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زغماتــي يطلــب رفـــع 
الحصانــة عــن واعلـــي

درَس مكتب ا摀摐جلس الوطني 
الشعبي، يوم أمس، طلَب وزير 

العدل بلقاسم زغماتي رفَع 
ا摀拐صانة عن الوزير السابق 

والبر摀摐اني ا摀拐الي عبد القادر 
واعلي.

هذا، وسبق أن طالب وزير العدل 
برفع ا摀拐صانة عن عدد من الّنواب 

سابقا، على غرار بهاء الدين 
طليبة، ومحمد جميعي، واسماعيل 
بن حمادي. 搐撠 ح撠摠، صّوت الّنواب 

بعدم رفعها عن ا摀戰خير.

04
في كتاَب الفرنسية  攐攀ؤل摀摐 شخٌص واحد أّلف 5 عناوين وملياران

الجيـُل الّثانــي فـي عيـــن 
ا摀扐عصار ومطالٌب بالتحقيـق 

撠摠برل 搐撠 زمة الّليبية摀戰بوادُر َحلحلِة ا

تبون: الجزائر مستعدة 摀扰حتضان 
الحـوار بيـن الفرقـاء الليبيين

08
抠摐نراست

ِد摀扰摀扰ُت الّشاي في ثقافة 
التـوارق أو إموهــاغ

10
غليزان

 مستفيـــــــدون 
كِن يعترضون  من السَّ
موكــَب الوالـــي 

06
تبسة

بّطالوالماء ا摀戰بيض 
يطالبـون بفتــِح 
مصَنــع الّزجـاج

02

اسة البزَناسّيةاسة البزَناسّيةسة البزَناسّيةة البزَناسّية البزَناسّيةالبزَناسّيةلبزَناسّيةبزَناسّيةزَناسّيةَناسّيةَاسّيةاسّيةسّيةّيةّةة جُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةجُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةُ ا摀戠خر للّساسة البزَناسّية ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةا摀戠خر للّساسة البزَناسّية摀戠خر للّساسة البزَناسّيةخر للّساسة البزَناسّيةر للّساسة البزَناسّية للّساسة البزَناسّيةللّساسة البزَناسّيةلّساسة البزَناسّيةّساسة البزَناسّيةّ الَوجُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةالَوجُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةلَوجُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةَوجُه ا摀戠خر للّساسة البزَناسّيةَ

02
رغَم ا摀扰حتجاجات ا摀摐طالبة بإ摠拀از ازدواجيات لطرق الوادي

دمـــاٌء..علـــــى مذبـــــِح 
طرقــات تــدرُّ الم摀扰ييــر!

撠摠الوطني 撠摠الوالي: ازدواجية للطريق  
 03 و48 ستنجــزان هــــذه الّسنــــة 

 بارونـات بارونـات ارونـات رونـات ونـات نـات ـات ات ت ا摀扰ستيراد.. ا摀扰ستيراد.. 摀扰ستيراد.. ستيراد.. تيراد.. يراد.. راد.. اد.. د.. .. . 
دعوات لرفع ا摀扰حتكار عن الّتجارة ا摀拠ارجّية

13
الفـاف تجري تغييرات الفـاف تجري تغييرات لفـاف تجري تغييرات فـاف تجري تغييرات ـاف تجري تغييرات اف تجري تغييرات ف تجري تغييرات  تجري تغييرات تجري تغييرات جري تغييرات ري تغييرات ي تغييرات  تغييرات تغييرات غييرات ييرات يرات رات ات ت 
علـى برنامـج الخضـرعلـى برنامـج الخضـرلـى برنامـج الخضـرـى برنامـج الخضـرى برنامـج الخضـر برنامـج الخضـربرنامـج الخضـررنامـج الخضـرنامـج الخضـرامـج الخضـرمـج الخضـرـج الخضـرج الخضـر الخضـرالخضـرلخضـرخضـرضـرـرر

  2021-2020 6 وديات 搐撠 برنامج 

 الُقل من ِقبلة للُمصطافين
 إلــى وجهـة للحراقة

撠摠سؤول摀摐هميُش وظلم ا 攐擠عندما يتحالُف الت

آخـر خبــر

روبورتـــــاج 04

3 ضحايـــا بالطريق الوطني رقم 03 يومّيا

رخيلـــة: 摀扰 بد من أخلقـة 
ا摀拐ياة ا摀扰قتصادية و عقلَنة 

الَعــام الّشــــَـأن  إدارة 

03



تبون: الجزائُر مستعدة الحتضان الِحوار بين الُفرقاء الّليبيين

أكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يوم أمس، خالل كلمته التي ألقاها يف  ندوة 
برلني اخلاصة بامللف الليبي، أن جميع األطراف مطالبة بوضع خارطة طريق واضحة 
لتثبيت الهدنة يف ليبيا، مؤكدا استعداد اجلزائر  احتضاَن احلوار بني الفرقاء الّليبيني.

وأوضح تبون أن املنطقة يف حاجة إلى استقرار مبني على منظومة األمن املشترك، وأن 
اجلزائر بإمكانها الّنأي عن أي تدخل أجنبي باملنطقة، موضحا أنه ال يخفى على أحد 
أن التنافس اإلقليمي والدولي حول األزمة الليبية واألجندات املتناقضة ُيبقى الوضع 

على حاله، مثمنا موقف وقف إطالق النار املبدئي يف ليبيا.
هذا، ووقف تبون دقيقة صمت من أملانيا على روح ضحايا مجزرة الوادي.

02
أخبار السياسة

رغم َ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديرغم َ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديغم َ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديم َ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي َ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديَ االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي االحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادياالحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديالحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديحتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديتجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديجاجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادياجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديجات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديات  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديت  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي  اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي اُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادياُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديُملطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديُطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديطالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديالبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديلبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديبة  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادية  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي  بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادي بإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديبإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديإجناز  ازدواجيات  لطرق  الواديجناز  ازدواجيات  لطرق  الوادياز  ازدواجيات  لطرق  الواديز  ازدواجيات  لطرق  الوادي  ازدواجيات  لطرق  الوادي ازدواجيات  لطرق  الواديازدواجيات  لطرق  الواديزدواجيات  لطرق  الواديدواجيات  لطرق  الواديواجيات  لطرق  الوادياجيات  لطرق  الواديجيات  لطرق  الوادييات  لطرق  الواديات  لطرق  الواديت  لطرق  الوادي  لطرق  الوادي لطرق  الواديلطرق  الواديطرق  الواديرق  الواديق  الوادي  الوادي الواديالواديلواديوادياديديي

دماء.. على «مذبح » ُطرقات ُتِدّر الماليير 
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رشيد  شويخ 
للطرقات  ازدواجيات  إجناز  مطلب  يزال  ما 
الوطنية العابرة لتراب والية الوادي ، من أهم 
ما يتطلع السكان لتجسيده على أرض الواقع؛ 
إذ ترتفع األصوات أكثر مع جتدد حوادث املرور 
على مستواها ، والتي كان آخرها ما جد صباح 
أمس األحد عندما لقي 12 شخصا مصرعهم 
يف حادث اصطدام عنيف على مستوى الطريق 
الشمالي  املدخل  عند   ،03 رقم  الوطني 

للوالية.
تعج املجموعات اخلاصة بسكان والية الوادي 
غرار  على   ، االجتماعي  التواصل  شبكة  يف 
تضم  التي  سوف»  «شوف  أخبار  مجوعة 
إلجناز  بالدعوات   ، عضو  ألف   210 من  أكثر 
 -  48) الثالثة  الوطنية  بالطرق  ازدواجيات 
خاصة   ، الوالية  تراب  عبر  املارة   (16  -  03
بعد وقوع حوادث مرورية مميتة على مستواها. 
التي  االحتجاجية  احلركات  مع  موازاة  وذلك 
تتمظهر أساسا يف غلق هذه الطرقات يف وجه 
مثال   03 رقم  الوطني  فالطريق  ؛  املرور  حركة 
الذي يربط واليات الشرق باجلنوب الشرقي، 
ويعبر والية الوادي على مسافة 127 كيلومترا 
يشهد  الوطني  لالقتصاد  ويعتبر شريانا حقيقا 
حركات احتجاجية وغلقا يف نقاط عديدة ويف 
املتكررة  املرور  حوادث  بسبب  متفرقة  فترات 
والتي يرجعها األهالي لكثافة احلركة فيه وعدم 
وجود ازدواجية به، وهو ما يفسر كثرة ضحاياه 
املدنية  احلماية  ملصالح  إحصائية  تؤكد  إذ 
ما  تسجيل  اخلصوص،  هذا  يف  بالوادي، 
الطريق  يوميا على مستوى  معدله 03 ضحايا 
اإلطار،  هذا  ويذكر، يف  وجرحى.  قتلى  بني 

منتخبني  من  احملليني  املسؤولني  من  عددا  أن 
ومدراء تنفيذيني نالوا نصيبهم من هذا الطريق 
لوالية  سابق  ديوان  رئيس  فيها  تويف  التي   ،

الوادي ورئيس بلدية سابق للمغير. 
مستوى  على  مزدوج  طريق  إجناز  و يكلف 
الطريق الوطني رقم 03 ، عبر املسافة التي مير 
الوادي، بحسب  بـ 8 بلديات من والية  فيها 
مليار  للوالية 800  العمومية  األشغال  مديرية 

سنتيم.
 يذكر أن االحتجاجات بلغت الذروة قبل نحو 
أشخاص  خمسة  تويف  عندما  بالضبط  السنة 
املغير  مدينة  من  ينحدرون  واحدة  عائلة  من 
غلق  خاللها  ،استمر  مروع  سير  حادث  يف 
السير  حركة  تعد  ولم  أسبوع.  نحو  الطريق 
الوادي عبد  لطبيعتها إال بعد أن تدخل والي 
مشروع  بإطالق  تعهد  الذي  سعيد  بن  القادر 
وهو   03 رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية  إجناز 
مالي  بغالف  الوالية  استفادت  حيث  مت،  ما 
الطريق  ازدواجية  إلجناز  خصص  استعجالي 
كيلومترا   50 مسافة  على  وذلك  املذكورة، 
هذا  يف  أوضح  أجزاء.  ثالثة  إلى  قسمت   ،
خص  تصريح  يف  الوادي،  والي  الصدد 
ازدواجية  من  أجزاء  أن  الوطن»  «أخبار  به 
التكفل  سيتم  و48   03 الوطنيني  الطريقني 
إذ سيتم  السنة 2020 ،  بإجنازها خالل هذه 
الشطر  تسليم  فور  املشروع  من  ثان  شطر  منح 
األول الذي سيتم تسليمه قريبا ،كما كشف 
مبنحها  تلقت وعودا  الوالية  أن  الصدد  يف هذا 
16 رقم  الوطني  الطريق  الزدواجية  أول  شطرا 
يف جزئه. الرابط بني مدينتي الوادي وتقرت. 
و يعتبر الكثير من سكان الوادي عدم برمجة 

مشروع إجناز ازدواجية الطرقات الوطنية العابرة 
لواليتهم تهميشا لهم، خاصة أن هذه األخيرة 
تعرف - وبحسب أرقام مديرية النقل - حركة 
03 رقم  الوطني  فالطريق  ؛  جدا  كثيفة  مرور 
الوزن  من  أغلبها  يوميا  مركبة  ألف   12 تعبره 
حقول  العادة  يف  وجهتها  تكون  والتي  الثقيل 
أما  وإيليزي.  ورقلة  واليتي  يف  والغاز  البترول 
بني  يربط  والذي   48 رقم  الوطني  الطريق 
اآلخر  هو  فيعرف  وبسكرة،  الوادي  مدينتي 
مركبة  آالف   8 بنحو  تقدر  كثيفة  مرور  حركة 
رغم  لكن  رسمية.  إحصائية  بحسب  يوميا، 
املذكورة  الطريق  جتتاز  التي  السلع  من  املاليير 
فهي  ازدواجيتها  عدم  عن  وفضال  أنها  إال 
واالنحناءات  احلفر  تغزوها  إذ  جدا.  رديئة 
تسبب  ما  األمواج،  تشبه  أصبحت  حتى 
آخرها  كان  قاتلة  مرور  حوادث  تسجيل  يف 
عائلة  أفراد  تويف  عندما  األسبوعني  نحو  قبل 
بأكملها تنحدر من مدينة ورقلة يف حادث سير 

وقع على مستواه.
يف  املركزية  السلطات  استجابة  انتظار  ويف 
مسؤولي  وحتى  سكان  ملطالب  العاصمة 
والية الوادي، ببرمجة مشروع إنشاء ازدواجية 
الضحايا  قائمة  تبقى  الوطنية  للطرقات 

مفتوحة. 
 من جهة أخرى، كلف رئيس اجلمهورية الوزير 
األول عبد العزيز جراد باتخاذ كافة اإلجراءات 
وادي  باملصابني جراء حادث  للتكّفل  الالزمة 
سوف، حيث تنقل وزير الداخلية كمال بلجود 
ووزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد إلى مكان 
احلادث عينه، مساندة ألهالي الضحايا واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة للتكفل بهم.

 ، بحدة  شيتور،  الدين  العلمي شمس  والبحث  العالي  التعليم  وزير  انتقد 
مستوى التعليم يف البالد.

الوطنية  الندوة  أعضاء  تنصيب  على  إشرافه  خالل  شيتور،  أوضح  و 
للمؤسسات البحثية، أن دور اجلامعة اجلزائرية جد حساس بالنسبة ملستقبل 
البالد، وقال»نحن يف مفترق الطرق من حيث الكمِّ والَكيف». وأفاد شيتور 
بأنه ال يهتم اللغة التي يتم بواسطتها تلقني العلوم، ويعتقد أن األهم بالنسبة 

له هو احملتوى سواء كان باللغة الفرنسية أو اإلجنليزية. 
 خرجة وزير التعليم هذه جاءت معاكسة متاًما ملا فعله سلفه الوزير بوزيد الذي 
كان يسعى لتعزيز اللغة اإلجنليزية وتدريس العلوم باجلامعة بهذه اللغة احلية 

عوًضا عن اللغة الفرنسية.
و كانت وزارة التعليم العالي يف عهد الوزير السابق طيب بوزيد قد أطلقت عبر 

منصة رقمية يف 5 جويلية املاضي استفتاء استمر شهًرا بشأن تعزيز مكانة اللغة 
اإلجنليزية يف اجلامعة، وأظهرت نتائجه دعم األغلبية الساحقة من املصوتني 
مشارك  ألف   87 على  يزيد  ما  بني  من   94.4% وصوت  اإلجنليزية.  للغة 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  يف  اإلجنليزية  استعمال  تعزيز  لصالح 
مقابل %5.6 صوتوا بالعكس، يف حني أعلنت وزارة التربية مطلع جويلية 
واألساتذة،  للمعلمني  املهنية  الترقية  اختبارات  من  نهائًيا  الفرنسية  إلغاء 
وأعلن وزير التربية عبد احلكيم بلعابد إدراج اإلجنليزية يف مسابقات التوظيف 

اخلارجية، وصار بإمكان املترشحني االختيار بينها وبني الفرنسية.
العربية  باللغتني  للطلبة  كلمة  وّجه  أن  السابق  العالي  التعليم  لوزير  وسبق 
على  وناشطني  طلبة  إعجاب   - حينها  يف   - احلادثة  وأثارت  واإلجنليزية، 

شبكات التواصل االجتماعي.

هذا، ورافع شيتور خالل اللقاء ذاته لصالح رفع مستوى اجلامعة، وأعلن عن 
مد يده لألساتذة لتغيير تلك الصورة النمطية التي التصقت باجلامعة واألستاذ 

ودعا الباحثني إلى ضرورة الّتجند يف هذا املسار.
و أعلن وزير التعليم العالي عن تنظيم صالون وطني لعرض مذكرات التخرج 
يجب  منها  باملائة   20 أن  كشف  التي  البحثية،  املشاريع  والترويج ألحسن 
كتصنيع  العلمية  التخصصات  يف  السيما  فعلية،  مشاريع  إلى  تتحول  أن 
املواد الكيميائية، التي قال إن استيرادها ُمكلف للدولة التي متلك إمكانات 

لتصنيعها من خالل خلق مؤسسات ناشئة يف الذكاء اإلصطناعي.
عّمــــــار قـــردود

ةة 2020 2 % %  من  اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية من  اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةمن  اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةن  اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية  اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية اُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةاُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةُملذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةُذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةذكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةكرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةرات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةات  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةت  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية  يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية يجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةيجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةجب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةب أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية أن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةأن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةن  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية  تتحول  إلى  مشاريع  فعلّية تتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةتتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةتحول  إلى  مشاريع  فعلّيةحول  إلى  مشاريع  فعلّيةول  إلى  مشاريع  فعلّيةل  إلى  مشاريع  فعلّية  إلى  مشاريع  فعلّية إلى  مشاريع  فعلّيةإلى  مشاريع  فعلّيةلى  مشاريع  فعلّيةى  مشاريع  فعلّية  مشاريع  فعلّية مشاريع  فعلّيةمشاريع  فعلّيةشاريع  فعلّيةاريع  فعلّيةريع  فعلّيةيع  فعلّيةع  فعلّية  فعلّية فعلّيةفعلّيةعلّيةلّيةّيةّ
شيتور: ال َيهُم الّتدريُس باإلنجليزية أو الِفرنسية..الُمهم هو المسَتوى

3 ضحايا بالطريق الوطني رقم 03 يومّيا
03 و48 ستنجزان هذه الّسنة  انعقدت أعمال القمة الدولية حول ليبيا يف العاصمة األملانية برلني، أمس األحد، بحث  الوالي: ازدواجية للطريقني الوطنيني

فيها املجتمع الدولي حًال لألزمة الليبية، فيما ركزت مسودة البيان اخلتامي على نزع سالح 
امليليشيات وإلزام جميع األطراف بتجنب األعمال العدائية، مبا فيها تلك التي تستهدف 

منشآت البترول.
و انطلق مؤمتر برلني الذي ُعقد يف مكتب املستشارة األملانية «أجنيال ميركل» للتباحث حول 
األزمة الليبية، يف سبيل إعادة امللف إلى النهج الدبلوماسي وإسكات لغة السالح يف بلد 
دمرته احلرب منذ 9 سنوات.وشوهد رؤساء الدول املدعوة إلى االجتماع ملتفني حول مائدة 

واحدة، قبل أن يجري إعالن االجتماع املغلق، ومغادرة الصحفيني القاعة املخصصة له.
وحضر اللقاء طرفا النزاع الرئيسيان، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق املعترف بها دولًيا 
واللواء املتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى بقواته إلى مد سيطرته على العاصمة طرابلس.

كما حضر املؤمتر 12 دولة على عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراع الليبي، حيث شارك 
يف املؤمتر كل من اجلزائر والواليات املتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصني، وأملانيا وتركيا 

وإيطاليا ومصر واإلمارات والكونغو.
ويأتي مؤمتر برلني بعد أسبوع من مؤمتر موسكو الذي غادره اللواء املتقاعد حفتر دون التوقيع 

على اتفاقية ق وقف إطالق النار.

نزُع سالح الِميليشيات وَسحب األسلحة الّثقيلِة والطائرات
امليليشيات  نزع سالح  إلى  تدعو  املسودة  أن  «رويترز»  وكالة  ذاته ، كشفت  السياق  و يف 
مع  والطائرات،  الثقيلة  األسلحة  سحب  مع  الوطنية،  األمن  قوى  ضمن  إدماجهم  أو 
دعوة «جميع األطراف املعنية ملضاعفة جهودها من أجل وقف مستدام لألعمال العدائية 
تبادل  عمليات  إطالق  ذلك  إلى  يضاف  النار».  دائم إلطالق  ووقف  التصعيد  وتخفيف 
األسرى كخطوة استعادة الثقة، غير أن الدبلوماسيني يشعرون بالقلق من إمكانية استغالل 

اجلانبان املتحاربان أي فترة هدوء يف القتال إلعادة إمداد اخلطوط األمامية.
ومن النقاط الرئيسية األخرى التي تركز عليها مسودة النقاش، االعتراف باملؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية كـ «كيان وحيد» يخول له بيع النفط الليبي، مع حث جميع األطراف على 
االمتناع عن األعمال العدائية ضد منشآت إنتاج النفط.ويأتي ذلك بعد أن أغلق رجال 
قبائل متحالفون مع قوات اجليش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر كل املوانئ البترولية 

يف شرق ليبيا.

لقاءاٌت ثنائّية جمعت الرئيس تّبون بزعماء الّدول الُمشاِركة
و انطلقت اجتماعات ثنائية حتضيرية لهذا املؤمتر شهدت لقاءات عدة من بينها لقاء رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يف برلني.فقد أفادت رئاسة 
اجلمهورية التركية، أمس األحد يف بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن لقاء 
جمع الرئيس أردوغان بنظيره اجلزائري عبد املجيد تبون ، على هامش مشاركتهم يف القمة 
حول ليبيا يف برلني.كما استقبل الرئيس تبون رئيس املجلس األوروبي «شارل ميشال»، 

مبقر إقامته يف برلني.

عّمـــار قـــردود

و ا

نزُع سالح اِمليليشيات وسحُب األسلحِة الّثقيلة والطائرات
َبوادر َحلحلِة األزمة الّليبّية في برلين!

اإلفراُج عن 16 متظاهرًا أوقفوا في الجمعة الـ 48
 أفرجت محكمُة سيدي امحمد بالعاصمة، يوم أمس، عن 16 متظاهرًا من مجموع املتظاهرين 
الـعشرين (20) الذين أُوِقفوا أول أمس اجلمعة، خالل مظاهرات اجلمعة الـ 48 نت احلراك 

الشعبي.
 وقالت مصادر «أخبار الوطن» إن املوقوفني جرى تقدميهم أمام نيابة محكمة سيدي امحمد يف 
لت محاكمتهم إلى تاريخ 9 فيفري املقبل بعد أن وافقت النيابة  إطار املُثول الفوري. فيما أجِّ

على طلب اإلفراج املؤقت.
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أخبار السياسة

باروناُت االستيراد..أو الَوجُه 
اآلخر للّساسة البزَناسّية 

عّمـــــــار  قـــردود
وحتّدَث رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون عن 
البارونات الذين َيعيثون فساًدا يف االقتصاد الوطني 
وضَع   ُ يتعنيَّ إنه  قائال  وثرواتها،  البالد  وُمقدرات 
املصالح  وجماعات  للوبيات  املُتزايد  للنفوذ  حٍد 
على  الرئيس  شّدَد  العمومية. كما  السياسات  يف 
طويلة  ملدة  صاحلة  قانونية  منظومة  صياغة  ضرورة 
الواضحة  الرؤية  تضمن  تقلُّ عن 10 سنوات،  ال 
املنظومة  يف  االستقرار  بهدف خلق  للمستثمرين، 

القانونية لتحفيز رجال األعمال على االستثمار.
فيها  يتحّكم  الوطنية  األسواق  كانت  ولطاملا 
أن  مبعنى  والطلب،  العرض  وليس  ميّونها  من 
السوق  يف  يتحّكمون  من  هم  االستيراد  بارونات 
معادلة  ضمن  املوز  حتى  أُدِخل  كما  واألسعار، 
أشهر.  منذ  أسعاره  تتراجع  أن  قبل  «احلاويات»، 
كما ارتفعت أسعار أصناف عدد من املواد الغذائية 
ودفع  املواطنني،  حفيظة  أثار  ما  واالستهالكية، 
حمالت  شنِّ  إلى  املستهلك  حماية  بجمعيات 
للقائمني على االستيراد  اتهامات  مقاطعة، وسط 
حني  يف  كبيرة،  بنسبة  األسعار  برفع  واملضاربني 
أثار  أن  بلعايب  بختي  السابق  التجارة  لوزير  سبق 

املوضوع.
اَحلياة  أخلقة  من  ُبدَّ  ال  رخيلة: 
أن الَعام االقتصادية  وعقلَنة إدارة الشَّ

يف  رخيلة،  عامر  الدستوري  اخلبير   ُيجيب 
الوطن»، أن «البارونات  لــ»أخبار  تصريح أدلى به 

موجدون يف كل املجاالت يف اجلزائر؛ يف السياسة، 
الصحافة وحتى يف  الثقافة، يف  االقتصاد، يف  يف 
الرياضة، لكن بروزهم كان يف القطاع االقتصادي 
واالستيراد،  اخلارجية  الّتجارة  مجال  يف  وخاصة 
بعض  السابق تغّول  النظام  عهد  يف  إّنه  حيث 
السياسة  اقتحام  من  متكنوا  الذين  األعمال  رجال 
وجنح  السياسة،  مفاصل  كل  يف  واستحكموا 
الستعمار  التأسيس  يف  واألعمال  املال  بارونات 
اقتصادي جديد للبالد، وذلك بواسطة سياسيني 
املال،  على  االستحواذ  يف  هؤالء  مهمة  ُيسهلون 

بحسبه.
و يعتقد رخيلة أن رئيس اجلمهورية يّتجه نحو 
إعادة تقنني احلياة االقتصادية عبر إنقاذ املؤسسات 
االقتصادية، التي حتولت إلى ملكية خاصة، من 
خالل تشّكل لوبيات بسبب االستحواذ على رأس 
املال واإلدارة، وهو األمر الذي يتنافى مع الشفافية 

االقتصادية.
محضة  إدارية  املسألة  أن  رخيلة  يرى  و 
للذين  دائمة  مراقبة  فرض  السلطة  وبوسع 
يبيحون ألنفسهم عن حرية العبث باملال العام دون 
وجه حق، حيث قال: «و لذلك هو حلقة مهمة 
اجلمهورية،  لرئيس  االقتصادي  البرنامج  يف 
واألكيد أن الدستور اجلديد سيتضمن ترسانة من 
انتظار  يف  االجتاه»،  هذا  يف  تدخل  التي  القوانني 
التطبيق. «الّرسم اإلضايف  بدَل جتميد  عملية 

استيراد اُملنتجات لرفِع مداِخل اخلزينة» 

 و يقترح رخيلة تعويض جتميد استيراد مئات 
لرسم  إخضاعها  مع  عليها  احلظر  برفع  املنتجات 
اخلزينة  مداخل  برفع  الّسماح  أجل  من  إضايف 
يف  التوازن  بعض  وإحداث  جهة،  من  العمومية 
املنتجات  بعض  عرض  رفع  خالل  من  األسواق 
التي ال تنتجها اجلزائر، أو ال يرقى إنتاجها محلًيا 

إلى تغطية الطلب الداخلي، من جهة أخرى.
هادف: البارونات ومافيا 

وسة التي َتنَخر  االستيراد. . السُّ
االقتصاد 

يف  املستشار  هادف  الرحمان   أوضح عبد 
لغرفة  السابق  والرئيس  االقتصادية،  التنمية 
تصريح  يف  املدية،  لوالية  والصناعة  التجارة 
عبد  اجلمهورية  «رئيس  أن  الوطن»،  لــ»أخبار 
املجيد تبون حارب بارونات ومافيا االستيراد عندما 
إدراًكا   ،2017 وأوت  ماي  بني  ما  أّول  وزيًرا  كان 
تنخر  التي  الّسوسة  هم  االستيراد  مافيا  أن  منه 
يف  تسببت  التي  احلرب  وهي  الوطني،  االقتصاد 
إسقاطه، بالرغم من أن احتكار «مافيا االستيراد» 
من  القانونية  اآلليات  ببعض  احلكومة  واجهته 
منتصف  اخلارجية  التجارة  قانون  تعديل  خالل 
2015، ومت استحداث نظام رخص االستيراد ُمتنح 
وفق مناقصة وطنية مفتوحة للجميع، واستطاعت 
هذه الرخص تقليص فاتورة الواردات، إال أنها لم 
تغّير من معادلة األشخاص الواقفني وراء عمليات 

االستيراد».

وقال تبون إّنه يهدف – بذلك - إلى تخفيف إجراءات التعيني يف املناصب السامية للدولة 
وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، وهذا يف إطار احترام األحكام الدستورية 

املعمول بها يف هذا الصدد.
الدستور أّكد على تقوية وتعزيز مكانة السلطة التنفيذّية بالنسبة إلى السلطات األخرى،إّال 
أن ذلك كان لصالح رئيس اجلمهورّية دون الوزير األّول، حيث َيحظى رئيس اجلمهورية بسلطة 
أزمة  إلى  السابق  الرئيس  تعرض  وعندما  معقول،  غير  بشكل  التعيينات  يحتكر  وكان  مطلقة 
صحية جعلته ُمقعًدا وغير قادر على ممارسة مهامه التي خولها إلى نفسه بقوة الدستور، الذي 

عّدله مرتني- آخرها يف 7 فيفري 2016 - حدث خلل كبير تسّبب يف شل عدة مؤسسات.
احلكومة  عمل  مخطط  يقدم  الذي  األول  الوزير  صالحيات  اجلزائري  الدستور  يحدد  و 
وميكن  عامة،  مناقشة  الغرض  لهذا  املجلس  ويجري  عليه  للموافقة  الوطني  الشعبي  للمجلس 

للوزير األول أن يكّيف مخطط العمل على ضوء هذه املناقشة بالتشاور مع رئيس اجلمهورية.
وافق  مثلما  األمة  أعضاء مجلس  أمام  نفسه  املخطط  عرًضا حول  األول  الوزير  يقدم  كما 
عليه املجلس الشعبي الوطني، كما ميكن له إصدار الئحة حسب ما تنص عليه املادة 94 من 

الدستور.
اجلمهورية يف حال  لرئيس  احلكومة  استقالة  يقدم  األول  الوزير  أن  املادة 95 على  وتنص 
عدم موافقة املجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل احلكومة، إذ يعني رئيس اجلمهورية من 

جديد وزيرا أّول.
وينحل املجلس الشعبي الوطني وجوًبا يف حال عدم موافقته مجدًدا على املخطط املعروض 
الشعبي  املجلس  انتخاب  غاية  إلى  العادية  الشؤون  تسيير  القائمة يف  احلكومة  وتستمر  عليه، 

الوطني وذلك يف أجل أقصاه ثالثة أشهر، كما ورد يف املادة 96.
وحتدد املادة 99 صالحيات الوزير األول املتمثلة يف توزيع الصالحيات بني أعضاء احلكومة 
اجتماعات  وترأس  والتنظيمات  القوانني  تنفيذ  على  والّسهر  الدستورية  األحكام  احترام  مع 
احلكومة وتوقيع املراسيم التنفيذية، كما يعّني يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس اجلمهورية 

باإلضافة إلى السهر على حسن سير اإلدارة العمومية.

ئاسة واحلكوَمة وازَن بني  الرِّ رخيلة:  قراُر  تّبون  سيِعيد التَّ
فإنه  الوطن»،  لــــ»أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  رخيلة،  عامر  الدستوري  اخلبير  بحسب  و 
كل  يف  يتدخل  الرئيس  بات  مطلقة،و  اجلمهورية صالحيات  رئيس  منح  مت  للدستور،  «طبًقا 
التنفيذية  وليس  والقضائية  التشريعية  السلطات  ويف جميع  وواردة  شاردة  وكل  وصغيرة  كبيرة 
فقط، بينما تقلص دور الوزير األول الذي أصبح تنسيقيا فقط وبدون صالحيات، يف حني يأتي 
القرار األخير التزاما بتقليص صالحيات رئيس اجلمهورية، معتبرا أنه مؤشر إيجابي وسيكون 
متهيدا إلعادة التوازن بني الرئاسة واحلكومة وإنهاء تغّول الرئاسة يف انتظار دسترة ذلك يف الدستور 

اجلديد املقبل.
واعتبر رخيلة قرار حتويل رئيس اجلمهورية سلطة تعيني عدد معني من إطارات الدولة إلى 
الوزير األول دستورًيا ألن الدستور يخول له ذلك، والذي نص على أنه ميكن للرئيس أن يفوض 

جزءا من صالحياته للوزير األول لرئاسة اجتماعات احلكومة فقط وال غير.
عّمـــــــار قـــردود

األخير  الوزراء  مجلس  اجتماع  تضمن 
إن  قال  السكن، حيث  يتعلق مبلف  فيما  وعودا 
املمتدة بني  الفترة  السكن سيركز، خالل  قطاع 
املواطن يف  2020 و2024، على «ضمان حق 
جديد  برنامج  تنفيذ  خالل  من  الئق»،  سكن 
يضم مليون وحدة سكنية مبختلف الصيغ وتسليم 

مليون ونصف مليون وحدة.
بقطاع  اخلاص  العمل  مخطط  ويعمل 
مجلس  على  األول  أمس  املعروض  السكن 
الوزراء على امتصاص العجز املسجل يف برنامج 
القدمية  البنايات  إشكالية  ومعاجلة   ،«2 «عدل 
اجتماعية  جتزئة  ألف   120 إجناز  واستئناف 
اجلنوب  واليات  يف  السكن  بطلبات  للتكفل 
اجلمهورية  رئيس  وشّدد  العليا.  والهضاب 
أقرب  البرامج اجلارية يف  على ضرورة استكمال 

اآلجال.

بوداود: تشييُد 1.5 مليون َسكٍن يف ظرف 
5 سنوات أمٌر غير معقول!

املجمع  رئيس  بوداود  احلميد  يرى عبد 
اجلزائري خلبراء البناء واملهندسني املعماريني، يف 
تصريح أدلى به لــ»أخبار الوطن»، أن اجلزائر ال 
تعاني من أزمة سكن بقدر ما تعاني من مشكلة 
لضبط  واضحة  إستراتيجية  وغياب  تنظيم 
القطاع، مشيًرا إلى أن املشكلة ُميكن حلها بكل 
سهولة من خالل إحصاء كل بلدية على مستواها 
جميع حاجياتها من السكن سنوًيا، ورفع التقارير 
واإلحصاءات إلى رئيس الدائرة ثم الوالي فوزير 
السكن وصوًال إلى رئيس اجلمهورية، وعبر 1541
بلدية عبر الوطن وبالتنسيق مع 572 دائرة و48
والية سنتمكن من سّد حاجيات اجلزائريني من 
السكنات. وهو ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء 
عند حديثه عن إرساء نظام معلومات إحصائية 

إلى  اللجوء  فيها  مبا  السكنات،  طلب  ملتابعة 
رقمنة اإلجراءات.و أوضح بوداود أن إجناز 1.5

مليون سكن يف ظرف 5 سنوات أمر غير معقول 
عملًيا، خاصة إذا مت اعتماد السياسات املنتهجة 
وأضاف  جناعتها.  عدم  أثبتت  والتي  سابًقا، 
السكنات  إجناز  يف  ليست  «املشكلة  إن  يقول 
ألن  املرافق،  ويف  ملستحقيها  منحها  يف  ولكن 
ورمبا  سكنية  أحياء  إنشاء  يعني  السكنات  إجناز 
مدن جديدة واألمر يتطلب مرافق وهياكل كبيرة 

وبالتالي أمواال معتبرة».
1.5 مليوَن سكٍن شاغر و1.2 مليون َسكن 

غير قانونّي 
أن  على  يدل  ما  فإن  املتحدث،  ووفق 
اإلستراتيجية  غياب  من  يعاني  السكن  قطاع 
شاغر  سكن  مليون   1.5 وجود  هو  والتنظيم، 
للسكان  العام  اإلحصاء  عنها  كشف  البالد  يف 

سكن  مليون   1.5 أن  إلى  أشار  2008.و  لعام 
طلب  امتصاص  على  قادر  مستغل  وغير  شاغر 
كبير للسكن يف اجلزائر، والدولة مطالبة بإجبار 
مالكي هذه السكنات على استغاللها أو تأجيرها 
لقاء مساعدات يف املجال الضريبي، أو العكس 
إبقائها  حال  أكبر يف  فرض ضرائب  من خالل 
ذكر  الشاغرة،  السكنات  جانب  مغلقة.وإلى 
تشييده  مت  مسكن  مليون   1.2 هناك  أن  بوداود 
إما بطريقة غير قانونية أو ما زال يف طور اإلجناز.

اجلزائر  السكن يف  «قطاع  فإن  بوداود،  وبحسب 
األوعية  قلة  يف  تتمثل  كبيرة،  مشكلة  يواجه 
العقارية إلجناز املشاريع السكنية، باإلضافة إلى 
حتايل املواطنني يف االستفادة من السكنات أكثر 
التقنيات  احلكومة  اعتماد  إلى  إضافة  مرة،  من 
القدمية يف بناء املساكن، يف حني يوجد تقنيات 
جديدة ميكن اعتمادها من شأنها توفير اإلسمنت 

واحلديد.
 إجناز 7.4 مليون وحدًة سكنّية يف اجلزائر 

خالل 57 سنة
بعد  اجلزائر   » أن  إلى  بوداود  أشار  و 
استقاللها يف 1962 كانت حتصي مليون و600
9 يوجد  إنه   - ُيقال   – واليوم  سكنية،  وحدة 
57 ظرف  يف  أنه  أي  سكنية  وحدة  ماليني 
سنة مت إجناز 7.4 مليون وحدة سكنية، معتبرا 
ذلك،  مت  حالة  ويف  معقول.  غير  يبدو  الرقم  أن 
ُيعانون من  يتساءل: «فلماذا ما يزال اجلزائريون 
أزمة السكن؟»، يف حني استبعد بوداود أن تزول 
تلبية طلبات  بأن  أزمة السكن نهائيًا، مستطردًا 

السكن احلالية أمر غير ممكن.
عّمـــــــار قـــردود

تسعى احلكومة إلى كبح جماح «بارونات» االستيراد، يف ظل اإلجراءات اجلديدة التي تستهدف التحكم يف فاتورة 
الواردات، لتخفيف األزمة املالية اخلانقة التي تواجهها البالد بسبب تراجع إيراداتها املالية وتآكل احتياطي الصرف، يف 
ظلِّ انخفاض العائدات املالية بسبب تراجع أسعار البترول منذ منتصف 2014. يف حني، سبق وأن راهن رئيس اجلمهورية 

وبيات خالل اجتماع مجلس الوزراء األخير. على فصل املال عن السياسة؛ وهو ما عاد عبر خطوة اإلشارة إلى اللُّ

دعواٌت  لرفِع  االحتكار عن الّتجارة  اخلارجّية     
   

ئيس لصالح الوزير األّول ى عن بعض صالحيات الرَّ تّبون يتخلَّ

كومةكومةومةمةة طوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةُ ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةتوازن  بين  الرئاسة والُحكومةوازن  بين  الرئاسة والُحكومةازن  بين  الرئاسة والُحكومةزن  بين  الرئاسة والُحكومةن  بين  الرئاسة والُحكومة  بين  الرئاسة والُحكومة بين  الرئاسة والُحكومةبين  الرئاسة والُحكومةين  الرئاسة والُحكومةن  الرئاسة والُحكومة  الرئاسة والُحكومة الرئاسة والُحكومةالرئاسة والُحكومةلرئاسة والُحكومةرئاسة والُحكومةئاسة والُحكومةاسة والُحكومةسة والُحكومةة والُحكومة والُحكومةوالُحكومةالُحكومةلُحكومةُحكومةُ متابعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةمتابعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةتابعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةابعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةبعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةعون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةون: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةن: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومة: الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومة الُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةالُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةلُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةُخطوُة ستوازن  بين  الرئاسة والُحكومةُ

احلكومة  َتِعد  بالقضاء  على  أزمة  الّسكن 

ّد صعب ّد صعب ّ صعب  صعب صعب عب ب  خبراء: تشييُد خبراء: تشييُد براء: تشييُد راء: تشييُد اء: تشييُد ء: تشييُد : تشييُد  تشييُد تشييُد شييُد ييُد يُد ُد ُ 11.1.51.5 مليوَن سكٍن خالل  مليوَن سكٍن خالل مليوَن سكٍن خالل ليوَن سكٍن خالل يوَن سكٍن خالل وَن سكٍن خالل َن سكٍن خالل َ سكٍن خالل  سكٍن خالل سكٍن خالل كٍن خالل ٍن خالل ٍ خالل  خالل خالل الل ل 55 سنوات أمٌر ِجّد صعب  سنوات أمٌر ِجّد صعب سنوات أمٌر ِجّد صعب نوات أمٌر ِجّد صعب وات أمٌر ِجّد صعب ات أمٌر ِجّد صعب ت أمٌر ِجّد صعب  أمٌر ِجّد صعب أمٌر ِجّد صعب مٌر ِجّد صعب ٌر ِجّد صعب ٌ ِجّد صعب  ِجّد صعب ِجّد صعب ِ

قرر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل أشغال اجتماع مجلس الوزراء 
ٍ من إطارات الدولة  املنعقد أمس األول السبت، حتويل سلطة تعيني عدد معنيَّ

إلى الوزير األول، وهو ما اعتبره متابعون خطوة من شأنها إحداث نوع من 
التوازن بني الرئاسة واحلكومة بدل تغّول األولى.
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عندما يتحالف الفقر والتهميش وظلم المسؤولين

الُقــل مــن ِقبلــة للُمصطافيـن إلـى وجهةٍ للحرقــة
بان املغامرين الذين يحلمون بالوصول إلى الضفة األخرى، يف رحالت إبحار غير   حتّولت عاصمة الدالفني واَملصيف الُقلي، غربي والية سكيكدة، مؤخرا، إلى القبلة رقم واحد للحراقة والشُّ

شرعي، وهذا باستغاللهم عزلة شواطئ املنطقة الطويلة والواسعة، باإلضافة إلى إمكانية فرص اإلبحار غير الشرعي وكذا سهولة اإلبحار مباشرة نحو جزر إيطالية.
 والغريب يف كل هذا، فإن العديد من بلديات غرب الوالية باتت ِقبلة للحراقة، حيث باتت كامل شواطئ غرب الوالية قبلة للعشرات من الشبان القادمني من كامل القطر الوطني، وخاصة من 

شرق البالد، قصد البحث عن فرصة للحرقة، فحّولوا كل شواطئها إلى منصات لإلبحار غير الشرعي حتى أنها كانت فرصة للتعريف بتلك.

جمال بوالديس 

شبان يستحدثوَن خًطا بحرًيا 
بين الّقل وإيطاليا

اكتشف، مؤخرا، اجلزائريون ومعهم أهالي مناطق غرب والية 
سكيكدة (من وادي بيبي ببلدية متالوس إلى غاية تلك الشواطئ 
11 شاطئا  الوالية)  أقصى غرب  الزهور  وادي  بلدية  املعزولة يف 
احلراقة  وقوارب  قوافل  النطالق  محطات  أضحت  معزوال 
الباحثني عن الهجرة غير الشرعية ناحية جزر سردينيا اإليطالية 
مجهول،  مصيرها  ومغامرة  حلم  وراء  الهثني  والمبيدوزا، 
يستعد  حتى  املناطق  تلك  يف  غرباء  شبان  يظهر  إن  ما  حيث 
اجلميع لسماع أخبار انطالق قارب من أي شاطئ صخري غير 
محروس، وامتدت تلك الظاهرة إلى شباب تلك املناطق املعزولة 
احملافظة، إذ أنهم باتوا هم كذلك ضمن قوافل احلراقة املغادرين 
«ميزرية»  نهاية  عن  باحثني  البحر،  من  األخرى  الضفة  إلى 
أغرقهم فيها كل مسؤول «ظالم» سرق فرصة عمله وقطع لقمة 

عيشهم. 
جامعيون وبّطالون ومعاقون والعبون يف قوافل احلراقة

ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت بشكل رهيب يف املدة 
ل وكامل شواطئ املَصيف القلي  األخيرة عبَر شواطئ «شولو» القُّ

لم تقتصر على محدودي املستوى من البطالني بل مست حتى 
العليا،  اجلامعيني وخّريجي اجلامعات من أصحاب الشهادات 
الذين لم تسعفهم الظروف يف احلصول على منصب، بل طالت 
حتى متزوجني فضلوا ركوب قارب احلرقة واالنطالقة إلى أوروبا 
أوالدهم.  لقمة عيش  تأمني  أفضل، من أجل  بحثا عن حياة 
واألكثر غرابة مما ُذكَر، أن رحلة املوت امتدت لتطال من ُيعَتَقد 
أنهم يف أريحية مادية كالالعبني احملترفني، على غرار الالعب 
الشاب  القل  وفاق  وحارس  حمزة  بوعزيز  عنابة  الحتاد  السابق 
وأبناء  جتارية  محالت  ميلكون  جتار  إلى  باإلضافة  بوعسلة، 
أصبحت  ظاهرة  يف  «موضة»  احلرقة  لتصبح  احلال،  ميسوري 

تستدعي دراسة معمقة لواقع مرير وخطير. 

بحارون يبيعون قوارَبهم 
بمبالغ  خيالية 

باتت  الّقل  مصيف  شواطئ  يف  املوت  قوارب  تنامي  ظاهرة 
استثمارا حقيقيا بالنسبة إلى العديد من الشبكات اإلجرامية، 
حالة  إعالن  ثّمَة  ومن  تفكيكها،  األمن  ملصالح  سبق  التي 
االستنفار القصوى خاصة وأن هذه املغامرة اخلطيرة التي ترمي 
املوت،  إلى  الواليات  باقي  وحتى  الوالية  أبناء  من  بالعشرات 
خارج  تنشط  شبكات  الظاهرة  تلك  وراء  أن  األكيد  ولكن 

االجتماعي  التواصل  منصات  يف  وحتى  الّقل،  مصيف  إقليم 
أحالم  يف  وإغراقهم  للحرقة  الشبان  وجتنيد  تنظيم  خالل  من 
تنظيم  من  املاليني  جمع  مقابل  حقيقية  موت  وجتارب  وردية 
البحارين  تنظيمها حتى بعض  التي يشارك يف  الرحالت  تلك 
ملنظمي  طائلة  بأموال  الصغيرة  قواربهم  يبيعون  الذين  الصغار، 
«احلرقة» وإن كان غالبيتهم من املسبوقني قضائيا ومن خرجي 
«املرجان»،  نهب  يف  املختصة  العصابات  من  وحتى  السجون 
الذين سبق ملصالح األمن أن أوقفت عددا منهم، والذين ميتد 

نشاطهم إلى غاية أقصى السواحل الشرقية للوطن.
لون السلطات املسؤولية مواطنون يستنكرون الظاهرة ويحمِّ

استنكر مواطنو بلديات مصيف الّقل ظاهرة الهجرة غير الشرعية 
التي  اخلطيرة  الظاهرة  هذه  األخيرة،  املدة  يف  استفحلت  التي 
فلذات  يرون  وهم  خاصة  الُقلّية،  العائالت  بال  تشغل  باتت 
أكبادهم يغامرون يف رحلة مجهولة النتائج، حيث يتفق اجلميع 
اخلطير،  الوضع  هذا  مسؤولية  احمللية  السلطات  حتميل  على 
خاصة أمام تواصل غياب التكفل االجتماعي بخرجي املعاهد 
بـ  التوظيف  عبر  منهم  التوظيف  فرص  وسرقة  واجلامعات 
«املعريفة» ناهيك عن احلقرة والتهميش اللذين تفشيا يف تلك 
املناطق، كما هو احلال يف عاصمة مصيف الّقل التي أغلقت 7

معامل حتويلية على مدار السنوات املاضية.
مآسي،  من  ذكره  سبق  ما  إلى  وباإلضافة  أخرى،  جهة  ومن 
حيث  املُبالغ،  الّرسو  مصيرها  أصبح  التي  بسفنه  امليناء  ضاق 
وأقدم  البطالة،  على  فن  السُّ أصحاب  من  العشرات  أُحيَل 

كانوا  وقت  املصيف، يف  بيع سفنهم يف عاصمة  بعضهم على 
التنمية  بعجلة  للدفع  والية،  إلى  منطقتهم  بترقية  يحلمون 
قوارب  أكبادهم  فلذات  ركوب  دون  احليلولة  يف  أمال  املشلولة 

«املوت».

130 شابا انطلقوا في رحالت 
الَموت من رأس بوقارون

غربي  القل  يف  الشرايع  ببلدية  بوقارون»  «رأس  منارة  كانت 
ظّل  بحٍر  املارة يف عرض  الّسفن  لتوجيه  منارة  والية سكيكدة 
صعبا وخطيرا سنوات طويلة، إال أنها حاليا باتت منارة لتوجيه 
العشرات من قوارب احلراقة ناحية أوروبا، وبالتحديد إيطاليا، 
حيث حصدت هذه الرحالت العديد من أرواح شباب يحلمون 
الشواطئ  إلى  أسبوعي  وبشكل  بالعشرات  ويتوافدون  بالهجرة 
اجلميع  اكتشفها  التي  املنسية  تلك  وحتى  املعزولة،  املجاورة 
رغم  وهذا  احلراقة،  شواطئ  بأنها  وطنيا  تعرف  وباتت  مؤخرا 
انطالق 130 املختصة  املصالح  املنطقة، حيث سجلت  خطورة 
من  شبان  غالبيتهم  أسبوع  من  أقل  يف  املوت  قوارب  يف  شابا 
إلى  اجلميع  تدعو  خطيرة  ظاهرة  يف  القلي،  املصيف  بلديات 
االستنفار ودق ناقوس اخلطر لوقف تلك الظاهرة قبل أن حتدث 

الكارثة خاصة وأن رأس بوقارون ال يرحم املغامرين.

 جامعيون وُمعاقون والعبون محترفون ِضمن الَقوافل 11 شاطئا معزوال تتحّول محطاِت إبحار!

سارة  بومعزة 
من  جملة  عن  عمراوي  مسعود  النائب  كشف 
فترة  خالل  التربية  قطاع  سادت  التي  اخلروق 
ما  خاصة  غبريط،  بن  نورية  السابقة  الوزيرة 
مت  إنه  قائال  الثاني،  اجليل  بإصالحات  تعلق 
تكليف شخص واحد بإجناز 5 عناوين، باإلضافة 
الستفادة مؤلفي اللغة الفرنسية من مليارين عن 
حتقيقات  بفتح  مطالبا  الواحد،  الكتاب  تأليف 

معمقة حول امللف.
انتقد النائب عن االحتاد من أجل النهضة والعدالة 
والبناء مسعود عمراوي إصالحات مناهج اجليل 
التي  النقاط،  من  جملة  سجل  حيث  الثاني، 
قال إنها هيمنت عليها، بداية من احملفظة الثقيلة 
واحلجم الساعي الكثيف الذي أغلق املنافذ على 
املقاربة  تطبيق  يف  التام  للعجز  وصوال  التالميذ 
يف  اإلدماجية  الوضعية  وباألخص  بالكفاءات، 

األقسام النهائية منذ تطبيق اإلصالحات. 

املقررات  أن  سابقا  التربية  قطاع  النقابي يف  وأبرز 
كتاب   : كمثال  التالميذ،  مستويات  تفوق 
السنة 5 ابتدائي و4 متوسط باللغة الفرنسية بعد 
طبعهما رفضا نهائيا من طرف اخلبراء اجلزائريني 
يف  ورميا  لألساتذة،  العليا  باملدرسة  املدرسني 
القمامة مما جعل هذين املستويني يدرسان املنهاج 

القدمي وحلد الساعة. 
والشخصيات  الوطني  التاريخ  تقزمي  انتقد  كما 
كتاب  خارطة  عن  ناهيك  التاريخية،  الوطنية 
اجلغرافيا التي أثارت ضجة واسعة، بعد ترسيمها 
فلسطني  عن  بدال  الصهيوني  الكيان  خارطة 
وباجلملة  الفادحة  باألخطاء  وصفه  وما  احملتلة، 
الكتب  كل  يف  وردت  التي  والعلمية  اللغوية 
إلى مساسه  باإلضافة  استثناء،  وبدون  املدرسية 
عمالة  يشّجع  أنه  معتبرا  الوطنية،  بالقوانني 
حتارب  التي  العالم  دول  لكل  خالفا  األطفال 

عمالة األطفال، بحسب املتحدث نفسه.

من جهة ثانية، كشف عمراوي عن جتاوز خطير 
كتب)   5 (أي  عناوين   5 تأليف  بإسناد  يتعلق 
سلخت  كلها  وجيز  ظرف  وِيف  واحد  لشخص 
من االنترنت أو من مقررات دول أجنبية، مؤكدا 
عن  مليارين  من  الفرنسية  كتب  مؤلفي  استفادة 
تأليف الكتاب الواحد، ناهيك عن طبع قرابة 40
مليون كتاب يف املطابع اخلاصة، قائلةإن كل ذلك 
مت من أجل الربح فقط سواء املادي أو اإليديولوجي 
لفرض سياسة األمر الواقع، "فأي وزير يأتي بعد 
الوزيرة "بن غبريت " يجد نفسه عاجزا عن تغيير 
مضامني الكتب التي أنفقت على طباعتها املاليير 

واملاليير"، مطالبا بفتح حتقيق معمق يف امللف.
ويف السياق ذاته، دعا املعني وزير التربية اجلديد 
إلى تشكيل جلنة من اخلبراء اجلزائريني واملفتشني 
الثاني من  اجليل  مبناهج  ما يسمى  وتقومي  لتقييم 
ال  الوضع  وقت ألن  أقرب  وِيف  النواحي،  جميع 

يحتمل التأجيل، بحسب حتذيراته.

في كتاب الفرنسية  شخٌص واحد أّلف 5 عناوين  ومليارين ُملؤلِّ

الجيـل الّثاني فـي عيـن اإلعصار ومطالٌب بفتح تحقيق
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محمد  امني
يسعى السيد الطيب بن خالط  ببجاية 
خالل  من  اجلزائريني  ذهنيات  تغيير  الى 
االنتقال  و  البناء  منط  تغيير  بضرورة  اقناعهم 
الى  «الصلب»  املسلح  باالسمنت  البناء  من 
تعتبر  التي  املواد  مختلف  و  باخلشب  البناء 
صديقة للبيئة و التي تكلف اقل ماليا .اخبار 
الوطن زارت املستثمر باقبوو الذي كشف عن 
الشاليهات  استيراد  من  للحد  طموح  مشروع 
من اخلارج من خالل بنائها يف ورشات باقبو 
.هذه  التكلفة  بنصف  و  بجاية   والية  يف 

الشاليهات ميكنها ان تنجز وفق الطلبات بني 
الغرفة الواحدة الى االربعة غرف  ما يشكل 

بيتا متكامال و يلبي مختلف الطلبات .
فان  املشروع  صاحب  الى  استنادا  و 
تعتبر  و  التكلفة  منخفضة  الشاليهات  هذه 
على  للضمان  خاضعة  وهي  للبيئة  صديقة 
ابدى  انه  .كما  كاملة  سنوات   10 مدى 
على  احلصول  يف  الراغبني  لتزويد  استعداده 
اكشاك ذات قيمة جمالية و بسعر اقل سواء 
لالفراد او اجلماعات احمللية و باسعار تنافسية 

شرع  انه   املتحدث  كشف  ذلك  .الى  جدا 
يف اجناز مواقف خاصة بنفس املواد الصديقة 
للبيئة و بتكلفة قليلة جدا ؛و من خصائصها 
انها اخدت بعني االعتبار ذوي االحتياجات 
اخلاصة . وهي مشكلة اساسا من احلطب و 
يتم تسقيفها بالقرميد و ال يستعمل فيها اي 
و  التمثني  عملية  اثناء  املعدن  انواع  من  نوع 
الربط .للتذكير فقد شارك يف معرض فالحي 
منتوجه  و حضي  امقران  باغزر  يناير  مبناسبة 

بقبول واسع من قبل الزوار .

عدل  مكتتبي  من  العشرات  أمس  شن 
بسيدي  الوكالة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة   2
عاشور بعنابة احتجاجا على تأخر استفادتهم 
سنوات   7» شعار  رافعني  سكناتهم  من 

بركات».
املكتتبني  حسب  االحتجاج  هذا  وجاء 
كل  وكشف  العالقة  مطالبهم  يف  للنظر 
التوضيحات املتعلقة مبشروعهم السكني حيث 

ال يزال مشكل البناءات الفوضوية التي حتتل 
مشاريع  الجناز  املخصصة  املساحة  من  جزء 
عدل على مستوى موقع القنطرة وحجر الديس 
كل  انطالق  عملية  يعيق  والذي  والكليتوسة 
وتيرة  يف  اإلسراع  إلى  باإلضافة  املشاريع 
مبشروعي  املنجزة  للمشاريع  اخلارجية  التهيئة 
2000و870 سكن بذراع الريش قصد توزيعها 
على مستحقيها يف اقرب االجال وإعادة بعث 

والدي  الريش  بذراع  سكن   2500 مشروع 
انطلق يف 2014 وعرف تأخر كبيرا كما يطالب 
املكتتبون بالتصريح عن عدد السكنات املبرمج 
تاريخ  وكذلك حتديد  توزيعها يف سنة 2020 
لهذه العملية مع نشر قوائم املستفيدين بنفس 

الطريقة املعمول بها يف الواليات االخرى.
ف سليم

خطير  مرور  حادث  االحد  امس  خلف 
الوطني  الطريق  مستوى  على  شخصني  وفاة 
رقم 21 بنواحي منطقة الكرمة ببلدية احلجار 

يف عنابة.
لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  وحسب 
امس  صبيحة  وقع  خطير  حادث  ان  عنابة 

 ( وامرأة  رجل   ) وفاة شخصني  يف  تسبب 
نوع  من  شاحنة  بني بني  مرور  حادث  يف 
نوع  من  سياحية  وسيارة  املياة  لنقل  (جاك) 
أودى A4، بالطريق الوطني رقم 21 بالكرمة 
احلادث  أن  املصدر  ذات  احلجار. وأكد  بلديه 
و  بجروح  شخصني  يف إصابة  أيضا  تسبب 
بعني  إسعافهما  مت  إمرأة حيث  لدى  صدمة 

اجلامعي  املستشفى  إلى  ونقلهما  املكان 
باحلجار ولتفادي هذا احلادث انحرفت شاحنة 
اخرى فيما رفعت مصالح الدرك الوطني اقليم 
لتحديد  احلادث  مالبسات  االختصاص 

األسباب احلقيقية له.
ف سليم

جنا امس شخصني من عائلة واحدة من 
داخل  الختناق  تعرضهم  بعد  حقيقية  كارثة 
مصدر  من  وعلم  بعنابة.  العائلي  مسكنهم 
أعمارهما  تتراوح  الذين  املصابني  أن  (طبي) 
باختناق شديد يف  بني 17 و24 سنة أصيبوا 
تسرب  جراء  االحد  صباح  من  مبكرة  ساعة 
على  الضحايا  نقل  املاء ومت  سخان  من  للغاز 

تابعة  السرعة على منت سيارة اسعاف  جناح 
للحماية املدنية الى مستشفى ابن سينا حيث 
باملستقرة.  بهما ووصفت حالتهما  التكفل  مت 
املدنية يف  احلماية  اعلنت مصالح  من جهتها 
التابعة  واالسعاف  التدخل  فرقة  ان  لها  بيان 
بعنابة تدخلت ومتكنت من  الرئيسية  للوحدة 
اثر  على  واحدة  عائلة  افراد  من  اثنان  اجالء 

استنشاقهم للغازات السامة املنبعثة من سخان 
املاء. واجلدير باالشارة ان والية عنابة كانت 
الفارط على حادثة  نهاية االسبوع  اهتزت  قد 
وفاة شقيقتني بحي الرمي اختناقا بالغاز املنبعث 

من سخان املاء.                     ف سليم
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على   ، ورقلة  الوالية  مقر  عن  كلم   6 بامنديل  أهالي حي  أمس  اقدم صباح 
بإنشاء  للمطالبة  وهذا  املذكور،  احلي  باقليم  املتواجدة  الردم  مؤسسة  مدخل  غلق 
ثانوية بحيهم املطلب الذي طال امده منذ سنوات دون استجابة تذكر من السلطات 
احمللية ويف كل مرة العراقيل التي تعيق الشروع يف بداية املشروع املذكور ،علما ان 
تتواجد  التي  اخرى حديثة  أحياء  من  وأقدم  السكان  تضم عديد  بامنديل  منطقة 
تصريحه  يف  احملتجني  مبهمة حسب  اآلن  حد  إلى  تبقى  ألسباب  ثانويتني،   بها 
الدولة  الثالث يف  الرجل  وناشدوا   ، مرة  الوعود كل  الذين سئموا  الوطن  اخبار  ل 
سليمان شنني الذي ينحدر من ذات احلي بالتفاتة العطائهم حقهم املشروع إال وهو 
ثانوية لفلذات كيدهم حتميهم من مشقة وعناء تنقلهم يوميا للدراسة بحي النصر 
الوصية  اجلهات  قبل  من  جدي  بتدخل  ياملون  وعليه  املدرسي،  النقل  بحاالت 

لتحقيق حلمهم. 
يوسف بن حيزية

قسنــطــيــنةقسنــطــيــنةسنــطــيــنةنــطــيــنةــطــيــنةـطــيــنةطــيــنةــيــنةـيــنةيــنةــنةـنةنةة
القبض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية القبض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية لقبض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية قبض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية بض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية ض على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية  على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية على عصابة سطت على  مؤسسة تربوية لى عصابة سطت على  مؤسسة تربوية ى عصابة سطت على  مؤسسة تربوية  عصابة سطت على  مؤسسة تربوية عصابة سطت على  مؤسسة تربوية صابة سطت على  مؤسسة تربوية ابة سطت على  مؤسسة تربوية بة سطت على  مؤسسة تربوية ة سطت على  مؤسسة تربوية  سطت على  مؤسسة تربوية سطت على  مؤسسة تربوية طت على  مؤسسة تربوية ت على  مؤسسة تربوية  على  مؤسسة تربوية على  مؤسسة تربوية لى  مؤسسة تربوية ى  مؤسسة تربوية   مؤسسة تربوية  مؤسسة تربوية مؤسسة تربوية ؤسسة تربوية سسة تربوية سة تربوية ة تربوية  تربوية تربوية ربوية بوية وية ية ة 

متكنت قوات الشرطة بأمن دائرة عني عبيد بأمن والية قسنطينة من توقيف  5
مسبوقني قضائيا تتراوح أعمارهم ما بني 19 و 39 سنة لتورطهم يف قضية تكوين 
املقترنة بظرف  ابتدائية  تربوية  بالكسر من داخل مؤسسة  السرقة  أشرار ،  جمعية 
الليل و التعدد ، املشاركة و اخفاء أشياء مسروقة. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى 
بالغ تلقته الضبطية القضائية ألمن الدائرة تقدم به احلارس الليلي إلحدى املؤسسات 
التعليمية بخصوص تعرض هذه األخيرة الى فعل السرقة من قبل مجهولني مس 
مختلف أجهزة و لواحق إعالم الي كأجهزة كمبيوتر، آلتي نسخ و الة طابعة، مبلغ 
مالي و مواد بناء كانت مخصصة ألجراء أشغال صيانة باملؤسسة اضافة الى أغراض 
اخرى . وبعد حتقيقات مصالح األمن مع استغالل كافة املعلومات املستقاة و مطابقة 
ليتم  قضائيا  املسبوقني  من  يعد  الذي  مشتبه  هوية  حتديد  من  مكنت  البصمات 
توقيفه على مستوى مدينة عني عبيد واقتياده الى مقر األمن احلضري الستكمال 
اإلجراءات الالزمة واستمرارا يف التحقيق املعمق ، متكنت الضبطية القضائية ألمن 
الدائرة من حتديد هوية 04 شركاء للمشتبه فيه و هم أيضا من ذوي السوابق العدلية 
ليتم توقيفهم تباعا يف أماكن متفرقة مع استرجاع جزء هام من املسروقات، و تقدمي  

املعنيني أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة اخلروب .
خديجة بن دالي

تالميذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة تالميذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة الميذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة ميذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة يذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة ذ ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة  ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة ثانوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة انوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة نوية هواري بومدين يضربون عن الدراسة وية هواري بومدين يضربون عن الدراسة ية هواري بومدين يضربون عن الدراسة ة هواري بومدين يضربون عن الدراسة  هواري بومدين يضربون عن الدراسة هواري بومدين يضربون عن الدراسة واري بومدين يضربون عن الدراسة اري بومدين يضربون عن الدراسة ري بومدين يضربون عن الدراسة ي بومدين يضربون عن الدراسة  بومدين يضربون عن الدراسة بومدين يضربون عن الدراسة ومدين يضربون عن الدراسة مدين يضربون عن الدراسة دين يضربون عن الدراسة ين يضربون عن الدراسة ن يضربون عن الدراسة  يضربون عن الدراسة يضربون عن الدراسة ضربون عن الدراسة ربون عن الدراسة بون عن الدراسة ون عن الدراسة ن عن الدراسة  عن الدراسة عن الدراسة ن الدراسة  الدراسة الدراسة لدراسة دراسة راسة اسة سة ة 
بقسنطينة  رحمون  أوالد  ببلدية  بومدين  هواري  ثانوية  تالميذ  أمس  يوم  شن 
مدير  بتنحية  للمطالبة  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  قاموا  حيث  الدراسة  عن  إضرابا 
الثانوية الذي وصفوه باملتعسف و الديكتاتوري رافعني شعارات تستنكر أسلوبه يف 
التعامل معهم مذكرين إياه بأن هاته الثانوية هي ملك للدولة وليست ملكية املدير 
اخلاصة، وحسب ما ذكره التالميذ احملتجون فإن املعني يقوم بطردهم كل سمحت 
له الفرصة بذلك وألتفه األسباب ناهيك عن معاملتهم كعبيد وليسوا بشر ، وهو ما 
أثار سخط التالميذ وجعلهم ينظمون وقفة احتجاجية ويضربون عن الدراسة مطالبني 
بتدخل املدير الوالئي من أجل فتح حتقيق فيما أسموه بالتعسف املمارس ضدهم 

األمر الذي اثر على مسارهم و على حتصيلهم الدراسي 
خديجة بن دالي
بعد استقباله ممثلني عن مختلف املواقع، والي قسنطينة يؤكد:

«ال تسليم لسكنات عدل «ال تسليم لسكنات عدل ال تسليم لسكنات عدل  تسليم لسكنات عدل تسليم لسكنات عدل سليم لسكنات عدل ليم لسكنات عدل يم لسكنات عدل م لسكنات عدل  لسكنات عدل لسكنات عدل سكنات عدل كنات عدل نات عدل ات عدل ت عدل  عدل عدل دل ل 22 دون ربطها بمختلف الشبكات » دون ربطها بمختلف الشبكات »دون ربطها بمختلف الشبكات »ون ربطها بمختلف الشبكات »ن ربطها بمختلف الشبكات » ربطها بمختلف الشبكات »ربطها بمختلف الشبكات »بطها بمختلف الشبكات »طها بمختلف الشبكات »ها بمختلف الشبكات »ا بمختلف الشبكات » بمختلف الشبكات »بمختلف الشبكات »مختلف الشبكات »ختلف الشبكات »تلف الشبكات »لف الشبكات »ف الشبكات » الشبكات »الشبكات »لشبكات »شبكات »بكات »كات »ات »ت » »»
كشف والي والية قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون عن رفضه تسليم اي 
حصة من سكنات عدل 2 ال تتوفر على كل الشبكات لتفادي األخطاء التي 
وقعت يف موقع  2150 والناجتة عن التسليم حتث الضغط، مخاطبا ممثلني عن 

املكتتبني الذي استقبلهم يوم أمس، من مختلف املواقع كموقع الرتبة بديدوش 
مراد ، موقع البشاكرة واملوزينة باخلروب وممثل عن موقع التوسعة الغربية بعلي 
منجلي وبحضور املدير اجلهوي لوكالة عدل و األمني العام للوالية، حيث عبر 

الوالي عن غضبه من الشعارات املرفوعة  ضده والتي وصفته بالسارق موضحا أن 
موقع الرتبة  ال يعرف أي إشكال وأضاف أن مشكل االنزالق مت حله يف حينه، 
وبشأن أشغال الربط مبختلف الشبكات  والتي قوبلت برفض من عائلة شعور من 

جهة وسكان احللوفة من جهة أخرى، وضح الوالي ان حتريك القوة العمومية 
يتطلب إجراءات إدارية، يف انتظار  تقرير اخلبير، من اجل إصدار قرار نزع امللكية 
للمنفعة العامة، اما مشكلة املقاولة مع سكان قرية احللوفة لم تعد مطروحة بعد 
اآلن بعد تزويد الساكنة باملياه الصاحلة للشرب. هذا وقد طمأن املدير اجلهوي 

املكتتبني بأن تأخر األشغال اخلاصة بالربط بشبكات الكهرباء يعود الى اإلشكال 
يف مخطط أعمال املستوى 0 ومت إمتامه وستستأنف األشغال يف املجمعات األربعة 
املتبقية اخلاصة باحلصة األولي وهنا أمر السيد الوالي بإعداد تقرير خاص باملوقع 
باألمور الواجب ان تقوم بها سونلغاز من اجل اإلسراع يف أشغال الربط بالكهرباء 
يف احلصة الثانية يسلم له غدا قبل اجتماعه مع مدير سونلغاز، كما وعد املدير 

اجلهوي ان موعد التسليم سيكون نهاية شهر مارس و بداية شهر افريل .
خديجة بن دالي

ورقـــلـــةورقـــلـــةرقـــلـــةقـــلـــةـــلـــةــلـــةـلـــةلـــةـــةــةـةةشاليهات باخلشب و مواقف حافالت صديقة للبيئة

عنــــــــابـــــــة عنــــــــابـــــــة نــــــــابـــــــة ــــــــابـــــــة ـــــــابـــــــة ــــــابـــــــة ـــــابـــــــة ــــابـــــــة ـــابـــــــة ــابـــــــة ـابـــــــة ابـــــــة بـــــــة ـــــــة ــــــة ـــــة ــــة ـــة ــة ـة ة 
رفعوا شعار «7 سنوات بركات»

مكتتبو عدل مكتتبو عدل كتتبو عدل تتبو عدل تبو عدل بو عدل و عدل  عدل عدل دل ل 22 في وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل  في وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل في وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل ي وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل  وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل قفة احتجاجية أمام وكالة عدل فة احتجاجية أمام وكالة عدل ة احتجاجية أمام وكالة عدل  احتجاجية أمام وكالة عدل احتجاجية أمام وكالة عدل حتجاجية أمام وكالة عدل تجاجية أمام وكالة عدل جاجية أمام وكالة عدل اجية أمام وكالة عدل جية أمام وكالة عدل ية أمام وكالة عدل ة أمام وكالة عدل  أمام وكالة عدل أمام وكالة عدل مام وكالة عدل ام وكالة عدل م وكالة عدل  وكالة عدل وكالة عدل كالة عدل الة عدل لة عدل ة عدل  عدل عدل دل ل 

وفاة شخصين في حادث مرور خطير وفاة شخصين في حادث مرور خطير فاة شخصين في حادث مرور خطير اة شخصين في حادث مرور خطير ة شخصين في حادث مرور خطير  شخصين في حادث مرور خطير شخصين في حادث مرور خطير خصين في حادث مرور خطير صين في حادث مرور خطير ين في حادث مرور خطير ن في حادث مرور خطير  في حادث مرور خطير في حادث مرور خطير ي حادث مرور خطير  حادث مرور خطير حادث مرور خطير ادث مرور خطير دث مرور خطير ث مرور خطير  مرور خطير مرور خطير رور خطير ور خطير ر خطير  خطير خطير طير ير ر 

نجاة شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز نجاة شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز جاة شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز اة شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز ة شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز  شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز شخصين من الموت بعد تسممهما بالغاز خصين من الموت بعد تسممهما بالغاز صين من الموت بعد تسممهما بالغاز ين من الموت بعد تسممهما بالغاز ن من الموت بعد تسممهما بالغاز  من الموت بعد تسممهما بالغاز من الموت بعد تسممهما بالغاز ن الموت بعد تسممهما بالغاز  الموت بعد تسممهما بالغاز الموت بعد تسممهما بالغاز لموت بعد تسممهما بالغاز موت بعد تسممهما بالغاز وت بعد تسممهما بالغاز ت بعد تسممهما بالغاز  بعد تسممهما بالغاز بعد تسممهما بالغاز عد تسممهما بالغاز د تسممهما بالغاز  تسممهما بالغاز تسممهما بالغاز سممهما بالغاز ممهما بالغاز مهما بالغاز هما بالغاز ما بالغاز ا بالغاز  بالغاز بالغاز الغاز لغاز غاز از ز 

 توقيف 03 متورطين في حيازة مخدرات واسلحة بيضاء

بحيازة املخدرات واملؤثرات العقلية وكذا حمل أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي .

املخدرات وخنجر ، كما عثر بحوزة الثاني على 

ى  ي ل  ن ومت  ر ز  ى  و ر يمن  ن 

 توقيف33  توقيف 0303 متورطين في حيازة مخدرات واسلحة بيضاء متورطين في حيازة مخدرات واسلحة بيضاء

ضى شرعي . ضا دون مق ة وكذ حمل أسلحة  قل ل ت  ملؤثر ت و ملخدر ازة  بحيازة املخدرات واملؤثرات العقلية وكذا حمل أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي .بح

لثاني على  ت وخنجر ، كما عثر بحوزة  املخدرات وخنجر ، كما عثر بحوزة الثاني على ملخدر



06
أخبار الداخل

فيروز رحال

وحسب ما توصلت إليه أخبار الوطن 
وقت  يف  كان  املصنع  اجناز  مشروع  فإن 
وخطورة  الدم  بسنوات  عرف  عصيب 
األعمال اإلرهابية، خاصة التي شهدتها 
تشييده  مت  حيث   ، األبيض  املاء  مناطق 
هكتارات   9 بنحو  قدرت  مساحة  على 
منها 1,9 هكتار مغطاة، كما كّلف خزينة  
الدولة أكثر من 500 مليار سنتيم  من إجناز 
وتهيئة وجتهيز  من خالل اقتناء  معدات 
و  األنواع  مختلف  من   الزجاج  لصناعة 
كذا تكوين اإلطارات خارج اجلزائر ورغم 
تبسة  والبطالني يف والية  ينطلق  لم  ذلك 
يف تزايد رهيب. وفشلت السلطات احمللية 
أو  أجنبي  شريك  إيجاد  يف  الفشل  كل 
وطني لفتح املصنع بالرغم من توفر والية 
تعد  التي  الرمل  أنواع  أجود  على  تبسة 
مبنطقة  الزجاج  لصناعة  األساسية  املادة 
التي  تبسة،  جنوب  الصحراوية  نقرين 

 ، املركب  عن  كلم   80 سوى  تبعد  ال 
السيطرة على  له  كان مخطط  وأنه  سيما 
أن  غير  العربي  املغرب  يف  الزجاج  إنتاج 
احلكومات فشلت يف فتحه ويبقى شباب 

تبسة يتخبط يف بطالة قاتلة.
2011 سنة  خالل  أنه  من  بالرغم 
املستثمرين  من  وفد  تبسة  بوالية  حل 
الفرنسيني وزاروا املركب يف خطوة إلبرام 
اجلزائري  الطرفني  بني  شراكة  اتفاق 

والفرنسي، ومت مبوجبه اتفاق حتويل مصنع 
إلى شركة مختلطة ذات أسهم،  الزجاج 
ومنذ ذلك الوقت غادر الوفد الفرنسي دون 

عودة، واليوم املصنع يف حالة يرثى لها .
العاطلون عن العمل  ناشدوا الرئيس 
تبون والوزير األول جراد إيفاد جلنة حتقيق  
مع العمل على  إنقاذ أكبر مركب باجلزائر 
للزجاج الذي بإمكانه أن يقلل  من  نسبة 

البطالة يف الوالية ككل.
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلین في الوالیات التالیة:

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

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

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.

 أخبار عنابة 
انطالق االحصاء السنوي للطيور المهاجرة

انطلقت  رسميا عملية االحصاء السنوي للطيور املهاجرة املقيمة عبر مختلف النقاط 
املائية بواليتى عنابة والطارف وهي العملية التي تتواصل طيلة شهر جانفي اجلاري 2020

االحصاء  اطار  يف  تندرج  العملية  فان  عنابة  لوالية  الغابات  محافظة  مصالح  حسب 
التقليدي الدولي للطيور املهاجرة الذي يتم يف شهر جانفي من كل سنة من طرف مختصني 
يف عالم الطيور كما ان هذا اجلرد الشتوي للطيور املائية املهاجرة الذي يشارك فيه مالحظون 
املقيمة  الطيور  بتحديد عدد  عنابة سيسمح  لوالية  الغابات  مبحافظة  التعداد  تابعون خللية 
باالحواض والبحيرات املائية املتواجدة بوالية عنابة والواليات االخرى املجاورة كالطارف 
وسكيكدة وقاملة حيث تتوقف بها لفترات معينة قبل مواصلة رحلتها نحو اوروبا. وحسب 
التعداد السنوي للطيور املهاجرة تنظم محافظة  محافظة الغابات لوالية عنابة فانه يف إطار 
الغابات لوالية عنابة حملة لتعداد هاته الطيور مبشاركة واليات الشرق( سكيكدة ، الطارف 
و قاملة) و مبعية اطارات محافظات الغابات املذكورة سابقا ، أعضاء املجتمع املدني و باحثني 

جامعيني  حيث مت تسطير البرنامج 19 جانفي 2020  باملناطق الرطبة لوالية سكيكدة. 

انتشال جثة فتاة من عرض البحر
عثر حراس خفر السواحل بعنابة اول امس على جثة فتالة مجهولة الهوية على مستوى 

سواحل الوالية وهي يف حالة جد متقدمة من التعفن .
وحسب بيان خلية االعالم واالتصال التابعة ملصالح احلماية املدنية فانه متت معاينة 
جثة مجهولة الهوية تعود جلنس انثى سنها يف الثالثينات من العمر مبقر البحرية الوطنية قبل 
حتويل اجلثة الى مصلحة حفظ اجلثث  باملستشفى اجلامعي البن رشد من جهتها فتحت 
املصالح االمنية املختصة حتقيقا لتحديد هوية الضحية ومالبسات الوفاة. واجلدير باالشارة 
فان حراس السواحل متنوا مؤخرا من انتشال جثتني يف االسبوعني الفارطني يف عرض البحر 
ناهيك عن انتشال اعوان احلماية املدنية االسبوع املاضيى جثة قذفتها امواج البحر على 

مستوى شاطئ شطايبي.

جرحى في حادث اصطدام قطار بشاحنة ببرحال
اصطدم قطار لنقل املسافرين عن مستوى نقطة تقاطع السكة احلددية الغير محروسة 
مبنطقة الكليتوسة ببرحال بعنابة اسفر عن اضرار مادية معتبرة للشاحنة واصابات متفاوثة 

اخلطورة لسائق الشاحنة ويتعلق االمر بشخص يبلغ من العمر 47 سنة .
وحسب مصالح احلماية املدنية فان القطار عبر خط برحال –عنابة اصطدم اول امس 
بشاحنة ملزج االسمنت املسلح بحي الكليتوسة خلف اصابات للسائق وادى الى انحراف 
الشاحنة بسبب قوة االصطدام وعلى الفور فور بلوغها باحلادث سارعت اعوان احلماية املدنية 
للمكان وقاموا باسعاف الضحية ونقله الى مصلحة االستعجاالت الطبية البن رشد. ويف 
سياق متصل اعلنت عن اصطدام سيارة بدراجة نارية مبحور الدوران 8 مارس بعنابة خلف 
جروح على مستوى الراس والوجه لشاب يبلغ من العمر 28 سنة ليتم حتويله على مصلحة 
االستعجاالت. ويف سياق التدخالت واالسعافات مت يف 24 ساعة االخيرة اسعاف 65

شخصا منهم 12 جريح و52 مريض مع تسجيل وفاة واحدة.
 ف سليم 

أقدم  مجموعة من الشباب البطال من حملة الشهادات الجامعية والمهنية في مختلف االختصاصات على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مصنع 
الزجاج للشرق ببلدية الماء األبيض جنوب والية تبسة مطالبين  بإيجاد حل ينهي مشكلة عدم تشغيل المصنع الذي لم تحرك آالته منذ 

االنتهاء من إنجازه وتجهيزه منذ أكثر من 25 سنة.

كلف خزينة الدولة أكثر من 500 مليار سنتيم

بطالو الماء األبيض بتبسة يطالبون 
بفتح مصنع الزجاج

تبسة 
إقصاء 28 عائلة من حي الظلمة القصديري بالونزة من الترحيل

حي  سكان  من  عائلة   28 تشتكي 
من  تبسة   بوالية  بالونزة  القصديري  الظلمة 
مست  التي  الترحيل  عملية  من  إقصائهم 
معظم سكان هذا احلي نحو سكنات جديدة  
املسطر  البرنامج  إطار  يف  تندرج  التي  و   ،
السكنات  على  للقضاء  احلكومة  طرف  من 
الهشة، وفق القائمة التي مت اعتمادها للقضاء 
بعد  و  السكن،  من  النمط  هذا  على  نهائيا 
انتظار طويل  مع معاناتهم يف سكنات  تنعدم 
فيه  تغيب  و  الكرمية،  احلياة  شروط  فيها 
السيما  األمراض  كثرة  عن  فضال  املرافق، 

أمراض الربو و احلساسية اين فارق الكثير من 
سكان حي الظلمة احلياة، و هم على أمل أن 
يسكنوا سكنات جديدة، و عصرية، و لكن 
به  ما صرحت  يتحقق حلمهم. وحسب  لم 
عملية  بعد  فإنه  املقصية،  العائالت  بعض 
التي  العائالت  للعديد من  الترحيل األخيرة 
هدمت سكناتهم القصديرية  أقصيت حوالي 
28 عائلة متضررة  من هذه العملية ، حيث 
األمرين   يعانون  الشارع  يف  أنفسهم  وجدوا 
خيمات  داخل  الشديد  البرد  حتت  يبيتون 
نصبت يف ذات الشارع  متسائلني عن سبب 

احمللية  السلطات  طالبوا  حيث   ، تهميشهم 
بإيجاد حل سريع ملشكلتهم قبل أن يخسروا 

حياتهم  داخل خيماتهم.
السلطات بوالية  أن  إلى  و جتدر اإلشارة 
السنوات  خالل  رّحلت  قد  كانت  تبسة، 
تقطن  كانت  عائلة،  ألف  قرابة  األخيرة 
يف  إسكانها  إعادة  متت  الئقة  غير  مبساكن 
تبسة،  بلديات  عبر  ذلك  و  جديدة  مساكن 
و الشريعة، و بئر العاتر، و ثليجان، و املريج، 

و بكارية .
فيروز رحال

قسنطينة
انفجار قارورة غاز  داخل محل تجاري

تدخلت مصالح احلماية املدنية بقسنطينة  بالوحدة اجلوارية 18 مجمع سكني 
دمبري املدينة اجلديدة علي منجلي بلدية اخلروب، ألجل حريق جراء إنفجار غاز 
قارورة بيطان داخل محل جتاري مختص يف بيع احللويات و املرطبات، ما خلف 04
ضحايا تتراوح أعمارهم بني 17 سنة و 47 سنة لهم حروق من الدرجة الثالثة بكافة 

أنحاء اجلسم، أسعفوا بعني املكان ومت إجالءهم إلى مستشفى علي منجلي . 
..سقوط مميت لكهل من أعلى بناية 

بومدوس  قدور  بنهج   ، بقسنطينة  املدنية  احلماية  مصالح  أمس  يوم  تدخلت 
ألجل إسعاف ضحية سقط من أعلى بناية مكونة من طابق أرضي وطابقني اخرين 
،الضحية ب-ن من جنس ذكر يبلغ من العمر 57 سنة متويف بعني املكان مت التأكد 
اجلثث  مصلحة حفظ  إلى  نقله  ومت   ، املدنية  احلماية  طبيب  طرف  من  وفاته  من 

باملستشفى اجلامعي بقسنطينة.
خديجة بن دالي

بأمر من والي المسيلة 
استئناف منح رخص حفر آبار جماعية للفالحين

أكد والي والية املسيلة الشيخ العرجة 
أن عملية منح رخص حفر اآلبار بالوالية 
املقبلة بعد  الفترة  سيتم استئنافها خالل 
وذلك  الزمن  من  لفترة  متوقفة  كانت  أن 
تلبية لرغبة الفالحني املتضررين من حالة 
من  استرزاقهم  دون  حالت  التي  اجلفاف 
باالضافة  الفالحية ،  خالل محاصيلهم 
الى انخفاض منسوب املياه اجلوفية الذي 
قد يدخل الوالية يف أزمة املياه الشروب .

وأوضح الوالي أن منح رخص جماعية 
للفالحني من أجل حفر آبار من شأنه أن 
محاصيلهم  إنقاذ  على  الفالحني  يساعد 
نسبة  ارتفاع  لتفادي  باملنطقة  الزراعية 
أن  الفالحني  طمأن  كما  املياه  ،  ملوحة 
وقف منح رخص حلفر آبار ما هو إال قرار 
مؤقت جاء كتعليمة وزارية من قبل وزارة 
حفر  من  احلد  قررت  التي  املائية  املوارد 
اآلبار لالستعمال الفالحي قصد احلفاظ 

على املوارد املائية لتفادي تقلص منسوب 
املياه .

ويف ذات السياق دعا الوالي املواطنني 
الى االستغالل العقالني للمياه والسعي 
لتفادي  الثروة  هذه  على  احملافظة  إلى 
كما   ، أزمة عطش  مستقبال يف  الدخول 
الرش  عمليات  تكثيف  ضرورة  إلى  أشار 

احملوري .
صفاء كوثر بوعريسة

المركز االستشفائي الجامعي بعنابة
حمالت نظافة وعمليات تعقيم للمصالح الطبية

االستشفائي  املركز  إدارة  سطرت 
بالتنسيق مع مختلف  اجلامعي بعنابة 
املصالح الطبية لكل الهياكل الصحية 
«ابن  مستشفى  غرار  على  لها  التابعة 
ومستشفى»  سينا»  ابن   «، رشد» 
و  األبيض  باجلسر  ضربان»  احلكيم 
عيادة طب األطفال «القديسة تيريزة»  
يشمل   2020 لسنة  خاص  برنامج 
و  خارجية  و  داخلية  نظافة  حمالت 

عمليات تعقيم  دورية ستمس مصالح 
مصلحتي  منها  نذكر  حساسة  طبية 
 ، واجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
مصلحة  الكلى،  أمراض  مصلحة 
والتوليد عيادة طب األطفال و  النساء 

مصلحة أمراض الدم و غيرهم.
املركز  مسؤولي  حسب  و 
بعنابة فأن  اجلامعي  االستشفائي 
املبرمجة  التعقيم   و  النظافة   عمليات 

إجراء جد عادي يدخل يف إطار البرنامج 
الوطني وخارطة الطريق لوزارة الصحة 
و السكان وإصالح املستشفيات حيث 
يتم احلرص على اجناحها و مواصلتها  
اإلمكانيات  كل  تسخير  خالل   من 
تهيئة  بهدف  املتاحة   والبشرية  املادية 
كل الظروف اجليدة لضمان االستقبال 
والية  من  الوافدين  للمرضى  األمثل 

عنابة و الواليات املجاورة.
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أخبار السر ايا

حتى الـ «G.P.S» لم يعُثر 
لطات! على السُّ
عمال  قبل  من  مميزة  خرجة  يف 
املسرح الوطني اجلزائري، استقبل 
النجاح  وبحفاوة  بحرارة  هؤالء 
أس»  بي  «جي  املسرحي  الطاقم 
محمد  بن  سلطان  بجائزة  املتوج 
القاسمي كأفضل عمل مسرحي يف 
مهرجان املسرح العربي يف دورته الـ 
12، التي احتضنتها عمان عاصمة 
املسرح  عمال  صنع  إذ  األردن؛ 
يف  مميزة  أجواء  اجلزائري  الوطني 
مطار اجلزائر الدولي، وسط غياب 
اكتفت  التي  الرسمية  السلطات 
التواصل  موقع  على  بيان  بكتابة 

االجتماعي.

الَجزائر تطأ عتبة االبتكار
دخلت اجلزائر تصنيف الدول األكثر ابتكارا ألول مرة، حيث احتلت املرتبة الـ 49 يف ”تصنيف بلومبيرغ“ من بني 60 دولة والذي 

يخص االبتكار لعام 2020.
احتلت املرتبة األولى أملانيا ثم كوريا اجلنوبية وسنغافورة، يف حني جاءت اإلمارات يف مقدمة الدول العربية.

وحسب القائمة التي نشرتها وكالة ”بلومبرغ“، فقد انضمت إلى التصنيف - ألول مرة - أربع دول هي اجلزائر التي احتلت املرتبة 
الـ 49، ومصر يف املرتبة الـ 58، وكازاخستان يف املركز الـ 59، وماكاو التي تذّيلت الترتيب إذ جاءت يف املركز الـ 60.

ومت وضع التصنيف اعتمادا على حتليل عشرات املعايير، بينها معدالت اإلنفاق على البحث والتطوير وبراءات االختراع، والقدرة 
على التصنيع وتركيز التكنولوجيا املتقدمة يف الشركات التابعة للدولة.

ترامواي ورقلة.. َقٌر وزكام!
استغرب ركاب ترامواي ورقلة، مؤخرا، تشغيَل مكيف الهواء بالقاطرات يف 

عز الشتاء، ما سبب لهم الزكام واألمراض الصدرية.
أبدى العديد من املتضررين استغرابهم من هذا الفعل الغريب واخلارج عن 

املألوف، علما أن معظم ركاب الترامواي من التالميذ وطلبة اجلامعة.
تشغيل  أن  الترامواي  أعوان شركة  أخبرنا أحد  األمر  استفسارنا عن  وبعد   
املكيف يف فصل الشتاء هو مبثابة حماية للركاب من األمراض املعدية اخلطيرة 
املُصاِب بها بعض الركاب- بحسبه، يف الوقت الذي فضل فيه الركاب املتضررون 

العودة مجددا إلى حافالت النقل احلضري بدل إصابتهم بالزكام.

الّسفارة األمريكّية تستعيُد الُحُلم
أغلقت السفارة األمريكية،  يوم أمس األحد، أبوابها  إحياًء لذكرى الناشط احلقوقي «مارتن لوثر كينغ جونيور».  يذكر 
أن»مارتن لوثر كينغ» اشُتِهَر  بنضاله الطويل يف سبيل افتكاك حقوق السود يف الواليات املتحدة األمريكية.  وذاع صيته بعد 
أمام  ألقاه خالل  مسيرة   واشنطن عام 1963   I !) الذي  Have a Dream) «بـ «لديَّ ُحلُم خطابه الشهير  املوسوم 
200،000 شخص يف «ناشونال مول»، وأعلن فيه أنه ال يجب احلكم على الناس «من خالل لون بشرتهم ، بل من خالل 

مضمون شخصيتهم.»
هذا، وكان للضغط املمارِس من قبل   حركة احلقوق املدنية أثرا على قانون احلقوق املدنية عام 1964 ، الذي حظر التمييز 

يف التوظيف  واألماكن العامة، وغيرها من جوانب احلياة، وحصل «كينج» على جائزة نوبل للسالم يف السنة ذاتها.

أن  الوطن»  «أخبار  مصادر  كشفت 
رئيس الوزراء اإليطالي الذي زار اجلزائر 
مع  لقائه  يف  تطّرق  املنقضي  اخلميس 
رأسهم  وعلى   ، اجلزائريني  املسؤولني 
«احلراقة»  قضية  إلى  اجلمهورية،  رئيس 
ومت  إيطاليا،  يقصدون  الذين  اجلزائريني 
احلديث عن ترحيل عدد منهم. كما مت 
بني  دورية  لقاءات  تنظيم  على  االتفاق 

مسؤولي البلدين لتباحث هذا امللف.
تتدّفق  احلراقة  من  أفواجا  أن  ُيذكُر 
سردينيا  جزيرة  على  املتوسط  عبر 
الصحافة  كشفت  حني  يف  اإليطالية، 
«حراًقا»   136 وصول  عن  اإليطالية 
جزائرًيا من بينهم امرأة ليلة الثالثاء إلى 

األربعاء املنقضيني.

بلوماسّية اإليطالية! ُكون الدِّ «الحراقة».. يحرِّ
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نورين عبد القادر 

متابعته  التوقيف سببه  أن    » الوطن  «أخبار  وتفيد مصادر 
قضائيا يف قضية تخص فتح طريق بشارع زقاوة بن خيرة باجلهة 
اجلنوبية للمدينة   غداة تنصيبه على رأس  البلدية حيث مت رفع 
شكوى ضده وأربعة من نوابه  من طرف مالكي اجلدار الذي 
متت إزالته حيث أدانته  محكمة آفلو وثالثة من نوابه بتاريخ 18
ديسمبر 2018 بسنتني سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية 
لكل واحد منهم مع تبرئة نائب رابع.، وبعد استئنافهم للحكم  
مبجلس قضاء األغواط  ،ومع مطلع سنة 2019  صدر يف حقهم 
نافذ و300ألف دينار غرامة مالية  حكم يدينهم  بسنة حبس 

لكل واحد منهم  مبا فيهم النائب الرابع بتهمة استغالل الوظيفة 
للمحكمة  احلكم  استئناف  ،ومت  الغير  ملك  وحتطيم  والتعدي 

العليا 
عشرة أشهر من االنسداد..  مير « البيضاء « يستقيل 

ساسي  السيد  البيضاء  بلدية  رئيس  قدم  أخرى  جهة  من 
مزندي «استقالته « من على رأس املجلس بعد عشرة أشهر من 
البلدية  الدائرة بتسيير شؤون  جتميد صالحيته وتكليف رئيس 
،وأرجع  املجلس  أعضاء  بني  احلادة  الصراعات  بسبب  وهذا 
مراعاة  بأنها  اخلطوة  هذه  على  إقباله  املستقيل  البلدية  رئيس 

للمصلحة العامة وملصلحة سكان البلدية.

جانت 

روضة  األطفال .. منشأ 
بالماليير أكله الصداء

حتولت روضة األطفال بحي افري مقاطعة جانت إلى عرضتا للتخريب 
حاجة  رغم  تعانيه  الذي  اإلهمال  ظل  يف  والرزيلة  للفساد  ووكر  والسرقة 
الساكنة إليها والذين انتظروها بفارغ الصبر فاألشغال بها منتهية مايقارب 

سنة من اآلن .
نقص  ظل  يف  الظاهرة  لهذه  تفسيرا  جانت  مقاطعة  سكان  يجد  لم 
صرفت  الذي  فاملرفق  إليها  املاسة  وحاجتهم  الوالية  يف  املرافق  هذه  مثل 
عليه املاليير من ميزانية الوالية كما كان محل زيارة العديد من املسئولني 
اليزال يف خانة االنتظار وبقية بعيدا عن االستغالل  بفعل تهاون اجلهات 
الوصية على حد قولهم مناشدين إياهم بضرورة استغالل املنشاة ووضعها 
حيز اخلدمة مع إخراجها إلى النور باعتبارها مورد مالي بدال من إهدار املال 

العام .
براهيم مالك

الحاج العقون ابراهيمي ..54 سنة من العطاء
عميد رؤوساء البلديات باألغواط 

في ذمة اهللا

تويف يوم بجداية االسبوع اجلاري املصادف لليوم الوطني للبلدية  عميد 
رؤوساء البلديات باألغواط احلاج العقون إبراهيمي عن عمر ناهز 90 سنة ،

بدأ مسيرته  البلدية ، حيث  أروقة  ثلثني من عمره يف  الفقيد  قضى 
االنتخابية غداة االستقالل سنة 1962 باختياره عضوا يف املندوبية البلدية 
لبلدية قلتة سيدي سعد ،ثم ظل يتقلب يف املجالس املنتخبة لبلديتي قلتة 
تاريخ  أحيانا أخرى  حتى سنة 1984  أحيانا وعضوا  رئيسا  سيدي سعد 
يومنا هذا  إلى  املنتخبة  يغادر مجالسها  لم  التي  البيضاء  بلدية  استحداث 
بالتحاقه بحزب  التعددية  مرحلة  ثم عاش  الواحد  احلزب  مرحلة  ، عاش 
التي  املتتالية  األحداث  من  بركام  يحتفظ   ، الدميقراطي  الوطني  التجمع 
واحلزب  االشتراكية  من  االستقالل  منذ  سنة   54 اجلزائر خالل  عاشتها 
الواحد إلى الدميقراطية والتعددية   و هي جتربة ثرية قد النصادفها يف كل 
بلديات الوطن ، ويعد الفقيد  من عرش العجالت وأعيانهم ببلدية البيضاء 
،  شموخ وكبرياء يرافقان الرجل يف حركاته وسكناتهم منوذج للبذل والعطاء 
، وأصالة يحملها على رأسه متمثلة يف عمامته البيضاء و يف برنوسه العربي 
أينما  والنزاعات  والصراعات  الفتنة  نار  وإطفاء  للصلح  األصيل  ، يسعى 

حل. 
نورين عبدالقادر

األغواط
توقيف 28 شخصا في مداهمة ليلية 

بأمن والية االغواط 28 شخصا يف  القضائية  الشرطة  أوقفت مصالح 
مداهمة ليلية ألوكار اجلرمية يف أحياء املدينة ، حيث ضبطت بحوزة بعضهم 

كمية من املخدرات واملهلوسات
بحث  محل  كانت  مسروقة  نارية  دراجات  ثالث  ضبطت  ،كما 
،وأوقفت 17 شخص كانت محل بحث بأوامر قضائية لتورطهم يف قضايا 
تقدميهم  ،وبعد  نهائية  قضائية  أحكام  منهم من صدر يف حقهم  إجرامية 
البعض  حق  يف  وصدرت  املؤقت  احلبس  أشخاص   07 إيداع  مت  للعدالة 

أحكام مختلفة .
نورين عبد القادر   

صدر حكم بحبسه سنتين نافذتين

إنهاء مهام رئيس بلدية آفلو  نافذا
تم نهاية األسبوع توقيف رئيس بلدية آفلو عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدية من طرف والي الوالية بناء على 
مراسلة واردة من وزارة الداخلية تحت رقم 81  بتاريخ 14جامفي الجاري يأتي هذا ايام بعد استقالة رئيس المجلس 

الشعبي البلدي للبيضاء بسبب االنسداد الذي دان لعشرة اشهر .

فعاليات  على  أمس  الستار   أسدل 
األيام الطبيعة العاشرة مبدينة الوادي ،والتي 
موضعها  وكان  أيام   ثالث  ملدة  استمرت 
الصدرية  األمراض  و  الرجال  عند  العقم 
،وذلك مبشاركة أكثر من 400 طبيبا قدموا 

من كل واليات الوطن .
املمارسني  جمعية  رئيس  وحسب 
إبراهيم  الدكتور  بالوادي  اخلواص  الطبيني 
أشغال  يف  املشاركني  األطباء  ،فإن  ميدة 
طبيبا   170 بني  ،يتوزعون   العاشرة  الطبعة 
أنواع  شتى  يف  مختصا  طبيبا   130 و  عاما 
إلى 20 ،باإلضافة  إضافة  ،هذا  األمراض 
بأقسام  يشتغل  من  منهم  محاضرا،  أستاذا 
االستشفائية  واملؤسسات  الطب  كليات 
جانب  إلى  الوطن،  بواليات  اجلامعية 
ذات  أضاف  ،و  األخصائيني  األطباء 
املتحدث أن مت تقسيم احملاضرات والورشات 
لدى  العقم  مرض  على  معاجلتها  مت  التي  

من  ناجحة  جتارب  عرضت  حيث  الرجال 
معه  يضطر  الذي  الطبي  التخصص  هذا 
اللجوء  ،إلى  به  املصابني  من  العشرات 
للسفر نحو تونس وتركيا لتلقي العالج فيها 
،على  ناجحة  جتارب  املوضوع  يف  وقدمت 
،والذي  العقم  للعالج  الرطبي  مركز  غرار 
 ، بالعاصمة  ربيحة  رشيد  البروفيسور  يديره 
أمراض  فيها  مناقشة  فتم  الثاني  احملور  أما 
اجلهاز التنفسي و ما يتصل به ،هذا إضافة 
إلى مناقشة كل ما يتصل باألمراض املزمنة 
و  قلب  وأمراض  سكري  من  األخرى 
العامون  األطباء  استفاد   .كما  الدم  ضغط 
تكوينية  دورات  من  الطبي،  شبه  والطاقم 
يف طرق التشخيص الطبي الناجع والتعامل 
احلاالت  يف  املريض  مع  البسيكولوجي 
املرافقة  تستدعي  التي  احلرجة،  املرضية 
السيما  االجتماعية،  وأحيانا  النفسية، 
وأمراض  السكري  بأمراض  يتعلق  فيما 

واألمراض  والتوليد  النساء  وأمراض  القلب 
كما  األطفال،  لدى  واحلساسية  الصدرية 
العاشرة  الطبية  األيام  هذه  برنامج  نخلل  
األطباء  لفائدة  موجهة  تكوينية  ورشات   ،
إلى  مجملها  يف  تتطرق  املشاركني، 
االستخدام التقني لألجهزة واملعدات الطبية 
التي تساهم يف جتسيد تشخيص طبي دقيق 
دروس  تقدمي  من خالل  املرضية،  للحاالت 
نظرية وتطبيقية يف آليات وطرائق االستخدام 

الطبي.
يذكر أن األيام الطبية العاشرة نظم فيها  
معرض  الورشات  و  احملاضرات   مع  موازة  و 
،يف  طبي  مخبرا   70 من  أكثر  فيه  شارك 
و  أدوية  ،من  الطبية  التخصصات  مختلف 
الكشف   وسائل  و  احلديثة  الطبية  اآلالت 
و التحاليل الكيماوية  ، ومختلف الوسائل 

الطبية األخرى.
رشيد شويخ

شارك فيها 400 طبيبا عام ومختص
إسدال الستار على األيام الطبية العاشرة بالوادي  

القادمة  القليلة  األيام  يف  املنتظر  من 
على مستوى الوالية املنتدبة عني صالح ، 
إجراء عّدة تعّيينات على مستوى املديريات 
و املؤسسات الوطنية، ويأتي يف مقدمة هذه 
التغييرات التي تقوم بها السلطات املركزية 
التدريجي  للتسلسل  متهيدا  والوالئية 
مساعي  إطار  يف  اإلدارة  و  القرار  لنقل 
تقريب اإلدارة من املواطنv علمت أخبار 
الوطن بعد  تداول أخبار تعيني مديريات 
عن  فضال   ، الصحة  و  كالتربية  حساسة 
على  كنفطال  وطنية  خدماتية  مؤسسات 
وجه اخلصوص ، النبأ دفعنا لالتصال مبقر 
أكثر  لالستفسار  متنراست  بوالية  املديرية 
فأجابت   ، عدمه  من  قيل  ما  عن صدق 
للتربية  مدير  تعيني  أّكدت  التي  محدثتنا 
بعني صالح ، يف غضون األسبوع القادم، 

املجيبة  فامتنعت  عنه  معلومات  حاولنا  و 
عن ذكر تفاصيل أخرى غير التأكيد قائلة 
انتظره إلى حني تعيينه و تعرفه بنفسك .

األم  بالوالية  وغيره  القطاع  ومير  هذا 
التأطير  ناحية  من  لها،  يرثى  بـحالة 
املصالح،  رؤساء  مع  خاصة  اإلداري 
القطاع،  من  مقربني  يكونوا  أن  بحسب 
لدى  مخاوف  يزرع  وهو  به.  صلة  ولهم 
شريحة كبيرة من منتسبي هاته املديريات 
امتداد  من  خاصة  اجلامعي  والشباب 
األوضاع إلى الوالية الفتية بعد التعيينات 
املنتظرة، آملني منها خيرا يف الوقت ذاته، 
التربية  ملديرية  العادي  السير  ولضمان 
للراغبني  للكثير  قبلة  كونه  خصوصا، 
بيروقراطية  من  عانوا  الذين  التوظيف  يف 
على  التوظيف  يف  املعريفة  محسوبية  و 

من  هؤالء  يأمل   ، املنطقة  أبناء  حساب 
املسؤولني  يف  النطر  إعادة  القطاع  مسؤول 
بالتنسيقية عبر تكليف عدد من  احلاليني 
والكفاءة  باخلبرة  لهم  املشهود  املوظفني 
يف  احلساسة  املصالح  رأس  على  واملهنية 

قادم األيام.
واملؤسسات  املديريات  فإن  لإلشارة 
املتتبعني   – حسب   – باحلركة  املعنية 
شغورًا  عانت  قد  باملنطقة،  احمللي  للشأن 
يف  منتدبة  لوالية  ترقيتها  مع  تزامنا 
أو  اآلن،  إلى  تعرف  لم  ألسباب   2015
وإنكار استقدام من  اخلالفات من جهة، 
تلك  داخل  توفرها  الناحية يف ظل  خارج 

اإلدارات .
عبد املالك خلضاري

استكماال لالنتقال التدريجي للصالحيات
تعيينات مرتقبة على رأس مديريات هامة بعين صالح
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احمد  كرزيكة

غياب  من  السكان  يشتكي 
الضروريات  من  تعتبر  متطلبات  عدة 
لذا  اليومية  حياتهم  يف  األساسية 
بناء  القرى  بهذه  القاطنون  يطالب 
والذي  عقدوه   الذي  اإلجتماع  على 
مت فيه حصر بعض اإلنشغاالت حيث 
من  الوطن  أخبار  جريدة  حتصلت 
بضرورة  املعنية  اجلهات  منه  نسخة 
التدخل العاجل وإعادة االعتبار لهم.
حيث يعيش سكان القرى األنفة 
الصعبة،  احلياة  هامش  على  الذكر 
يف  فادحا  نقصا  قاطنوها  يشكو  إذ 
كما  الكرمي،  العيش  ضروريات  أدنى 
صعبة  معيشية  ظروفا  يعانون  أنهم 
حقيقي  جحيم  إلى  يومياتهم  حولت 
الفقر  معاناتهم  من  زاد  وما  يطاق  ال 
يشكوا  حيث  والتهميش،  والبطالة 
أثرت  التي  املشاكل  هؤالء جملة من 
للحياة  الطبيعي  السير  على  سلبا 
يفتقرون  الذين  للسكان  االجتماعية 
يومياتهم  أن  السيما  التنمية  لفرص 
الصعبة أكثر منها العادية كما تنعدم 
متتص  أن  شأنها  من  التي  املرافق  بها 
الكم الهائل من الشباب العاطل عن 
العمل، فالسكان أنهكتهم املصاريف 
ال  التي  عائالتهم  وطلبات  الكثيرة 
لم  حني  يف  تلبيتها،  على  يقوون 
يستطع السكان التخلص من القساوة 
صعبة  بالقرى  فاأليام  الشديدة، 
واحلرارة  القارس  البرد  أوقات  خاصة 
الشديدة، أين يطالب السكان بالتفاتة 
إلخراجهم  السلطات  قبل  من  جادة 

من دائرة التهميش.
 طرق في حالة كارثية عمقت 

عزلة السكان
هؤالء  طالب  الطرقات  مجال  يف 
بضرورة  املعنية  السلطات  السكان 
التكفل  أجل  من  العاجل  التدخل 
بانشغاالتهم املتمثلة يف تهيئة طرقات 
مزرية  تتواجد يف وضعية  التي  القرى 
الطرق  خاصة  طويلة،  سنوات  منذ 
مبقر  القرى  هذه  تربط  التي  الرئيسية 
الوالية خاصة إكمال تزفيت 25 كلم 
تاهيفت  منذ سنني يف طريق  املتبقية 

متنراست إضافة إلى تزفيت طريق أزرنن 
متنراست  و التي تشهد عدة انهيارات 
الغزيرة،  األمطار  جراء  وتشققات 
يف  املتواصلة  معاناتهم  عن  معّبرين 
فصل تهاطل هذه األخيرة  أين تكثر 
إنهاء  مطالبني  املائية  والبرك  األوحال 
إليها يف  املؤدية  الطرق  وتزفيت  تعبيد 
أقرب وقت  ألنها يف وضعية صعبت 
حيث  تنقالتهم،  والسيما  حياتهم 
ما  على  بقي  الوضع  بأن  هؤالء  أكد 
الشكاوى  عديد  من  بالرغم  عليه  هو 
املصالح  إلى  رفعوها  التي  واملراسالت 

املعنية،
 النقل منعدم بين القرى والوالية

يؤزم يوميات السكان واملتمدرسني 
الغياب احلاد يف وسائل النقل الريفي 
إضافة إلى ما تعرفه طرق البلدية من 
النقل  يعرف  حيث  بالقرى،  تدهور 
وسائل  بالقرى  توجد  وال  كلي  غيابا 
من  متنراست  لوالية  أبنائهم  لنقل 
اجل التمدرس يف مختلف املتوسطات 
تفتقر  القرى  هذه  ألن  والثانويات 
والثانوي بل  املتوسط  الطور  ملؤسسات 
يستعني هؤالء بسياراتهم اخلاصة من 
أجل نقل أبنائهم وإرجاعهم يف العطل 

  .
عن  البحث  رحلة  يف  املرضى 
قاعات  جتهيز  عدم  ظل  مصحة يف 
هذه  قاطنو  القرى رفع  بهذه  العالج 
القرى نداء إلى املسؤولني قصد جتهيز 
قاعات العالج وإيفاد فرق طبية ملرافقة 
حوامل  نساء  من  املرضية  احلاالت 
توفير  إلى  باإلضافة  واطفال  ومسنني 
احلاالت  لنقل  اإلسعاف  سيارات 
متنراست  ملستشفى  اإلستعجالية 
وذلك أضعف اإلميان لتقليص معاناة 
األمراض  ذوي  من  خاصة  السكان 
مسافات  يقطعون  والذين  املزمنة، 
طويلة للحصول على خدمات عالجية 

بسيطة.
 نقص  فادح في المرافق 

الترفيهية 
ومن بني املطالب التي يلح عليها 
مالعب  بناء  القرى  هذه  يف  الشباب 
وتغطيتهم  القدم  لكرة  ”ماتيكو“ 

بالعشب ويف هذا الصدد عبر سكان 
القرى من الفئة الشبابية عن أسفهم 
من النقص امللحوظ يف يف الهياكل 
الشبابية التي من شأنها استقطاب 
املواهب الشابة يف ظل غياب فرص 
العمل باملنطقة، حيث أضحى هذا 
الترفيهية  املرافق  يف  احلاد  النقص 
أما  حياتهم،  وينغص  عليهم  يؤثر 
عن املشهد الثقايف واملرافق الثقافية 
وال  فحّدث  لها  التابعة  والهياكل 
البلدية  شباب  يشتكي  إذ  حرج، 
السلطات  طرف  من  كبيرا  تهميشا 
”ماتيكو“ أو  فال وجود مللعب الئق 
حيث يحتم عليهم التنقل إلى الواد 
ما  وهذا  للرفاهية  أوقات  عن  بحثا 
من  وحڤرة  تهميشا  هؤالء  اعتبره 
ما  جراء  املعنيني  املسؤولني  طرف 
ويطالب  القرى،  شباب  يعانيه 
املعنية  السلطات  من  كل  هؤالء 
بإدراج مشاريع يستفيد منها هؤالء،

 .. ومشاكل أخرى   
أخبار  جلريدة  هؤالء  أكد  وقد 
ما  أخرى  مشاكل  هناك  أن  الوطن 
بكل  مدرسية  مطاعم  ببناء  يتعلق 
وسكنات  وتقرفاست  تغموت  من 
بناء  إلى  باإلضافة   . لألساتذة 
رعوية  أبار  وإجناز  مائية  خزانات 
هؤالء  تثبيت  وبغية  الرحل  للبدو 
حصة  بزيادة  طالبوا  قراهم  يف 
وبرمجة إجناز السك الريفي  السكن 
الهش  والسكن  نات اإلجتماعية  
التي  للقرى  الكهرباء  .وإيصال 
أبار  وتدعيم  بالكهرباء  تتدعم  لم 
املائية  باملضخات  والرعي  الفالحة 
عن طريق الطاقة الشمسية وتوسيع 
شبكة الهاتف النقال وتزويد املناطق 
بالبث اإلذاعي وإجناز مكتب بريدي 

ومتوسطة بداخلية
التي  النقائص  كل  وأمام 
طالب  القرى  هذه  منها  تعاني 
”أخبار  يومية  والقرى عبر  هؤء 
الوقوف  متنراست  والى  الوطن“ 
القرى  هذه  تهميش  مدى  عن 
مبشاريع  التنمية، وإنصافهم  من 
املزرية  واحلالة  العزلة  من  تنتشلهم 

التي يعيشونها.  

طرقات في وضع كارثي وانعدام النقل يفرض على األهالي االقامة الجبرية 

قرى مهمشة في رحلة بحث عن 
التنمية  الريفية  بتمنراست

أدرار
الممهالت مطلب سكان القصور الشمالية 

لبلدية  فنوغيل 
ناشد سكان القصور الشمالية لبلدية فنوغيل الواقعة 30 كلم جنوب 
املدخل  للعنة  حد  بوضع  والوالئية  احمللية  السلطات  ادرار  االم  الوالية 
الفرعي الرابط بالطريق الوطني رقم 06  بوضع ممهالت عليه حيث بات 
الطريق املؤدي  لقصور العلوشة وودغة وبنهمي وعباني وتاسفاوت يشهد 
كثير من حوادث املرور املميتة وهذا بسبب السرعة املفرطة للسائقني الذين 
اليحترمون قوانني املرور واشاراته.حيث شهد هذا الطريق عديد احلوادث 
نفعية  بسيارة  اخرها اصتضام شاحنة  املادية كان  املميته  وكذا اخلسائر 
من نوع مازدا وراح ضحيته شخصني باالضافة الى االضرار املادية لكلتا 
ممهالت  بوضع  لفنوغيل  املدني  املجتمع  ممثلي  طالب  فقد  املركبتني.هذا 

على هذا الطريق اخلطير جدا .   
عبداهللا مجبري

أدرار 
أهالي  قصر المناصير يطالبون 

باألنترنيت
يعاني  سكان بعض  القصور الكائنة بدائرة زواية كنتةعلى بعد80كلم 
جنوب عاصمة أدرار من العزلة  التي فرضت عليهم جراء تأخر جملة من 
املشاريع التنموية .حيث يعاني قصر املناصير بالدائرة املذكورة من عزلة 
بسبب. غياب مشاريع اإلتصال ,واألنترنيت هذه األخير يبقى حلم  يراود 
بالشبكة عبر  ربطهم  املعنية بضرورة  لطاملا طالبوا اجلهات  والتي  الساكنة 
عديد املراسالت والشكاوي للقائمني على هذا القطاع بداية من السلطات 
احمللية إلى مؤسسة اإلتصاالت . التي لم تتدخل حسبهم لتصليح اخللل 
احلاصل على مستوى الكابل األرضي لشبكة الهاتف األرضي ألكثر من 
تاركني سكان  األنترنيت  بخدمة  تزودهم  عدم  إلى  أدت  سنوات  ثالث 
القصر يعيشون عزلة فرضها عليهم القائمون على قطاع اإلتصاالت ومما زاد 
يف معاناتهم أيضا هو ضعف شبكات متعاملي الهاتف النقال. يف القصر 
املذكور التي عادة ما يلجأ إليه جل ساكني هذا القصور الستغالل هذه 
اخلدمات من تصفح وحتميل, وتواصل يف ظل غياب التغطية األرضية . 
بضرورة  اجلزائر  إتصاالت  املناصير  قصر  يناشد سكان  الوضع  هذا  وأمام 
ربطهم بشبكة األنترنيت بتقنية األلياف البصرية التي من شأنها تفكهم 
الدائرة  مقر  عن  يبعدون  إنهم  رغم  فيه  يتخبطون  الذي  العزلة  عالم  من 
املجاورة  القصور  تشهدها  التى  والتطورات  التغطية  كيلومترين فضال عن 

والبلديات يف تكنولوجية االتصال كتقنية اجليل الرابع .  
  عبداهللا مجبري

اليزي  
أولياء يشكون حرمان أبنائهم من 

الوجبات  بتماجرت

يشتكي أولياء تالميذ املدرسة االبتدائية محمد عبدو بقرية متاجرت 
حرمان  من  اليزي  بلدية  جنوب  كلم   300 بعد  على  الواقعة  النائية 
الظروف  عن  نهيك  السنتني  يقارب  ما  الغذائية  الوجبات  من  أبنائهم 
القاسية التي يواجهونها يف عز  الشتاء باإلضافة إلى عدم التحاق بعض 
املدرسني  باملدرسة . األولياء ذكرو ل أخبار الوطن بأنه رغم اإلجراءات 
الدولة من جوانب مادية وبشرية من اجل ضمان  التي وفرتها  والتدابير 
الظروف املالئمة لعملية التمدرس على غرار توفير اإلطعام وتهيئة املدارس 
تتخبط  التي الزالت  إن األمر حسبهم مستثني مدرستهم  إال  وصيانتها 
يف العديد من املشاكل يف ظل تعنت املسئولني على معاجلة الوضع رغم 
وكأن  منه ساكنا  يحرك  لم  األمر  إن  إال  املرات  انشغالهم يف عديد  نقل 
الشقاء كتب على فلذات أكبادهم كما  يقولون ا و ان مصلحة التلميذ أخر 
اهتمامهم وكما اكدو األولياء إن هذه الوضعية الكارثية ال يجب إن تستمر 

والبد من السلطات املعنية اإلسراع يف معاجلتها يف القريب العاجل .
براهيم مالك

تعيش المراكز الريفية (تغموت,أزرنن,تيفوقيقين,تغهوهاوت,إندالق,تاهيفت ) الواقعة في الجهة الشرقية لعاصمة والية 
تمنراست حالة من التخلف التنموي جراء الركود والجمود الذي طال أمده على مستوى المشاريع التنموية بها، فتحولت بذلك 

إلى قرى ومراكز ريفية نائية بامتياز.
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ب.أمني

زيارة  مع  املكتتبني  احتجاج  وتزامن 
نصيرة»للمنطقة  «براهمي  الوالية  والي 
اوالد  بدوار  عالج  قاعة  افتتاح  اجل  من 
قانة ما سبب لها حرجا كبيرا جعلها تظطر 
للتوقف االستماع النشغاالت احملتجني .

و طالب املكتتبون من الوالي  بضرورة 
ايجاد حل ملشكلتهم التي طال أمدها دون 
نفس  يف  متسائلني  السلطات  تتدخل  أن 
على  املتعاقبني  الوالة  كل  ملاذا  الوقت 
مع  معاناتهم  النهاء  يتدخلوا  لم  الوالية 
اي  معه  تنفع  لم  الذي  املشروع  صاحب 
وساطات وال محاوالت حلل االشكال ..

وقدمت والي غليزان وعدا للمحتجني 
يف  للنظر  املقبل  االثنني  يوم  باستقبالهم 
املشروع  صاحب  واستدعاء  قضيتهم 
تفاديا  الطرفبني  يرضي  الى حل  للتوصل 
ألي مشكل يف املستقبل وتخليصهم من 

معاناة االنتظار و ازمة السكن ..
وهدد املكتتبون بتصعيد احتجاجاتهم 
عدم  حالة  يف  الوالية  ملقر  حتويلها  و 
يف  املتمثل  الوحيد  ملطلبهم  االستجابة 
تسريع وتيرة األشغال التي ال تزال منأخرة 
يف  املشروع  صاحب  متاطل  بسبب  جدا 

على  قدرته  وعدم  افالسه  عقب  امتامها 
دفع مصاريف االشغال .

االتصال  الوطن  اخبار  وحاولت 
تأخر  اسباب  ملعرفة  املشروع  بصاحب 
اشغال املشروع  لكن لم نتمكن من ذلك  

..

حسب احصائيات 2019
إرهاب الطرقات يخلف 65 قتيال 

و481 جريحا ببجاية 
آخرين،يف 187 يقل عن 65 شخًصا، وجرح 410  ما ال  تويف     
عن  ناهيك   ،2019 عام  بجاية،خالل  والية  عرفته  مروري  حادث 

األضرار املادية التي بلغت عشرات املاليني من الدنانير
عام  بجاية،يف  والية  طرق  املسجلة،على  الوفيات  عدد  .ارتفع 
مت  مسؤول،حيث  مصدر  السابق،بحسب  العام  مع  مقارنة   2019
تسجيل 58 حالة وفاة و481 جريح، يف 288 حادث طريق،حيث تعد 
كل عوامل السرعة، التجاوز اخلطير،القيادة يف حالة سكر،واستخدام 
لوقوع هذه احلوادث  الرئيسية  القيادة، من بني األسباب  أثناء  الهاتف 
اخلطيرة.يف موسم االصطياف وخالل نفس الفترة من السنة املاضية، 
ّمت تسجيل اندالع أزيد من 800 حريق، أتت على 2007 هكتار من 
وهي  الفواكه،  أشجار  من  6آالف  من  أكثر  بينها  النباتي،من  الغطاء 
املادية  اإلمكانيات  مختلف  معها  تنفع  لم  اخلسائر  من  كبيرة  حصيلة 
والبشرية التي ّمت جتنيدها، وكانت املناطق األكثر تضررا،درقينة، تيزي 
البشري وجلوء  العامل  إلى  وتعزى األسباب  وأوقاس،  أنبربر،برباشة، 
باحلقول  تنمو  التي  والضارة  اليابسة  األعشاب  حرق  إلى  البعض، 
امتدادها.أما  لتجنب  الضرورية  االحتياطات  اتخاذ  دون  واملزارع، 
حصيلة الغرقى فقد ّمت تسجيل وفاة 10أشخاص، وإنقاذ ما ال يقل عن 
800 شخص من غرق حقيقي، حيث ترجع األسباب إلى عدم مباالة 
بعض املصطافني بالتعليمات التي يقدمها أعوان احلماية املدنية، ومنها 

عدم السباحة بالشواطئ املمنوعة وضرورة احترام الراية احلمراء.
 بـــلقاسم.ج

بجاية 
 سكان بلدية بوحمزة ينتظرون إنجاز 

عيادة  للتوليد
من  بجاية،  بوالية  بوحمزة  بلدية  قرى  مختلف  سكان  يطالب 
اجلهات املعنية،خاصة مديرية الصحة،بضرورة فتح عيادة التوليد التي 
معروفة،  غير  غلقها ألسباب  منذ سنوات،ومت  البلدية  منها  استفادت 
أنفسهم  الذين يجدون  السكان  معاناة  الوضعية من  زادت هذه  حيث 
العالج  تلقي  أجل  من  املجاورة،  املناطق  إلى  التنقل  على  مجبرين 
قبل  الوالئية  املصالح  راسلت  للبلدية  احمللية  السلطات  أن  الالزم.رغم 
مستوى  على  الصحية  الهياكل  بعض  فتح  أجل  من  سنوات،  عدة 
البلدية، قصد االستجابة ملطالب املواطنني وإخراجهم من العزلة التي 
يعانون منها، إال أن هذه العيادة أغلقت أبوابها بسبب نقص الوسائل 
يعود  حيث  املواطنني،  مبشاكل  بالتكفل  تسمح  التي  والبشرية  املادية 
طيلة  مغلقة  ظلت  أبوابها  أن  إال  خلت،  سنة   30 إلى  إجنازها  تاريخ 
هذه الفترة، دون أن تقوم السلطات احمللية بفتحها الستقبال احلوامل، 
أقبو  غرار  على  املجاورة،  البلديات  إلى  التنقل  يف  معاناتهن  وتخفيف 
وسيدي عيش وتازمالت.يأمل سكان املنطقة يف أن يتم فتح هذه العيادة 
مستقبال،  املادية  والوسائل  الالزم  البشري  بالتعداد  وتدعيمها  قريبا، 

حتى تدخل حيز اخلدمة.
بـــلقاسم.ج

تلمسان
تفكيك شبكة مختصة في النصب 
و االحتيال تنشط عبر الفايسبوك

كشفت مصادر أمنية رسمية» ألخبار الوطن» أنه بناءا على شكاوى 
مقدمة من طرف بعض املواطنني مفادها تعرضهم للنصب واالحتيال 
حتت طائلة التهديد بالسالح األبيض بالعنف من قبل ثالث أشخاص 
مستعملني مواقع التواصل اإلجتماعي يف استدراج ضحاياهم ، وعليه 
باشرت قوات الشرطة عملية البحث والتحري لتحديد هوية املتورطني 
االستعالماتي ، حيث  اجلانب  تفعيل  و  بإعداد خطة عمل محكمة 
أسفرت العملية عن توقيف جميع عناصر الشبكة اإلجرامية ، ويتعلق 
األمر بثالثة أشخاص مسبوقني قضائيا تتراوح أعمارهم ما بني 25 و27

سنة ، كما مت حجز مركبتني سياحيتني كانتا تستعمالن يف نشاطهم 
اإلجرامي و إسترجاع شرائح وهواتف نقالة مسروقة و مبلغ مالي قدره 
10 ماليني سنتيم ، بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية مت إجراء 
ملف قضائي يف حق املشتبه فيهم وتقدميهم  أمام وكيل اجلمهورية لدى 

محكمة تلمسان.
ريان تلمساني

ال تزال االنقطاعات املتكررة للتيار 
الكهربائي متواصلة على حالها بالعديد 
من مناطق اجلهة الشرقية لوالية غليزان 
على غرار بلدية وادي ارهيو وهذا دون 
سابق انذار االمر الذي اثار االمتعاض 
املتضررة جراء  املناطق  الشديد لسكان 
الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
ابعادا  اخذت  التي  الظاهرة  وهي 

أن  كون  االخيرة  الفترات  يف  خطيرة 
إتالف  يف  تتسبب  قد  االنقطاعات 
للمواطنني  الكهرومنزلية  األجهزة 
سكان  يناشد  االوضاع  تردي  وخشية 
املناطق املتضررة السلطات احمللية وعلى 
رأسها والي الوالية على لسان اجلريدة 
من اجل التدخل لوضع حد ملثل هاته 
االيام  خالل  خصوصا  االنقطاعات 

املناطق  بعض  تشهد  اين  االخيرة 
مرات   06 او   05 من  الكثر  انقطاعا 
يعرض  قد  ما  وهو  الواحد  اليوم  يف 
التيار  عودة  حال  يف  للتلف  اجهزتهم 
حد  على  منخفض  او  مرتفع  بضغط 
سوا وبني هذا وذلك تكون الفاتورةدوما 

من نصيب املواطن .
س اسامة

المشروع انطلق سنة 2012 ولم ينته بعد

مكتتبو سكنات  تساهمية بغليزان 
يعترضون موكب الوالي

تجمهر عشرات  المكتتبين من برنامج  40سكنا تساهميا ببلدية وادي الجمعة في والية غليزان تنديدا بالتأخر الفادح 
في تسليمهم مفاتيح شققهم و  تأخر وتيرة األشغال بالمشروع الذي انطلق سنة 2012 .

غليزان
االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يثير استياء السكان

سوءا  وزو  بتيزي  األوضاع  تزداد 
بانسداد البالوعات، يف حني لم جتد مياه 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  لها؛  مكانا  األمطار 
مستوى  على  املتراكمة  املياه  منسوب 
الطرقات؛ ما أدى إلى انزعاج املواطنني، 
الذين اضطروا للمشي داخل مستنقعات 
الوقت  يف  حاجياتهم  لقضاء  املياه  من 
فلقد  املناطق  بعض  يف  أما  املناسب. 
مياه  اقتحام  يف  القنوات  انسداد  َتسبب 

األمطار للعديد من املنازل خاصة البيوت 
فيها  يسبح  بركا  باتت  التي  األرضية، 
األثاث؛ وهذا للكميات الكبيرة للمياه، 
ويف  البيوت  من  العديد  شهدته  ما  وهو 
بن  دراع  بلدية  ومنها  املناطق،  مختلف 
«كوتيتاكاس»  حي  عرف  حيث  خدة 
مواطنيه  خروج  البلدية  لذات  التابع 
للمياه  الهائل  التسرب  بعد  مؤخرا  
لتراكم  حفرا  باتت  شققهم،التي  إلى 

العديد  لهم  األخيرة،وخلقت  هذه 
املادية،  منها  خاصة  الكوارث،  من 
متاطل  إلى  السبب  السكان  أرجع  إذ 
تنقية  تهيئة احلي يف  الوالية يف  مصالح 
ناهيك عن ضيق  املتواجدة،  البالوعات 
بالشكل  صيانتها  وعدم  الصرف  قنوات 
الالزم، وهو املسلسل الذي يتكرر مع كل 

حلول لفصل الشتاء وتساقط األمطار.
أ. ليان

تيزي وزو
غياب البالوعات وقنوات الصرف الصحي يؤرق المواطنين

وسكان  البريد  مركز  عمال  ينتظر 
باجلهة  تقع  التي  دوالة  بني  مدينة 
بعد  على  وزو  تيزي  لوالية  اجلنوبية 
أو  17 كم أن تتدخل السلطات احمللية 
مديرية وحدة اجلزائر من اجل أن تقوم 
بعملية توسيع املركز الذي يقوم مبا يزيد 
عن 1000 عملية سحب يوميا يف شباك 
واحد فقط، هذا الشباك الوحيد الذي 
يثير يوميا غضب السكان ويصعب من 
يؤدي  األمر  أن  خاصة  العمال  مهمة 
ساعات  مع  متتد  طويلة  طوابير  إلى 
فيها  القاعة،يقف  خارج  إلى  الصباح 

شتاء  واملطر  البرد  رحمة  حتت  املواطن 
املركز  يعد  لم  الصيف،حيث  وحرارة 
من  الهائلة  األعداد  يكفي  املذكور 
السكان الذين يقصدونه يوميا، حيث 
واملوظفني  املواطنني  تذمر  محل  صار 
املقر  ضيق  بسبب  سواء،  حد  على 
تزيد  ال  التي  املادية  اإلمكانات  وقلة 
سحب  وآلة  حواسيب  أربعة  عن 
خارجية أضف إليها وضعية املقر القدمي 
رهيبا  ضغطا  ميارس  هذا  الوضع  جدا 
على كل من العمال واملواطنني الذين 
اشتكوا من ضيق املركز،وسوء خدماته 

لنا  صرح  كما  العمال  لتقاعس  ليس 
التي  الظروف  لصعوبة  أنها  املواطنون 
الوسائل  وقلة  عملهم  فيها  ميارسون 
يطالب  وعليه،  املادية  واإلمكانيات 
املعنية  اجلهات  السكان  من  العديد 
ببناء مركز بريدي آخر ببلدية أو توسيع 
قصد  اآلجال  أقرب  يف  املركز  هذا 
التي  اخلانق  االكتظاظ  من  التقليل 
يعرفه هذا األخير، الذي لم يعد قادرا 
قرية   33 ما  حلاجات  االستجابة  على 

تابعة لبلدية بني دوالة
أ. ليان

تيزي وزو
ضيق مركز بريد بني دوالة يغضب السكان
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الشباب  وزارة  من  رسمي  مصدر  كشف 
إحتاد  منح  رسميا  قررت  األخيرة  بأن  والرياضة 
براقي  مبلعب  مبارياته  إستقبال  أحقية  العاصمة 
اجلديد وذلك مباشرة بعد إنتهاء األشغال اجلارية 
على مستوى امللعب، ويف ذات السياق قرر مسؤولو 
الهيئة الوصية اجلديدة منع إجراء املباريات الرسمية 
للفئات  الكأس مع تخصيصه  أو  سواء يف البطولة 
الشبانية للتحضير فيه ولعب املباريات مع السماح 
يأتي  فقط،  مستواه  على  التدرب  األكابر  لصنف 
ذلك يف الوقت للذي تعاني فيه اجلزائر تأخرا رهيبا 
يف نسبة األشغال على مستوى املالعب اجلديدة 
والتي كان من املقرر أن تسلم سنة 2020، باملوازاة 
إستقبال  يف  اجلزائرية  األندية  مختلف  معاناة  مع 
منافسيهم خاصة يف املنافسات القارية واإلقليمية 
اللذان  اجلزائر  ومولودية  العاصمة  إحتاد  غرار  على 
تشاكر  مصطفى  ملعب  على  منافسيهما  إستقبال 
العربية  والبطولة  إفريقيا  أبطال  رابطة  يف  بالبليدة 

لألندية األبطال على التوالي

إتحاد العاصمة
رسميا ملعب براقي الجديد سيكون تحت تصرف الفريق

بعد إقالة مدرب شبيبة القبائل
جون إيف شاي

يشيد بالمدرب فلود
إعترف املدير الرياضي لشبيبة القبائل جون إيف شاي 
بأن املدرب السابق للفريق روبير فيلود أبان عن إحترافية 
كبيرة بعد قرار اإلدارة إقالته على خلفية النتائج السلبية 
للفريق مؤخرا متمنيا له العودة إلى الساحة التدريبية مع 
فريق جديد ومغامرة أخرى يف أقرب اآلجال ألنه يستحق 

ذلك، ويف ذات السياق قال شاي بأن رئيس الفريق 
شريف مالل كان قد كلفه بالتقرب أكثر من الطاقم الفني 
املساعد يف الفريق وتقدمي خبرته التدريبية من أجل تسيير 

املرحلة اإلنتقالية من دون مدرب رئيسي
مباراة مولودية وهران ستكون مهمة

من جهة أخرى قال املدير الرياضي للكناري بأن 
مواجهة مولودية وهران املتأخرة واملبرمجة اليوم اإلثنني 
ستكون غاية يف األهمية من أجل إعادة الروح والثقة 
لعناصر الفريق وتابع يقول بأن األهداف املسطرة مع 

اإلدارة واضحة وتتمثل يف التمركز بني الفرق الثالثة 
األولى، كما قال شاي بأن الفريق مقبل على العديد 

من املباريات يف البطولة وحتر يف املنافسة القارية وعليه 
يجب التعامل بذكاء مع كامل اللقاءات من أجل حتقيق 

األهداف املسطرة

منافسات  اقامة  قرار  على  (كاف)  القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  موافقة  جاءت 
العيون  مبدينة  فبراير)   7  - يناير   28)  ،2020 القاعة  داخل  القدم  لكرة  افريقيا  كأس 
الصحراوية احملتلة، متناقضة متاما مع لوائح االمم املتحدة و االحتاد االفريقي و انحراف للهيئة 
املشرفة على كرة القدم االفريقية. و تعتبر االمم املتحدة مدينة العيون احملتلة التابعة إلقليم 
اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية اقليما غير مستقل يوجد حتت االحتالل املغربي.
لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  اتخذته  الذي  املدان  و  املفهوم  غير  القرار  يشكل  كما 
القدم، انحرافا حقيقيا و استفزازا للهيئة املشرفة على كرة القدم حتت قيادة الرئيس اجلديد 
امللغاشي احمد أحمد املعروف بعالقاته الغامضة مع اململكة املغربية.كما يعتبر قرار اقامة 

منافسة رسمية للكونفدرالية االفريقية لكرة القدم يف مدينة محتلة –العيون- يعد انكارا للقانون الدولي 
الذي يخشى ان يؤدي الى تصدعات يف اسرة كرة القدم االفريقية مبا ان اجلمهورية العربية الصحراوية 

الدميقراطية تعتبر عضو يف االحتاد االفريقي الذي ال يعترف بسيادة املغرب على االراضي احملتلة.
ان املغرب يف حقيقية االمر يبقى قوة محتلة للصحراء الغربية و ان جميع اللوائح االممية تنص على 
تصفية االستعمار من االراضي الصحراوية كما ان بلدانا عدة عبر العالم ال تعترف بسيادة هذه اململكة 

على هذا االقليم احملتل.
و منذ انشاء الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم يف سنة 1957، فإنها املرة االولى التي يتقرر فيها 
لعب احدى منافساتها يف اقليم محتل مما اثار استهجان و شجب بلدان عدة منها اجلزائر و جنوب افريقيا 
اكبر بلدين مؤثرين يف القارة. يف هذا الصدد اعلنت جنوب افريقيا على لسان احتادية كرة القدم عن 
انسحاب فريقها الوطني من دورة كرة القدم داخل القاعة / كأس افريقيا 2020 املزمع تنظيمها بالعيون 

من 28 يناير الى 7 فبراير.
و اوضح بيان لالحتادية اجلنوب افريقية ان «الهيئة الكروية قد قررت االنسحاب 
(...) الن املغرب يصر على تنظيم الدورة يف العيون التي تقع يف الصحراء الغربية 
املتنازع عليها» مضيفا «اننا واعون بإمكانية التعرض لغرامة تفرضها علينا الكونفدرالية 

االفريقية لكرة القدم و التبعات االخرى التي قد تنجر عن قرارنا».
املغرب  افريقيا يوجد يف املجموعة االولى مع كل من  فريق جنوب  ان  للتذكير 
رسالة  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  االستوائية.من جانبها وجهت  غينيا  و  ليبيا  و 
اعتراضها»  و  تنديديها  فيها عن  «اعربت  القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية  لرئيس 
على قرار اقامة كاس افريقيا لألمم داخل القاعة 2020. كما هددت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم بعدم 
املشاركة يف «احتفاالت الذكرى ال63 (8 فبراير املقبل) إلنشاء الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم يف 
حالة متت دعوتها على هامش تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية االفريقية.و ذكرت يف ذات 
الصدد ان «الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم كانت تدعو دوما الى احترام القيم االنسانية و كافحت 
ببسالة ضد كل اشكال االستعمار ابتداء من نظام امليز العنصري يف جنوب افريقيا» معتبرة ان هذا القر 
ار له «دوافع سياسية» و ان «مثل هذا احلدث قد يؤدي الى شرخ داخل الكونفدرالية االفريقية لكرة 
القدم».كما دعت االحتادية  اجلزائرية لكرة القدم، الهيئة الكروية االفريقية الى «اعادة النظر يف تعيني 
مكان تنظيم احلدث املذكور سابقا يف مدينة العيون احملتلة حتى ال يتم «اقرار سياسة االمر الواقع و جتدد 

التأكيد على موقفها املتوافق دوما مع املبادئ التي طاملا دافعت عليها اجلزائر».

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية البويرة 

دائرة برج اخريص 
بلدية احلجرة الزرقاء 

الرقم 01/2020
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية

ل  عام 1433املوافق  18 صفر  املؤرخ يف   06 رقم  -12 القانون  مبقتضى 
12/01/2020 واملتعلق باجلمعيات 

بتأسيس  التصريح  تسجيل  وصل  تسليم   14/01/2020 اليوم  هذا  مت 
اجلمعية احمللية املسماة  اجلمعية الدينية ملسجد الرحمان 

املقيمة  باحلجرة الزرقاء 
لرئيس اجلمعية جليد خلضر داود 

تاريخ ومكان امليالد 26/05/1979 بسيدي عيسى والية املسيلة 
العنوان بلدية احلجرة الزرقاء 
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بومرداس
مشاركة زهاء ألف متسابق في نصف المارطون 

عاشت مدينة بومرداس السبت على وقع تظاهرة «نصف املاراطون» التي شارك فيها زهاء ألف متسابق من اجلنسني, حسبما الحظته 
«وأج» بعني املكان.وأعطيت إشارة انطالق هذه الفعالية, التي أدرجت يف إطار نشاطات إحياء اليوم الوطني للبلدية, من طرف السلطات 
الوالئية وبحضور عدد من رؤساء البلديات وجمع غفير من الفضوليني وممثلي مختلف جمعيات املجتمع املدني واجلمعيات الرياضية.

وشارك يف هذا السباق األول من نوعه بالوالية البالغني أعمارهم 14 سنة فما فوق من فئتي الذكور واإلناث, حسبما أوضحته رئيسة 
اجلمعية الوالئية لترقية الرياضة النسوية بالوالية, زرقي نوح صورية, املشرفة على التنظيم.وجتمع املتسابقون يف هذه املنافسة الرياضية 
التطوعية على الساعة العاشرة صباحا بالقرب من مبني دار الثقافة «رشيد ميموني» بوسط املدينة حيث أعطى الوالي إشارة إنطالقه,
ليجوب بعد ذلك هؤالء عدد من الشوارع الكبرى للمدينة وصوال إلى امللعب األوملبي جياللي بونعامة على مسافة سبعة كيلومترات,

حسبما لوحظ.ويتوخى من تنظيم هذه التظاهرة الرياضة التي نظمت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة -توضح رئيسة اجلمعية- 
تفعيل وتنشيط احمليط واحلث والتحسيس حول ضرورة وأهمية املمارسة الرياضية الصحيحة بالنسبة لصحة اإلنسان ومحاربة كل أنواع 
التوترات واملؤثرات والضغوطات االجتماعية.وتوجت هذه املنافسة بتوزيع جوائز تشجيعية على الفائزين باملراتب األولى, من ذكور و 

إناث.
لإلشارة, فانه من بني أهم ما تضمنته االحتفاالت باليوم الوطني للبلدية, وضع حيز اخلدمة على مستوى بلدية بودواو البحري 
(جنوب الوالية) مشروع ربط ما يزيد عن 50 مسكن بالطاقة الكهربائية وإقامة معرض بدار الثقافة «رشيد ميموني» أبرز من خالل 
الكتب والصور, مراحل التطور التنموي لبلديات الوالية إلى جانب تنظيم ندوة لشرح قانون املالية لسنة 2020. واختتمت االحتفاالت 
بحفل تكرميي ملوظفي البلديات احملالني على التقاعد و توزيع قرارات اإلدماج لفائدة املوظفني يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهني.
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بلماضي ساخط على الكاف!بلماضي ساخط على الكاف!لماضي ساخط على الكاف!ماضي ساخط على الكاف!اضي ساخط على الكاف!ضي ساخط على الكاف!ي ساخط على الكاف! ساخط على الكاف!ساخط على الكاف!اخط على الكاف!خط على الكاف!ط على الكاف! على الكاف!على الكاف!لى الكاف!ى الكاف! الكاف!الكاف!لكاف!كاف!اف!ف!!

هروبا من جحيم شالك

بن طالب يقترب من كريستال باال
 تلّقى الدولي اجلزائري نبيل بن طالب عرضا رسميا من فريق كريستال باالس االجنليزي، 
الذي يصر على انتدابه خالل فترة التحويالت الشتوية احلالية ولو على شكل إعارة، ليكون هذا 
الفريق مبثابة بوابة للدولي اجلزائري للعودة مجددا إلى الدوري االجنليزي (البرميرليغ)، وللخروج 
من جحيم شالك 04 األملاني.وسبق لنب طالب أن لعب ضمن صفوف توتنهام هوتسبير خالل 
الفترة ما بني 2014 و2016، وترك انطباعات طيبة للغاية، وحسب موقع «فوت ميركاتو»، فإّن 

بن طالب تلقى أول عرض رسمي وجاد للخروج من شالك، ويتعلق األمر بعرض نادي كريستال 
باالس الذي دخل بقوة على اخلط لضم الالعب اجلزائري، الذي يعاني من عدة مشاكل مع 
اإلطار الفني والهيئة املديرة لنادي شالك األملاني، ويسعى للخروج من جحيم الفريق األزرق.

ولم يشارك بن طالب، يف أي لقاء مع شالك املوسم احلالي حيث غاب لفترة طويلة بسبب 
اإلصابة، وخاض لقاءين مع الفريق الرديف مع العلم أن فريقّي إيفرتون وأوملبيك ليون مهتمان 
بالالعب لكن دون عرض رسمي، يف وقت أبدت جماهير إيفرتون رفضها لفكرة وضع اسم بن 
طالب، ضمن اهتمامات النادي يف فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، مفضلة التعاقد مع جنوم 
آخرين. وأجرى موقع «ريد إيفرتون»، املتخصص يف متابعة أخبار «التوفيز»، استفتاء جلماهير 
- من  النادي بخصوص مدى ترحيبهم بفكرة التعاقد مع العب الوسط اجلزائري، واعتبر 84
-من املصوتني اآلخرين الذين  املصوتني أن الالعب ال يشكل صفقة جيدة للفريق، عكس 14

اعتبروه قادرًا على تقدمي إضافة قوية للفريق.

أبقـاى عليـه  أبقـاى عليـه  بقـاى عليـه  قـاى عليـه  ـاى عليـه  اى عليـه  ى عليـه   عليـه  عليـه  ليـه  يـه  ـه  ه  
غوارديــوال يواصــل تجاه غوارديــوال يواصــل تجاهـل وارديــوال يواصــل تجاهـل ارديــوال يواصــل تجاهـل رديــوال يواصــل تجاهـل ديــوال يواصــل تجاهـل يــوال يواصــل تجاهـل ــوال يواصــل تجاهـل ـوال يواصــل تجاهـل وال يواصــل تجاهـل ال يواصــل تجاهـل  يواصــل تجاهـل يواصــل تجاهـل واصــل تجاهـل اصــل تجاهـل صــل تجاهـل ــل تجاهـل ـل تجاهـل ل تجاهـل  تجاهـل تجاهـل جاهـل اهـل هـل ـل في االحتياطفي االحتياطي االحتياط االحتياطاالحتياطالحتياطحتياطتياطياطاطط

محرز ويثير استيـاء الجميـعمحرز ويثير استيـاء الجميـع!حرز ويثير استيـاء الجميـع!رز ويثير استيـاء الجميـع!ز ويثير استيـاء الجميـع! ويثير استيـاء الجميـع!ويثير استيـاء الجميـع!يثير استيـاء الجميـع!ثير استيـاء الجميـع!ير استيـاء الجميـع!ر استيـاء الجميـع! استيـاء الجميـع!استيـاء الجميـع!ستيـاء الجميـع!تيـاء الجميـع!يـاء الجميـع!ـاء الجميـع!اء الجميـع!ء الجميـع! الجميـع!الجميـع!لجميـع!جميـع!ميـع!يـع!ـع!ع!
تعثر أول أمس السبwت مانشستر سيتي ضد ضيفه 

كريستال باالسه بطريقة هيتشكوكية...املواجهة التي جرت 
مبلعب اإلحتاد حلساب اجلولة 23 من الدوري االجنليزي املمتاز 

انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفني 
يف كل شبكة السيتي كان 

متخلفا بهدف دون رد سجله 
طوسن يف الدقيقة 39 لكن 

دخول «محرز» يف الدقيقة 73
مكان بيرناردو سيلفا قلب 

النتيجة حيث سجل سيرجيو 
أغويرو ثنائية يف الدقيقتني 
82 و87 على التوالي ويف 

وقت ظن اجلميع ان السيتي 
يتجه للفوز عدل فيرناندينيو 
النتيجة للضيوف باخلطأ يف 

مرماه يف الدقيقة 90...ووجد 
الدولي اجلزائري رياض محرز 

نفسه، خارج التشكيلة األساسية 

التي إختارها بيب غوارديوال، ملواجهة كريستال باال  
التقني اإلسباني، عدم اإلعتماد على اليساري السا  
العروض القوية التي ُيقدمها منذ نهاية العام املاضي   

اجلناح الطائر، كان حاسما يف اُملباريات األربع األخ  
البرميير ليغ اإلجنليزية، لُيختار العب الشهر يف الفريق  

ان قرار ابقاء النجم الدولي اجلزائري رياض محرز اح  
يلق اإلجماع...حساب السيتي الرسمي على موقع  

االجتماعي «تويتر» انتقد بطريقة غير مباشرة تهميش  
اخلضر رغم تألقه الكبير مؤخرا احلساب نشر صورة ا 

اجلزائري من املواجهة التي جرت مبلعب اإلحتاد وانت  
اإليجابي بهدفني لهدفني وأرفق احلساب الصورة بعب 
محرز أحدث تأثيرا حقيقيا فور دخوله املباراة». ومن   

النجم الدولي اجلزائري «رياض محرز» على تعثر فر  
الضيف كريستال باالس مبلعب اإلحتاد حيث نشر ص   
املواجهة على حسابه الشخصي يف موقع التواصل اال 
«انستغرام». قائد اخلضر أرفق الصورة بعبارة:»نتيج  

لكن لعبنا بروح كبيرة، مبروك لسيرجيو أغويرو على  
ل250 هدف بقميص السيتي»..

أبهر متتبعي الكالشيو

بن ناصر من حسن إلى أحسن
يتواجد الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر، يف أفضل أحواله يف األسابيع القليلة املاضية، 

لدرجة جعلت اإليطاليني ُمنبهرين به وكشف تقرير جلريدة «الغازيتا ديلو سبورت»، بأن متوسط 
امليدان الصاعد، عرف كيفية فرض منطقه داخل صفوف امليالن ويف ظرف وجيز وأوضحت بأن 
املدرب ستيفانو بيولي، ُمعجب لدرجة ال ُميكن تصورها بصاحب القدم الُيسرى، وهو ما ُيفسر إعتماده 

عليه بصفة دائمة وأشار ذات املصدر، بأن التقني اُملخضرم، لم يتردد يف تغيير رسمه التكتيكي من 
أجل السماح لالعبه بالتعبير عن موهبته بأفضل طريقة ووجد أفضل العب يف الكان 2019، وجد 

صعوبات كبيرة خالل أشهره األولى مع الروسونيري، لتتحسن األمور بعد تغيير املدرب.

شيو

 أحواله يف األسابيع القليلة املاضية، 
«الغازيتا ديلو سبورت»، بأن متوسط ، بأن متوسط 
مليالن ويف ظرف وجيز وأوضحت بأن 
 القدم الُيسرى، وهو ما ُيفسر إعتماده 

يف 
 يتردد يف تغيير رسمه التكتيكي من 

ر إ ي و رى و ي م   
عليه بصفة دائمة وأشار ذات املصدر، بأن التقني اُملخضرم، لم يتردد يف تغيير رسمه التكتيكي من 

    
ضل العب يف الكان 2019، وجد 

 
أجل السماح لالعبه بالتعبير عن موهبته بأفضل طريقة ووجد أفضل العب يف الكان 

 
ألمور بعد تغيير املدرب.

 
صعوبات كبيرة خالل أشهره األولى مع الروسونيري، لتتحسن األمور بعد تغيير املدرب.

 

بعد التتويج بالكأس
بونجاح ينجح في استعادة 

ثقــة أنصــار الســد
حرص اجلزائري بغداد بوجناح مهاجم السد، على توجيه 

الشكر جلماهير ناديه، التي حضرت لالحتفال مع الالعبني 
بالتتويج بكأس قطر، عقب الفوز على الدحيل 4 / صفر، 

يف املباراة النهائية وقال بوجناح خالل االحتفاالت التي 
جرت بامللعب الفرعي بنادي السد: "سعداء للغاية 

مبشاركة اجلماهير معنا يف االحتفاالت، فهذا أمر 
مميز للغاية، يعكس حجم الترابط بني اجلمهور 

والالعبني". وأضاف: "نقدم للجماهير الشكر على 
ذلك، ونعدهم بأن نواصل البحث عن اإلجنازات 

وحصد البطوالت يف املستقبل، فهدفنا دائما إسعاد 
جمهورنا وأن نقدم له البطوالت واأللقاب رغم 

صعوبة املنافسات، لكننا قادرون دوما على حتقيق 
اإلجناز من أجل جمهورنا الذي ال يتوقف مطلقا عن 

مساندتنا".وتابع: "من جانبنا نعدهم ببذل أقصى جهد 
ممكن، وأن ننافس بكل قوة على جميع البطوالت، وأن 

كأس قطر ستحفزنا للسعي للمزيد من اإلجنازات هذا املوسم".

أجرى االحتاد اإلفريقي لكرة القدم، 
بعض التعديالت على برنامج مباريات 

تصفيات كان الكاميرون 2021، 
إضافة إلى مواعيد انطالق 

تصفيات مونديال قطر 2022، 
الذي ستسحب قرعته يوم 

21 جانفي املقبل بالعاصمة 
املصرية القاهرة، أين ينتظر 

الناخب الوطني جمال 
بلماضي هذا املوعد، من 

أجل التعرف على هوية 
منافسيه يف املجموعة.

وجاءت البرمجة اجلديدة 
لتفسد مخططات بلماضي، 

الذي كان ينوي برمجة لقاء ودي 
خالل التوقف الدولي املقبل يف شهر 

مارس، بعدما كانت مبرمجة جولة واحدة من 
تصفيات املونديال، قبل أن تؤجل الكاف بداية تصفيات 

املونديال إلى غاية شهر أكتوبر املقبل، حيث سيستهل 
رفقاء محرز حتديهم املقبل، مثلما صرح به مدرب اخلضر 
واملتمثل يف ضمان التواجد خالل احملفل العاملي املقبل، 

حيث ستجرى اجلولة األولى يف الفترة املمتدة ما بني 5 و13
أكتوبر، واجلولة الثانية ما بني 9 و17 نوفمبر، فيما تلعب 

اجلولتان الثالثة والرابعة ما بني 22 و30 مارس 2021، على 
أن يخوض املنتخب الوطني اجلولة اخلامسة ما بني 30 أوت 

و7 سبتمبر 2021، على أن تختتم تصفيات الدور الثاني 

الذي يسبق مباراة السد (املرحلة األخيرة)، بلعب 
اجلولة السادسة واألخيرة ما بني 4 و12 أكتوبر 

.2021
وكما هو معلوم، يتأهل منتخب 
واحد عن كل مجموعة إلى الدور 
التصفوي األخير، الذي سيلعب 
على شكل مباراة فاصلة بنظام 

ذهاب وإياب، يف الفترة املمتدة ما 
بني 8 و16 نوفمبر 2021 يف آخر 

تاريخ للفيفا لذات السنة.
وأما فيما يتعلق بالتغييرات 

على مستوى برمجة مباريات 
تصفيات «كان» الكاميرون، التي 

لعبت منها جولتان شهر نوفمبر 
املاضي، أين كانت البرمجة السابقة، 

تشير إلى إجراء اجلولتني الثالثة والرابعة أواخر 
شهر أوت ومطلع سبتمبر املقبل، فإن املنتخب 

الوطني الذي يتصدر مجموعته، سيستقبل منتخب زمبابوي 
حلساب اجلولة الثالثة قبل التنقل يف اجلولة الرابعة ملواجهة 
ذات املنافس، يف الفترة املمتدة ما بني 23 و 31 من مارس 

املقبل، قبل تنقل اخلضر مجددا يف اجلولة اخلامسة إلى 
زامبيا ملواجهة منتخب الرصاصات النحاسية، يف الفترة 
املمتدة ما بني ما بني الفاحت والتاسع جوان القادم، على 
أن يختتم أشبال بلماضي التصفيات باستقبال منتخب 

بوتسوانا، خالل الفترة املمتدة ما بني 31 من أوت و8 من 
سبتمبر املقبل.

بعقد يستمر لثالثة سنوات ونصف

رضــوان زردوم 
ُيرسم انتقالـــه 
للنجم الساحلــي
رسم اجلزائري رضوان زردوم، إلتحاقه بصفوف نادي 

النجم الساحلي التونسي، قادما من نصر حسني داي، بعقد 
يستمر لثالثة سنوات ونصف ولم يتم الكشف عن تفاصيل 
الصفقة، وال عن املبلغ الذي سيتم منحه للنصرية، التي 

تعاني كثيرا يف اآلونة األخيرة...ُيشار بأن إدارة امليالحة، 
تتفاوض حاليا مع كبير مدينة سوسة من أجل السماح 
لالعب مبواصلة موسمه يف اجلزائر ويأمل اجلميع داخل 
«ليتوال»، بأن يتمكن زردوم من تعويض الفراغ الرهيب 

الذي تركه مواطنه بغداد بوجناح منذ سنوات مضت.

الترجي يعقد صفقة مع نادي العين

عبد الرحمن مزيان 
في باب السويقة

أعلن نادي العني اإلماراتي، رحيل العبه اجلزائري، 
عبد الرحمن مزيان، إلى الترجي التونسي، يف إطار امليركاتو 
الشتوي اجلاري وذكر النادي يف بيان عبر «تويتر»: «العني 
يعلن بيع بطاقة الالعب اجلزائري، عبد الرحمن مزيان، 

للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع 
ناديه اجلديد». وكان مزيان قد انضم إلى العني، قادما من 
احتاد العاصمة، يف صيف عام 2019 ويحتل العني املركز 
اخلامس، يف جدول ترتيب الدوري اإلماراتي، برصيد 21

نقطة.
ويسعى الترجي لتدعيم صفوفه بقوة هذا الشتاء، لتعزيز 
فرصه يف احلفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي توج 

به يف آخر نسختني.
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األحد،  أمس  القدم،  لكرة  اجلزائري  اإلحتاد  عرض 
جدوال جديدًا لبرنامج للمنتخب الوطني اجلزائري، خالل 
سنتي 2020 و2021، وأوضح «الفاف» أن التغييرات  مت 
إجراءها بسبب قرار اإلحتاد اإلفريقي األخير القاضي بتقدمي 
موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 املقررة بالكاميرون.

حيث مت ضبط البرنامج اجلديد ألشبال املدرب جمال 
طرف  من  احملددة  اجلديدة  التواريخ  مع  متاشيا  بلماضي، 
أن  إلى  «الفاف»  أشارت  «الكاف»، حيث  القارية  الهئية 
زمالء القائد رياض محرز سيخضون أول مواجهات السنة 
اجلديدة 2020 أمام زميبابوي ذهابا وإيابا ما بني 23 و31
مارس املقبل، يف إطار اجلولتني 4 و3 من تصفيات كأس 

أمم إفريقيا 2021.
مبارتني  بإجراء  املونديال  تصفيات  مشوار  وسينطلق 
شهر أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 زائد مبارتني وديتني 
وراء كل لقاء رسمي فيما سيكون شهر مارس 2021 موعد 
تصفيات  من  والرابعة  الثالثة  يف  آخرين  لقاءين  إجراء 
املونديال على أن جترى مبارتي اجلولة اخلامسة والسادسة 

شهري سبتمبر وأكتوبر.
4 وديات يف الواجهة هذه السنة

الكامل  البرنامج  القدم،  ونشر اإلحتاد اجلزائري لكرة 
الذي سيسير عليه املنتخب الوطني، يف تصفيات 

لكأس  املؤهلة  التصفيات  وأيضا   ،″ 2021 كان 
العالم 2022 املقررة بدولة قطر، مبا يف ذلك 4 مواجهات 
كاملة خالل السنة اجلارية 2020، وهي املواجهات التي 
لكان  رسميًا  التأّهل  ضمان  بعد  كبيرة  بنسبة  ستحدد 
لكتيبة  األنسب  املنتخبات  إختيار  أجل  من  الكاميرون، 
بلماضي من أجل التحضير اجليد للدفاع عن اللقب احملقق 

الصيف املاضي يف العاصمة املصرية القاهرة.
2021 وديتني يف  مباراتني  «اخلضر»  فيما سيخوض 
البرنامج الذي ستحدده قرعة  شهر سبتمبر وأكتوبر، وهو 
بالعاصمة  الثالثاء  غد  يوم  املقررة  العالم  كأس  تصفيات 
املصرية القاهرة، والتي ستعرف مشاركة 40 منتخبًا توزع 

على 10 مجموعات.
بوراس وبلياسني ميثِّالن اجلزائر 

القدم ممثًال بكل من  وسيكون االحتاد اجلزائري لكرة 
وابراهيم  الوطني  للمنتخب  احلراس  مدرب  بوراس  عزيز 
تصفيات  قرعة  يف  للمنتخب  العام  املنّسق  بلياسني 
ستتواجد  أين  القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  املونديال، 
بداية  موعد  تغيير  ومت  وهذا  األول،  املستوى  يف  اجلزائر 
التصفيات التي كانت مقررة شهر مارس، وستحدد القرعة 
فيها  اخلمسة  الفائزون  يضمن  إقصائية،  مباريات  ذاتها 

التواجد يف قطر 2022.

6 وديات في البرنامج 2020-2021  

الفـاف تجــري تغييـرات علـى برنامـج الخضــر

تسوية رزنامة الرابطة المحترفة األولى

القمـــة فــــي الشلـــف 
واالثـارة في تيــزي وزو

يتنقل احتاد اجلزائر صاحب فوزين متتاليني إلى الشلف بهدف إضافة انتصار ثالث تواليا 
فبعد تسجيله  اجلزائر،  مولودية  نادي  الثاني،  املركز  الضغط على صاحب  مواصلة  أجل  من 
احتاد  النتيجة (0-1)، سجل  بنفس  القبائل  و شبيبة  بارادو  نادي  أمان  متتاليني  النتصارين 
الفارق إلى نقطة واحدة عن غرميه  العام، ممّنيا نفسه بتقليص  الترتيب  اجلزائر قفزة نوعية يف 
احمللية...فريق  اجلمعية  أمام  الزاد  بكامل  الشلف  من  عودته  حال  يف  املولودية،  التقليدي، 
العودة  استطاع  مسبوقة،  غير  خانقة  مالية  أزمة  املاضية  الصائفة  منذ  يجتاز  الذي  سوسطارة 
للواجهة بعد أن عوقب بهزمية على البساط مصحوبة بخصم ثالث نقاط من رصيده، بسبب 
إعالن غيابه عن اللقاء احمللي ضد مولودية اجلزائر من جهتها، جتتاز جمعية الشلف فترة جيدة 
للغاية بدليل عدم انهزامها منذ اجلولة احلادية عشرة حيث تسعى للبقاء على نفس الوتيرة و 
اإلطاحة بحامل اللقب الوطني، من أجل االبتعاد عن منطقة الهبوط أما شبيبة القبائل التي 
استغنت يوم اجلمعة عن مدربها هوبير فيلود «بالتراضي» و تعويضه مؤقتا بالثنائي جان إيف 
شاي و كعروف، فستكون مطالبة بالتدارك بعد تلقيها لهزميتني منها االقصاء يف الدور ال 32

لكأس اجلزائر على ميدان جمعية عني مليلة فاستقبالها ملولودية وهران قد يعد فرصة سانحة 
«للكناري» الستعادة عافيتها و العودة من جديد يف السباق نحو املراتب الشرفية. أما مولودية 
وهران املنتشية بتأهلها الي الدور ثمن النهائي لكأس اجلزائر، فستعتمد بالدرجة األولى على 
بنتيجة مرضية من  للعودة  قواعدها (خامس أحسن خط دفاعي)  صالبة خط دفاعها خارج 

تيزي وزو.
برنامج الیوم

شبيبة القبائل ـ مولودية وهران
جمعية الشلف ـ احتاد العاصمة

نصر حسين داي

آيت جودي يبحث عن الديكليك
تعتقد أغلبية أوساط نصر حسني 
داي أن التغيير الذي حدث على رأس 

النادي وعلى مستوى الطاقم الفني، 
يعتبر آخر فرصة يتم اللجوء إليها إلنقاذ 
الفريق من السقوط الذي أضحى يهدده 
أكثر من أي وقت مضى يف بطولة يعاني 
فيها منذ انطالقتها، إذ نصر حسني داي 

ال زال قابعا يف املراكز األخيرة لترتيب 
الرابطة االحترافية األولى، وينتظره 

حتدي كبير يحتم عليه اخلروج بسرعة 
من منطقة اخلطر قبل فوات األوان...
الرئيس اجلديد شعبان مرزقان، الذي 
خلف مراد حللو لم يختر الطرق امللتوية 

إلعادة الثقة بني إدارة النادي والالعبني 
والتي كانت مهتزة يف عهد الرئيس 

السابق مراد حللو، حيث اجتمع مع 
زمالء جنيب بن رابح وواجههم بخطاب 

صريح قال فيه بشكل خاص إن وضعية 
نصر حسني داي يف املنافسة ليست يف 

حاجة إلى استمرار التوتر بني عناصر 
الفريق واملسيرين، الفتا إلى أن املسؤولية 
مشتركة يف إنقاذ املوقف من خالل حتقيق 
استفاقة حقيقة تقي الفريق من السقوط 

إلى الرابطة االحترافية الثانية:«أنتم 
تعرفون الوضع الصعب الذي مير به النادي يف اجلانب املالي، وال داعي للقول إن املسيرين 

عاجزين عن حتسينه ألني شخصيا وافقت على تقلد مهمتي اجلديدة برغبة تغيير األوضاع 
إلى األحسن يف نصر حسني داي شأني شأن الطاقم الفني اجلديد الذي يدرك هو اآلخر ماذا 

ينتظره مع فريقه اجلديد» قال مرزقان لالعبني كما لم يتأخر املدرب اجلديد عز الدين أيت 
جودي، يف االلتقاء مع الالعبني، شارحا لهم طريقة عمله وطالبا منهم مساعدته من أجل 
حتسني مردود الفريق. ولذلك، فإن اجلميع يف نصر حسني داي يعتقد أن اخلطاب اجلديد 

لكل من مرزقان وأيت جودي جتاه الالعبني من شأنه أن يعيد السكينة للفريق ويقلل من قلق 
األوساط الرياضية على مستقبل فريقها يف الرابطة االحترافية األولى، ذلك أن الوقت كايف 

أمام فريق النصرية لكي يتمكن من حتسني أوضاعه يف املنافسة.
ويضع أنصار النصرية أماال كبيرة على املدرب عز الدين أيت جودي بالنظر إلى جتربته 

الطويلة يف مجال التدريب بعدما خاض مغامرات مع فرق عديدة حقق معها نتائج معتبرة. 
وال شك يف أن أيت جودي يعرف أن تعداد فريقه اجلديد يضم العبني ممتازين ميكنه االعتماد 
عليهم و هو السبب الذي جعله يختار اخلوض يف هذه املغامرة التي تعيده إلى أجواء منافسة 
الرابطة االحترافية األولى. ومن أجل تهدئة األوضاع يف الفريق، سارعت إدارة النادي إلى 

تسليم صك بنكي لالعبني يتضمن راتب شهر كامل، وال شك يف أن هذه االلتفاتة ستسمح 
بتحفيز املجموعة و ترفع من معنوياتها قبل استئناف أطوار البطولة إدارة النادي لم تتأخر أيضا 
لطمأنه الالعبني بأنها ستسلم لهم رواتبهم وعالواتهم املتأخرة ريثما تتسلم مبلغ حتويل العب 

الفريق زردوم إلى النادي الساحلي التونسي، حيث قالت مصادر قريبة من النصرية أن مسيري 
نصر حسني داي سيقومون بتسهيل املأمورية لالعب زردوم لكي ينضم إلى صفوف النادي 

الساحلي الذي كان قد اتفق مع الرئيس السابق للنصرية مراد حللو، لتحويل هذا الالعب إلى 
البطولة التونسية على أن تستلم إدارة النادي اجلزائري أربعة مائة ألف أورو وهو املبلغ الذي 

سيساهم يف حتسني أوضاع نصر حسني داي يف اجلانب املالي ويحد من اآلثار السلبية ألزمة 
طالت أكثر من الالزم من جهة أخرى، سيتعزز تعداد الفريق بقدوم العب جمعية وهران 

عزيز موالي، الذي أمضى يف نهاية األسبوع الفارط، عقدا ملدة أربعة وعشرين شهرا مع نصر 
حسني داي، موالي يلعب يف منصب وسط ميدان هجومي ويطمح يف أن يكون أساسيا 

مع املدرب اجلديد للفريق أيت جودي، السيما وأنه يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية معتبرة، 
ويعرف البعض من زمالئه اجلدد يف النصرية الذين لعبوا معه ضمن املنتخب الوطني ألقل 

من 23 سنة، وهم زين الدين بومتن وزين الدين بلعيد والعيد وعجي. العبون آخرون قد 
ينضموا إلى صفوف النصرية يف األيام القادمة، ويتعلق األمر بكل من محمد تيايبية وعديل 

جعبوط وهشام مختار وجتدر اإلشارة أيضا إلى أن فريق نصر حسني يتواجد حاليا بالشلف 
إلجناز تربص بهذه املدينة، حيث سيقيم بفندق «ميرادور» على أن ينجز تدريباته على 

مستوى امللعب احمللي «بومزراق». وسيشكل هذا التربص أهمية كبيرة للمدرب عز الدين أيت 
جودي، الذي سيتمكن من معرفة مستوى تعداده وتطبيق برنامج عمل كايف من أجل وضع 

الفرق على السكة. ومن املنتظر أن يجري فريق النصرية بعني املكان بعض املباريات الودية 
ضد فرق متواجدة يف الشلف منها شبيبة القبائل، دفاع تاجنانت وشبيبة الساورة.

جمعية وهران

إعانــات ماليـــة هامـة 
ستدخـــل الخزينــة
تنتظر إدارة جمعية وهران، فرجا ماليا مستعجال بقيمة ملياري 

سنتيم (1.3 مليار من الصندوق الوالئي، و700 مليون سنتيم من البلدية)، 
ما يعتبر متنفسا لألزمة املالية اخلانقة التي يعاني منها الفريق، والتي سببت 

له الكثير من املتاعب خاصة مع العبيه بشأن مستحقاتهم العالقة منذ 7 شهور 
وأكدت اإلدارة أنه حتى وإن لم تتضح الرؤية بشأن تاريخ ضخ هذه القيمة املالية 
يف خزينة الفريق، إال أنها تأمل  يف أن تستفيد منها يف األيام القليلة القادمة، 

حتى حتفّز بها التعداد املقبل على خوض مرحلة عودة صعبة، لم يفقد األمل يف 
أن يتألق فيها ويحقق الصعود، لكن شريطة املواظبة يف تشجيعه ماديا ومعنويا، 

وهذا يف انتظار اإلفراج عن 10 ماليير سنتيم، تنفيذا للوعود التي كان أطلقها وزير 
الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف برناوي، بخصوص استفادة كل نادي من 
احملترف الثاني من هذه القيمة املالية، و15 مليارا لفائدة نوادي احملترف األول وكان 

احلاج شيباني، مدير الشباب والرياضة بالنيابة لوالية وهران، قد وعد مسيري 
جمعية وهران بحل مشاكلهم يف أقرب وقت ممكن، على هامش زيارة قام بها 

إلى فندق «املوحدين» الذي يتربص فيه الفريق على عاتق هذه الهيئة الرياضية، 
حيث حرص مسؤول «الديجياس» الوقوف بنفسه على األجواء التي جتري فيها 

حتضيرات اجلمعية، والتأكيد على وقوف مصاحله إلى جانبها يف مرحلة العودة من 
البطولة الوطنية ويشرف على التعداد املدرب سالم العويف، الذي أكد بذلك بقاءه 
لإلشراف على جمعية وهران يف مرحلة اإلياب، بعدما تسربت أخبار عن رغبة 
اإلدارة يف إنهاء مهام التقني الوهراني لسوء عالقته مع مروان باغور رئيس النادي 

الهاوي، غير أن عجز هذا األخير ومساعديه على توفير البديل أجبرهم على جتديد 
الثقة يف العويف، حيث اصطدموا برفض املدرب التونسي معز بوعكاز، تدريب 
اجلمعية وتفضيل قيادة العارضة الفنية ألهلي برج بوعريريج، بعد استقالته من 

منصبه بشبيبة بجاية.

مولودية الجزائر

جابـو ينهـى 
المقاطعــة

أنهى عبد املومن جابو، صانع ألعاب 
مولودية اجلزائر، مترده على إدارة النادي، 
حيث قاطع التدريبات دون مبرر، وغاب 
عن الفريق بعد مباراة وفاق سطيف يف 

الدوري، قبل أن يقرر أول أمس السبت، 
العودة إلى التدريبات اجلماعية وكان جابو 

قد أبدى رغبة ملحة يف مغادرة أسوار النادي 
العاصمي، خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
اجلارية، بعد تعرضه النتقادات كبيرة يف 
الفترة املاضية، بسبب تراجع مستواه، 
وعجزه عن تقدمي اإلضافة لفريقه خالل 

مرحلة الذهاب وقرر مجلس إدارة املولودية 
بقيادة الرئيس اجلديد، عبد الناصر أملاس، 
عدم اتخاذ أي قرار تأديبي يف حق جابو، 

ومنحه فرصة جديدة لالنتظام يف التدريبات 
اجلماعية...

مولودية وهران 
عبـد اإلله بركات 
ينضم لموسم ونصف
متكن مجلس إدارة نادي مولودية وهران، 
من إبرام أولى تعاقداته خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية اجلارية، بعد تعاقده مع العب مثالية 
تيغنيف، عبد اإلله بركات، ملدة موسمني 
ونصف وكان مسؤولو املولودية قد توصلوا 

إلى اتفاق مع الالعب، يقضي بتوقيعه عقد 
مبدئي مع النادي الوهراني ملدة موسمني، 
بداية من جويلية املقبل، قبل أن يتراجعوا 

ويقرروا ضم الالعب بعقد نهائي حتى 2022
وتعتبر صفقة بركات األولى للفريق الوهراني 
خالل امليركاتو الشتوي، وقد تكون األخيرة، 
يف ظل عجز مجلس اإلدارة عن إبرام صفقات 
جديدة، بسبب األزمة املالية اخلانقة التي مير 
بها النادي منذ انطالق املوسم ويحتل مولودية 
وهران املركز السابع يف ترتيب الرابطة احملترفة 

األولى، برصيد 20 نقطة.

هـل غوارديــوال يواصــل تجاهـل وارديــوال يواصــل تجاهـل ارديــوال يواصــل تجاهـل رديــوال يواصــل تجاهـل ديــوال يواصــل تجاهـل يــوال يواصــل تجاهـل ــوال يواصــل تجاهـل ـوال يواصــل تجاهـل وال يواصــل تجاهـل ال يواصــل تجاهـل  يواصــل تجاهـل يواصــل تجاهـل واصــل تجاهـل اصــل تجاهـل صــل تجاهـل ــل تجاهـل ـل تجاهـل ل تجاهـل  تجاهـل تجاهـل جاهـل اهـل هـل ـل ل    
ع!محرز ويثير استيـاء الجميـع!حرز ويثير استيـاء الجميـع!رز ويثير استيـاء الجميـع!ز ويثير استيـاء الجميـع! ويثير استيـاء الجميـع!ويثير استيـاء الجميـع!يثير استيـاء الجميـع!ثير استيـاء الجميـع!ير استيـاء الجميـع!ر استيـاء الجميـع! استيـاء الجميـع!استيـاء الجميـع!ستيـاء الجميـع!تيـاء الجميـع!يـاء الجميـع!ـاء الجميـع!اء الجميـع!ء الجميـع! الجميـع!الجميـع!لجميـع!جميـع!ميـع!يـع!ـع!ع!!    

س وفضل        
احر، رغم        
        ُيشار بأن 

خيرة من         
ق ويبدو         

حتياطيا لم          
ع التواصل       

ش قائد        
لساحر          

هت بالتعادل         
بارة:»رياض        
ن جهته حتسر         

ريقه ضد         
       صورة له من 
الجتماعي         
جة ُمحبطة       

ى وصوله         
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بعد أن أجرى جراحة في ركبته
برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل لسواريز

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف 
برشلونة من دخول سوق االنتقاالت الشتوي، لضم 
بديل للويس سواريز وكان سواريز قد أجرى جراحة 
يف ركبته، ستبعده عن الفريق حتى ماي املقبل، مما 
يعني انتهاء موسمه مع برشلونة وبحسب صحيفة 
«ماركا» فإن برشلونة ال يسعى لشراء مهاجم بديل 
للويس سواريز يف جانفي اجلاري، خاصة يف ظل 

صعوبة العثور على مهاجم رفيع املستوى، والرغبة يف 
استثمار مبلغ كبير لضم جنم كبير يف الصيف املقبل.
ويتذكر برشلونة جيدا جتربته املريرة مع الغاني 
كيفني برينس بواتينج، الذي استعاره من ساسولو 

يف جانفي املاضي، ولم يقدم أي جديد وينتظر 
مسؤولو البارصا أال يطلب كيكي سيتني، املدير 

الفني اجلديد، بديًال لسواريز هذا الشتاء، واالعتماد 
على الالعبني املوجودين حالًيا...يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط لضم األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن، يف الصيف املقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.

يستقبل فريق تشيلسي نظيره بايرن ميونخ، يف 
مباراة مثيرة بذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، على ملعب ستامفورد بريدج، يف 

يوم 25 فيفري املقبل ويدخل تشيلسي املباراة بذكريات 
هيمنة مدربه فرانك المبارد، على مواجهاته السابقة 
كالعب أمام بايرن ميونخ، حيث حقق البلوز 
لقب دوري أبطال أوروبا يف 2012، 

بعد الفوز يف املباراة النهائية 
على البافاري، بركالت 

الترجيح (4-3)، 
وسجل حينها 
المبارد ركلة 

ترجيح ويف 2005، 

تفوق تشيلسي على بايرن يف ربع النهائي، وفاز ذهابا (4-2)، 
وأحرز المبارد هدفني، وخسر إيابا (3-2)، وسجل أيضا المبارد 

هدفا، ليفوز البلوز (5-6) مبجموع املواجهتني وأعلنت شركة   
7tickets، املتخصصة يف بيع تذاكر املباريات األوروبية 

الكبرى، والسياحة الرياضية، أنها رصدت إقباال كبيرا من 
جانب اجلماهير العربية، حلجز تذاكر موقعة ستامفورد بريدج 

وقالت   7tickets إن الطلب يتزايد على التذاكر يف ظل 
عشق العرب ألجواء مدينة لندن، باإلضافة إلى الشعبية الكبيرة 

التي يتمتع بها تشيلسي وبايرن ميونخ، لدى جماهير املنطقة 
العربية وتقدم  7tickets، عروضا متنوعة للسفر واإلقامة 

يف لندن، تشمل كل ما يتعلق بالرحلة، حتى تكون اخلدمة 
متكاملة ومميزة للحاجزين ومتثل 

  7tickets، نقلة نوعية كبيرة يف عالم السياحة 

الرياضية، ملا تقدمه من خدمات حلجز تذاكر املباريات والفنادق 
حول العالم، حلضور مثل هذه األحداث واالستمتاع بها.
وجتري عملية شراء التذاكر والباقات بخطوات سهلة 

وبسيطة للغاية من خالل املوقع، ويتم إرسالها مباشرة إلى البريد 
اإللكتروني أو محال اإلقامة حسب رغبة العميل، يف عملية 

حتظى بكم كبير من املصداقية والثقة وستنافس
   7tickets كبرى الشركات العاملية يف هذا املجال لتقدمي 
أسعار تنافسية بجودة خدمة استثنائية، سواء يف أماكن املقاعد، 

أو يف مستوى شركات الطيران والفنادق وقام
  7tickets بتوقيع العديد من التعاقدات مع عدد من 

األندية الكبرى يف أوروبا، وذلك من أجل احلصول على تذاكر 
مميزة ومضمونة مباشرة من هذه األندية بعيدا عن السوق السوداء 

أو املواقع التي تعيد بيع التذاكر.

في موقعة تشيلسي وبايرن

هيمنــة المبـــارد تخطــــف األنظــــــار 

قدم النرويجي الشاب إرلينغ هاالند 
أوراق اعتماده بشكل صارخ مع بوروسيا 

دورمتوند عندما نزل بديال وسجل له 
ثالثية يف عشرين دقيقة، قلبت تأخر 
فريقه أمام مضيفه أوغسبورغ الى فوز 

كبير 3-5، السبت يف املرحلة 18 من 
الدوري األملاني لكرة القدم التي شهدت 
تعزيز اليبزيغ صدارته بفوزه على اونيون 

برلني 1-3 وكان دورمتوند متخلفا 3-1 يف 
الدقيقة 59، ومتجها خلسارة ثانية تواليا 

على ارض اوغسبورغ، اال ان الالعب 
القادم من ريد بول سالزبورغ النمسوي 

مقابل 20 مليون يورو، سجل بعد ثالث 
دقائق من نزوله مقلصا الفارق (59)، 

ثم ضمن الفوز بالهدفني الرابع واخلامس 
(70 و79). وهذه املباراة الرسمية االولى 
لهاالند (19 عاما) مع دورمتوند، 

بعد مشاركته نصف 
ساعة يف ودية ماينتس 
االسبوع املاضي وقال 
هاالند الذي سجل 

ثالثية يف مباراته 
االولى مع دورمتوند 
على غرار الغابوني 

بيار اميريك اوباميانغ يف 
بدايته مع دورمتوند عام 
2013 وامام اوغسبورغ 

ايضا «جئت الى 
هنا لتسجيل 

االهداف 
وهذه 

بداية جيدة لي... من الرائع ان تلعب 
كرة القدم امام هذا اجلمهور الشغوف».
وكان هاالند أصبح بعمر الثامنة عشرة 

و58 يوما ثالث اصغر العب يسجل 
ثالثية يف دوري ابطال اوروبا يف مرمى 
غنك البلجيكي يف سبتمبر املاضي. 

ووحدهما النجمان السابقان االنكليزي 
واين روني واالسباني راوول جنحا يف 
ذلك قبله ويف سن اصغر منه كما ان 
هاالند هو اول العب حتت العشرين 

عاما يسجل يف اول خمس مباريات له 
يف دوري االبطال، قبل ان يودع فريقه 

وبرصيده ثمانية أهداف بفارق اثنني عن 
املتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

العب بايرن ميونيخ، علما بانه سجل 28
هدفا يف 22 مباراة لسالزبورغ قبل انتقاله 

هذا املوسم ونظرا لتألقه هذا املوسم، 
حاولت اندية اوروبية عريقة اغراء هاالند 

باالنضمام اليها بينها مانشستر يونايتد 
االنكليزي ويوفنتوس االيطالي وقال املدير 

الرياضي لدورمتوند ميكايل تسورك قبل 
املباراة عن هاالند «هو ماسة صافية، لكن 
عليه التقدم. هو العب شاب واحّذر من 
التوقعات املفرطة، لكنه يجلب لنا القوة 
ولديه ذهنية رائعة». وتساوى دورمتوند 

الذي يستعد ملواجهة باريس سان جرمان 
الفرنسي يف ذهاب ثمن نهائي دوري 

ابطال اوروبا، بـ33 نقطة مع بايرن ميونيخ 
الثالث وشالكه اخلامس الذي اسقط 

بوروسيا مونشنغالدباح الوصيف (35) 
بهدفني نظيفني.

بثالثية رائعة

هاالند يقدم أوراق اعتماده مع دورتموند 

توماس توخيل: 

نيمار القائد الذي أريده 
وأنتظـر عـودة كافانـي

أشاد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بالعبه البرازيلي، نيمار 
دا سيلفا، والتزامه خططًيا خالل الفترة األخيرة، خلدمة األداء اجلماعي 
داخل الفريق وقال توخيل عبر صحيفة «لو باريزيان»: «من خالل متابعة 

املباريات األخيرة، يتأكد لنا أن نيمار العب مهم ومؤثر للغاية، فهو يؤدي مهامه 
الدفاعية، ويغلق املساحات».وأضاف «إنه القائد الذي نريده، فهو مير حالًيا 
بفترة رائعة، ويبقى التحدي هو مواصلة األداء بهذه الروح، ما حققه جيد، 

ولكنها مجرد بداية».
وأضاف املدرب األملاني «نحن يف شهر جانفي، ومقتنع متاًما بأهمية العمل 

اجلماعي يف كرة القدم، مثلما أصرح دائًما أن نهاجم سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
إذا التزمنا بذلك سنكون فريًقا خطيًرا، وإذا لم نفعل، سنكون فريًقا عادًيا، 
والفريق العادي ال يحقق إجنازات كبيرة».وواصل املدير الفني لسان جيرمان 

«رحيل كورزاوا؟، لم أحتدث معه أو أي العب آخر بشأن الرحيل، لدينا بيرنات 
وكورزوا لشغل اجلبهة اليسرى، وهذا جيد، ولكن بيرنات مصاب، إذن ماذا 
سيكون املوقف بدون ليفني؟ بالتأكيد سيكون صعًبا».وأشار «كورزاوا يتدرب 

بشكل جيد، وبإمكانه إثبات أنه العب مهم، لقد أدى بشكل جيد هذا 
املوسم، ومن اجليد أنه معنا، ألنه العب مهم يف اجلبهة اليسرى». 
وتطرق توخيل للحديث عن إدينسون كافاني، مضيًفا «أنا قلق بشأن 

إصابة أي العب وليس كافاني فقط، ألنني أتطلع ليكون كل الالعبني 
جاهزين، وهو ما أسعدني األسبوع املاضي الكتمال قوام الفريق».

وأوضح «كافاني يعاني من آالم يف العانة.. ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 
علينا تقبل األمر والتعامل معه، بأن يخضع للعالج والتأهيل، وأمتنى 

أن يتعافى ويعود إلينا يف أسرع وقت ممكن».وأشار توخيل إلى أنه 
منزعج للغاية من النقص العددي قبل مواجهة لوريان، مشيًرا «يف 
األسبوع املاضي قبل مباراتي موناكو كان لدي 25 العًبا جاهًزا، 

واآلن يتبقى 16 العًبا إضافة إلى 3 حراس مرمى».واستطرد 
«املشكلة ليست يف اختيار التشكيل األساسي الذي يقودنا للفوز 
بل تخويف من املبالغة يف االعتماد على بعض الالعبني، ألنه ال 

يوجد بدالء لهم».وشدد توماس توخيل يف ختام تصريحاته «مباراة 
لوريان ستكون قوية، لذا علينا التعامل معها بجدية وتركيز، ألن املنافس فريق 

قوي بدوري الدرجة الثانية، ويخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ولوريان 
ليس لديه ما يخسره، كما أنني ال أنتظر املزيد من بعض الالعبني الذين يفتقدون 

للياقة البدنية».

(70 و79). وهذه املباراة الرسمية االولى 
لهاالند (19 عاما) مع دورمتوند، 

بعد مشاركته نصف 
ساعة يف ودية ماينتس 
االسبوع املاضي وقال 
هاالند الذي سجل 

ثالثية يف مباراته 
االولى مع دورمتوند 
على غرار الغابوني 

بيار اميريك اوباميانغ يف 
بدايته مع دورمتوند عام 
2013 وامام اوغسبورغ 

ايضا «جئت الى 
هنا لتسجيل 

االهداف 
وهذه 

بداية جيدة لي... من الرائع 
كرة القدم امام هذا اجلمهور ال
وكان هاالند أصبح بعمر الثام
و58 يوما ثالث اصغر العب 
ثالثية يف دوري ابطال اوروبا 

غنك البلجيكي يف سبتمبر امل
ووحدهما النجمان السابقان 

واين روني واالسباني راوول جن
ذلك قبله ويف سن اصغر منه

 
ذلك قبله ويف سن اصغر منه كما ان 

 
هاالند هو اول العب حتت الع
عاما يسجل يف اول خمس مب
يف دوري االبطال، قبل ان يو

وبرصيده ثمانية أهداف بفارق اثنني عن وبرصيده ثمانية أهداف بفارق 
املتصدر البولندي روبرت ليفا
العب بايرن ميونيخ، علما با
هدفا يف 22 مباراة لسالزبورغ 

العبه البرازيلي، نيمار 
خلدمة األداء اجلماعي 

ي
دا سيلفا، والتزامه خططًيا خالل الفترة األخيرة، خلدمة األداء اجلماعي 

ي
»: «من خالل متابعة 
ي 
داخل الفريق وقال توخيل عبر صحيفة «لو باريزيان»: «من خالل متابعة 
 

ر للغاية، فهو يؤدي مهامه 
ذي نريده، فهو مير حالًيا 

 
الروح، ما حققه جيد، 

ومقتنع متاًما بأهمية العمل 
سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
ع 

اجلماعي يف كرة القدم، مثلما أصرح دائًما أن نهاجم سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
 

ل، سنكون فريقا عادًيا، 
ع و و و

إذا التزمنا بذلك سنكون فريًقا خطيًرا، وإذا لم نفعل، سنكون فريًقا عادًيا، 
 

دير الفني لسان جيرمان 
أن الرحيل، لدينا بيرنات 

ي   
«رحيل كورزاوا؟، لم أحتدث معه أو أي العب آخر بشأن الرحيل، لدينا بيرنات 

  
يرنات مصاب، إذن ماذا 
.وأشار «كورزاوا يتدرب 

 أدى بشكل جيد هذا 
جلبهة اليسرى». 

 
املوسم، ومن اجليد أنه معنا، ألنه العب مهم يف اجلبهة اليسرى». 

 
ا «أنا قلق بشأن 

ر ي به
وتطرق توخيل للحديث عن إدينسون كافاني، مضيًفا «أنا قلق بشأن 

إصابة أي العب وليس كافاني فقط، ألنني أتطلع ليكون كل الالعبني ون كل الالعبني 
 قوام الفريق».

 
جاهزين، وهو ما أسعدني األسبوع املاضي الكتمال قوام الفريق».

 
كاني أن أفعل؟ 

م 
وأوضح «كافاني يعاني من آالم يف العانة.. ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 

 
تأهيل، وأمتنى 

ي
علينا تقبل األمر والتعامل معه، بأن يخضع للعالج والتأهيل، وأمتنى 

خيل إلى أنه 
 

أن يتعافى ويعود إلينا يف أسرع وقت ممكن».وأشار توخيل إلى أنه 
 

منزعج للغاية من النقص العددي قبل مواجهة لوريان، مشيًرا «يف ، مشيًرا «يف 
عًبا جاهًزا، 

يف 
 العًبا جاهًزا، 

 
واستطرد 

 يقودنا للفوز 
بل تخويف من املبالغة يف االعتماد على بعض الالعبني، ألنه ال ني، ألنه ال 

صريحاته «مباراة 
لوريان ستكون قوية، لذا علينا التعامل معها بجدية وتركيز، ألن املنافس فريق  وتركيز، ألن املنافس فريق 

به ووسط جماهيره، ولوريان 
ض الالعبني الذين يفتقدون 

رانييري بعد خماسية التسيو: 

 سآكل العبي سامبدوريا أحياء..
عبر كالوديو رانييري، املدير الفني 

لسامبدوريا، عن غضبه من الهزمية الثقيلة التي 
تعرض لها فريقه أمام التسيو، بنتيجة (5-1)، 
يف منافسات اجلولة 20 من الدوري اإليطالي 
وكان رانييري قد صرح قبل املباراة أنه إذا لم 

ير سامبدوريا يلعب بتركيز كامل ولديه العزمية 
منذ البداية فسيأكل العبيه وهم أحياء ورًدا 
على ما سيفعله مع العبيه عقب اخلسارة، 
قال رانييري يف تصريحات لشبكة «سكاي 
سبورت إيطاليا»: «سأضع بعض الزيت 

وامللح والفلفل قبل أكلهم أحياء». وأضاف: 
«لم نفز بأي صراع خالل املباراة وكنا 

بطيئني للغاية ولم نتفاعل، ولم نلعب 
كفريق واحد، هذا كان أسوأ أداء لنا منذ 

تواجدي هنا».وتابع: «التسيو يستحق الفوز، حيث لعب بشكل جيد واستمتع 
بكرة القدم التي قدمها، ونحن لم نكن هناك».وأمت رانييري: «من الناحية 

النظرية، يجب أن تكون املهمة املقبلة يف األسبوع القادم (أمام ساسولو) أسهل 
بالنسبة لي، حيث يجب أن يشعر الالعبون أنهم مصممون على تعويض هذا 

األسبوع وإثبات أن هذا ليس هو سامبدوريا احلقيقي». 
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بعد أن أجرى جراحة في ركبته
برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل لسواريز

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف 
برشلونة من دخول سوق االنتقاالت الشتوي، لضم 
بديل للويس سواريز وكان سواريز قد أجرى جراحة 
يف ركبته، ستبعده عن الفريق حتى ماي املقبل، مما 
يعني انتهاء موسمه مع برشلونة وبحسب صحيفة 
«ماركا» فإن برشلونة ال يسعى لشراء مهاجم بديل 
للويس سواريز يف جانفي اجلاري، خاصة يف ظل 

صعوبة العثور على مهاجم رفيع املستوى، والرغبة يف 
استثمار مبلغ كبير لضم جنم كبير يف الصيف املقبل.
ويتذكر برشلونة جيدا جتربته املريرة مع الغاني 
كيفني برينس بواتينج، الذي استعاره من ساسولو 

يف جانفي املاضي، ولم يقدم أي جديد وينتظر 
مسؤولو البارصا أال يطلب كيكي سيتني، املدير 

الفني اجلديد، بديًال لسواريز هذا الشتاء، واالعتماد 
على الالعبني املوجودين حالًيا...يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط لضم األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميالن، يف الصيف املقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.

يستقبل فريق تشيلسي نظيره بايرن ميونخ، يف 
مباراة مثيرة بذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، على ملعب ستامفورد بريدج، يف 

يوم 25 فيفري املقبل ويدخل تشيلسي املباراة بذكريات 
هيمنة مدربه فرانك المبارد، على مواجهاته السابقة 
كالعب أمام بايرن ميونخ، حيث حقق البلوز 
لقب دوري أبطال أوروبا يف 2012، 

بعد الفوز يف املباراة النهائية 
على البافاري، بركالت 

الترجيح (4-3)، 
وسجل حينها 
المبارد ركلة 

ترجيح ويف 2005، 

تفوق تشيلسي على بايرن يف ربع النهائي، وفاز ذهابا (4-2)، 
وأحرز المبارد هدفني، وخسر إيابا (3-2)، وسجل أيضا المبارد 

هدفا، ليفوز البلوز (5-6) مبجموع املواجهتني وأعلنت شركة   
7tickets، املتخصصة يف بيع تذاكر املباريات األوروبية 

الكبرى، والسياحة الرياضية، أنها رصدت إقباال كبيرا من 
جانب اجلماهير العربية، حلجز تذاكر موقعة ستامفورد بريدج 

وقالت   7tickets إن الطلب يتزايد على التذاكر يف ظل 
عشق العرب ألجواء مدينة لندن، باإلضافة إلى الشعبية الكبيرة 

التي يتمتع بها تشيلسي وبايرن ميونخ، لدى جماهير املنطقة 
العربية وتقدم  7tickets، عروضا متنوعة للسفر واإلقامة 

يف لندن، تشمل كل ما يتعلق بالرحلة، حتى تكون اخلدمة 
متكاملة ومميزة للحاجزين ومتثل 

  7tickets، نقلة نوعية كبيرة يف عالم السياحة 

الرياضية، ملا تقدمه من خدمات حلجز تذاكر املباريات والفنادق 
حول العالم، حلضور مثل هذه األحداث واالستمتاع بها.
وجتري عملية شراء التذاكر والباقات بخطوات سهلة 

وبسيطة للغاية من خالل املوقع، ويتم إرسالها مباشرة إلى البريد 
اإللكتروني أو محال اإلقامة حسب رغبة العميل، يف عملية 

حتظى بكم كبير من املصداقية والثقة وستنافس
   7tickets كبرى الشركات العاملية يف هذا املجال لتقدمي 
أسعار تنافسية بجودة خدمة استثنائية، سواء يف أماكن املقاعد، 

أو يف مستوى شركات الطيران والفنادق وقام
  7tickets بتوقيع العديد من التعاقدات مع عدد من 

األندية الكبرى يف أوروبا، وذلك من أجل احلصول على تذاكر 
مميزة ومضمونة مباشرة من هذه األندية بعيدا عن السوق السوداء 

أو املواقع التي تعيد بيع التذاكر.

في موقعة تشيلسي وبايرن

هيمنــة المبـــارد تخطــــف األنظــــــار 

قدم النرويجي الشاب إرلينغ هاالند 
أوراق اعتماده بشكل صارخ مع بوروسيا 

دورمتوند عندما نزل بديال وسجل له 
ثالثية يف عشرين دقيقة، قلبت تأخر 
فريقه أمام مضيفه أوغسبورغ الى فوز 

كبير 3-5، السبت يف املرحلة 18 من 
الدوري األملاني لكرة القدم التي شهدت 
تعزيز اليبزيغ صدارته بفوزه على اونيون 

برلني 1-3 وكان دورمتوند متخلفا 3-1 يف 
الدقيقة 59، ومتجها خلسارة ثانية تواليا 

على ارض اوغسبورغ، اال ان الالعب 
القادم من ريد بول سالزبورغ النمسوي 

مقابل 20 مليون يورو، سجل بعد ثالث 
دقائق من نزوله مقلصا الفارق (59)، 

ثم ضمن الفوز بالهدفني الرابع واخلامس 
(70 و79). وهذه املباراة الرسمية االولى 
لهاالند (19 عاما) مع دورمتوند، 

بعد مشاركته نصف 
ساعة يف ودية ماينتس 
االسبوع املاضي وقال 
هاالند الذي سجل 

ثالثية يف مباراته 
االولى مع دورمتوند 
على غرار الغابوني 

بيار اميريك اوباميانغ يف 
بدايته مع دورمتوند عام 
2013 وامام اوغسبورغ 

ايضا «جئت الى 
هنا لتسجيل 

االهداف 
وهذه 

بداية جيدة لي... من الرائع ان تلعب 
كرة القدم امام هذا اجلمهور الشغوف».
وكان هاالند أصبح بعمر الثامنة عشرة 

و58 يوما ثالث اصغر العب يسجل 
ثالثية يف دوري ابطال اوروبا يف مرمى 
غنك البلجيكي يف سبتمبر املاضي. 

ووحدهما النجمان السابقان االنكليزي 
واين روني واالسباني راوول جنحا يف 
ذلك قبله ويف سن اصغر منه كما ان 
هاالند هو اول العب حتت العشرين 

عاما يسجل يف اول خمس مباريات له 
يف دوري االبطال، قبل ان يودع فريقه 

وبرصيده ثمانية أهداف بفارق اثنني عن 
املتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

العب بايرن ميونيخ، علما بانه سجل 28
هدفا يف 22 مباراة لسالزبورغ قبل انتقاله 

هذا املوسم ونظرا لتألقه هذا املوسم، 
حاولت اندية اوروبية عريقة اغراء هاالند 

باالنضمام اليها بينها مانشستر يونايتد 
االنكليزي ويوفنتوس االيطالي وقال املدير 

الرياضي لدورمتوند ميكايل تسورك قبل 
املباراة عن هاالند «هو ماسة صافية، لكن 
عليه التقدم. هو العب شاب واحّذر من 
التوقعات املفرطة، لكنه يجلب لنا القوة 
ولديه ذهنية رائعة». وتساوى دورمتوند 

الذي يستعد ملواجهة باريس سان جرمان 
الفرنسي يف ذهاب ثمن نهائي دوري 

ابطال اوروبا، بـ33 نقطة مع بايرن ميونيخ 
الثالث وشالكه اخلامس الذي اسقط 

بوروسيا مونشنغالدباح الوصيف (35) 
بهدفني نظيفني.

بثالثية رائعة

هاالند يقدم أوراق اعتماده مع دورتموند 

توماس توخيل: 

نيمار القائد الذي أريده 
وأنتظـر عـودة كافانـي

أشاد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بالعبه البرازيلي، نيمار 
دا سيلفا، والتزامه خططًيا خالل الفترة األخيرة، خلدمة األداء اجلماعي 
داخل الفريق وقال توخيل عبر صحيفة «لو باريزيان»: «من خالل متابعة 

املباريات األخيرة، يتأكد لنا أن نيمار العب مهم ومؤثر للغاية، فهو يؤدي مهامه 
الدفاعية، ويغلق املساحات».وأضاف «إنه القائد الذي نريده، فهو مير حالًيا 
بفترة رائعة، ويبقى التحدي هو مواصلة األداء بهذه الروح، ما حققه جيد، 

ولكنها مجرد بداية».
وأضاف املدرب األملاني «نحن يف شهر جانفي، ومقتنع متاًما بأهمية العمل 

اجلماعي يف كرة القدم، مثلما أصرح دائًما أن نهاجم سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
إذا التزمنا بذلك سنكون فريًقا خطيًرا، وإذا لم نفعل، سنكون فريًقا عادًيا، 
والفريق العادي ال يحقق إجنازات كبيرة».وواصل املدير الفني لسان جيرمان 

«رحيل كورزاوا؟، لم أحتدث معه أو أي العب آخر بشأن الرحيل، لدينا بيرنات 
وكورزوا لشغل اجلبهة اليسرى، وهذا جيد، ولكن بيرنات مصاب، إذن ماذا 
سيكون املوقف بدون ليفني؟ بالتأكيد سيكون صعًبا».وأشار «كورزاوا يتدرب 

بشكل جيد، وبإمكانه إثبات أنه العب مهم، لقد أدى بشكل جيد هذا 
املوسم، ومن اجليد أنه معنا، ألنه العب مهم يف اجلبهة اليسرى». 
وتطرق توخيل للحديث عن إدينسون كافاني، مضيًفا «أنا قلق بشأن 

إصابة أي العب وليس كافاني فقط، ألنني أتطلع ليكون كل الالعبني 
جاهزين، وهو ما أسعدني األسبوع املاضي الكتمال قوام الفريق».

وأوضح «كافاني يعاني من آالم يف العانة.. ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 
علينا تقبل األمر والتعامل معه، بأن يخضع للعالج والتأهيل، وأمتنى 

أن يتعافى ويعود إلينا يف أسرع وقت ممكن».وأشار توخيل إلى أنه 
منزعج للغاية من النقص العددي قبل مواجهة لوريان، مشيًرا «يف 
األسبوع املاضي قبل مباراتي موناكو كان لدي 25 العًبا جاهًزا، 

واآلن يتبقى 16 العًبا إضافة إلى 3 حراس مرمى».واستطرد 
«املشكلة ليست يف اختيار التشكيل األساسي الذي يقودنا للفوز 
بل تخويف من املبالغة يف االعتماد على بعض الالعبني، ألنه ال 

يوجد بدالء لهم».وشدد توماس توخيل يف ختام تصريحاته «مباراة 
لوريان ستكون قوية، لذا علينا التعامل معها بجدية وتركيز، ألن املنافس فريق 

قوي بدوري الدرجة الثانية، ويخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، ولوريان 
ليس لديه ما يخسره، كما أنني ال أنتظر املزيد من بعض الالعبني الذين يفتقدون 

للياقة البدنية».

(70 و79). وهذه املباراة الرسمية االولى 
لهاالند (19 عاما) مع دورمتوند، 

بعد مشاركته نصف 
ساعة يف ودية ماينتس 
االسبوع املاضي وقال 
هاالند الذي سجل 

ثالثية يف مباراته 
االولى مع دورمتوند 
على غرار الغابوني 

بيار اميريك اوباميانغ يف 
بدايته مع دورمتوند عام 
2013 وامام اوغسبورغ 

ايضا «جئت الى 
هنا لتسجيل 

االهداف 
وهذه 

بداية جيدة لي... من الرائع 
كرة القدم امام هذا اجلمهور ال
وكان هاالند أصبح بعمر الثام
و58 يوما ثالث اصغر العب 
ثالثية يف دوري ابطال اوروبا 

غنك البلجيكي يف سبتمبر امل
ووحدهما النجمان السابقان 

واين روني واالسباني راوول جن
ذلك قبله ويف سن اصغر منه

 
ذلك قبله ويف سن اصغر منه كما ان 

 
هاالند هو اول العب حتت الع
عاما يسجل يف اول خمس مب

يف دوري االبطال، قبل ان يو 
وبرصيده ثمانية أهداف بفارق 

  
وبرصيده ثمانية أهداف بفارق اثنني عن 

  
املتصدر البولندي روبرت ليفا
العب بايرن ميونيخ، علما با
هدفا يف 22 مباراة لسالزبورغ 

العبه البرازيلي، نيمار   
خلدمة األداء اجلماعي 

ي
دا سيلفا، والتزامه خططًيا خالل الفترة األخيرة، خلدمة األداء اجلماعي 

ي
»: «من خالل متابعة 
ي 
داخل الفريق وقال توخيل عبر صحيفة «لو باريزيان»: «من خالل متابعة 
 

ر للغاية، فهو يؤدي مهامه 
ذي نريده، فهو مير حالًيا 

 
 الروح، ما حققه جيد، 

ومقتنع متاًما بأهمية العمل 
سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
ع 

اجلماعي يف كرة القدم، مثلما أصرح دائًما أن نهاجم سوًيا وندافع ككتلة واحدة، 
 

ل، سنكون فريقا عادًيا، 
ع و و و

إذا التزمنا بذلك سنكون فريًقا خطيًرا، وإذا لم نفعل، سنكون فريًقا عادًيا، 
 

دير الفني لسان جيرمان 
أن الرحيل، لدينا بيرنات 

ي   
«رحيل كورزاوا؟، لم أحتدث معه أو أي العب آخر بشأن الرحيل، لدينا بيرنات 

  
يرنات مصاب، إذن ماذا 
.وأشار «كورزاوا يتدرب 

 أدى بشكل جيد هذا 
جلبهة اليسرى». 

 
املوسم، ومن اجليد أنه معنا، ألنه العب مهم يف اجلبهة اليسرى». 

 
ا «أنا قلق بشأن 

ر ي به
وتطرق توخيل للحديث عن إدينسون كافاني، مضيًفا «أنا قلق بشأن 

إصابة أي العب وليس كافاني فقط، ألنني أتطلع ليكون كل الالعبني ون كل الالعبني 
 قوام الفريق».

 
جاهزين، وهو ما أسعدني األسبوع املاضي الكتمال قوام الفريق».

 
كاني أن أفعل؟ 

م 
وأوضح «كافاني يعاني من آالم يف العانة.. ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 

 
تأهيل، وأمتنى 

ي
علينا تقبل األمر والتعامل معه، بأن يخضع للعالج والتأهيل، وأمتنى 

خيل إلى أنه 
 

أن يتعافى ويعود إلينا يف أسرع وقت ممكن».وأشار توخيل إلى أنه 
 

، مشيًرا «يف 
  

منزعج للغاية من النقص العددي قبل مواجهة لوريان، مشيًرا «يف 
  

عًبا جاهًزا، 
يف 
 العًبا جاهًزا، 

 
واستطرد 

 يقودنا للفوز 
بل تخويف من املبالغة يف االعتماد على بعض الالعبني، ألنه ال ني، ألنه ال 

صريحاته «مباراة 
لوريان ستكون قوية، لذا علينا التعامل معها بجدية وتركيز، ألن املنافس فريق  وتركيز، ألن املنافس فريق 

به ووسط جماهيره، ولوريان 
ض الالعبني الذين يفتقدون 

رانييري بعد خماسية التسيو: 

 سآكل العبي سامبدوريا أحياء..
عبر كالوديو رانييري، املدير الفني 

لسامبدوريا، عن غضبه من الهزمية الثقيلة التي 
تعرض لها فريقه أمام التسيو، بنتيجة (5-1)، 
يف منافسات اجلولة 20 من الدوري اإليطالي 
وكان رانييري قد صرح قبل املباراة أنه إذا لم 

ير سامبدوريا يلعب بتركيز كامل ولديه العزمية 
منذ البداية فسيأكل العبيه وهم أحياء ورًدا 
على ما سيفعله مع العبيه عقب اخلسارة، 
قال رانييري يف تصريحات لشبكة «سكاي 
سبورت إيطاليا»: «سأضع بعض الزيت 

وامللح والفلفل قبل أكلهم أحياء». وأضاف: 
«لم نفز بأي صراع خالل املباراة وكنا 

بطيئني للغاية ولم نتفاعل، ولم نلعب 
كفريق واحد، هذا كان أسوأ أداء لنا منذ 

تواجدي هنا».وتابع: «التسيو يستحق الفوز، حيث لعب بشكل جيد واستمتع 
بكرة القدم التي قدمها، ونحن لم نكن هناك».وأمت رانييري: «من الناحية 

النظرية، يجب أن تكون املهمة املقبلة يف األسبوع القادم (أمام ساسولو) أسهل 
بالنسبة لي، حيث يجب أن يشعر الالعبون أنهم مصممون على تعويض هذا 

األسبوع وإثبات أن هذا ليس هو سامبدوريا احلقيقي». 
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 تكنولوجيا

آبل تحاول اإليفاء بوعدها.. فهل 
سيتبعك iPhone 11؟

بدأت شركة آبل في اختبار زر التبديل للموقع الجغرافي الذي وعدت به مستخدمي iPhone 11 في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن اكتشف 
الباحث األمني برايان كريبس Brian Krebs في أواخر العام الماضي أن هاتف iPhone 11 Pro يتحقق من موقعك الجغرافي باستمرار 

حتى إذا قمت بتعطيل خدمات الموقع.

KrebsOn- وأوضح الباحث صاحب موقع
Security أن هاتف iPhone 11 Pro يتتبع 
مواقع املستخدمني حتى عند إيقاف تشغيل جميع 
خدمات املواقع املتاحة (باستثناء املفتاح الرئيسي)، 
وتسبب ذلك يف موجة من املخاوف ألن السبب لم 

يكن واضحًا.
«رقاقة النطاق العريض»

ذلك  يف  السبب  أن  إلى  الشركة  أشارت  كما 
iPhone ذلك  يف  مبا  اجلديدة،  الهواتف  أن  هو 
11، تستخدم رقاقة النطاق العريض للغاية التي ال 
تزال غير معتمدة عامليًا، وحتتاج األجهزة إلى إجراء 
فحوصات منتظمة للموقع اجلغرايف، لذا ميكن آلبل 
التي ال ميكن  إيقاف تشغيل الشريحة يف األماكن 

استخدامها قانونيًا.
بيانات  أنها ال جتمع  آبل  وبينما أكدت شركة 
للغاية  العريض  النطاق  اختبارات  وأن  املوقع، 
UWB تتم بالكامل على اجلهاز، إال أنها وعدت 

بتقدمي أداة تبديل مخصصة للرقاقة لتهدئة مخاوف 
الناس.

Brandon بوتش  براندون  واكتشف 
جتريبي  إصدار  أحدث  يف  امليزة  هذه   Butch
العثور  ومت   ،iOS 13.3.1 التشغيلي  نظامها  من 
Networking» اجلديد  التبديل  مفتاح  على 

يف  النظام  خدمات  ضمن   «& Wireless
إعدادات  يوجد يف  بدوره  والذي  املواقع،  خدمات 

اخلصوصية.
مطالبة  إلى  يؤدي  تشغيله  إيقاف  أن  ويبدو 
Networking & موقع  تشغيل  «إيقاف  تقول 

Wireless قد يؤثر على أداء البلوتوث والشبكة 
.«UWB الالسلكية والنطاق العريض للغاية

النطاق  رقاقة  تستخدم  آبل  أجهزة  أن  يذكر 
الدقيق،  املوقع  إليجاد   UWB للغاية  العريض 
املستخدمني  منح  يف  الرقاقة  مزايا  إحدى  وتتمثل 
املناسب  الشخص  العثور بسرعة على  القدرة على 
مبستخدمي  مليء  مكان  يف   AirDrop مليزة 

هواتف آيفون.

ابتسام   بوكثير

فيسبوك توقف شركة إسرائيلية تغسل األدمغة وتغير السلوك
إشعارا  فيسبوك  شركة  رسلت 
إسرائيلية  لشركة  والكف  بالتوقف 
The Spin- تسمى  ناشئة 
تغيير  على  قدرتها  تدعي   ،ner
شعوري،  ال  بشكل  الناس  سلوك 
وذلك وسط مخاوف من محاوالت 
املستخدمني  أدمغة  غسل  الشركة 

من خالل مشاركات وهمية.
The تفرض  التفاصيل،  يف 
التأثير  مقابل  رسومًا   Spinner
على سلوك الناس بشكل ال شعوري 
خالل  من  األهداف  لتحقيق 
ملنشورات  املستخدمني  تعريض 
لكن  حتريري،  كمحتوى  مقنعة 
فيسبوك منعت الشركة ورئيسها من 
ذلك  لتحقيق  منصاتها  استخدام 

ألي سبب كان.
Elliot شيفلر  إليوت  صرح  فقد  ذلك،  على  وردًا 
The Spinner املؤسس املشارك لشركة ،Shefler
البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  للعمليات،  التنفيذي  ورئيسها 
بحيث  مهمتها،  من  مينعها  لن  فيسبوك  قرار  بأن   BBC
ستواصل بيع احلمالت املستهدفة عبر اإلنترنت، مع رفضه 

استبعاد استخدام فيسبوك يف املستقبل.
على  قادر  أنها   The Spinner تدعي  ذلك  إلى 
التدريبية  الدورات  من  العديد  خالل  من  الدماغ  غسل 
سلوكيات  أو  قرارات  بعض  على  للتأثير  املصممة 
الوزن  وفقدان  التدخني  عن  اإلقالع  مثل  األشخاص، 
واقتراح الزواج، إلى جانب الكثير من اخلدمات البغيضة 

أخالقيًا.
«ال تسامح»

إلى عرض  بذلك  القيام  أجل  من  الشركة  تعمد  كما 
أشهر،  مدى  على  املعنية  القضية  حول  املقاالت  عشرات 
وتتقاضى  االجتماعي،  التواصل  منصات  يف  ذلك  يف  مبا 

رسومًا تتراوح بني 49 و 79 دوالرًا عن كل عشر مقاالت.
Perkins كوي  بيركينز  شركة  بعثت  بدورها، 
إليوت  إلى  برسالة  لفيسبوك،  املمثلة  للمحاماة،   Coie
The Spin- أن  «يبدو  فيها:  تقول  للشكوى،  شيفلر 
ner تستخدم حسابات مزيفة وصفحات فيسبوك وهمية 
بشكل  باإلعالنات  فيسبوك  مستخدمي  الستهداف 
فيسبوك  شروط  األنشطة  هذه  وتنتهك  استراتيجي، 

وسياساتها اإلعالنية».
بإيقاف  الناشئة  اإلسرائلية  الشركة  الرسالة  وطالبت 
هذه األنشطة على الفور، وقالت عمالقة التكنولوجيا إنها 
«ليس  وأضافت   ،The Spinner حسابات  أزالت 
لدينا تسامح مع اجلهات الفاعلة السيئة التي حتاول التحايل 

على سياساتنا وخلق جتارب سيئة للناس على فيسبوك».
The Spinner بدوره، أشار إليوت شيفلر إلى أن
اشترت إعالنات على فيسبوك ألكثر من عام، ومت مراجعة 
قدرة  أن  واملوافقة عليه، وأضاف  إعالناتها  كل إعالن من 
املستهدفني  املستخدمني  إلى  احملتوى  توصيل  على  شركته 

ال تعتمد على أي حساب أو صفحة اجتماعية محددة.

إلجبارها على بيع واتساب وإنستغرام
 منافسو يقاضون شركة فيسبوك

قامت أربع من الشركات املنافسة لفيسبوك دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة 
للرئيس  أمر  إصدار  قاض  من  وطلبت  للمنافسة،  مناهض  سلوك  مبمارسة  إياها 
التواصل  موقع  على  السيطرة  عن  بالتخلي  زوكربيرغ  مارك  لفيسبوك  التنفيذي 
االجتماعي العمالق. ونقلت وكالة بلومبيرغ لألنباء اجلمعة عن الشركات قولها 
إنه إذا لم يتم إجبار شركة فيسبوك على بيع تطبيقي واتساب وإنستغرام التابعني 
السوقية  قوتها  يعزز  «مما  االجتماعي  التواصل  شبكة  يف  ستدمجهما  فإنها  لها، 
يف جميع أنحاء العالم، مما قد مينع بشكل دائم املنافسة يف األسواق ذات الصلة 
فرانسيسكو من  القضائية اخلميس يف سان  الدعوى  إقامة  قادمة».  ومتت  لعقود 
قبل موقع «ريفيل تشات هولد» الذي حل محل موقع التعارف «اليك برايت»، 
وشركة خدمات التكنولوجيا واإلدارة األميركية املعروفة باسم «ليندول» خلدمات 
االئتمان واخلدمات املالية، وموقع «سير دوت سي إل» السابق، وشركة «بيهيف 

بيوميتريك» السابقة للتحقق من الهوية.
الشركات  أكبر  من  «واحدة  بأنها  فيسبوك  شركة  األربع  الشركات  ووصفت 
االحتكارية غير القانونية على اإلطالق يف الواليات املتحدة»، قائلة إن الهدف من 
وراء الدعوى القضائية هو «وقف أكثر املخططات وقاحة وتعمدا ملناهضة املنافسة 
خالل جيل». يشار إلى أن فيسبوك واجهت من قبل العديد من اتهامات وقضايا 
االحتكار، سواء داخل الواليات املتحدة أو يف أوروبا، وكان آخرها عندما أطلقت 
اللجنة القضائية التابعة ملجلس النواب األميركي حتقيقا معها -إلى جانب شركات 
وتنتهك  السوق  على  هيمنتها  تستغل  كانت  إذا  لتحديد  وآبل-  وأمازون  غوغل 

قانون مكافحة االحتكار.
كما جرت مطالبات كثيرة داخل الواليات املتحدة أو خارجها لتقسيم شركات 
التقنية الكبرى، وعلى رأسها غوغل وفيسبوك، بذريعة أن جمع تلك الشركات 
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كرزيكة أحمد

للشاي  أهمية كبيرة عند أهالي متنراست وحسب 
ما أكد لنا أحد األهالي أن الشاي قوة اإلنسان التارقي 
وطبيعتها  الصحراء  مشقة  على  التغلب  أجل  من 
القاسية فأثناء العمل أو التجول يف الفيايف يجب أن 
يكون اإلنسان مصاحبا خلزانة الشاي التي يتواجد بها 

أوراق الشاي .السكر .إبريقا الشاي.والكؤوس.
وطريقة حتضيره  بأن تضع أوراق الشاق يف إبريق 
غسل  ليتم  املاء  من  قليال  تضع  إذن  وبعد   01 رقم 
الذي  املاء  بسكب  ونقوم  الغبار  من  الشاي  أوراق 
املاء مرة أخرى يف  اإلبريق  غسلنا به األوراق ونضع 
األول فوق فحم متوهج ملدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة 
السكر  من  كمية  فيه  ونضع  الثاني  باإلبريق  ونأتي 
باخللط  ونقوم  األول  اإلبريق  شاي  فيه  ونسكب 
مييل  األول  الشاي  إناء.ولون  أو  كبير  كأس  بواسطة 
إلى السواد هذا بالنسبة للشاي أو الكأس األول .أما 
الشاي أو الكأس الثاني فنقوم بسكب املاء لثاني مرة 
يف األبريق األول ونتركه ملدة 20 دقيقة على الفحم 
املتوهج ونقوم بسكبه يف اإلبريق الثاني بإضافة السكر 
ونقوم بخلطه جيد ولون الشاي الثاني مييل إلى اللون 
األحمر.أما بالنسبة للكأس أوالشاي الثالث واألخير 
فنقوم بسكب املاء لثالث مرة يف اإلبريق األول الذي 
تتواجد فيه أوراق الشاي ونتركه ملدة 15 دقيقة على 

ونضيف  الثاني  اإلبريق  يف  بسكبه  ونقوم  الفحم 
السكر والنعناع ونخلطه جيد ولون الشاي الثالث مييل 
مرحلة  كل  الشاي  أوراق  فاعلية  ألن  اإلصفرار  إلى 
املراحل  هذه  وفق  الشاي  ويقدم  مفعولها.  وتفقد 
ألنه  األخير  الشاي  من  األطفال  ويستفيد  للبالغني 

خفيف أو أحيانا نلجأ إلى الشاي أو الكأس الرابع   
كما أكد الدكتور زندري عبدالنبي أستاذ باملركز 

اجلامعي احلاج موسى أق أخموك بتمنراست تخصص 
الشاي  الوطن  أن  أخبار  جلريدة  اإلجتماع  علم 
العائلية  سواء  اجللسات  عن  أبدا  يغيب  ال  األخضر 
أو بني األصدقاء أو حتى خالل االجتماعات املهنية 
حلل مشكل أو فك نزاع يف قضية معينة. وأضاف أن 
الشاي هو السلطان يف املنزل أو اخليمة أو مكان العمل 
اللحوم  تناول  أثناء  أو  األكل  بعد  مباشرة  يحتسى 

املشحمة أو امللفوف إلذابة الشحوم .كما يعتبر دواء 
فعال للسموم التي تأتي من األكل.

من  عدد  حوله  يلتف  الشاي  إعداد   وأثناء 
إلستخراج  احلطب  بحرق  فيه  يتأملون  الذين  الناس 
الفحم  حيث يحرص الرجل «التارڤي» على إبقائها 
مرات  الشاي  يغلي  حتى  طويلة،  لساعات  مشتعلة 
عديدة على نار هادئة، ذلك هو السر يف مذاقه الرائع، 
حسبما أكده  لنا بعض األهالي من مناطق تاظروك 
حديث  لنا  كان  الذين  أمقل  وعني  وأبلسة  وأدلس 

معهم.
تاسيلي  ملنطقة  سياحي  لفوج  مرافقتنا   وأثناء 
نهقار السياحية حيث السكينة والهدوء يعمان املنطقة 
ليال ال يضيء تلك الليلة إال ضوء القمر الذي حتيط 
به آالف النجوم، بني حنني الرمال وخشونة الرمال، 
ونحن نتسامر حول هذه النار التي اشتعلت من أجل 
طهي الشاي، كل ينتظر كأسه لتذوق روعة الشاي يف 

تلك املنطقة.
يعتبر التوارق من الذواقني للشاي، ويوجد أنواع 
أوراق  من  الغالي  سعر  يصل  وقد  الشاي  أوراق  من 
الشاي إلى ألفني دج للكيلو لذلك البد أن يتم حتضيره 
جيدا فهو بالنسبة لهم ال يعد مجرد مشروب يحتسيه 
الفرد وإمنا هو جزء من العادات التي تلعب دورا كبيرا 

يف حل املشاكل أو الترحاب بالضيوف وغيرها.

شرب الشاي له أهمية كبرى لدى سكان والية  تمنراست،فإعداده وشربه يكتسي جانبا من التقاليد التي ورثها الجيل جيال فجيال  وهذا اإلبريق المطبوخ فوق نار متوهجة أول ما يرحب به الضيف، 
كمظهر الجودة والكرم لدى سكان أهقار

SOS Femme en Detresse وقفة مع جمعية

معاناة النساء العامالت أمام جشع أزواجهن

الدين  نصف  جعلها  و  املرأة  اإلسالم  كرم  لقد   
لتكون  جل  و  عز  اهللا  اختارها  و  الرجل  قوامة  رغم 
البشرية على سطح األرض  استمرارية  أسباب  أولى 
التي  كتلك  مكانة  للمرأة  االسالمي  الدين  و خص 
أعز بها أقرب النساء الى اهللا مرمي والدة النبي عيسى 
و  فرعون  امرأة  بشجاعة  كثيرا  أثنى  و  السالم  علية 
استطاع االسالم أن يخلص املرأة من كابوس اجلاهلية 
حيث كانت العرب ال تفرق بينها و اإلبل إلى درجة 
أنب  ملا  النهاية  كانت  و  للبيع  األسواق  يف  عرضهن 
موفد الرسول الى ملك احلبشة أحد زعماء قريش ملا 
سأله عن كيفية أهانة املرأة التي حملته تسعة اشهر 
وهن على وهن . اهتما الدين االسالمي باٍملرأة انتقل 
العصور  منذ  قضيتها  تبنت  التي  املجتمعات  الى 
أوربا  الوسطى يف  العصور  انتهت  و  يومنا  الى  القدمية 
و جاءت النهضة األوربية احلديثة و بقيت املرأة على 
هامش التطور و بعيدة عن سبل التغيير و كانت املرأة 
الفرنسية محرومة من حق االنتخاب إلى غاية نهاية 

احلرب العاملية الثانية  .
و إن كان واقع املرأة يف أوربا على هذا احلال فإنه 
اجلزائريون  كان  حيث  متاما  مخالفا  كانت  اجلزائر  يف 
يحترمون املرأة و يخصونها مبكانة متميزة و استمر ذلك 
املرأة  تصبح  و  األمور  تنقلب  أن  قبل  طوال  لسنوات 
اجلزائرية محل تضارب التيارات و التجاذبات العقيمة 
بظهور جهات ظالمية تدعي باسم الدين لعودة املرأة 
الى البيت و حصر مهامها الطبيعية يف احلياة يف تربية 

األوالد و اشباع نزوات الرجل .
تواجه  االستعمار  محنة  أيام  اجلزائرية  املرأة 
من  سيئة  معامالت  العامالت  النساء  من  العديد 
قبل أزواجهن، و ذلك يف محاوالت منهم لالستالء 
على أجورهن و البحث عن ملذات احليات الضائعة 
باملراهنة على راحتهن و صحتهن، و إذا كانت فيما 

مضى مثل هذه املشاكل ال تخرج عن نطاق اخلالفات 
التي تصادف األزواج يف حياتهم الزوجية التي ال تقبل 
باجلهر بها فإن يف السنوات األخيرة بلغت إلى درجة 
الّراتب.  أزمة  أمام احملاكم بسبب  الطالق  رفع قضايا 
تقول السيدة فاطمة (44 سنة) إّنها كانت فعال حتلم 
بحياة زوجية سعيدة قبل الزفاف و حتى بعده ببضعة 
عملية  تطلب  مبرض  والدها  إصابة  أّن  إال  أشهر، 
الستار  أزاح  اخلاصة،  العيادات  إحدى  يف  جراحية 
على حقيقة جشع زوجها، الذي وضعها بني خيارين 
أحالهما مر، حيث عندما قصدتها والدتها ملطالبتها 
ببعض املال إلدخال والدها إلى العيادة، راحت هي و 
كلها ثقة بأّن زوجها ال ميانع على منحها مبلغ 30 ألف 
دينار، إال أن الزوج لم يظهر فقط امتناعه بل راح إلى 
التمسك  خياري  بني  وضعها  عندما  ذلك  من  أبعد 
حينها  و  أهلها،  أو  الزوجي  ببيتها  و  الوحيد  بابنها 
تتمالك  أن  تستطع  فلم  كبيرة  عليها  الصدمة  كانت 
إال  حياتها،  شريك  من  سمعته  ما  هول  من  نفسها 
أّنها يف األخير متكن منطق حنان األمومة من الفصل 
بني اخليارين، حيث اختارت املكوث إلى جانب فلذة 
كبدها و التخلي عن أهلها الذين لم تطأ أقدامهم بيتها 
بصرها  يقع  لم  و  الزمن،  من  عشرية  من  قرابة  منذ 
من  أزيد  عليها  مّرت  التي  احلادثة  تلك  منذ  عليهم 
عقد من الزمن. فاما سامية (46 عاما) و هي موظفة 
مع  حقيقية  مأسات  تعيش  فهي  عمومي،  قطاع  يف 
زوجها الذي منعها حتى من سحب راتبها من املركز 
إلى  للذهاب  سوى  اخلروج  تعرف  ال  و  البريدي، 
و  زوجها  رفقة  التنزه  عن  تعرف شيء  ال  و  العمل، 
ال اخلروج معه، و ال تعرف متاجر بيع مالبس النساء 
كون أن زوجها يصطحبها فقط إلى أسواق «الشيفون» 
أي األلبسة املستعملة، و ال جتده يف البيت ملوانستها 
املقابل  املنزلية، و يف  التخفيف من عبئ واجباتها  و 

املالهي  يف  السهرات  بقضاء  لنفسه  يسمح  فهو 
الليلية و تبذير من أموال عرق زوجته، و ال يرى فيها 
رضيت  بأنها  تقول  ذلك  من  بالرغم  و  الراتب  سوى 
العيش معه من أجل أبنائها فقط. و أما شهيناز فهي 
عازبة و عاملة يف نفس الوقت يف إحدى املؤسسات 
التعليمية، و تقول بأن ذات مرة قصدها أحد الشبان 
إذا  عما  استفسرها  األيام  أحد  أن يف  إال  بها  للزواج 
كانت مرسمة يف منصبها أم ال، و ملا كانت إجابتها 
سلبية و ذلك بهدف امتحانه، راح و لم يعد يلتفت 
إليها، و ملا استفسرها أحد زمالئها عن سبب االدعاء 
على أنها غير مرسمة، فأجابت بأن الشاب لم يكن 
يقصد الزواج بها بل كان قصده الزواج براتبه، فقالت 
بأنها تريد أن تزوج نفسها و ليس راتبها. فأما محمد 
(41 سنة) فهو يتحدث إلينا و أمام زوجته، فيقول مبا 
أّنه وافق على اشتغال زوجته، فهذا يعني يف نظره بأن 
حتى األشغال املنزلية البد أن تكون مشتركة، حيث 
أوضح بأنه يساعدها يف أعمالها املنزلية، و يقوم برعاية 
األوالد و حتى بأشغال الطبخ و الغسيل و التنظيف، 
و ذلك دون احلديث إطالقا عن األمور املتعلقة باملال و 
الراتب إال إذا كان هناك داع لذلك، و هو األمر الذي 

صونية،  تقول  و  برفقته.  كانت  التي  زوجته  أكدته 
أشعرها  ثرية،  عائلة  من  ينحدر  الذي  زوجها  بأن 
قبل الزفاف بأن والديه ال يرضيان باشتغالها كون أن 
زوجات أخويه ال تعمالن و أّنه ليس بحاجة للمال، 
و أنها قد تصادف متاعب جمة مع أفراد عائلته، إال 
أنها صممت على العمل و لكنها بإعتماد على حيلة 
من حيل النساء، فاستطاعت يف ظرف بضعة أشهر 
أن جتري تغيرا جذريا يف عادات و تقاليد عائلة زوجها 
راتبها  تقسيم  طريقة  على  بإعتماد  ذلك  و  احملافظة، 
مع زوجات إخوة زوجها، مما جعلهن تتداول األموال 
بني يديهن و البحث يف كيفية صرفه و اقتناء بعض 
احلاجيات اخلاصة بهن، و من هنا بدأن يعرفن أكبر 
محالت بيع مالبس النساء و متاجر احللي  و التنزه 
برفقتها و رفقة زوجها، و هي من األمور التي كانت 
من احملرمات عليهن من قبل. و أما كرمية، فهي تقول 
راتبها  بسبب  ذلك  و  زوجها،  مع  املرارة  ذاقت  بأنها 
ترفع ضده  جعلها  مما  عليه،  االستيالء  و جشعه يف 
دعوة للخلع قبل أن تنجب منه، و تقع يف فخ حنان 

األمومة.

جحيم في الواقع المعيش وفي التشريعيات والحقرة ممارسة ال تنتهي■
وسيلة تامزالي : المرأة هي الموضوع الرئيس لألصوليين كلما اختلفوا !■
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على  التعرف  املفيد  من  احلالتني  ويف 
جانب  إلى  للزعفران  التجميلية  االستخدامات 

استخداماته يف الطعام التي نعرفها جميعًا.
فوائد الزعفران  لبشرة والوجه

يعتبر  موقع Byrdie األمريكي  بحسب 
إذ  ندرة،  وأكثرها  التوابل  أغلى  من  الزعفران 
أو  جذع  من  جدًا  صغير  جزء  استخراج  يتم 
ساق زهرة الزعفران للحصول عليه، حيث ميكن 
الزعفران من  احلصول على كيلوغرام واحد من 
الزعفران  حصاد  ميكن  زهرة.   وال   77 حوالي 
إال خالل أسبوعني فقط من السنة، كما يجب 
آخر  سبب  وهذا  حصرًا،  يدويًا  زهرته  قطاف 

يجعل من الزعفران بهارًا باهظ الثمن.
يف العادة، يستخدم الزعفران يف الطهي، إذ 
مينح الطعام لونًا ساطعًا بني األصفر والبرتقالي، 
يف  العالم  بلدان  مختلف  يف  أيضًا  ويستخدم 
صباغة املنسوجات وصناعة العطور، لكن ما قد 
ال تعرفينه عن هذه الزهرة هي أنها مفيدة جدًا 

للبشرة أيضًا.
لترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة البثور  

مفيدًا  منه  جتعل  الزعفران  يف  مميزات  هناك 
الزعفران  إن  إذ  لنضارتها،  ومسببًا  للبشرة 
وميتاز  ج،  وفيتامني  األكسدة،  مبضادات  غني 

بخصائص مقاومة االلتهابات والبكتيريا.
كما أنه غني باملعادن، ولكن أبرز اخلصائص 
املفيدة للبشرة ترجع إلى الكاروتينات املوجودة يف 
مثل  براقًا،  ساطعًا  لونًا  متنحه  (والتي  الزعفران 
من  نوعني  على  الزعفران  ويحتوي  اجلزر)، 

الكاروتينات القوية: الكروسني والكروسيتني.
فعالة يف إصالح  مواد    الكاروتينات  تعتبر 

لصحة  مفيدة  أنها  كما  األنسجة،  واستشفاء 
اخلاليا بشكل عام.

تعايف  على  أيضًا  الكاروتينات  وتساعد 
البشرة بعد كل ما تتعرض له البشرة يوميًا من 
نضارتها  إليها  فتعيد  وأكسدة،  وإجهاد  شمس 

وصحتها.
ليس هذا فحسب، عند استخدام الزعفران 
موضعيًا، فإنه يعزز الدورة الدموية، ما يحسن من 
مظهر الندوب، ويعمل على تفتيح التصّبغات، 

ويحد من مظهر الهاالت حتت العيون.
االلتهاب،  مقاومة  خصائص  وبفضل 
البشرة  ألصحاب  أيضًا  مثاليًا  الزعفران  يعد 

احلساسة.
فة ولديه قدرة رائعة على تفتيح  فهو مادة ُملِطّ

البشرة.

وبفضل خصائص مقاومة األكسدة، ميكن 
للزعفران حماية البشرة من أضرار األشعة فوق 
تنتج اجلزئيات احلرة  التي  وامللوثات  البنفسجية 

يف البشرة.
أصحاب البشرة الدهنية أو الحساسة

ميتلك الزعفران خصائص مفيدة لكل أنواع 
االستفادة  ميكنها  أنواعها  بعض  ولكن  البشرة، 

بشكل خاص وأكبر من الزعفران.
الطبية،  النباتية  املكونات  من  العديد  مثل 
يعتبر الزعفران مفيدًا جدًا للبشرة احلساسة ومن 

يحتاجون إلى منتجات ملطفة للبشرة.
أيضًا  ميكنهم  الدهنية  البشرة  أصحاب 
الزعفران  يف  القوية  األحماض  من  االستفادة 
القوي واملفيد  التأثير  وغيرها من املكونات ذات 

للبشرة.
كيفية إضافة الزعفران إلى روتين العناية 

بالبشرة
مكونات  يف  الزعفران  على  العثور  ميكنك 
من  بالبشرة،  العناية  مستحضرات  من  العديد 

األقنعة إلى الغسول والكرميات.
لكن يفضل خبراء العناية بالبشرة االعتماد 
على األقنعة أو املاسكات احلاوية على الزعفران 

ألنها تترك على البشرة لفترة أطول.
أما استخدام الزعفران يف مواد ال تظل طويًال 
على البشرة، مثل الغسول، ستكون هدرًا عظيمًا 
لقيمته، ألن تلك املواد ال تظل على البشرة وقتًا 
الزعفران  خصائص  كل  من  لالستفادة  كافيًا 

السحرية.

ابتسام  بوكتير

 تعرفي على فوائد 
الزعفران للبشرة

هل سمعِت من قبل عن فوائد الزعفران للبشرة؟ إذا كنت من المهتمات بمعرفة مكونات منتجات العناية 
بالبشرة قبل استخدامها فال بد أنك قد الحظت مسبقًا دخول الزعفران في العديد من تلك المنتجات، 
أما إن كنت تميلين إلى وضع الكريمات والماسكات التي ينصحك بها أصدقاؤك دون معرفة مكوناتها 

ستتفاجئين بوجود هذا البهار الذي تستخدمينه عادة في تتبيل األرز في المستحضرات التجميلية.

التخلص من اسوداد العنق نهائيًا
التي  الرقبة والتصبغات  اسوداد 
املنطقة من اجلسم، تعد  تصيب هذه 
كثيرات  لدى  جدًا  شائعة  مشكلة 
يف  التقدم  مع  سيما  ال  النساء،  من 
هذا  يف  لك  نرصد  لذلك،  السن. 
الوصفات  من أهم  مجموعة  املقال، 
من  نهائيًا  تخلصك  الطبيعية التي 
على  الداكنة  والبقع  الرقبة  اسوداد 

العنق.

وصفة طحين الحمص
احلمص  طحني  من  ملعقة  اخلطي 
الكركم  من  صغيرة  ملعقة  نصف  مع 
وأضيفي الى اخلليط قليًال من املاء، ثم 
طبقيه على رقبتك واتركيه حتى يجف 
باملياه  رقبتك  اغسلي  بعدها،  متامًا. 

الفاترة.
اخللطة  هذه  تطبيق  على  واظبي 

بانتظام للحصول على نتائج سريعة.
تابعي املزيد: خلطات من الصابون 

لتوحيد لون اجلسم
وصفة صودا اخلبز

امزجي ملعقة كبيرة من صودا اخلبز 
مع نصف كوب من املاء، من ثم طبقي 
واتركيه حتى جتف  رقبتك  على  املزيج 
جيدًا  رقبتك  اغسلي  بعدها،  متامًا. 

باملاء الفاتر.
ملدة  يوميًا  اخللطة  هذه  كّرري 
اسوداد  على  متامًا  للقضاء  أسبوعني 

الرقبة.



الواقعي  فيها بني  الكاتب  تنقل  رواية 
حياة  سيرة  تتبع  التاريخي،  و  الروائي  و 
اخلشاش»  «زهور  غوخ  فان  الفنان  ولوحة 
من عام 1890 حتى 2017 بصورة سلسلة 
الّسرقات  ألهم  الكاتب  يتّطرق  ومشّوقة، 
الفن،  وأهمّية  العالم،  الفنّية يف  للوحات 
يعطي معلومات حول الفن وتاريخه وحول 
والّتي  باإلحباط  املليئة  غوخ  فان  حياة 

انتهت بانتحاره .
ينقسم العمل إلى ثالث مراحل زمنّية 
شخصّيات  خاللها  من  الكاتب  يحاكي 
فتنتقل  والروائّي.  منها  احلقيقّي  عّدة، 
املشاهد من مّكة املكّرمة، 2003 وحادثة 
مواطٍن  من  اخلشاش  زهور  لوحة  شراء 
سعودّي بسيط إلى القاهرة يف سبيعينّيات 
القرن املنصرم لتتبلور لدى القارئ فكرتني: 
واحٍد  من  األصلّية  اللوحة  سرقة 
واحلالة  الفّنّية،  القاهرة  متاحف  أهم  من 
املعيشّية للطبقة الكادحة يف مصر يف تلك 
الفترة. ولم يفت الكاتب العودة إلى أواخر 
العشرين  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن 
لصقل فسيفساء احلكاية بأحداٍث حقيقّية 
جدران  بني  ومعاناته  غوخ  فان  حياة  عن 
بني  وتنّقالته  النفسّية  املصّحات  وأروقة 
لندن وبلجيكا وفرنسا بحًثا عن فرصٍة لم 
تأِت قّط يف حياته التي انتهت باالنتحار.
فان  حياة  فصول  يف  اجلمالّية  الصور 
غوخ مكّثفة، إذ يغوص الروائي يف املعالم 
احلضارّية واألثرّية ملدٍن أوروبّية قصدها فان 
غوخ وعاش فيها صبًوا لبيئٍة مناسبة ُتلهم 
الفصول  هذا  يف  الكاتب  اعتمد  ريشته. 
أسلوب املراسالت بني الرّسام وشقيقه ثيو 
الذي كان وقتها يقطن يف باريس ويساعده 
الفّني.  مشواره  بداية  يف  لوحاته  بيع  يف 
توّضح هذه املراسالت املعاناة التي كانت 

فان غوخ من خالل شعوره  تعتلي خوالج 
الدائم بالوحدة والفقر واملرض .

اللغة بسيطة تتخّللها بعض التعبيرات 
األدبّية واالستعارات والكنايات ما يجعلها 
مناسبة لفئات عمرّية وثقافّية مختلفة، يف 
العلوي  يقم  لم  ومشّوق.  سلس  أسلوٍب 
بتقسيم روايته إلى فصوٍل مستقّلة بحسب 
احلقبات الزمنّية آنفة الذكر، بل كان يقفز 
متكّرر  بشكٍل  والسنون  الفصول  تلك  بني 
إلبقاء القارئ مرتبًطا بجميع الشخصّيات 
الرواية  طول  على  واألزمنة  واألحداث 
يعّج  إذ  بامتياز  تثقيفّي  العمل  هذا   .
باملعلومات احملاكة سردًيا يف منط روائي ممّيز 

.
مقتطف من الرواية:

 ،1890 جويلية   27 مساء  يف   »  -
وضعه  املسدس  غوخ  فان  فينسنت  تناول 
خروجه  وأثناء  وبطنه  بنطلونه  حزام  بني 
«زهور  بلوحة  بصره  اصطدم  البيت  من 
رسمها  من  انتهى  التي  اخلشخاش» 
بشكلها النهائي منذ ثالثني شهرًا بعد أن 
رسم لها بروفات عديدة حتى ووصل إلى 

حد الذي أرضاه.
لوحاته  أكثر  اللوحة  هذه  كانت  رمبا 
التصاقًا به، مرت شهور كثيرة فيها الكثير 
من األلم وقليل من الفرح وهو يعيد رسمها 
مرات عدة حتى توقف عندما لم يعد هناك 

ما يضيفه إليها.
غير  بكلمات  يهذي  وهو  البيت  غادر 
أحد  نحو  متجهًا  طريقه  أخذ  مفهومة 
زمن  منذ  صدره  يف  مات  العنب،  حقول 
طويل ألُق األشياء ودهشتها رمبا هي حلظة 
يأس هائلة لم يعرف لها مثيًال جعلته يطلق 

على صدره رصاصة.»
بقلم: أحمد السماري
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باملركز األول جلائزة  الفائزة  الرواية  «سيلفي» 
عنوان   ،2019 الشباب  للمبدعني  معاشي  علي 
الرواية من كلمة واحدة هي رمبا من أكثر الكلمات 
«سيلفي»  الصورة،  تكنولوجيا  جيل  بني  تداوال 
األنا  مواجهة  يف  نقف  حني  أو  الذاتية  الصورة 
الزوايا التي  يف محاوالت متتالية الختيار أفضل 

تخفي العيوب وتبرز املزايا.
هذا العنوان املفتوح على شتى التأويالت جاء 
مكتوبا بخط عريض ولون أبيض مكّلال الغالف 
خليال  انعكاس  يظهر  حيث  األرجواني  اللون  ذا 
امرأة جتالس النافذة وحتمل شيئا رمبا كان هاتفا يف 

محاولة اللتقاط «سيلفي».
أبطال،  ثالث  مواجهة  يف  نفسك  ستجد 
وأنت  و»مروان»، سترتبك  «يعقوب»،»حسن»، 
عبر  لهفة  وستلهث  تباعا  وجودهم  تكتشف 
بهم  جاء  الذي  وما  يجمعهم  ما  ملعرفة  السطور 
إلى هذا املكان الذي يبقى مجهوال حتى اقتراب 

نهاية الرواية.
متشابكة  متاهات  يف  الكاتبة  ستدخلك 
متكنت  أنك  شعرت  وكلما  والنهايات  البدايات 
أخيرا من جمع خيوط احلكاية، تباغتك مبنعرج 

آخر ينسف توقعاتك من جديد.
«يعقوب»، «حسن»، و»مروان» ثالث شباب 
وبخلفيات  مختلفة  بشخصيات  اجليل  هذا  من 
خاللهم  من  ُتشرِّح  متباينة  ونفسية  اجتماعية 

إرهاصاته  مبختلف  املعاش  واقعنا  الكتابة 
ملقية  البشرية  النفس  دواخل  يف  وتغوص 
كما  الدفينة.  أوجاعها  عتمة  على  الضوء 
املوت،  حول  فلسفية  تساؤالت  عدة  تطرح 

احلياة، البعث، عبثية الوجود.
آخر  يف  رابعة  محورية  شخصية  تظهر 
تفكر  جتعلك  الرواية  من  صفحة  خمسني 
انعكاس  إال  هي  ما  الثالث  الشخصيات  أن 
الذات  مواجهة  شمس  حتت  الطيف  أللوان 

لشخصية واحدة.
أنفاسك، كما  بنهاية ستخطف  لتصطدم 
أهمها  ثانوية  شخصيات  انتباهك  سيلفت 
اللمسة األنثوية يف رواية ببطولة رجالية مطلقة.
تعددت  خيوطا  لكحل  بن  نسرين  غزلت 
ذهنية،  رواية  القارئ  يدي  بني  لتضع  ألوانها 
نفسية بتأثيث معريف فلسفي معتبر، مكتسية 
الشاعرية  النفحات  املزين ببعض  الواقعية  رداء 

القريبة من الوجدان.
جميلة  بلغة  إبداعية  فسيفساء  سيلفي»   »
الذي  الفلسفي  للطرح  مناسبة  جاءت  وقوية 

اعتمدته الكاتبة وبأسلوب سلس ومميز.
األول  املركز  بجدارة  استحقت  الرواية 
اتساعا  أكثر  مجاال  وتستحق  الوطنية،  للجائزة 

من املقروئية والنقد والتحليل والدراسة.
بقلم: وفاء خالد 

قراءة في رواية «سيلفي» لنسرين بن لكحل

«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»

قراءة في رواية «زهور فان غوخ» للكاتب مقبول العلوي 
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أخبار الثقافة

لإلشعاع  اجلزائرية  الوكالة  تنظم 
الثقايف معرضا فنيا للرسام «نور الدين 
25 السبت  يوم  من  ابتداء  شقران» 

وتتواصل  اللطيف،  عبد  بدار  جانفي 
فعاليته إلى غاية 07 فيفري املقبل، يف 
وحتت  السنوية  الثقافية  نشاطاتها  إطار 

إشراف وزارة الثقافة.
شقران الفنان رحلته تضمنت عبر 
اجلزائر  من  فتنقل  املعارض،  مختلف 
وبروكسل  وروما  وموسكو  وارسو  إلى 
وباريس ومرسيليا ونيم وبلغراد، برلني 
طوكيو،  ومانيال،  هافانا  الشرقية، 
القاهرة،  طرابلس،  تونس،  الرباط، 
العالم باستمرار  الكويت، ليستكشف 
ويحاول جتسيد ذلك يف لوحاته، لكنه 
به  ويلتزم  الوطني  للتراث  دائما  ويف 
دائما، وأيضا يلتزم بتيار األوشام منذ 

نشأته .
الرباط  يف  شقران  الدين  نور  ولد 
عام 1942، وغادرها للعودة إلى اجلزائر 

الهندسة  بكلية  التحق   ،1966 سنة 
اجلزائر  يف  اجلميلة  والفنون  املعمارية 
الكبير  للرسام  ورشة  يف  العاصمة 

محمد اسياخم.
الدين  نور  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
واجلزائر،  بالرباط  شبابه  يف  شقران، 
كان عضًوا يف مجموعة ملوسيقى اجلاز 
les»، كما  Titans» باسم ُتعرف 
الهارمونيكا، ويف  آلة  يعزف على  كان 
آالت  على  يعزف  األحيان  بعض 

اإليقاع.
تعود  التي  اللطيف  عبد  دار  وتعد 
الهندسة  جوهرة  عشر  الثامن  للقرن 
توصف  و  القدمية،  اجلزائرية  املعمارية 
هي  بل  وطني،  تراث  أنها   على 
اجلزائرية  للوكالة  الرئيسي  املقر  أيضا 
لالقامات  ومكانا  لإلشعاع الثقايف 
التي  الفنية  واملعارض  اإلبداعية 

تنظمها الوكالة.
صارة. ب 

بدار عبد اللطيف 
معرض فني للرسام «نور الدين شقران»

منشورات  عن  حديثًا  صدرت 
شعرية  مجموعة  -إيطاليا،  املتوسط 
جديدة للشاعرة السورية رشا عمران، 
بعنوان: «زوجٌة سرِّيٌَّة للغياب»، ويف 
أكثَر  عمران  رشا  ُمتعُن  الكتاب  هذا 
كامرأٍة  اخلية،  الدَّ ُعزلِتها  مراقبَة  يف 
أنَّها  األولى  الوهلِة  منذ  ُتعلُن  وحيدٍة 

زوجٌة سرِّيٌَّة للغياِب.
مجموعٌة  للغياب»  سرِّيٌَّة  زوجٌة 
لرشا عمران، جاءت  شعرية جديدة 
الوسط،  القطع  من  صفحة   192 يف 
لسنة  «براءات»  سلسلة  ضمن 
2020، التي تصدرها الدار منتصرًة 
القصيرة،  والقصة  للشعر،  فيها 
األجناس  بهذه  احتفاًء  والنصوص، 

األدبية.
سرِّيٌَّة  «زوجٌة  يف  وترصُد   
واملُربكة  القِلقة  حالِتها  من  للغياب» 
ة،  اخلاصَّ حياتها  تفاصيَل  تلك، 
لإلخفاء،  محاولٍة  أدنى  دون  تكُتبها 

قصيدٍة  أول  يف  بالشاعرة  نلتقي  بل 
جبيِنها،  على  يومياِتها  كتبت  وقد 
املُفترض، وهي متشي يف  الكتابِة  دفتر 
األلم  من  وتتلقى  املُزَدحمة،  الشوارع 
يجعُلها  ما  باحلجارة  والرشق  والرجم 
تكتُب نصوًصا حيَّة، مليئًة بالكدمات 
واخلوف  احلبِّ  بآثار  كما  الزرقاء، 

والوحشة.
هي  الوحدة  حاالِت  أقسى  إنَّ 
اجلموع،  وسط  بها  نشعُر  التي  تلك 
ومع األصدقاء ويف احلفالت الراقصة، 
كلُّما ارتفعت األصواُت وزاد الصخب، 
ُه  لفَّ وقد  بداخلنا صمٌت مرعٌب،  َد  متدَّ
السواُد  ذلك  األسود،  بردائه  الغياُب 
واحلبر  والعتمة  للَّيل  امتداٌد  هو  الذي 
على  قصائدها  الشاعرة  به  تخطُّ  الذي 
املرآة  أمام  تتسلَّى  كعاشقٍة  جبيِنها، 
لم  حلبيٍب  اخلاص  مكياجها  بوضِع 
أو غاب. تكتُب  أو أتى وذهب،  يأت 
 ،« يف قصيدة كازينو: «أنا «سيئة احلظِّ
اسمي رشا عمران، أناُم على بطني يف 
تي  قطَّ تقُف  َظْهِري  وعلى  النوِم،  غرفِة 
َتلٍَّة  على  تقُف  أنها  لو  كما  البيضاُء، 
على  املُتحرَِّك  خيالََها  وُتراِقُب  عاليٍة، 

اِت  حبَّ تلتقَط  كي  تقفُز،  ثمَّ  اجلداِر، 
الرمِل املتطايرَة منِّي».

يف مجموعة رشا عمران اجلديدة، 
سنقُف أمام أبواٍب مخلَّعٍة، وضحكاٍت 
للغياب  ٍة  وجثَّ «كانفاس»،  قطعَة  الفارغ، ورجٍل متارُس تلوُِّن  السرير  يف نصف 
االنتظار،  أشكاِل  كلَّ  امرأٌة  عليه 

والقسوة، واللهفة، والقتِل، واحلب.
لكنَّها، تعود وتقول: «يف منتصِف 
أبدًا،  ُحتبِّي  ال  أن  عليِك  اخلمسني، 
هكذا ستعيشني دوَن ُحزٍن، ستعيشن 
ستكوُن  كم  تنتبهي  أن  دوَن  طويًال 
حياُتِك بائسًة بدون تلك الرائحِة التي 

تنزُّ من مسامِِّك احلزينة».
إذا كانت رشا قد كتبت يف ديوانها 
البيت  سكنت  التي  عن  السابق، 
أحياًنا،  دوَرها  صت  تقمَّ وإن  قبلها، 
ة لم تكتب سوى عن نفسها،  فهذه املرَّ
يف  انٍة  فنَّ واحترافيِة  عاريٍة،  بلغٍة 
مرسمها، وشغِف راقصٍة على املسرح، 
وحكمِة شاعرٍة خبرت احلياة وجنونها، 
 / لِّ الظِّ خفيُف  كائٌن  الوْحَدُة  معترفًة: 

ال يترُك خلَفُه اِخلْذَالن واخليبة.
صارة بوعياد

عن منشورات المتوسط -إيطاليا
ٌة للغياب» يَّ رشا عمران تصدر «زوجٌة سرِّ

تعد من أكبر المسابقات العالمية
أعمال الفنان التشكيلي عبد الحليم كبيش 

تتوج بالذهب في فرنسا

حتّصل الفنان التشكيلي اجلزائري 
امليدالية  على  كبيش،  احلليم  عبد 
االجتاهات  مبختلف  اخلاصة  الذهبية 
الفضية  وامليدالية  التشكيلية،  الفنية 
التعبيري  الفن  باالجتاه  اخلاصة 
حملتريف  العاملية  املسابقة  يف  املعاصر، 
العاملية  األكادميية  نظمتها  والتي  الفن 

للفنون بفرنسا نهاية 2019 .
عنوان  حتت  اللوحة  جاءت 
الوضعية  عن  تعبر  وهي  «العبث» 

اإلنسان  إليها  وصل  التي  املأساوية 
املعاصر، وتعتبر هذه املسابقة من أكبر 
املئات  فيها  يشارك  العاملية  املسابقات 
العالم  دول  مختلف  من  الفنانني  من 

حيث جترى مرة كل سنة.
كبيش،  احلليم  عبد  الفنان  وقال 
الوطن»، «أهدي  لـ «أخبار  يف تصريح 
رافقني  التي  أمي  إلى  التتويج  هذا 
حياتي  يف  األولى  اخلطوات  خالل 

الفنية».

صارة بوعياد

مونودراما «اجلار» من إنتاج جمعية 
ببواسماعيل،  للمسرح  السكاملة 
هدابي  سعد  العراقي  الكاتب  نص 
قدم  حيث  املتحدث،  وإخراج  متثيل 
الكوميديا  لفن  بنتالوني  شخصية  فيه 
الشخصية  ليقدم  االيطالي،  ديالرتي 
اللباس  حيث  من  جزائري  طابع  يف 
تقليدي  لباس  فيها  ارتدى  اخلارجي 

جزائري قدمي. 
عن  يتحدث  «اجلار»،  مونودراما 
من  يتحرر  أن  يريد  إنسان  محولة 
اخلالفات  صنعتها  التي  اجلغرافيات 
إذ  جديدة،  خارطة  يرسم  أن  ويريد 
اإلنسان يؤمن باإلنسان األخر وينتمي 
إليه أين كان وأين ما وجد، يزرع احلب 
واخلير والسالم بني كل الناس، اتهموه 
باجلنون وحتمل القسوة، وهو احلالم أن 
يزور كل البلدان املجاورة لبلده ويحمل 

رسالة السلم والسالم.
العرض،  على  التدريبات  وعن 
أفاد املمثل قاصدي «التدريبات كانت 
كان  العمل  ولكن  ما  نوعا  قاسية 
بإخالص يف هذا العرض الذي أحلم 
العالم  بلدان  مختلف  يف  يعرض  بأن 

العربي الكبير». 
جمعية  نشاطات  وبخصوص 
تعاملها  تتمثل يف  للمسرح،  السكامة 
مع مسرح الكبار ومسرح الطفل، وكذا 
لكن  الشارع  ومسرح  العرائس  مسرح 
تأسف عن نشاط اجلمعية الذي توقف 
تقدمي  بخوص  ونص  عام  حوالي  منذ 
لنا  كان  حيث  لتالميذ  خاصة  دروس 
أكثر من ثالثني تلميذ، والسبب يعود 

حسبه إلى عدم توفر اجلمعية على مقر، 
بإخراجنا من  قاموا  تعسفية  بصورة  إذ 
الذي كنا ننشط فيه ملدة خمسة  املقر 
مبديا  جنمة،  سينما  بقاعة  سنوات 
والتواصل  االستمرارية  على  عزمه 
بقوله: «رغم كل الصعوبات قررت أن 
ال أتوقف واهتديت إلى تقدمي العرض 
قاصدي  املمثل  أشار  كما  الفردي». 
الشارع  مسرح  يف  جتربته  إلى  مهدي 
حيث قال: « جتربتي يف مسرح الشارع 

تعد جتربة رائعة وثرية حيث قدمت يف 
عرض  عشرين  من  أكثر  التجربة  هذه 
التجربة  فكانت  مهرجان،  من  وأكثر 
موفقة إلى حد بعيد، فقط نتمنى أن 
على  لنعمل  جديد  من  املقر  نستعيد 
الشارع  مسرح  يف  كبير  فريق  تكوين 
الوطني،  املستوى  ليقدم عروض على 
لنا  األقرب  هو  الشارع  مسرح  ليبقى 
وشعارنا فيه «ألقوا باملسرح إلى الشارع 

يحتضنه اجلمهور».

الممثل قاصدي مهدي لـ «أخبار الوطن»:

مونودراما «الجار» في نصف نهائيات 
مهرجان شرم الشيخ

قال قاصدي مهدي في تصريح لـ «أخبار الوطن»، إنه تم اختيار مونودراما «الجار» من بين 350 عرضا مسرحيا 
حيث تم ترشيح  عرضا أجنبيا وعربيا، في مسابقة عروض مسرح الشارع في نصف نهائيات مهرجان شرم الشيخ 

بمصر، في انتظار اإلعالن عن القائمة النهائية للعروض المنافسة بالمهرجان.
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 أخبار الفن

جيم كاري هارب من الشرطة

فترة  يف  الشهيرة  الفيديو  ألعاب  بطل  «سونيك»  سوبر  القنفذ 
«جرين  بلدة  يف  شرطي  مبساعدة  احلكومة  من  يهرب  التسعينيات، 
 .Sonic the Hedgehog هيلز» الريفية، يف أحداث فيلم
بالي،  آدم  كاري،  جيم  وبطولة  فلور،  جيف  إخراج  من  الفيلم 
وجيمس مارسدن، وسيصدر يف صاالت العرض األميركية يوم 14

مارس 2020.
ويشار إلى أن فيلم املغامرات القنفذ «سونيك» بلغت تكلفة إنتاجه 
90 مليون دوالر، وجرى تصويره يف عدد من الدول مثل كندا، أميركا 
واملغرب، واجلدير ذكره أن اللعبة تعتبر من أشهر األلعاب يف التاريخ 

ومن األكثر مبيعا حول العالم.

كادار جابوني 
أفضل مغني 

مغاربي
أفضل  بلقب  جابوني  كادار  الشاب  توج 
أقيم  حفل  خالل  مت  التتويج  مغاربي،  مغني 
دار  يف  أرت  كازا  مهرجان  فعاليات  ضمن 

البيضاء باملغرب.
يعرف كادار جابوني شهرة واسعة يف بلدان 
تونس  واسعة يف  وميلك شعبية  العربي  املغرب 
واملغرب ناهيك عن اجلزائر، اكتسبها من خالل 
خاصة  الرايوية  األغنية  يف  إبداعه  أو  أعماله 
بقوة  مطلوب  أنه  كما   “sentimentale”
دائما يف بلدان املغرب العربي خاصة احلفالت 
فإن  لذلك  الضخمة.  واملهرجانات  الكبيرة 
ومستحق  مفاجئ  وغير  متوقعا  كان  تتويجه 

كذلك.

ماجد المهندس يختتم ليالي األساطير في «ليلة البرنس»
موسم  شتاء  حفالت  من  واحدٍة  يف 
ماجد  الفنان  أحيا  املتميزة،  الرياض 
مسرح  على  البرنس»  «ليلة  املهندس 
بوليفارد  يف  عبده  محمد  العرب  فنان 
الفنية املوعودة،  الليلة  الرياض، فكانت 
العريقة  املهندس  ملسيرة  تكرميًا  جاءت 
الوقت نفسه مسك  الفن، ويف  يف عالم 
التي  األساطير»  «ليالي  اخلتام حلفالت 
ضمن  للترفيه  العامة  الهيئة  أطلقتها 
عمالقة  أشهر  لتكرمي  الرياض  موسم 

الفن واملوسيقى يف السعودية.
وتفاعلت اجلماهير بشكل كبير مع 
إبداعات املهندس، وصفقت له طويًال، 
دت معه كلمات أغانيه، وتراقصت  وردَّ
أجواٍء  وسط  اجلميلة  أحلانها  وقع  على 
برودة  من  الرغم  على  بهيجة  احتفالية 

الطقس يف الرياض.
وحرص ماجد يف «ليلة البرنس» على تقدمي أفضل ما لديه، وظهر جليًا مدى التجانس الكبير بينه وبني جمهوره، 

د بتفاعله معه أسمى معاني احلب والوفاء ملطربه املفضل، ففور إعالن موعد احلفلة، حرص محبو املهندس على  الذي جسَّ
َر بأربع ساعات فقط. شراء تذاكرها التي بيعت كلها مبجرد طرحها يف زمن قياسي، ُقدِّ

وافتتح ماجد الليلة التاريخية، التي جاءت أفضل ختام لـ «ليالي األساطير»، بأغنية «فهموه»، ليتغنَّى بعدها بعدد من 
أجمل أعماله الفنية، منها «تناديك»، «مرماي»، «بالقوة نسيت»، «مسير»، «اذكريني»، و»قوم درجني».

يف  مؤخرا  والدتها  وفاة  رغم 
مونتريال عن عمر يناهز الـ92 عامًا، 
إال أن املغنية العاملية سيلني ديون لم 
الفتًا  وكان  ميامي،  يف  حفلها  تلِغ 
لتحدث  مؤقًتا  توقًفا  احلفل  تضمن 
ديون عن وفاة والدتها تيريز تاجنواي 
أنكم  من  متأكدة  :»أنا  قائلًة  ديون 
لكنني  والدتي  وفاة  أخبار  سمعتم 
بخير»،  ونحن جميعا  يرام  ما  على 
حاولت  أنها  اجلميع  ورغم مالحظة 
ديون  واصلت  دموعها،  مقاومة 

والدتها  كانت  كيف  عن  احلديث 
العائلة  وأن  طويلة  لفترة  مريضة 
معهم  تبقى  لن  أنها  تعرف  كانت 

لفترة أطول».
إلى  «انضممت  وتابعت: 
مونتريال،  يف  وأخواتي  إخواني 
وقضيت املساء بجانب سريرها، قلنا 
القصص، غنينا األغاني، لقد عانق 
بعضنا بعضا وقلنا وداعا نحن على 
نكون  أن  انتظرتنا  أمي  أن  يقني من 

جميعا مرة واحدة».

سيلين ديون تنعى والدتها 
خالل حفلها

أصالة تعلق على الصلح مع أنغام
العاملية يف  القرية  غنائيًا ساهرًا، يف  الفنانة أصالة نصري حفًال  دبي وسط جمهور غفير، حيث قدمت خالل احلفل باقة من األغاني املميزة أحيت 

«ما عندي مشاكل مع حدا، مالي فاضية، أنا إنسانة مشغولة، مشغولة وعندما سألناها ما إذا كان هذا اجلواب يعني استعدادها للمصاحلة قالت: وداخل كواليس احلفل، قالت أصالة: «ما عندي مشاكل مع حدا»، التي زينت مشوارها الفني املمتد ألكثر من 30 عامًا.
بني شغلي وأوالدي وأصدقائي».

لالفت يف األمر، كان هو االنزعاج البادي على مالمح أصالة 
عند سؤالها عن أنغام، ومحاولتها إنهاء احلديث عن ذلك األمر، 
وهو ما قد يعكس صعوبة إمتام تلك املصاحلة خالل الفترة املقبلة 

على األقل.
يذكر أن قطيعة كانت قد وقعت بني أصالة وأنغام قبل ما يقرب 
من عام، وذلك يف أعقاب زواج األخيرة من املوزع املوسيقي 
أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجًا من ياسمني عيسى، ابنة 

شقيقة املخرج طارق العريان، زوج أصالة -آنذاك-.
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أقالم

سافر  اجلديدة  احلكومة  عن  اإلعالن  فعقب 
كان  آراء  املختصني,نحو  من  شلة  مع  اجلدل  بنا 
من  الضخم  العدد  لهذا  مستحسن  غير  أغلبها 
إسراف  هذا  بأن  قال  أحدهم  أن  الوزرات,حتى 
للمال العام...وها نحن نعود لنفس السياسات 
نفعا... جتد  لم  والتي  املاضوية  املتعاقبة  

مقترحا أال يفوق عددها الـ15. أي اإلبقاء على 
يف  التحكم  يتم  حتى  الكالسيكية.  الوزارات 
هذه  احلكومة  على  يثني  آخر  .وراح  العام  املال 
االنتاج  قطاعات  من  وّسعت  أنها  مسألة  يف 
اإلبداع  يتحرر  سوف  اآلن  من  وبدءا  الثقايف 
خلت...وذلك  عهود  منذ  مخزنا  كان  الذي 
االقتصادي(الصناعي  االنتاج  مقابل  طبعا 
بحاجة  األول.فبلدنا  يكّمل  والفالحي)الذي 
ماسة ألفكار ورؤى وفلسفات وجب حتويلها إلى 
األيام  من  يوم  يف  تكن  األرض,ولم  على  واقع 
أزمتها وعواقبها مادية مالية أو نقصا يف الثروات 
أكبر  تنتظرها  هذه  وزارة  الـ39  فإن  وذاك  لهذا   .
األزمة  بسبب  والرهانات  واملجابهات  التحديات 
اإلقتصادية التي تعيشها البالد راهنا ...وهذا ما 
تنّبه له املستشارون يوم أوجدوا خمسة وزارات يف 
الشق االقتصادي وحده,حيث التركيز على هذا 
اجلانب مهم جدا.تقابلها وجها لوجه وزارة منتدبة 
مكلفة باحلاضنات والتي يتميز عملها بالتنسيق 
هذه  خدمة  ألن   االنتاجية  الشركات  أكبر  بني 
األعمال  حاضنات  أن  كون  يف  تتمثل  األخيرة 
وتشجيعها  الناشئة  للشركات  ضروري  عمل 
على التوسع والتمدد. وإضافات لكل هذا فهناك 
هندسة جديدة للعالقة بني السلطات التنفيذية.
املختصون  يراها  التي  الفلسفة  أن  عن  ناهيك 
هي العمل على التطبيق امليداني وليس احلضور 
إيالء  السابقة.زيادة على  الوزارات  اإلداري مثل 
رياضة النخبة أهمية بارزة وهذا دليل على  حجم 
الوصية  اإلدارة  بني  يربط  أن  ميكنه  الذي  الوعي 
والواقع.بعد أن وصلت كل الرسائل من القاعدة 

شيفراتها... وتفكيك  تفهمها  ومت  القمة  إلى 
النعت  سبيل  على  احلكومة  هذه  وصف  وميكن 
اإليجابي بحكومة الورشات ال لشيء سوى أنها 
طبيعة  اجلرح.وهضمت  على  األصبع  وضعت 
العلمية  للكفاءات  اليد  ومدت  والوقائع  األشياء 
لديهم  اجلدد  الوزراء  أغلب  جتد  والثقافية.فأنت 
وأهل  منتجني  أنهم  مبعنى  وأدبي  فكري  إنتاج 
التوجهات  وتفسير  تفّهم  بإمكانهم  اختصاص 
ألول  وهذا  اإلختصاص  لألمور.ونفس  احلسنة 
مرة منذ اإلستقالل ...ونحن هنا ال مندح هذه 

احلكومة مجانا .
رؤية  عبر  اهللا  بحول  جناحها  نلتمس  ولكننا 
استشرافية مماثلة لتجارب دول أخرى نهجت نفس 
النهج خاصة األوروبية منها.... والدليل األخر 
على مقومات النجاح التكتيكي هو إعطاء أهمية 
والسهبية... اجلبلية  واملناطق  للصحراء  كبرى 

واقعا  صار  األمل  بأن  أشرنا  وأن  سبق  حيث 
يف  الوطن  هذا  أبناء  جميع  إشراك  يف  ملموسا 
التنمية الشاملة واملستدامة وأال تكون مجرد حبر 
ال  خطابات  أو  رنانة  ورقية  وشعارات  ورق  على 

تتجاوز حجم القاعة التي قيلت فيها.
على  نشهد حربا ضروسا  بذلك سوف  ألننا 
لطاملا  وأشكاله..ألنه  ألوانه  مبختلف  التهميش 
عبر سكان هذه املناطق عن عزلتهم وها قد حان 
اليوم  مطالبون  وأنهم  بجزائريتهم  ليشعروا  الوقت 
وغدا إلبراز طاقاتهم  ومواهبهم اخلالقة يف شتى 
املجاالت..ولم يعد األمر يقتصر على جهة دون 

أحرى....
اجلديدة  وعي حكومتنا  نتيجة  هذا جاء  كل 
وتبعث  األمم.....   تسابق  أن  حتاول  التي 
امليامني  احلراك  شباب  بها  حلم  جديدة  بجزائر 
.وكمالحظني ال بد أن نبارك هذا املسعى والذي 
ال تنقصه سوى امليدان وثمة امليدان والشد على 
الصعاب.وما  وتخطي  األهداف  لبلوغ  النواجذ 

ذلك مبستحيل أو عسير.

حكومة الورشات هذه هي التي 
ستنجح بحول اهللا

 بقلم :جمال نصراهللا / شاعر وصحفي جزائري■

أتخيل الواقع اجلزائر منذ 
عهود خلت عبارة عن جسد 

عليل...أنهكته األهوال وسوء 
األحول...وأتخيل كذلك بأنه 

بحاجة ماسة إلى طبيب عام 
أكثر من خبير ومختص ميده 
بوصفة كاملة ومركبة ,حتى 
ال نقول ُخلطة ممزوجة تعمل 
عمل املسح الشامل لكافة 

األعضاء حتى يتعافى ويعود 
للحياة الطبيعية تدريجيا بعد 
التشخيص طبعا....وأتخيل 
كذلك أن احلكومة اجلديدة يف 
عهد الرئيس تبون قد تنبأت 

بهذا األمر وأرادت صنع خارطة 
واسعة األطراف تلف لفا كل 

مفاصل وزوايا هذا الوطن 
الشاسع لتصبح جل القوائم 
مشتركة يف احلركة نفسها 

وتصب يف بعضها البعض عبر 
عمليات منظمة ومستمرة؟
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 سجلت وحدات ا摀拐ماية ا摀摐دنية، خ摀扰ل 48 ساعة ا摀戰خيرة، 5326 تدخ搐撠 摀扰 عــدة 
مناطق مختلفة من الوطن، بحيث تدخلت إثر 13 حادث مرور تسبب 搐撠 مقتل 12 شخصا 
وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة ا摀拠طورة، جرى إسعافهم 搐撠 أماكن ا摀拐وادث، قبل نقلهم 

إلى ا摀摐ستشفيات ا�لية.
 تدخلت وحدات ا摀拐ماية ا摀摐دنية، خ摀扰ل الفترة نفسها، لتقد撠摐 ا摀扐سعافات ا摀戰ولية 
لـ 20 شخصا تسّمموا جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون )Co( ا摀摐نبعث من 
وسائل التدفئة وسخانات ا摀摐ياه، وهذا بكل من و摀扰ية خنشلة )06 أشخاص(، و摀扰ية ميلة 
(4 أشخاص(، و摀扰ية سطيف )4 أشخاص(، و摀扰ية النعامة )شخصان( وشخص واحد 

搐撠 كل من و摀扰يات بشار وا摀摐دية وتبسة وغرداية.
 )Co( ت وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون摀扰تسجيل 04 حا 抠摐 ،撠摠ح 搐撠 
 撠摠ية سيدي بلعباس بوفاة شخص摀扰كل من و 搐撠 ،اء摀摐نبعث من وسائل التدفئة وسخان ا摀摐ا
تسمما بالغاز ا摀摐نبعث من عادم محرك السيارة بداخل مرأب ا摀摐نزل، الكائن با摀摐كان ا摀摐سمى 
حي العباسي撠摠 ببلدية ودائرة سيدي بلعباس. وبو摀扰ية بومرداس، لقي شخص )31 سنة( 
ا摀摐اء على مستوى حي  ا摀摐نبعث من سخان  الكربون  أكسيد  أحادي  بغاز  حتفه متسم攐攀ما 
204 مسكن ببلدية برج منايل. وبو摀扰ية ا摀拀لفة، اختنقت امرأة )25 سنة( إثر استنشاقها 
غاز أحادي أكسيد الكربون ا摀摐نبعث من مدفئة تقليدية، بحي الرجانبو ببلدية دار الشيوخ.
رحمة عمار 

بلسان عبد العزيز تويقر 

كـن السَّ

عايَن أشغاَل مشروع َتوِسعة مدرج E  با摀摐طار 

والــي عنابــة ُيعطــي تعليمـاٍت لميـر 
الُبونــــي با摀扐صغـاء للمواطنيــن

طالبوا بتشييد ثانوية 

ُسّكـان بامنديـل يغلقـون 
مؤسّســــة الــّردم 

 أقدم، صباح أمس، أهالي حي بامنديل )6 كلم عن مقر الو摀扰ية 
ورقلة( على غلق مدخل مؤسسة الردم ا摀摐وجود بإقليم ا摀拐ي ا摀摐ذكور، وهذا 
للمطالبة بإنشاء ثانوية بحيهم، وهو ا摀摐طلب الذي طال أمده منذ سنوات 

دون استجابة السلطات ا�لية بإزاحة العراقيل التي تعيق 抠拀سيَد ا摀摐شروع، 
علما أن منطقة بامنديل تضم العديد من السكان وهي أقدم من أحياء 
أخرى توجد 搐撠 بعضها ثانويتان، 摀戰سباب تبقى إلى حد ا摀戠ن مبهمة، 

.撠摠حسب ا�تج
 وأكد ا�تجون لـ »أخبار الوطن« أّنهم سئموا الوعود كل مرة، 

وناشدوا الرجل الثالث 搐撠 الدولة سليمان شن撠摠 الذي ينحدر من ا摀拐ي 
ذاته با摀扰لتفات لهم 摀扐عطائهم حقهم ا摀摐شروع، ا摀摐تمثل 搐撠 ثانوية 抠拀ّنب 

فلذات كبدهم مشقة وعناء تنقلهم يوميا للدراسة بحي النصر 搐撠 ظل قلة 
النقل ا摀摐درسي.

يوسف بن حيزية 

بعنابة  التنفيذي  ا摀拀هاز  عن  ا摀戰ول  ا摀摐سؤول  استمع 
 撠摠واطن摀摐ا انشغا摀扰ت  إلى  ا摀戰حد،  أمس  مزهود،  توفيق 
البوني،  ببلدية  جبارة   撠摠ع 技摐نطقة  ا摀戰حياء  عن   撠摠ثل摐摐و
البلدية  لرئيس  صارمة  تعليمات  إثرها  على  أعطى 
ورئيس الدائرة با摀扐صغاء للمواطن撠摠 وإيجاد حلول جذرية 
التفقدية  خرجته  خ摀扰ل  عنابة،  والي  وأّكد  摀摐عاناتهم. 
التي قادته إلى بلدية البوني، أنه موجود على رأس ا摀拀هاز 

التنفيذي 摀拠دمة و摀扰ية عنابة وسكانها. 
كان  الذي  الو摀扰ية  والي  استمع  ا摀扐طار،  هذا   搐撠و  
 ،撠摠واطن摀摐ا 摀扰نشغا摀扰ت   撠摠التنفيذي ا摀摐دراء  بكافة  مرفوقا 
مطلبهم  من  بداية  السكان  انشغا摀扰ت  أهم  على  واّطلع 
بإ摠拀از ازدواجية الطريق ابتداء من محور دوران وادي زيادو، 
السكن ا摀扰جتماعي والريفي، وترميم وإعادة تهيئة إكمالية 

ا摀拀ديدة، 抠拀ديد  زياد  وادي  ابتدائية  باي، توسعة  أحمد 
الشرب، قاعة  مياه  وقنوات  الصحي  الصرف  شبكات 
لعب  جواري، فضاءات  الرياضات، ملعب  متعددة 
ا摀摐صحة  تهيئة  التجارية،  ا�摀扰ت  توزيع  ل摀戰طفال، إعادة 
سوق  وإنشاء  ا摀戰ولية،  با摀摐واد  وتزويدها  ا摀拠دمات  متعددة 

جوارية للخضر والفواكه. 
والي  توجه  البوني(،  )بلدية  الديس  حجر  وبعد   
الو摀扰ية رفقة رئيس ا摀摐جلس الشعبي الو摀扰ئي وكافة ا摀摐دراء 
التنفيذي摀摐 撠摠عاينة مدى تقدم أشغال مشروع توسيع »مدرج 
 68.000 撠摐تد على مساحة  الذي  بيطاط  رابح  技摐 »Eطار 
متر مربع، حيث قام مدير ا摀戰شغال العمومية بتقد撠摐 عرض 

مفصل. 
 ف سليم

تمديــُد أجـــِل الّتسجيــــل 
فـــي ُقرعــــة الّحـــــج

 مددت وزارة الداخلية وا摀拀ماعات ا�لية، يوم أمس، أجل التسجيل ا摀拠اص بقرعة ا摀拐ج 
摀摐وسمي 2020 و2021 بـ 15 يوما إضافيا.

 وأوضح بيان للداخلية صدر يوم أمس أنه 抠摐 抠摐ديد أجل التسجيل 搐撠 القرعة بـ 15 يوما، 
محيطا ا摀摐واطنات وا摀摐واطن撠摠 الراغب搐撠 撠摠 ا摀摐شاركة 搐撠 عملية القرعة 摀戰داء فريضة ا摀拐ج 摀摐وسمي 

2020 و2021 علما أنه تقرر تأجيل غلق أبواب التسجيل إلى الفا抠拐 من فيفري القادم بد摀扰 من يوم 
السبت ا摀摐وافق لـ 18 جانفي 2020، بهدف إعطاء فرصة أكبر للتسجيل.

 وأوضح البيان ذاته أنه تقرر«تأجيل إجراء القرعة 摀摐وسم 2020 و2021 إلى غاية يوم السبت 
8 فيفري 2020 بد摀扰 من يوم السبت 25 جانفي ا摀摐قبل«.

 ودعت الوزارة، 搐撠 بيانها، ا摀摐واطن撠摠 ا摀摐عن撠摠 إلى »التعجيل باستكمال تسجيلهم وا摀扐عداد 
 撠摠وازات سفرهم الضرورية« لهذه العملية، مشيرة إلى أن عملية القرعة ستجرى للسنت摀拀 سبق摀摐ا

2020 و2021 معا.
ق.و

ا摀扐ع摀扰ُن عن نتائج ا摀扰متحانات 
الِمهنّيـة للترقيـة الّيــوم

 كشفت وزارة التربية الوطنية، يوم أمس، عن أن نتائج ا摀扰متحانات 
ا摀摐هنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكّون سيفرج عنها اليوم.
وجاء 搐撠 بيان للوزارة: تنهي وزارة التربية إلى علم جميع ا摀戰ساتذة 
ا摀摐شارك搐撠 撠摠 ا摀扰متحانات ا摀摐هنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ 
مكّون، للمراحل التعليمية الث摀扰ثة بعنوان 2019، التي جرت يوم 31 
ديسمبر 2019، أنه سيتم ا摀扐ع摀扰ن عن نتائج هذه ا摀扰متحانات ا摀摐هنية 

يوم ا摀扐ثن撠摠 20 جانفي 搐撠 الساعة الثالثة مساء.
 وأضاف البيان أن القوائم ستشهر 搐撠 اليوم نفسه و搐撠 التوقيت 

نفسه، على مستوى مديريات التربية.
ق.و

  احتفى مجلُس الوزراء 
بقطاع الّسكن 搐撠 ثاني 

ًزا  攐攀اجتماع له، وأعطاُه حي
هاما ضمن أولوّيات ا摀拐كومة 
وا摀拐كوماِت القادمة، باعتبار 
أّن البرنامج سوف 撠摐تد攐擰 إلى 

سنة 2024. وهو احتفاٌء 
محمود بعيًدا عن ا摀戰رقام؛ 

فمسالُة ا摀摐ليون التي ارتبطت 
搐撠 أذهاِن ا摀拀زائري撠摠 مند 
1999 - وإن كانت 搐撠 جزِئها 
حقيقًة، إ摀扰 أّنها كما قلت 
 攐攀ارتبطت بظواهَر الغش

وا摀扰حتيال وسرقِة أموال 
ا摀拀زائري撠摠 الَغ摀扰بى. »تطبيق 
»سياسة عمرانية حقيقية« 

تأخذ 搐撠 ا摀扰عتبار ا摀摐عايير 
ا摀摐عمارية و抠拐افظ على 
 搐撠 التراث«حسب ما جاء

بيان ا摀摐جلس إ摠摐ا تنطلق من 
محاولة استدراك ا摀戰خطاء 

التي كّرستها السياسات 
الَعرجاء، والتي جعلت من 

ِملّف الّسكن »قنبلًة موقوتة 
»، استغّلته أطراٌف عديدة 
كمسكن للهروب من عجز 

مؤسسات الّدولة عن التكفل 
ِفعلًيا بانشغا摀扰ت ا摀摐واطن撠摠؛ 

فلجأت إلى عمليات شعبوية 
بإسكان الّناس بطرٍق 

شابها الكثير من الُغموض 
وا摀扰نحراف. 

   وبعيدا عن قضية 
ا摀扰ستحقاق، فإّن إقصاء 

ان العمارات  攐擠ف من سك摀扰摀戠ا
ا摀摐هّددة با摀扰نهيار وإعطاء 

ا摀戰سبقية 摀戰صحاب البيوت 
 撠摠القصديرية كان من ب

ا摀戰خطاء التي رفعت فاتورة 
ضحايا ا摀扰نهيارات. 

  إّن السياسات الُعمرانّية 
َم  攐擠ّتبعة، والتي اعتمدت الك摀摐ا

وقامت على حشر ا摀扰摀戠ف 
من ا摀拀زائري搐撠 撠摠 مساحات 

ضيقة تختفي فيها أساسيات 
العيش الكر撠摐، وينخفض 

فيها ُمستوى ا摀拠دمات 
إلى ما دون الصفر، ولم 

تراِع - 搐撠 ا摀戰ساس - ُمستقبَل 
وراحة ا摀戰جيال القادمة 
 搐撠 تعتبر سببا مباشرا

الفوضى التي َتشهُدها حياة 
ا摀拀زائري撠摠 ا摀戠ن ؛ فها نحن 

أماَم مضاعفات خطيرة 
أهمها مشكلة غياب فضاءات 

الّراحة وا摀拐دائق العامة، 
فض摀扰 عن ا摀扰زدحام ا摀摐روري 

الذي ينعكس سلبا على 
أداء العامل撠摠 اليومي، دون 

ا摀拐ديث عن ا摀戠ثار النفسية 
التي يخلفها يوميا والتي 

ُتَترَجم 搐撠 ارتفاع نسِب 
حوادث ا摀摐رور. فمعايير 

الِعمران آخر ما كانت تفكر 
فيه ا摀拐كومات السابقة، 

والتي استهلكت آ摀扰ف ا摀扰摀摐يير 
َق  攐攀ق抠拐 من الدينارات دون أن
، وهو إسكان  攐擠رجو摀摐الهدف ا

ا摀拀زائري搐撠 撠摠 ُشقٍق محترمة 
وخلق فضاءات عيٍش 

حناء  攐擠ف من الش 攐攀مشترك تلط
ا摀扰جتماعية، ولست - هنا 
- أ抠拐ّدث عما تعرَض له 

ا摀扰摀戠ف من احتيال مارسته 
مؤسسات الترقية العقارية 
التي سرقت الّناَس دون أّن 

تتمّكَن الدولة من حمايتهم.

                        

مصــرع 12 شخًصـا فـي حـوادث سيـٍر خ摀扰َل يوميـن 
فيما اختنَق 4 أشخاٍص بالَغاز 

   
  

    
     

    
    

    

      
      

     
    
      

   

         

    
   

     

    
   

    
  

  
   
  

  
  

 

   

      

  
  

     
      

   
     

   
  

      

    
   

    

 

      

     
    

  


