أٍم وابَنيها من َموت ُمحقَّق 
من  بقا摀摐ة  ا摀摐دنية  للحماية  الرئيسة  الوحدة  ا摀戰ول،  أمس  تدخلت، 
أحادي  غاز  الضحايا  استنشاق  إثر  محقق  موت  من  عائلة  إنقاذ  أجل 
أكسيد الكربون ا摀摐تسرب من ا摀摐دفأة، وذلك بحي 200 مسكن ا摀戰مير عبد 
القادر ببلدية قا摀摐ة. يتعلق ا摀戰مر با摀戰م )آ.ط( البالغة من العمر 46 سنة 
08 سنوات و)ر.س(  البالغ  للوعي، وطفليها )ز.س(  التي كانت فاقدة 
البالغ 15 سنة )من جنس ذكر(، اللذين كانا يعانيان من غثيان وصداع. 
 搐撠 ثة摀扰دنية الضحايا الث摀摐ماية ا摀拐ومن أجل هذا، أسعف طبيب ا 
مكان ا摀拐ادث عينه، قبل أن تنقلهم مصالح ا摀拐ماية ا摀摐دنية على جناح 

السرعة إلى مستشفى »ا摀拐كيم عقبي«.
خديجة بن دالي

 حجزت مصالح ا摀拀مارك العاملة، على مستوى 
ا摀摐فتشية الرئيسية للعمليات التجارية بعنابة، ألبسة 

عسكرية محظورة، تتمثل 搐撠 519 سترًة و1012 
سروا摀扰. وقدرت قيمة البضاعة بـ 200.280.49 

دج. كما حجزت ا摀摐صالح ذاتها 3012 وحدة من 
أدوات ا摀拠ردة و743 سخاَن غاز غير مصرٍح بها، 

وعليه قدرت قيمة الغرامة بـ 277.433.80 دج. 
 وحسب بيان الهيئة النظامية ذاتها 抠摐 معاينة 

مخالفة جمركية متمثلة 抠拐 搐撠ويل العملة الصعبة، 

وذلك عن طريق تضخيم القيمة 搐撠 الفواتير وإحباط 
عملية 抠拐ويل العملة. وعليه، قدرت قيمة الغرامة 

بـ 159.487.683.07 دج. و抠摐 كذلك إحباط 
عملية 抠拐ويل العملة، حيث قدرت قيمة الغرامة 

بـ 56.374.287.25 دج. وحددت طبيعة 
ا摀摐خالفة 技摐خالفة قانون الصرف وحركة رؤوس 

ا摀戰موال ا摀摐عاقب عليها وفقا ل摀戰مر )96/22( ا摀摐ؤرخ 
ل وا摀摐ٌتّمم ل摀戰مر )03/10(  攐擠عد摀摐09/07/1996 ا 搐撠

.26/08/2010 搐撠 ؤرخ摀摐ا

الُمجاهــد الحـــاج محمــد 
كشــــود فــي ِذّمـــة ا�

 انتقل إلى رحمة ا�، يوم أمس، ا摀摐جاهد 
ا摀拐اج محمد كشود عن عمر يناهز الـ 81 سنة.
 يذكُر أن ا摀摐جاهد ا摀拐اج محمد كشود سبق 

أن شغل منصب وزير للع摀扰قات مع البر摀摐ان، 
 搐撠 .جاهدين摀摐نظمة ا摀摐 وعضو القيادة الوطنية

ح撠摠، وافته ا摀摐نية 技摐ستشفى ع撠摠 النعجة، 
َوُورَي ا摀摐جاهد الثرى 技摐قبرة سيدي فرج يوم 

أمس ا摀拀معة.
ق.و

وظيف 攐擠بسبب إلغاء َنتائج ُمسابقة الت

الــو الّونـــــــزة  بطَّ
ـون!  وبوخضــرة يحتجُّ
 أقدم، نهاية ا摀戰سبوع ا摀摐نصرم، العشرات من الناجح搐撠 撠摠 مسابقة 
التوظيف ا摀摐علن عنها سابقا من طرف إدارة شركة مناجم حديد الشرق 
على تنظيم حركة احتجاجية، من أمام مقر ا摀扐دارة بالونزة، رافض撠摠 قرار 

إلغاء نتائج ا摀摐سابقة بعد انتظار طويل دام عدة أشهر. 
 وحسب ما توصلت إليه »أخبار الوطن« من معلومات، فقد فتحت 
شركة مناجم حديد الشرق مسابقة لتوظيف 260 عام技摐 摀扰نجمي الونزة 
وبوخضرة بعد مشاركة حوالي 1870 بطا摀扰 من البلديت撠摠، لكن بعد طول 
انتظار وتنظيم عدة احتجاجات طالبوا من خ摀扰لها ا摀扐دارة العامة با摀扐فراج 
 撠摠البطال من  كبير  عدد  عن   技摠الغ رفع  أجل  من   撠摠الناجح قائمة  عن 
ودمجهم 搐撠 عالم الشغل، وقف هؤ摀扰ء على قرار أحبط معنوياتهم يقضي 
عمل  مناصب  من  مشارك   200 من  أكثر  وحرمان  القائمة  هذه  بإلغاء 

.撠摠ذكورت摀摐ا 撠摠البلديت 搐撠 بإمكانها أن تقلل من نسبة البطالة
ا摀摐نحدرون من  ذاتها  ا摀摐سابقة   搐撠 الناجحون السياق، نظم   و搐撠 هذا 
الطريق  بغلق  قاموا  حيث  واسعة،  احتجاجية  حركة  بوخضرة  بلدية 
ا摀扰سمية  القائمة  إلغاء  عن  ا摀扐ع摀扰ن  عقب  مباشرة   ،16 رقم  الوطني 
أن  بعد   撠摠الناجح  撠摠ب استياء  موجة  القرار  هذا  خّلف  وقد   ،撠摠للناجح

ملوا ا摀扰نتظار. 
إلى  نداءهم  البطالون  يوجه  ا摀扰حتجاجات،  هذه  خ摀扰ل  ومن   
قرار   搐撠 النظر وإعادة  التدخل  أجل  الوصية من  والوزارة  ا�لية  السلطات 

إلغاء نتائج ا摀摐سابقة.
فيروز رحال

ِر، ُموتوا  攐擠الب 搐撠 ُموتوا 
搐撠 الَبحر، على أرصفة 
وارِع،  攐擠الش 搐撠رقاِت، و 攐擰الط

وداخَل البيوت.. موتوا فقط! 
دت  攐擠وَت واحٌد وإن تعد摀摐ا 攐擠ن摀戰

أسبابُه.摀扰 تستسلموا للحياة؛ 
 搐撠 فأنتم َمخلوقون للموت
حِر و搐撠 الّسدود  攐擠عرِض الب
و搐撠 البرك وا摀摐ستنقعات.. 
搐撠 شرِق ا摀拀زائر من رأس 

بوقارون إلى رأس ا摀拐مراء؛ 
搐撠 بني صاف و搐撠 وهران.. 

عليكم فقط أ摀扰 تقاوموا من 
أجل ا摀拐ياة.

 هنا، بارونات »ا摀拐رقة« 
وراَءكم وبارونات ا摀摐وِز والّلحم 

الفاسد، الذين يسرقون 
قوتكم وقوت أو摀扰دكم، 
وهناك البحر أمامكم، 

بحٌر 摀扰 يرحم أحًدا. بحٌر 
摀扰 يأسف و摀扰 يشعُر ببكاء 
 搐撠 ،أٍب مفجوع 摀扰أٍم َثكلى و
قوارِب ا摀摐وت يجتمع الّلُص 

وا摀摐جرم و«الزطا摀拀ي« 
وصاحب الشهادة وا摀摐رأة التي 
أنهكتها رائحة الرجال الّنتنة 
搐撠 مواخير الَوطن، يجتمعون 

 摀扰 َقة لكّنها 攐攀مساحة ضي 搐撠
تسلبهم ُحلمهم بقدر ما 

撠摐كنها أن تسلبهم حياَتهم، 
فيها يتعايشون ويتآلفون 
ويتعاضدون، ولكّن الوطن 

الواسع ؛ الوطن القارة ضاق 
بهم، فمن 撠摐كنه أن يفسر 

وأن يفهم هذا! 
 غالبا ما يرسم الفنان 
لوحات 摀扰 يستطيع أن 
يفّسرها، وإ摀扰 حشرها 

搐撠 زاوية الّنهاية وكذلك 
ا摀拀زائري يرسم موته بكل 

الّطرق ويعجُز حتى عن 
التفكير 搐撠 كيفية يدافع 

بها عن حياته! يرسم ا摀摐وَت 
搐撠 الطرقات فيقُتل وُيقَتل 
 搐撠 حر صيًفا 攐擠الب 搐撠 وَيغرُق

عز موسم الفرح وُيسرق من 
رصيده الدنيوي يوميا وهو 
ه يرمي رداَء ا摀摐وت  攐擠يدرك أن
على فراِشه لكّنه 摀扰 يأبه ؛ 
فمتى ننتهي إلى حياة ؟! 

 هذه الكلماُت استعدُتها بعد 
عام من كتابِتها وأنا أسمع 
وأقرأ يومّيا عن عشرات 

ِخذون  攐擠راقة«، الذين يت摀拐ا«
- هذه ا摀戰يام - من شواطئ 

هة الغربية لو摀扰ية  攐攀摀拀ا
فة  攐攀سكيكدة َمعبرا نحو الض

ا摀戰خرى 搐撠 قوارَب ا摀摐وت. 
شباٌب 搐撠 ربيع الُعمر يرمون 

ة الّبحر  攐擠摀拀 搐撠 بأنفِسهم
بحًثا عن فضاء أوسع بعد 
أن ضاق ا摀戰ُفق بهم 搐撠 أزقة 
الّقِل و抠摐الوس والزيتونة 

واو摀扰د اعطية ووادي الزهور 
وع撠摠 قشرة وغيرها من 
البلديات التي 摀扰 َتضعها 

سلطات و摀扰ية سكيكدة ضمن 
خارطة الو摀扰ية التنموية، 
وا摀摐هّمشة منذ ا摀扰ستق摀扰ل 
ِم الذي دفعته من  攐擠رغم الد

أجل استق摀扰ل ا摀拀زائر وبقاء 
الّدولة. 
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