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02
َهيمنت عليه ا摀摐لّفات ا摀扰قتصادّية وا摀扰جتماعّية

مجلـــُس الـــــوزراء يضبـــُط 
برنامــــَج عمـــِل الحكومـــة 

عقَد مجلس الوزراء اجتماعه الّثاني، أمس السبت، بعدما جرى تقد撠摐ه 
يوما واحدا؛ نظرا إلى مشاركة رئيس ا摀拀مهورية 搐撠 مؤ抠摐ر برل撠摠 حول ليبيا. 

ص ا摀扰جتماع لدراسة ملفات اقتصادية واجتماعية. 攐攀ُخص ،撠摠ح 搐撠

04
الَدخل  على  الضريبة  تخفيَض  د  攐攀يجد لَم   2020 ا摀摐الّية  قانوُن 

ال الَجنوب ُمهّددٌة بالتراجِع 50 %  َرواتب عمَّ
أّكد النائب البر摀摐اني مسعود عمراوي أنه بصدد توجيه سؤال كتابي إلى 

الوزير ا摀戰ول عبد العزيز جراد حول استمرار تخفيض الضريبة على الدخل 
بنسبة 摀扰 50%ستدراك الوضع، وقال: إنه »搐撠 سنة 1994 جرى إصدار مرسوم 

تنفيذي بتاريخ: 1994/12/31 يقضي بتقليص وتخفيض الضريبة على 
الدخل )IRG( لفائدة موظفي وعمال و摀扰يات ا摀拀نوب الكبير )تندوف - أدرار 

- 抠摐نراست - إليزي( بنسبة 50%.

كان 2021

08
ا摀戰غواط 

الُمستفيـــدون مــن 
550 قطعـٍة أرضيـة 
ُيطالبــون بالّدعـم

05
جيجل

احتجاجـات ُمطالبٌة 
بإيجــاد الصّيـاد 

الَمفقـــــود
05

قسنطينة 
أوليــاٌء يحتّجـون 
بمنــِع أبناِئهــم 
راســـــة!  الدِّ

مؤتمـُر برليــن حــوَل ليبيـــا

اغراغرغرر زائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرزائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرئر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرتم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرم摀戰 الكرسيَّ الَشاغر摀戰 الكرسيَّ الَشاغر الكرسيَّ الَشاغرالكرسيَّ الَشاغرلكرسيَّ الَشاغركرسيَّ الَشاغررسيَّ الَشاغرسيَّ الَشاغريَّ الَشاغرَّ الَشاغرَ الَشاغر الَشاغرالَشاغرلَشاغرَشاغرَ الَجزائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرالَجزائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرلَجزائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرَجزائر تم摀戰 الكرسيَّ الَشاغرَ
 03

     
      

    
      

      
    

      
  

     
     

الُهوّية بين ا摀扐يديولوجيا والّتاريخ 

الجــزء 2الدكتور: مصطفى كيحل  	23

إن نّص » فرنسا هي أنا » أثار 
العديد من ردود الفعل، سواء 

من قبل العلماء أو من قبل التيار 
ا摀扰ستق摀扰لي، حيث رّد عبد ا摀拐ميد 

بن باديس على مقال فرحات 
عّباس 技摐قال جاء بعنوان »كلمة 

صريحة«؛ إذ أعاب عليه أن يتكلم 
باسم ا摀戰مة،  والصواب أن يتكلم 

باسم ا摀拀ماعة التي ينتمي إليها،  
وبعد أن عقد مقارنة ب撠摠 الُطرقية 

وا摀扰ندماجية،  أو ب撠摠 من قال »أنا 
ا�« ومن قال »أنا فرنسا«؛ إذ جاء 

搐撠 هذا ا摀摐قال »摀扰 يا سادتي، نحن 
نتكلم باسم قسم عظيم من ا摀戰مة!

زطشي يفتُح الّنار زطشي يفتُح الّنار طشي يفتُح الّنار شي يفتُح الّنار ي يفتُح الّنار  يفتُح الّنار يفتُح الّنار فتُح الّنار تُح الّنار ُح الّنار ُ الّنار  الّنار الّنار لّنار ّنار ّار ار ر 
علــى الكـــاف!علــى الكـــاف!لــى الكـــاف!ــى الكـــاف!ـى الكـــاف!ى الكـــاف! الكـــاف!الكـــاف!لكـــاف!كـــاف!ـــاف!ــاف!ـاف!اف!ف!!

بعَد تغيير 
 موعــــد

ُة ُة ُ  الُمشاورات السرّيُة الُمشاورات السرّيُة لُمشاورات السرّيُة ُمشاورات السرّيُة ُشاورات السرّيُة شاورات السرّيُة اورات السرّيُة ورات السرّيُة رات السرّيُة ات السرّيُة ت السرّيُة  السرّيُة السرّيُة لسرّيُة سرّيُة رّيُة ّيُة ّ
بين الِقوى الُكبرى بين الِقوى الُكبرى ين الِقوى الُكبرى ن الِقوى الُكبرى  الِقوى الُكبرى الِقوى الُكبرى لِقوى الُكبرى ِقوى الُكبرى ِوى الُكبرى وى الُكبرى ى الُكبرى  الُكبرى الُكبرى لُكبرى ُكبرى ُبرى برى رى ى 
لقــي  بظ摀扰لهـــا لقــي  بظ摀扰لهـــا قــي  بظ摀扰لهـــا ــي  بظ摀扰لهـــا ـي  بظ摀扰لهـــا ي  بظ摀扰لهـــا   بظ摀扰لهـــا  بظ摀扰لهـــا بظ摀扰لهـــا ظ摀扰لهـــا 摀扰لهـــا لهـــا هـــا ـــا ــا ـا ا  ُتلقــي  بظ摀扰لهـــا ُتلقــي  بظ摀扰لهـــا ُ
علـــى المؤتمــر علـــى المؤتمــر لـــى المؤتمــر ـــى المؤتمــر ــى المؤتمــر ـى المؤتمــر ى المؤتمــر  المؤتمــر المؤتمــر لمؤتمــر مؤتمــر ؤتمــر تمــر مــر ــر ـر ر 



02
أخبار السياسة

هيمنت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةهيمنت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةيمنت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةمنت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةنت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةت عليه امللفات االقتصادية واالجتماعية عليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةعليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةليه امللفات االقتصادية واالجتماعيةيه امللفات االقتصادية واالجتماعيةه امللفات االقتصادية واالجتماعية امللفات االقتصادية واالجتماعيةامللفات االقتصادية واالجتماعيةمللفات االقتصادية واالجتماعيةلفات االقتصادية واالجتماعيةفات االقتصادية واالجتماعيةات االقتصادية واالجتماعيةت االقتصادية واالجتماعية االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعيةالقتصادية واالجتماعيةقتصادية واالجتماعيةتصادية واالجتماعيةصادية واالجتماعيةادية واالجتماعيةدية واالجتماعيةية واالجتماعيةة واالجتماعية واالجتماعيةواالجتماعيةاالجتماعيةالجتماعيةجتماعيةتماعيةماعيةاعيةعيةيةة

مجلس الوزراء يضبط برنامج عمل الحكومة 

السنة 01 - العدد 89 -االحد 23 جمادى األول1441 هـ - 19 جانفي2020م

عّمــــــار  قـــردود
سابق  وقت  يف  صدر  بيان  وأوضح 
الوزراء  مجلس  «يعقد  الرئاسة:  عن 
جانفي   18 السبت  يوم  اجتماعا 
رئيس اجلمهورية  رئاسة  2020 حتت 
عبد املجيد تبون، بدال من يوم األحد 
كما كان مقرًرا، نظًرا ملشاركة الرئيس 
املزمع  ليبيا  حول  الدولية  الندوة  يف 
عقدها يف اليوم ذاته يف برلني بأملانيا».
دراسة  إلى  الوزراء  مجلس  وعمد 
ملفات  وخاصة  القضايا،  من  عدد 
النشاطات  وتطوير  بإنعاش  تتعلق 
الصحة،  مجاالت  يف  القطاعية 
الصناعة، الفالحة، السكن، التجارة 
املؤسسات  اخلارجية،  والتجارة 
حيث  الناشئة،  واملؤسسات  الصغيرة 
وتطوير  إنعاش  على  احلكومة  تعّول 
من  العديد  يف  القطاعية  النشاطات 

املجاالت الهامة.
 ومن املنتظر أن ُيصادق مجلس الوزراء 
عقب  احلكومة،  عمل  مخطط  على 

عبد  األول  الوزير  طرف  من  عرضه 
بغرفتيه،  البرملان  على  جراد  العزيز 
يف  لالنطالق  واملصادقة،  للمناقشة 

جتسيده على أرض الواقع.
 وكان الرئيس تبون قد أسدى، خالل 
عقب  الوزراء  ملجلس  اجتماع  أول 
انتخابه رئيًسا للجمهورية، توجيهات 
العمل  خطة  إعداد  بخصوص 
الطريق  خارطة  وحدد  آنًفا،  املذكورة 
أن  على  وحثهم  وزير،  بكل  اخلاصة 
النشغاالت  املصغية  األذن  يكونوا 
خالل  من  ومتطلباتهم،  املواطنني 
واحلرص  والتشاور  احلوار  نهج  سلك 
على  والشعب،  الدولة  خدمة  على 
صدر  للرئاسة  بيان  إليه  أشار  ما  حد 
عقب االجتماع، موضًحا أنه ال ميكن 
الوصول لذلك إال من خالل التحلي 
وباإلميان  املطلوب،  املثالي  بالسلوك 
املال  على  احلفاظ  بواجب  الراسخ 
البيروقراطي  السلوك  العام، ومكافحة 

واحترام التزامات الدولة.

حّث  االقتصادي،  الصعيد  على  و 
تبون على ضرورة تنفيذ منوذج اقتصاد 
ومتحرر  التنويع  على  مبني  قوي 
الثروة  ويستقطب  البيروقراطية،  من 
من  البالد  ويحرر  البطالة،  وميتص 
يف  اخلارج  ومن  للمحروقات  التبعية 
مجال الغذاء، وإعادة إطالق املشاريع 

الكبرى لتصدير الطاقة املتجددة.
بعد  الثاني  اللقاء  هذا  ويعتبر 
االجتماع األول الذي عقد بتاريخ 5
أعضاء  تنصيب  بعد  املاضي  جانفي 
من  وكان  جراد.  العزيز  عبد  حكومة 
الوزراء  مجلس  يعقد  أن  املفروض 
اليوم األحد، مثلما كان مقررًا إال أنه 
رئيس  مشاركة  إلى  نظرا  تقدميه  تقّرر 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يف الندوة 
عقدها يف  املزمع  ليبيا،  حول  الدولية 
اليوم نفسه ببرلني األملانية، وهذا بعد 
موافقة الرئيس على حضور هذا املؤمتر 
للمشاركة من  تلقِّيه دعوة  إثر  الدولي 

املستشارة األملانية «إجنيال ميركل».

غد  يوم  من  بداية  املتحدة،  اململكة  تستضيف  أن  ر  املقرَّ من 
اإلثنني، قّمة االستثمار «البريطانية- اإلفريقية»، والتي ستجمع 
اململكة  حكومة  بأعضاء  أفارقة  أعمال  ورجال  سياسيني  قادًة 
املتحدة واملستثمرين واملؤسسات املالية الدولية البريطانية، حيث 
ستؤّمن «قّمة لندن» صفقات استثمارية، وتوفر فرص العمل من 
خالل شراكات جديدة، وتوضح تكشف عرض اململكة املتحدة 

الفريد إلفريقيا.
و يحضر القمة رؤساء دول وحكومات 53 دولة إفريقية، حيث جتمع 
املتحدة ورواد األعمال  القادة األفارقة مع حكومة اململكة  القمة 
واملستثمرين البريطانيني إلى جانب املؤسسات املالية البريطانية، 
بهدف تسليط الضوء على وفرة وجودة فرص االستثمار يف إفريقيا 
وتعزيزها، ورفع معدالت االستثمار البريطانى يف القارة السمراء، 
حيث تأتى بريطانيا يف املرتبة الثالثة من حيث عدد املشروعات 

بعد كل من أمريكا وفرنسا. 
مشاركة  عن  رسمية  مصادر  أي   - اآلن  حتى   - ا  تعلن  لم  و 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون يف قمة االستثمار «البريطانية- 
اإلفريقية»، مع العلم أن اجلزائر تلقت دعوة رسمية من بريطانيا 
للمشاركة يف قمة لندن، حيث أكد املبعوث االقتصادي لرئيس 
الوزراء البريطاني إلى اجلزائر «اللورد ريسبي»، يف أكتوبر املاضي، 
أن اجلزائر هي من بني البلدان اإلفريقية الـ 19 التي مت اختيارها 
للعب دور «أساسي» يف القمة املقبلة املنعقدة حول االستثمار يف 

إفريقيا.
حول  الثاني  «اجلزائري-البريطاني»  املنتدى  افتتاح  وخالل 
أوضح  للمؤمترات،  الدولي  باملركز  نظم  الذي  السيبرياني  األمن 

حول  قّمة  لتنظيم  تستعد  املتحدة  اململكة  أن  ريسبي»  «اللورد 
حيث  بلندن،  املقبل  جانفي   20 يوم  إفريقيا  يف  االستثمارات 
وترقية  لعرض  دولية  وهيئات  وحكومات  مؤسسات  ستجتمع 

فرص االستثمار يف إفريقيا.
مت  التي   19 الـ  اإلفريقية  البلدان  إحدى  تعد  «اجلزائر  إن  وقال 
القمة كشريك، حيث من  للعب دور أساسي يف هذه  اختيارها 
املقرر أن تعرض مشاريعها املستقبلية يف مجال التنوع االقتصادي 

على  احملتملني  البريطانيني  املستثمرين  حمل  قصد 
املزيد  واستحداث  باجلزائر»،  االستثمار  يف  «التفكير 
من الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفني.و من 
املرجح أن ُيشارك الوزير األول عبد العزيز جراد أو يتم 

تكليف وزير ما بتمثيل اجلزائر يف قمة لندن.

إفريقيا تضمُّ 6 من بين أسرِع 10
اقتصادات نموًا في الَعالم

بني  من   6 إفريقيا  تضم  الدولي،  البنك  ألرقام  ووفًقا 
أسرع 10 اقتصادات منوًا يف العالم. ومن املتوقع أن يصل 
الناجت احمللى اإلجمالي إلى 3.2 تريليون دوالر أمريكي 

يف السنوات الـ5 املقبلة. 
من  كذلك  إفريقيا  يف  العاملة  الشركات  وستتمكن 
العالم  مستهلكي  من  كبيرة  شريحة  إلى  الوصول 
بحلول عام 2050، ألنها القارة األسرع منوا يف العالم 

من حيث عدد السكان. ويستند هذا إلى زيادة متوقعة يف عدد 
السكان من 1.2 مليار يف عام 2018 إلى 2.5 مليار عام 2050، 
تتمتع  أفارقة. كما  أربعة أشخاص  عندما يكون واحدا من كل 
القارة بقطاع ناشئ مزدهر - فقد جمعت الشركات الناشئة 50٪

من رأس املال االستثماري عام 2017 - وهى تشهد منًوا سريًعا يف 
قطاع التكنولوجيا.

عّمـــــــار قـــردود

حفيز يترّشُح لرئاسة الَمجِلس 
الفرنسي للعباَدة اإلسالمّية

املجلس  لرئاسة  َحه  ترشُّ الدين  شمس  حفيز  باريس  مسجد  عميد  أعلن 
الفرنسي للعبادة اإلسالمية، حيث كتب على حسابه مبوقع «تويتر»: ”قررت 
 (CFCM) سحب ترشيحي لرئاسة املجلس الفرنسي للعبادة اإلسالمية
كعميد  اجلديد  منصبه  إلى  التفرغ  قصد  ترشحه  قرر سحب  إنه  وقال   .»
ملسجد باريس .ويف هذا السياق، أعلن عميد مسجد باريس دعمه حملمد 

موساوي رئيس احتاد مساجد فرنسا.
كما راهن على العمل على إعادة تثبيت البعد الروحي األصلي لإلسالم، 
رفض  عن  يتوقف  لن  إنه  قائال  واإلخاء،  والسالم  التسامح  يف  املتمثل 
العنف مهما كانت  وإدانة - وحتى اشمئزازه من - كل أعمال  واستنكار 
طبيعتها، وخصوًصا عند ممارستها حتت غطاء الدين. وأضاف ”سأستخدم 

كل جهودي ملنع أي شكل من أشكال التطرف واالستبعاد“.
ق.و

لبةلبةبةة ة ملمثلي الَطلبةة ملمثلي الَطلبة ملمثلي الَطلبةملمثلي الَطلبةمثلي الَطلبةثلي الَطلبةلي الَطلبةي الَطلبة الَطلبةالَطلبةلَطلبةَطلبةَ قابّية ملمثلي الَطلبةقابّية ملمثلي الَطلبةابّية ملمثلي الَطلبةبّية ملمثلي الَطلبةّية ملمثلي الَطلبةّ قابّية ملمثلي الَطلبةَّ قابّية ملمثلي الَطلبةنَّ قابّية ملمثلي الَطلبةلنَّ قابّية ملمثلي الَطلبةالنَّ قابّية ملمثلي الَطلبة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةنة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةصانة النَّ صانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةَ قابّية ملمثلي الَطلبةَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةاَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةِ اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةرِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةترِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةسترِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةدسترِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبة دسترِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةع دسترِة اَحلصانة النَّ قابّية ملمثلي الَطلبةمع دسترِة اَحلصانة النَّ مع دسترِة اَحلصانة النَّ

دعواُت الستحداث برلماٍن ُطالبي 
الوطنية  الندوة  خالل  أمس،  يوم  اجلزائرية،  الطالبية  املنظمة  اقترحت   
ملشروع  اجلامعة  رؤية  حول  املنعقدة  للمنظمة،  اجلامعية  املكاتب  لرؤساء 
تعديل الدستور بجامعة بوزريعة، استحداث البرملان الطالبي ليؤدي الدور 
الطلبة يف عضوية  إشراك  العالي، مع  التعليم  وزارة  الرقابي على سياسات 

السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
وعلى مستوى اجلامعة، اقترح املجتمعون استحداث املجلس األعلى للتربية 
وتوجيه  والتنسيق  االستشراف  مهمته  املهني،  والتكوين  العالي  والتعليم 
الوزارات، حتى  السياسات العامة، بهدف وضع إستراتيجية تكاملية بني 
الشغل  ملتطلبات  وتستجيب  تكامل  يف  تعمل  أن  القطاعات  لهذه  يتسنى 
وتقلص من منسوب البطالة لدى خريجي اجلامعات، يف حني يلتزم الوزير 

بالبرنامج املسطر من قبل هذا املجلس.
أما بخصوص اخلدمات اجلامعية، فدعوا لتقنني عملية الذهاب نحو الدعم 
املباشر للطالب، باإلضافة إلى املطالبة بتقنني نظام التدريس عبر اجلامعات 
ناهيك  والدراسة بشكل متناسب،  العمل  للطلبة من أجل  الفرصة  لتتاح 
عن املطالب النقابية بالدعوة إلصدار قوانني من أجل دسترة احلصانة النقابية 
مجالس  يف  وأعضاء  طالبية  منظمات  لواء  حتت  املنضوين  الطلبة  ملمثلي 

الوساطة (املجلس البيداغوجي، مجلس اإلدارة، مجلس التأديب).
رحمة عمار 

كك هي فرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكهي فرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكي فرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهك فرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكفرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكرصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكصٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكٌة هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكٌ هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهك هامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكهامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكامة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكمة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكة لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهك لتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكلتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكتحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكحريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكريك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكيك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكك االقتصاد اجلزائري اُملنَهك االقتصاد اجلزائري اُملنَهكاالقتصاد اجلزائري اُملنَهكالقتصاد اجلزائري اُملنَهكقتصاد اجلزائري اُملنَهكتصاد اجلزائري اُملنَهكصاد اجلزائري اُملنَهكاد اجلزائري اُملنَهكد اجلزائري اُملنَهك اجلزائري اُملنَهكاجلزائري اُملنَهكجلزائري اُملنَهكزائري اُملنَهكائري اُملنَهكئري اُملنَهكري اُملنَهكي اُملنَهك اُملنَهكاُملنَهكُملنَهكُنَهكنَهكَهكَ
هل سُيشاِرك تّبون في قّمة االستثمار «البريطانية – األفريقية» اإلثنين؟

عقد مجلس الوزراء 
اجتماعه الثاني، أمس 

السبت، بعدما مت تقدميه 
بيوم واحد نظرا ملشاركة 
رئيس اجلمهورية مبؤمتر 
برلني حول ليبيا. يف حني، 
خصص االجتماع لدراسة 

امللفات االقتصادية 
واالجتماعية.
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أخبار السياسة

الَجزائر تمأل الكرسيَّ الَشاغر

عّمـــــار  قـــردود
ولم تكن اجلزائر مدعوة يف بادَئ األمر 
إّال أن الدعوة وجهت الحًقا إلى الرئيس 
تبون بعد أن أكد أن اجلزائر ستبقى فاعلًة 
يف األزمة الليبية (شاء من شاء وأبى من 

أبى). 
هذا، وأّكد كلٌّ من الرئيس الفرنسي 
الوزراء  ورئيس  ماكرون»  «إميانويل 
البريطاني «بوريس جونسون» مشاركتهما 

يف مؤمتر برلني حول ليبيا اليوم. 
من جهٍة أخرى، قّرر الرئيس املصري 
مؤمتر  يف  املشاركة  الّسيسي  الفتاح  عبد 
األربعاء  املتحدة،  األمم  وأعلنت  برلني. 
«أنطونيو  العام  أمينها  مشاركة  املنصرم، 
ممثله  و»سيرافقه  املؤمتر  يف  غوتيريش» 
ووكيل  سالمة  غسان  ليبيا  يف  اخلاص 
وبناء  السياسية  للشؤون  العام  األمني 
أعلنت  كما  ديكارلو»،  «روزماري  السالم 
الصني، يوم اجلمعة املنقضي، مشاركتها 
مؤمتر صحفي عقده  ذلك خالل  .و جاء 
«قنغ  الصينية  اخلارجية  باسم  املتحدث 

شوانغ»، يف العاصمة بكني.
ي اجلزائر.. الوسيط اِجلدِّ

هي  أملانيا  يف  تّبون  الّرئيس  مشاركُة 
تنصيبه  منذ  البالد  خارج  له  جولة  أول 
رئيًسا للجمهورية أواخر ديسمبر املنقضي، 
كبير  جناح  هو  برلني  مؤمتر  يف  مشاركته  و 
بقوة  عادت  التي  اجلزائرية  للديبلوماسية 

على الساحتني اإلقليمية و الّدولية.
أجل  من  املؤمتر  على  اجلزائر  وتعّول 

إيجاد حل لألزمات التي تعصف بليبيا، 
اخلارجية  األطراف  حث  هدفه  وسيكون 
والعمل  السالح  حظر  تطبيق  على 
لليبيني  للسماح  الّنار  إطالق  وقف  على 
أن  مراقبون  ويرى  ذلك.  بعد  باالجتماع 
وساطة  بجهود  القيام  على  قادرة  اجلزائر 
طرف  أنها  على  إليها  ُينظر  وأنه  السيما 

محايد يف الصراع.
بن عطا اهللا: «األطماُع واَملصالح هي 

التي ُحترك الِقوى الُكبرى» 
عطا  بن  حليم  الديبلوماسي  وصف   
اهللا كاتب الدولة املكلف باجلالية الوطنية 
به  أدلى  تصريح  يف  األسبق،  باخلارج 
لــ»أخبار الوطن» مؤمتر برلني املقرر إجراؤه 
فرصة  وسيكون   ، بالهام  األحد  اليوم 
سانحة لتثبيت وقف إطالق النار كتمهيد 
السراج  بني  مباشر  حوار  لفتح   - رمبا   –
وحفتر للتوصل إلى تسوية سلمية ونهائية 

لألزمة الليبية.
مما  خشيته  أبدى  اهللا  عطا  بن  لكن   
القوى  بني  الستار  وراء  ما  لليبيا  ُيحاك 
وتركيا  وأمريكا  وروسيا  كأملانيا  الكبرى 
وإيطاليا و من املشاورات السرّية التي متت 
هذا،  مقابل  اخلفاء.  يف  الدول  هذه  بني 
عن  هامة  مالحظات   3 محدثنا  أبدى 
األزمة الّليبية؛ إذ قال: «املالحظة األولى 
الّليبية مت السطو عليه  هي أن حلَّ األزمة 
اجلوار  دول  من  وافتكاكه  تهريبه  و  عنوة 
الّدول  جامعة  و  اإلفريقي  االحتاد  من  و 
العربية، و مت حتويل أزمة ليبيا من إقليمية 
إلى دولية ؛ و ذلك بسبب األوضاع التي 

عاشتها اجلزائر يف عهد الرئيس السابق.
كون  يف  الثانية  املالحظة  وتتمّثل 
دوره،  و  فعاليته  فقد  األوروبي  االحتاد 
القوي  الالعب  هي  روسيا  أصبحت  و 
و  تركيا.  جانب  إلى  الّليبي  امللعب  يف 
أصبح الّروس واألتراك يتفاوضان من أجل 
الّليبية،حيث إّن عينهما  اقتسام الكعكة 
على هالل النفط الليبي الغني، فيما يتم 

التحاور مع اجلزائر. 
أن  ففحواها  الثالثة،  املالحظة  أما   
ولهذا  وبامتياز،  غني  نفطي  بلد  ليبيا 
بعض  خاصة  و  اجلميع  مطامع  باتت 
القوى الكبرى التي ال تريد من ليبيا إال 
حتقيق مصاحلها االقتصادية ، وال يهمها 
نشوب حرب ووقوع قتلى و مأساة إنسانية 
روسيا  نذكر  الدول  هذه  ومن  ليبيا،  يف 
وتركيا وأملانيا وأمريكا و اإلمارات و مصر، 
و حتى «إسرائيل» تريد أن جتد لها موطَئ 

قدم يف ليبيا».
-   إجراءات مشّددة يف برلني لتأمني 

املؤمتر الّدولي 
برلني  األملانية  العاصمة  تشهد  و 
لتأمني  مسبوقة  غير  أمنية  إجراءات 
الذي  الليبية،  األزمة  الدولي حول  املؤمتر 
سُيعقد اليوم األحد. وشملت اإلجراءات 
وحتويالت  الطيران  حظر  فرض  األمنية 
مرورية، وتأهب أمني لتأمني الشخصيات 
ظهيرة  سيبدأ  الذي  املؤمتر،  يف  املشاركة 
اليوم األحد، وفق بيان ملكتب املستشارة 

األملانية.

مت  ليبيا،  حول  برلني  مؤمتر  عشية 
اخلتامي  البيان  مسودة  أن  عن  الكشف 
حل  عملية  النطالق  بنود  على  تنصُّ 
األزمة الليبية، بينها إصالحات يف مجالي 
االقتصاد واألمن وحظر توريد األسلحة. 

داخلية  وثيقة  املتحدة  األمم  أعدت 
دائم  وقف  نحو  ليبيا  دعم  مسارات  حتدد 
توريد  حلظر  حازم  وتطبيق  النار  إلطالق 
األسلحة إليها، وأحالها األمني العام لألمم 
أعضاء  إلى  غوتيريش»  «أنطونيو  املتحدة 
مجلس األمن الدولي بتاريخ 15 جانفي.

ملؤمتر  اخلتامي  البيان  ملسودة  ووفقا 
بينها  بنود  ستة  تتضمن  فهي  ليبيا، 
واألمن،  االقتصاد  مجالي  إصالحات يف 
إلى جانب وقف إطالق النار وتطبيق حظر 

توريد األسلحة، وإلزام ممثلي أكثر من 10
دول مدعوة للمشاركة يف املؤمتر بالعودة إلى 
العملية السياسية يف ليبيا وااللتزام بالقانون 

الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.
األمم  ورقة  من  االستخالص  وميكن 
مت  اخلتامي  البيان  مسودة  أن  املتحدة 
خالل   ، املاضية  األشهر  خالل  إعدادها 
مع  برلني  اجتماعات حتضيرية يف  خمسة 
ممثلني من أكثر من عشر دول ومنظمات، 
وتركيا  وروسيا  املتحدة  الواليات  بينها 

وإيطاليا وفرنسا ومصر واإلمارات.
أنه  باريس  ترى  البيانات،  وبحسب 
من  بالقرب  املعارك  مواصلة  جتنب  يتعني 
املصادر: «من  وقالت  العاصمة طرابلس. 
مفاوضات  (النزاع)  طرفا  يبدأ  أن  املهم 

يف  تأكيدها  وُيجرى  املعطيات  واضحة 
برلني».

حربًا،  سنوات  منذ  ليبيا  وتشهد 
قبل  من  ضغطًا  السراج  حكومة  وتواجه 
الليبي  الوطني  باجليش  يسمى  قوات ما 
أجزاء  على  يسيطر  حفتر، الذي  بقيادة 
واسعة من ليبيا، خاصة يف شرق البالد، 
على  الليبي  الوفاق  حكومة  تسيطر  بينما 

أجزاء يف شمال غربي البالد.
لغطًا  املؤمتر  إلى  املدعوين  قائمة  وتثير 
مساء  تونس  رفضت  حني  يف  أيام.  منذ 
الدعوة  كون  املؤمتر  حلضور  دعوتها  أمس 

جاءت يف أخر حلظة.

ُيشارك رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، اليوم األحد، يف مؤمتر برلني لبحث النزاع الليبي، والذي اسُتدعيت 
له 12 دولة معنية - على رأسها الّدول اخلمسة دائمة العضوية يف مجلس األمن، وهي: الواليات املتحدة األمريكية، 
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصني، وأملانيا وتركيا وإيطاليا ومصر واإلمارات واجلزائر والكونغو، باإلضافة إلى فايز 

السراج رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية املعترف بها دوليا، واجلنرال املتقاعد خليفة حفتر. كما شملت 
-روسيا: نأمُل يف استمرار الُهدنِة يف ليبياالدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هي األمم املتحدة واالحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي واجلامعة العربية.

مؤمتر صحفي،  ”سيرغي الفروف“، يف  الروسي  اخلارجية  وزير  قال    
قيد  تزال  ما  إنها  قال  والتي  ليبيا،  يف  الهدنة  استمرار  تأمل يف  موسكو  إن 
برلني،  مؤمتر  يف  املشاركني  ضمن  سيكون  أنه  «الفروف»  وأكد  االحترام. 
موضحا أن الوثائق اخلتامية للمؤمتر قد جرى التوافق حولها عمليا، كما شّدد 
السابقة، وأال يطرحوا  ليبيا األخطاء  النزاع يف  على أهمية أال يكرر أطراف 

شروطا إضافية بعد املؤمتر. 
تركيا: الّطريق املؤديُة للّسالم يف ليبيا مترُّ عبر أنقرا

 أّكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الطريق املؤدية للسالم 
يف  هاٍم  دوٍر  لعب  على  األوروبي  االحتاد  حّث  فيما  تركيا،  عبر  متر  ليبيا  يف 

الساحة الّدولية. 

-أمريكا تدعو للُمحافظة على استمرار 
وقف إطالق الّنار

ُيشارك، الّيوم، وزير اخلارجية األميركي «مايك بومبيو» يف مؤمتر برلني، 
ليبيا  من  األجنبية  القوات  جميع  انسحاب  إلى  سيدعو  إنه  القائل  وهو 
األولوية  ولكّن  املتحدة،  األمم  تدعمها  التي  هناك  السالم  عملية  واستئناف 

بالنسبة إليه تكمُن يف تثبيت الُهدنة الهّشة بني األطراف املتحاربة.
-أملانيا: «حفتر ُملتزم بوقف إطالق النار»

املنقضي،  أملانيا «هايكو ماس» قد أعلن، اخلميس  وكان وزير خارجية 
املساعي إلنهاء  تقدم يف  أنه  يبدو  فيما  النار،  بوقف إطالق  ملتزم  أن حفتر 

االضطرابات املستمرة يف البالد منذ سقوط معمر القذايف.
وقال «ماس»، وفق تغريدة نشرتها وزارة اخلارجية عقب محادثات أجراها 
يف بنغازي، إن «املشير حفتر أوضح أنه يرغب باملساهمة يف إجناح مؤمتر برلني 
بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث املبدأ للمشاركة. كما وافق على االلتزام 

بوقف إطالق النار»
-فرنسا تؤّكد على ضرورة وقف إطالق النار 

وقف  يكون  أن  ضرورة  على  ماكرون»  «إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أّكد 
ظروف  خلق  أجل  من  وذلك  ودائما»،  مصداقية  «ذا  ليبيا  يف  النار  إطالق 

مواتية الستئناف احلوار الليبي الداخلي.
-إيطاليا: احلّل الوحيد يف ليبيا سياسي

الوحيد  احللَّ  أن  على  كونتي»  «جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس  شّدد 
املستدام يف ليبيا ال ميكن إال أن  يكون  سياسًيا،وحّذر «كونتي» من «املخاطر 
اخليار  عن  التخلي  إلى  و»دعا  برمتها»،  املنطقة  يف  االستقرار  تواجه  التي 

العسكري».
تونس: سنتصدى أليِّ جسم يخترُق مجاَلنا اجلويِّ

قالت وزارة الدفاع التونسية، أمس األول اجلمعة، إنها ستتصدى ألي 
جسم مشبوه يخترق املجال اجلوي للبالد. مؤكدة عدم جتاوز أي طائرة احلدود 
الليبية إلى األجواء التونسية. و أفادت بأنه «خالًفا ملا تداولته بعض وسائل 
اإلعالم بخصوص رصد طائرات دون طيار داخل احلدود التونسية، فإن هذه 
الطائرات لم جتتز باملّرة املجال اجلوي التونسي، بل كانت حتّلق قرب رسم احلد 

داخل التراب الليبي».
غّسان سالمة: ليبيا حتتاُج إلى احلدِّ من كلِّ التدخالت اخلارجية 

اعتبر املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إلى ليبيا غسان سالمة أن ليبيا حتتاج 
إلى احلدِّ من كل التدخالت اخلارجية يف شؤونها، وذلك يف مقابلة مع وكالة 

األنباء الفرنسية عشية املؤمتر الدولي الذي تستضيفه برلني.
عّمـــــار قـــردود

مؤمتُر برلني حوَل ليبيا

 اُملشاورات السرّيُة بني الِقوى الُكبرى ُتلقي بظاللها على املؤمتر 

مواقف الّدول المشاركة في مؤتمر
 برلين حول ليبيا

تامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياتامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياي لمؤتمر برلين حوَل ليبيا لمؤتمر برلين حوَل ليبيالمؤتمر برلين حوَل ليبيامؤتمر برلين حوَل ليبياؤتمر برلين حوَل ليبياتمر برلين حوَل ليبيامر برلين حوَل ليبيار برلين حوَل ليبيا برلين حوَل ليبيابرلين حوَل ليبيارلين حوَل ليبيالين حوَل ليبياين حوَل ليبيان حوَل ليبيا حوَل ليبياحوَل ليبياوَل ليبياَل ليبياَ ليبيا ليبياليبيايبيابياياا مسودُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيامسودُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياسودُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياودُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيادُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياُة البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياُ البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيا البيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياالبيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيالبيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيابيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيايان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيان الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيا الِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياالِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبيالِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياِختامي لمؤتمر برلين حوَل ليبياِ
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عمار  قردود
وكشف املتحّدث أن أغلب املؤسسات 
التعليمية  التربوية يف مختلف األطوار 
الواقعة على  بوالية برج باجي مختار 
احلدود مع دولة مالي تشهد غياًبا شبه 
كل  خالل  واإلداريني  لألساتذة  كلًيا 
العام  مدار  وعلى  الدراسي،  املوسم 
أثار استياء أولياء التالميذ  تقريًبا، ما 
مصالح  ناشدوا  الذين  والناشطني  
املشكلة  حلل  التدخَل  التربية  مديرية 
اإلداريني  املوظفني  إجبار  خالل  من 
وتعيني  بوظائفهم  االلتحاق  على 
اآلجال  يف  جدد  وإداريني  أساتذة 
ُحوِّلوا  الذين  لزمالئهم  خلًفا  القريبة 

ملناطق أخرى.
األساتذة  عزوف  أسباب  وُتوَعز  هذا، 

املشتركة  األسالك  وعمال  واإلداريني 
عن العمل ببرج باجي مختار لصعوبة 
وغالء  والتنقل  اإلقامة  ظروف 
االستهالكية  املواد  مختلف  أسعار 
املناطق  أبناء  بتعيني  مطالب  وسط 
من  بالقطاع،  الوظائف  مختلف  يف 
قبل  من  تسهيالت  تقدمي  خالل 
اجلهات الوصية والسلطات احمللية التي 
ع مدرسي مجهز  املنطقة مبجمَّ خصت 
الشمسية  للطاقة  وصفائح  بتجهيزات 

يف أول جتربة من نوعها.
املعلمني   وعادة ما تسبب تأخر عودة 
مختلف  يف توقف  واألساتذة 
املؤسسات التربوية ببرج باجي مختار، 
جراء النقص الفادح يف وسائل النقل 
من أدرار إلى البرج، وذلك باعتبار أن 

ومختلف  واملعلمني  األساتذة  أغلب 
برج  أبناء  من  ليسوا  التعليمي  الطاقم 
باجي مختار. وُيطالب أولياء التالميذ 
اجلهات الوصية بضرورة التكفل بحل 
هذا املشكل الذي يتكرر مع كل عطلة 
مستقبل  على  ذلك  يؤثر  ال  حتى 
الذين  منهم  خصوًصا  أبنائهم، 
يزاولون دراستهم يف األطوار النهائية، 
مناشدين - يف الوقت ذاته - مصالح 
مديرية التربية التدخل العاجل إلنهاء 
والعمل  التفكير  خالل  من  األزمة، 
على إيجاد وسيلة نقل لنقل األساتذة 
أخرى،  جهة  ومن  املؤطرين.  وباقي 
العمل على معاقبة الذين ال يلتحقون 

مبناصبهم أو يتغيبون بحجج واهية. 

وأفاد محدث «أخبار الوطن» بأن احلكومة 
تعبيد  لصالح  معتبرة  ميزانية  رصدت 
6 رقم  الوطني  الطريق  صيانة  وإعادة 
الرابط بني برج باجي مختار وتيمياوين، 
لكن لألسف لم تنطلق األشغال - حتى 
اآلن -ألسباب مجهولة بالرغم من أنه مت 
دينار  مليار  مالي قدره 3.5  رصد غالف 
6 رقم  الوطني  الطريق  من  مقاطع  إلجناز 
الرابط بني برج باجي مختار ورقان. ويعد 
الطريق الوطني رقم 6 احملور اإلستراتيجي 
يربط  الذي  الوحيد  واحليوي  االقتصادي 
شمال الوطن مبنطقة اجلنوب الغربي باجتاه 

واليات بشار وأدرار وتندوف.
لوالية  العمومية  األشغال  مدير  كان  و 
أدرار قد كشف عن أن قطاعه عرف قفزة 
وإعادة  احملاور  من  العديد  إجناز  يف  نوعية 
االعتبار للطرق الوطنية، خاصة يف شقه 
الذي   ،6 رقم  الوطني  بالطريق  املتعلق 
سكان  إلى  بالنسبة  احلياة  شريان  يعتبر 
الوالية، كونه يربطهم مبختلف الواليات.

إلى  السياق،  هذا  يف  املسؤول،  أشار  و 
مشروع الطريق الرابط بني أدرار وتندوف، 
من  األخيرة  مراحله  يف  يوجد  الذي 
املرور،  حركة  أمام  وفتحه  تسليمه  أجل 
طريق  عبر  أدرار  ربط  إلى  باإلضافة 
دخل  الذي  البيض،  والية  يف  تينركوك 
بعض  تشهد  وقت  يف  اخلدمة،  حيز 
مسالكه زحًفا للرمال، مع إعادة االعتبار 
واملنيعة،  تيميمون  بني  الرابط  للطريق 

والذي انتهت األشغال به مؤخرا.
االعتبار  وإعادة  إجناز  عملية  انطلقت  و 
مسافة  على  أوقروت»،  ـ  «متيمون  لطريق 

يربط  آخر  طريق  جانب  إلى  كلم،   70
أدرار على مسافة 100 كلم، وصوًال إلى 
على  املرور  من  بدًال  جنوًبا،  أولف  دائرة 
«أدرار-  6 رقم  الوطني  الطريق  مستوى 
رقان»، حيث مت تقليص املسافة إلى 170

كلم.
مناطق  من  العديد  سكان  يطالب  و 
الوالية بضرورة توسيع الطرق حتى تصبح 
بني  املمتد  الطريق  خاصة  ازدواجية، 
أدرار ورقان على مسافة 150 كلم، الذي 
يعرف حركة نقل كثيفة، كونه يعبر عدة 
السكانية  الكثافة  جراء  وقصور  بلديات 

الكبيرة املوجودة على هذا احملور.
كما أشار بالل إلى أن الطريق رقم 6 يشهد 
ضرورًيا  أصبح  إذ  خطيرة،  مرور  حوادث 
ومطلًبا يلح عليه السكان من أجل جتسيد 
ازدواجية هذا املسلك، الذي من شأنه أن 
ينشط احلركة االجتماعية واالقتصادية، 
باجي  برج  إلى  امتداًدا  يشكل  والذي 

مختار وأولف، جنوبي الوالية.
يذكر أن املدير الوالئي لألشغال العمومية 
سيتم  دراسة  هناك  أن  أوضح  بأدرار 
الطريق  ازدواجية  وتخص  إعدادها، 
على  ومتيمون  تساببت  بلدية  بني  الرابط 
مسافة 140 كلم، وسيكون لهذه املشاريع 
احلركة  على  إيجابية  انعكاسات  املرتقبة 
العامة للوالية شماًال وامتداًدا إلى منطقة 
الطرق  هذه  كل  ستقلل  حيث  املنيعة، 
يف  وتساهم  املرور،  حوادث  من  املزدوجة 

التنمية احمللية والوطنية.
6 رقم  الوطني  الطريق  أن  إلى  نشير  و 
شمالي  معسكر  والية  من  ينطلق  الذي 

الوطن إلى أقصى نقطة حدودية باجلنوب 
يحظى بأهمية كبيرة لدى السلطات العليا 
3 الوطنية  الطرقات  جانب  إلى  للبالد، 
و6 و50 و1 والتي تؤدي دوًرا هاًما يف ربط 

اجلنوب بالشمال وباملناطق احلدودية.
من  كلم  مسافة 70  إجناز  مبرمًجا  كان  و 
الطريق الوطني رقم 6 انطالًقا من مخرج 
بعد  رقان  جتاه  مختار  باجي  برج  مدينة 
املؤسسة  إلى  إجنازه  مهمة  أوكلت  أن 
العامة سيدي موسى،  الوطنية لألشغال 
كلم   32 مسافة  على  آخر  مقطع  وإجناز 
إلى جانب  ذاتها  املؤسسة  بإجنازه  تتكفل 
مقطع من الطريق الذي ينطلق من بلدية 
على  حدودية  نقطة  آخر  إلى  تيمياوين 
مسافة 18 كلم، حيث بلغت به األشغال 

نسبة 95 باملائة.
و هناك نقطة سوداء على مستوى الطريق 
الرابط بني برج باجي مختار وتيمياوين، 
والتي تشهد تأزما بسبب سيالن األودية 
التي  املوسمية  األمطار  عن  الناجمة 
احملور  هذا  عبر  املنطقة،  عزل  يف  تتسبب 
الذي يشكل عصب نشاط مربي املواشي 

بهذه املنطقة الرعوية.
غالف  تخصيص  مت  اجلانب،  هذا  ويف 
للتكفل  دج  مليون   600 بقيمة  مالي 
مبعاجلة هذه النقطة من خالل إجناز مقطع 
ُن  طريق عاٍل عن مستوى األرضية، ما ميكِّ
عبوَر السيول من أسفله دون إعاقة حركة 

مرور السكان من املسافرين والتجار.
عمار قردود

27 ألَف نسمة  طبيٌب وصيدلية وحيدة لـ
العربي أحمد: الّصحة مريضٌة ببرج باجي مختار!

الوطن»،  «أخبار  لــ  مختار،  باجي  برج  أعيان  أحد  أحمد  العربي  قال 
إّن ُسّكان املنطقة ُيعانون األمّرين، وال سيما املرضى، من تدهور القطاع 
الصحي؛ بوجود طبيب واحد لكل سكان البرج البالغ عددهم 27000
نسمة وسيارة إسعاف معطلة يف معظم األحيان وأقرب مستشفى يبعد بــ 
650 كلم عبر طريق صحراوي غير معبد وصعب وصيدلية واحدة خالية 

من األدوية. 
و أشار العربي إلى أن املنطقة تفتقد ملؤسسات اقتصادية، ولهذا فإن شبح 
البطالة بات يؤرق شبابها املُهّمش واملُقَصى من التوظيف؛ فكل منصب 
يتاح مبؤسسات ما يفوز به موظف من خارج البرج. ويف هذا الصدد، طالب 
املتحدث بضرورة إرساء العدالة االجتماعية واستفادة شباب الوالية من 

حقهم يف الظفر مبناصب الشغل.
باجي  ببرج  املشاريع  وأصحاب  املقاولني  معاناة  إلى  محدثنا  تطرق  كما 
البناء وقلتها يف الوقت  مختار، الذين يشتكون من صعوبة يف نقل مواد 
نفسه ؛ األمر الذي انعكس سلًبا على وتيرة إجناز املشاريع التنموية بهذه 
عملية  تعرفها  التي  البيروقراطية  مشاكل  عن  ناهيك  احلدودية،  املنطقة 

النقل من إجراءات الترخيص واملعاينة.
عّمـــــار قـــردود

د تخفيَض الضريبة على الَدخل  قانون املالّية 2020 لَم يجدِّ
 % 50 ال الَجنوب ُمهّددٌة بالتراجِع َرواتب عمَّ
أّكد النائب البرملاني مسعود عمراوي أنه بصدد توجيه سؤال كتابي إلى الوزير 
بنسبة  الدخل  على  الضريبة  تخفيض  حول استمرار  جراد  العزيز  عبد  األول 
%50 الستدراك الوضع، وقال إنه « يف سنة 1994 مت إصدار مرسوم تنفيذي 
الدخل  على  الضريبة  وتخفيض  بتقليص  يقضي   1994/12/31 بتاريخ: 
(IRG) ملوظفي وعمال واليات اجلنوب الكبير (تندوف - أدرار - متنراست –
إليزي) بنسبة %50، مع حتديد الرخصة كل 5 سنوات حتفيزا لهم والستقطاب 
أبناء الشمال للعمل بهذه املناطق التي تعاني من قّلة اليد العاملة املتخصصة يف 
كل القطاعات ومختلف االختصاصات. هذا املرسوم الذي يتم جتديده وتفعيله 
كل 5 سنوات، آخر تعديل مت سنة 2014 من خالل املرسوم رقم (74/14) املؤرخ 
يف : 17فبراير 2014، املتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة 
األشخاص  لفائدة  الشركات  أرباح  على  الضريبة  أو  اإلجمالي  الدخل  على 
الطبيعيني أو املعنويني املقيمني واملمارسني لألنشطة يف كل من واليات إليزي 
وتندوف وأدرار ومتنراست، حيث أدرج ضمن قانون املالية لسنة 2015 املصادق 
هذه  سقوط  مت   2020 لسنة  املالية  قانون  على  املصادقة  أنه خالل  غير  عليه، 
املادة، متسائال إن مت ذلك سهوا نتيجة التسرع يف إعداد القانون، أو نتيجة الوضع 
العام الذي كانت تعيشه اجلزائر، والذي ال يخفى على أحد مما جعل املصالح 
املالية يف هذه الواليات – اآلن - يف حيرة من أمرها، وقد غضت طرفها خالل 
شهر جانفي 2020، بالرغم من أن القانون يفرض عليها ويلزمها بتطبيق مواد يف 
قانون املالية لسنة 2020 املصادق عليه يف البرملان بغرفتيه، وعدم العمل بالقانون 
السابق وإلغاء هذا التخفيض والذي سيترتب عليه حسوم كبيرة يف أجور موظفي 

وعمال كل القطاعات؛ مما سيقّلص مرتباتهم نتيجة خطأ لم يرتكبوه.
وأكد النائب أنه يتعني على الوزير األول عبد العزيز جراد إصدار مرسوم تنفيذي 
قطاعي  يف  الكبير  اجلنوب  واليات  وعمال  موظفي  استفادة  باستمرار  يقضي 
الدخل  على  الضريبة  تخفيض  من  االقتصادية  واملؤسسات  العمومي  الوظيف 
لرفع  املالية األخير،  قانون  الذي وقع يف  لتدارك وتصحيح اخلطأ   50% بنسبة 

احلرج عن املصالح املالية التابعة لهذه الواليات. 
موفق  رباح

 تطرق الناشط اجلمعوي ورئيس جمعية خيرية بالل محمد، يف تصريح أدلى به لـــ «أخبار الوطن»، إلى 
مشاكل التربية والتعليم مبنطقة برج باجي مختار، حيث دعا احلكومة إلى ضرورة إيالء بعض االهتمام للفئة 

املتمدرسة باملنطقة، التي ُيعاني فيها قطاع التربية جملة من النقائص.

 تهيئة الّطريق الَوطنّي رقم 6 ميزانيٌة دوَن ملموس



سهام عاشور 

بعد  جاءت  اإلحتجاجات   
إلى  للبحرية  هيليكوبتر  طائرة  قدوم 
بإجالء  قامت  حيث  املنطقة  شواطئ 
من  2كلم  بعد  على  اوكارنية  رعية 
استياءهم  أثار  ما  سامي  سقوط  مكان 
هو  «سامي  شعار  مرددين  ليحتجوا 
املواطنون  وطالب  التاني»  العياشي 
من  وقوارب  غواصني  إرسال  بضرورة 
محملني  البحث  عملية  تكثيف  أجل 
املسؤولني مسؤولية وعواقب ماميكن أن 
ينجر عن هذا التقاعس هذا االستيالء 
والتي  احمللية  للصفحات  ليصل  انتشر 
مشبهني  بالوالية  املسؤولني  هاجمت 
العياشي  بحادثة  سامي  وحادثة  حالة 
وسقوطه بالبئر ماجعلهم يتبنون هاشتاغ 
مواطنوا  ناشد  كما  #كلنا_سامي 
زيامة كافة الغطاسني عبر الوطن التطوع 

مؤكدين  سامي  عن  البحث  أجل  من 
يتوقف  أنه شاب فقير ورغم مرضه لم 
عن العمل من أجل أمه وأخته هذا وقد 
شهدت هاته اإلحتجاجات انزالقا أمنيا 
املواطنني  أحد  على  اإلعتداء  مت  حيث 
محاولته  عند  سيارته  وكسر  بالضرب 
املرور بسيارته قبل أن يتم تدارك الوضع 

فقط  لإلشارة  املنطقة  عقالء  قبل  من 
23سنة  دو  خلفة   سامي  الشاب  فإن 
عرض  قارب صيد يف  على  من  سقط 
البحر بعد اصابته بنوبة انخفاض سكر 
الدم والذي كان يصاب بها يف كثير من 
األحيان وهو اإلبن الثالث الذي تفقده 
بعدما  غرقا  له  أخ  وفاة  بعد  العائلة 
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الحدث

سقط في البحر خالل رحلة صيد

غاضبون يغلقون الطريق الوطني 43
احتجاجا على الصياد المفقود

شهدت بلدية زيامة منصورية والية جيجل احتجاجات  شعبية حيث قام المواطنون بقطع الطريق الوطني رقم 
43الرابط بين جيجل وبجاية احتجاجا على ما أسموه بتماطل السلطات المحلية في طلب وتسخير إمكانيات ومعدات 
للبحث عن الصياد الشاب سامي والذي سقط في البحر وهو في قارب صيد ليلة الخميس حيث باشر زمالؤه الصيادون 

عملية البحث باستعمال شباك الصيد وأدوات فردية وبسيطة.

تبسة
اإلطاحة بشبكة مختصة في بيع 

المركبات األجنبية المهربة
التابعة ألمن  زروق  القضائية عني  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
يف  تنشط  إجرامية  شبكة  تفكيك  و  مركبتني  حجز  من  تبسة  والية 
أجنبي مصدرها  منشأ  ذات  مركبات  السير  قيد  مجال حيازة  ووضع 
املركبة  الفرقة  عناصر  أوقف  حيث   ، هيكلها  يف  والتغيير  التهريب 
األولى من نوع بي أم دابليو كان يف قيادتها شخص يبلغ من العمر 50

سنة حتوز على جميع وثائقها اإلثباتية مسجلة باسم شخص من والية 
مجاورة ، و بعد استغالل معلومات حول امتداد نشاط هذه الشبكة إلى 
والية مجاورة ليتم بناءا على متديد لالختصاص مداهمة أحد ورشات 
تصليح السيارات بهذه الوالية أين مت حجز املركبة الثانية فقد بعد التأكد 
أنها ال حتوز على وثائقها اإلثباتية، ومواصلة للتحقيق أسفر إلى تورط 
شخصني آخرين يبلغان من العمر 37 و 45 سنة، وبعد  معاينة خبير 
املناجم للمركبتني احملجوزتني تبني أن السيارة األولى رقمها التسلسلي 
أما  الصانع غير موجودة  لوحة  أن   بالبارد أصلي ، يف حني  املضروب 
السيارة الثانية فتبني أن رقمها التسلسلي املضروب بالبارد غيــر أصلي 
، وأن لوحة الصانع غير أصلية ، وعليه مت اإلبقاء على املركبتني على 
مستوى احلجز وإرسال ملف القضية إلى اجلهات القضائية حول قضية 
تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد جلنحة حيازة ووضع قيد السير 
مركبات ذات منشأ أجنبي مصدرها التهريب تفتقر لوثائقها الثبوتية و 

التغيير يف هيكلها ضد السالفي الذكر.
فيروز رحال

قسنطينة
إصابة شخصين في حريق بحي 

البريدعة
و  البريدعة  بحي  قسنطينة،  لوالية  املدنية  احلماية  تدخلت مصالح 
البوتان من قارورة مما أدى إلى وميض داخل  ذلك من أجل تسرب غاز 
غرفة ببناء ذاتي،حيث خلف احلادث إصابة شخصني، أ-ب 58 سنة 
من جنس ذكر له حروق من الدرجة الثانية بالوجه و الرأس، و املدعوة  
ز-ب 74 سنة من جنس أنثى لها إرتفاع يف ضغط الدم، قدمت لهما 
املستشفى  الستعجاالت  نقلهما  ومت  املكان  عني  يف  األولية  اإلسعافات 

اجلامعي قسنطينة.
.. وتسمم 3 أشخاص بالغاز بحي زواغي سليمان

سليمان  سيساوي  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  أمس  تدخلت 
أحادي  غاز  إستنشقوا  ضحايا   03 إسعاف  أجل  ،من  قسنطينة  بلدية 
زواغي  مسكن   500 بحي   ، املاء  سخان  من  املنبعث  الكربون  أكسيد 
أعمارهم  تتراوح  اجلنسني  كال  من  الضحايا  قسنطينة،   بلدية  سليمان 
لهم  قدمت   ، تقيئ  و  بالرأس  آالم  لهم   ، سنة   31 و  سنة   20 بني  ما 

اإلسعافات بعني املكان ، ونقلوا إلى املستشفى اجلامعي بقسنطينة.
خديجة بن دالي

في ظل غياب التدفئة والمياه واألمن
أولياء تالميذ مدرسة دغة عثمان 

بقسنطينة يمنعون أبناءهم من الدراسة
نظم نهاية األسبوع املنقضي أولياء التالميذ باملدرسة االبتدائية دغة 
عثمان باملدينة اجلديدة علي منجلي بقسنطينة وقفة احتجاجية وإضراب 
عن الدراسة، حيث قاموا بإيقاف أبنائهم عن الدراسة الى غاية حتسن 
الظروف التي يتمدرس بها التالميذ مطالبني بضرورة تدخل املدير الوالئي 
ملديرية التربية من أجل إصالح األوضاع باملدرسة و توفير التدفئة و املياه 
باحلنفيات ناهيك عن غياب حارس خاص باملدرسة يضاف اليها غياب 
أعوان النظافة وهو االمر الذي جعل من املدرسة مرتعا للصوص يف ظل 
غياب العنصر الرجالي حسب اساتذة املدرسة الذين تخوفوا من حدوث 
الدروس  تقدمي  يستطيعوا  لم  أنهم  كشفوا  عقباها، حيث  يحمد  ال  امور 
الوطن  أخبار  األولياء جلريدة  بها، وصرح  يعملون  التي  الظروف  يف ظل 
أنهم يعانون من سوء الظروف التي يتمدرس بها أبنائهم مطالبني بتدخل 
املدرسة  بهاته  التمدرس  أصبح  حيث   ، التربية  ووزير  الوالئي  املدير 
كابوس يرافقهم طيلة املسار الدراسي، خصوصا يف ظل انعدام االمن ، 
األمر الذي جعل بعضهم يتخلون عن أعمالهم من اجل متابعة أبنائهم 
ومرافقتهم خالل تنقالتهم إلى املدرسة. هذا وقد هدد االولياء بتوقيف 
ابنائهم عن الدراسة نهائيا او تغيير املدرسة يف حالة عدم إصالح األوضاع 

السيئة التي تعاني منها هاته املدرسة.
خديجة بن دالي

قسنطينة
اإلطاحة بمروجي مخدرات بحي بكيرة

في عمليات متفرقة للدرك والجمارك والشرطة بتلمسان
حجز أدوية ومخدرات واإلطاحة بجماعة أشرار بأوالد ميمون

املجموعة  أفرد  أمس  ليلة  جنح 
على  بتلمسان،  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
بني  الرابط   35 الوطني  الطريق  مستوى 
توقيف  من  متوشنت،  وعني  تلمسان 
شخص و حجز كمية من األدوية مبجموع 
10150 من مختلف األنواع، هذه األدوية 
غير خاضعة للفوترة، كما مت حجز شاحنة 
ويف  األدوية  متنها  على  كانت  رونو  نوع 
الفرقة  عناصر  متكن  صلة  ذات  سياق 
مكافحة  إطار  يف  ميمون،  بأوالد  املتنقلة 
التهريب بشتى أنواعه ، من حجز 01 كلغ 

و800 غرام من الكيف املعالج.
تفتيش  عملية  اثر  عليها  العثور  مت 
أجرة.العملية  سيارة  منت  على  مسافر 
الطريق  ملراقبة  أقيم  حاجز   اثر  على  متت 
السيارشرق غرب مدخل سيدي سنوسي 

والية تلمسان.

كما مت توقيف املخالف وإحالته على 
سياق  ويف  املختصة القضائية  اجلهات 
أوالد  دائرة  أمن  عناصر  أطاحت  آخر 
يف  مختصة  خطيرة  أشرار  بجماعة  ميون 
حيث  املواطنني،  على  واالعتداء  السرقة 
شكاوى  عدة  إثر  على  العملية  متت 
تعرضهم  مفادها  املواطنني  طرف  من 
الطريق  على  عليهم  واالعتداء  للسرقة 
بيضاء  أسلحة  بإستعمال  العمومي 
األشخاص  من  مجموعة  طرف  من 
األساس  هذا  على  الهووية،  مجهولي 
البحث  عملية  الشرطة  قوات  باشرت 
اجلماعة  ومكان  هووية  لتحديد  والتحري 
املبذولة من طرف  املجهودات  االجرامية  
مكان  حتديد  عن  أثمرت  الشرطة  قوات 
ليتم مداهمة  االجرامية  املجموعة  تواجد 
املسكن محل الشبهة وتوقيف 14 شخص 

سنة  و38  سنة   21 بني  أعمارهم  تتراوح 
مجموعة  حجز  مع   ، االجرام  معتادي 
اخلشبية  والعصي  البيضاء  األسلحة  من 
املستعملة يف أفعالهم االجرامية ، سيوف 
مختلفة  سكاكني   ، الكبير  احلجم  من 
 ، حديدي  ساطور   ، واالنواع  االحجام 
بـ  قدرت  الكحولية  املشروبات  من  كمية 
مشروب  من  قنينة   01  ، قنينة جعة   19
 ، اللون  أسود  وجه  قناع   ،  pastis
حيث  سكر  حالة  يف  كانوا  فيهم  املشتبه 
عملية  أثناء  االمن  لعناصر  مقاومة  أبدوا 
األطراف  جميع  حتويل  ليتم   ، توقيفهم 
الستكمال  االمن  مقر  الى  واحملجوزات 
جزائي  إجراء  بإجناز  القانونية  اإلجراءات 
أمام  مبوجبه  وتقدميهم  القضية  شأن  يف 
أوالد  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ميمون.                         بكاي ريان

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
اإلطاحة  من  قسنطينة  والية  بأمن 
35 و   30 العمر  من  يبلغان  بشخصني 
غ   600 قرابة  على  بحوزتهما  عثر  سنة 
من املخدرات ، 347 قرص من املؤثرات 
األنواع  مختلف  من  األدوية  و  العقلية 
املخدرات  من  أقراص   05  ، املقادير  و 
الصلبة « اكستازي « ، مبلغ مالي يقدر 
بـ: 74000 دج ، هواتف نقالة و سالح 
احمللية  النيابة  أمام  تقدميهم  ومت   ، أبيض 
يف قضايا تتعلق بحيازة املخدرات الصلبة 
مشروعة  غير  بطريقة  العقلية  املؤثرات  و 
إجرامية  جماعة  إطار  يف  البيع  قصد 
محظورة  بيضاء  أسلحة  حيازة  و  منظمة 
شرعي  مبرر  دون  السادس  الصنف  من 

ضد  جرائم  الرتكاب  اإلعداد  لغرض 
األشخاص و املمتلكات ، باإلضافة إلى 
ويف  رخصة.  بدون  الصحة  مهنة  ممارسة 
التفاصيل، متكنت مصالح امن قسنطينة 
من القبض على جمعية اشرار بعد ورود 
األشخاص  أحد  باتخاذ  تفيد  معلومات 
بكيرة  بحي  الكائن  العائلي  مسكنه 
املؤثرات  العليا كمخزن لبيع املخدرات و 
العقلية و هو ما أكدته التحريات امليدانية 
املشتبه  توقيف  ، وبعد خطة محكمة مت 
فيه الذي حاول الهروب بني األحراش، 
وبإخضاعه لعملية التلمس اجلسدي عثر 
98.8 على  يحتوي  كيس  على  بحوزته 
بـ  يقدر  مالي  مبلغ  و  املخدرات  من  غ 
عائدات  من  أنه  يرجح  دج   15000

باملوازاة مع ذلك قام فوج آخر  الترويج ، 
العائلي  املسكن  بتفتيش  الفرقة  من 
للمشتبه فيه بعد احلصول على إذن من 
كيس  حجز  مت  حيث  املختصة  السلطة 
قدر  مخدرات  صفائح   05 على  يحتوي 
وزنها الحقا بـ496.3 غ ، 30 مشط من 
40  ، قرص   293 مبجموع  كيتيل  دواء 
05  ، ملغ   150 ليريكا  دواء  من  قرص 

أقراص مخدرات صلبة من نوع اكستازي 
ممون  و  شريك  هوية  حتديد  إلى  قاد  كما 
بحي  اآلخر  هو  توقيفه  ليتم  فيه  املشتبه 
بكيرة األعلى و بحوزته 14 كبسولة من 
مختلف  من  العقلية  املؤثرات  و  األدوية 

األنواع .
خديجة بن دالي
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وذكرت تقارير رسمية أن سبب تأخر 
يف  الكبرى  التنموية  املشاريع  من  الكثير 
فعالية  نقص  إلى  راجع  خنشلة  والية 
منها  وحتى  اخلاصة  اإلجناز  مؤسسات 
بعض الشركات العمومية التي سبق وأن 
مؤسسة  منها  مشاريع  السلطات  منحتها 
املوقف  والستدراك   ، العمومية  كشرود 
املشاريع  منح  الوالئية  السلطات  اختارت 
50 املالي  غالفها  يتجاوز  التي  الكبرى 

للبناء  كوسيدار  العمومية  للشركة  مليار 
يف  فعاليتها  الشركة  هذه  أثبتت  أن  بعد 
حيث  ومن  النوعية  حيث  من  اإلجناز 
الوقت بدليل إنهاء أشغال وحدة التدخل 
أخرى  ووحدات  الوطني  للدرك  التابعة 
الوالئية  املجموعة  مقر  فيها  مبا  لها  تابعة 

اجلديد .
وذكرت مراسالت السلطات الوالئية 
االستهالك  نسبة  تراجع  سبب  أن 
املالية يرجع أساسا إلى شركات  لألغلفة 
مستوى  يف  تكن  لم  أغلبها  التي  اإلجناز 
خالل  من  الرسمية  اجلهات  تطلعات 
املشاريع  من  الكثير  استكمال  تأخرها يف 
أمناطه  مبختلف  السكن  مشاريع  خاصة 
أين   ، اإلجتماعي  السكن  وباخلصوص 
عن  اخلاصة  املقاوالت  عشرات  عجزت 
بالوالية  اخلاص  السكن  برنامج  إجناز 
1000 اجناز  يف  سنوات   8 استغرقت  و 

أخرى  مؤسسات  تزال  ال  بينما   ، وحدة 
سكنية  حصص  بناء  أشغال  تنهي  لم 
يومنا  وإلى  سنوات   6 منذ  لها  أسندت 
اجناز  عن  مقاولون  عجز  كما   ، هذا 
املطلوب  الوقت  يف  أكماليات  و  ثانويات 

وهو ما تسبب يف تأخر املشاريع و حصول 
و   ، التربوية  املؤسسات  داخل  اكتظاظ 
إلى فسخ  السلطات  التأخر جلأت  لتدارك 
الكثير من الصفقات مما أدى بوقوع خلل 
و ضياع الوقت و تراجع نسب اإلستهالك 
التي كانت السلطات تهدف لتحقيقها ، 
وما  املشاريع  تقييم  إعادة  إلى  باإلضافة 
من  إلى سنوات  يصل  قد  تأخر  من  يليه 

أجل أخذ موافقة السلطات املركزية .
املوقف  تداركت  الوالئية  السلطات 
إلى شركة  و جلأت  األخيرة  السنوات  يف 
رفع  من  متكنت  التي  للبناء  كوسيدار 
احمللية  السلطات  رهان  وحتقيق  التحدي 
املشاريع  وإجناز  االستهالك  نسبة  رفع  يف 
تقرر منحها مشروع 4000 سكن  أين   ،
طريقه  يف  مشروع  وهو  بغاي  بطريق 
فيه  األشغال  نسبة  ووصلت  لالنتهاء 
كوسيدار  انطلق  حيث   ، باملائة   85 إلى 
بينما   ،  2016 سنة  اإلجناز  عملية  يف 

تنتهي  لم  قبلها  انطلقت  حصص  توجد 
50 حتى  تتجاوز  ولم  بها  األشغال 
 ، خواص  مقاولون  عليها  يشرف  باملائة 
املجلس  أشغال  من  االنتهاء  ينتظر  كما 
اآلخر  هو  منح  الذي  اجلديد  القضائي 
يتجاوز  مالي  بغالف  كوسيدار  لشركة 
200 مليار ، و جتري األشغال على قدم 
املنتخبات  تدريب  مركز  مبشروع  وساق 
مالي  بغالف  الصاحلني  بحمام  الوطنية 
الشركة  انتهت  و   ، مليار   250 يفوق 
العمومية من مشروع اجناز وحدة التدخل 
ومقر  الوطني  للدرك  الشغب  ومكافحة 
مقر  ومشروع  اجلديد  الوالئية  املجموعة 
كما   ، بششار  اإلقليمية  والفرقة  الكتيبة 
تقوم بأشغال اجناز مدرجات ملعب حمام 
وغيرها  خنشلة  بجامعة  أشغال  و  عمار 
اختارت  التي  االستعجالية  املشاريع  من 
للبناء إلجنازها  كوسيدار  السلطات شركة 

يف اآلجال القانونية .
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلین في الوالیات التالیة:

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

تلمسان، سیدي بلعباس، مستغانم ، غلیزان، الشلف.
فعلى الراغبین في العمل إرسال السیر الذاتیة  رفقة نماذج من 
morasilone@akhbarelwatane. األعمال إلى االیمیل التالي 

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.
- یستحسن أن یكون المترشح متحكما في التصویر والتركیب.

 والي ميلة الغائب األكبر    
احتقان بلدية شلغوم العيد يدخل أسبوعه الثاني

لالسبوع  االحتجاجية  وقفاتهم  العيد  شلغوم  بلدية  سكان  يواصل   
حيث  للمواطنني،  الوحيد  املتنفس  على  تعدي  أسموه  ما  بسبب  الثاني 
مصنع  لبناء  املستثمرين  ألحد  «املرجة»  املسماة  األرضية  القطعة  منح  مت 
خاص باملشروبات ليفند رئيس املجلس الشعبي البلدي الذي صرح بأنه 
األخير  هذا  جهة.    ألي  مينح  لم  العقار  أن  و  امللف  هذا  يف  يتحكم  ال 
القانوني  الوضع  من  للتأكد  الوالية  والي  الى  رسالة  ببعث  احملتاجني  وعد 
العقار وإبالغهم بكافة املستجدات خالل مدة أقصاها أسبوع، لكن  لهذا 
املواطنني أصروا وواصلو اإلحتجاج لعدم إقتناعهم بهذه احلجج كما كان لهم 
لقاء مع رئيس دائرة شلغوم العيد الذي صرح بنفس أقوال رئيس البلدية.    
ببلدية  الواقعة  ألكبابة  مشتة  مواطنو  من  العشرات  قام  السياق  ذات  ويف 
التالغمة جنوب والية ميلة رفقة سكان مشتة بدباغ ومشتة السمارة بوقفة 
احتجاجية اليوم الثالث على التوالي بسبب استيائهم الشديد من الوضعية 
ربطهم  و  تزويدهم  عدم  من  الكبابة  مشتة  مواطنو  يعيشها  التي  الكارثية 
بالغاز الطبيعي باإلضافة إلى منع سكان مشتة بدباغ شاحنات القامة من 
التفريغ يف الطريق املؤدي الى املشتة ، و ما زاد من اصرارهم يف اإلحتجاج 
تصريح رئيس دائرة التالغمة أول أمس يف االداعة أنه مت منح كل املشاريع 
مما أدى إلى تذمر املواطنني وطالبوا بحضور الوالي إلى أنه لم يحرك ساكنا 
وغاب متاما عن كافة االحتجاجات.   كما إستمر سكان مشتة القريبصة 
الرابطة بني  الوطني  الطريق  بغلق  قاموا  زغاية يف اإلحتجاج حيث  ببلدية 
رجاص وعميرة آراس اليوم الثالث على التوالي بسبب انعدام الغاز الطبيعي 
والعديد من النقائص التي تعاني منها املشتة.   لتبقى والية ميلة تتخبط 
وسط االحتجاجات و املشاكل مع غياب نهائي لوالي الوالية الذي لم يحرك 

ساكنا.
  بوالفلفل ليل

خالل دورة عادية للمجلس البلدي لعنابة
المصادقة على قوائم المستفيدين من منحة رمضان

اخلميس خالل  أمس  اول  عنابة  لبلدية  البلدية  الشعبي  املجلس  صادق 
املستفيدين  االشخاص  قوائم  باالغلبية على  للمجلس  العادية  غير  الدورة 
من العملية التضامنية مبناسبة شهر رمضان 2020 والتي سيتم صرفها على 
متت  عائلة. كما  لكل  دج  االف  ب6  وتقدر  للمعوزين  مالية  اعانات  شكل 
املصادقة على جدول األعمال الذي تضمن فتح مناصب مالية خاصة بادماج 
االجتماعي  واالدماج  املهني  اإلدماج  املساعدة على  املستفيدين من جهازي 
لسنة  اإلضافية  بامليزانية  ترخيص خاص  الشهادات.واملصادقة على  حلاملي 
2019، قسم التجهيز لتسجيل إعانة مالية مقدمة من طرف الوالية واملتمثلة 
بامليزانية  خاص  ترخيص  وعلى   .  KVA 160 كهربائي  مولد  اقتناء  يف 
اإلضافية لسنة 2019 بقسم التسيير لتسجيل جائزة مالية حتصلت عليها بلدية 
عنابة يف املسابقة الوطنية للمدينة اخلضراء.واملصادقة على الرسم السنوي على 
النفايات املنزلية TEOM تعديل املداولة رقم 95 بتاريخ 23 أكتوبر  رفع 
2018.وبالنسبة للصفقات مت إلغاء املداولة رقم 20 املؤرخة يف 12|02|2019
املتعلقة باملصادقة على ملحق ضبط الكميات النهائية للصفقة رقم 70|2016
Cap عنابة املبرمة مع  de Garde املتضمنة التهيئة اخلارجية للمنارة
مؤسسة أشغال البناء كل هياكل الدولة (دبابي عبد القادر ) وتعويضه مبلحق 
جديد و املصادقة على إلغاء امللحق رقم 01|2018 اخلاص بإعفاء من الرسم 
على القيمة املضافة واملتعلق بالصفقة رقم 02|2017 التي موضوعها اقتناء 06
شاحنات كما مت تعديل املداولة رقم 402 املؤرخة يف 24|01|2001 املتضمنة 

حقوق الدخول للمذبح البلدي سيبوس.
ف.  سليم 

مازال مشكل نقص مؤسسات اإلنجاز و ضعف الكثير منها يؤرق السلطات الوالئية بوالية خنشلة ، خاصة وأن هذا المشكل 
تسبب في تعطل بعض المشاريع الكبرى وهو ما جعل السلطات تلجأ إلى شركة كوسيدار فرع البناء للتكفل بالكثير من 

المشاريع الكبرى وتسليمها في اآلجال القانونية كما هو شأن حصة 4000 سكن اجتماعي و مشروع مجلس قضاء خنشلة و 
مشروع مركز تدريب الفرق والمنتخبات الوطنية بعين السيالن بحمام الصالحين و مشاريع أخرى .

مشاريع هامة  بخنشلة تم استالمها في أجالها المحددة

كوسيدار.. رهان السلطات إلنجاز 
المشاريع  الكبرى

عدد الضحايا بلغ 11 شخصا منذ بداية السنة 
القاتل الصامت يقتل عائالت بأكملها في سطيف

غاز  او  الصامت  القاتل  يواصل، 
بوالية  زحفه  الكربون،  أكسيد  ثاني 
اإلحصائيات  تشير  حيث  سطيف، 
احلماية  مصالح  من  املستقاة  الرسمية 
دخول  منذ  ضحية   11 لسقوط  املدنية 
فيما متيزت هذه  السنة اجلديدة فقط، 
احلوادث املؤملة بإبادة عائالت بأكملها 
الغازات  لهذه  استنشاقها  بسبب 
وقعت  الغاز  ضحايا  آخر  السامة. 
سطيف،  والية  شرق  تاشودة  ببلدية 
حيث تدخلت مصالح احلماية املدنية 
إثر بالغ عن حادث تسمم بغاز أكسيد 
وذلك   » الصامت  القاتل   » الكربون 
بحي بوذن عثمان و الذي أودى بحياة 
من  البالغتني  البنت  و  األم  من  كل 
 ، التوالي  على  سنة   45 و   88 العمر 
لوحدة  التابعة  النجدة  فرق  قامت  أين 
احلماية املدنية العلمة بالتدخل واتخاذ 
جثتي  نقل  ثم  املناسبة  اإلجراءات 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  الضحيتني 
و  العلمة،  خثير  سروب  مبستشفى 
استنشاقهم  إلى  الوفاة  سبب  يرجح 

وسائل  من  املنبعثة  احملترقة  للغازات 
سخان  خاصة  و  التسخني  و  التدفئة 
املاء غير املوصول بقناة تصريف الدخان 
احلماية  مصالح  تدخلت  .وقبلهما 
متكونة  عائلة  إنقاذ  ألجل  املدنية 
جراء  بتسمم  أصيبوا  أفراد  أربعة  من 
املنبعثة  االحتراق  غازات  استنشاق 
الكائن  العائلي  مبنزلها  املدفأة  من 
بحي 500 مسكن « معيزة نور الدين 
فرق  قامت  أين  سطيف،  بلدية   »
دربال  «املقدم  املتقدم  للمركز  التدخل 
عبد املجيد» طاجنة بإسعاف ضحيتني 
تبلغ من  ر)   . أنثى ، (ق  من جنس 
العمر 46 سنة و (ق و) تبلغ من العمر 
20 سنة، الضحيتان تعانيان من بداية 
مصلحة  إلى  إجالءهما  مت  اختناق 
اجلامعي  باملستشفى  االستعجاالت 
مت  كما  سطيف،  النور  عبد  سعادنة 
البالغة  ز)   . (ع  األم  وفاة  تسجيل 
 . (ص  ابنتها  و  سنة   61 العمر  من 
ذات  سنة.   33 العمر  من  البالغة  ح) 
إنقاذ  ألجل  تدخلت  املصالح  املصالح 

جراء  حاد  بتسمم  أصيبوا  أشخاص 
املنبعثة  االحتراق  لغازات  استنشاقهم 
بحي  الكائن  منزل  داخل  املدفأة  من 
ببلدية  طاجنة  بحي  املعروف  يحياوي 
ثالث  عن  احلادث  وأسفر  سطيف 
أعمارهم 53 و هم ذكور  وفيات   (03)
، 32 و 26 سنة . وقبله سجلت قرية 
شمال  لقراج  عني  ببلدية  وزرار  تالة 
الوالية ، وفاة األب ( م . ع ) البالغ من 
البالغ  العمر 58 سنة و إبنه (م . ن ) 
حي  شهد  كما   ، سنة   16 العمر  من 
سقوط  اخرى  مرة  سطيف  مبدينة  بليز 
سجل  حيث  الصامت  للقاتل  ضحايا 
العمر  من  البالغ   ( و  (ب.  الزوج  وفاة 
42 سنة و الزوجة ( ب . م ) البالغة 
من العمر 37 سنة. يحدث هذا، رغم 
تقوم  التي  التحسيس  حمالت  كل 
القاتل  ويبقى  املصالح،  مختلف  بها 
سنويا  صمت  يف  يحصد  الصامت 
دوما  يستوجب  مما  الضحايا  من  املئات 
اتخاذ املزيد من أسباب احليطة واحلذر.
محـمد انيس
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بورصُة المناصب 
انتظار  يف  األعصاب  على  السياسيني  الناشطني  من  العديد  يعيش 
تقتضي حركية يف  التي عرفتها احلكومة  وأن احلركية  ما، خاصة  منصب 

املؤسسات العمومية واإلدارات املركزية واحمللية.
العاصمة  أعالي  يف  الصالونات  بعض  حتولت  اإلطار،  هذا  ويف   
وغربها،إلى بقورصة حقيقية لعرض األحالم و بيع األوهام أيضا؛ فمنهم 
من يدعي أنه والي محتمل ومنهم من نّصب نفسه رئيَس دائرة ومنهم رئيسا 

مديرا عاما... فأحالم جميلة! 

الموت ُيغيِّب عميد رؤوساء بلديات األغواط 
تويف، يوم أمس السبت املصادف لليوم الوطني للبلدية، عميد رؤوساء البلديات 

باألغواط احلاج العقون إبراهيمي عن عمر ناهز 90 سنة.
الفقيد قضى ثلثني سنة من عمره يف أروقة البلدية، حيث بدأ مسيرته االنتخابية 
قلتة سيدي  لبلدية  البلدية  املندوبية  باختياره عضوا يف  سنة 1962  االستقالل  غداة 
أحيانا  رئيسا  سعد  سيدي  قلتة  لبلديتي  املنتخبة  املجالس  يف  يتقلب  ظل  ثم  سعد، 
وعضوا أحيانا أخرى حتى سنة 1984 تاريخ استحداث بلدية البيضاء، التي لم يغادر 
مجالسها املنتخبة إلى يومنا هذا.  عاش الفقيد مرحلة احلزب الواحد ثم عاش مرحلة 
التي عاشتها اجلزائر  املتتالية  بالتحاقه باألرندي، كما شهد زخم األحداث  التعددية 

خالل 54 سنة منذ االستقالل واحلزب الواحد إلى الدميقراطية والتعددية.

حفاظاٌت تحّرُك الّتحقيق!
سنتني  العمر  من  البالغة  الطفلة  على  املنقضي،  اخلميس  ُعِثر، 
ليلة  بعد  األمن،  مصالح  طرف  من  سعيدة  مبدينة  البيضاء  عني  مبنطقة 
فإن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نشطاء  بحسب  اختفائها.و  من 
ابتاعت حفاظات من محل صغير يف حي عني  عائلة ليس لديها أطفال 
إبالغ  قرر  الذي  التجاري،  احملل  لدى صاحب  أثار شكوًكا  ما  البيضاء، 

الشرطة بشكوكه على الفور.
و بالفعل، توصلت الشرطة إلى حتديد املتورطني يف اختطاف الطفلة 
التي  و  األمن،  مصالح  املذكور  التاجر  بها  أفاد  التي  املعلومات  بفضل 

كانت وراء إنقاذ الطفلة مرمي.

الُممرضون.. وحظٌر الِتجوال! 
منعت تعليمة لوزارة الصحة جتوال مستخدمي الصحة بلباس العمل خارج 
النقال  الهاتف  استعمال  يف  اإلفراط  منعهم  إلى  باإلضافة  الصحية،  املؤسسات 
بحسب التعليمة الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2020، ويأتي ذلك يف ظل الشكاوى 
التي يرفعها املواطنون بخصوص قطاع الصحة خاصة ما تعلق باللباس والذي مينع 

استغالله خارج أماكن العمل بل مينع حتى التنقل به ما بني املصالح.

الجــــــزائــــــر     تــــــعـــــود
مبشاركة الرئيس عبد املجيد تبون، 
األزمة  حول  برلني  مؤمتر  يف  اليوم، 
الليبية، تكون اجلزائر قد وضعت حدا 
الدولية،  احملافل  يف  الشاغر  ملنصبها 
منذ  اجلزائر  غياب  تسجيل  مت  حيث 
20123؛  عام  املخلوع  الرئيس  مرض 
من  الكثير  اجلزائر  على  فّوت  ما  وهو 
تهم  التي  القضايا  املصالح، خاصة يف 
دول اجلوار كقضية ليبيا ومالي والقمم 

العربية وغيرها.
مشاركة  فإن  املنظور،  هذا  ومن   
هامة يف  تعتبر خطوة  اجلمهورية  رئيس 

طريق عودة اجلزائر للساحة الدولية.

الجيش.. يوّثق الّذكرى الُمزدوجة 
مرَّت، يوم أمس، الّذكرى الـ 65 الستشهاد البطل ديدوش مراد، قائد الوالية التاريخية الثانية بالشمال القسنطيني.

الذي  الدور  إلى  باإلضافة  الشهيد،  بطوالت  يوثِّق  التاريخية  للصور  معرضا  للجيش  املركزي  املتحف  احتضن  وباملناسبة، 
اضطلعت به هيئة األركان العامة يف مسار الثورة التحريرية، مبناسبة الذكرى الـ)60( لتأسيس هيئة األركان العامة جليش التحرير 

الوطني. وبهذه املناسبة املزدوجة، ُعرض فيلم وثائقي حول هيئة األركان العامة جليش التحرير الوطني.
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نورين  عبدالقادر

املستفيدون من 550 قطع  يطالب 
االجتماعية  التجزئات  إطار  يف  أرض 
املالية  اإلعانات  مبنحهم  ماضي  بعني 
لسكان  احلكومة  بها  وعدت  التي 
الهضاب واجلنوب لبناء سكنات تنهي 
معاناتهم يف هذا املجال وتأسف هؤالء 
التي  حلرمانهم من 1000 إعانة مالية 
لفائدة  مؤخرا  الوالية  منها  استفادت 
أنهم  رغم  القطع  هذه  من  املستفيدين 
مت  منذ 2016  ،حيث  ذلك  ينتظرون 
حرمانهم من كل صيغ السكن بحجة 
أنهم مستفيدون من قطع أراضي وعلى 
السكنات  قاطنو  باملوضوع طالب  صلة 
إلعادة  مالية  إعانات  مبنحهم  الهشة 
مهدد  أصبحت  ،حيث  تأهليها 

بالسقوط بسبب قدمها .
السكان  يطالب  أخرى  جهة  من 
املجمع  أشغال   انطالق  وتيرة  بتسريع 
البلدية  منه  استفادت  الذي  املدرسي 
يضم  والذي   2019 شريحة  ضمن 
12 قسما حتى يكون جاهزا مع بداية 

املوسم القادم ، وكذلك مشروع املسبح 
البلدي الذي لم تنطلق أشغاله بعد .

ويتساءل السكان عن مصير معهد 
سنوات  منذ  املنجز  األئمة  تكوين 
معتبرا  ماليا  غالفا  استهلك  والذي 

وبقي مغلقا حلد اآلن.

األغواط
اإلطاحة بشبكة مختصة في سرقة 

الدراجات  النارية
بشبكة  االغواط  والية  بأمن  الثالث  احلضري  األمن  مصالح  أطاحت 
تترواح  أشخاص  ثالثة  من  تتكون  النارية   الدراجات  سرقة  يف  مختصة 
أعمارهم ما بني (20و22سنة ) ،ومت استرجاع دراجتني مسروقتني وبعض 
التي سرقت  العصابة  هذه  نشاط  على  بناءا  العملية  هذه  ،وتأتي  م  اللواز 
العديد من الدراجات خاصة من أمام مستشفى االغواط وشكاوي املواطنني 
املتكررة منه ذلك ،وقد مت تقدمي املتهمني لوكيل اجلمهورية مبحكمة األغواط

نورين عبدالقادر

بسكرة
دورة تكوينية لمرّبي النحل

بوالية  العسل  ومنتجي  النحل  ملربي  املشترك  املهني  املجلس  يواصل 
تطوير  بهدف  الشعبة؛  مهنّيي  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  بسكرة، 

املهارات، ورفع مستوى اإلنتاج من حيث الكم والكيف.
وأفاد رئيس املجلس املذكور أحمد مصمادة، بأن األسبوع الفارط شهد 
تنظيم دورة تكوينية متخصصة، تتعلق بتربية امللكات، وهي عملية مهمة، 
حسبه، يف تربية النحل، مؤكدا أن املربي غير امللم بعملية تربية امللكات، 

ال يستطيع تطوير منحله وعمله نحو األفضل.
وأشار إلى أن الدورة “كانت ناجحة بكل املقاييس“. وقد شارك فيها 
عدد معتبر من املربني، فضال عن مساهمة مركز البحث العلمي للمناطق 
مبركز  اإلطارات  وبعض  “إيتيداس“  اجلافة  للمناطق  التقني  واملعهد  اجلافة 
لتربية  الوطني  املعهد  عليها  أشرف  الدورة  أن  إلى  ولفت  املهني.  التكوين 
مجهودا يف  بذل  الذي  عمار خنفر  املهندس  ونشطها  الصغيرة،  احليوانات 
نظرية  أعمال  تخللتها  أيام،   3 دام  النشاط  أن  إلى  مشيرا  املربني،  تكوين 
املعارف  سيستثمرون  املتربصني  وأن  التخصص،  هذا  يف  تطبيقية  وأخرى 

واملهارات املكتسبة يف الدورة لتحسني تربية النحل وتطوير املردود.

ورقلة
دراسة تقنية الحتواء ظاهرة صعود 

المياه
تداعياتها  من  واحلد  املياه  صعود  ظاهرة  الحتواء  تقنية  دراسة  أُجنزت 
مبنطقتي عني موسى وأم الرانب ببلدية سيدي خويلد بوالية ورقلة، حيث 
ُشرع يف جتسيد بعض أجزائها، من بينها إجناز شبكة للصرف على أزيد من 
1570 مترا طوليا مبنطقة أم الرانب، و1395 مترا طوليا بعني موسى، كما 

استفيد من مسؤولي بلدية سيدي خويلد.
مياه  لصرف  أخرى  دراسة  إجناز  السياق،  نفس  يف  اقتراح  جرى  كما 
ُتعدان  اللتني  باملنطقتني  املتواجدة  الفالحية  السقي عبر مختلف احمليطات 
من أهم املناطق الزراعية بوالية ورقلة. وباإلضافة إلى زراعة النخيل، فقد 
أنواع  مبختلف  للتزويد  حقيقيا  مخزونا  األخيرة،  السنوات  خالل  أصبحتا 

اخلضروات وبعض أصناف الفواكه، ويف مقدمتها البطيخ األحمر.
وقد تتسبب هذه الظاهرة يف إحلاق الضرر بالعديد من واحات النخيل 
وتلفها  النخيل  أشجار  اختناق  إلى  املياه  صعود  يؤدي  حيث  باملنطقة، 
حتول  عن  فضال  املواطنني،  مساكن  تضرر  تسببها يف  جانب  إلى  الحقا، 

املياه الراكدة إلى بؤر ألسراب البعوض.

النعامة
تمارين تكوينية في اإلسعاف واإلنقاذ

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

بلدية عين ماضي باألغواط

المستفيدون من 550 قطعة أرض 
يطالبون بإعانات مالية

تصل  محصول  حصاد  ينتظر 
من  قنطار  ألف   753 إلى  كمياته 
اخلريفية  احلملة  إطار  الذرة، يف  علف 
املنيعة 275 كلم  أطلقت مبنطقة  التي 

جنوب غرداية.
املصالح  مديرية  حسب  و   
بعدة  الزراعة  هذه  تتركز  الفالحية 
املنتدبة  الوالية  إقليم  من  مناطق 
املائية  بثرواتها  تشتهر  التي  املنيعة، 
مساحة  خصصت  حيث  الباطنية، 

الرش  حتت  هكتار   2.150 قوامها 
بتحقيق  مؤشراتها  أعطت  احملوري، 
إنتاج «جيد»، بالنظر إلى طبيعة هذه 
تزرع  التي  احلبوب  صنف  من  النبتة 
محاصيل  حصاد  عقب  بالتناوب، 
مثلما  الفارط،  جويلية  شهر  احلبوب 

صرح لـ«وأج»، مدير القطاع.
بني  العلفية  الذرة  منو  فترة  متتد 
شهرين وثالثة أشهر، حيث يتم قطعها 
وفرمها وتعبئتها بطرق آلية، قبل لفها 

على شكل رزم كبيرة مستديرة احلجم 
موجهة  وهي  محكم،  برباط  وحزمها 
لعلف املواشي، السيما البقر احللوب، 
من  املتوقعة  اإلنتاج  كميات  وتوجه 
لتلبية  بالدرجة األولى،  العلفية  الذرة 
املواشي  أعالف  على  املتزايد  الطلب 
والتي  غرداية،  بوالية  للحليب  املدرة 
يقدر تعداد رؤوسها بـ 400 رأس من 

البقر، ولفائدة الواليات املجاورة.
ق.م

غرداية
توقع إنتاج  753 ألف قنطار من علف الذرة

برج  شباب  حتدي  فريق  يعاني 
التنقل  من  القدم  لكرة  إدريس  عمر 
مسافة أكثر من 700 كلم كل أسبوع 
بطولة  إطار  يف  منافسيه  الستقبال 
بسبب  إليزي  لوالية  الشريف  القسم 
الذي  البلدي  امللعب  أهلية  عدم 
أرضيته ترابية تطفوها حجارة. أرضية 
تصلح لكل شيء إال للعبة كرة القدم 
املالبس  تغيير  غرفة  تخربت  ،كما 

بامللعب وكسرت كل جتهيزاتها .
إدريس  عمر  برج  بلدية  وتعتبر 
مستوى  على  البلديات  أغنى  من 
حرم  بها  التسيير  سوء  لكن  الوطن 
لكرة  مؤهل  ملعب  من  الشباب 
نادي  إدارة  انخراط  قرار  وكان.  القدم 
4 بعد  الشرفية  البطولة  يف  التحدي 
سنوات بيضاء غاب فيها الفريق على 
وجود  عدم  بسبب  الوالئية  املنافسة 
القرار من أجل الضغط  امللعب و جاء 
امللعب  لتأهيل  احمللية  السلطات  على 
وكذا  االصطناعي  بالعشب  وتكسيته 
الفريق  مواهب  احلفاظ على  أجل  من 
مبمارسة  فراغهم  وملئ  الضياع  من 
تتكبد  كما  تاستهويهم.  التي  اللعب 
عمر  برج  شباب  حتدي  نادي  إدارة 

العبي  لنقل  كبيرة  مصاريف  إدريس 
وإيابا  ذهابا  إليزي  مدينة  إلى  الفريق 
و  اإليواء  مصاريف  من  أسبوع  كل 
هذه  وكل  الرياضية،  اللوازم  اقتناء 
اخلاصة  األموال  من  تدفع  املصاريف 
الفريق  استفادة  لعدم  اإلدارة  ألعضاء 
من أي منحة منذ سنة 2016 حسب 
النادي جانتي محمود  ما أكده رئيس 
ألخبار الوطن . ويضيف رئيس النادي 
انا عدم وجود ملعب مؤهل ببرج عمر 
إدريس وعدم إستفادتهم من أي دعم 
املعنية  اجلهات  كل  علم   رغم  مالى 
لكن لم حترك ساكن إجتاههم  وبالتالي 

للضغط  كإدارة  وقررو  التحدي  رفعوا  
البطولة  يف  باملشاركة  املسئولني  على 
الشرفية ودفع مصاريف النقل واإليواء 
من أموالهم اخلاصة . كما تناشد إدارة 
الوالية  على  األول  املسئول  الفريق 
برج  شباب  إلنصاف  بالتدخل  الوالي 
البلدي  امللعب  بتأهيل  إدريس  عمر 
العالقة  املالية  املنح  وضعية  وتسوية 
للجمعيات  واملخصصة  سنوات  منذ 
يحمي  رياضي  نشاط  خللق  الرياضية 
الفراغ  شبح  من  والشباب  األطفال 

واآلفات االجتماعية .
براهيم مالك

إليزي
ناد يتنقل كل أسبوع 700كلم إلستقبال منافسيه
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براهيم  مالك
  

جاءت  املنطقة  اجتاه  للموالني  اجلماعية  الهجرة 
نازجر  التاسيلي  منطقة  عرفتها  التي  األمطار  بعد  مباشرة 
والتي  املنقضية  السنة  من  األخيرة  األشهر  يف  ومرتفعاتها 
األرض  أخرجت  و  أوديتها  من  العديد  سيالن  إلى  أدت 
طارات  فمراعي  البصر  مد  على  مساحتها  واخضرت  نباتا 
وجهة  كانت  كلم   50 من  أكثر  على  متتد  التي  الطبيعية 
مفضلة للموالني لكونها انبتت بديال لألعالف  من عشب 
لقطعانهم  توفيره  عن  وعجزوا  مكانه  يحل  طبيعي  ونبات 

جراء غالئه.
 األوضاع المزرية وراء تنقالتهم

أن  الوطن  التقت هم أخبار  الذين  املوالني  يتفق معظم 
سبب تنقالتهم نحو اجلنوب كان  جراء األوضاع الصعبة 
وتقلص  األعالف  فغالء  قطعانهم  رفقة  تواجههم  التي 
مساحات الرعي  بسبب التمدن وشح األمطار كلها عوامل 
اجتمعت لتكون سببا وراء تنقالتهم بحثا عن كالء  ملصدر 
غربا  شرقا  اجلمهورية  تراب  على  وجد  أينما  األول  رزقهم 
األخيرة  واإلمطار  ترحال  كلها  فحياتهم  وجنوبا  شماال 
حسب قولهم التي تساقطت يف املنطقة وفرت عشبا طبيعيا 
يبحثون عنه موازاتا مع توفر منطقة طارات على أبار رعوية 
تني  انكيوض-   ) من   كل  يف  الشمسية  بالطاقة  مزودة 
منوكالن – تارات – ازكراه – تني كنه ) . وباإلضافة إلى 
وقوف املصالح البيطرية على الرعاة يف املنطقة أين استفادوا 
مختلف  من  ووقايتها  ماشيتهم  لتامني  تلقيحات  عدة  من 

األمراض .
 تطبيق الرعي المؤجل.. جنى ثماره 

طارات  مراعي  عرفتها  التي  املاضية  السنوات  خسائر 

وذالك من خالل تدهور أراضيها وتلف محصولها باإلضافة 
على  النبتات  قدرت  عدم  مع  وتصحرها  التربة  تأكل  إلى 
قرية  ومشايخ  أعيان  كبد  أين  اجلائر  الرعي  التجديد جراء 
أخبار  ل  به  صرح  ما  حسب  معتبر  مادية  خسائر  طارات 
ملدة   املؤجل   الرعي  تطبيق  إلى  يلجاؤن  جعلهم  مما  الوطن 
وتساقط  األودية  جريان  بعد  مباشرة  يوم   20 عن  تقل  ال 
األمطار على مراعي ضاحيتهم األمر الذي ساهم كثيرا هذه 
املرة يف احملصول الوفير الذي أعطى التربة فرصة إلعادة بناء 
نفسها وازدياد خصوبتها كما ساهم يف تنوع نباتها حسبهم. 

 وجهة مفضلة للعائالت  مع نهاية األسبوع
اليزي عامة  الماكن االستجمام  افتقار والية  يف ظل 
للعديد  مقصد  الطبيعية  طارات  مراعي  أصبحت  والراحة 
من العائالت  ومختلف الفئات العمرية  قادمة من مختلف 
البلديات و وجهة مفضلة لقضاء يوم ممتع يريحهم من عناء 
يف  الوحيد  اخليار  لتبقى  احلياة  ومصاعب  األسبوع  تعب 
اخلالبة  الطبيعة  أحضان  يف  لتمتع  وفسحة  الشتاء  فصل 
يف  صادفناها  التي  احمد  عائلة  كحال  الساحرة  ومناظرها 
تعتبر  التي  و  اميناس  عني  بلدية  من  القادمة  املكان  عني 
فاختياره  عليه  احلفاظ  وجب  وكنز  طبيعي  موروث  املكان 
على  وإطاللته  الواسع  األخضر  المتداده  نظرا  للمكان 
قوله  من جهة حسب  اجلبال  ومرتفعات   الرملية  الكثبان 
اختياره  وأمنها كان سببا يف  املنطقة  ويضيف طيبة سكان 
املكان . توافد العائالت وتواجد املوالني من مختلف جهات 
الوطن أمر استحسنه سكان منطقة طارات احلدودية داخل 
محميتهم الطبيعية لكونها تساهم كثيرا يف توطيد عالقات 
اجتماعية بينهم وبني مختلف الوافدين وكذا خلق انتعاش 
حلومها   مختلف  وتوفير  للماشية  التجارية  احلركة  يف  كبير 
عبر ربوع الوالية التي يستفيد منها املواطن والتاجر إضافة  

إلى نشاط حركة النقل بني القرية احلدودية ومقر الوالية.

«أخبار الوطن» في قلب المحمية

مراعي طارات الحدودية 
تحتضن  الجميع

برج ياجي مختار 
 أحياء تتحول إلى مفارغ عمومية 

تتزايد يف الوالية املنتدبة برج باجي مختار الواقعة بنحو 800 كم عن 
الوالية األم أدرار من حني آلخر ظاهرةانتشار األوساخ ,ورمي القمامات 
يف الطرق الرئيسية والشوراع وأمام املنازل والسكنات حيث بات هذا املنظر 
العفن واملقزز يطبع يوميات املواطن هناك حيث ما وليت وجهك تصدم 
مائيةملياه  وبرك  املنزلية  لنفايات  ا  ألكوام  تراكم  من  املعيش  الواقع  بهذا 
الصرف الصحي  يف الشوراع جراء انسداد البالوعات .ولم يقتصر مشهد 
رمي األوساخ على الفضالت  وبقايا املواد املستهلكة بل تعداه إلى رمي 
احليوانات اجليفة أمام السكنات وسط الطرقات واألحياء على غرار حي 
من  احليوانات  هذه  نفوق  أن  .حيث  والوصل  بومدين  وهوراي  األبيض 
فصيلة املاعز أوالغنم وتركها يف الطريق صارت تنبعث منها روائح كريهة 
تشمئز منها األنفس األمر الذي بات يشكل تهديدا للساكنة وخصوصا 
األوساخ  مظاهر  من  يسلم  .ولم  منها  بالقرب  يلعبون  الذين  األطفال 
الطوفانية   الذي أجنز من أجل درء مخاطر وكوراث األمطار  السد  حتى  
بكل  القمامة  أنواع  كل  لرمي  فضاء  فصار  أحيانا  املنطقة  تصيب  التي 
إزاء  التي لم حترك ساكنا  السلطات احمللية هناك  أمام مرأى  أنواعها وهذا 
هذه الوضعية املقرفة,والتعدي الصارخ على هذا املشروع .هذا وقد أدى 
انتشار  إلى  املنزلية  واألحياء  الطرقات  يف  األوساخ  لهذه.  الهائل  الكم 
مع  والطرقات  الشوارع  ويجول يف  بات يصول  املاعز حولها حيث  حيوان 
املواطنني جنبا جلنب ممازاد يف تشويه وجه هذه املدينة احلدودية .هذا وقد 
الوضعية حيث طالبوا  امتعاضهم من هذه  ناشطون اجتماعيون عن  عبر 
بذلك  تشويهه  وعدم  للمدينة  احلضاري  الوجـه  احترام  بضرورة  السكان 
بوضع القمامة يف األماكن املخصصة لها وعدم إخراج احليوانات للطرقات 
فيماطالبوا السلطات الوصية بضرورة القضاء على هذه املظاهر من خالل 
تهيئة الطرقات واحلرص على نظافتها .ليبقى ملف النظافة وصيانة شبكة 
التنفيذية  السلطة  عليها  تراهن  التى  امللفات  أبرز  من  وتوسيعها  الصرف 
بهذا  صلة  لها  التي  التنفيذية  واملديريات  املنتدبة  الوالية  والي  يف  ممثلة 

املشكل .
عبد اهللا مجبري

جمعيات تعاني التهميش في عين صالح
يشكي رؤساء اجلمعيات مبختلف أنواعها بعني صالح من التهميش 
املستمر من قبل جميع اجلهات  الوصية على تسييرها ، ويأتي يف املقام 
األّول  أغلب رؤساء املجالس الشعبية البلدية الذين ال يعطون االهتمام 
من  لهم  املخصصة  اإلعانات  ضخ  عدم  منها  اجلهة،  لهاته   الكامل 
لهم  حّتى  املمنوحة يف األوقات احملددة  امليزانيات  بواسطة  الدولة  طرف 
العمل  نشاطهم، رغم  تطوير  مضاعفة  ويستغلونها يف  منها  يستفيدون 
إليها  وصلت  التي  املتقدمة  واملراتب  منها   للكثير  املتواصل  امليداني 
التوصيات   عن  ناهيك  املدينة،  مناطق  مبختلف  اجلمعيات   من  الكثير 
الدولة  خصصتها  بل  أخر  إلى  حني  من  بها  تبعث  التي  والتعليمات 
امليدان  يف  الالزمة  اخلدمة  تقدمي  على  وحتفيزها  تشجيعها  أجل  من 
كالتكفل  اخليري  العمل  يف  أومتخصصة  أوثقافية  رياضية  كانت  سواء 
املعتمدة  اجلمعيات  من  وغيرها  واإلطعام  اجلراحية   باملرضى والعمليات 
للمساهمة يف  املختلفة  املناسبات  األخرى التي تكثف من نشاطاتها يف 
األخرى   والواليات  املناطق  بعض  يف  يجري  ما  غرار  على  النجاحات 
حيث  حتظى كلها  بسند كبير من قبل املسؤولني املباشرين لها ،بعدما 
التمسوا النية اخلالصة من قبل مسيريها ملواصلة العطاء اإليجابي عكس 
بقّوة   املستمر  التهميش  هذا  أجبر  بل  أدى  وقد  يحدث يف منطقتنا،  ما 
القدرة على  الساحة كليا بسبب عدم  لها على ترك  الكثير من املسيرين 
املجتمع حّتى ال يتجهون  العمل وتقدمي اخلدمة ملختلف شرائح  مواصلة 
اآلفات  االجتماعية  اخلطيرة على حياتهم ، سيما  ممارسة بعض   إلى 
وأّن هذا اجلانب كان وراء هالك الكثير من الشباب باملنطقة و اجلهة عموما 
يف سنوات سابقة  واإلحصائيات املوجودة  تؤكد ذلك ، يف حني جند أن 
البعض من اجلمعيات املعتمدة األخرى  ال زالت تنشط يف امليدان لكن 
مبردود ضعيف جّدا نابع من حبهم الشديد لالختصاص الذي يفضلون 
النشاط فيه  ويحلمون  بتطويره خصوصا إذا توفرت لهم الشروط الضرورية 

للنجاح والعناية الالزمة يف امليدان.
عبد املالك خلضاري

جتزئة   47 قاطنو  حي  يطالب 
شروين  ببلدية  الريفية  للسكنات 
والية  تيميمون  اإلدارية  املقاطعة  يف 
املياه  بشبكات  حيهم  ربط  أدرار 
والطرق  والكهرباء  للشرب  الصاحلة 
بقايا  وتهيئة احلي و االسراع يف رفع 
اشغال ربط سكناتهم مبشروع الصرف 
املقاولة  اجبار  خالل  من  الصحي 

املكلفة باالجناز على رفع احلجارة وردم 
الشوارع  قصد  أرضية  وتسوية  احلفر 
فتح مسالك امام اصحاب السيارات 
السلطات  متهمني  والراجلني 
االستجابة  بااالمباالة  وعدم 
على  اجبرهم  ما  املتكررة  لنداءاتهم 
جلب املياه بواسطة انابيب والكهرباء 
املجاورة  املني  االحياء  من  بكوابل 

بعد  ملطالبهم  االستجابة  املرة  هذه 
مالي  غالف  من  بلديتهم  استفادة 
يف  سنتيما  ال30مليار  معتبر  فاق 
والتضامن  الضمان  صندوق  اطار 
دعوة  موجهني  البلديات  بني  ما 
معاناتهم  على  للوقوف  للمسؤولني 

اليومية من مدة طويلة.
عبداهللا مجبري

أدرار
 سكنات ريفية في بلدية شروين بدون تهيئة

توافد غير مسبوق لقوافل من شاحنات الموالين من مختلف مناطق الوطن ( الجلفة – لغواط – البيض – ورقلة ) 
محملة برؤؤس الغنم تشد الرحال اتجاه مراعي طارات الحدودية المتاخمة للحدود الليبية الواقعة على بعد 200 كلم 

من شرق والية إليزي.
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بـــلقاسم.ج

 وما يزيد الوضع تعقيدا هو انعدام اإلنارة 
الشمس  أشعة  غروب  مبجرد  العمومية حيث 
يغرق احلي يف ظالم دامس والسكان يفضلون 
القبوع يف بيوتهم وما يثير مخاوف املواطنني هو 
تعمد السلطات يف تناسي احلي وعدم إدراجه 
ضمن مشاريع التهيئة احلضرية التي استفادت 
منها بلدية بجاية مؤخرا حيث يقول احدهم 
كل شوارع املدينة التي هي يف طور التجسيد 
إال حي اغيل اوشعالل بتيزي دون ان ندري 
األسباب حيث اعتصموا أمام مقر الوالية يف 
األسابيع املاضية دون ان يجنوا شيئا. وينتظر 
اشعالل»  «اغيل  حي  سكان  الصبر  بفارغ 
املقدمة  الوعود  بجاية،  ضرورة جتسيد  مبدينة 
من طرف  البلدية ،و حسب السكان احملتجني 
مؤخرا،فان املنتخبني على رأس بلديتهم منذ 
التي  الوعود  و  القرارات  يطبق  لم  انتخابه 
أضافوا  ،و  االنتخابية  احلملة  خالل  قدمها 
أن بلديتهم تفتقد ألي مشاريع تنموية تقدمها 
مشكل اهتراء الطرقات و تدهور قنوات صرف 
لذا  و   . تنموية  مشاريع  من  غيرها  إلى  املياه 
تبقى العائالت القاطنة مبعظم األحياء ببجاية  
تراكمها  مزرية  اجتماعية  أوضاعا  تعيش 

على  الكرمي  العيش  شروط  أدنى  غياب 
من  املستاءين  سكانها  من  عدد  القول  حد 
املعيشة  غالء  و  املعيشية  أوضاعهم  تردى 
الكرمي  العيش  متطلبات  ألدنى  افتقارهم  و 
عن  البعد  كل  بعيدتا  القرى  تظل  ،حيث 
و  البدائية  ألقت  ،أين  متطلباتها  و  التنمية 
تفتقر  التي  جنابته  على  بظاللها  التخلف 
تفتقر  الضرورية،حيث  املرافق  من  للعديد 
معظم القرى إلى متطلبات  العيش الكرميـ، 
البلدية  املجالس  و  غائبة  احمللية  فالتنمية 

لم تعرف  املتعاقبة بدورها غير حاضرة حيث 
الغنب ،كما  رفع  اهتمام من شأنه  أي  القرى 
 ، منعدمة  العمراني  التحسني  مظاهر  أن 
إذا  لألرصفة  تهيئة  ال  و  للطرقات  تعبيد  فال 
لتذمر  مصدرا  احلي  وطرقات  شوارع  أضحت 
أصحاب  و  منهم  الراجلني  السكان  انزعاج  و 
ألعطاب  سياراتهم  تعرض  جراء  املركبات 
بسبب احلالة الكارثة و االهتراء الكبير الذي 
احلفر  و  باملطبات  اململوءة  الطرقات  تشهده 
تتطاير  مسرح  و  شتاءا  الضحلة  األوحال  و 
الراجلني  أن  كما   , الغبار صيفا  و  التربة  فيه 
مقارنة  الوضع  هذا  جراء  املتضررين  أكثر  هم 
و  التنقل  صعوبة  بفعل  السيارات  بأصحاب 
االلتحاق مبنازلهم ، وهي املطالب التي كثيرا 

ما تقدم بها السكان لرفع الغنب عنهم إال أنها 
الصياغة  األذان  لم جتد  و  اآلن  إلى  لم حتقق 
بتحقيقها على حد  املخولة  من قبل اجلهات 
تعبير السكان يف نبرة أسى و تذمر ، فاملسلك 
الداخلية الضيقة للحي  حتولت إلى مجموعة 
من احلفر و األحوال الضحلة يصعب املرور بها 
املتمدرسني  من قبل السكان و خاصة منهم 
الذين طاملا عانوا من هذا الوضع املزري الذي 
سكان  ويناشد   ، العاجل  التدخل  يتطلب 
حي «اغيل اشعالل» السلطات والي الوالية 
التدخل إلدراج حيهم ضمن أجندة املشاريع 
الضرورية  مبطالبهم  التكفل  و  احمللية  التنموية 
مرارة  و  غنب  من  تخفف  أن  شأنها  من  التي 
تعبير  حد  على  املنسي  احلي  بهذا  العيش 

أخبار العاصمة
منتجو الحمضيات يطالبون بالصناعات التحولية

طرح عشرات املنتجني للحمضيات، خالل الطبعة الثالثة لصالون احلمضيات،  التي 
اختتمت نهاية االسبوع  املاضي بدار الشباب ببلدية سيدي موسى باجلزائر العاصمة، 
مشكل تسويق املنتوج ،وأعربوا عن مخاوفهم الشديدة من تعرض املنتوج للتلف، وهو 
ما ينعكس سلبا على مرودهم ، خاصة بعد  تسجيل اكتفاء ذاتي يف هذه الشعبة هذه 
التصدير، حسب ما  التوجه نحو  الشعبة وضرورة  بتنظيم  املنتجون  السنة . أين طالب 
أكده املستثمر جاللي لعرابي من برج الكيفان،  والذي كشف أن مشكل التسويق يبقى 
العائق األكبر يف وجه الفالحني  ووجد فارق كبير يف األسعار بني اجلملة والتجزئة، و 
اخلروج من األزمة حسبه  يكون باللجوء إلى الصناعات التحويلية ، خاصة أمام جودة 
املنتوج احمللي يف احلمضيات مبختلف أنواعها ، فيما أشار رئيس التكتل اجلزائر للخضر 
والفواكه أنه يجب وضع خطة استعجالية نحو التصدير  للنهوض بالقطاع الفالحي ورفع 
مستوى االقتصادي الوطني ، يف الوقت الذي كشف فيه وزير الفالحة والتنمية الريفية 
القادمة  القلية  األيام  يف  اجتماعي  عقد  عن   الطبعة  افتتاح  أثناء  عماري،   الشريف 
التكتل يف شكل  إلى  املنتجني  داعيا  املهن لشعبة احلوامض  املتعدد  املجلس  ممثلي  مع 

تعاونيات كونها تسمح باإلتقان اجليد ملنتجاتهم، والتأكد من قنوات التسويق .

تدمر من توقف أشغال التهيئة في حي 
تليجين  بأوالد  الشبل

باجلزائر  الشبل  أوالد  ببلدية  تليجني  بحي  التهيئة  أشغال  توقف  علمية  أثارت 
العاصمة، منذ عدة أيام  تدمر وأستاء  السكان ، خاصة وان الوضع أفرز متاعب كبيرة 
لهم  وحولت يوميات إلى جحيم ال تطاق بفعل انتشار احلفر واملطبات بشوارع وطرقات 
أشغال  توقف  سبب  وأرجع  السكان،  طمئن  البلدية  الشعبي  املجلس  رئيس  احلي. 
شبكتي  تنصيب  على  واملوافقة  إضافة،  مالية  إعانة  من  البليدية  استفادة  إلى  التهيئة 
الكهرباء والغاز من قبل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز مبشروع ضخم بقيمة 20مليون دج 
، وأكد رئيس البلدية أنه مت توقيف مشروع التهيئة بغالف مالي بـ 3 ماليير و300 مليون 
سنتم مؤقتا، إلى غاية االنتهاء من اجناز شبكتي الكهرباء والغاز، و من بعدها يتم العودة 
الطرقات  و تزفيت  التهيئة  املمكن مواصلة أشغال  التهيئة، حيث من غير  إلى أشغال 
من  العملية  أن  البلدية  رئيس  وقال   ، والغاز  الكهرباء  ربط  احلفر ألشغال  يتم  وبعدها 

املنتظر أن تنتهي مع نهاية شهر فيفري الداخل وتخص أشغال الكهربا والغاز والتهيئة.

افتتاح مصلحة جديدة لجراحة العظام 
بمستشفى  زميرلي 

سليم  مبستشفى  العظام  املاضي مصلحة جديدة جلراحة  االسبوع  نهاية  افتتحت  
إلى  املرضي ،  بإمكانها استقبال عشرات  املصلحة  العاصمة،  باجلزائر  باحلراش  زمرلي 
مصلحة  تهيئة  ومشروع  و  العمليات  مجمع  تهيئة  ملشروع  املؤسسة  إدارة  برمجة  جانب 
العناية املركزة ، وحسب مدير املستشفى أن مصلحة جراحة العظام دخلت حيز اخلدمة، 
األسبوع  املركزة  العناية  ومصلحة  العمليات  مجمع  تهيئة  مشروع  أشغال  انطلقت  فيما 
املاضي فقط، وحددت فترة ا اإلجناز بـ 12 شهر ، إلى جانب ذلك اقترح ضمن برنامج 
سنة 2020 جتديد جناح اجلراحة العامة وجناح جراحة األعصاب، وأشار مدير املؤسسة 

ان هدا اإلجنازات جتعل عمال  القطاع يف  وضع مريح، وكذا املرضى .

مركز إيواء جديد لمرض السرطان  بالدار البيضاء
مببادرة من متطوعني ومحسنني، مت أول أمس فتح مركز إيواء جديد خاص  مبرض 
«دار   اسم  يحمل  املركز  العاصمة،  باجلزائر  البيضاء  الدار  ببلدية  الورود  بحي  السرطان 
احلسنة ملرض السرطان» وحسب املشرف على هذه املبادرة اخليرية تهدف إلى التكفل 
التام وباملجان باألطفال مرضى السرطان، واملركز يتسع لـ  21 سريرا بكامل التجهيزات 
من   وعائالتهم  املرضى  عشرات  معاناة  إنهاء  شأنه  من  املركز  افتتاح  و   ، الضرورية  

القادمني من بلديات ومناطق بعيدة
جمعها : أيوب بن تامون

باجلهة  الواقعة  اجلبلية  أدكار  بلدية  متلك 
الغربية لوالية بجاية،مؤهالت طبيعية جعلتها 
من املناطق السياحية التي ميكن أن تستقطب 
االسترخاء  يف  الراغبني  واملصطافني  السياح 
غابي،كما  وسط  يف  هادئة  أوقات  وقضاء 
واليتي  بني  الرابط  الطريق  أن متوقعها مبحاذاة 
تطوير املنطقة  على  وزو،يساعد  وتيزي  بجاية 
الواليتني يف  تقاطع  نقطة  لتكون  بها  والعناية 
هذه  مقدمة  املنطقة،ويأتي يف  سكان  خدمة 
مشكل  السكان  يشتكي منها  التي  النقائص 

وتعبيد،  ترميم  إلى  حتتاج  التي  الطرقات 
الصحية  املراكز  إلى  البلدية  تفتقر  كما 
والهيئات اإلدارية، ناهيك عن انعدام املرافق 
من  التي  الفالحية  الضرورية واملستثمرات 
جانب  باملنطقة،إلى  البطالة  متتص  أن  شأنها 
ذلك تعاني املنطقة من نقص يف بعض املرافق 
املطالعة وفضاءات  الشباب،قاعات  دار  منها 
جواريه لتطوير  مالعب  وكذا  االنترنت 
لقطاع  بالنسبة  أما  فروعها.  بكل  الرياضة 
دعم  إلى  حاجة  يف  البلدية  فإن  السكن، 

أقرتها  التي  الصيغة  بحسب  الريفي  السكن 
بإدراج  الريفية،وذلك  املناطق  لفائدة  الدولة 
مشاريع تنموية مستقبلية خاصة تلك املوجهة 
العمل بهدف  عن  العاطل  الشباب  لصالح 
ورغم  واالجتماعي.  املهني  مستقبلهم  تأمني 
يحدوهم  السكان  أن  إال  النقائص املسجلة، 
أمل كبير يف أن تتحسن أوضاعهم يف القريب 
التخلف  دائرة  من  إخراجهم  ويتم  العاجل 

بالتغلب على جميع العقبات.
بـــلقاسم.ج

في ظل غياب مشاريع التهيئة الحضرية

سكان «اغيل اوشعالل» ببجاية 
يشتكون اإلهمال والتهميش

يشتكي سكان حي «اغيل اشعالل» بأعالي مدينة بجاية، من غياب التهيئة التي حولت حياتهم إلى مأساة حقيقية، حيث شبكة الطرقات 
مهترئة جدا وهي مصدر إزعاج في الصيف كما في الشتاء، من خالل تحولها في الصيف إلى مصدر لتطاير كميات كبيرة من الغبار وفي 

الشتاء إلى مجمع لتراكم األوحال إلى درجة يستحيل استعمالها، خاصة مع انسداد جميع منافذ تصريف مياه األمطار.

بجاية
مؤهالت طبيعية تعاني اإلهمال بأدكار

بجاية
تفكيك شبكة  خطيرة مختصة في السطو على 

المحالت  التجارية  
متكنت مصالح أمن دائرة أوقاس بوالية بجاية،من توقيف عصابة إجرامية خطيرة زرعت 
الرعب يف نفوس التجار بصفة خاصة و املواطنني بصفة عامة واملدبرة و املنفذة لكل السرقات 
املسجلة واملقترفة يف كل من بلديتي أوقاس وتيشي وسوق اإلثنني، وجاءت هذه العملية بعد 
تسجيل عدة شكاوي بخصوص تعرض ستة محالت جتارية للسرقة على مستوى محور تيشي- 
و  األبحاث  تكثيف  متشابهة مت  السرقات ومالبساتها  اإلثنني،ولكون ظروف  – سوق  أوقاس 
التحريات يف امليدان وكذا إستغالل البصمات املرفوعة من مسرح اجلرمية على إثرها مت حتديد 
هوية أحد املتهمني ويتعلق األمر باملدعو/ ف خ، 32 سنة، املقيم بأوقاس، وبعد وضع خطة 
عن  الكشف  ومت  إليه،  املنسوبة  األفعال  بجميع  أعترف  الذي  األخير  هذا  إيقاف  مت  محكمة 
جميع شركائه، مما سمحلقوات الشرطة من إيقاف مشتبه فيه ثاني و يتعلق األمر باملدعو/ ع 
ف، 33 سنة، املقيم بأوقاس،كما مت حتديد هوية ثالثة متهمني آخرين املنحدرين من املنطقة 
الذين يعدون يف حالة فرار، ملف جزائي أجنز يف حق املشتبه فيهما ومت تقدميهما أمام وكيل 
إقليميا ألجل قضية تكوين جمعية أشرار واإلعداد  اجلمهورية لدى محكمة بجاية املختص 
جلنح وجنايات متبوع بالسرقة بالكسر مع توافر ظرف الليل الذي أودعهما احلبس املؤقت، أما 

بقية العصابة فاألبحاث مازالت سارية و مكثفة إللقاء القبض عليهم وتقدميهم أمام العدالة.
ج.ب

بلدية  اكبر  ثاني  أقبو  استفادت بلدية 
بوالية بجاية،من العديد من املشاريع التنموية 
املشروع  غرار  احلضرية،على  بالتهيئة  املتعلقة 
الذي سيمس حي 504 مسكن الواقع بشارع 
أرافو، مبدينة أقبو،حيث باشرت عملية جتديد 
نظام صرف مياه األمطار اخلاص به واملتواجد 
بغالف  متقدمة،وذلك  جد  تدهور  حالة  يف 
وقد  دينار جزائري.  مليون  مالي بقيمة 500 
تثمينه  عن  امللعب  حي  قاطني  أحد  أعرب 
املشروع مدعاة  بالقول: «إّن هذا  املبادرة  لهذه 
لالرتياح بالنسبة لنا،لقد سررنا كثيرا ملا علمنا 
حينا،الذي  ستمس  املشروع  هذا  أشغال  أن 
من  برك  تشكل  األمطار  تساقط  أثناء  يعرف 
تنصرف  قناة  أي  لها  وهناك،ليس  هنا  املياه 

عبرها، نحن ننتظر انطالق هذا املشروع بفارغ 
الصبر،حتى يختلف منظر حّينا هذا الشتاء عما 
السياق،استفادت  نفس  سابقا».ويف  عرفناه 
كلم   04 بعد  على  الواقعة  أزاغار،  منطقة 
تزفيت  البلدي من عملية  املركز اإلداري  من 
املسمى»إميورار»،حيث  باملكان  الطرقات 
فادح  نقص  من  الريفية  املنطقة  هذه  تعاني 
أثار  لطاملا  الذي  التهيئة،األمر  حيث  من 
ملا  وسخطهم،ووفقا  بها  القاطنني  غضب 
خصص  الذي  املالي  الغالف  قدر  فقد  بلغنا 
جزائري. دينار  مليون   10 بـ  املشروع  لهذا 
مشروع  قندوزة ،سيمس  حي  جانب  إلى 
لعزيب  قرية  الصحي  الصرف  شبكة  تركيب 
املعاناة  من  سكانه  حترير  أجل  زينب،من 

ظل  يجب،حيث  مما  أكثر  أمدها  طال  التي 
سكانها من دون شبكة صرف املياه املستعملة 
العملية  هذه  إجناز  استدعى  وقد  طويلة،  ملدة 
التكفل  سيتم  كما  دينار،  35مليون  تعبئة 
الوطني  الطريق  من  املمتد  الطريق  بتزفيت 
26 إلى غاية أحريق شيخ بقرية تيفريت، ما 
دينار.ويف  مليون   25 مببلغ  قيمته  تقدير  متّت 
العديد  بني  من  مشروع  األخير،ّمت تخصيص 
القيام  التربية،ويتمثل يف  لقطاع  املشاريع  من 
ثانوية محمد  ببناء 07 أقسام جديدة لصالح 
ذات  سابقا،  حفصة  ثانوية  املسماة  هارون 
الذي سخر له غالف مالي قدره 16 املشروع 

مليون دينار جزائري.
بـــلقاسم.ج

بجاية
مشاريع هامة للتهيئة الحضرية بأقبو

أشرف، والي والية البليدة يوسف شرفة 
توزيع 37 مراسيم  أمس اخلميس، على  أول 
الترقية  لديوان  تابع  غير مستغل  محل جتاري 
حامي  من  الشباب  لفائدة  العقاري  والتسيير 
الشهادات من املستفيدين من آليات تشغيل 

الشباب ( أونساج، كناك ، وأوجنام )
محمد  البليدة  لوالية  التشغيل  مدير 

الشباب  بدعم  تقوم  مصاحله  أن  أكد،  قاسم 
لهم  وتفتح  وتشجعهم   املشاريع   من حاملي 
قامت  حيث  اإلبداعية،  األفكار  مجال 
الشأن  بهذا  اجتماعا   20 بعقد  التشغيل 
ومت  طلب،   36 قبول  مت  طلبا   40 واستقبلت 
توزيع 37 محال يف مختلف األنشطة من أجل 
املؤسسات  أصحاب  استقرار   على  العمل 

مشكل  من  تعانون  كانوا  والذين  املصغرة، 
البحث عن مقرات، واحملالت املذكورة وزعت 
على املستفيدين الذين ميارسون أنشطة تتالءم  
العمراني يف  النسيج  مع موقع احملالت داخل 
كل من بلديات العفرون،  األربعاء، الشلبي، 

و واد جر .
أيوب بن تامون

البليدة
توزيع 37 محال تجاريا على حاملي المشاريع
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يتنقل غدًا اإلثنني إحتاد اجلزائر 
صاحب فوزين متتاليني إلى الشلف 

بهدف إضافة إنتصار ثالث تواليا من أجل 
الضغط على صاحب املركز الثاني مولودية 
اجلزائر، يف مباراة لتسوية الرزنامة، فبعد 
تسجيله النتصارين متتاليني أمان نادي 
بارادو وشبيبة القبائل جعلته يقفز نوعيا 
يف الترتيب العام، حيث يسعى لتقليص 

الفارق إلى نقطة واحدة عن غرميه 
التقليدي املولودية يف حال عودته من 

الشلف بكامل الزاد أمام اجلمعية احمللية، 
ويتنقل نادي سوسطارة إلى الشلف على 
وقع األزمة املالية اخلانقة التي مير بها منذ 
الصائفة املاضية،، حيث إستطاع العودة 
للواجهة بعدما عوقب بهزمية على البساط 
مصحوبة بخصم ثالث نقاط من رصيده 
يف لقاء داربي، من جهتها جتتاز جمعية 
الشلف فترة جيدة للغاية بدليل عدم 

انهزامها منذ اجلولة احلادية عشرة، حيث 
تسعى للبقاء على نفس الوتيرة واإلطاحة 

بحامل اللقب من أجل اإلبتعاد عن 
منطقة الهبوط.

اتحاد العاصمة في الّشلف ويبحث عن ثالث انتصار له

أحرز الثنائي الدولي اجلزائري أسامة سحنون و نسرين مجاهد 
للسباحة 2020 يف  املفتوحة  إفريقيا  بطولة  إلى  املؤهل  احلد األدنى 
التوالي،  على  فراشة  متر   100 و  حرة  سباحة  متر   100 تخصصي 
مبناسبة اليوم األول من سباقات الطبعة الـ 53 من التحدي الدولي 

للسباحة بجنيف السويسرية.
حرة  سباحة  متر  الـ100  يف  اخلامس  املركز  سحنون  واحتل 
بتوقيت 49 ثا 98 ج، والتي منحه بطاقة املشاركة يف بطولة إفريقيا 
إبن  جاء  كما  إفريقيا،  بجنوب   2020 أفريل  شهر  املقررة  املفتوحة 
بتوقيت  فراشة  متر  الـ100  لنهائي  املرتبة  نفس  قسنطينة يف  مدينة 
وإفتكت  القارية،  للبطولة  أن يحقق احلد األدنى  ثا 91 ج دون   54
مواطنته نسرين مجاهد تأشيرة العرس القاري يف تخصص 100 متر 
املقدر  التصفوي  السباق  أثناء  أحرزته  الذي  التوقيت  بفضل  فراشة 

من  النهائي،  السباق  بلوغ  فشلها يف  من  بالرغم  ج  ثا 75  د 04   1
جانبها جنحت السباحة الصاعدة إميان زيتوني يف التأهل إلى نهائي 
بزمن 2 د  الصف اخلامس  إحتلت  الظهر، حيث  متر على  الـ200 
24 ثا 54 ج باملقابل عجزت عن انتزاع احلد األدنى املؤهل لبطولة 
إفريقيا، وسارت زميلتها خنساء بلقاسمي على نفس النهج بدخولها 
يف الصف الثامن واألخير لنهائي 50 متر على الصدر دون التمكن 

من انتزاع بطاقة العبور إلى احملفل القاري للسباحة.
للتذكير أن االحتادية اجلزائرية للسباحة أرسلت قائمة تضم سبعة 
الوطني من بينهم ست فتيات للمشاركة يف  املنتخب  سباحني من 
التحدي الدولي للسباحة بجنيف منتف شهر جانفي يف حني يشارك 
ونادي  مارسيليا  نادي  فريقيهما  بألوان  مليح  وأمال  سحنون  أسامة 

سانت برياست الفرنسيني على التوالي.

«التحدي الدولي للسباحة» بجنيف

سحنــــون ومجاهــد يفتّكــان بطاقــة 
المشاركـــة فــي بطولــة إفريقيــا

المرحلة الثانية لكأس الجزائر للمبارزة «أواسط»

نادي مولودية الجزائر 
يحصد أغلب األلقاب

أحرز مبارزو نادي مولودية اجلزائر ألقابا يف أربعة إختصاصات من أصل 
ستة يف ختام منافسات املرحلة الثانية لكأس اجلزائر للمبارزة فردي وذلك يف 
فئة األواسط ذكورو إناث، وأحرز ممثلو املولودية كأس اجلزائر يف اختصاصي 
الشيش والسيف ذكور واناث، فيما توج نادي شهاب القصبة بالكأس يف 

إختصاص احلسام إناث.
وأوضح املدرب الوطني نسيم برناوي بأن منافسات املرحلة الثانية لكأس 
اجلزائر التي دأبت اإلحتادية على تنظيمها كل عام هي محطة لتقييم مردود 

الالعبني من الناحية الفنية والبدنية، حيث كشف بأنهم ملسو رد فعل إيجابي 
لدى مبارزي النخبة الوطنية على غرار ما أبان عليه الالعب املوهوب بن صغير 

ابو القاسم  صاحب الـ11 سنة من الناحية الفنية، وقال املدرب الوطني إن 
هذه  الدورة جاءت يف نصف املوسم ومن املفروض أن يكون املبارزون  يف أوج 

عطائهم من جميع النواحي بعدما خاضوا املنافسات اجلهوية بوالياتهم
وخالل لقاءات املرحلة الثالثة واألخيرة سيقوم تقنيو اإلحتادية اجلزائرية 
للمبارزة بإنتقاء أحسن ستة مبارزين  للمشاركة يف شهر أفريل املقبل مبصر يف 

الدورة التأهيلية ألوملبياد  طوكيو 2020.

بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار

الجزائر تحصد ثالث ميداليات جديدة 
عزز املنتخب اجلزائري للدراجات رجال وسيدات حصيلته خالل منافسات بطولة إفريقيا على املضمار اجلارية بالقاهرة بثالث ميداليات 
جديدة من بينها ذهبية يف إختتام منافسات اليوم الثاني، وتوج لطفي تشامباز بذهبية سباق التتابع فيما نال كل من حمزة عماري ونسرين 
هويلي عند الوسطيات على التوالي  برونزية وفضية يف تخصص كيرين، وبالتالي بلغت حصيلة اجلزائر يف هذه املنافسة القارية إلى ست 

ميداليات ذهبيتني فضيتني وبرونزيتني.
وحّل الفريق الوطني رجال املشّكل من ساسان اخلصيب زين الزين طاهير بن قنيف صديق و لطفي تشامباز يف املرتبة الثانية خلف 
مصر، بينما اكتفى املنتخب اجلنوب إفريقي باملركز الثالث للمنافسة حسب الفرق، وتشارك اجلزائر يف الطبعة السادسة من بطولة إفريقيا 

على املضمار بثمانية رياضيني سبعة رجال وسيدة واحدة حتت قيادة املدرب الوطني عادل برباري.
وباإلضافة الى اجلزائر ومصر منظمة البطولة تشارك يف هذه املنافسة عشرة منتخبات أخرى هي ليبيا املغرب، السيشل، كينيا، بورندي، 

بوركينا فاسو، كوت ديفوار، السودان، جنوب افريقيا ونيجيريا.
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زطشـي يفتــح النـار علـى الكـافزطشـي يفتــح النـار علـى الكـافطشـي يفتــح النـار علـى الكـافشـي يفتــح النـار علـى الكـافـي يفتــح النـار علـى الكـافي يفتــح النـار علـى الكـاف يفتــح النـار علـى الكـافيفتــح النـار علـى الكـاففتــح النـار علـى الكـافتــح النـار علـى الكـافــح النـار علـى الكـافـح النـار علـى الكـافح النـار علـى الكـاف النـار علـى الكـافالنـار علـى الكـافلنـار علـى الكـافنـار علـى الكـافـار علـى الكـافار علـى الكـافر علـى الكـاف علـى الكـافعلـى الكـافلـى الكـافـى الكـافى الكـاف الكـافالكـافلكـافكـافـافافف
للعبة  األفريقي  االحتاد  القدم،  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  زطشي  الدين  خير  انتقد 
«كاف»، مؤكدا أن إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا يف فصل الشتاء ستخلق مشاكل عدة ملنتخب 
بالده حامل اللقب وقرر «كاف» إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا املقبلة، يف الكاميرون، ما بني 9
النسخة  احلال يف  كان  مثلما  وجويلية،  بدال من شهري جوان،  فيفري 2021،  و6  جانفي، 
األخيرة التي أقيمت يف مصر وقال زطشيبنبرة غاضبة: «إقامة كأس أمم أفريقيا املقبلة يف فصل 
الشتاء ستخلق لنا الكثير من املشاكل، منتخبنا يضم %90 من الالعبني احملترفني باخلارج، 

إلى  دفعنا  اجلديد  «القرار  وأضاف:  كاف».  قرار  خلفية  على  البطولة  عن  بعضهم  يغيب  وقد 
تعديل كل اخلطط التي وضعناها من قبل، كنا نستعد للعب مباراة ودية يف شهر مارس املقبل، 
للكان  املؤهلة  التصفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  سنلعب  كاف  إعالن  وبعد  اآلن،  لكن 
يف نفس الشهر، على أن تقام املباراة الودية يف شهر جوان، أو أوت». وانتقد زطشي، االحتاد 
األفريقي لكرة القدم، حيث أكد أن الكرة األفريقية على مستوى املنتخبات واألندية تعاني من 

مشكلة سوء التنظيم.

بعد تغيير موعد الكان 2021

وصفه بالالعب الحاسموصفه بالالعب الحاسمصفه بالالعب الحاسمفه بالالعب الحاسمه بالالعب الحاسم بالالعب الحاسمبالالعب الحاسمالالعب الحاسملالعب الحاسمالعب الحاسمعب الحاسمب الحاسم الحاسمالحاسملحاسمحاسماسمسمم

غوارديـوال يثنـى علـى محرزغوارديـوال يثنـى علـى محرزوارديـوال يثنـى علـى محرزارديـوال يثنـى علـى محرزرديـوال يثنـى علـى محرزديـوال يثنـى علـى محرزيـوال يثنـى علـى محرزـوال يثنـى علـى محرزوال يثنـى علـى محرزال يثنـى علـى محرز يثنـى علـى محرزيثنـى علـى محرزثنـى علـى محرزنـى علـى محرزـى علـى محرزى علـى محرز علـى محرزعلـى محرزلـى محرزـى محرزى محرز محرزمحرزحرزرزز
أنصف املدرب اإلسباني لفريق مانشستر سيتي اإلجنليزي بيب غوارديوال الالعب الدولي اجلزائري 
رياض محرز، بعد األداء الرائع الذي يقدمه مع السيتي هذا املوسم ونشط غوارديوال صبيحة أول أمس 
ندوة صحفية، للحديث عن مباراة التي جمعت السيتي أمام كريستال باالس قائال: « نعم هذا أفضل 

موسم حملرز معنا، خصوصا ألنه يلعب باستمرار، الكل بحاجة إليقاع اللعب وهو يلعب كثيرًا هذه 
الفترة، إنه العب حاسم بالنسبة لنا».

بغداد بونجاح:

 التتويـج بكـأس قطر 
دفعة معنويـة هامـة 

أعرب اجلزائري بغداد بوجناح، جنم 
السد، عن سعادته بإحراز كأس قطر، 

أول أمس اجلمعة، بعد الفوز على 
الدحيل (4/0) يف املباراة النهائية وقال 

بوجناح: «نبارك للجماهير السداوية 
واإلدارة واجلهاز الفني هذا اللقب 

املستحق.. الذي حصدناه بعد فوز 
عريض على ناد كبير بحجم الدحيل، 

يضم نخبة مميزة من الالعبني». وأضاف: 
«دخلنا املباراة دون خوف، وضغطنا منذ 
البداية وسجلنا مبكرا، وحسمنا أمورنا 

سريعا باستغالل الفرص التي أتيحت لنا، وهذا هو 
األهم يف كرة القدم» وعما إذا كانت الرباعية، قد ردت 

على االنتقادات الكثيرة التي تعرض لها فريقه وهو شخصيا، على مدار 
الفترة املاضية، قال الدولي اجلزائري: «حضرت للسد من أجل حصد األلقاب 
وتسجيل األهداف، وأحاول دائما العمل بكل إخالص إلسعاد جماهيرنا، 

وكذلك لنكون عند حسن ظن إدارة النادي واجلهاز الفني». وحول حظوظ السد 
يف الفوز بلقب الدوري، أجاب: «املسابقة ما زالت يف امللعب، سنواجه الدحيل 

مرة أخرى، ولدينا القدرة على تعويض فارق النقاط الست مع املتصدر».

الحارس السابق لشباب 
قسنطينة في لحظة صراح

 الحقــرة أرغمتنــ 
علــى الحرقــة.

تواصل العديد من املواهب اجل 
الغرق يف بحر احملسوبية والعشو 

بعد أن حالت الوساطة بينه 
والنجاح، ليجدوا أنفسهم  
مصير مجهول ويعتبر م 

سيوان، حارس شباب 
قسنطينة السابق، أح  

املواهب التي قضت  
على مشوارهم الكروي 

فدفعهم اليأس إلى ال 
يف اخلطأ، ووضع مشو 

الكروي على احملك..
بدأ سيوان مشواره الكروي  
شباب قسنطينة، وهناك قض 

عدة سنوات، تدرج خاللها، ب  
الفئات الصغرى، ومعها تزايدت أما  
حجز مكان بالفريق األول، لكن أكبر أحالمه  
فجأة إلى كابوس مخيف، غّير حياته متاما وعن بداياته قال  
سيوان :  «لعبت للشباب 7 مواسم وتدرجت يف مختلف أص 
وصوال إلى الفريق األول، قبل أن أستبعد ألسباب غير رياض 

كان ذلك ملصلحة حارس آخر، له وساطة قوية» وتابع: «كن 
حارسا للمنتخب الوطني ألقل من 20 سنة، وتلقيت عرض  

نادي بارادو، لكنني رفضته رغم حتذيرات املقربني مني، ثم  
بفريق الرديف، بقسنطينة ويف صيف 2018 تلقيت عرضا م  

سطيف» وأردف: «بعدما اتفقت مع مسؤولي الوفاق على ال 
على عقد طويل األمد، اتصل بي أحد املسيرين يف الشباب  
مني التراجع ألن املدرب آنذاك عبد القادر عمراني كان يريد  
الفريق» واسترسل عن كواليس قتل حلمه يف قسنطينة: «ا 
إلدارة الوفاق، بعدما أكد عمراني رغبته يف االحتفاظ بخدم 

وبالفعل ضمني لتدريبات الفريق األول مبعسكري تونس وال 
لكنني تفاجأت بإبعادي مع بداية مباريات الدوري وحتويلي  

الرديف» وبّني: «لم يشركني مدرب الرديف يف أول مباراة لل 
تقبلت األمر بصدر رحب، لكن هناك من أوصل للمدرب ع 
أنني غاضب من عدم إشراكي، وهذا األخير اتصل بي ليس 

عن األمر» وأوضح: «نفيت له األمر، ليتبني فيما بعد أن ع 
اجلهاز الفني فاحت عمرون، هو من أخبر عمراني من أجل اس 

بحارس آخر من معارفه، وهو ما مت بالفعل، حيث مت إبعادي  
للتدرب مع الفريق األول، دون تقدمي تبريرات منطقية» وعن  

فعله قال: «تقبلت األمر وقدمت أقصى ما لدي مع الرديف 
لكن مع بداية التحضيرات للموسم اجلديد، وجدت نفسي  

احلسابات، ومت استقدام حارس ثالث، وهو ما كان يعني أن   
لي مع الفريق األول» وحتدث سيوان عن تأثير صدمته، وتابع   
حدث معي جعلني أشعر باليأس. كنت أفكر جديا يف التو  

لعب كرة القدم، لكنني وقعت لنادي وفاق تبسة بقسم الهو 
بضغط من أقربائي، وقضيت هناك موسما واحدا، لكنني ل  

مرتاحا»وأضاف: «قررت مغادرة اجلزائر. مت ترحيلي من اليو  
عدة أشهر، واآلن أنا يف تركيا منذ 8 أشهر، وأعمل يف مطع  

أجل توفير بعض املال، من أجل الوصول إلى أوروبا، وعندم  
هناك سأعمل على بعث مشواري من جديد بإذن اهللا، ولن  

حتى أحقق حلمي».

وعد باألفضل الحقا

عمرانـــي  محبــــ 
مـن التعـادل بقواع

قال عبد القادر عمراني مدرب الدفاع اجلديدي، إنه كان   
يف املباراة التي تعادل فيها فريقه أمام ضيفه سريع وادي زم (  

الدوري املغربي، أول أمس اجلمعة وأضاف عمراني يف تصريحا  
«كنا نأمل يف االنتصار، خاصة أننا لعبنا داخل قواعدنا، مع   
نستغل الفرص التي أتيحت لنا. وأردف: «لم تتميز محاوالت  

بالسرعة، وكنا نضيع الكثير من الوقت من أجل البحث عن احل  
أنه ليس من املدربني، الذين يتحدثون عن نقاط ضعفه، مش   
املسؤول األول على كل اجلوانب التقنية للفريق وختم: «سنوا  

ليكون الفريق أفضل يف املباريات املقبلة».
سابع جزائري في باب السويقة

عبد النور بلحسين على عتبة الترجي التونسي
بات عبد النور بلحسني، مهاجم احتاد بلعباس، قاب قوسني أو أدنى من خوض جتربة جديدة، خالل فترة 

التحويالت الشتوية احلالية، رفقة نادي الترجي التونسي وعلم من مصادر مقربة  أن هداف الرابطة احملترفة األولى، 
تنقل مؤخرا إلى تونس، من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع فريق باب سويقة وتسير املفاوضات بني إدارة 

الترجي وبلحسني، نحو النجاح، ال سيما يف ظل وجود رغبة كبيرة لدى مسؤولي النادي التونسي يف احلصول على 
خدمات الالعب، الذي قدم مستويات كبيرة منذ انطالق املوسم وسيصبح بلحسني، سابع العب جزائري يف 

صفوف الترجي، بعد كل من محمد أمني توغاي، إلياس شتي، عبد القادر بدران، طيب مزياني، عبد الرؤوف بن 
غيث، وبالل بن ساحة...يذكر أن إدارة الترجي اجتهت بكامل ثقلها إلى انتداب الالعبني اجلزائريني، منذ اتخاذ 

االحتاد التونسي قرارا باعتبار العبي احتاد شمال أفريقيا العبني محليني.

على شكل إعارة

أستــون فيــال يخطـط لضـم سليم
كشفت تقارير صحفية إجنليزية، أن إدارة «أستون فيال» تريد التعاقد مع النجم اجلزائري «إسالم سل  

شكل إعارة كما أن «ساماتا» الالعب التانزاني قد دخل دائرة اهتمامات الفريق اإلجنليزي الذي بات ي  
الالعبني غير أن أرقام «السوبر سليم» يف الليغ 1 جتعله األقرب لالنضمام لنادي «أستون فيال» الذي هو ب  
حربة صريح...يذكر أن «سليماني» يعيش أوقات صعبة يف موناكو، بالرغم من أن لغة األرقام يف صا   

حبيس دّكة البدالء.
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   مهدي 

ب    
حد أبرز    

   الوساطة 
ي،    

وقوع     
وارهم     

.   
ي يف     
ضى     

    بني فرق 
انيه يف      
ه حتول        
          مهدي 
صنافه            
ضية.           

ت           
ضا من          

م لعبت          
        من وفاق 

لتوقيع          
ب وطلب           
دني يف           
عتذرت          
ماتي،          

لبليدة،         
        إلى 

لفريق،           
         عمراني 
ستفسر           

          عضو 
ستبدالي            

ي وترقيته            
ن ردة          

 ،          
ي خارج         

          ال مكان 
بع : «ما           
وقف عن           

واة،           
        لم أكن 

ونان قبل         
عم من             

ما أستقر           
          أتوقف 

  

  

ــط    
عـده   
         يتمنى الفوز 

           (1/1)، يف 
ات صحفية:          

          األسف لم 
تنا الهجومية          

حللول». وأكد            
شيرا إلى أنه           
اصل العمل          

     

  

ماني     
ليماني» على                

               يفاضل بني 
                 بحاجة لرأس 
احله إال أنه                 

  

أعلن مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل، إقالة املدرب 
الفرنسي هوبيرد فيلود، من منصبه، عقب تعرض الفريق 
 ،(1/0) العاصمة  احتاد  مضيفه  يد  على  قاسية،  لهزمية 
للرابطة   12 اجلولة  من  مؤجل  لقاء  يف  الفارط،  اخلميس 
حسابه  عبر  القبائلي  النادي  وأشار  األولى  احملترفة 
الفرنسي جون  الفني  إلى تكليف  الرسمي على فيسبوك 
رفقة  مؤقتا،  الفريق األول،  تدريبات  بقيادة  إيف شاي، 
مدرب  مع  التعاقد  حلني  كعروف،  مراد  األول،  املساعد 

جديد وجاء قرار إقالة فيلود، بسبب تراجع نتائج الشبيبة 
ترتيب  يف  اخلامس  املركز  واحتالله  احلالي،  املوسم  يف 
الكأس  املبكر من  البطولة ، برصيد 21 نقطة، وخروجه 
إضافة إلى تراجعه بدور املجموعات لدوري أبطال أفريقيا 
وفشلت  اآلن  حتى  يتيم  بفوز  اجلياسكا  اكتفت  حيث 
فشال ذريعا يف دور املجموعات، ولم تكشف إدارة الشبيبة 
نحو  تتجه  الترشيحات  ولكن  اجلديد،  املدرب  هوية  عن 

املدرب السابق ملولودية اجلزائر، برنارد كازوني.

شبيبة القبائل

مــــالل يقيـــل فيلــــود

جمعية عين مليلة

بوغـرارة فـي رحلة البحث 
عــــن قنـــاص أهــداف

قال املدرب اجلديد عن العارضة الفنية جلمعية عني مليلة ليامني بوغرارة، بأنه يصر 
على التعاقد مع قلب هجوم، يف ظل استحالة االعتماد على محمد طيايبة فقط، رغم 
أن األخير كان يف املستوى، يف مرحلة الذهاب، وسجل عدة أهداف حاسمة جعلته يف 

صدارة هّدايف الرابطة احملترفة األولى وأكد املتحدث، بأنه تلقى بعض املقترحات بخصوص 
منصب قلب الهجوم، غير أن املدرب بوغرارة كان يأمل يف التعاقد مع العب مبواصفات 

عادل جعبوط، الذي يراه قادرا على جلب الكثير للقاطرة األمامية للجمعية، ولو أن األخير 
قرر العودة إلى فريقه السابق احتاد بسكرة، كما يوجد العب آخر ضمن أجندة املسيرين، 
ويتعلق األمر بهّداف أوملبي آرزيو ليتيم، غير أن اإلشكال يكمن يف عدم امتالكه وثائق 
تسريحه، ما من شأنه أن يعطل صفقة انتقاله إلى جمعية عني مليلة، يف انتظار مالقاته 

ملسيري أرزيو، يف محاولة للحصول على ورقة تسريحه، التي ستعجل بانضمامه إلى اجلمعية 
التي يرى مسؤولوها أنه قادر على أن يكون حال مثاليا لهجوم الفريق، يف الوقت الذي كانت 

إدارة «الصام» تتجه لصرف النظر عن التعاقد مع مدافع أيسر، يف ظل غياب اخليارات 
اجليدة، خاصة بعد أن فشل العب شبيبة بجاية، زناسني يف احلصول على وثائق تسريحه، 
شأنه يف ذلك شأن زميله يف نفس الفريق شاوشي وأكد املدرب ليامني بوغرارة، بأنه قد ال 
يحتاج إلى مدافع أيسر يف وجود إيبوزيدن وبيطام القادران على شغل هذا املنصب إذا ما 

احتاجهما يف حال حتتم ذلك، يف حني تواصل التشكيلة التحضيرات ملوعد الكأس أمام 
شباب أدرار، حيث يطمح املدرب اجلديد يف أن تكون بدايته موفقة، من خالل العودة 
بتأشيرة التأهل إلى الدور املقبل، ولو أنه يدرك بأن املأمورية لن تكون سهلة، يف مواجهة 

منافس ليس لديه ما يخسره، وسيكون مدعوما باآلالف من جماهيره وقال بوغرارة بأنهم 
جمعوا عدة معلومات عن شباب أدرار، الذي يحتل الصف السادس يف البطولة التي ينشط 
بها، كما أنه صعب املراس بأرضية ميدانه، ما يفرض عليهم توخي احلذر، إذا ما أرادوا 

العودة بتأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي من السيدة الكأس.

أولمبي أرزيو

انسحابـــات  بالجملــــة 
بسبـب  األزمــة الماليــة 

عقد عبد القادر قرين، رئيس أوملبي أرزيو، ندوة صحفية 
بفندق «املوحدين» بالسانية، لم حتمل جديدا على املستوى اإلداري، سوى تأكيده 
االستقالة من منصبه، ومحاولته إعطاء االنطباع على أن الكيل طفح به يف األشهر 

األخيرة التي قضاها على رأس األوملبي، والتي قال بأنه حصد منها جحودا من 
قبل بعض املسيرين، ومجموعة من األنصار، رغم جناحه يف الصعود بالفريق إلى 
احملترف الثاني وسعيه اإلبقاء عليه فيه وشّدد قرين على القول، بأنه ما كان له أن 

يتخذ هذه اخلطوة، لو لقي املساعدة الكافية من مختلف اجلهات «لقد تركت وحيدا 
أجابه مشاكل األوملبي، والبحث عن حلول لها خاصة شح املوارد املالية، رغم تواجد 

العشرات من الشركات االقتصادية الناشطة مبدينة أرزيو، والتي بإمكانها متويل 
فريقنا، فهو فقير مبدينة غنية» وتطرق الرئيس املستقيل، للمشاكل العويصة التي 
تعاني منها «لوما» حيث قال:»ال أنكر وجود خالفات شخصية، لكن ما يعاني 

منه األوملبي أكبر من ذلك، فهي حرب مصالح شخصية وصراعات داخلية، حيث 
عانيت األمرين من بعض أعضاء مكتبي املسير، لدفعي إلى االستقالة، غير أن 
ما الحظته هو أن شّدة هذه الصراعات ارتفع منذ أن كشف وزير الشباب والرياضة 

السابق عبد الرؤوف برناوي عن تخصيص الدولة إلعانات بـ10 ماليير سنتيم لكل 
فريق ناشط باحملترف الثاني مع استفادته من قطعة أرضية إلجناز مركز للتكوين» 
وعن احللول التي يراها ناجعة يف الوقت احلالي، إلخراج فريقه من أزمته قال 

قرين: «احلل أراه يف تسريح اإلعانات املجمدة، ورفع التجميد عن الرصيد البنكي 
للفريق، ومن هذا املنبر، أطالب السلطات احمللية، وعلى رأسها والي الوالية السيد 
عبد القادر جالوي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للمشاكل العويصة، التي 
يتخبط فيها أوملبي أرزيو» وترك قرين االنطباع على إمكانية العدول عن قراره، يف 
حالة ما لقي األوملبي املساعدة الالزمة «على السلطات احمللية أن تلعب دورها كما 

يجب، وتقف إلى جانب األوملبي ومساعدته ماليا، حتى يتقي شبح السقوط الذي 
يتهدده، وسيكون مصيره ال محالة إن بقي الوضع على حاله، األمر يستدعي جدية 
يف التعامل مع الفريق، ونتوفر على متسع من الوقت للخروج بـ«لوما» إلى بر اآلمان، 

فكل طرف عليه حتمل مسؤولياته كاملة» كما أعلن زموري قدور، رئيس فرع كرة 
القدم بأوملبي أرزيو عن انسحابه من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من إعالن رئيس 
الفريق قرين عبد القادر عن استقالته من منصبه. وكان زموري من أشد املعارضني 
لقرين، حيث طالبه غير ما مرة بترك األوملبي وشأنه، وشكل كالهما قطب صراع 

شديد أثر كثيرا على السير احلسن ملشوار الفريق، الذي بات مطالبا بتفادي السقوط 
بعدما كان يطمع يف إحدى املراتب األولى.

شباب قسنطينة

العرفــــي  والهريـــش 
يخلفان عثماني وجعبـوط

رسم، الدوليان 
الليبيان زكرياء الهريش 

وعبد اهللا العريف 
انضمامهما إلى النادي 

الرياضي القسنطيني على 
شكل إعارة، األول ملدة 

موسم، والثاني لستة أشهر 
فقط، على أن يلتحقا 
بشكل نهائي يف حال 

جناحهما يف جتربتهما مع السنافر.
وكان عبد اهللا العريف، قد التحق مبقر إقامة الشباب يف مدينة سوسة بعد أن تأخر 

موعد وصول رحلته من مدينة بنغازي إلى مطار قرطاج الدولي، حيث كان يف انتظاره كل 
من املدير العام للشركة رشيد رجراج واملدير الرياضي نصر الدين مجوج، يف الوقت الذي 

فضل الهريش القدوم صبيحة أول أمس، بسبب التزامات شخصية وحسب املعلومات التي 
حتصلنا عليها من مصادرنا من سوسة، فإن العريف خضع للفحوصات الطبية الالزمة، لدى 
طبيب الفريق الدكتور كعواش، الذي التحق بالتشكيلة يف التربص، أين تنقل معه إلى 

إحدى العيادات املختصة، قبل أن يباشر التدريبات مع التشكيلة، جدير بالذكر أن العريف 
اختار الرقم 18 الذي كان يحمله عثماني، والهريش الرقم 11، الذي كان يرتديه جعبوط.

نصرحسين داي

الليبي مؤيد القريتلي سيمضى لموسم ونصف
اقترب نادي نصر حسني داي، من احلصول على خدمات الالعب الليبي، مؤيد القريتلي، متوسط ميدان االحتاد الليبي، 
العام اجلديد  املدير  أن شعبان مرزقان،  النصرية،  الطرفني مراحل متقدمة وكشف مصدر من بيت  املفاوضات بني  بلغت  بعدما 
لنصر حسني داي، جنح يف احلصول على موافقة الالعب لالنتقال إلى الفريق األصفر، خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، 
رغم املنافسة الشديدة من عدة أندية، أبرزها شبيبة الساورة ومن املرتقب أن يوقع الالعب الليبي، ، على عقود انتقاله إلى فريق 
الوحدة واالحتاد، كما  الليبية، مثل  العديد من األندية  القريتلي (26 عاما)  للتجديد ومثل  قابلة  الدم والذهب، ملوسم ونصف 
مثل منتخب ليبيا يف الفئات الصغرى...ويف سياق ذي صلة كشف املدرب عز الدين آيت جودي، أّن هدفه هو إعادة النصرية 
للسكة الصحيحة، مبساعدة أبناء الفريق وصرح قائال: «هديف لم شمل عائلة نصر حسني داي، والعمل سويا إلعادة الفريق للسكة 
الصحيحة». وأضاف: «أشكر شعبان مرزقان، على الدعم الذي أظهره لي عند وصولي للفريق، وأمتنى أن نحقق مشوارا جيدا». 
وتابع عز الدين آيت جودي: «سنخوض حتضيراتنا الشتوية بالشلف، أين سنعمل على إعادة الروح لالعبني، حتسبا ملرحلة العودة».

مولودية الجزائر

ألماس يطلب دعم الشناوة 
دعا عبد الناصر أملاس رئيس 

مجلس إدارة مولودية اجلزائر 
اجلديد، أنصار النادي، إلى 

االلتفاف حوله، من أجل 
جتاوز أزمات الفريق وقال 

أملاس يف تصريحات 
صحفية «رغم أن 

عمال كبيرا ينتظرنا 
من أجل إعادة الفريق 
إلى سابق عهده، إال 

أنني أؤكد لألنصار أن 
بيت املولودية على أفضل 

ما يرام».وتابع «نحتل املركز 
الثاني يف البطولة خلف شباب 

بلوزداد، أدعو أنصار الفريق إلى 
دعم مولودية اجلزائر من أجل العودة بقوة خالل 
مرحلة اإلياب».ونوه «بالنسبة لقضية الغيابات 

ورغبة بعض الالعبني يف املغادرة، أؤكد أننا 
سنضع حًدا لكل هده التصرفات، أطلب من 
جميع الالعبني احترام عقودهم مع الفريق».

وشدد «رغم أن الوقت يداهمنا إال أننا عازمون 
على القيام بانتدابات نوعية لدعم التشكيلة 

احلالية، نتواجد أيضا يف اتصاالت متقدمة مع 
بعض املدربني، لكننا نفضل التمهل الختيار 

األفضل».وأضاف»نشكر ميخازني 
على العمل الكبير الذي 

يقوم به على رأس اجلهاز 
الفني املؤقت للفريق، 
هذا الرجل يستحق 

االحترام». كما أكد 
عبد الناصر أملاس 

الرئيس اجلديد ملجلس 
إدارة مولودية اجلزائر، 
أنه سيتم اإلعالن عن 

اسم املدرب اجلديد قبل 
نهاية الشهر اجلاري وقال 

أملاس «تلقيت الورقة البيضاء 
من مسؤولي شركة سوناطراك 

إلعادة الفريق للطريق الصحيح، 
ألن جناح مولودية اجلزائر من جناح سوناطراك» 
وأضاف «املدرب اجلديد للفريق سيكون اسما 

كبيرا وعلى األرجح أجنبيا ميلك خبرة يف البطولة 
الوطنية، سنعلن عن اسمه خالل 10 أيام». 
وتابع «باشرنا االتصاالت األولية مع املدرب 

املقبل للفريق، ويف انتظار الدخول معه يف 
مفاوضات رسمية يف القريب العاجل». ويشرف 

على مولودية اجلزائر حاليا، املدرب محمد 
ميخازني بصفة مؤقتة.

اتحاد بسكرة
محمــد عثمانــي 
أولـــى صفقــات 
الميركاتو الشتوي
أعلنت إدارة احتاد بسكرة تعاقدها بصفة 
رسمية مع متوسط ميدان شباب قسنطينة، 

محمد عثماني، كأولى صفقات فريق الزيبان 
خالل مرحلة التحويالت الشتوية احلالية، 
على أن يتم التوقيع ملهاجم ووسط ومدافع 

محوري خالل األيام القليلة املقبلة، حسبما 
أكدته بعض األطراف مقربة من الرئيس 

وأعضاء الطاقم الفني وقالت إدارة احتاد بسكرة 
عن طريق املكلف باالتصال والصفحة الرسمية 
للنادي على «الفايسبوك»، بأن العب شباب 
قسنطينة، قد وقع بصفة رسمية يف صفوف 
النادي، بعقد ميتد ملدة سنة ونصف قابلة 

للتجديد، بعدما حتصل على وثائق تسريحه 
من إدارة «السنافير»، حيث أكد املدير اإلداري 

للفريق األخضر واألسود عبد القادر تريعة، 
خالل عملية تقدمي الوافد اجلديد:»عثماني 
العب مميز وميلك خبرات كبيرة يف الدوري، 

بحكم جتاربه العديدة مع أندية الدرجة الرابطة 
احملترفة األولى، من جهتنا كإدارة فقد سألنا 
كثيرا عن الالعب قبل التعاقد معه، ونعلم 
أنه ميكننا االعتماد عليه إلنقاذ الفريق من 

السقوط، كما أنه سيضيف للفريق خصائص 
جديدة بفضل قدراته اإلبداعية»...

من جهته، أكد املستقدم اجلديد، بأن قرار 
إلتحاقه بالصاعد اجلديد إلى الرابطة احملترفة 
األولى احتاد بسكرة، جاء عن قناعة تامة 
وبعد مشاورات عديدة مع بعض املقربني 
منهن، معبرا يف الوقت ذاته عن شعوره 

بالسعادة  لالنضمام إلى النادي، خاصة وأنه 
سيحصل ـ حسبه ـ على فرصة أكثر للعب 
خالل مرحلة العودة، مقارنة مبا كان عليه يف 

فريق السابق شباب قسنطينة.
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وافق نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي على التخلي عن مدافعه املخضرم 
أشلي يونغ إلى إنتر ميالن اإليطالي، بحسب ما أشارت تقارير صحفية ووصل 
18 ملدة  عقد  توقيع  قبل  طبي  لفحص  للخضوع  إيطاليا  إلى  عاما)   34) يونغ 
شهرا، بحسب صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية وسيتلقى يونايتد 
1.6 مليون دوالر إضافة إلى مكافآت لضم يونغ الذي أمضى ثمانية مواسم 
ونصف املوسم يف ملعب أولد ترافورد، بعد وصوله من أستون فيال يف 2011
وخاض يونغ 39 مباراة دولية و261 مباراة يف الدوري اإلجنليزي املمتاز وسجل 
19 هدفا وكان قائدا لفريقه هذا املوسم، لكنه بعد مرور 22 جولة حتى اآلن 

الدوري  لقب  الرابطة مع  والكأس يف 2016، وكأس  الدوري يف 2013،  لقب  يونغ  وأحرز  الدوري فقط أساسيا  مباريات يف  استهل 10 
األوروبي يف 2017 وترك يونغ فريقه وهو يحتل املركز اخلامس بفارق 27 نقطة عن ليفربول املتصدر الذي يلتقيه اليوم األحد على ملعب 
أنفيلد يف مباراة قمة وكان إنتر قد تعاقد مع املهاجمني البلجيكي روميلو لوكاكو، والتشيلي أليكسيس سانشيز (إعارة) من يونايتد أيضا 

ويحتل فريق املدرب أنتونيو كونتي املركز الثاني حاليا يف الدوري اإليطالي، بفارق نقطتني عن يوفنتوس حامل اللقب.

بعد لوكاكو وسانشيز

إنتر يستعير أشلي يونغ من مان يونايتد

قبل موقعة هيرتا برلين
فليك يزف أنباء سارة لجماهير البايرن

زف هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، أنباء سارة جلماهير 
اليوم  داره،  عقر  يف  برلني  هيرتا  مواجهة  قبل  ناديه 
من  الـ18  اجلولة  يف  األوملبي  امللعب  على  األحد، 
الدوري األملاني وخالل ظهوره يف مؤمتر صحفي، 
من  الثاني  النصف  لبداية  «نتطلع  فليك:  قال 
برلني،  يف  صعبة  مهمة  وبانتظارنا  املوسم، 
املستوى  على  رائًعا  فريًقا  نظًرا ألننا سنواجه 

الدفاعي، ومميًزا يف املرتدات السريعة».
عن  للحديث  األملاني  املدرب  وتطرق 
حالة املصابني، قائًال: «روبرت ليفاندوفسكي 
عاد مجدًدا وكذلك سيرجي جنابري، الذي 
جاهزان  وكالهما  جديدة،  شعر  بقصة  ظهر 
للمشاركة يف املباراة». واستطرد: «ليفاندوفسكي 
يعمل  إذ  التامة،  اجلاهزية  من  مقربة  على  بات 
مبنتهى اجلدية دون شعوره بأي آالم». وبسؤاله عن حالة 
قريًبا  لوكاس هيرنانديز، أجاب: «لقد بات  الفرنسي  املدافع 
من العودة، وسيتدرب اليوم على العشب مجدًدا، وسيكون جزًءا من الفريق األسبوع املقبل، لكننا 
ال  أفضل،  فريقه  يجعل  كوتينيو  فيليب  البرازيلي  تواجد  أن  فليك  به».وأكد  الدفع  يف  نتسرع  لن 
فريقه  امتالك  على  بايرن  مدرب  واحدة وشدد  تدافع كوحدة  التي  الفرق  أمام  مشاركته  عند  سيما 
اجلودة الالزمة للتتويج بلقب البوندسليغا هذا املوسم، مضيًفا: «هذا ما أظهره الفريق املوسم املاضي 
حتت قيادة نيكو كوفاتش، لكننا يجب أن نفكر يف كل مباراة على حدة».وحث فليك العبي فريقه 
على ضرورة خلق العديد من الفرص أمام هيرتا من أجل التسجيل مبكًرا، لرفع الضغط عن الفريق 
يف الدقائق األولى من املباراة ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز بأولى مبارياته الرسمية هذا العام، 
لتحسني وضعه يف جدول ترتيب البوندسليجا، بعدما أنهى الدور األول يف املركز الثالث برصيد 33

نقطة، بفارق 4 نقاط أقل عن اليبزيغ، املتصدر. 

لتعويض رحيل أغويرو
هاري كين يدخل حسابات مانشستر سيتي

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن اإلجنليزي هاري كني، مهاجم توتنهام هوتسبير، دخل بقوة 
مسؤولي  فإن  البريطانية،  ميل»  «ديلي  لصحيفة  ووفًقا  سيتي  مانشستر  اهتمامات  قائمة  ضمن 
مانشستر سيتي وضعوا قائمة مختصرة للمهاجمني احملتمل التعاقد معهم، لتعويض رحيل النجم 
إنتر ميالن  األرجنتيني سيرجيو أغويرو مستقبًال، والتي ضمت كني والوتارو مارتينيز مهاجم 
انتهاء  عقب  إنديبندينتي،  باألرجنتني،  السابق  فريقه  إلى  يعود  قد  أغويرو  أن  إلى  وأشارت 
عقده رفقة مانشستر سيتي يف املوسم املقبل وأوضحت أن أغويرو صرح سابًقا: «أعرف ما يريده 
مشجعو إنديبندينتي، ولكن لدي عقد مع مانشستر سيتي، وأحاول التركيز على الفترة املتبقية 

يف عقدي، ثم سأرى ما سأفعله، وبالطبع إنديبندينتي له األولوية». وأكدت الصحيفة أن مانشستر 
سيتي لن يتخذ أي خطوات جدية نحو ضم بديل أغويرو، حتى يتأكد موعد رحيل األخير بشكل 

نهائي وقالت «ديلي ميل» إن كني نفسه قد يبحث عن ناٍد آخر غير توتنهام، بسبب أنه حتى اآلن لم 
يحصل على أي لقب كبير رفقة السبيرز.

كلوب ينفجر غضبا في وجه الكاف ويؤكد:

 «تنظيم كأس إفريقيا  «تنظيم كأس إفريقيا «تنظيم كأس إفريقيا تنظيم كأس إفريقيا نظيم كأس إفريقيا ظيم كأس إفريقيا يم كأس إفريقيا م كأس إفريقيا  كأس إفريقيا كأس إفريقيا أس إفريقيا س إفريقيا  إفريقيا إفريقيا فريقيا ريقيا يقيا قيا يا ا 22020220212021 شتاء كارثة»  شتاء كارثة» شتاء كارثة» تاء كارثة» اء كارثة» ء كارثة»  كارثة» كارثة» ارثة» رثة» ثة» ة» » 
ق.ر

اعتبر األملاني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول اإلجنليزي ان قرار االحتاد 
اإلفريقي لكرة القدم نقل موعد بطولة كأس األمم 2021 من فصل الصيف 
الى الشتاء «كارثة»، محمال االحتاد الدولي (فيفا) مسؤولية أساسية يف هذا 
الشأن ويتوقع ان يكون ليفربول من األندية التي ستدفع ثمنا باهظا جراء عودة 
البطولة القارية الى موعدها الشتوي، اذ سيكون مضطرا للتخلي عن العبني 
أساسيني مثل املصري محمد صالح والسنغالي ساديو مانيه والغيني نابي 
األوروبية  لألندية  األهمية  من  كبير  قدر  على  تكون  ما  عادة  فترة  كيتا، يف 
تستضيفها  التي  البطولة  موعد  نقل  األربعاء  (كاف)  القاري  االحتاد  وأعلن 
الكاميرون من فصل الصيف الى الشتاء بسبب الظروف املناخية، يف خطوة 
تثير مجددا حفيظة األندية السيما منها األوروبية. وكان  أن  يخشى 
ضغط هذه األندية من األسباب التي دفعت االحتاد اإلفريقي 
يف العام 2017، الى نقل موعد البطولة من الشتاء الى 
الصيف وبعدما استضافت مصر نسخة 2019 يف 
فصل الصيف، أقر االحتاد اإلفريقي واالحتاد 
الكاميروني إقامة النسخة املقبلة إلى شتاء 
2021، وهو العام الذي يشهد أيضا إقامة 
النسخة األولى  الفيفا خالل الصيف، 
بصيغتها  لألندية  العالم  كأس  من 
رأى  صحفي،  مؤمتر  ويف  اجلديدة 

كلوب الذي سبق له ان انتقد مرارا ضغط املباريات على الالعبني «األمر األول 
األمم  ببطولة  يفترض  كان   .2021 صيف  يف  بطولة  إقامة  يعتزم  الفيفا  ان  هو 
اإلفريقية أن تبدأ بعد أسبوع من ذلك على ما أعتقد. بطولة إضافية للعديد من 
الالعبني». وتابع «هذه القرارات تتخذ من دون سؤال الالعبني، املدربني، دون 
استشارة أي كان...الفيفا الذي يفترض به ان يرّتب هذه األمور ألنه يشرف 
على كل االحتادات، يبدو أنه غير معني. هو سعيد بإقامة كأس العالم لألندية 
التي ستشارك»  األندية  على  األموال  من  الكثير  وعرض  الصني)  (يف   2021
وهو  وفيفري،  جانفي  الى  ستعود  إفريقيا  أمم  أن  الى  أدى  هذا  «كل  وأضاف 
ان األمر  التوقيت»، معتبرا  إلينا كارثة، خسارة ثالثة العبني يف هذا  بالنسبة 
قد يدفع بطل أوروبا وحامل لقب مونديال األندية 2019 للتفكير بشكل معمق 
قبل التعاقد مع العبني أفارقة جدد وتابع «هذا األمر ال يساعد الالعبني األفارقة 
لن نتخلى عن ساديو أو محمد صالح أو نابي اآلن ألنهم سيخوضون بطولة 
إضافية يف جانفي وفيفري، لكن اذا كان عليك اتخاذ قرار لضم العب، هذا 
األمر سيكون هائال (يف تأثيره) ألنك تعرف بشكل مسبق أنه لن يكون موجودا 
معك لفترة أربعة أسابيع خالل املوسم». وشدد كلوب على أنه يفضل خفض 
اإليرادات املالية اذا كان ذلك هو الثمن الذي عليه دفعه من أجل إراحة العبيه 
بشكل أكبر وأوضح «أعرف ان النقاشات ستبدأ يف اللحظة التي تطلب فيها 
خوض الالعبني عددا أقل من املباريات، اجلميع سيقول ،خذوا مبلغا أقل من 

املال... أنا مستعد للقيام بذلك».

سيبقى في البي.أس.جي
نيمار يحسم الجدل بقرار مفاجئ

سان  باريس  جنم  سيلفا  دا  البرازيلي نيمار  أن  صحفي،  تقرير  كشف 
العاصمة  فريق  مع  الكروي  مستقبله  بشأن  مهًما  قراًرا  اتخذ  قد  جيرمان، 
الفرنسية ويتوقع أن يكتب قرار النجم البرازيلي كلمة النهاية على مسلسل 
صانع  خدمات  على  احلصول  يف  الراغبة  األندية  كل  بني  الدائر  الصراع 
األلعاب الساحر فمنذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 يف صفقة 
بقوة يف مختلف وسائل اإلعالم، السيما بعدما  يتردد  نيمار  قياسية، واسم 
أشار مقربون من الالعب البرازيلي إلى ندمه الكبير بعد رحيله عن برشلونة 
ويبدو أّن ندم البرازيلي يبدو أنه قد أصبح من املاضي اآلن، فقد ذكرت قناة 
باريس سان  فريقه  البقاء مع  يريد يف  دا سيلفا  نيمار  أن  الرياضية   «ESPN»
نيمار  أن  املصدر  نفس  وتابع  جيدة  إجنازات  املوسم  هذا  يحقق  الذي  جيرمان، 
يرغب يف متديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده صيف 2022
وأردف أن محادثات جرت بالفعل بني نيمار وليوناردو املدير الرياضي لباريس 
سان جيرمان، بهدف متديد عقد الالعب البرازيلي ولفت املصدر أن بقاء 
نيمار مع فريق العاصمة الفرنسية باريس، سيعتمد على نتائج الفريق يف 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ يريد نيمار الفوز بها يف نهاية املوسم، 
من أجل الرفع من حظوظه يف الفوز بالكرة الذهبية، التي ُتقدم 
البرازيلي  النجم  أن  املصدر  وأفاد  العالم  يف  العب  ألحسن 
بعيد اآلن من الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث من 
املتوقع أن يستمر مع الفريق مدة أطول يشار إلى أن نيمار 
دا سيلفا عاد مؤخًرا إلى مستواه املميز وهز شباك الفرق 
لفترة طويلة  امليادين  ابتعاده عن  بعد  وذلك  املنافسة، 

بسبب إصابة قوية.

غونزالو هيغواين: 
ننافس أنفسنا في الكالتشيو

أن مدربه ماوريسيو ساري،  يوفنتوس،  أكد غونزالو هيغواين، جنم 
يعتبر األفضل بني املدربني الذين تعامل معهم، كاشفا يف الوقت ذاته 
عن حلمه األبرز مع يوفنتوس وقال هيغواين يف تصريحات نقلها موقع 
«كالتشيو ميركاتو» اإليطالي: «تدربت حتت قيادة الكثير من املدربني 
أن  يف  شك  هناك  ليس  لكن  الكثير،  منهم  تعلمت  الذين  املمتازين 
«أحياًنا  لدّي».وأضاف:  ما  أفضل  ُيخرج  الذي  الشخص  هو  ساري 
نتصادم ألننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، 
املنافسة  وعن  شيء».  على  حتصل  ولن  احلشد،  وسط  ستختفي 
نحن  الكالتشيو،  على  أنفسنا  «ننافس  قال:  الدوري،  على لقب 
«إذا  بشكل سيء».وأوضح:  لعب  لو  الفوز حتى  على  قادر  فريق 
متكن فريق آخر من الفوز باللقب بعد كل هذه السنوات، فهذا يعني 

الثنائي  الهجومية مع  الشراكة  أننا استرخينا».وحتدث هيغواين عن 
متاما  نتفق  «نحن  وقال:  يوفنتوس  يف  رونالدو  وكريستيانو  ديباال  باولو 

وقت الرتكاب  هناك  يعد  لم  أساسي، ألنه  أمر  وهذا  أفكار ساري،  مع 
«حلمي  أكد:  املوسم،  هذا  مع يوفنتوس  األكبر  حلمه  األخطاء».وعن 

رائعة، لقد  أوروبا، مسيرتي كانت  أبطال  ببطولة دوري  الفوز  الوحيد هو 
لعبت وسجلت يف دوريات كبرى». وأمت: «ليس لدي أي شيء إلضافته 
أو حتسينه بعيًدا عن هذا احللم، أعلم أنه ال يجب أن أقول ذلك، لكنه يف 

النهاية هذا أمر منطقي، كلنا نريد الفوز بدوري األبطال».
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وزير الخارجية العراقي: 

لن نكون ساحة للصراع
وكاالت

علي  محمد  العراقي،  اخلارجية  وزير  أكد 
ساحة  تكون  أن  بالده  رفض  مجددا  احلكيم، 
التوتر  أن  إلى  الفتا  األوسط،  الشرق  يف  للصراع 
الذي تعانيه املنطقة ناجم عن انسحاب الواليات 
الذي  االتفاق  من  األحادي  األمريكية  املتحدة 
إيران عام 2015 بشأن  الكبرى مع  القوى  وقعته 

برنامجها النووي.
نظيره  مع  صحايف  مؤمتر  يف  احلكيم،  وقال 
العراقية  العاصمة  يف  الصفدي  أمين  األردني 
من  النووي  االتفاق  «إلغاء  السبت،  بغداد، 
يف  توتر  حدوث  إلى  أدى  األمريكي  اجلانب 

العمل  أهمية  على  «نؤكد  وأضاف  املنطقة». 
محذرًا  وطهران»،  واشنطن  بني  التوتر  لتخفيف 
من أن «اإلرهاب لم ينته وعناصر تنظيم داعش 
(اإلرهابي احملظور يف روسيا وعدد كبير من الدول) 
وموضوع  الفرات  شرق  يف  متواجدة  تزال  ال 

اإلرهاب أخذ حيزا كبيرا من املباحثات».
من  املنطقة سيعزز  تصعيد يف  «أي  وتابع 
مع  اجتماعه  أن  إلى  الفتا  اإلرهابيني»،  قدرة 
على  وركزنا  مثمرا  «كان  األردني  اخلارجية  وزير 
أن العراق لن يكون ساحة للصراع». وثمن وزير 
خارجية العراق دور عاهل األردن امللك عبد اهللا 

الثاني بن احلسني يف دعم العراق».

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إن على املرشد اإليراني علي خامنئي أن 
يكون حذرا للغاية يف كالمه. وذلك ردا 
على ما ورد يف خطبة صالة اجلمعة التي 
أميركا  إن  فيها  وقال  خامنئي،  ألقاها 
تلقت من إيران ما وصفه بصفعة ضربت 
هيبتها، وإن الرد األقوى على قتل قاسم 
العسكري  الوجود  إنهاء  هو  سليماني 

األميركي باملنطقة.
املرشد  تغريدة-  -يف  ترامب  ودعا 
بكل حذر  كلماته  يزن  أن  إلى  اإليراني 
قبل أن يقولها، مضيفا أن خامنئي قال 
املتحدة  الواليات  قدر  من  حتط  أشياء 
االقتصاد  ترامب  ووصف  وأوروبا، 

إن  ترامب  قال  الحقة،  تغريدة  ويف  ينهار.  بأنه  اإليراني 
هّمها  حلكومة  أهٌل  وإنه  أميركا،  يحب  اإليراني  الشعب 
األكبر حتقيق أحالمه بدل قتله. وأضاف أنه «ينبغي على 
قادة إيران التخلي عن اإلرهاب والعمل على استعادة رفعة 
إيران بدل قيادتها نحو اخلراب». ويف السياق نفسه، قال 
تهديد  إن  هوك  بريان  بإيران  اخلاص  األميركي  املبعوث 
طهران لن تزيدها إال عزلة، مضيفا أن «تصرف إيران كدولة 
عادية يعني يف الرؤية األميركية قبول التفاوض على اتفاق 

نووي جديد».
وكان املرشد اإليراني قال يف أول خطبة جمعة يلقيها 
منذ ثماني سنوات إن «احلرس اإليراني دّك بضربة متقابلة 

أولية صاروخية القاعدة األميركية، وسحق أبهة وغطرسة 
تلك الدولة الظاملة املتكبرة». وكان احلرس الثوري اإليراني 
أعلن فجر الثامن من جانفي احلالي استهداف قاعدة عني 
األنبار  محافظة  يف  أميركيني  جنودا  تضم  التي  األسد، 
(غربي العراق) بعشرات من صواريخ أرض-أرض؛ مما أدى 

-حسب قوله- إلى سقوط عشرات الضحايا.
وجاء هذا التحرك اإليراني عقب أيام من إقدام واشنطن 
على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اجلنرال 
قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد يف الثالث 

من الشهر احلالي.
ق.د

ترامب يرد على خامنئي: 
كن حذرا للغاية في كالمك

اجلمعة،  املتحدة،  األمم  طالبت 
بوقف «العنف املفرط ضد املتظاهرين» 
غير  «أمرا  إياه  معتبرة  لبنان،  يف 

مقبول».
للمنسق  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
يان  لبنان  يف  املتحدة  لألمم  اخلاص 
كوبيش على «تويتر» عقب لقاءه وزيرة 
وقال  حسن.  ريا  اللبنانية  الداخلية 
املفرط  العنف  «استخدام  إن  كوبيش 
مقبول،  غير  أمر  املتظاهرين  ضد 
وينبغي اتخاذ اإلجراءات ملنع حدوث 
على  وأكد  املستقبل».  يف  جتاوزات 
حتت  الصحفيون  «يكون  أن  ضرورة 
حماية خاصة، وكذلك من هم دون 

السن القانوني».
كوبيش  قال  أخرى،  تغريدة  ويف 
لكنه  مفهوم،  أمر  الناس  «غضب  إن 
املتالعبني  تخريب  عن  يختلف 

السياسيني، وهذا يجب أن يتوقف». 
لبنان،  السياسيني يف  وانتقد كوبيش 
إنهم  وقال  سابقة،  تغريدات  عبر 
ينهار  بينما  املتفرج  موقف  «يقفون 
السياسيني  أن  وتابع  االقتصاد». 
الناس،  يلوموا  أال  «يجب  اللبنانني 
بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه 

الفوضى اخلطيرة».
مواقع  على  انتشرت  واخلميس، 
إلى  دعوات  االجتماعي  التواصل 
احتجاجا  لبنان  يف  مدني  عصيان 
على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط 
وأغلق  اآلن.  حتى  (اختصاصّيني) 
يف  طرقات  اجلمعة،  محتجون، 

العاصمة بيروت ومدن أخرى.
املكلف  الوزراء  رئيس  ويواصل 
أسابيع،   4 منذ  دياب،  حسان 
تواجه  حكومة  لتشكيل  مشاورات 

إذ  احملتجني.  بني  رفضا  اآلن  من 
احلكومة  شكل  احملتجون  يرفض 
املقبلة التي ستتألف -وفق املعلومات 
القوى  املسربة- من 18 وزيرا سمتهم 
تسمية  عليها  ويطلقون  السياسية، 
تضم  كونها  املستشارين»؛  «حكومة 
سابقني.  وزراء  مستشاري  من  عددا 
من  مؤلفة  حيادية  بحكومة  ويطالبون 
معاجلة  على  تعمل  اختصاصيني، 
واالقتصادي  السياسي  الوضعني 
أزمة  أسوأ  يعاني  بلد  يف  املترديني، 
بني  األهلية  احلرب  منذ  اقتصادية 

عامي 1975 و1990.
أكتوبر   17 منذ  لبنان،  ويشهد 
شعبية  احتجاجات   ،2019
على  احلريري  سعد  حكومة  أجبرت 
من  والعشرين  التاسع  يف  االستقالة، 

الشهر ذاته.

األمم المتحدة تطالب بوقف «العنف» ضد المتظاهرين في لبنان

فلسطين: 
إسرائيل تتحايل على القانون للسيطرة على األرض

اعتبرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، اجلمعة، إعالن إسرائيل إقامة سبع 
محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخرى يف الضفة الغربية احملتلة «حتايال على القانون 

الدولي لسرقة األرض والسيطرة عليها».
يأتي يف سياق جملة  «القرار  إن  البيئة» (حكومية)  قالت «جودة  بيان،  ويف 
من الوسائل واألدوات التي تتحايل بها إسرائيل على القانون الدولي، ومؤسسات 
لتبرير  الطبيعية كحجة  احملميات  ذريعة  استخدامها  من خالل  الدولي،  املجتمع 
تستخدم  االحتالل  «سلطات  وأضافت:  األراضي».  على  وسيطرتها  سرقتها 
من  تعسفية،  بصورة  اإلنساني  الدولي  القانون  مبوجب  لها  املمنوحة  صالحياتها 
خالل اإلعالن عن الكثير من املناطق محمية طبيعية، لتبدو أنها متوافقة وأحكام 

ومبادئ القانون الدولي».
وطالبت «جودة البيئة» «بإجراء حتقيق بالوقائع املرتكبة، وتشكيل جلنة خبراء 
استشارية للتحقيق يف ارتكاب إسرائيل مخالفة جسيمة يف األراضي الفلسطينية 
الدولي  القانون  يتيحها  التي  الوسائل  كل  ستستخدم  أنها  وأوضحت  احملتلة. 

واملؤسسات الدولية، للتصدي للجرائم البيئية اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة.
وصادقت إسرائيل، األربعاء، على إقامة سبع محميات طبيعية للمستوطنني 
يف الضفة الغربية، وذلك للمرة األولى منذ توقيع اتفاق أوسلو بني منظمة التحرير 

الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

رئيس وزراء أوكرانيا يتراجع عن االستقالة

علق رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسي غونتشاروك، على رفض رئيس اجلمهورية، 
فالدميير زيلينسكي، طلبه.

وكان غونتشاروك قد قدم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ولكن رئيس 
اجلمهورية لم يقبل طلب هذه االستقالة.

طلب  قبول  عدم  على  تعقيبا  «فيسبوك»،  موقع  عبر  وأعلن غونتشاروك 
استقالته: «إدراكا منا ملسؤولياتنا يبدي فريقنا االستعداد للعمل على حتقيق جميع 
أوت 2019.  منذ 29  األوكرانية  احلكومة  غونتشاروك  ويرأس  املطروحة».  املهام 
وقبل أيام كشفت تسريبات أن غونتشاروك قال خالل اجتماعه مع أعضاء حكومته 
يف ديسمبر/كانون األول املاضي إن زيلينسكي (رئيس اجلمهورية) يفهم العمليات 
االقتصادية فهما مبسطا، واعترف إبان ذلك بأنه (غونتشاروك) ال يفهم شيئا يف 
االقتصاد. وشغل غونتشاروك منصب نائب رئيس مكتب رئيس اجلمهورية قبل 

تعيينه رئيسا للوزراء.
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 تكنولوجيا

مؤسس «تويتر» يكشف

 هذا قراري بشأن تعديل التغريدات
أكد المؤسس المشارك لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي (جاك دورسي) أن الشركة 
لن تمنح المستخدمين إمكانية تحرير التغريدات بعد نشرها، ليعطي بذلك جوابًا 

شافيًا طال انتظار المستخدمين له منذ سنوات.

تويتر منذ تأسيسه يف  ولطاملا طالب مستخدمو 
بعد  التغريدات  حترير  من  بتمكينهم   2006 عام 
نشرها، وذلك على غرار مواقع التواصل االجتماعي 
األخرى، مبا يف ذلك فيسبوك، ولكن الشركة كانت 
يف كل مرة تتحدث عن إمكانية التفكير يف األمر.

عبر  دورسي  عقدها  وأجوبة  أسئلة  جلسة  ويف 
تويتر  رئيس  أجاب  يوتيوب،  على   Wired قناة 
عن العديد من األسئلة، مبا يف ذلك إمكانية إضافة 
بالقول:  رّد  ولكنه   .2020 عام  يف  للتحرير  زر 

«اجلواب ال».
هذا هو السبب!

وعند سؤاله عن تقييد عدد حروف التغريدات، 
أشار دورسي إلى أن تويتر أُطلقت لتكون بديًال عن 
املسموح  احلروف  عدد  كان  وقد  النصية،  الرسائل 

بها يف الرسائل 140 حرًفا، وقد وجدت الشركة أن 
التغريدات،  إبداًعا واختصاًرا يف  أثمر  التقييد  هذا 
ولكنها قررت الحًقا مضاعفة عدد احلروف ليصبح 
240 حرًفا، وهو ما يعتقد أنه مفيد لكثيرين، ويف 
حال لم يكن هذا العدد كافًيا، فما على املستخدم 

إال ربط أكثر من تغريدة مًعا.
إلى  للتحرير  زر  إضافة  رفض  سبب  وعن 
إن  بالقول:  ذلك  دورسي  أوضح  فقد  التغريدات، 
هو  وكما  النصية،  للرسائل  كمنصة  بدأت  تويتر 
معلوم، فإن الرسائل النصية التي ُترسل ال ُيتراجع 
التغريدات سيؤثر على  عنها، أما اآلن فإن تعديل 
إعادة التغريد، فلو أن مستخدًما نشر تغريدة، ثم قرر 
بعد أن أعاد املستخدمون اآلخرون نشرها تعديلها، 
نشر  أعادوا  قد  سيكونون  املستخدمني  هؤالء  فإن 

تغريدة مختلفة عن التي أعادوا نشرها أول األمر.

ابتسام   بوكثير

مفاجأة من إنستغرام.. إخفاء صور الـ«فوتوشوب»
الصور  بإخفاء  إنستغرام  بدأت 
الفنانني  قبل  من  حاسوبًيا  املعدلة 
واملصورين الرقميني من عالمة تبويب 
استكشف وصفحات الوسوم، ويأتي 
املنصة يف شهر  أعلنت  أن  بعد  ذلك 
ميزة  طرحها  عن  املاضي  ديسمبر 
التي  الكاذبة  املعلومات  من  التحذير 
طرف  من  احلقائق  مدققي  تستخدم 
املعلومات  انتشار  من  للحد  ثالث 

اخلاطئة.
األعمال  بعض  اآلن  امليزة  وحتدد 
رقميًا على  يتم معاجلتها  التي  الفنية 
أنها معلومات خاطئة وتخفي الصور، 
إنستغرام  سياسات  أن  من  وبالرغم 
املزيفة  بالصور  يتعلق  فيما  اجلديدة 
الدعاية  موجة  وقف  يف  تساعد  قد 
الكاذبة، إال أنها تسبب الضرر لبعض 

الفنانني الذين يعتمدون على املنصة للترويج ألعمالهم.
فإن   ،PetaPixel موقع  عن  صادر  لتقرير  ووفًقا 
املاضي،  ديسمبر  شهر  يف  املنصة  قدمتها  التي  اخلوارزمية 
املزيفة،  الصور  انتشار  من  للتخفيف  تصميمها  مت  والتي 
حتجب بعض احملتوى الذي مت إنشاؤه أو تغييره بواسطة فنانني 

رقميني.
هارميان  توبي  املصور  قبل  من  الظاهرة  هذه  توثيق  ومت 
Toby الذي كان يتصفح إنستغرام عندما  Harriman
الحظ صورة قد مت تقييدها بسبب املعلومات اخلاطئة، وبعد 
النقر فوق عالمة التحذير من أجل عرض احملتوى األساسي، 
عادية  صورة  بل  دعائي،  يكن  لم  احملتوى  أن  هارميان  وجد 

معدلة رقميًا لتالل متعددة األلوان.
خطوة إضافية

التقطها يف األصل مصور يدعى  التي  الصورة،  ومت نشر 
وعدلها   Christopher Hainey هيني  كريستوفر 
Ramzy، بواسطة  Masri رقمًيا الفنان رمزي مصري
عالمة  وضع  وجرى  الفنانني،  أعمال  على  تشرف  صفحة 
تقصي  موقع  قبل  من  خاطئة  بأنها  املعنية  الصورة  على 

احلقائق NewsMobile، مما جعل إنستغرام تخفيها.
إضافية،  خطوة  اخلاطئة  املعلومات  من  التحذير  وميثل 
املنشور من أجل  النقر على  بحيث يجب على األشخاص 
مشاركة  متت  حال  يف  أنه  إنستغرام  أوضحت  وقد  رؤيته، 
املمكن  فمن  كافية،  مرات  املنصة  على  لفنان  ما  صورة 
للصورة أن تخرج عن سيطرة صانع احملتوى وتزيد من فرصة 

اإلبالغ عنها كصورة مزيفة.
صورة مزيفة

قيود  فإن  مزيفة،  صورة  على  عالمة  وضع  حال  ويف 
إنستغرام تقلل من فرصة مشاهدتها من قبل اآلخرين على 
إضافية  شاشة  وراء  مخفية  كونها  إلى  باإلضافة  املنصة، 
تتطلب من املستخدمني النقر فوقها لرؤية الصورة، كما تتم 

إزالتها أيًضا من صفحة استكشف واحملتوى الرائج.
وقالت املنصة يف تعليق لها: سنتعامل مع هذا احملتوى 
بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع جميع املعلومات اخلاطئة 
أنها  على إنستغرام، وإذا حدد مراقبو احلقائق الصورة على 
كاذبة، فإن ذلك يعني تصفيتها من توصيات إنستغرام مثل 

صفحات الوسوم وعالمة تبويب استكشف. 

االتحاد األوروبي قد يجبر «أبل» 
على استبدال شاحن «آيفون»

قالت تقارير إعالمية إن االحتاد األوروبي قد يجبر 
شركة «أبل» األميركية على تغيير شاحن هاتفها «آيفون» 
مرة أخرى، جلعله مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف 

الذكية.
وقال موقع «سكاي نيوز» البريطاني إنه على الرغم 

من توجيه شركات التكنولوجيا يف السابق للعمل 
معا لتطوير شاحن عاملي «موحد» ، إال أن املسؤولني 
يف االحتاد األوروبي يقولون «إن االتفاقات الطوعية 
بني مختلف اجلهات الفاعلة يف الصناعة لم حتقق 

النتائج املرجوة». ووفقا ملسؤولي االحتاد األوروبي، 
فإن التغييرات ستجعل حياة العمالء «أسهل وتساعد 

البيئة»، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القدمية 
تولد أكثر من 51 ألف طن من «النفايات اإللكترونية» 

كل عام. هذا ويخطط أعضاء البرملان األوروبي 
للتصويت على هذا اإلجراء يف إحدى اجللسات املقبلة.
يشار إلى أنه طاملا دعا االحتاد األوروبي إلى توحيد 
الشواحن بني شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد 
شركة «أبل» األمر وتقول إن فرض قانون مماثل من شأنه 

أن «يخنق االبتكار ويضر بالبيئة ويسبب اضطرابا ال لزوم 
له للمستخدمني».

وقالت «أبل» يف بيان سابق «مت شحن أكثر من مليار 
جهاز من أجهزة أبل، املعتمدة على الشاحن احلالي.. 
نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي 

اضطراب لعمالئنا».
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قارٌة»..  «اجلزائر  إن  قال  من  صدق 
املعدنية  بثرواتها  املتنوع،  مبناخها  قارة 
جتود  مبا  وتربتها،  بتضاريسها  الغنية، 
به األرض اجلزائرية من خيرات اخلضر 
والفواكه املتنوعة، قارة بتنوعها الثقايف يف 
تتميز  التي  وتقاليدها  وعاداتها  لهجاتها 

بها كل منطقة جزائرية عن األخرى. 
منطقة القبائل األمازيغية التي تضم 
والبويرة،  وبجاية،  «تيزيوزو،  محافظات 
وبرج بوعريج»، وجزء من سطيف، لها 
خصوصية ثقافية ال ميكن مشاهدتها يف 
أي بلد عربي آخر، بل هي من املناطق 
متمسكة  بقيت  التي  القليلة  اجلزائرية 
بتاريخها وثقافتها وكل تفاصيل عاداتها 
اجلديدة  األجيال  جتد  وال  وتقاليدها، 
احلضاري  بكنزها  االفتخار  يف  «حرجًا» 

والتمسك به.
القبائل  منطقة  عن  حتدثنا  ما  وإذا 
عادات  إلى  يقودنا  ذلك  فإن  اجلزائرية، 
حتتاج  منها  واحدة  كل  كثيرة،  وتقاليد 
يف  تكشف  لكنها  وتدقيق،  بحث  إلى 
تلك  األخير عن جمال جذاب يف كل 

العادات والتقاليد.
أسرار عن الَجبَّة القبائلية

«أخبار الوطن» تابعت أكثر تفاصيل 
القبائلية»،  «اجلبة  أسرار  تخص  أخرى 
محل  صاحبة  وهي  أميرة،  كشفت  إذ 
هناك  أن  القبائلية،  اجلبة  وبيع  خلياطة 
مبنطقة  خاص  اجلبة  من  آخر  نوعًا 
مختلفة  أنواع  من  تصنع  تيزيوزو، 

«أزهار  نوع  بينها  من  األقمشة،  من 
بالقبائلية «أجقيق  الذي يسمى  الربيع» 
«بحاشيات»  من  وأخرى  تفسوث»، 
يف  صعوبة  وجدت  لكنها  و»طفطاف» 

ترجمتها إلى اللغة العربية.
حجم  عن  أميرة  كذلك  وحتدثت 
القبائلية،  اجلبة  على  اجلزائريات  إقبال 
يقتصر  ال  عليها  اإلقبال  «إن  قالت  إذ 
لنا  القبائل، بل  فقط على نساء منطقة 
زبونات حتى من جنوب وغرب اجلزائر، 
صعوبة  وجند  األجنبيات،  من  وحتى 
مواسم  يف  الطلبيات  إكمال  يف  كبيرة 

األعراس»
جّبة العازبة والمتزوجة..أين 

الفرق؟
يف  القبائلية  اجلّبة  سّر  ويكمن 
التقليدية  األزياء  بقية  تام عن  اختالف 
اجلزائرية، فهي تفرق بني املرأة املتزوجة 
والعازبة من خالل ”الفوطة“ التي توضع 
على اخلصر، فاملرأة املرتدية للجبة  تلف 
خصرها بالفوطة تعني أّنها متزوجة، يف 
اجلانب  يف  الفوطة  تلف  التي  ان  حني 
األمين أو األيسر تشير النها إمرأة عازبة.
يف  والتطور  التحديث  حركة  ورغم 
صعيد  على  السيما  املجاالت  شتى 
األلبسة، ال تزال اجلبة القبائلية محافظة 
على مكانتها يف املجتمع، فلم تنل منها 
املصممات  تضيفه  وما  العصرنة،  رياح 
عصرية  ملسات  مجرد  لها  واخلياطات 
لذلك  باجلوهر،  تخّل  وال  الشكل  متس 

التقليدي  بني  يجمع  الزي  هذا  أصبح 
والعصري، مما مكّنه من اقتحام األفراح 
ولم  البالد  ربوع  مبختلف  اجلزائرية 
التي  األمازيغية  املرأة  على  حكرا  يعد 
توشحت به لقرون طويلة. ولَم تعد هذا 
الِزّي يرى داخل حدود الوطن فقط، بل 
أضحى يرتدى يف اخلارج من القاطنات 
األزياء  عروض  يف  يقدم  أو  املهجر،  يف 

كما حدث مؤخرا .
بماذا تأثرت الجّبة األمازيغية؟

يف  والدراسات  الكتب  قّلة  وأمام 
عن  صدر  التقليدية،  األزياء  مجال 
2007 العام  يف  ”أنوثة“  منشورات 

نفيسة  اجلزائرية  والكاتبة  لإلعالمية 
املرأة  لباس  ”تطور  سمته  مؤلف  حلرش 
فصل  يف  كاتبته  وتقول  اجلزائرية“. 
أو  القبائلية  ”اجلبة  القبائلية:  ”البلوزة 
تطورها  مراحل  يف  تأثرت  ”ثاقندورث“ 
ثم  اإلغريقي،  باللباس  التاريخ  عبر 
اإلغريق  حقبة  خالل  وذلك  الروماني“ 

والرومان يف اجلزائر.
تتميز  القبائلية  ”اجلبة  أّن  واعتبرت 
بالبساطة وجمال األلوان ويتم اختيار نوع 
اإلجتماعي  املستوى  بحسب  قماشها 
يلجؤون  فالفقراء  القبائلية،  للعائالت 
ينتقون  واألغنياء  الكّتان  خياطة  إلى 
حصل  الذي  التطور  مع  لكن  احلرير. 
بل  بريقها  تفقد  لم  اجلّبة  مستوى  على 
وأكسبتها  إيجابا  العصرنة  عليها  أثرت 

جماليات كثيرة.“. 

القشابية بمنطقة القبائل الصغرى لباس تقليدي يقاوم رياح العولمة
ال تزال األلبسة التقليدية  يف منطقة 
القشابية  غرار  على  الصغرى  القبائل 
الشتاء  فصل  يف  املوقف  سيدة  والبرنوس 
فاجلميع يلجأ إليها كبارا وصغارا ملواجهة 
البرد القارس وكذا للتنقل يف هذه الظروف 
التغيير   رياح  تقاوم  بذلك  وهي  الصعبة 
وحتافظ على بريقها  وأصبحت جد مطلوبة 
يف الريف واملدينة على السواء وال يقتصر 
إقتناء القشابيات على الفئات املتوسطة أو 
احملدودة الدخل بل تعداها إلى رجال املال 
للقيام  كثيرا  يتنقلون   الذين  واألعمال  
بذلك  وهم  ورشاتهم   زيارة  أو  بأشغالهم 
بحاجة إلى ما يقيهم من البرد ولن يجدوا 
ونظرا  والبرنوس   القشابية  من  أحسن 
أسعارهما  عرفت  فقد  شهرتهما  لتزايد 
إذ  تصاعديا  منحى  الشعبية  األسواق  يف 
وبر  من  املصنوعة  القشابية  سعر  يتراوح 
اجلمال ما بني 40الف دينار إلى 60ألف 
طرف  من  الطلب  عليها  ويكثر  دينار 
رجال السياسة وأرباب العمل وحتى فئة 
يتلقون  الذين  املهاجرين  من  املتقاعدين 
الفئات  بينما  الصعبة  بالعملة  منحهم 
يقبلون  فتجدهم  املتوسطة   األخرى 
التي  الصوف  من  املصنوعة  تلك  على 
الف  و35  20الف  بني  أسعارها  تتراوح 
دينار  وهي عادة ما تصنع محليا  وتتميز 
مما  للمنطقة  اجلبلي   للطابع  نظرا  بقصرها 

التنقل ومينع احتكاكها  يسهل من مهمة 
باألرض وبالتالي اتساخها وتشبعها باملاء 
. كما أن هناك نوعيات أخرى من النوع 
الردئ  يقوم ببيعها بعض الباعة املتجولني 
سياق  2000دج  ويف  تفوق  ال  بأسعار 
البرنوس  رفقة  القشابية  استطاعت   آخر 
احلضاري  املوروث  على  يحافظا  أن 
إستمرار  خالل  من  للمنطقة  والثقايف 
وجود مهنة كانت مهددة بالزوال  والتزال 
متثل مصدر رزق لعدد هام من العائالت  
وجتدر اإلشارة أن وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية تنظم معارض سنوية يف الكثير 
الصوفية  باأللبسة  خاصة  الواليات  من 
ألصحاب  هامة  جوائز  ومتنح  والتقليدية 
وباملقابل  وزخرفة  نسجا  األلبسة  أحسن 
الذين  السائقني  أثار رواج تعليمة تعاقب 
يقودون مركباتهم  وهم يلبسون القشابية  
تعيق  األخيرة  هذه  أن  بحجة  أوالبرنوس 
حالة  السمع يف  وتضعف حاسة  السياقة 
وحتى  السائق  رأس  على  القبعة  وضع 
النقال وهو  الهاتف  للتحايل يف استعمال 
مؤسفة   حوادث  وقوع  يف  قد يتسبب  ما 
إستياء الكثير منهم  ولكن مسألة احلفاظ 
على األرواح البشرية تستدعي يف بعض 
األشياء  بعض  عن  اإلستغناء  احلاالت 

التي تبدو للبعض ضرورية.
عبدالسالم.ق
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دليل األم لالستغناء عن الحفاضات وتعليم 
األطفال استعمال المرحاض

ربما الحظِت، لحسن الحظ، أنِك تقومين 
بتغيير حفاضات طفلِك أقل مؤخرًا، وأن 

طفلِك الصغير يبقى عادة جافًا أثناء 
وقت القيلولة، ُتشير هذه العالمات، إلى 
جانب عالمات أخرى، إلى أن الوقت قد 
حان لبدء التدريب على استخدام الحمام 

والتخلي عن الحفاضات، فيما ُيعرف 
بمرحلة البوتي تريننغ، وهو األمر الذي 

تشكو من صعوبته الكثير من األمهات، 
لكن مفتاح النجاح يكمن في الصبر 

والوعي، تعمل االستراتيجيات المختلفة 
إلنجاح األمر مع أطفال مختلفين، لكن 

هذه النصائح قد يكون بإمكانها أن ُتسهل 
المهمة عمومًا.

دليل األم لالستغناء عن احلفاضات وتعليم 
األطفال استخدام البوتي واملرحاض

كيف تعرفين أن طفلِك مستعد لبدء تعلم 
استخدام المرحاض؟

بأن  ُتخبرِك  بعض العالمات التي  هناك 
طفلِك مؤهل اآلن لبدء تعلم استخدام احلمام، 

ومنها:
يتبول  -1    تغيير حفاضات أقل: عادًة ما 
األطفال الصغار كثيرًا، لكن مبجرد أن يتمكنوا 
فإن  ساعتني،  أو  ساعة  ملدة  جافني  البقاء  من 
ذلك ُيعّد عالمة على أنهم يطورون حتكم املثانة 
على  للتدريب  جسديًا  مستعدين  ويصبحون 

استخدام احلمام.
-2    تصبح حركات األمعاء أكثر انتظامًا، 
هذا يجعل من السهل سحب القعادة (البوتي) 

عندما يحني الوقت.
عن  التعبير  يف  طفلك  يبدأ  عندما      3-
البقاء  من  ضيقه  عن  أيضًا  وُيعبر  تبول  قد  أنه 

التعبير  ُمتسخة عن طريق  أو  ُمبتلة  يف حفاضة 
تعبيرات  خالل  من  ذلك  إظهار  أو  اللفظي 
يف  البدء  اقتراب  على  إشارة  فذلك  وجهه، 

استخدام احلمام.
رائحة  يحجب  أن  طفلك  يحاول      4-
مثلك  أنفه  على  يده  بوضع  املُتسخة  احلفاضة 
القعادة  الستخدام  مستعد  فهو  كذلك  متامًا، 

(البوتي) بدًال من ذلك.
لفترات  اجللوس  ويستطيع  ميشي      5-

قصيرة من الزمن.
استقاللية  أكثر  عام  بشكل  أصبح      6-
عندما يتعلق األمر بإجناز املهام، مبا يف ذلك قول 

«ال» يف كثير من األحيان.
وهم  اآلخرين  مبشاهدة  مهتمًا  أصبح      7-

يذهبون إلى املرحاض.
مثل  بسيطة  تعليمات  يتبع  أن  -8    ميكن 

«أعط الكرة لألب»

بدء  عند  الطفل  عمر  يكون  أن  يجب  كم 
تدريب احلمام؟

مستعدين  غير  األطفال  يكون  ما  عادًة 
لتدريبات استخدام املرحاض قبل سن العامني، 
وقد ينتظر بعض األطفال حتى ثالث سنوات، 
عدم  عليك  أنه  تتذكري  أن  املهم  من  لكن 
تتحلي  وأن  مستعدًا  يكون  أن  قبل  طفلك  دفع 
بالصبر، وتذكري أيضًا أن األطفال مختلفون يف 

عمر بدء استخدام احلمام.
استخدام  لبدء  طفلك  إعداد  حول  نصائح 

احلمام.
هناك بعض النصائح واخلطوات التي ُميكنك 
اتباعها جلعل بدء استخدام طفلِك للحمام أيسر 

وأقل صعوبة، ومنها:
-1 دعي طفلِك يشاهد ويتعلم:

بالتقليد،  يتعلمون  الصغار  األطفال 

أولى  ومشاهدتك الستخدام احلمام هي خطوة 
طبيعية، استعمال التقليد قد ُيسّهل من عملية 
التدريب، فمن املمكن جعل الطفل ُيشاهد من 
يف سنه، ومن أكبر منه أثناء عملية التنظيف، 

ومراقبة كيفية استعماله للحمام.
-2 تحفيز طفلك الستخدام المالبس الداخلية 

لألطفال األكبر سنًا:
اجعلي ابنِك يركز على فوائد بدء استخدام 
احلمام عن طريق أخذه يف مهمة خاصة لشراء 
أنه  يعلم  دعيه  لألوالد،  كبيرة  داخلية  مالبس 
سيختار أي نوع يريده (حيوانات أو قطارات أو 
الداخلية  الرسومات  نوع  كان  أّيًا  أو  مالكمني، 
كبير  لكونه  يتحمس  اجعليه  ُيفضلها).  التي 
مالبس  استخدام  عن  للتوقف  يكفي  مبا  السن 
الداخلية  املالبس  وارتداء  الصغيرة  األطفال 

«احلقيقية»، متامًا مثل والده أو أخيه األكبر.

ابتسام  بوكتير

لتفادي التعب والنعاس في العمل.. وجبات خفيفة غنية بالطاقة وسريعة التحضير
تستهلك ساعات العمل الطويلة 
املنزل  إلى  فنعود  وصحتنا،  طاقتنا 
مرهقني بعد يوم عمل طويل، ويزيد 
الوجبات  على  اعتمادنا  سوءًا  األمر 
مما  العمل،  ساعات  خالل  السريعة 
لذلك  والوزن معًا،  يزيد من اخلمول 
وجبات  على  لنعتمد  الوقت  حان 
بالطاقة  غنية  العمل،  يف  خفيفة 

وسهلة التحضير.
وجبات خفيفة سهلة التحضير

Natural موقع بحسب 
قائمًة  إليك  News األمريكي، 
واملغذية  اخلفيفة  الوجبات  ببعض 
املنزل  يف  إعدادها  ميكنك  التي 

وأخذها معك إلى العمل:
 التفاح وزبدة الفول السوداني

السوداني  الفول  زبدة  مع  التفاح 

وجبة خفيفة لذيذة ومرضية.
إضافة  فعله هو  عليك  ما  كل 
السوداني  الفول  زبدة  من  كمية 

الطبيعية إلى شرائح التفاح.
السوداني  الفول  زبدة  حتتوي 
الصحية،  والدهون  األلياف،  على 
أن  التي من شأنها جميعًا  والبروتني 
تشعرك بالشبع وتساعدك على تنظيم 

مستويات سكر الدم.
على صعيد آخر، فالتفاح فاكهة 

مشبعة، ألنه غني باأللياف واملاء.
ثمرة  من   85% املياه  فتشكل 
التفاح متوسطة احلجم (182 غرامًا)، 
التي حتتوي أيضًا على أكثر من أربعة 

غرامات من األلياف.
الجزر وسلطة الحمص

غموسًا  احلمص  سلطة  ُتعتبر 

لذيذًا مصنوعًا من احلمص، والثوم، 
الزيتون،  وزيت  الليمون،  وعصير 
الغموس  هذا  ويكون  والطحينة، 

لذيذًا جدًا مع اجلزر.
األلياف،  على  احلمص  يحتوي 

والدهون الصحية، والبروتني.
وهو  بالكاروتني،  غني  واجلزر 
يقوي  الذي  أ  بفيتامني  غني  مصدر 

مناعتك ويعزز من صحة عينيك.
الفاكهة المجففة والمكسرات

قابلة  وغير  صحية  وجبة  جهز 
الفواكه  خلط  طريق  عن  للتلف 

املجففة واملكسرات.
ثالثة  يضم  اخلارق  الطعام  هذا 
والدهون  الكربوهيدرات،  مغذيات: 
املكسرات.  من  والبروتني  الصحية، 
باأللياف  غنيان  هذان  الطعام  ونوعا 

بالشبع  الشعور  على  تساعدك  التي 
بني الوجبات.

الزبادي
وجبة  احمللى  غير  الزبادي  ُيعُدّ 

الحتوائه  العمل  يف  صحية  خفيفة 
على البروتني.

الزبادي مصدرًا غنيًا  أيضًا، يعد 
على  يحافظ  عنصر  وهو  للكالسيوم، 

صحة عظامك وأسنانك.
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كاتب  من  األدبية  الكتابة  دوافع  تختلف 
وتعّدد  به  احمليطة  الظروف  باختالف  آخر،  إلى 
املؤثرات اإلنسانية واالجتماعية والنفسية التي 
أن  البديهي  من  لذا  ذائقته،  من  جزءا  ُتشكل 
إلى  مبدع  من  وشكله  الروائي  النص  يختلف 
آخر. كما أنه ال يختلف اثنان يف أن راهن السرد 
يف العالم العربي، أصبح ملكًا يكاد يكون كليًا 
نظيرتها  مثل   – هيمنت  التي  الرواية،  جلنس 
حينما  وذلك  األدبي،  املشهد  على   – الغربية 
وجدت لنفسها رّواد وُمحّبني وُمريدين، وأغرت 
قراءة  إلى  أَْمَيل  كانت  أقالمًا  نفسه  اآلن  يف 
أجناس أدبية أخرى وكتابتها، كالشعر واملسرح 
ومختلف أشكال القصة. فأمست الرواية فعال 

«غانية السرد» بال منازع.
«غانية  أغرتهم  الذين  أولئك  أحد  كنت 
السرد»، من املُغّرر بهم يف محرابها الفّني، الذي 
ومواصلتها  القراءة  من  النهل  إلى  العني  يغري 
بحثًا عن ثيمات وشخصيات وأماكن وأحداث، 
ُتشّكل بدورها أهم لبنات البناء الروائي وتخدم 

حبكته السردية يف هذا احملراب األبدي.
البـدايــات:

القراءة  نصوص  كانت  العمر،  بواكير  يف 
أبناء  ُتغري  مثلما  ُتغريني  األولى  الصفوف  يف 
االكتشاف  شغف  داخلي  يف  وترسم  جيلي، 
َس جماليات النص الروائي، من  القرائي وَحتُسّ

خالل تناسق تلك العناصر.
االهتمام  تطور  الّدراسي،  التدرج  مع 
ملجأ  املُطالعة  حصص  وكانت  بالنصوص، 
الروائية  بالنصوص  يحتفوا  كي  ألمثالي، 

اجلّيدة، ومتابعة جديدها وتنّوعها.
األدب  على  الكالسيكي  التيار  هيمن 
املشرق  يف  سواٌء  العشرين  القرن  عشريات  يف 
نصوص  عبره  واكتشفت  العربيني،  واملغرب 
وتعّددت  الواقعية،  للنصوص  املؤسسني  اآلباء 
النصوص املبهرة: من دعاء الكروان، ويوميات 
القصرين،  إلى بني  األرياف، وصوال  نائب يف 
الروائي  داخلي  يف  أيقظت  التي  الثالثية  هذه 
سريعا  وسرت  موسمي،  سبات  يف  كان  الذي 

فرادة صاحب الرواية جنيب محفوظ إلى أعماق 
يف  االنهماك  إلى  ثالثيته  وحّفزتني  تفكيري، 
قراءة كل ما كان مبقدوري اقتناءه من رواياته، 

القاهرية املكان واحلدث يف ُمجملها. 
من  األيام  تتابع  مع  االهتمام  وتتابع 
«الثالثية» إلى باقي احلارات وصوال إلى تكية 
جنيب  بـ  مسكونا  وجدتني  وهكذا  احلرافيش، 
أُِطّل  إلى أن  محفوظ وبواقعيته، فدفعني ذلك 
واكتشف  الروائية،  التجارب  من  املزيد  على 
بلسانيه  املكتوب  جديد  من  املغاربي  النص 
وّطار  الّطاهر  قراءة  أعدت  والفرنسي.  العربي 
الذي أغرتني نصوصه الّالز وعرس بغل والزلزال 
والعديد غيرها، متّيزت باختالف الثيمة وسحر 
النصوص  باقي  التهام  إلى  دفعني  مما  املتعة، 

املغاربية دون متييز لساني.
من النقد إلى الرواية:

مع  التالية  الدراسية  الفترات  تزامنت 
األم  باللغة  سواء  األجنبية  الروايات  توافدت 
املتعة  وجتاوزُت  االهتمام  فاتسع  املترجمة،  أو 
تقنيات  يف  والغور  اجلادة  الدراسة  إلى  القرائية 

الكتابة واكتساب شيء من النضج الروائي.
منحى  اختيار  كان  اجلامعية،  الدراسة  مع 
بلهفة  املقاالت  وكتبُت  آليًا،  األدبي  النقد 
من  كثير  تكتبه  ما  الفرنسية  من  وترجمُت 
ُمضمرا»  «روائيا  أن  غير  النقدية،  الدوريات 
الناقد  ذلك  يستعير من  أن  إال  أبى  داخلي  يف 
للنصوص  قراءاته   – كنته  الذي  –»الناشئ» 
العربية  بني  املمزوجة  السردية،  ومختاراته 
جتمع  ثيمة،  عن  لنفسه  ليبحث  والفرنسية، 

الشرق بالغرب، وتكون نواة لعمل روائي.
لبادئ  بالنسبة  املُبهرة  الفكرة  تلك  فكانت 
بالكتابة الروائية اجلادة، وزاوجُت بني شاعرين 
ميثالن حقبتني ويعيشان يف ضفتني كل واحدة 
فكرة  سريعا  وطفت  األخرى،  ُتقابل  منهما 
«التعايش»، وهكذا انبعثت هذه الثيمة كعنصر 
تلك  وكانت  الكتابة،  يف  ترّددي  بّدد  شفاف 
الشفافية سليلة للمنبع األبدي، أال وهي املياه. 
وهكذا أمسى املاء منبعا للنص الروائي وكانت 

احلدث  شرارة  الفرنسية  بورجي“  ”ُبحيرة 
املبدئي يف روايتي األولى «ُبحيرة املالئكة».

ُبحيرة املالئكة:
باآلداب  املهتمني  من  الكثيرون  يعرف 
األجنبية أن المارتني (1869-1790) هو أحد 
األولى[1]،  فرنسا  يف  الرومانسي  الشعر  رواد 
«بورجي»  بحيرة  أن  يعرفون  من  رمبا  القلة  لكن 
لنصه  األولى  املُلهمة  الشاعر هي  يعيش  حيث 
إذن  بورجي  «الُبحيرة».  خّلده  الذي  الشعري 
ُملهمة الشاعر الفرنسي، وباعثٌة لنصي الروائي 

األول «ُبحيرة املالئكة».
نابليون  الفرنسي  امللك  المارتني  عاصر 
باألمير  اخلاصة  عالقته  عنه  املعروف  الثالث، 
الذي   ،(1808-1883) اجلزائري  القادر  عبد 

كان الشخصية الثانية يف النص.
لم يكن سهال على أي كاتب لنصي روائي 
التاريخ فكرته األساسية أن يفّر من  يغرف من 
والسرد،  والشعر  والتخييل،  احلقيقة  صراع 
املقارنة  النقدية  والدراسات  الزمن  عامل  لكن 
واكتمل  العقبات  وطأة  من  خّففت  السابقة، 
التعب  وانتقل  ونصف.  عام  غضون  العمل يف 
من الكتابة وعنائها إلى مسألة النشر وهواجسه.

من الكتابة إلى النشر:
فلم يكن  قليلة وشاقة،  النشر  كانت سبل 

ألي ناشر يف اجلزائر لُيغامر بنشر عمل يستحضر 
التاريخ وُيزاوج بني الشعر والنثر، وصاحبه ليس 
القّراء  على  ُيطّل  كي  الكايف  بالشكل  معروفًا 
سريعة.  بوتيرة  يسير  الرواية  نشر  جتعل  بثقة، 
وطال أمد االنتظار وبني اليأس وقليل من األمل، 
بالنص  «اخلليل»  اسمها  جزائرية  دار  اقتنعت 

وبصاحبه واكتمل النشر، وكان الترقب.
بعد نسخة جزائرية ُنشرت يف أواخر 2011، 
وأطلت  العمل  مبضمون  املصري  الناشر  اهتم 
النسخة القاهرية يف 2014، من خالل دار إبداع 
للنشر. القت الرواية ترحابًا يف معرض القاهرة 
الرواية مكانًا لها  ثم معرض اجلزائر، وحجزت 
ضمن العديد من جوائز اجلزائر، وهكذا تالشى 
الرواية،  نشر  انتظار  مع  الذي صاحبني  اليأس 
وأغرتني «غانية السرد»“ مّرة أخرى كي أجلس 
أستطيع  عّلني  التجربة  واستحضار  الكتب  بني 

كتابة نص آخر.
وهكذا كان ونشرت روايتي الثانية «أحالم 
شهريار» 2013. استعذب ذلك الروائي املضمر 
الكتابة السردية، وبدأ يتالشى تعب الساعات 
وتواصل النص السردي يف مالحقتي وتعّددت 

الثيمات بتعدد العناوين.
بقلم: محمد فتيلينه من اجلزائر

«بحيرة المالئكة» في غين محمد فتيلينه 

غانيـــُة الــــّسرد «الرواية األولى»

«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

يشارك الفيلم «هذى هي» للمخرج 
الثالثة  الدورة  يف  محساس،  يوسف 
بتنوس،  السينمائية  احلامة  لأليام 
فيفري   5 إلى   2 من  تنظيمه  املزمع 
املقبل، علما أن الفيلم وصلت تكلفته 

إلى 30 ألف دوالر أمريكي.
هي»  «هذه  الفيلم  أحداث  تدور 
لم  زوجان  و»سارة»،  «إلياس»  حول 
يكمال بعد العقد األول من زواجهما، 
منزال  يستأجرون  «نازك»،  وابنتهما 
فسيحا ملكا لسيدة عجوز وحتاول سارة 
الغامض  التي تعيش هاجس طفولتها 
مسار  نفس  تكرار  من  ابنتها  حماية 

حياتها.
وقد صرح يوسف محساس مخرج 
السينما  «أن  هي»،  «هذى  فيلم 
تتخطى  أن  جاهدة  حتاول  اجلزائرية 
حاجز اللهجة لتكتسب جمهورا واسعا 
إن  وقال  العربية،  الدول  جميع  من 
ألف   30 إلى  تكلفته  وصلت  الفيلم 

دوالر أمريكي.
ويسعى املهرجان إلى تطوير وتعزيز 
تعكس  التي  والعاملية  العربية  السينما 
إبداع املنطقة وتعالج قضاياها الراهنة، 
ثقافية  فسحة  توفير  ذاته  الوقت  ويف 

حملبي السينما و عالم الصوت والصورة.
الرسمية  املسابقة  غرار  وعلى 
احلامة  «أيام  تعقد  القصيرة  لألفالم 
السينمائية» دورات تدريبية متخصصة 
سينمائيني  وجنوم  مخرجني  مع 
منتجني  مع  ونقاشات  مشهورين 
حول  تتمحور  وموزعني،  وممولني 
الفني  واملكياج  الفوتوغرايف  التصوير 

إلى جانب ورشة إنتاج فيلم يف دقيقة 
كما تنظم األيام العديد من اجللسات 

والندوات العلمية الهامة.
علما أن املسابقة الرسمية مفتوحة 
الروائية،  القصيرة  األفالم  أمام 
الوثائقية، التجريبية والرسوم املتحركة.

االنتقاء  حتكيم  جلنة  وأشرفت 
بن  إيناس  األستاذة  من  املتكونة 
السينمائي  واملخرج  األستاذ  يونس، 
التونسي  واملخرج  الطرابلسي،  مروان 
األمريكية  املتحد  بالواليات  املقيم 
عمال   30 اختيار  على  سندي  عصام 
سينمائيا ستتاح لهم الفرصة للتنافس 

أمام جلنة حتكيم دولية.
هذا وستتوج األيام األعمال الفائزة 
البرادة  الذهبية،  البرادة  جائزة  مبنح 

الفضية والبرادة البرونزية.
املاضية  النسخة  أن  ويذكر 
2000 من  أكثر  استقبلت  للمهرجان 
الفعاليات،  ومختلف  لألفالم  مشاهد 
قدمت 20 فيلما بني أفالم املسابقات 
غرار  على  املوازية  واألقسام  الرسمية 
عدة  يف  العلمية  والندوات  الورشات 

فضاءات مبدينة احلامة.
صارة بوعياد

أخرجه يوسف محساس
«هذى هي» يشارك في الدورة الثالثة لأليام الحامة السينمائية

الفنية  للوحات  معرض  نظم 
مناع  حورية  اجلزائرية  للفنانة 
خصصتها لكل من القصبة (اجلزائر 
(قسنطينة)  والسويقة  العاصمة) 
حيث  التقليدية،  األزياء  وكذا 
إلى  املعرض  هذا  فعاليات  تتواصل 

غاية يوم 28 جانفي.
الذي  املعرض،  هذا  ويضم 
افتتح مؤخرا على مستوى رواق الفن 
بسايح»،  «بوعالم  اجلزائر  بأوبرا 
فنيا،  عمال  أربعني  من  أزيد 
و»يف  القصبة»  «شوارع  غرار  على 
الزرقاء»  و»القصبة  القصبة»  قلب 
الفنانة  فيها  تسلط  التي  و»السوق» 
الضوء على شوارع القصبة ومنازلها 
العتيقة وكذا سكانها باإلضافة إلى 
لوحة حتمل عنوان «حي قسنطينة».

كما عرضت الفنانة لوحات تبرز 
فيها منط احلياة الذي كان سائدا يف 
الفحص»  «دار  منها  املاضي  القرن 
وكذا  الزيارة»  من  و»عودة  و»زيارة» 
فيها  تصور  التي  اجلزائر»  «جون 

املناظر اخلارجية للقصبة.
وتطرقت الفنانة مناع يف لوحاتها 
اجلزائرية،  التقليدية  األزياء  إلى 
من  لنساء  رسومات  ضمت  حيث 
مختلف مناطق الوطن وفناني شوارع 

والطبيعة اجلامدة.
مناع،  حورية  الفنانة  أن  ويذكر 
هي  والتي   1943 سنة  ولدت  التي 
عصامية،  تشكيلية  وفنانة  طبيبة 
قد نظمت معرضني فرديني باجلزائر 

العاصمة.
ق.ث

يتواصل المعرض إلى غاية 28 جانفي الجاري
الفنانة حورية مناع تعرض لوحاتها 

بأوبرا الجزائر

بمشاركة جمعية أبناء األخوين لتلمسان 
اختتام فعاليات المهرجان الوطني للفكاهة 

مهرجان  عن  الستار  أسدل 
أهراس،  بسوق  للفكاهة  الوطني 
من  األخوين  أبناء  مبشاركة جمعية 
تلمسان إلى جانب فنانون من عشر 
مسرحية  عروضا  يقدمون  واليات 
النفس  عن  الترويح  بهدف  فكاهية 

وتبادل اخلبرات.
رئيس  قباطي  محمد  أوضح 
الثقافية  األخوين  أبناء  جمعية 
به»لـ  خص  تصريح  يف  بالغزوات 
متواجدون  أنهم  الوطن»  «أخبار 
بوالية سوق أهراس من أجل متثيل 
الوطني  املهرجان  يف  تلمسان  والية 
ستختتم  التي  الفكاهي  للشباب 
هذا  ويف  السبت،  سهرة  فعالياته 
من  املوهوب  الفنان  شارك  الصدد 
عبد  بالغزوات  األخوين  جمعية 
املهرجان  هذا  يف  زماني  الكرمي 
التي  األولى   طبعته  يف  الفكاهي 

املسرحي  الفن  «دور  شعار  حمل 
قام  حيث  املواطنة»  قيم  ترسيخ  يف 
بعروض  بقيامه  التلمساني  الفنان 
اجلماهير  بها  أبهر  ومونولوغ  فكاهية 

التي كانت حاضرة».
من  العديد  شاركت  وقد 
املواهب الشابة من مختلف واليات 
اجلزائر  الطارف،  غرار  على  الوطن 
بسكرة،  تيارت،  العاصمة، 
أم  خنشلة،  تلمسان،  و،  تيزي 
حيث  بسكرة  تبسة،  البواقي، 
أجمع املشاركون واحلاضرون يضيف 
هذه  لتنظيم  شجعوا  أنهم  قباطي 
املبادرات الثقافية واملهرجانات التي 
التعارف  جسور  مد  إطار  يف  تدخل 
املسرح  مجال  يف  اخلبرات  وتبادل 
السيناريوهات  وتبادل  واملونولوغ 

والتبادل الثقايف والفكري.
ريان بكاي

صارة بوعياد

اس»  بي  «جي  مسرحية  ظفرت 
 ،2019 لعام  مسرحي  عرض  بأحسن 
15 يف  الشريف   عرضها  قدم  حيث 

املسرح  خشبة  على  املاضي  نوفمبر 
تصميم  و  إخراج  من  اجلزائري  الوطني 
محمد شرشال، واشتغل على موسيقى 
العرض عادل لعمامرة وأجنز السينوغرافيا 
شوقي  اإلضاءة  ونفذ  يحي  املالك  عبد 
املسايف. وتعالج هذه املسرحة التي متزج 
بني تقنيات السينما واملسرح واإلمياءات 
بني  املعاصر  اإلنسان  ضياع  واحلركة، 
وأفكار  رسائل  لتمرير  واملبادئ  األفكار 

تنتقد االنصياع والتيه.
هذا  يف  أس»  بي  «جي  ونافست 
بينها  أخرى  أعمال  ثمانية  املهرجان 
بيضاء»  و»سماء  (املغرب)  «النمس» 

(تونس) وكذا «بحر ورمال» األردن.
عروضا  املهرجان  منظمي  برمج  وقد 
مسرحيات  فيها  شاركت  املنافسة  خارج 
بينها مسرحية   بلدان عربية من  من عدة 
«رهني» للمسرح اجلهوي لباتنة من إخراج 
افتتاح  يف  عرضت  والتي  بوزيد  شوقي 

املهرجان.
العربي  املسرح  مهرجان  يعتبر 
من  باإلمارات يف 2009  تأسس  -الذي 
أهم  أحد  للمسرح-  العربية  الهيئة  طرف 
العربية  ببلدان  الرابع  الفن  مهرجانات 
حيث مينح منذ 2011 «جائزة القاسمي» 

ألحسن عرض مسرحي.
بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  وقدمت 
دودة بعد تتويج مسرحية GPS بجائزة 

أفضل عرض عربي يف فعاليات مهرجان 
كتبت  حيث  باألردن،  العربي  املسرح 
على الصفحة الرسمية للوزارة الفايسبوك، 
التي  أس»  بي  «جي  مبسرحية  «سعيدة 
الدين  محي  الوطني  املسرح  أنتجها 
عن  املسرحية  كشفت  ولقد  بشطارزي، 
محمد  أمثال  التمثيل  يف  شابة  مواهب 
حلواس وعديلة سوالم حتت إشراف الكاتب 
واملخرج محمد شرشال الذي شق طريقه 
نحو التجديد منذ سنوات الدم». مضيفة 
بقولها: «إن ما طرحته GPS من رموز 
حول حيرة اإلنسان املعاصر وضياعه بني 
عوملة غازية وتثاقف ضروري يأخذه أحيانا 
تدعونا  هدف،  إلى  تؤدي  ال  دروب  نحو 
املُركبة  ُهويتنا  يف  التفكير  إلى  بخاصة 

واإلنساني  احلضاري  املنجز  مع  وتفاعلها 
املعاصر حتى ال تكون هويًة صّماء مثلما 

هي مشاهد املسرحية».
Gps تتويج  «ان  دودة  بن  مشيرة 
املستحق هو ثمرة جهود الفنانني اجلزائريني 
الساحة  به  تزخر  ما  ويعكس  املبدعني 
الفنية من طاقات وقدرات عالية سنعمل 
جميعا على مساعدتها لُتظهر براعتها. إذا 
لعمل مسرحي  التفُوق هو جناح  كان هذا 
املجموعة  أعضاء  احترافية  يعكس  مبهر 
املسرحية ومتيزها فهو كذلك جناح للمسرح 
للمخرج  إذا  هنيئا  وللجزائر،  اجلزائري 
محمد شرشال ولكل املجموعة املسرحية 
بجدارة  وافتكت  التقدير  نالت  التي 

واقتدار اجلائزة املستحقة». 

في ختام مهرجان المسرح العربي باألردن 

«جي بي أس» للمسرح الوطني الجزائري 
تتوج بجائزة أحسن عرض عربي

توجت مسرحية «جي بي أس» للمسرح الوطني الجزائري بجائزة أحسن عرض مسرحي عربي لسنة 2020 مساء 
الخميس، في اختتام فعاليات الدورة الـ 12 للمهرجان المسرح العربي التي نظمت من 10 إلى 16 جانفي 2020

بالعاصمة األردنية عمان.
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 أنجلينا جولي تبحث في قضايا 
المرأة والالجئين في إثيوبيا

من  عدد  لبحث  إثيوبيا  جولي  أجنلينا  األميركية  املمثلة  زارت 
والصحة.  واألطفال  واملرأة  الالجئني  أهمها  اإلنسانية،  القضايا 
يف  زودي،  ورق  ساهلي  أثيوبيا،  رئيسة  الزيارة  تلك  خالل  والتقت 
القصر الرئاسي يف العاصمة أديس أبابا وناقشت معها مجموعة من 

قضايا التنمية واملرأة والالجئني.
زيارة  إن  وقالت  األميركية،  باملمثلة  اإلثيوبية  الرئيسة  ورّحبت 
أجنيلينا جولي جاءت يف الوقت املناسب إذ متّر إثيوبيا بتحول مذهل 

ويبشر بفصل جديد يف مختلف املجاالت.
لبحث  تهدف  إلثيوبيا  زيارتها  أن  جولي  أجنلينا  أكدت  بدورها 
القضايا اإلنسانية. والالفت أن أجنلينا اصطحبت معها يف تلك الزيارة 
أطفالها األربعة، مبن فيهم الطفلة «زهرة»، وهي إثيوبية تبنتها أجنلينا.
من  جولي  مادوكس  هم:  أطفال،  أربعة  تبّنت  أجنلينا  أن  يذكر 
كمبوديا، وزهرة جولي من إثيوبيا، وباكس جولي من فيتنام، والطفلة 

شيلوه نوفيل من ناميبيا.

وفاة الممثلة المصرية نادية رفيق

توفيت املمثلة املصرية نادية رفيق، التي اشتهرت 
ما  بحسب  عاما،   84 عمر  عن  األم  أدوار  بتمثيل 

أعلن ابنها فضيل كوردى على حسابه يف فيسبوك.
نادية رفيق، وهي من مواليد 1935، تعتبر واحدة 
أدين دور األم  الالئي  املمثالت املصريات  من أشهر 
إنه  والسينما، وقالت يف مقابلة سابقة  التلفزيون  يف 
وأكبر  عمرها  نفس  يف  ملمثلني  األم  مثلت شخصية 
األمومة»  «حنني  صوتها  يف  ألن  نظرا  سنا،  منها 

بحسب ما أبلغت.
اإلذاعة  يف  التمثيل  عالم  يف  انطالقتها  كانت 
املصرية، ثم انتقلت إلى التلفزيون رغم تردد عائلتها، 
وشاركت يف العديد من املسلسالت أبرزها «يوميات 
وليلة»،  ليلة  و»ألف  صبحي،  محمد  مع  ونيس» 

و»ليلة القبض على فاطمة» مع فردوس عبد احلميد 
وفاروق الفيشاوي، و»أحالم الفتى الطائر» مع عادل 

إمام.
أبرزها  أفالم  يف  مساعدة  بأدوار  أيضا  وشاركت 
و»مسجل  الشريف،  نور  مع  األسفلت»  على  «دماء 
أحمد  مع  الهامن»  و»سواق  إمام،  عادل  مع  خطر» 

زكي.
مع  اخللق»  «باب  مسلسل  أعمالها  آخر  كان 
يف  ابنها  صرح  وقد   2012 يف  العزيز  عبد  محمود 
بحالة  مرورها  بعد  اعتزلت  بأنها  سابقة  حوارات 
نفسية سيئة نظرا لعدم إبراز اسمها بشكل متقدم يف 

األعمال الفنية واختصار أدوراها.

داليا البحيري تقدم دور فتاة شعبية في «فالنتينو» مع عادل إمام
تفاصيل  عن  البحيري  داليا  النجمة  كشفت 
الذي  «فالنتينو»  مسلسل  يف  جتسدها  التي  الشخصية 
سيعرض يف رمضان املقبل، وهو من بطولة الزعيم عادل 

إمام وإخراج رامي إمام.
ستكون  جتسدها  التي  الشخصية  إّن  داليا  وقالت 
وتعيش يف  اجتماعي شعبي،  لوسط  تنتمي  شخصية 
حيث  القاهرة،  بوسط  الفقيرة  الشعبية  األحياء  أحد 
حسابها  على  ستوري»  الـ»انستا  خاصية  عبر  نشرت 
على انستغرام تعليقًا تكشف من خالل عن شخصيتها 

التي ستجسدها، قائلة: «عايزة أبقى بيئة».
كما وّجهت داليا، الشكر للمخرج رامي إمام على 
انتهت  التصوير، حيث  بعد  بذله معها  الذي  املجهود 
«فالنتينو»  مسلسل  يف  مشاهدها  تصوير  من  مؤخرًا 

الذي يقوم ببطولته الفّنان عادل إمام.
العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود  يشار إلى أّن مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودالل عبد 
أمين  وتأليف  الوجوه اجلديدة،  امليرغني، وعدد كبير من  املفتي، وسليمان عيد، وحمدي  وبدرية طلبة، وهدى  ياسني، 

ميركل ميغان  بدأت 
M e g h a n
األمير  زوجة   ،Markle
باستقاللها  االستمتاع  هاري، 
يف  امللكي  القصر  قيود  من 
عدسات  رصدتها  إذ  بريطانيا، 
سيارتها  تقود  وهي  الكاميرا 
بنفسها إلى مطار كندا الستقبال 
اللياقة  متارين  خبيرة  صديقتها 
البدنية البيالتس، هيذر دوراك، 
الواليات  من  للتو  عادت  التي 

املتحدة األمريكية.
ويف فيديو نشره موقع صحيفة 
DailyMail البريطانية، 

تركن  ساسكس  دوقة  ظهرت 
مطار  خارج  روفر   الند  سيارة 
السيارة،  يف  الدولي،  فيكتوريا 
بدت ميغان يف مزاج جيد للغاية 
ومرحة، بينما كانت تتحدث مع 
شخص يجلس بجوارها، ُيعتقد 
أنه حارسها الشخصي، ملدة 10
دقائق إلى أن وصلت صديقتها.

هاري  األمير  أعلن  ومؤخرا، 
التخلي  يعتزمان  أنهما  وميغان 
الرئيسية،  امللكية  مهامهما  عن 
لتحقيق  يتطلعان  أنهما  مؤكدين 
االستقالل املالي وإنشاء مؤسسة 

خيرية جديدة.

لطيفة تشّوق الجمهور بطرح أغنيتها «في األحالم»
املوسيقية، «يف األحالم» من ألبومها اجلديد «أقوى واحدة» تستعد الفنانة لطيفة التونسية لطرح أغنيتها  التطبيقات  أحد  على  يومني  حسابها بعد  على  اجلمهور  مشوقة  لطيفة  «استنوا أغنيتي اجلديدة يف األحالم من ألبومي اخلاص على احد مواقع التواصل االجتماعي: وكتبت 

اجلديد اجلدير ذكره أن لطيفة نشرت مؤخرا مقطع اجلديد أقوى واحدة بعد يومني». أللبومها  حتضيرها  كواليس  من  حتضير الفيديو وهي ترقص، وعّلقت عليه قائلة: «أنا «أقوى واحدة» يف االستديو، وظهرت لطيفة يف فيديو  وكواليس  سعد،  وليد  الكبير  وامللحن 
أغنيات ألبوم أقوى واحدة».

ميغان ميركل تتحرر من القيود الملكية
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إن نص  « فرنسا هي أنا « أثار العديد من ردود 
التيار  قبل  من  أو  العلماء  قبل  من  سواء  األفعال 
باديس  بن  احلميد  عبد  رد  حيث  االستقاللي، 
على مقال فرحات عباس مبقال جاء بعنوان « كلمة 
صريحة « حيث أعاب عليه أن يتكلم باسم األمة ، 
و الصواب أن يتكلم باسم اجلماعة التي ينتمي إليها 
، و بعد أن عقد مقارنة بني الطرقية و االندماجية 
، أو بني من قال « أنا اهللا « و من قال « أنا فرنسا 
« و جاء يف هذا املقال « ال يا سادتي نحن نتكلم 
باسم قسم عظيم من األمة  ، بل إنني ادعي أننا 
لكل  و  لكم   فنقول   ، األمة  أغلبية  باسم  نتكلم 
أن  عليه  لكل من يجب  و   ، يسمعنا  أن  يريد  من 
يسمعنا أو أراد أن يعرف احلقائق و ال يختفي وراء 
آكام اخليال : نقول لكم إنكم من هذه الناحية ال 
عن  تعبرون  ال  و   ، باسمنا  تتكلمون  ال  و  متثلوننا 
فتشنا يف صحف  نحن  إننا   ، إحساسنا  و  شعورنا 
التاريخ و فتشنا يف احلالة احلاضرة ، فوجدنا األمة 
و  تكونت  كما  موجودة  متكونة  املسلمة  اجلزائرية 
وجدت كل أمم الدنيا ، و لهذه األمة تاريخها احلافل 
اللغوية  و  الدينية  وحدتها  لها  و  األعمال  بجالئل 
، و لها ثقافتها اخلاصة و عوائدها و أخالقها ، مبا 
فيها من حسن و قبيح شأن كل أمة يف الدنيا « و 
يضيف عبد احلميد بن باديس رافضا كل محاوالت 
الفرنسة و التجنيس للجزائر قائال : « األمة اجلزائرية 
اإلسالمية ليست هي فرنسا ، و ال ميكن أن تكون 
فرنسا ، و ال تريد أن تصير فرنسا ، و ال تستطيع 
أن تصير فرنسا و لو أرادت . بل هي أمة بعيدة عن 
فرنسا كل البعد يف لغتها و أخالقها و يف عنصرها و 
يف دينها و ال تريد أن تندمج « و هنا يكمن الفرق 
بني التصور اإلصالحي للهوية و التصور االندماجي 
إلى  األقرب  هو  اإلصالحي  الطرح  أن  كيف  و  لها 
التيار االستقاللي ،  أما بالنسبة للتيار االستقاللي 
املمثل خصوصا يف حزب الشعب اجلزائري و من بعد 
حركة انتصار احلريات الدميقراطية فلم تكن مسألة 
الهوية تشغله كثيرا ، فهي من منظوره قضية فكرية 
مقال  ففي  بذاتها ،  قائمة  أمة  اجلزائر هي  أن  و   ،
بتوقيع قيادة جنم شمال إفريقيا و حتت عنوان « أيها 
الشعب اجلزائري انهض ضد مشروع بلوم فيوليت « 

كتبت صحيفة األمة الصادرة يف جانفي سنة 1937
: « ال ميكن للشعب قبول الذوبان و االنقراض عن 
طريق االستيعاب و اإلدماج ، شعب لغته واحدة ، 
و دينه واحد ، و عاداته واحدة و تقاليده اإلسالمية 
من  عن جنسيته  يتنازل  ال  الشعب  هذا   ، واحدة 
اجل بطاقة اقتراع ، يبقى صامدا و موحدا و يواصل 
فحزب   » استقالله  انتزاع  اجل  من  املنظم  الكفاح 
 ، الهوية  حول  واضحا  تصورا  يحمل  كان  الشعب 
يكن  لم  الذي  األمازيغي  بالبعد  يتعلق  ما  عدا  ما 
متحمسا له ، و لذلك جلأ إلى مواجهة أطروحة « 
للجزائر   » كمقابل  قدمت  التي   » اجلزائرية  اجلزائر 
العربية اإلسالمية « يف ما عرف باألزمة البربرية عام 
1949 ، و التي كان سببها املباشر املذكرة التي تقدم 
بها احلزب إلى األمم املتحدة يف نهاية 1948 و التي 
نصت على أن اجلزائر أمة عربية مسلمة منذ القرن 

السابع امليالدي .
بأن  إميانه   و ما ميز حزب الشعب اجلزائري هو 
مجال  ال  و  بالعنف  الهوية  يريد طمس  االستعمار 
هي  الثورة  أن  مبعنى   ، بالعنف  إال  عليها  للحفاظ 
التي حترر هوية اجلزائريني من كل أشكال التشويه و 
الطمس التي عرفتها بسبب سياسات املستعمر ، و 
تأتي يف مقدمة تلك السياسات البرامج التعليمية و 
التربوية التي فرضها االستعمار على اجلزائريني كما 
الذي  و    » فيري  « جول  ملرسوم  بالنسبة  احلال  هو 
ينص على إجبارية و مجانية التعليم لألهالي ، و هو 
املرسوم الذي عارضه املعمرون ، و كان هدف هذه 
السياسة التعليمية الفرنسية هو إيجاد نخبة محلية 
سياسة  جتسيد  و   ، فرنسيني  تكوين  و  ثقافة  ذات 
اإلدماج لضمان الهيمنة الفرنسية على ثقافة السكان 
احملليني و السيطرة على عقولهم و قلوبهم ، و حتويلهم 

إلى مدافعني شرسني على الثقافة الفرنسية .
رهاناتها  و  أسئلتها  و  الهوية  شكلت  هكذا  و   
موضوعا للسجال الفكري بني تيارات احلركة الوطنية 
، لينتصر يف النهاية التيار الوطني االستقاللي الذي 
يتبنى إيديولوجيا التيار اإلصالحي املتمثل يف شعار 
« اإلسالم ديننا و العربية لغتنا و اجلزائر وطننا « بعد 
االستقالل على ما يثيره هذا التوجه من صراعات 

هوياتية لم حتسم واقعيا إلى اليوم .

الدكتور: مصطفى كيحل ■

الهوية بين اإليديولوجيا و التاريخ

لم يكن غرض 
اإليديولوجيا االستعمارية 
الفرنسية استغالل ثروات 

اجلزائر و إحلاق اجلزائر 
بفرنسا فقط, وإمنا تكريس 
أطروحات تنسف وجود 
اجلزائر يف التاريخ من 

خالل القول بأن اجلزائر 
كانت أرضا شاغرة, ولم 
تكن تتمتع بالسيادة ، 
و يوم احتاللها كانت 

تعيش حالة من الفوضى 
و االنفالت ،  وهي 

باألساس مستعمرة رومانية 
و جزءا ال يتجزأ من 

خرافة إفريقيا الالتينية 
، فالفرنسيون قدموا 

أنفسهم على أنهم خلفاء 
اإلمبراطورية الرومانية 

التي قامت على االستعباد 
األبدي لألهالي، وأن 
األهالي كائنات من 

الدرجة السفلى و أجانب 
و عليهم طاعة أسيادهم.

الجزء: 2
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 السنة 01 - العدد 89 
ا摀扰حد 23 جمادى ا摀戰ول1441 هـ - 19 جانفي2020م

كشف صيودة والي العاصمة عبد ا摀拠الق أن انط摀扰ق عملية الترحيل الـ 25 
سيكون بداية ا摀戰سبوع ا摀摐قبل، وستخص توزيَع 3000 وحدة سكنية اجتماعية 

搐撠 صيغة الّسكن التساهمي ا摀扐يجاري.
اليوم  技摐ناسبة  برنامج خاص   搐撠 مشاركته  أمس خ摀扰ل  يوَم  وأوضح صيودة، 
الوطني للبلدية ا摀摐صادف لـ18 جانفي من كل سنة، أنه سيتم توزيع 3000 وحدة 
مواصلة  وذلك  ا摀摐قبل،  ا摀戰سبوع  خ摀扰ل  ا摀扐يجاري  التساهمي  صيغة   搐撠 سكنية 

لعملية الترحيل الـ 25 التي شرعت فيها الو摀扰ية منذ أزيد من سنة.
وأّكد الوالي أن مصا摀拐ه تعمل - ا摀戠ن - على وضع الترتيبات ا摀戰خيرة لضبط 
ا摀扐حصاء وتطهير قوائم ا摀摐ستفيدين، مشيرا إلى أن عملية الترحيل ستمس كل 

ا摀摐قاطعات ا摀扐دارية الـ 13 لو摀扰ية ا摀拀زائر.
وأج

بلســــــان: ريـــاض هــويـــلي 

نهايـــُة 
ـبــع  السَّ
ـاف الِعجـَ

撠摠ل يوم摀扰خ

مصـرُع 8 أشخـاص فـي حـوادث َسيـر 

وسي 攐擰م الر摀扰ع摀扐وفقا ل

 الَجزائـر استعملـت أسلحـًة 
ُمصنعـة ومطـورة محليًّـا 

رصد ا摀扐ع摀扰م الروسي، يوَم أمس، أبرز ما اشتكلت عليه التدريبات 
ا摀戰خيرة للجيش الوطني الشعبي 搐撠 مناورات »بركان 2020». 

 搐撠 ركبات القتالية روسية الّصنع摀摐دث الّروس عن مشاركة ا抠拐و
ا摀摐ناورات، وكذلك وحدات ا摀摐دفعية ذاتية الدفع التي 抠摐 شراؤها من 

الص撠摠. فيم كشفت قناة »سبوتنيك« ا摀摐تخصصة أن ا摀摐ناورات عرضت 
فيها ا摀摐دافع ذاتية الدفع بعج摀扰ت مع مدافع »هاوتزر« عيار ) 122 ملم 
D-30)، التي 抠摐 إنشاؤها على أساس الشراكة »ا摀拀زائرية – ا摀摐摀戰انية« 
(Mercedes-Benz Zetros 2733A). وركز ا摀扐ع摀扰م 
الروسي أيضا على قوة أنظمة قاذف الّلهب الثقيلة الروسية )توس1-أ( 
»سولنتسيبيك« خ摀扰ل ا摀摐ناورات، وهي القاذفات التي سبق و抠拐دث 

عنها ا摀扐ع摀扰م الغربي بإسهاب وصنفت 搐撠 ا摀摐رتبة الثانية بعد ا摀戰سلحة 
النووية ا摀扐ستراتيجية. 

BMP-) شاة القتالية摀摐ناورات مشاركة مركبات ا摀摐كما عرفت ا
2M)، التي 抠拐 抠摐ديثها 搐撠 ا摀拀زائر 技摐ساعدة من الّروس.

وليد كويني

 撠摠اليوم خ摀扰ل  ا摀摐دنية،  ا摀拐ماية  وحدات  سجلت 
من  مختلفة  مناطق  عدة   搐撠  摀扰تدخ  5550  ،撠摠نصرم摀摐ا
 搐撠 تسببت  مرور  حوادث   08 إثر  تدخلت  حيث  الوطن، 
وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. يذكُر أن أثقل 
 撠摠زائر بوفاة شخص摀拀يات ا摀扰حصيلة سجلت على مستوى و
مستوى  على  سياحية  سيارة  دهستهما  إذ  سير؛  搐撠 حادث 
البيضاء.  دار  بدائرة  ا�مدية  ببلدية  ا摀摐عارض  قصر  مدخل 
كما لقي شخص撠摠 مصرعهما 搐撠 و摀扰ية البليدة إثر حادث مرور 
抠摐ثل 搐撠 اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية على مستوى 

طريق السيار »شرق-غرب« ببوفاريك. 
لقي  رجل  لنقل  ا摀摐دنية  ا摀拐ماية  مصالح  تدخلت  كما 
مصرعه جراء استنشاقه غاز أحادي أكسيد الكربون، بحي 

570 مسكنا ببلدية ا摀摐سيلة. 搐撠 ح抠摐 ،撠摠 تقد撠摐 ا摀扐سعافات 
الكربون  أكسيد  أحادي  بغاز  34 شخصا تسّمموا  لـ  ا摀戰ولية 
و摀扰ية  من  بكل  ا摀摐اء  وسخان  التدفئة  أجهزة  من  ا摀摐نبعث 
واحد(،  )شخص  ا摀摐سيلة  و摀扰ية  أشخاص(،   5( سطيف 
 6( البليدة  و摀扰ية  واحد(،  )شخص  بوعريريج  برج  و摀扰ية 
اثنان(، و摀扰ية قسنطينة  أشخاص(، و摀扰ية تيبازة )شخصان 
(03 أشخاص(، و摀扰ية تيارت )03 أشخاص(، و摀扰ية تبسة 
و摀扰ية  أشخاص(،   03( البويرة  و摀扰ية  أشخاص(،   04)
واحد(،  )شخص  ا摀拀لفة  و摀扰ية  واحد(،  )شخص  النعامة 
و摀扰ية غرداية )شخص واحد(، وو摀扰ية قا摀摐ة )03 أشخاص(. 
مكان   搐撠 بالضحايا  تكفلت  ا摀拐مايةا摀摐دنية  مصالح  أن  يذكر 

ا摀拐وادث، وحولتهم إلى ا摀摐راكز الصحية ا�لية. 

ميلة

العثـوُر علـى جّثـة ستِّينـي 
تدخلت 

الوحدة الرئيسية 
للحماية ا摀摐دنية 
لو摀扰ية ميلة، يوم 
أمس، وبالتحديد 

搐撠 الساعة 10 
صباحا من أجل 

نقل جثة كهل يبلغ 
من العمر 67 سنة. 

هذا، ووجدت 
الضحية ملقاة على 

ا摀戰رض با摀摐كان ا摀摐سمى »النهوض« 技摐حاذاة الطريق الوطني رقم 79 بلدية ميلة.
يذكر أن ا摀拀ثة 摀扰 توجد عليها أي آثار تعنيف أو اعتداء، وعليه جرى نقله من طرف عناصر 

.摀扰ستشفى ميلة، ليبقى سبب الوفاة مجهو技摐 ثث摀拀دنية إلى مصلحة حفظ ا摀摐ماية ا摀拐ا

باتنة:

حجـــُز 57.48 قنطارا 
جــــاج مــن الدَّ

抠摐ّكنت الفرقة ا摀扐قليمية للدرك الوطني ببلدية الشمرة بو摀扰ية 
باتنة من حجز ما 摀扰 يقل عن 57،48 قنطارا من الدجاج غير الصالح 

ل摀扰سته摀扰ك البشري، كان مهيأ للبيع وذلك على مستوى مذبح 
للدواجن 技摐شتة أو摀扰د العمراوي بالبلدية ذاتها.

وأوضح بيان ا摀摐جموعة ا摀扐قليمية أن العملية جاءت بناء على ورود 
معلومات إلى مصالح الدرك الوطني، 技摐 - 抠摐وجبها - تفتيش ا摀摐ذبح وفقا 
ل摀扐جراءات القانونية، حيث 抠摐 العثور على كمية الدجاج التي كانت 
مغلفة بشريط ب摀扰ستيكي شفاف مهيأة للبيع، با摀扐ضافة إلى صناديق 
ب摀扰ستيكية بها أحشاء دجاج )كبد( تفتقر لشروط التخزين ا摀摐عمول 

بها.
وبعد عرض ا摀摐واد على الطبيب البيطري الذي أكد أن كمية 

الدواجن ا摀摐قدرة 57،48 قنطارا وكذا ا摀戰حشاء ا摀摐قدرة بـ 385 كلغ غير 
صا摀拐ة ل摀扰سته摀扰ك وغير مطابقة للمعايير الصحية، حجزتها ا摀摐صالح 

ا摀摐ختصة وعملت على إت摀扰فها فورا.

سبُع سنواٍت ويزيد 
لم 抠拐ضِر ا摀拀زائُر 
اجتماًعا إقليمًيا أو 

دولًيا 技摐شاركة رئيس 
 攐擰مهورية، فكل摀拀ا

دوات  攐擠جتماعات والن摀扰ا
التي ُعِقدت على أعلى 

ا摀摐ستويات كانت ا摀拀زائر 
فيها غائبًة؛ لتضِيَع - 

بذلك - مصالَح عظيمة.
قد يقول قائٌل: وماذا 
عن تلك الُوفود التي 

كانت ُترسل إلى مختلف 
 搐撠 أقاع العالم؟ هل ُكّنا

سبع عجاف؟!
搐撠 هذا ا摀扐طار، حملُت 

السؤال مرًة إلى 
 撠摠أحد الّدبلوماسي

ا摀拀زائري撠摠 الذي عمل 
سفيرا 搐撠 العديد من 
العواصم، فصدمني 
ح撠摠 قال: إّن الكثير 

من ا摀扰جتماعات على 
 摀扰 مستوى الرؤساء

يحُضرها إ摀扰 الّرؤساء، 
وإن ا摀摐وفوَد أو ا摀摐رسول 
摀扰 يحضُر إ摀扰 ا摀拀لسة 
ا摀扰فتتاحية؛ ومن هذا 
ا摀摐نظور، تتجلى أهميُة 

حضور الرئيس عبد 
ا摀摐جيد تبون مؤ抠摐َر 
برل撠摠 حول ليبيا؛ 
فالغياب على مدار 

السنوات ا摀摐اضية كّلَف 
ا摀拀زائَر تدويَل ا摀戰زمة 
وأخرجها من نطاقها 
ا摀扐قليمي والقاري، 
حيث تتمتع بنفوذ 

طاق الدولي  攐攀كبير إلى الن
حيث تتقاطع ا摀摐صالح 
وتتداخل ا摀拐سابات! 

 ومن هنا، فإن فإّن 
قرار مشاركة الرئيس 

عبد ا摀摐جيد تبون 
搐撠 مؤ抠摐ر برل撠摠 قراٌر 

ُد الرغبة  攐攀صائب يجس
搐撠 العودة إلى الصفوف 

ا摀戰ولى دبلوماسًيا، 
واتخاذ القرار ا摀摐ناسب 

搐撠 الوقت ا摀摐ناسب، سيما 
إذا تعّلَق ا摀戰مُر بالُعمق 
ا摀扰ستراتيجي ل摀戰من 

القومي. 
وبهذا، فإن خرجة تبون 

إلى برل撠摠 لن تكون 
بع  攐擠إيذاًنا بنهاية الس
الِعجاف دبلوماسًيا 
فقط، ولكن سياسيا 

أيضا.

                       

توزيــُع 3000 وحـدة سكنيَّــة ا摀戰سبـوع الُمقِبـــل
رحيل الـ 25 攐擠إطار عملية الت 搐撠

ليلى بوالفلفل

رحمة عمار 

    
   
   

          
            

       

         
       

           
           

            
        

           
     

 

 
  
   

 

  
  

 
  
  
 

   

   
 

وفاة الدكتور والكاتب الشيخ عشراتي 
انتقل إلى رحمة ا�، أمس السبت، 

الكاتب الصحفي والدكتور عشراتي 
الشيخ، عميد ا摀戰طباء 搐撠 و摀扰ية البيض 

 搐撠 الفقيد كانت له إسهامات كثيرة
الصحف وا摀拀رائد ا摀扐لكترونية، وعرف 

搐撠 بدايات جريدة الشروق بعموده الشهير 
»حجرة 搐撠 الصباط«.

ل摀扐شارة، تشيع جنازة الفقيد اليوم 
ا摀戰حد 技摐قبرة سيدي أحمد 搐撠 البيض.

    

     

        
     

       
     

     
     

      
      

      
      

       
       

       
     

   
 

  
 

  
   
   
  


