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 أكذوبة الّتسيير في مواجهة
الــرداءةواالستسهــال

   ال يختلف اثنان يف اجلزائر  على حجم اإلنفاق 
الكبير لألموال يف كل املجاالت، إنفاق  بلغ مرحلة 

الهدر خالل العشرين سنة املاضية، وانتهى إلى 
ذلك اجلدل العقيم بني رئيس احلكومة السابق 

أحمد أويحيى ونواب يف البرملان، بشأن مصير 
1000 مليار دوالر صرفت ما بني 1999و2019، 
فالّتحدي لم يكن يوما يف حجم األموال التي 
يوّفرها االقتصاد املبني على الريع البترولي، 

بقدر ما كان وما يزال حتديا يف الّتسيير ملواجهة 
 الفساد من جهة و عدم حتقيق مفهوم اجلودة

 يف اإلجناز، من جهة ثانية.

02
  خالَل َترؤِسه اجتماًعا
مع الِقيادة الُعليا للجيش

 تبون: الجيُش أنقَذ
 الّدولــة الوطنية
 مــن االنهيـــار

ترأس رئيُس اجلمهورية، القائد 
األعلى للقوات املسلحة،  عبد 

املجيد تبون، أمس الثالثاء، جلسَة 
عمل مبقر وزارة الّدفاع الوطني،  

وهي اجللسة الّثانية له مع القيادة 
الُعليا للجيش،  بعد اجتماع املجلس 

األعلى لألمن.

  اكتشـاٌف علمـّي  جديـد قـد يجعـل السرطـان مرضـا غيـر قاتـلاكتشـاٌف علمـّي  جديـد قـد يجعـل السرطـان مرضـا غيـر قاتـل
  تعجُّ العواصم األوربية والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
هؤالء بني  من  املهاجرة،   اجلزائرية  األدمغة  من   باملئات 
والعلماء »قمار« العلم   الدكتور يوسف محلو سليل  مدينة 

؛ إذ يعتبر واحد من  أكثر الباحثني نشاطا يف  بوادي سوف 
السرطانية على مستوى بريطانيا، خاصة  مجال األمراض 
العاصمة  بعد اكتشافه يف مخبر بحثه بجامعة »برمنغام« 

ن من حتفيز عدد من خاليا  الويلزية تركيبا كيميائيا  ُيكِّ
السرطانية. اخلاليا  قتل  ثّمة  ومن  البحث،   على      املناعة 

.جريدة »أخبار الوطن« كان لها معه هذا احلوار

08

05
لمسيلة   ا

 رئيسـا بلدّيــــة
 سيدي عامر تحـت
الّرقابة القضائّيـة

10
 البليدة

 قاطنــو ُمحتشـــد
 الحــّي القـــروي
 بالشبلـي يحتّجـون

06
  »بعد انسحاب شركة »إيغل أزير  

  تراجــُع حركـــة
 النقـــل الَجـــوي
بالمـدن الشرقيـة

ل االستهالك الفردي ال يتجاوز 400 غرام شهريا  ُمعدَّ

ردين... الَوْحم! الَجزائرُيون والسَّ
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.. الجــودة فـــــي الجزائــر 

ص في البيوكيماء في بريطانيا لـ »أخبار الوطن«:  الّدكتور َمحلو الُمتخصِّ

القوانني غير مطّبقة والَصيادون دون مراقبةالديوان الَوطنّي لصيد األسماك الغائُب األكبر!



02
أخبار السياسة

ترأس اجتماعا جمعه بالقيادة الُعليا للجيش

تّبون: الَجيش أنقَذ الّدولة 
الوطنّية من االنهيار 
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مطالبهم عالقٌة منُذ 4 أشهر 
أَساِتذة االبتدائي يحتّجون أماَم ُملحقة وزارة الّتربية 

36 طالبا يدرسون بـووهان 

ين رئيُس الجمهورّية يأمر بإجالء الّطلبة الجزائريين من الصِّ

عّمـــــــــار  قـــردود
 ووقف رئيس اجلمهورية دقيقة صمت ترحًما 
العسكرية  الطائرة  سقوط  روح ضحيتي  على 
قايد  أحمد  الراحل  روح  وعلى  البواقي  بأم 

صالح.
كما رّكز الرئيس، خالل كلمته التي ألقاها، 
الوطني  اجليش  قدرات  »تطوير  ضرورة  على 
التحديات األمنية املستجدة  الشعبي يف ظل 
يف دول اجلوار، بالنظر إلى شساعة بالدنا يف 
ظل التحديات األمنية املستجدة بدول اجلوار، 
والتي تستدعي تعزيز القدرات الدفاعية كلما 
احمليطة  التوتر  مناطق  يف  السالح  تدفق  زاد 

بحدودنا«، مضيفا بالقول: »سنواصل تنفيذ 
يف  رفع  من  تتطلبه  مبا  القوات،  تطوير  برامج 
أنواعها  بشتى  القتالية  القدرات  مستوى 
تطوير  قال:  احلماية،  وبخصوص  املسلحة. 
آخر  جانب  من  »يضمن  اجليش  قدرات 
تأمني مناطق املنشآت الصناعية واالقتصادية 
اجلنوب  يف  سيما  ال  احليوية،  والطاقوية 
الكبير«، معلنا عزَمه القيام بـ »تنشيط التعاون 

العسكري مع مختلف شركائنا األجانب«. 
فالتزم  اجليش،  متقاعدي  بخصوص  أما 
اجليش  متقاعدي  فئة  مبطالب  »التكفل  بـ 
املأساة  ومعطوبي  وجرحى  الشعبي  الوطني 

الوطنية لطي هذا امللف نهائيا«. 
إن:  قائال  األخيرة،  للمرحلة  تبون  عاد  كما 
من  الوطن  أنقذ  الشعبي  الوطني  »اجليش 
مضيفا   ،« الوطنية  الدولة  سقوط  ويالت 
ويالت  من  الوطن  أنقذمت  »لقد  بالقول: 
مأساة  إلى  والعودة  الوطنية،  الدولة  سقوط 
الشر  قوى  لها  خططت  كما  التسعينيات، 
الشعب  حميتم  »لقد  مستطردا:  والدمار«، 
يف  الباهرة،  احلضارية  مسيراته  يف  اجلزائري 
أوصلت  التي  العصابة  أسقط  مبارك  حراك 

البالد إلى الرداءة«.

 قام عدد من أساتذة التعليم االبتدائي، أمس 
أمام  من  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  الثالثاء، 
بالرويسو يف  الوطنية  التربية  وزارة  مقر  ملحقة 
اجلزائر العاصمة، مطالبني بتحسني أوضاعهم 
يواجهونها  التي  الصعبة  واالجتماعية  املهنية 

منذ مدة.
ودعا أساتذة التعليم االبتدائي الذين توافدوا 
الــ11  الساعة  من  بداية  الوزارة  مقر  على 
صباًحا وزير التربية محمد واجعوط بالتدخل 
 4 منذ  املرفوعة  مطالبهم  حتقيق  أجل  من 
املهنية  وضعيتهم  لتسوية  والسعي  أشهر، 

واالجتماعية.

 7 منذ  االبتدائي  التعليم  أساتذة  يحتج  و 
يوم  بتنظيم  بدؤوا  حيث  املاضي،  أكتوبر 
إضراب كل إثنني وتنظيم وقفات احتجاجية 
لتتحول  التربية،  مديريات  مقرات  أمام  من 
أيام   3 لـ  إضراب  إلى  االحتجاجية  حركتهم 
احتجاجية  وقفات  وتنظيم  أسبوع،ؤ  من كل 
يف  الوطنية  التربية  وزارة  مقر  أمام  من  وطنية 

رويسو. 
من  قدموا  الذين  احملتجون  املعلمون  وأشار 
االلتزام  ضرورة  إلى  الوطن  واليات  مختلف 
باملساواة بني أساتذة األطوار التعليمية الثالثة 
مراجعة  وكذا  والتصنيف  الساعي  احلجم  يف 

املناهج التربوية، سواء بإدراج االختصاص يف 
التعليم  اجلودة يف  لتحقيق  االبتدائي  التعليم 
التي تكرسها املعايير الدولية يف مجال التربية 

والتعليم أو مراجعة املقرر الدراسي.
عليها: »تطبيق  كتب  الفتات  املعلمون  ورفع 
املرسوم الرئاسي بأثر رجعي«، »تغيير البرامج 
التعبير  حرية  يف  »احلق  ضرورة«،  واملناهج 
متعب.. فاشل..تلميذ  والتنظيم«،«برنامج 
»صامدون  شعار  ترديدهم  مرهق« مع  أستاذ 

صامدون«.
عّمــــــــار قــــــــردود

 أمر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس الثالثاء، بإجالء اجلالية اجلزائرية 
املوجودة مبدينة ووهان الصينية، حيث يقيم 36 طالبا جزائريا.و تعيش الصني 
يجتاح  الذي  الفتاك،  »كورونا«  فيروس  قتلى  ارتفاع  بعد  كبيرة  طوارئ  حالة 
مصادر  أعلنته  ما  وفق  ألف شخص،  نحو  اآلن  إلى  وأصاب  أيام  منذ  البالد 

إعالمية صينية نقاًل عن اللجنة الصحية الوطنية.
ملنع  إجراءات  عدة  اتخاذ  يف  شرعت  الصني  فإن  »رويترز«،  أوردته  وحسبما 
انتشار الفيروس، حيث أوقفت وسائل النقل العام يف 10 مدن وأغلقت عدة 

معابد وسارعت نحو بناء مستشفى جديد لعالج املصابني.
أن  إال  الصني،  يف  »كورونا«  فيروس  يعرفه  الذي  الكبير  االنتشار  رغم  لكن 
منظمة الصحة العاملية مازالت لم تعلن عن حالة طوارئ عاملية، ومازالت تتابع 

الوباء،  انتشار  التنني، لكن هناك تخوفات عاملية من  تطور األوضاع يف بالد 
خاصة بعد ظهوره يف بلدان أخرى.

و قد سارعت احلكومة إلى اتخاذ جملة من اإلجراءات الوقائية ضد ظهور هذا 
الوباء يف اجلزائر، وتعرف اجلزائر خالل السنوات األخيرة توافًدا مهًما للصينيني 
الذين يشتغلون يف عدد من القطاعات أهمها األشغال العمومية والبناء ويبلغ 

عددهم باجلزائر حوالي 50 ألف صيني.
تفشى  الذي  الفيروس  أن  كشف  مبدئيا  بحثا  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  هذا، 
تطوره،  مراحل  أحدث  يف  الثعابني  من  البشر  إلى  انتقل  الصينية  ووهان  يف 
حسب »رويترز«.ووفق هذا املصدر، فإن الصني فرضت عزاًل على ووهان التي 
يقطنها 11 مليون نسمة وهوانغ غانغ املجاورة التي يعيش بها نحو سبعة ماليني 

املدينة  يتوقف يف  وال  احلديدية،  السكك  معظم محطات  وأغلقت  شخص. 
الطيران وأقيمت نقاط تفتيش  القطارات، وتوقفت رحالت  القليل من  سوى 

على الطرق الرئيسية من املدينة وإليها. 
وأضافت »رويترز« أن حاالت مصابة بالفيروس مت اكتشافها يف تايالند وفيتنام 
عدة  دفع  مما  املتحدة  والواليات  وتايوان  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  وسنغافورة 
شركات طيران لتعليق الرحالت من ووهان وإليها. لكن منظمة الصحة العاملية 
الفيروس  إعالن  ما«  حد  »إلى  ألوانه  السابق  من  إن  املاضي  اخلميس  قالت 

اجلديد حالة طوارئ عاملية.
موفق رباح

قاملة

ون  أساتذُة االبِتدائي يحتجُّ
دون بالتَّصعيد  ويهدِّ

 هّدد أستاذة الطور االبتدائي بقاملة بالتصعيد يف حال رفض الوصاية التكفل بطلباتهم، 
معتبرين تصريحات الوزير مجحفة يف حقهم.

 وتتمحور أهم طلبات أساتذة الطور االبتدائي يف إعادة النظر يف املنهاج التربوي وتوحيد 
التصنيف مع رفض التصنيف 12 يف السلم الوظيف العمومي، داعني لتوحيد التصنيف 
مع باقي األطوار وكذا تخفيف احلجم الساعي وحتسن القدرة الشرائية لألستاذ عن طريق 

الرفع يف األجور.
 هذا، وقد طالب األساتذة احملتجون بضرورة استرجاع كرامة األستاذ إثر التعسف الذي 
ميارسه بعض املدراء عن طريق إجبارهم على العمل الثالثاء مساًء، مبا يسمى األنشطة 
الصفية. هذا، وقد بلغت نسبة اإلضراب هذا األسبوع حسب مديرية التربية لوالية 

قاملة 12.98 باملائة.
خديجة بن دالي 

 يف دراسٍة أجرتها.. أنباف:

 وعوُد الزيادِة في أجور عّمال 
الَتربّية »ال حدث«!

 أجرى االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين دراسة حول الزيادة املرتقبة ملوظفي قطاع 
التربية لتطبيقات املرسوم )266/14( عن الرتبة القاعدية حلملة شهادة الليسانس يف 

التعليم االبتدائي. 
 وقد أكدت »أنباف« يف دراستها التي تلقت »أخبار الوطن« نسخة منها أن هذه املبالغ 
التي كثر حولها القيل والقال والتهويل،ؤ وقيل إنها زيادات معتبرة يف أجور موظفي قطاع 
التربية، هي مبالغ زهيدة، وهي يف حقيقة األمر ال ترقى أبدا ألن تعتبر زيادة يف ظل 
تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الدينار اجلزائري، مؤكدة أن املرسوم كان من الواجب 
تطبيقه بأثر رجعي، ألن كل املراسيم تطبق من تاريخ صدورها باجلريدة الرسمية، وهذا 

املرسوم صدر يف 2014.
 وأشارت الدراسة إلى أنه كان من الواجب - وحتى قانونا - تطبيق هذا القانون يف إطار 
معاجلة اختالل القانون األساسي ملستخدمي التربية الوطنية على غرار ما مت يف قانون 
املرسوم نفسه يف  التساؤل هل يعقل تطبيق  2016، مبا يطرح  املشتركة سنة  األسالك 
 2016 يطبق يف سنة  العمومي أحدهما  الوظيف  لقطاع  تابع  قانوَنني خاَصني كالهما 

والثاني يف 2020؟
وزاري  بقرار  أو  حكومية  بتعليمة   )266/14( املرسوم  تطبيق  إن  الدراسة  قالت  كما 
مشترك هو يف حقيقة األمر تهرب واضح وصريح من فتح القانون األساسي ملستخدمي 
املوضوعية  املعاجلة  عن  بعيدا  حاله،  على  واالختالل  الوضع  إلبقاء  الوطنية  التربية 
التربوية  األسرة  ورائها  ومن  بحله،ؤ  تطالب  النقابات  فتئت  ما  الذي  االختالل  لهذا 
املتضررة تضررا بالغا،ؤ والتي ملت سياسة التسويف واملماطلة والوعود الكاذبة، بحسب 

الدراسة.
كما أضافت الدراسة أن أسرة التربية تترقب منذ سنة 2012 وهو تاريخ صدور املرسوم 
القطاع،ؤ ومازال  املعدل )240/12( مراجعته وتعديله، ألنه أحدث ضجة كبيرة يف 
كثير من املوظفني ويِف مختلف األسالك يتجرعون مرارته،ؤ حيث أملت النقابة يف بيانها 
يف أن يتمكن الوزير »محمد واجعوط« من قلب املوازين واسترجاع الوزارة للثقة املفقودة.
صفية. ن

ؤ ترأس رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة، عبد املجيد تبون، أمس الثالثاء، جلسة 
عمل مبقر وزارة الدفاع الوطني وهي الثانية له مع القيادة العليا للجيش بعد اجتماع املجلس األعلى 
لألمن. ومت استقبال رئيس اجلمهورية من طرف رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء 

سعيد شنقريحة، واألمني العام لوزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية األولى، وكذا قائد 
الدرك الوطني ورؤساء دوائر وزارة دفاع وأركان اجليش الوطني الشعبي.



صفية نسناس
وأوضح حسني بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، يف اتصال أجرته معه 
»أخبار الوطن«، أن نقص منتوج األسماك يف السواحل اجلزائرية راجع لعدة أسباب، 
من أهمها التلوث حيث يتم رمي الفضالت الصناعية والعمرانية مباشرة يف املجمعات 
املائية والبحرية وهو ما يؤدي إلى نفوق األسماك. وما زاد الوضع سوءا هو عدم احترام 
قوانني الصيد؛ فحاليا الحظنا إقدام بعض الباعة على بيع أسماك ال يتعدى طولها 4 
سم، فالصيد العشوائي هدد الثروة السمكية يف اجلزائر وإذا ما تواصل األمر من دون 
اتخاذ إجراءات ردعية، فإن هذا القطاع مهدد بالكامل، خاصة وأن اجلزائر حاليا تستورد 
مبليارات  تتكبد خسائر  العمومية  اخلزينة  أّن  يعني  ما  األسماك،  من  طن  ألف   400

الدوالر يف هذا اخلصوص.
وأشار املتحدث إلى أن جل القوانني املنظمة لقطاع الصيد البحري يف اجلزائر غير 
مطبقة، وحتى نشاط املنضوين حتت لوائه ال يخضع ألي رقابة؛ وهو ما سمح لهم بتلك 
التجاوزات التي باتت تهدد الثروة السمكية رغم وجود ثروة كبيرة تتمتع بها اجلزائر، 
الغرب.  أقصى  إلى  الشرق  من  املمتدة  السواحل  من  كلم   1200 على  تتوفر  حيث 
ويضيف بلوط أنه سبق لهم أن راسلوا اجلهات املعنية، ودقوا ناقوس اخلطر بسبب ما 
يشهده قطاع الصيد البحري يف اجلزائر، غير أنه ال حياة ملن تنادي. وعليه، فقد جّدد 
نداءه إلى الرئيس عبد املجيد تبون ووزير القطاع سيد أحمد فروخي لتصحيح الوضع 
وانتشاله من املشاكل التي يغرق فيها وتكثيف الرقابة على املهنيني لوقف التجاوزات 

التي متارس من قبلهم.
التي يرجعها  السمك يف األسواق اجلزائرية  ويف رده حول إشكالية نقص كمية 
البعض إلى وجود بارونات تتحكم يف السوق، مما جعل األسعار مرتفعة وتخضع ملنطق 
العرض  بنظام  أساسا  تتعلق  األسماك  تسويق  إشكالية  أن  املتحدث  أّكَد  املضاربة، 
والطلب. وكما سبق ذكره، فإن كميات اإلنتاج يف البحر األبيض املتوسط يف استقرار 
إن لم نقل يف تناقص مستمر، ما دفع باملضاربني إلى ممارسات غير قانونية من أجل 

حتقيق الربح السريع. 
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ا.. بلوط: قال إّن الَجزائر َتستوِرد 400 طن سنويًّ

يُد الَعشوائّي ُيهّدد الثروة الَسمكّية في الجزائر الصَّ
 يبلُغ إنتاَج البحر األبيض المتوسط من الثروة السمكية نحو مليون ومائتي ألف طن سنويا، فيما تبلغ حصة الجزائر من هذا الصيد نحو 10 بالمائة، أي ما يتراوح بين 100 ألف طن و120 ألف 
طن في السنة. هذه الكمية المصطادة من طرف بالدنا سنويا تعتبر كبيرة بالنسبة إلى معطيات البحر األبيض المتوسط، الذي تطل عليه 23 دولة. لكن هذه الكمية ال تلبي االحتياجات الوطنية من 

االستهالك نظرا إلى الطلب المتزايد عليها، خاصة في ظل أسعار األسماك الملتهبة في الجزائر، األمر الذي جعل األسماك تتذيل قائمة ما يستهلكه المواطن.

صفية. ن
بحضور  الذي جرى  اللقاء  هذا  وخالل   
ونائبيه  البحري  للصيد  الوطنية  الغرفة  رئيس 
والغرف  الوالئية  الغرف  ورؤساء  مدراء  وكذا 
أعرب فروخي عن  ونوابهم،  الواليات  ما بني 
قناعته بأن االتفاق على طريقة عمل واضحة 
حلل  الوحيد  السبيل  هي  تشاركية  ومنهجية 
الكثير من االشكاليات التي يعيشها القطاع؛ 
وفتح  والهياكل  املؤسسات  تقوية  خالل  من 
اجلمعيات  وإشراك  والتشاور  احلوار  باب 

واملجتمع املدني. 
الوطنية  الغرفة  رئيس  من  الوزير  وطلب   
لقاءات  سلسلة  عقد  ومكتبه  البحري  للصيد 
إعداد  بغرض  احمللي،  املستوى  على  تشاورية 
تشخيص مدقق لواقع القطاع خالل السنوات 
األخيرة واقتراح احللول التي تراها كل فئة من 
الفئات املهنية للقطاع مناسبة، على أن تكون 
القريب  املََديني  على  للتنفيذ  وقابلة  واقعية 
حتديات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  واملتوسط، 
االلتقاء خالل  القطاع. كما جّدد عزمه على 
من  شريحة  بكل  القادمة  القليلة  األسابيع 

الشرائح املهنية حسب كل شعبة.
تربية  تنمية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
املائيات تعتبر خيارا استراجتيا يف إطار مخطط 
يتم  حيث  البحري،  الصيد  قطاع  تنمية 
من  احلالي  اإلنتاج  أجل مضاعفة  من  العمل 
على  محدودية  تعرف  التي  البحرية  املنتجات 
يبلغ  حيث  املتوسط،  األبيض  البحر  مستوى 
حوالي  اإلنتاج  يف  دخلت  التي  املشاريع  عدد 
65 مشروعا يف تربية املائيات، مع تسجيل 65 
إحصاء  إلى  باإلضافة  اإلجناز،  قيد  مشروعا 
يف  لالستثمار  جديد  طلب   400 من  أكثر 

مجال تربية املائيات.
الستزراع  خاصة  عناية  إعطاء  مت  كما 
كافة السدود واملواقع املائية سمحت مبنح أكثر 
من 58 امتيازا الستغاللها من طرف الشباب 
باإلضافة  القاري  الصيد  إطار  يف  الصيادين، 
إلى إطالق برنامج واسع إلدماج تربية املائيات 

الفالحية، مت من خالله إحصاء  يف األوساط 
ما يزيد عن 20 ألف حوض للسقي الفالحي 
السنة  خالل  مت  حيث  استزراعها،  ميكن 
املاضية استزراع 2000 حوض فالحي بصغار 
األسماك يف شتى املناطق الشمالية واجلنوبية. 
يف  فالح   2200 من  أكثر  تكوين  مت  كما 
استزراع  عملية  أن  العلم  مع  املجال،  هذا 
يف  بفعالية  تساهم  الفالحي  السقي  أحواض 
ومختلف  الفالحية  املنتجات  مردودية  حتسني 
احملاصيل، باإلضافة إلى متكني الفالحني من 
تقليص استعمال املواد الكيميائية يف الزراعة، 
املناطق  مختلف  يف  الفالحني  تزويد  وكذا 

صفية نسناس
معه  أجرته  اتصال  يف  لقصوري،  وأضاف   
األسماك  استهالك  نقص  أن  الوطن«،  »أخبار 
عدم  بينها  من  أسباب  عدة  له  اجلزائريني  عند 
لعدم  الوطني  التراب  كل  على  األخيرة  توفر 
التبريد،  وغرف  اللوجيستية  اإلمكانات  تسخير 
– إلى أن سكان  حيث ال بد من اإلشارة - هنا 
هذه  بسبب  املادة  هذه  من  محرومون  الصحراء 
العوامل، خاصة مع نقص وسائل النقل وشساعة 
مساحة القطر الوطني. كما قال إّن جل الصيادين 
ظل  يف  الصيد  يف  تقليدية  طرق  على  يعتمدون 
تفعيل  عدم  أن  كما  احلديثة،  الوسائل  غياب 

الديوان الوطني لصيد األسماك الذي من شأنه أن 
األسماك،  ونوع  والتوزيع  الصيد  يتحكم يف طرق 
على  االعتماد  أن  إلى  اإلشارة  من  البد  وهنا 
الرسمية  اإلحصائيات  وغياب  العشوائي  الصيد 
التحكم يف  إلى عدم  أدى  املتوفرة،  الكمية  حول 
البيع  طريقة  اعتماد  إلى  باإلضافة  املادة،  توزيع 
مساحات  ميلكون  ال  التجار  فجل  التقليدي؛ 
إلى  أدت  األسباب  هذه  ومجهزة، كل  مخصصة 

عدم استهالك األسماك عند اجلزائريني.
على  بالتعريج  حديثه  لقصوري  وواصل   
التجاوزات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، قائال 
إن أغلب األسماك تسوق بصناديق خشبية وهي 

ممنوعة من طرف وزارة التجارة مبرسوم وزاري، ألن 
اخلشب يحتوي على مسام تسهل تسرب املياه، ما 
أن جل  كما  بسرعة،  األسماك  تعفن  إلى  يؤدي 
الباعة يتحاشون استعمال الصناديق البالستيكية 
املخصصة لهذا الغرض ألّن اخلشب - بحسبهم - 
ميتاز برطوبة تساعد على االحتفاظ باألسماك دون 
استعمال الثلج. وما يزيد الوضع سوءا هو مزجهم 
األسماك الطازجة بأخرى غير طازجة لغياب ثقافة 
هذه  يلفون  أنهم  كما  لديهم.  واالستهالك  البيع 
املادة – حني بيعها - بأوراق اجلرائد التي حتتوي 
على حبر غير صحي، كل هذا يؤدي إلى حاالت 

التسمم التي انتشرت مؤخرا يف اجلزائر.

الّديوان الَوطني لصيِد األسَماك الَغائُب األكبر..لقصوري:

ل االستهالك الَفردّي ال يتجاوز 400 غرام شهرّيا! ُمعدَّ
دعا للَبحث عن ُسبل َتطويِره

فروخــي يشـّرح قطاَعـه 
خـالل اجتماعـه بالمهنّيين

 اجتمع وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي بممثلي المهنيين 
في المجلس الموسع للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لمناقشة 

وضعية القطاع، وبحث سبل تطويره.

 قال سمير لقصوري الناشط في مجال حماية المستهلك إّن ثقافة استهالك األسماك عند الفرد الجزائري تكاد تكون منعدمة، 
وهو ما توضحه أرقام مديرية الصيد البحري للسنة الفارطة؛ إذ لم يتجاوز استهالك الفرد الجزائري 5 كلغ سنويا أي 

ما يعادل 400غرام شهريا، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة ببعض الدول حيث يستهلك الفرد فيها بلغ 12 كلغ من األسماك 
سنويا وهي غير مطلة على الساحل. أما الكمية التي تنتجها الجزائر سنويا، فبخصوص األسماك الزرقاء وعلى الخصوص سمك 

السردين فهي تمثل معدل 70 بالمائة من اإلنتاج الوطني من األسماك أي بمعدل 70 ألف طن سنويا.

• القوانين غير مطّبقة والّصيادون دون مراقبة

• غياُب غرف التبريد َيحرم الَمناطق الّداخلّية من الثروة الَسمكّية 
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أخبار السياسة

1000 شركٍة تركّية يف اجلزائر 

ين اثَنيِن في ُسقوِط طائرٍة عسكرّية  هالُك َعسَكريَّ
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كرى الـــ 23 الغتيال بن حمودة م في الذِّ وقفُة ترحُّ

مت، أمس الثالثاء، وقفة ترحم على األمني العام األسبق       نظِّ
لالحتاد العام للعمال اجلزائريني عبد احلق بن حمودة، إحياء 

للذكرى الـ 23 الغتياله مبقر االحتاد. يذكر أن وقفة الترحم 
حضرها وزراء من احلكومة.

هذا، وحضر وقفة الّترحم من أمام الّنصب التذكاري، 
الناطق  االتصال  وزير  الكتاب،  فاحتة  ُقرأت  حيث 
العمل  ووزير  بلحيمر،  عمار  للحكومة  الرسمي 
شوقي  الدكتور  االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
عاشق يوسف رفقة األمني العام لالحتاد العام للعمال 

اجلزائريني سليم لباطشة.
الوطن  هذا  نحيا يف  »نحن  مبقولته  بن حمودة  واشُتِهر 

وهذا الوطن يحيا فينا، وال ِظّل وال تاريخ وال حرية وال 
هوية وال دميقراطية إال بني أحضان هذا الوطن«. ويف نهاية 

مبنى  قرب  قتياًل  حّمودة  بن  احلق  عبد  1997 سقط  جانفي 
االحتاد العام للعمال اجلزائريني، بعدما باغته إرهابيون زوااًل وهو يهّم 

بركوب سيارته.
والتحق بن حمودة باالحتاد العام للعمال اجلزائريني يف 1972، وارتقى يف املسؤوليات داخل 
هذا الهيكل النقابي إلى أن انتخب يف 1990 أميًنا عاًما له، ومت إعادة انتخابه يف 1994، 
فيما مت استهدافه مبحاولة اغتيال أولى يف 1993، وهو يغادر مقر سكنه باجلزائر العاصمة. 

وبعد سنة، اغتالوا شقيقه وعمه يف قسنطينة.
روحه، وشّيعت جنازته  الثانية الغتياله يف زهق  احملاولة  1997، جنحت  28 جانفي   ويف 

مبراسم رسمية حضرها رئيس اجلمهورية - آنذاك - اليامني زروال.
موفق رباح

الّطلبُة يف َحراكهم الــــ49:
دعواٌت إلطالِق َسراح الُمعتقلين ورفٌض الستغالل الغاز 

خري الصَّ

و جابوا عددا من  التوالي،  الـــ49 على  الثالثاء، يف حراكهم  أمس  الطلبة،        خرج 
الصخري،  الغاز  الستغالل  رافضة  بعبارات  يهتفون  وهم  العاصمة  اجلزائر  وأحياء  شوارع 
الرافضة  الشعارات  والبيئة؛ فبشارع علي بومنجل، كانت  معددين مخاطره على اإلنسان 

للغاز الصخري بارزة بقوة.
وإطالق  للنظام  اجلذري  كالتغيير  تقليدية  باتت  التي  مطالبهم  احلراكيون  الطلبة  كما جّدد 
النافذ 3 سنوات يف  النيابة احلبس  سراح معتقلي الرأي وموقويف احلراك، ونددوا بالتماس 

حق الناشط السياسي سمير بلعربي.
وأكد الطلبة، يف مسيرتهم الداعمة للحراك، أن متسكهم بخطوتهم يأتي تأكيدا على استمرار 
ومنعت  األمنية  وإجراءاتها  تعزيزاتها  األمن  مصالح  شّددت  املقابل،  يف  احلراك.  مطالب 

احلراكيني من بلوغ بعض املناطق كساحة موريس أودان والبريد املركزي.
عّمــــــار قـــــردود

•  اللِّواُء شنقريحة َيأمر بفتِح تحقيٍق  
    سقطت طائرة عسكرية، ليلة اإلثنني إلى الثالثاء باملكان املسمى قرعة تيمرقنني التابعة 

لبلدية عني الزيتون يف والية أم البواقي ، وحسب مصادر محلية، فإن الطائرة العسكرية التي 
سقطت روسية الصنع من نوع »سوخوي سو 30 »، ولم تعرف أسباب السقوط حلد الساعة. وأسفر 
احلادث عن وفاة طاقم الطائرة املتكّون من عسكريني اثنني رتبة األول مقدم ورتبة الثاني مالزم 

أول.و قد أحدث صوت االنفجار الذي خّلفه السقوط هلًعا وسط سكان املنطقة

ي الَعدل يف توزيِع الّسكنات. . بلجود: َدعا إلى َترِّ
المقصوُد من الَخرجات الميدانّيُة حلُّ المشاِكل وليَس الظهور!

ي الَعدل يف توزيِع الّسكنات. . بلجود: َدعا إلى َترِّ
المقصوُد من الَخرجات الميدانّيُة حلُّ المشاِكل وليَس الظهور!

ي الَعدل يف توزيِع الّسكنات. . بلجود: َدعا إلى َترِّ
المقصوُد من الَخرجات الميدانّيُة حلُّ المشاِكل وليَس الظهور!

احمللية«  واجلماعات  الداخلية  وزير  أّكَد       
عنابة،  من  الثالثاء  أمس  بلجود«،  كمال 
أّن آالف املشاريع التنموية املمولة من خزينة 
الدولة لم تنطلق يف السنوات األخيرة، داعيا 
خرجاتهم  تكثيف  إلى  احملليني  املسؤولني 

امليدانية.
والية  والي  تنصيبه  خالل  بلجود،  وقال   
امليدانية  »اخلرجات  برميي:  اجلديد  عنابة 
بهدف  تكون  أن  يجب  احملليني  للمسؤولني 
إليجاد  والسعي  املواطنني  ملشاكل  االستماع 
حل لها، »اخلرجات امليدانية يجب أن تكون 

حلل املشاكل وليس للتَزّعم«.
أما بخصوص رؤساء البلديات، فأكد بلجود 
حلل  فورا  التحرك  البلديات  رؤساء  على  أنه 
مشاكل بلدياتهم، مضيفا بالقول: »من غير 

املعقول أن تكون لدينا اليوم مدارس غير مهيأة 
التالميذ العلم«.  حتصيل  يتطّلب  ما  بجميع 
رئيس  مسؤولية  هي  أمور  »هناك  وأضاف: 
التكفل  البلدية  رئيس  على  ويجب  البلدية 

بها دون اللجوء إلى الوالي«. 
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  وأعطى 
تعليمات صارمة، خاصة للمنتخبني احملليني 
بالبلديات، للنهوض بالوضعية الكارثية التي 
آلت إليها بعض املؤسسات التربوية، وخاصة 
غياب النقل املدرسي. ليؤكد أن املوارد املالية 
املسؤولني  وعلى  احمللي  الصعيد  على  متوفرة 
وعدم  املواطنني  بانشغاالت  التكفل  احمللني 

التذرع بعدم وجود املبالغ املالية. 
الضروري  من  أنه  أكد  الصدد،  هذا  ويف     
خالل  من  املواطنني  النشغاالت  اإلصغاء 

التي تكون غايتها  امليدانية  القيام باخلرجات 
وحل  قرب  عن  األمور  واقع  على  االطالع 
املشاكل وليس الظهور، داعيا املسؤولني على 
يف  العدل  حتري  إلى  أيضا  احمللية  املستويات 

توزيع اإلعانات والسكنات.
الداخلية  وزير  بلجود«  »كمال      وكان 
قد  العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات 
املهام بني جمال  تسليم  مراسم  على  أشرف 
عنابة  لوالية  احلالي  الوالي  برميي  الدين 
ومزهود توفيق الوالي احملول إلى والية باتنة، 
رئيس  أجراها  التي  احلركة  إثر  على  وذلك 
اجلمهورية يف سلك الوالة والوالة املنتدبون. 
ف. سليم

أمس  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  أعلن   
مراكز  إلنشاء  مسعى  وجود  عن  الثالثاء، 
تبادل جتاري بني اجلزائر وليبيا، خالل أشغال 
الّليبي.وكشف  اجلزائري  األعمال  منتدى 
معارض  وضع  تعتزم  التجارة  وزارة  أن  رزيق 
اقتصادية للتبادل التجاري، يف كل من وادي 
وإليزي، ويف منطقة حرة على احلدود  سوف 

اجلزائرية الّليبية.
    وتناول منتدى األعمال اجلزائري الليبي، 

والذي نظمته غرفتي التجارة اجلزائرية والليبية 
حضور  وعرف  بالعاصمة،  األوراسي  بفندق 
العالقات  تطوير  ليبي،،  أعمال  رجل   50
خالل  من  الّليبية،  اجلزائرية  االقتصادية 

تشجيع االستثمار والشراكة بني البلدين.
اجلزائريني  األعمال  رجال  التجارة  وزير  ودعا 
لالستثمار يف ليبيا، وترويج منتجاتهم هناك، 
الوقت ذاته - أن اجلزائر ترحب  مؤكًدا - يف 
برجال األعمال الليبيني، لتجسيد مشاريعهم 

االقتصادية باجلزائر.
وزير  قال  احلليب،  أزمة  ملف  إلى  وبالعودة 
صمت  يف  تعمل  الدولة  إّن  رزيق  التجارة 
وال تتكلم، يف حني رفض حتديد موعد حلل 
التجارة  وزارة  أن  وعد  قد  كان  بعدما  األزمة 
لديها خطة بديلة حلل مشكل احلليب املدعم 

يف أقرب وقت ممكن.
موفق رباح

البريد واالتصاالت       أعلنت سلطة ضبط 
التي  الشروط  دفاتر  حتيني  عن  اإللكترونية 
استغالل  يف  للراغبني  عليها  االعتماد  سيتم 

شبكة الراديو واالتصاالت اإللكترونية.
بتاريخ  الضبط  سلطة  عن  الصادر  القرار  وأبرز 
11 ديسمبر 2019 أنه سيسمح بتحيني دفاتر 
الشروط لتصبح مطابقة للقوانني، خاصة املادة 

يف  الصادر  القانون  تضمنها  التي   )18/04(
2018، وهو يحدد شروط استغالل  10 ماي 

شبكات االتصاالت اإللكترونية.
يف  عليها  املنصوص  الشروط  أن  البيان  وأكد 
قانون )15/320( الصادر يف 2015، ال تتيح 

إمكانية استغالل شبكة الراديو.
البريد  مواصالت  ضبط  سلطة  أكدت  كما 

دفاتر  حتيني  قرار  أن  اإللكترونية  واالتصاالت 
بعد  مباشرة  التنفيذ  حيز  ستدخل  الشروط 
السلطة،  مجلس  قبل  من  عليها  املصادقة 

وصدورها يف اجلريدة الرسمية.
ق.و

عمار قردود
الدفاع  وإثر هذا احلدث األليم، أصدرت وزارة 
العسكرية،  الطائرة  سقوط  حول  بيانا  الوطني 
»أثناء  نصه:  هذا  الثالثاء،  إلى  اإلثنني  ليلة 
القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة يوم االثنني 
27 جانفي 2020، ويف حدود الساعة العاشرة 
نوع  من  عسكرية  طائرة  سقطت   ،22:00
السكان  من  مكان خال  »سوخوي سو30« يف 
بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من 
بلدية عني الزيتون بوالية أم البواقي )ن ع 5(، 

ما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده.
اللواء  تقدم  األليم،  احلادث  هذا  إثر  وعلى 
شنقريحة سعيد، رئيس أركان اجليش الوطني 
واملواساة  التعازي  بخالص  بالنيابة  الشعبي 
فوري  حتقيق  بفتح  وأمر  الضحيتني،  ألسرتي 

ملعرفة مالبسات وأسباب احلادث.
     وتقدم رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
عائلتي  إلى  اخلالصة  بتعازيه  دجهته،  من 
لسقوط  املأساوي  احلادث  ضحية  الطيارين 
تقدم  كما  البواقي،  بأم  العسكرية  الطائرة 
الرئيس تبون بتعازيه لكل أفراد اجليش الوطني 

الشعب.
و تقدم رئيس املجلس الشعبي الوطني سليمان 
الوطني،  الشعبي  لقيادة اجليش  بتعازيه  شنني 

حيث  الوطني،  الواجب  شهيدي  وأسرتي 
حادث  إثر  على   ” له،  تغريدة  يف  شنني  كتب 
الستشهاد  أدى  الذي  العسكرية  الطائرة  حتطم 
املجلس  رئيس  يتقدم  ومساعده،  الطائرة  قائد 
الشعبي الوطني سليمان شنني بالتعازي واملواساة 
وألسرة  وأفراده  الوطني  الشعبي  اجليش  لقيادة 
برحمته  يتغمدهما  أن  اهلل  داعيا  الفقيدين، 

الواسعة ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.
لعائلة  تعازيه  رزيق  كمال  التجارة  وزير  قدم  كما 
طائرة  سقوط  ضحية  راحا  الّلذين  الطيارين 
له  تغريدة  يف  رزيق  البواقي.وقال  بأم  عسكرية 
عن  ونيابة  نفسي،  عن  تويتر:«أصالًة  على 
تعازينا  أقدم  التجارة،  وزارة  وإطارات  موظفي 
القلبية إلى عائلة الطيارين الشهيدين، وأيضا إلى 

كل أفراد اجليش الوطني.«.
العزيز  عبد  باجلزائر  السعودية  سفير  وقّدم 
العميريني، من جهته، تعازيه لعائلتي الطيارين 
العسكرية.  الطائرة  سقوط  حادث  ضحيتي 
وكتب سفير اململكة العربية السعودية، الثالثاء 
واملواساة  العزاء  بخالص  “أتقدم  له،  تغريدة  يف 
لعائالت الطيارين ضحيتي حادث سقوط الطائرة 
األليم الذي وقع البارحة بأم البواقي«.وأضاف: 
واملغفرة،  بالرحمة  لهم  القدير  العلي  اهلل  »أسأل 

وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان«.



صفاء كوثر بوعريسة 
 

 وجاءت متابعة املشتبه فيهم 
استغالل  بإساءة  تتعّلق  تهم  إثر 
عمومية  أموال  وتبديد  الوظيفة، 
دائرة  أمن  لدى  وردت  قضية  يف 
مفادها  سنة،  منذ  عامر  سيدي 
إقدام منتخبني على تأدية مهاهم 
إليها  توكل  لم  إدارية  مبلحقات 
مهام معّينة أساسا، ومن خالل 
مكوثهم بهذه امللحقات يتقاضون 
ال  أعمال  عن  مالية  مستحقات 

وجود لها يف الواقع، كيف ال وهم 
يقبعون يف مصالح إدارية بال روح.

وبعد  اجلرمية،  هذه  إثر  وعلى    
طرف  من  أولية  حتقيقات  فتح 
الفرقة  مع  بالتنسيق  الدائرة  أمن 

للشرطة  التابعة  واملالية  االقتصادية 
 07 وجود  كشف  مت  القضائية، 
بالشبكة  مربوطة  غير  ملحقات 
مجهز  غير  وبعضها  البيومترية، 
عمل،  مكان  إنها  القول  ميكن  وال 

وال  املكان  يف  كهربائية  شبكة  فال 
ما  وهو  فيه،  وثائق  وال  جتهيزات 
يؤكد وجود خلل يف تسيير املجلس 
هذه  خالل  من  البلدي  الشعبي 

التالعبات. 
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بتهٍم تتعّلُق بالَفساد في المسيلة 

رِئيسا بلدّية »سيدي عامر« و6 
ُمنَتخبين تحت  الّرقابة  القضائية

 أمَر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى، بالمسيلة، بوضع 8 أشخاص من بينهم رئيسا بلدية سيدي عامر )الحالي 
والسابق( و6 منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي تحت الرقابة القضائية؛ وذلك بعد مثولهم أمام القاضي التحقيق إثر تهم 

تتعلق بالفساد. يذكر أن قاضي التحقيق استمع للُمّتَهَمين و24 شخصا آخرين امتثلوا لديه شهودا.

تبسة
5 سنوات حبسا نافذا لسارق  

بالشريعة
متكنت قوات الشرطة التابعة ألمن دائرة الشريعة بتبسة من معاجلة 
قضية تتعلق بالسرقة املقترنة بظرف الليل والكسر وشراء أشياء مسروقة 
نفس  لدى  املذبح  حارس  تقدم  بعد   وهذا  البلدي،  املذبح  لها  تعرض 
املصلحة من أجل تقدمي شكوى بخصوص تعرض محرك هوائي خاص 
بنفخ الذبائح للسرقة ،لتقوم ذات املصلحة بفتح حتقيق معمق يف القضية 
شمل سماع كل من الشاكي واملمثل القانوني للبلدية والشهود باإلضافة 
إلى سماع املشتبه فيهما والذين تبني خالل التحقيق تورطهما املباشر يف 
هذه القضية،و بعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية مت تقدمي األطراف أمام 
فيه  املشتبه  ضد  حكما  أصدرت  والتي  الشريعة  محكمة  لدى  العدالة 
األول يقضي بـ 05 سنوات حبس نافذة مع اإليداع وغرامة مالية ، فيما 
حبس  ونصف  بعام  حكم  يقضي  الثاني  فيه  املشتبه  ضد  حكم  صدر 

نافذة دون إيداع وغرامة مالية.
فيروز رحال

برج بوعريريج 
 اإلطاحة بعصابة مختصة في سرقة المجوهرات 
بوعريريج على  استولت عصابة مكونة من خمسة أشخاص بوالية 
كمية كبيرة من املجوهرات من املعدن األصفر بقيمة 100 مليون سنتيم 
يد  الى ساعة  باإلضافة  30000 دج  بـ  قدر  الوطنية  العملية  ومبلغ من 
القاطنني  الضحايا  أحد  منزل  إلى  الدخول  بعد  وذلك  الكترونية  ولوحة 

بالوالية ، والذي يدعى ) م – م ( .
وكانت فرقة البحث والتدخل قد أوقفت املتورطني اخلمسة ويتعلق 
 35 25 سنة، )ب-ف(  األمر بكل من  )ش-ش(19 سنة ، )ب-ع( 
بتهمة  قيامهم  بعد   ، سنة   37 )ب-ف(   ، سنة   37 –ع(  )ب  سنة، 
تكوين جمعية أشرار من أجل االعداد جلناية ، وجناية السرقة املقترنة 
بتوافر ظروف املتعدد الكسر ، باالضافة الى عدم التبليغ عن جناية السرقة 
وإخفاء أشياء مسروقة ، كما استرجعت عناصر الفرقة بعد مبلغ مالي قدر 
بـ 626000 دج من عائدات بيع املصوغات ، وعليه قدم املتورطني أمام 
وكيل اجلمهورية الذي أمر بإيداع أربعة منهم احلبس املؤقت ، فيما وضع 

املدعو ) ب – ف ( حتت الرقابة القضائية 
صفاء كوثر بوعريسة

الجلفة 
حجز لحوم حمراء فاسدة  بالبيرين  
متكنت  عناصر فرقة الشرطة بأمن دائرة البيرين بوالية اجللفة ، يف 
إطار نشاطها املوجه حلماية املستهلك من حجز كمية معتبرة من اللحوم 

احلمراء غير الصاحلة لالستهالك البشري بحر األسبوع اجلاري
جاءت هذه العملية، على إثر اخلرجة امليدانية لعناصر ذات الفرقة 
السوق  مستوى  على  شرعية  غير  بطرق  اللحوم  بيع  ظاهرة  ملكافحة 
األسبوعي ملدينة البيرين، أين لفت انتباههم كمية من اللحوم احلمراء 
الطبيب  قبل  من  معاينتها  بعد  تبني  عشوائية،  بطريقة  للبيع  معروضة 

البيطري أنها غير صاحلة لإلستهالك البشري
على  وإتالفها  حرقها  مت  كلغ،   75 بـ  وزنها  املقدر  احملجوزة  الكمية 

مستوى مركز الردم التقني لذات البلدية، مع فتح حتقيق يف القضية.
أحمــد قـادري

القضائية،  الشرطة  مصالح  متكنت 
اجلزائر  ألمن  الغربية   باملقاطعة 
شبكتني  تفكيك  من  د  العاصمة، 
األولى عابرة للحدود  مختصة يف تزوير 
يف  للتداول  وطرحها  النقدية  األوراق 

السوق ، والثانية يف سرقة األموال.
ورود  بعد  متت  األولى،  القضية 
قام  أجنبية  رعية  بان  تفيد  معلومات 
على  مزور  مالي  مبلغ  إيداع  مبحاولة 
اتخاذ  وبعد   ، البنوك  احد  مستوى 
 07 توقيف  مت  القانونية  اإلجراءات 

ما  أعمارهم  تتراوح  الشبكة  من  أفراد 
من  ينحدرون  سنة،  و60   26 بني 
مالي  مبلغ  وحجز  مختلفة،  واليات 
بالعملة الوطنية من فئة 1000دج مزورة 
كان  مليون سنتيم  و780  مليار   1 بقيمة 
السوق  يف  طرحها  بصدد  الشبكة  أفراد 

للتداول.
توقيف  يف  تتمثل  الثانية،  القضية 
عصابة أشرار تتكون من 5 أفراد، كانت 
وراء سلسلة من السرقات ، حيث مت يف 
البداية توقيف املشتبه الرئيسي ، والذي 

اتخاذ  وبعد  الشركاء ،  بقية  كشف عن 
منازل  وتفتيش  القانونية  اإلجراءات 
املشتبه فيهم ، مت العثور على مبالغ مالي 
مسروقة بقيمة 1مليار و900 مليون سنتيم 
، إضافة إلى مبلغ بقيمة 34ألف أورو ، 
و5 هواتف مسروقة و سالح أبيض عبارة 
نوع »ساموري« ،مصالح  عن سيف من 
األمن حجزت املسروقات، قامت تقدمي 
أفراد الشبكتني أمام النيابة املختصة ، يف 

انتظار احملاكمة .
أيوب بن تامون

ضبط 1.7 مليار سنتيم مزورة بالعاصمة 
تفكيك شبكتين متخصصين في تزوير األوراق النقدية والسرقة

تبسة
القبض على المتهم بالسطو على المنازل 

بالشريعة
بتبسة  قضية  الشريعة  دائرة  ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  عاجلت 
تتعلق بالسرقة املقترنة بظرف الليل والتسلق راحت ضحيتها إمرأة تبلغ 
من العمر 52 سنة. وقائع القضية حسب بيان للشرطة  تعود إلى بحر 
حتريك  أجل  من  املصلحة  ذات  إلى  سيدة  تقدم  عند  املاضي  االسبوع 
شكوى بخصوص تعرض مسكنها الكائن بأحد أحياء مدينة الشريعة 
السرقة من قبل مجهولني استهدفت أغراض منزلية وكهرو منزلية  إلى 
بحث  عملية  املصلحة  باشرت  وعليه   ، نقالني  هاتفني  إلى  باإلضافة 
وحتري أسفرت عن حتديد هوية املشتبه فيه و البالغ من العمر26 سنة، و 
بالتنسيق مع النيابة لدى محكمة الشريعة مت توقيف املشتبه فيه وتفتيش 
مسكنه أين  عثر على كافة املسروقات و استرجاعها ، و بعد اإلجراءات 
العدالة  أمام  األطراف  تقدمي  القضية مت  أجنز ملف جزائي حول  الالزمة  
التي أصدرت حكما يقضي بإيداع املشتبه فيه احلبس مع تأجيل النطق 

باحلكم.
فيروز رحال

والصناعة  السياحة  وزير  أصدر 
العائلي حسن مرموري  التقليدية والعمل 
املستعجلة  اإلجراءات  من  مجموعة 
األول  الوطني  املعهد  بوضعية  للتكفل 
والسياحة  بالفندقة  واخلاص  نوعه  من 
ببوسعادة والية املسيلة وذلك بعد اطالعه 
على الوضعية املزرية التي آل إليها املقر .

وكان الوزير قد أرسل وفدا وزاريا من 
رأسهم  على  للوزارة  السامية  اإلطارات 
على  كثب  عن  لالطالع  العامة  األمينة 
وضعية املقر واتخاذ االجراءات املستعجلة 
للتكفل به وذلك بالتنسيق مع والي والية 

مقام  بإنهاء  قرارا  أصدر  حيث  املسيلة، 
والسياحة  للفندقة  الوطني  املعهد  مدير 
الفوري  الغلق  الى  باالضافة  ببوسعادة 
كما   ، تهيئته  إعادة  غاية  إلى  للمقر 
للدراسة  قاعات  بتخصيص  الوزير  أمر 
وورشات لألعمال التطبيقية على مستوى 

مركز التكوين املهني ببوسعادة .
بتخصيص  تعليمات  الوزير  وأصدر 
بتجهيزات  املزود  اجلامعية  اإلقامة  مطعم 
فيما  التطبيقية  األعمال  ملزاولة  عصرية 
أمر  كما   ، اإلطعام  شعبة  طلبة  يخص 
االدارية  االجراءات  يف  الفوري  بالشروع 

مبقر  الترميم  اشغال  النطالق  الالزمة 
مع  اشهر   03 تتجاوز  ال  مدة  يف  املعهد 
املتابعة اليومية من طرف مسؤولي القطاع 
الشخصي  االشراف  ومركزيا حتت  محليا 
للوزير . وللتكفل أكثر بالطلبة املتمدرسني 
لدروس  مواصلة  على  منه  وسعيا  باملعهد 
الوزير بضمان  أمر   ، اجلارية  السنة  ملوسم 
مؤقتة  إقامات  يف  الطلبة  وإطعام  إيواء 
من  نقلهم  ضمان  الى  باالضافة  الئقة 
وإلى أماكن دراستهم ريثما يتم استكمال 

ترميم املعهد .
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة 
وزير السياحة ينهي مهام مدير المعهد الوطني للفندقة ببوسعادة

باملدينة  جامعي  طالب   1225 شارك، 
البطولة  فعاليات  يف  بسطيف،  اجلامعية 
الوالئية للرياضات اجلماعية اجلامعية التي 
مؤخرا،  حيث  والية سطيف،  احتضنتها 
اخلمس  اجلامعية  املؤسسات  شاركت 
بسطيف على غرار جامعتي سطيف 1 و 2، 
واملدرسة العليا لألساتذة بالعلمة، ومديرتي 
اخلدمات اجلامعية سطيف والهضاب، ويف 
اجلنسني ذكور وإناث، يف هذه البطولة بفرق 

السلة،  كرة  القدم،  كرة  تخصصات  يف 
بذلك  مجسدين  الطائرة،  والكرة  اليد  كرة 
املمارسة  فكرة  لتعزيز  الرامية  التوجهات 
الرياضية يف الوسط اجلامعي، والتي دفعت 
ووطنية  وجهوية  والئية  بطوالت  نحو خلق 
والفردية  اجلماعية  الرياضات  مختلف  يف 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  على مستوى 
إجماال  عرفت  التي  البطولة  العلمي. 
مشاركة  81 فريقا، وتكللت بتأهل 06 فرق 

إلى البطوالت اجلهوية ويتعلق األ مر بتأهل 
اجلامعية  للخدمات  الوالئية  املديرية  فرق 
الهضاب يف كل فرق إناث زيادة على تأهل 
فريق كرة القدم ذكور، فيما إفتكت جامعة 
ملرور  تأشيرة  سطيف1،  عباس  فرحات 
للجهوي يف رياضتي كرة السلة وكرة الطائرة 
ذكور، أما فريق جامعة محمد ملني دباغني 
فريق  يف  اجلهوي  بورقة  ظفر  فقد  سطيف2 

كرة اليد ذكور.

سطيف
1200 طالب يشارك في البطولة الوالئية للرياضات الجماعية



06
أخبار الداخل

 خديجة بن دالي 

إحصائيات  أكدته  ما  حسب 
خالل  الشرق  لشرطة  اجلهوي  املفتش 
مبقرها  أمس  يوم  نظمتها  ندوة صحفية 
بحي  باملا  الصناعية  باملنطقة  الكائن 
سجلت  حيث  بقسنطينة،  بوالصوف 
املصلحة اجلهوية لشرطة احلدود بصفتها 
التابعة  اخلارجية  املصالح  من  واحدة 
على  تشرف  والتي  احلدود  لشرطة 
والبحرية  اجلوية  الفرق  من  مجموعة 
من  مسافر   1270366 سجلت   ،
1215719 شخصا  الوطن منها   داخل 
سافروا عبر نطاقها اجلوي  مع تسجيل 
انخفاضا يف عدد املسافرين عبر جميع 
مسافرا   55282 مبجموع  اجلوية  الفرق 
شركة  نشاط  توقف  بسبب  وهذا 
إضافة  ازيور«  »ايغل  الفرنسية  النقل 

اما  الصعبة،  العملة  سعر  ارتفاع  إلى 
مت   فقد  البحري  النطاق  مستوى  على 
قدره  بارتفاع  مسافرا   54647 تسجيل 
6344 مسافرا مقارنة بسنة 2018 وهذا 
بسبب برمجة رحالت إضافية ودخول 
البحري  النقل  شركة  اجلزائرية  السوق 

.visa vona الفرنسية
املصالح دخول   هذا وسجلت ذات 
منها  اجلزائر  الى  أجنبي   68218
احلركة  يف  بانخفاض  جوا   63749
على العموم مبعدل 9760 وهذا بسبب 
الفرنسية  اجلوي  النقل  شركة  توقف 
مت  فقد  بحرا  أما   ، دائما   « ازور  »ايغل 
يرجع  بانخفاض كبير   4469 تسجيل 
وفيما  ازير،  ايغل  شركة  توقف  إلى 
تسجيل  مت  فقد  الرحالت  يخص عدد 
14585 رحلة داخلية جوا لسنة 2019 
 11095 تسجيل  مت  فقد  الدولية  أما 

البحرية  للرحالت  بالنسبة  و  رحلة 
فقد مت تسجيل 60 باخرة لسنة 2019 

مبعدل 5 رحالت لكل شهر.
احلدود  شرطة  عاجلت  كما 
 2019 سنة  اهراس  و سوق  بقسنطينة 
ما مجموعه 4166 قضية بارتفاع كبير 
 3288 معاجلة  مت  اين   2018 عن سنة 
قضية تتعلق أساسا بالتزوير و استعمال 
املزور حيازة املؤثرات العقلية واملخدرات 
املصلحة  عاجلت  حيث  للتهريب، 
بقسنطينة  احلدود  لشرطة  اجلهوية 
قضية تتعلق بجرائم الصرف تورط فيها 
نقل  يعتزمون  كانوا  43 شخصا مسافر 
حوالي 321860 اورو الى دولة أجنبية 
كما عاجلت شرطة حدود سوق اهراس 
 6 و  مركبة   11 بحجز  تتعلق  قضية 
دراجات نارية مبحوث عنها من طرف 

االنتربول.
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إعالن

تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:
 ، ، بجاية  المدية   ، تيبازة   ، البويرة  ، بومرداس،  الجلفة 
سوق أهراس ، سطيف ،  المنيعة ، أوالد جالل ، بني عباس 
، جانت، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
فعلى الراغبين في العمل إرسال السير الذاتية  رفقة نماذج 
morasilone@akhba� التالي االيميل  إلى  األعمال   من 

relwatane.net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظيف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنيات التحرير الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجديدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- يستحسن أن يكون المترشح متحكما في التصوير والتركيب.

 الطارف 
 3500 شاب معني باإلدماج المهني 

أحصت مصالح الفرع الوالئي للوكالة الوطنية للتشغيل بوالية الطارف 
وزارة  مؤخرا  أقرتها  التي  املهني  اإلدماج  بإجراءات  معنيون  شاب   3500
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي حسبما أفاد به أمس األحد رئيس 

فرع ذات الوكالة السيد عبد احلفيظ الوحش.
وأوضح ذات املسؤول ليومية )أخبار الوطن( بأن مجموع املعنيني باإلدماج 
املهني موزعني على نوعني من صيغ التشغيل األول خاص بعقود اإلدماج 
حلاملي الشهادات والثاني يتمثل يف عقود اإلدماج خلريجي معاهد التكوين 

املهني الذين لهم خبرة بـ8 سنوات وال تزال عقودهم سارية املفعول .
 3 يوم  انطلقت  التي  العملية  نفس  ضمن  شاب   45 تنصيب  مت  وقد 
ديسمبر املاضي حيث مت تنصيبهم يف إطار املناصب الشاغرة كما أضاف ذات 
للجنة  لتقدمي مقترحات  أنه سيتم تنصيب جلنة والئية  املصدر مشيرا غلى 

الوطنية والتي تقرر إدماج وتسوية وضعية العدد املتبقي من الشباب  .
 مـحمدالرشيد قوبع

تبسة
المياه القذرة تهدد المستثمرات الفالحية ببئر العاتر

إجراءات  مبوجب  املجمد  القذرة  املياه  تصفية  محطة  مشروع  أصبح 
العاتر بتبسة كابوسا حقيقيا للعديد من التجمعات  التقشف يف مدينة بئر 
 ، نسمة  ألف   150 بحوالي    القريبة  الفالحية  املناطق  سكان  و  السكنية 
حيث حتول إلى كارثة بيئية من خالل حتويل مسار املياه القذرة من الوادي إلى 
مصب رئيسي يصب يف اجتاه مناطق ومستثمرات فالحية   حتوي أكثر من 
مليوني شجرة زيتون منتجة بإقليم بلديتي صفصاف الوسرى وبئر العاتر، ويف 
ذات السياق وجه الفالحون عدة عرائض احتجاجية للجهات املعنية  دفعت 
بشأن  ملف  جتهيز  أجل  من  امليدان  أرض  إلى  تقنية  وزارية  جلنة  إلى نزول 
الوضعية غير أنه لم تظهر بعد بوادر االنفراج بضرورة تغيير مسار  صرف املياه 
القذرة من التجمعات السكانية احلضرية والريفية ورفع التجميد عن الدراسة 
تهدد  حقيقية  بيئية  كارثة  املنطقة  لتجنب  التصفية  محطة  ملشروع  واالجناز 

الزرع واحليوان واإلنسان .
فيروز. ر

تبسة 
مشروع مستشفى األمراض العقلية يراوح مكانه

يشتكي  مواطنو والية تبسة تأخر كبير يف اجناز مشروع املؤسسة االستشفائية 
السكان  العتداءات  من  من  العديد  ظل  تعرض  يف  العقلية  لألمراض 
هؤالء  حتويل  البلدية إلى  اللجنة  تلجأ  العقلية  حيث  باألمراض  املصابني 
باملصلحة  اآلخرين  للعالج   سواء  يشكلون خطرا  على  الذين  األشخاص 
املفتوحة يف مستشفى بكارية بإمكانياتها احملدودة  والتي عجزت عن تأدية 
دور فعال ميكن من تقدمي خدمات للمرضى  يف فترات عزل طويلة ومتوسطة 
ليبقى  يف   ، العثمانية  ووادي  عنابة  مستشفيات  إلى  حتويلهم  أو  املدى، 
مقابل ذلك   مشروع املؤسسة اإلستشفائية املتخصصة  يف تبسة يتأخر شهرا 
بعد شهر ،  بعد ان استهلك  حوالي 87 مليار سنتيم  ولم يكتمل  والذي 

من شأنه. 
فيروز رحال 

قالمة
 مقصيون من السكن يقتحمون عمارة مهددة باالنهيار  

من  االستفادة  من  املقصيني  من  العشرات  أمس  يوم  أقدم 
السكن االجتماعي بقاملة على اقتحام عمارة مهددة باالنهيار بحي 
الفوجرول والسكن بها، بعد أن ذاقوا ذرعا من االنتظار لسنوات 
دون سكن، وتواصل معاناتهم مع مبالغ الكراء الضخمة و ضيق 
و اهتراء املساكن ناهيك عن املشاكل االجتماعية التي يجابهونها 
احمللية،  السلطات  صمت  إليها  يضاف  السكن،  انعدام  بسبب 

والتي   ، للمحتجني  قطعتها  التي  بالوعود  الداخلية  وزارة  والتزام 
أثمرت عن اإلفراج عن 37 موقوف خالل االحتجاجات التي قام 
بها املواطنون، هذا وقد تعرضت هاته العمارة يف السابق لالنفجار 
بسبب الغاز وقع على إثرها عديد الضحايا ، وهو ما يدعو إلى ذق 

ناقوس اخلطر للمطالبة بالتدخل العاجل للسلطات احمللية.
خديجة بن دالي

سكيكدة
 قاطنو السكنات الريفية بوادي زهور في الظالم

املستفيدين من  العديد من  يشتكي، 
السكنات الريفية ببلدية وادي الزهور غربي 
 ، سكناتهم   ربط  عدم  من   سكيكدة، 
حيث تتزود العائالت القاطنة بـ 80 سكن 

بطرق غير قانونية .
و يف هذا السياق، كشف أحد املواطنني 
يف اتصال مع »أخبار الوطن«، بأن البلدية 
لربط  التدخل  ترفضان  سونلغاز  شركة  و 

مساكنهم بشبكة التيار الكهربائي الدي مير 
أنهم   إلى  فوق منازلهم و غير بعيد عنهم  
من  بالرغم  اخلدمة  تلك  من  يستفيدوا  لم 
يف  باألموال  للمساهمة  التام  استعدادهم 
يف  احتجوا  بانهم  اضاف  و  الربط  عملية 
العديد من املرات غير انهم تلقوا سيال من 
الوعود من قبل البلدية و حتى الوالية، غير 

أنها ظلت وعودا مع وقف التنفيذ .

كشف  البلدي،  املجلس  رئيس 
جميع  راسل  بـأنه  الوطن«،  »ألخبار 
الوالئي  املجلس  و  الوالية  من  السلطات 
قصد تخصيص مبلغ مالي لهذا الغرض، 
األخضر  الضوء  ينتظر  يزال  ال  أنه  غير 
من  اكثر  هو  الدي  املشروع  على  باملوافق 

ضروري.      

  بعد انسحاب شركة »إيغل أزير« 

 تراجع حركة النقل الجوي بالمدن 
الشرقية  الجزائرية

تسبب توقف رحالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية » إيغل أزور« بعد دخولها في أزمة اقتصادية خانقة، 
 في تراجع حركة النقل الجوي بالمدن الشرقية بـ 65 ألف مسافر أجنبي وجزائري.

سكيكدة
المياه القذرة تحاصر حي بولخصايم في القل

محمود  بوخلصيام  حي  سكان  ندد 
القل غربي والية سكيكدة،  بتجاهل   يف 
التي  املزرية  للوضعية  احمللية   السلطات 
للمياه  إلى   حيهم   حتول  جراء  يعيشونها 
القذرة املنبعثة من شبكة الصرف الصحي.
وتسببت الظاهرة يف إنتشار الروائح الكريهة 
حتى  و  اخلطيرة  املختلفة  واحلشرات 
السكان،  صحة  تهدد  باتت  التي  الفئران 

املرا  من  العديد  يف  لالحتجاج  دفعهم  ما 
التدخل  أمل  على  البلدية  مقر  أمام  ت 
تتفرج على  تزال  التي ال  السريع ملصاحلها 
واقعهم املرير  يقول محدثونا . رئيس بلدية 
القل، جمال غميرد، كشف يف إتصال مع 
اجتمعت  مصاحله  بأن  الوطن«،  »أخبار 
اخلطيرة  الوضعية  دراسة  أجل  من  عاجال 
خاصة و أن غالبية تلك التسربات لشبكة 

مقاوالت  فيها  تسببت  الصحي  الصرف 
قطاعية، حيث أشعرهم باعذارات لترميم 
البلدية مع  ما خربوه، بينما سوف تشرف 
مصالح التطهير يف تفريغ أقبية العمارات و 
دراسة  وجود  عن  كشف  بينما  ترميمها، 
املياه  شبكة  تسربات  لترميم  عاجلة 

الشروب عبر كامل البلدية.
جمال بوالديس



07السنة 01 - العدد 98 -  االربعاء  04 جمادى  الثانية 1441 هـ  - 29 جانفي2020م
أخبار السر ايا

آمـــــال 
بـوشـوشة 
تــعـتـلي 
»كراكال«

 يف أولى املفاجآت الفنية لعام 
اجلزائرية  النجمة  أعلنت   ،2020
األداء  جتربة  خوضها  بشوشة  آمال 
مشوارها  يف  مرة  ألول  املسرحي 
بوشوشة يف  الفني، حيث كشفت 
»أنستغرام«  موقع  على  لها  تدوينة 
»كراكال«  مسرح  إلى  انتمائها  عن 
»جميل  مسرحية  خالل  من   ،
فيها شخصية  التي جتسد  وبثينة«، 
السوري  املمثل  جانب  إلى  بثينة 

سامر إسماعيل.

د  األسى.. يوحِّ

الجزائريين! 

 خّلف استشهاد قائَدي الطائرة العسكرية بأم البواقي ، اللذين 
وسط  كبيرا  حزنا  العسكرية،  الطائرة  سقوط  حادث  يف  هلكا 
الضحيتني؛ يف صورة  أهل  تعزية  إلى  سارعوا  الذين  اجلزائريني، 
تعلق  ما  ألفنها عقب كل حادث مؤلم يصيب اجلزائريني ، سواء 
باملآسي العسكرية أو املدنية؛ لتصبح احلوادث األليم مناسبة جتمع 

شتاة اجلزائريني، وُتبرز حّبهم وتضامنهم.

الّتنصيُب. . رسالُة إقصاء 

 أطلقت املشيخة العامة للطريقة القادرية يف اجلزائر وعموم إفريقيا 
بأنها غدت  إياها  للزوايا األشراف، واصفة  الوطنية  النقابة  النار على 
مهزلًة فعرضت الزوايا بسببها لسهام املغتابني وألسنة القاذفني، »ولكأن 
هذه النقابة ما وضعت إال للتنقيب عما يسيء إلى الزوايا واألشراف 

وهذا لن نسكت عنه«.
األشراف،  الزوايا  نقابة  من  الشديد  غضبها  وأبدت املشيخة 
مسائلة إياها: »عن أّي شرف تتحدث هذه النقابة التي أصبحت الّيوم 
الغاز الصخري يف الدفاع عليه، أال  التنقيب عن  تسبق املختصني يف 
تعلم هذه النقابة أن قبل اتخاذ املواقف يجب الّتبنيُّ قبل اإلقدام على 
الغرر وركوب األمر على اخلطر، أليَس هذا اختصاص وعلينا أن نحترم 

آراء أهل االختصاص«.
يف املقابِل، طالبت اجلهات احلكومية بالتدخل السريع.

ِفرنسا ُتسِقط مواعيَد 
التأشيرة!

 حددت القنصلية الفرنسية الفئات املعنية باإلعفاء من 
حتديد موعد مسبق لطلب التأشيرة، ويتعلق األمر بزوجات 
لالحتاد  املنتسبني  الرعايا  وزوجات  الفرنسيني،  الرعايا 

األوروبي واملنطقة االقتصادية األوروبية.
وأبرزت القنصلية أن األطفال األقل من 18 عاما معنيون 
بهذا اإلجراء، حيث ميكن لهؤالء الذهاب إلى القنصلية 
اجلزائر  فقط  يخص  اإلجراء  أن  حني  يف  موعد،  دون 

العاصمة، ويستثني كال من عنابة ووهران.

 لم يهضم رجال األسرة اإلعالمية احمللية بوالية اجللفة ما جرى داخل مقر الوالية 
أثناء تنصيب والي اجللفة اجلديد أمس الثالثاء، حيث اعتبر الكثير من الصحفيني 
إقصاءهم من حضور حفل تنصيب الوافد اجلديد بن عمر محمد تهميشا وإقصاء لهم 
رغم امتالكهم بطاقة الصحفي احملترف، أو أمر مبهمة تابع للوسيلة التي ينتمون إليها، 
سواء كانت مكتوبة أو سمعية بصرية. وتفيد مصادرنا بأن الوالية قد خصصت قائمة 
محدودة جدا ، إن لم نقل إنها حتمل أسماء تعدُّ على أصابع الّيد، حيث اتصلت بهم 

حلضور حفل تنصيب الوافد اجلديد يف سرية تامة. 
وأن  خصوصا  والتهميش،  اإلقصاء  بهذا  ودراية  علم  اجلديد على  الوافد  فهل   
إستراتيجية  ستعرف  اجلديدة  اجلزائر  أن  أكد  بالصحافة  لقائه  يف  اجلمهورية  رئيس 

جديدة يف شتى املجاالت وخصوصا مع السلطة الرابعة؟! 

التجارُة تحنُّ للجامعة!
قال وزير التجارة كمال رزيق إّنه يِحنُّ أليام التدريس باجلامعة، ُمعِربا يف تغريدة له نشرها على 

حسابه بـ«تويتر« أنه يحّن جلامعة »البليدة 2« وطلبتها وأساتذتها،
 حيث قال الوزير يف تغريدته: اشتقت جلامعة البليدة 2. 

إّنه من الصعب مغادرة مكان أحببته، وجتد   ألساتذتها، ملوظفيها وطلبتها«. كما قال رزيق 
راحتك فيه بني الطلبة واألساتذة واملوظفني واملخبر واملجلة، وأردف: »تلك األيام ال تنسى«.

القـــادرية تـــتبّرُأ من األشراف!
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حاوره : رشيد شويخ

أخبار الوطن: دكتور يوسف محلو مرحبا 
بك على صفحات جريدتنا أخبار الوطن 

، بداية هل لك أن تسرد لنا مسيرتك 
العلمية يف بريطانيا، منذ حلولك بها يف 

إطار منحة للمتوفقني يف شهادة الباكلوريا 
قبل سنوات  ؟ 

شكرا  السالم   :وعليكم  محلو  يوسف  الدكتور 
لكم على االستضافة يف جريدتكم ،بالنسبة لسؤالكم 
بدأت دراستي يف بريطانيا سنة 2001 عندما شرعت 
البريطانية  امللكية  باجلامعة  الصيدلة  دراسة  يف 
انتقلت  الصيدلة،  لدراسة  إكمالي  عند  و  بلندن، 
الدكتوراه  لدراسة  ويلز  عاصمة  كارديف  جامعة  إلى 
كريس  البروفيسور  إشراف  حتت  الطبية  الكيمياء  يف 
ماكويغن،حيث و ركزت رسالة الدكتوراه على تطوير 
مرض  مثل  مستعصية  أمراض  لعالج  جديدة  أدوية 
فقدان املناعة املكتسبة االيدز أو السيدا. و يف بداية 
أريزونابالواليات  والية  جامعة  إلى  انتقلت   2010
إشراف  حتت  كباحث  للعمل   ، األمريكية  املتحدة 
آنذاك  أبحاثي  كانت  و  هاكت.  سيدني  البروفيسور 
آسيديه  أحماض  من  مكونة  بروتينات  تصنيع  حول 
على  حتصلت   2011 منتصف  يف  و  طبيعية.  غير 
بجامعة  الطبية  األبحاث  مركز  إلى  لالنتقال  منحة 
البروفيسور  فريق  اشتغلت يف  دنديببريطانيا ، حيث 
يف  البحث  مجال  إلى  دخلت  وهنا  داريواليسي. 
بعض  دور  أكثر  فهم  على  عملت  البيوكيمياءو 
بضغط  عندنا  يعرض  مبا  عالقة  لها  التي  األنزميات 
تعييني كأستاذ محاضر  مت   2013 مارس  و يف  الدم. 
بإنشاء  قمت  وفيها  و   ، إجنلترا  برمنغهام يف  بجامعة 
أدوية  اكتشاف  على  يركز  الذي  و  ابحاثي  مخبر 
الدم  ضغط  السرطان،  منها  أمراض  مدعمة  لعالج 
و الباركينسون)الرعاش(. و عند انتقالي إلى جامعة 
كارديفمنذ  2017 واصلت يف هذه األبحاث و نشرنا 
العلمية يف هذا املجال باإلضافة  العديد من األوراق 

إلى براءات اختراععديدة واحلمد هلل.

أخبار الوطن :هل من املمكن إعطاءنا 
حملة موجزة عن البحث  الذي قمت به 

يف جامعة كارديف حول مرض السرطان 
والذي مت تداول األخبار اخلاصة به يف 

عديد املواقع العلمية العاملية خاصة 
البريطانية منها ؟

جسم  يف  تعلمون   :كما  محلو  يوسف  الدكتور 
gam�  اإلنسان يوجد نوع من خاليا املناعة تسمى
بقدرتها  تتمّيز  والتي   ma delta T-cells
على التكاثر عند وجود فيروسات يف جسم اإلنسان 

خاليا  من  عديدة  أنواع  قتل  على  بقدرتها  وأيضا 
السرطان. و مقارنة بخاليا املناعة األخرى، فتحفيز 
يكون عن   gamma delta T-cells خاليا 
عنصر  على  حتتوي  و  احلجم  صغيرة  مركبات  طريق 
الفوسفور. و ما اعاق استعمال هذه املركبات لتحفيز 
جهاز املناعة عند مرضى السرطان لقتل السرطان هو 
اخلصائص الكيميائية لهذه املركبات التي ال تساعد 
يف تطويرها كأدوية. و حلل هذه املشكلة، قمنا بتغيير 
تركيبة هذه املركبات الكيماوية، لتحسني خصائصها 
كأدوية،  استعمالها  على  ستساعد  التي  الكيميائية 
 gammaال خاليا  حتفيز  على  قدرتها  دراسة  و 
و  السرطان.  خاليا  قتل  و   delta T-cells
و  بتصميمها  قمنا  التي  املركبات  وجدنا  بالفعل 

تصنيعها لديها فّعآلية كبيرة لتحفيز خاليا 
 gamma delta T-cellsال

خاليا  من  عديدة  أنواع  قتل  و 
ُتعد هذه  السرطان. و حلد اآلن 
املركبات األكثر فّعآلية يف حتفيز 
gamma del� ا لخاليا 
ta T-cells على اإلطالق!

أخبار الوطن: بعد ذلك ، 
ماهي النتيجة الهامة التي 

مت اكتشافها يف بحثكم الذي 
أجريتموه؟

من  جملة  بعد  متكنا   : محلو  يوسف  الدكتور 
اكتشاف  من  املعمقة  املخبرية  الدراسات  و  البحوث 
خاليا  بعض  حتفيز  على  قادرة  كيميائية  مركبات 
املناعة للبحث عن اخلاليا السرطانية املسبب للمرض 
اخلبيث ، ومن ثمة قتل هذه اخلاليا  و هو ما يعزز 
فرص شفاء املرضى املصابني بهذا املرض الذي يفتك 

مباليني األرواح سنويا عبر العالم .

أخبار الوطن: ما هي أثار ذلك بشكل مباشر 
على مرضى السرطان على املدى القريب 

واملتوسط والبعيد ؟ 
قمنا  التي  املركبات  الدكتور يوسف محلو :هذه 
األولى  املراحل  يف  زالت  ما  تصنيعها  و  بتصميمها 
املتطلبة لتطوير كأدوية . و لهذا تأثيرها على مرضى 
أسباب.  لعدة  بعضالشيء  بعيدا  زال  ما  السرطان 
على  املركبات  هذه  فعالية  دراسة  أوال  يجب  أوال، 
السرطان  أنواع  لتحديد  السرطان  من  عديدة  أنواع 
التأكد  ثانيا،  كبيرة.  بفّعآلية  ضدها  ستعمل  التي 
العمل  و  املركبات  لهذه  الكيميائية  اخلصائص  من 
ثالثا،  االنسان.  يف  كأدوية  لتستعمل  حتسينها  على 
دراسة سالمة هذه املركبات يف احليوانات و بعدها يف 
مرضى السرطان. و بعد اإلنتهاء من هذه الدراسات، 

و إن كللت كل هذه املراحل بالنجاح 
بحول اهلل ، فإنه سيتم الترخيص 
الستعمال هذه املركبات لعالج 
لإلشارة  السرطان.  مرضى 
فقط  فإن مثل هذه الدراسات 
سنوات  العادة   يف  تأخذ 
اعتمادها  يتم  أن  قبل  عديدة 

أكادمييا .

 أخبار الوطن: بعد سنوات 
البحث التي قاربت العشر 

سنوات تقريبا ،ما هي أهم البحوث 
التي قدمتها يف بريطانيا وماهي  براءات 

االختراع التي حتصلت عليها ؟
االختراع  براءات   : محلو  يوسف  الدكتور 
خاليا  قتل  على  قادرة  مركبات  تخص  لدينا  التي 
سنة  نشرها  مت  األولى  االختراع  براءة  السرطان. 
احلديد  عنصر  حتتوي  مركبات  كانت حول  و   2015
العديد  لقب  املخبر  يف  نتائجباهرة  حققت   التي  و 
و  الثانية  االختراع  براءة  أما  السرطان.  خاليا  من 
التي نشرت يف جانفي 2019، فكما ذكرت 

سابقا، فهي تخص مركبات جديدة قادرة على حتفيز 
بعض خاليا املناعة حملاربة السرطان. و كذلك قمنا 
باكتشاف مركبات كيميائية لها إمكانية عالج مرض 

الباركينسون و التي ما زلنا يف تطويرها. 

أخبار الوطن : دكتور يوسف ،ماذا متثل 
لكم قمار  ووادي سوف  و اجلزائر؟

الرأس  الدكتور يوسف محلو : قمار هي مسقط 
لي،  بالنسبة  العالم،  يف  الوحيد  املكان  هو  و  الرأس 
الذي ينسجم فيه اجلسد مع الروحفأما و وادي سوف 
لهم مكانة خاصة يف قلبي ألن هم  أهلي، و أساتذتي 
الذي  املفدى  الوطن  هي  واجلزائر  أصدقائي.   و 

سأعطيه كل ما توصلت إليه من بحوث وعلوم .

أخبار الوطن: ماهي كلمتكم األ خيرة ؟
الدكتور يوسف محلو :كلمتي األخيرة هي عبارة 
يفقد  ال  بأن  الطموح  اجلزائري  للشباب  نداء  عن 
ما  أجل  من  'يقاتل'  أن  و  الصعاب  كل  رغم  األمل 
يريد حتقيقه. و أن يأمن كل واحد منهم بإمكانياته و 
يعمل بجد، ألن من يعمل بإخالص و جد سيصل 

إلى مبتغاه ال محالة.

تعج العواصم األوربية و الواليات المتحدة األمريكية وكندا ،بالمئات من األدمغة الجزائرية المهاجرة ،من بين هؤالء الدكتور يوسف محلو أصيل مدينة 
العلم والعلماء قمار بوادي سوف ،إذ يعتبر واحد من  أكثر الباحثين الناشطين في مجال األمراض السرطانية على مستوى بريطانيا ،خاصة بعد اكتشافه 
في مخبر بحثه بجامعة كارديف العاصمة الويلزية لتركيب كيماوي يمكن من تحفيز عدد من خاليا المناعة على البحث ومن ثمة قتل الخاليا السرطانية 

، جريدة » أخبار الوطن » كان لها معه هذا الحوار .

األستاذ الدكتور يوسف محلو المتخصص في البيوكيماء في بريطانيا لـ»أخبار الوطن« 

 اكتشاف جديد  يحفز خاليا المناعة على 
البحث عن الخاليا السرطانية وقتلها

تخصصت في مخابر البحث في عالج السرطان  	  
أنصح الشباب الجزائري بأن يقاتل من أجل تحقيق ما يريده 	  
قمار هي المكان الوحيد في العالم الذي تنسجم فيه الروح و الجسد 	  
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نورين عبدالقادر

يسجل السكان وضعا كارثيا يف األحياء 
انعدام  جراء   واجلديدة   القدمية  السكنية 
وغياب  واألرصفة  الطرق   وإهتراء  التهيئة 
مجاري مياه األمطار ،نقص اإلنارة العمومية 
، وأكبر مشكل يؤرق السكان ودفعهم لغلق 
التجزئات  ربط  تأخر  هو  أييامن  منذ  البلدية 
املياه  بشبكات  اجلديدة  واحلضرية  الريفية 
والكهرباء والغاز كحي كحي مقبرة الشهداء 
وحي البدر وحي 20 أوت وحي طريق سيد 
الوعود  رغم  ريفي  سكن   50 وحي  الناصر 
التي تلقوها من املسؤولني يف كل املناسبات  

ويف مجال الصحة الزال السكان يسجلون 
تأخرا يف إجناز العيادة املتعددة اخلدمات الت 
اخلدمات  لتحسني  الوحيد  أملهم  تبقى 

الصحية املقدمة للمرضى.

1500 طلب سكن ريفي  حبيس 
األدراج

ففي مجال  السكن تسجل البلدية عجزا 
يف السكن الريفي يقدر بأكثر من 1500 وحدة 
لتغطية الطلبات املودعة لدى مصاحلها ،وهذا 
بسبب تعطل مختلف البرامج التي استفادت 
تشهد  بينما  السابقة   العهدات  منها خالل 
تأخرا  عموميا  اجتماعيا  سكنا   60 حصة 
حرم  سنوات  لعدة  إمتد  األشغال  يف  كبيرا 
بأزمة  للتكفل  أخرى  حصص  من  البلدية 

السكن اخلانقة التي يعاني منها السكان .

الصحة مريضة والخدمات معطلة
العيادة  وتأطير  بتجهيز  السكان  ويطالب 
ووضعها  إجنازها  مت  التي  اخلدمات  املتعددة 
الضرورية  املصالح  بعض  وفتح  اخلدمة  يف 
باألشعة  والكشف  التوليد  كمصلحة  بها 
ومخبر للتحاليل لتحسني اخلدمات الصحية 
املستمرة  التنقالت  أرهقتهم  الذين  للمرضى 

جلهات أخرى للعالج

ويف املجال اإلداري يطالبون بربط مصلحة 
لربطهم  البصرية  باأللياف  املدنية  احلالة 
الوثائق اإلدارية  الوطني الستخراج  بالسجل 
من أي مكان وحتسني مرافق االستقبال ورفع 
اجلديد  البلدية  مقر  مشروع  عن  التجميد 
الذي استفاد من الشطر األول بغالف مالي 
ولفك   ، مليون سنتيم   وثمامنائة  مليار  قدره 
وربط  الريفية  املناطق  سكان  عن  العزلة 
البيض  بوالية  الغربية  الناحية  من  البلدية 
بني  الرابط  الطريق  بتعبيد  يطالبون  وتيارت 
مقر البلدية وزاوية سيدي ناصر ببلدية احلاج 

املشري على مسافة 18 كلم;

هياكل شبانبة في خبر كان
عن  سوداء  صورة  البلدية  شباب  ورسم 
حيث  بالبلدية  والرياضية  الشبانية  الهياكل 
مدرجاته  واحد  ملعب  على  البلدية  تتوفر 
للعب  غير صاحلة  وأرضيته  باالنهيار  مهددة 
ممثلي   بعض  ،وكشف  الفرق  واستقبال 
توجد ست  أنه   املدني   املجتمع  جمعيات 

ثقايف  مركز  منها  مغلقة  شبه  شبانية  مرافق 
وقاعة  ومسبح  بلدية  ومكتبة  مطالعة  وقاعة 
الرياضات  وقاعة متعددة  النشاطات  متعددة 
، حيث  تتوفر املرافق الثقافية على  أكثر من  
4 أالف كتاب أكلتها التربة وأجهزة مت إتالفها 
العناكب  وسرقة بعضها ومرافق سددت بها 
انعدام  بسبب  ضعيفا  نشاطا  تعرف  وأخرى 
والوسائل  اإلمكانيات  قلة  التأطير  نقص 
خاصة االنترنت والوسائل الرياضية والتي لم 
يتم توفيرها رغم الوعود التي قدمت للشباب 
من طرف املسؤولني  ،. وينتظرون من مدير 
منه  التفاتة  للوالية  الوافد  والرياضة  الشباب 

لشباب هذه البلدية املعزولة
بخصوص  اخلطر  ناقوس  املوالون  ودق 
بسبب  ماشيتهم  له  تتعرض  الذي  النزيف 
السوق  يف  األعالف  وغالء  اجلفاف  موجة 
يتم  التي  احلصة  ،ومحدودية  السوداء 
واملقدرة  احلبوب  ديوان  من  بها  تدعيمهم 
ب10 قناطير ل100 رأس من املاشية مرتني 

أو ثالث مرات يف السنة  .

تأخر كبير في التنمية  ومواطنون يعيشون حياة البداوة

سكان عين سيدي علي باألغواط يطالبون  
بتحريك  المشاريع  المعطلة

منعوا أطفالهم من االلتحاق بالمدرسة بسبب التدفئة

اولياء تالميذ  ابتدائية 18 
فيفري بجامعة في الوادي 

يحتجون
مينع أولياء تالميذ إبتدائية 18 فبراير ببلدية جامعة، 
و  الدراسة،  من  أبنائهم  اجلاري   األسبوع  بداية  ومنذ 
يعتصمون  أمام املؤسسة التربوية وذلك احتجاجا  على 
النقائص الكثيرة التي أثرت على مستوى  وضعيتها ،و 

أبنائهم.
و أوضح عدد من األولياء  ألخبار الوطن ، أن مدرسة 
18 فيفري التي يزاول فيهم أبنائهم دروسهم فيها ، تشهد 
إلى عدة أشياء ضرورية، تعد  حالة جد مزرية، وتفتقر 
مهمة يف املدارس االبتدائية ، و استغربوا من استثناءها  
مدارس  باقي  غرار  والترميم،على  التهيئة  علمية  من 
املياه   ودورات  جدرانها  وضعية   إلى  ،مشيرين  البلدية 
التي تشكل خطر على حياة التالميذ ،كونها باتت آيلة 
للسقوط يف أي حلظة ، يضاف إلى ذلك غياب التدفئة 
درجات  تصل  أين  الشتاء  فصل  يف  خاصة  باألقسام، 
الشعور  من  وزاد   ، فقط  مئوية  درجات   5 إلى  احلرارة 
بالبرودة الرتفاعها شكلها الهندسي عن سطح األرض، 
بأشعة  للتدفئة  التالميذ  إخراج  باألساتذةإلى  دفع  مما 
الشمس ، خاصة مع تسجيل حاالت تبول يف أوساط 
املتمدرسني خاصة السنوات األولى ،كما ذكر احملتجون 

أن تالميذ يف االبتدائية
املطاعم  من  500تلميذ  بنحو  عددهم  يقدر  الذي  و 
املدرسية ،رغم ما توليه السلطات املركزية لها من أهمية 
،هذا إضافة  نقص يف عدد  دورات املياه، وعدم وجود 
ملعب للتالميذ  أو حتى ساحة لعب متوسطة املساحة، 
كما حذر عدد من األولياء من عدم وجود باب للنجدة إذا 
وقع حدوث طوارئ  وأيضا نقص العمال أين يعمل بذلك 
حديث  حسب  املشاكل،  وعديد  حراس،   3 املؤسسة 
احملتجني. هذا وناشد أولياء التالميذالسلطات، بتسوية 
مشكل التوصيل الكهربائي للمكيفات باألقسام، وكذا 
التعجيل يف الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وتهيئة املؤسسة 
،اجناز  املكسورة  النوافذ  و  األبواب  واصالح  وترميمها   ،
أعدادهم  الذين   التالميذ  إلستيعاب  اضافيني  قسمني 
تتزايد سنة بعد أخرى ، و أقر األولياء احملتجون إلى أن 
للسلطات  املتكررة  مبراسلته  عليه  مبا  قام  املدرسة  مدير 
النقائص  حول  ومديريتها  التربية  مفتشية  ،أو  احمللية 
بقيت  لقمان  دار  أن  ،غير   منها   تعاني  التي  الكبيرة 
أبناؤهم  حتصيل  مستوى  على  ذلك  وأثر   ، حالها  على 
التعليم  شهادة  الترتيب يف  ذيل  مؤسستهم  حتتل  الذين 

االبتدائي يف املقاطعة التربوية التي يتبعونها.
هذا وطالب احملتجون مديرية التربية املنتدبة  بالنظر 
يف مطالبهم وحتسني ظروف التمدرس باملؤسسة، وهددوا 
يف ذات السياق على أن على أن حركتهم االحتجاجية 
ستتواصل خالل األيام القادمة اذا لم يتم حتسني الوضع 
للمدرسة ، من الرغم من تدخل رئيس البلدية ورئيس 
وطالبوا  األمر  رفضوا  أنهم  إال  الوضع،  لالحتواء  الدائرة 

تدخل والي الوالية املنتدبة باملغير مباشرة.
رشيد شويخ

األغواط
توقيف مبحوث عنه متورط 

في قضايا إجرامية
عنه  مبحوث  األغواط  أمن  شرطة  مصالح  أوقفت 
العدالة  طرف  من    ) سنة   28 العمر  من  يبلغ  )شاب 
مت  نارية  دراجة  سرقة  منها  إجرامية  قضايا  يف  ومتورط 
والترويج   للبيع  معد  عقلية  مؤثرات  وحيازة  استرجاعها 
طرف  من  املؤقت  احلبس  أودع  ،املتهم  أبيض  وسالح 

وككيل اجلمهورية حملكمة االختصاص.
نورين عبدالقادر

اتهموا مديرية أمالك الدولة بالتماطل في تسوية وضع هم
سكان بلدية عين معبد بالجلفة بدون عقود ملكية

عني  بلدية  سكان  من  العديد  أبدى 
الوالية اجللفة  التي تبعد عن عاصمة  معبد 
وصفوه  ما  جراء  استياءهم  بنحو18كلم 
السلطات  حسبهم  تنتهجه  الذي  بالتماطل 
ملكيتهم  عقود  بتسوية  يتعلق  فيما  الوصية 
السكان  أحد  وأوضح   ، توضيحات  دون 
املعنية  للسلطات  وجهت  رسالة  يف  القدماء 
100 ساكن ،  أزيد من  واملمضاة من طرف 
 20 من  ألكثر  املودعة  ملفاتهم  مصير  عن 
قامت  والدائرة  البلدية  وأن  سنة  خاصة 
وعلى  لذلك،  الالزمة  اإلجراءات  بجميع 
من  املصادر  بعض  لنا  أكدت  الصعيد  هذا 
مستوى  على  املودعة  امللفات  أن   ، البلدية 
الهيئات  إلى  وإرسالها  جمعها  يتم  البلدية 
ومصلحة  العقارية  الوكالة  غرار  على  املعنية 
هذه  وضعية  يف  للنظر  األراضي  مسح 
العمل  قصد  لها  التابعة  واجلهات  األراضي 
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث  تسويتها  على 

يؤكد فيه بعض سكان بلدية عني معبد على 
ضرورة تدخل مصالح البلدية من أجل وضع 
على  الفوضوية خاصة  البنايات  لظاهرة  حد 
وحي   ،40 وحي   ، العنصر  حي  مستوى 
فيهما عملية  انتشرت  التي  الكحلة  الدشرة 
املسؤوليــــن  أعني  أمام  نهارا  جهارا  البناء 

أوضحـــه  ما  حسب  غرباء  طرف  من   ،
أصبحوا  أنهم  إذ   ، املواطنيــــن  بعض  لنا 
مهمشيــــــن بسبب هؤالء الذيـن سمحت 
بصفــــة  مساكــــن  إجناز  الظروف  لهم 

فوضويـــــة يف غياب اجلهات الوصية
أحمد قادري

تشهد بلدية عين سيدي علي الواقعة على بعد 200 شمالي االغواط تأخرا كبيرا في التنمية في مختلف القطاعات  ما أثر سلبا على حياة 
السكان وعمق من معاناتهم. وينتظر السكان التفاتة جادة من المسؤول األول إلنعاش المشاريع المعطلة لتحسين إطارهم المعيشي .
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 عبد الناصر حمودة 

سكان  أراد  العبارات  بهذه 
 « مع  لقاء  يف  الشبلي  » احلي القروي يف 
يرفعوا  و  يستصرخوا  ،  أن   « الوطن  اخبار 
الوالي  مسؤوليهم  من  استغاثة  على  نداءا 
يعد  لم  بأنه   ، منتخبيهم  إلى  اجلديد 
مبقدورهم مقاومة ظروف احلياة ، وسط حي 
السكان  لعزل  فرنسا   بنته   ،  « محتشد   «
و   ، أنظارها  حتت  إبقائهم  و   ، الثوار  عن 
رغم أن  فرنسا خرجت مهزومة ، لكن  هم 
لدغات  من  يعانون  احملتشد احلي ،  يف  ظلوا 
لها  السامة و هي تبحث عن طعام  الثعابني 
بني القوارض ، التي انتشرت و تكاثرت أكثر 
منهم ، و لسعات البعوض الوبائي ،  و من 
و  الصيف  يف  بشدة  برودته  و  العنوان  حرارة 
الشتاء ، و من  أمراض » السل » و الربو و 
الرطوبة  احلساسية ، جراء مادة االميونت و 

و األرق النفسي أيضا ، و حيطان سكناتهم 
بدأت تتآكل ، و خصوصية تلك العائالت 
لم تعد محترمة ، فالسكان يسمعون بعضهم 
بعضا  بشكل عادي ،  و ال يكاد مير الشهر 
أبوابهم  امام  التصريف  قنوات  تفيض  حتى 
فال  املاء  استهالك  و  أما شرب    ، لقدمهما 
مثلما  فرنسا  بنتها  شبكة  يف  يجري  يزال 
بالترحيل  نداءاتهم  رغم  و  احملتشد،  بنت 
مسؤوليهم  أن  اال   ، ذلك  يف  التعجيل  و 

اكتفوا اال بالوعود ، خاصة خالل حمالتهم 
الوعود  بينما  و   ، الدعائية  االنتخابية 
تضاعفت مات اآلباء و هم يحلمون بسكن 
يف فترة استقاللنا ، لكن ذلك حسب األبناء 
أن  و  خصوصا   ، اخليال  من  ضربا  يبدو 
طلباتهم  و  املتكررة   االحتجاجية  حركاتهم 
ظلوا  و   ، نتيجة  بأي  تأت  لم  الترحيل  يف 
الثعابني و  يومنا يف » احملتشد » مع  إلى  هم 
اجلرذان ، يتقاسمون » قدرة و كسكاس ». 

 بجاية
حجز لحوم غير صالحة لالستهالك 

يف إطار حماية الصحة العامة متكنت مصالح أمن والية بجاية،من توقيف شخص 
مشتبه فيه وضبط ما 16 كيلو غرام من اللحوم ألفاسدة وغير الصاحلة لالستهالك والتي 
كانت موجهة للتسويق عبر إقليم الوالية.وحسب مصادر عليمة، فإن حيثيات القضية 
بوالية  الطرق  أمني على مستوى مفترق  بتنصيب حاجز  الشرطة  قيام عناصر  إثر  تعود 
البيضاء  باللحوم  معبئة  التبريد  بغرفة  مجهزة  شاحنة  توقيف  من  متكنت  بجاية،أين 
قامت مصالح  إثر ذلك  العامة وعلى  الصحة  الشروط  السوق دون مراعات  إلى  موجهة 
من  16كلغ  حجز  من  الوالية  لذات  والفالحة  التجارة  مديريتي  مع  بالتنسيق  األمن 
اللحوم البيضاء لعدم احترام صاحب احملل التجاري ملعايير الصحة املعمول بها وظروف 
التخزين املالئمة للحوم حيث اثبتت املعاينة االولية أن عملية التخزين والنقل مخالفة 
ملعايير وشروط احلفظ والنقل املعمول بها وعليه مت عرضها للمعاينة البيطرية التي أكدت 
عدم صالحياتها لإلستهالكوبناء على ما سبق مت إعداد ملف قضائي يف شأن صاحب 

البضاعة وتوجيه كمية اللحوم احملجوزة ملركز الردم التقني للوالية قصد إتالفها.
بـلقاسم.ج

بسبب غياب  الغاز وانعدام  المرافق الترفهية 
أهالي قرية »صنادلة«يغلقون محطة 

المياه بخراطة
قام امس،سكان قرية« صنادلة« التابعة لبلدية خراطة شرقي والية بجاية، بغلق 
محطة املياه الصاحلة للشرب التي تزود سكان 13 بلدية من املياه الصاحلة للشرب منذ 
مناشدة  إلى  احمللية  السلطات  سارعت  االحتجاجي  القرار  هذا  خضم  ويف  أيام،  ستة 
احملتجني بغية العدول عن قرارهم وأكدت لهم أن مشروع ربط منازلهم بغاز املدينة، قد 
املشروع سيتم  الشروع يف جتسيد هذا  باملوافقة من قبل والي بجاية، وأن عملية  حظي 
ونقص  احملتجني،  امللح من  املطلب  يعتبر  الذي  املدينة  غاز  العاجل.انعدام  القريب  يف 
تدخل  رغم  يوميا  تتفاقم  السكان  معاناة  أضحت  الشبابية،حيث  واملرافق  التهيئة  يف 
السلطات احمللية الحتواء الوضع يف عدة مناسبات وبتجنيد جميع الوسائل واإلمكانيات 
على  انعكست  السكان«  هؤالء  تعبير  احمللية«حسب  امليزانية  ضعف  لكن  لها  املتاحة 
هذه األخيرة التي أمست جسدا من دون روح.ويصرح لنا بعض شباب املنطقة خاصة 
اجلامعيون منهم أنهم يعيشون معاناة يومية، نتيجة أزمة البطالة اخلانقة التي ال مفر منها 
توفـرها  وعدم  سـنوات  عدة  منذ  األحياء  بعض  يف  التـنموية  املشــاريع  نقص  بسبب 

علــى مصانـع، شـركات، مؤسسات اقـتصاديـة واملناطق الصناعية.
 بـــلقاسم.ج

 طالبوا بترحيلهم الى سكنات اجتماعية الئقة 

قاطنو محتشد الحي القروي بالبليدة يحتجون

األخيرة  الفترة  يف  غليزان  والية  تعيش 
السلطات  عجز  بسبب  شعبي  غليان  حالة 
احمللية عن االستجابة ملطالبهم املشروعة ، وهو 
ما تفسره كثرة االحتجاجات و التجمهر وقطع 
مواطني  قبل  من  واملتاريس  باحلحارة  الطريق 
وبن  وحمري  زمورة  غرار  على  بلديات  عدة 
زنطيس واوالد بوعلي و بلعسل بوزقزة  يف ظل 
انسداد قنوات احلوار بني احملتجني و املسؤولني 
،و أقدم أول أمس العشرات من سكان 
دوار أوالد سيدي زيان، ببلدية بني زنطيس  
على قطع الطريق الوطني رقم 90 باستعمال 
العجالت  النار يف  واضرام  واملتاريس  احلجارة 
املطاطية للمطالبة بحقهم  يف  السكن الريفي 
حيث جلأ سكان املنطقة لقطع الطريق الوطني 
رقم 90 الذي يشهد حركة سير كبيرة صبيحة 
يوم األحد  واقاموا خيمة على حافته تأكيدا 
على أن احتجاجهم  متواصل إلى غاية حتقيق 
بعضهم  تصريحات  حسب  و  مطالبهم.. 
آخرا  سبيال  يجدوا  لم  فانهم  الوطن   ألخبار 
للتعبير عن حالة االهمال التي طالتهم وعدم 
شرعية.  يعتبرونها  التي  ملطالبهم  االستجابة 
فترة  االعالن عن  منذ  مّت  بأنه  وقال أحدهم  
حصة من السكن على أن تنجز وفق مجمع 
وحتى  منها  هؤالء  يستفد  لم  ولكن  سكني 
واضاف   . تطبق  لم  السكني  املجمع  فكرة 
فيها.  النظر  باعادة  يتمسكون  احملتجني  بأن 
منها  يعاني  أخرى  مشاكل  يغفل  لم  كما 
املشاريع  نقص  غرار  على  املنطقة  سكان 
السياق  نفس  ويف  املدرسي  والنقل  التنموية 
تدخلت صبيحة أمس عناصر الدرك الوطني 
الرابط   23 رقم  الوطني  الطريق  لفتح  بغليزان 

بني واليتي غليزان وتيارت و باستعمال القوة 
العمومية بعد أن أغلق الطريق ألكثر من أربعة 
السكن  قائمة  من  املقصيني  قبل  من  أيام 

االجتماعي بدائرة زمورة .
الوالئية  السلطات  اظطرت  وقد 
أجل  من  العمومية  القوة  لتسخير  بغليزان 
يوم  منذ  مغلقا  ظل  الذي  الطريق  فتح  اعادة 
عن  االفراج  تاريخ  هو  و  املاضي  االربعاء 
زمورة  بدائرة  االجتماعية  السكنات  قائمة 
الذين  احملتجني  من  العشرات  قام  حيث   ،
337 سكن  أسماءهم ضمن حصة  تظهر  لم 
بغلق  التوالي  على  أيام   ألربعة  اجتماعي 
احملول االجتنابي للوزن الثقيل بالطريق الوطني 
رقم 23 الرابط بني واليتي غليزان وتيارت، مما 
املركبات مبافيهم  اضطر اآلالف من أصحاب 
البلديات  مابني  باخلط  سواء  النقل  اصحاب 
طريق  إلى  للجوء  الواليات   مابني  وحتى 
معزول. وحسب بعض احملتجني ممن التقتهم 
أخبار الوطن  اكدوا على مطلب  إلغاء القائمة 
حصة  من  للمستفيدين  األولية  االسمية 
وحضور  ايجاري،  اجتماعي  سكن   337
وقالوا   احلوار معهم.  باب  وفتح  الوالية  والي 
يعيشون  أنهم  باعتبار  مبرر  غير  اقصاءهم  بأن 
ازمة سكن خانقة وكانوا ينتظرون هذه القائمة 
لتوديع حياة الغنب و الظروف النعيشية الصعبة 
التي  احلصة  هذه  من  باستفادتهم  وتفاءلوا   ،

عّلقوا عليها أمالهم الكبيرة.
ويضيف هؤالء الذين التقيناهم أمام مقر 
الدائرة بأن القائمة اكتنفت أسماء التستحق 
اعتبارات  لعّدة  املستفيدين  ضمن  تكون  أن 
آخرون  وأكد  البلدية.  سكان  ويعرفهم 

أغلقوه  والذي  االجتنابي  باحملول   املتواجدين 
باحلجارة واملتاريس ووضعوا أعاله شعار »إلغاء 
القائمة« بأنهم لن يبرحوا مكانهم إلى بتحرك 
امللفات  وإعادة دراسة  للقائمة  وإلغائها  الوالي 
لدى  ملفات  أودع  منهم  البعض  أّن  باعتبار 

مصلحة السكن منذ عّدة سنوات.
زمورة  لدائرة  املجاورة  منداس  دائرة   ويف 
على  الّشوالة  دوار  سكان  من  العشرات  قام 
غلق مقر البلدية منددين بتأخر السلطات يف 
التكفل بجملة من املشاكل التنموية املطروحة 
حتول  الذي  الطريق  منها  السيما  فترة   متذ 
وفقهم إلى معاناة حقيقية بعد تسجيل عديد 
حوادث املرور وضرورة تزفيته باخلرسانة املزفتة 
وهي املشاكل التي باتت ترهق سكان الدوار 

نا جعلهم يحتجون .
بلدية  أمس  صباح  ايضا  شهدت  و 
بلعسل بوزقزة   وقفة احتجاية  من قبل بعض 
النواطنني أمام مقر البلدية للتنديد بالنقائص 
املنطقة   منها  تعاني  التي  التنموية   واملشاكل 
غرار  على  معاناة  الى  حياتهم  حولت  والتي 
وتفاقم  االجتماعية  السكنات  توزيع  تاخر 
تواجد  رغم  الشباب  ساط  أو  بني  البطالة 

منطقة صناعية..
الناقمني من  . وعبر  عدد من احملتجني 
الوضع املزري الذي يعيشونه، تذمرا واستياءا 
كبيرين حراء التأخر الفادح يف التمفل مبطالبه 
حصة  من  املستفيدين  قوائم  حترير  خصوصا 
100 سكن االجتماعي التي انتهت االشغال 
يتطلعون  التي  احلصة  وهي  فترة،  منذ  بها  

اليها  لتخفيف املعاناة على سكان البلدية .
ب.أمني

تدهور وضعهم االجتماعي يؤزم الوضع
غليان في الجبهة االجتماعية بغليزان

أقدم، نهار أمس، سكان محتشد الحي القروي الواقع في الشبلي ، شمالي البليدة ، على تنظيم حركة احتجاجية ، قطعوا خاللها 
الطريق العام الرابط بين مقر بلديتهم و المدينة الجديدة بوعينان ، وعبروا عن سخطهم  لعدم ترحيلهم لغاية الساعة ، و 
تركهم يعانون وسط ظروف قاسية و صعبة ، و سعو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الى التدخل و حل أزمتهم بحيهم 
االستعماري المحتشد، و أكدوا بعبارات حزينة ، انهم فقدوا الصبر و أصبحوا عرضة لمتقلبات الطقس و األمراض ، بالرغم من 

المراسالت و االحتجاجات الدورية ، و التي تلقوا بموجبها مجرد وعود بالتكفل بهم .

العاصمة
جسر  قسنطينة

سكان حي »كازناف« بال كهرباء وال غاز
 يعاني سكان حي »كازناف« ببلدية جسر قسنطينة باجلزائر العاصمة، من عدم 
ربط سكناتهم بشبكتي الكهرباء والغاز منذ أكثر من 30 سنة ، وهو الوضع الذي حول 
احلياة من  يفتقر ألبسط ضروريات  احلي  وأن  تطاق، السيما  إلى جحيم ال  يومياتهم 
منهم  البعض  وبقاء  الصحي  الصرف  بشبكة  السكنات  ربط  عدم  وكذا  للمياه  نقص 
يعتمد على األحواض التقليدية لصرف املياه القذرة، السكان ممثل عنهم، سئموا من 
سياسة  الوعود التي انتظروها لسنوات، حيث قاموا بدفع مستحقات الربط بالكهرباء 
12كلم ، وحسب  بـ  العاصمة سوى  بالرغم أن حيهم ال يبعد عن  والغاز  منذ مدة، 
ما علمناه من مديرية توزيع الكهرباء والغاز أن  حي »كازناف« ببلدية جسر قسنطينة  
استفاد من مشروع ربط سكنات املواطنني بالكهرباء والغاز  خالل السداسي األول لسنة 
2020 ، حيث قامت الشركة بإجراء الدراسة وإعداد ملف التكلفة يف انتظار احلصول 
املياه ، أكد مسؤول   بتوزيع  يتعلق  فيما  أما  الربط ،  الرخصة من أجل احلفر، مت  على 
مبؤسسة توزيع املياه، أن املؤسسة  لم تصلها اي شكوى يف هذا الصدد،  وأنه على أساس 

إجراء التحقيقات ميكن ربط جميع السكان بشبكة املياه.

بلدية  المرسى
عزوف الناقلين عن العمل يعزل سكان المحجر 
يشتكي سكان حي احملجر ببلدية املرسى باجلزائر العاصمة،  من أزمة نقل خانقة ، 
حيث ينتظرون لساعات طوال من أجل الوصول إلى أماكن العمل أو مقاعد  الدراسة ، 
يف الوقت الذي يفتقر فيه احلي ألماكن مهيأة النتظار وسائل النقل، أين  يبقى العديد 

منهم حتت وطأة الشمس احلارقة، و األمطار يف انتظار الظفر بوسيلة نقل.
السكان يطالبون يف هذا الصد من السلطات احمللية بضرورة اإلسراع يف توفير وسائل 
نقل عمومية من أجل فك العزلة عن احلي ، وحسب رئيس البلدية أن مشكل النقل 
سببه عزوف الناقلني على التعاقد للعمل على  اخلط الرابط بني حي احملجر ومقر البلدية 
، بالرغم من أن البلدية تقدمت بعدة مراسالت إلى مديرية النقل،  وقامت باإلعالن 
املسجل جعل  العزوف  احتواء األزمة،  لكن  التعاقد مع اخلواص من أجل  من أجل 
العموميان وهي غري  للمؤسسة  تابعة  فقط  يوجد حاليا حافلتان  و  متواصلة ،  األزمة 
أن  البلدية  يتعلق مبواقف احلافالت ، أكد رئيس  السكان ، وفيما  تنقل  لتغطية  كافة 
البليدة بصدد إقامة 10 مواقف قارة خالل السنة اجلارية 2020  من أجل حتسني ظروف  

تنقل السكان.
جمعها : أيوب بن تامون
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التي  النتائج  أن  للكاراتي دو، سليمان مسدوي،  اعتبر رئيس االحتادية اجلزائرية 
حققتها املشاركة اجلزائرية يف بطولة باريس املفتوحة، التي جرت ما بني 24 و 26 يناير 
وذلك  »منطقية«  كانت  باريس،  الفرنسية  بالعاصمة  كوبيرتان  دو  بيار  بقاعة  اجلاري 
دورة  يف  احملققة  »النتائج  ل«واج«  مسدوي  احملدودة«.وصرح  »االمكانيات  إلى  بالنظر 
باريس الدولية كانت منطقية وهذا بالنظر إلى االمكانيات املتوفرة احملدودة على الرغم 

من أن الرياضيني كان بوسعهم تقدمي األحسن«.
وشاركت اجلزائر يف دورة باريس املفتوحة بخمسة مصارعني )1 رجل و4 سيدات(، 
إميان )50- كلغ(، ميدي  68 كلغ(، طالب  ملياء معطوب )-  ويتعلق االمر بكل من 
شيماء )61- كلغ(، وداد دراو )55- كلغ( و حسني دايخي )84+ كلغ(.   واقصيت 
العاملي  »املستوى  مسدوي  .وأضاف  املنافسة  من  األولى  األدوار  الوطنية  يف  العناصر 
دايخي  املصارعني  على  نعول  نبقى  لكننا  أوملبية،  ونحن يف سنة  بكثير سيما  حتسن 
ومعطوب يف انتزاع تأشيرة التأهل إلى األوملبياد بالنظر لترتيبهما الدولي«.ويحتل دايخي 
ذات  يف  ال12  املركز  ضمن  فتتواجد  معطوب  أما  الدولي  التصنيف  يف  ال11  الصف 
التصنيف.وألول مرة يف تاريخها، ستكون رياضة الكاراتي دو مدرجة ضمن األلعاب 
األوملبية مبناسبة طبعة 2020 بطوكيو اليابانية.وكانت أحسن نتيجة سجلتها اجلزائر يف 
بطولة باريس 2020، عن طريق املصارعة شيماء ميدي )61- كلغ(، ببلوغها نهائي 
مجموعتها قبل أن تقصى يف الدور الرابع، لتنهي املنافسة ضمن أفضل سبع مشاركات.
كلغ(،   -55( دراو  ووداد  كلغ(   +84( دايخي  حسني  من  كل  اكتفى  باملقابل، 
ببلوغ الدور الثاني، يف الوقت الذي غادرت فيه صاحبة برونزية مونديال 2018، ملياء 
املفتوحة من دورها األول، شأنها شأن مواطنتها  باريس  بطولة  معطوب )68- كلغ(، 
إميان طالب )50- كلغ(.وتعود العناصر الوطنية إلى اجلزائر يوم غد الثالثاء، للتحضير 
للبطولة اإلفريقية املقررة مبدينة طنجة املغربية من 6 إلى 9 فبراير، علما أن الوفد الوطني 
من  اجلزائريون،  املصارعون  املقبل.ويسعى  األحد  يوم  املغرب  إلى   سيتوجه  املشارك 
بهدف  النقاط  من  ممكن  عدد  أكبر  حصد  إلى  القارية  البطولة  يف  مشاركاتهم  خالل 

التأهل لأللعاب األوملبية 2020 بطوكيو اليابانية.

سباحة/البطولة الوطنية الشتوية

إيمان زيتوني تهدي الجزائر9 ميداليات ذهبية

التحدي  سنة(   15( زيتوني  رفعت  وبالتالي 
أكثر من عام على تعرضها حلادث مرور  بنجاح بعد 
باملستشفى,  أيام  ستة  ملدة  غيبوبة  يف  أدخلها  خطير 
والتدريبات,  األحواض  عن  معينة  لفترة  لتبتعد 
كل  ضد  الرسمية  للمنافسة  بسرعة  تعود  أن  قبل 
التوقعات.وتوجت زيتوني عند الوسطيات مبجموع 13 
ميدالية, من بينها تسع ذهبيات فردية, يف سباقات 
50, 100 و 200 م على الظهر, 50, 100 و 200 م 
فراشة, 100 و 200 م أربع سباحات و 50 م حرة, 
وكذا  أربع سباحات  م   400 فضية  نيلها  فضال عن 
ثالث ذهبيات جماعية يف سباقات التتابع 4 مرات 
100 م سباحة حرة, 4 مرات 200 م سباحة حرة و 
4 مرات 100 م أربع سباحات.وبفضل تألقها املنقطع 
يف  كبير  بشكل  الصاعدة  السباحة  ساهمت  النظير, 
تتويج فريقها, املجمع الرياضي البترولي, بلقب بطل 
اجلزائر عند الوسطيات برصيد 24 ميدالية, تفاصيلها 
: 13 ذهبية, 6 فضيات و 5 برونزيات.ويف حديث مع 
»وأج«, صرح مدرب املجمع البترولي, محمد قالدم : 
»أنا مسرور ومقتنع باألداء القوي الذي قدمته إميان. 
رمبا لم نكن نتوقع عودتها بهذه السرعة ألعلى مستوى 
عطل  الذي  احلادث  على  عام  من  أكثر  مرور  بعد 
تطورها. لكن بفضل مجهودات والديها والفريق الذي 
وفر لها كل اإلمكانيات وكذا شخصيتها التي جتمل 
التحديات,  أمام  تستسلم  ال  حيث  البطلة,  سمات 
املنافسة«.ولم  على  العرض  و  بالطول  سيطرت 
فئتها  مستوى  على  بالتألق  الدولية  السباحة  تكتف 

بطولة  ضمن  الكبريات  زاحمت  بل  )الوسطيات(, 
 200 نهائي  بذهبية  توجت  املفتوحة, حيث  اجلزائر 
م على الظهر, ناهيك عن خمس فضيات يف سباقات 
50, 100, 200 م فراشة, 100 م على الظهر و 200 
م أربع سباحات, زائد فضية واحدة يف 400 م أربع 
سباحات. كما نالت خمس ميداليات يف السباقات 
اجلماعية.ويف هذا الصدد, أضاف التقني: »من بني 
محاولة  البطولة,  هذه  يف  سطرناها  التي  األهداف 
حتطيم رقم قياسي, الذي لم نبتعد كثيرا عن حتقيقه, 
امليداليات وهو ما  أكبر عدد ممكن من  إضافة حلصد 
والبطولة  الوسطيات  بني  ميدالية   25 ببلوغ  جتسد 
املفتوحة«.وأردف املدرب : »أحرزنا نتائج جد مشرفة 
خضناها,  التي  املسابقات  أجمل  من  واحدة  ضمن 
فحتى النتائج اجلماعية كانت رائعة بحصدنا ثمانية 

ألقاب من أصل تسعة.
الصغرى  الفئات  كبير على مستوى  هناك عمل 
للمجمع البترولي بهدف تكوين جيل جديد سيستلم 
املشعل من األكابر الذين سيطروا على املنافسة بدون 
لسباحته,  املستقبلية  األهداف  منازع«.وبخصوص 
باجلزائر  للشباب  املغاربية  البطولة  »خالل  أنه  أشار 
)مطلع أبريل(, منتلك حق املشاركة يف ستة سباقات 
حتقيق  أي  ذهبيات,  بست  للفوز  نطمح  وبالتالي 
العالمة الكاملة ومحاولة افتكاك احلد األدنى املؤهل 

لبطولة إفريقيا املفتوحة«.
من جانبها, أفادت إميان زيتوني أنها »جد راضية« 
على املردود الذي قدمته خالل هذه البطولة وبالنتائج 

لدى  ميدالية   25 مجموع  احملققة, حيث حصدت 
الفني  »املستوى   : واملفتوح  الوسطيات  صنفي 
للبطولة كان مرتفعا للغاية والتنافس بني السباحات 
شديدا, فلو لم أسبح بجدية كبيرة وبكامل قدراتي 
أبلغ  لن  كنت  مدربي,  تعليمات  تطبيق  مع  الفنية 

هذه النتائج املتميزة«.
كنت  البطولة  هذه  دخولي  »قبل  وتابعت: 

ذهبيات   10 حلصد  من أصل 10 سباقات أطمح 
بسبب  تسع  حققت  األخير  ويف  فيها  شاركت 
سأعمل  سباحات.  أربع  م   400 لسباق  تضييعي 
التخصص«.وأبدت  هذا  يف  قدراتي  تطوير  على 
كبيرة  عزمية  بالعاصمة,  املركزي  البريد  حي  ابنة 
ملواصلة االجتهاد ورفع عارضة التحديات مستقبال 
الوطني  الفريق  مبعية  والتتويج  للمشاركة  »أطمح   :
إلى  باإلضافة  للشباب,  املغاربية  البطولة  خالل 
كسب احلد األدنى املؤهل لبطولة إفريقيا املفتوحة, 

سيما يف تخصص 200 م على الظهر«.
واختتمت زيتوني حديثها قائلة : »أشكر عائلتي 
قالدم  محمد  ومدربي  لي  املتواصلة  مساندتها  على 

على العمل الكبير الذي يقوم به معي«.
قالدم  محمد  الشاب  املدرب  أبدى  األخير,  يف 
العمل  ثمار  أولى  يحصد  وهو  »فخره«  سنة(   29(
»الشاق« و«النوعي« مع السباحة زيتوني التي يشرف 
عليها منذ خمس سنوات. وقال التقني: »االنطالقة 
املوسم  التنقل  ثم  األبيار  نوتيك  ساحل  من  كانت 
إمكانيات  لنا  وفر  الذي  البترولي  املجمع  إلى  الفارط 

األثر  لها  كان  أفضل  بيداغوجية  ووسائل  أكبر 
اإليجابي على تطور مستوى زيتوني«, مشيرا إلى أنه 
اشتغل مع سباحني آخرين يتواجدون حاليا مع أندية 

مختلفة.
إميان  حطمت  الفارط,  ديسمبر  يف  أنه  للتذكير 
زيتوني الرقم القياسي اجلزائري لسباق 200 م على 
ثا   23 2 د  بتوقيت  الكبير )50 م(,  الظهر باحلوض 
الشتوي  فرانسيلي  جتمع  منافسات  ضمن  ج,   67

بباريس.

كاراتي دو/ بطولة باريس المفتوحة 2020
»نتائج النخبة الوطنية كانت منطقية« 

إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رق 12/06 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 يتعلق 
باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما املادة رقم /18 منه

لقد مت هذا اليوم 27 /01/2020 تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
املسماة جمعية القبس الثقافية والعلمية

املقر االجتماعي حي 11 ديسمبر 1960
يرأسها السيد مروك طاهر

 حكم باحلجر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا ويف أول درجة

 يف الشكل / قبول الدعوى شكال

يف املوضوع  /رفع احلجر املوقع على املسمى لعيفة محمد املولود يف 10 /08/ /1982 ابن رابح وبكري السعدية مبوجب 

احلكم رقم جدول 02382 – 12 وفهرس رقم 12-03014 الصادر عن محكمة املسيلة بتاريخ 21/11/2012 مع األمر بنشر 

هذا يف اإلعالم والتأشير شهادة ميالده وحتميل املرجع املصاريف القضائية بذا صدر هذا احلكم وأفصح عنه جهرا يف التاريخ 

املذكور أعاله ولصحته أمضاه الرئيس وأمني الضبط.

انتزعت السباحة الصاعدة إيمان زيتوني جائزة أحسن سباحة عند فئة الوسطيات عن جدارة واستحقاق بفضل حصدها تسع ذهبيات فردية خالل البطولة 
الوطنية الشتوية )أصاغر-أواسط( بالحوض الصغير )25 م(, فضال عن 12 ميدالية في الصنف المفتوح )أكابر(, بمناسبة اجراء المنافستين من 21 الى 

25 يناير بالجزائر العاصمة.

شددت االحتادية اجلزائرية للرياضات 
امليكانيكية,  على انه »يتوجب على كل 
شروط  لدفتر  االستجابة   دولي  رالي 
ُيراعي قوانني ومصالح اجلزائر والرياضات  
االثنني  أوردته  مثلما  امليكانيكية«, 
صفحة الهيئة  االحتادية على الفايسبوك.
االندية  كل  االحتادية  وراسلت 
 « أنها,  تعلمهم  الوالئية  والرابطات 

الُتانع أبدا يف تنظيم رالي دولي باجلزائر 
يعمل  ان  املٌنظم  على  يتعنُي  لكن   ,
دفتر  ووفق  االحتادية(   ( معها  بالتنسيق 
اجلزائر  مصالح  قوانني  ُيراعي   شروط  
اكده  مثلما   ,« امليكانيكية  والرياضات  
يف  االحتادية  رئيس  حميش  بن  كرمي 
بيان له على الفضاء األزرق.والّح البيان 
يتوجب   , للرالي  تنظيم  كل   « ان  على 

هو  مثلما  قانونية  لضوابط  يخضع   ان 
حميش  بن  عامليا«.وقال  به  معمول 
واسرة  السائقني  أُعلُم    «  : بيانه  يف 
 « االحتادية,  ان  امليكانيكية   الرياضات 
رالي  تنظيم  االيام  من  يوم  يف  تنع  لم  
جتري    « انها  مؤكدة  اجلزائر«  يف  توارق 
   A.M.A  حاليا مفاوضات مع شركة
اجلزائر  يف  الرالي  تثل  التي  إيفنت 

وسّلمت  أياها دفتر شروط ينبغي التقيد 
به وهو إلزامي لتنشيط فعاليات الرالي.«

وختم البيان بالتأكيد  على ان الهيئة 
مثل  تنظيم   على  ُتشجع  الفديرالية  » 
هذه التظاهرات الرياضية , بشرط احترام  
قواعد وقوانني اجلمهورية اجلزائرية.«يذكر 
املاضي  العام  نظم  الذي  توارق  رالي  ان 
)مارس2019- (على مسافة 1500 كلم 
وأربع  بتاغيت  ثالث   مراحل,   سبع   (
ببني عباس( من طرف الشركة اخلاصة  
A.M.A   إيفنت , هاهو اليوم , ُيسيُل 

وعشاق  السائقني  لدى  احلبر  من  الكثير 
ويحبذون   اجلزائر   صحراء  يف  اإلبحار  
رالي  الغاء  مع  خاصة  ثانية  مرة  تنظيمه 
صحاري  الدولي2019- , جراء الظرف 

االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر.
لكن باملقابل ترى االحتادية اجلزائرية 
املخولة  هي  انها  امليكانيكية,  للرياضات 
هذا  اقامة  على  املوافقة  إلعطاء  قانونا 
حتوم   معها.وحاليا  وبالتنسيق  الرالي  

شكوك حول إقامته.

رالي توارق:
»يتوجب على كل رالي دولي االستجابة لدفتر شروط«



1 2
أخبار الرياضات

السنة 01 - العدد 98 - االربعاء  04 جمادى  الثانية 1441 هـ  - 29 جانفي2020م

كأس انجلترا
تشلسي ينتظر ليفربول وروني 
قـد يواجـه مانشستر يونايتد 

أوقعت قرعة الدور اخلامس من مسابقة كأس 
اجنلترا لكرة القدم التي سحبت االثنني يف لندن، 
مانشستر سيتي حامل اللقب يف ضيافة شيفيلد 
ونزداي من الدرجة االولى وكان سيتي تخطى 

فولهام بسهولة يف الدور الرابع بالفوز عليه برباعية 
نظيفة وميكن ان تكون ابرز املواجهات يف هذا الدور 

بني تشلسي وليفربول اذا جنح االخير يف تخطي 
شروسبيري يف املباراة املعادة بينهما على ملعب 
انفيلد االسبوع املقبل علما بان صاحب االرض 

سيخوض املباراة بتشكيلة من شبانه وليس باشراف 
مدرب الفريق االول االملاني يورغن كلوب الذي 

سيكون متواجدا مع فريقه يف فترة راحة على االرجح 
خارج البالد كما اعلن بنفسه وقد يواجه الولد 

الذهبي للكرة االجنليزية واين روني فريقه السابق 
مانشستر يونايتد يف حال جنح فريقه دربي كاونتي 

من الدرجة االولى يف تخطي نورثمبتون خارج ملعبه يف مباراة معادة ايضا وسيخوض الفائز من 
املباراة املعادة بني ساوثمبتون وتوتنهام، نوريتش يف هذا الدور.

وهنا القرعة:
شيفيلد ونزداي - مانشستر سيتي

ريدينغ او كارديف - شيفيلد يونايتد
تشلسي - شروسبيري او ليفربول

وست بروميتش البيون - نيوكاسل او اوكسفورد
ليستر سيتي - كوفنتري سيتي او برمنغهام

نورثمبتون او دربي كاونتي - مانشستر يونايتد
ساوثمبتون او توتنهام - نوريتش سيتي

بورتسموث - بورمنوث او ارسنال
تقام املباريات يف االسبوع االول من اذار/مارس

صفقة جديدة
توتنهـام يتفــق مـع آيندهوفـن

توصل توتنهام التفاق مع آيندهوفن، 
أمس الثالثاء، على ضم اجلناح الهولندي 
الشاب ستيفن بيرجوين مهاجم األخير، 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية 

وبحسب شبكة »سكاي سبورتس«، فإن 
بيرجوين )22 عاًما( لم يشارك يف تدريبات 
آيندهوفن هذا األسبوع، حيث تواجد يف 
لندن للخضوع للكشف الطبي، قبل إمتام 

الصفقة، كما غاب عن مواجهة تيفينتي، 
يوم األحد املاضي وسجل بيرجوين الذي 

يحظى بإعجاب املدير الفني للسبيرز جوزيه 
مورينيو، هذا املوسم بقميص آيندهوفن ستة 
أهداف خالل 29 مباراة، يف مختلف املسابقات، وصنع 13 أما يف املوسم املاضي، فقد سجل 
الهولندي الشاب 15 هدًفا، وصنع 13، خالل 41 مباراة. وبدأ بيرجوين مسيرته الدولية يف 

أكتوبر 2018.

بعد تالقه مع البافاري

رومينيغــي ال يستبعد عودة 
مولـر إلى المانشافـت

قال كارل هاينز رومينيغي، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم، 
إنه ال يستبعد متاما أن يحصل توماس مولر مهاجم الفريق، على فرصة للعودة إلى املنتخب 
األملاني من جديد واملشاركة يف كأس األمم األوروبية )يورو 2020(. وأضاف رومينيغي يف 
تصريحات نشرتها صحيفة »بيلد« أنه ال يقصد تقدمي النصيحة ليواخيم لوف، املدير الفني 

للمنتخب األملاني، مؤكدا »أعتقد أنه يتمتع بخبرة كافية وقد حقق جناحا كبيرا مع املنتخب«. 
وتابع: »دائما أقول إنه إذا قدم العب مستويات من الطراز األول - وأمتنى أن يواصل توماس 

ذلك - فإنه رمبا يجرى إعادة التفكير بشأنه. وكان لوف أعلن نهاية مشوار الثالثي مولر وماتس 
هوميلز وجيروم بواتينغ مع املنتخب، وذلك ضمن عملية إعادة الهيكلة وجتديد الدماء التي 

بدأها يف أعقاب اخلروج الصادم للمنتخب من الدور األول بكأس العالم 2018 يف روسيا، بعد 
أربعة أعوام من تتويجه بالنسخة السابقة التي أقيمت يف البرازيل ودارت الشائعات مؤخرا حول 
إمكانية مشاركة مولر )30 عاما( مع املنتخب األوملبي يف أوملبياد طوكيو 2020، وذلك ضمن 

الالعبني الثالثة الكبار.

دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته

البرازيلــي كافـو من بوردو 
إلــى الحــزم السعــودي 
أعلن نادي بوردو الفرنسي انتقال جناحه البرازيلي جوناثان كافو الى صفوف فريق احلزم 
السعودي االثنني من دون أن يكشف مدة العقد او قيمته وكان بوردو تعاقد مع كافو صيف عام 
2017 قادما من لودوغوريتس البلغاري مقابل 7,5 ماليني يورو لكنه فشل يف فرض نفسه يف 
التشكيلة االساسية لفريقه وبعد موسم 2018-2017 الذي خاض خالله 18 مباراة، ابتعد 
كافو بشكل شبه نهائي عن التشكيلة االولى يف املوسم التالي قبل ان يعيره فريقه الى النجم 
االحمر الصربي حيث خاض 9 مباريات قبل ان يعود الى بوردو الصيف املاضي...وخاض 

كافو ثالث مباريات فقط يف صفوف بوردو هذا املوسم.

برشلونــة وفالنسيــا يستقران 
علــى عقـد صفقـة تبـــادل

أمس  إسبانية،  صحفية  تقارير  كشفت 
الثالثاء، عن محاوالت مسؤولي برشلونة املكثفة 
املهاجم  عن  بالتخلي  فالنسيا  يف  نظرائهم  إلقناع 
االنتقاالت  فترة  يف  مورينو،  روريجو  اإلسباني 
لضم  قوة  بكل  برشلونة  ويسعى  اجلارية  الشتوية 
تعويض  أجل  من  اجلاري،  جانفي  يف  رودريجو 
غياب لويس سواريز، الذي أجرى عملية جراحية 
»موندو  صحيفة  وبحسب  املوسم  لنهاية  ستبعده 
أحد  عرض  برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز ضمن الصفقة، 
نهاية باب  بإمتامها قبل  فالنسيا  يف محاولة إلقناع 
االنتقاالت، اجلمعة املقبل، وتقليل القيمة املادية 
الظهير  ضم  مييل  فالنسيا  أن  إلى  التقرير  وأشار 
لتدعيم  إطار حاجته  السنغالي موسى واجي، يف 

اجلهة اليمنى ويفضل واجي الذي كان على وشك 
االنتقال لنادي نيس الفرنسي، البقاء يف الدوري 
ويعتقد برشلونة  فالنسيا  مع  واللعب  اإلسباني 
ألنه  عاٍل  تقييم  صاحب  واجي  موسى  أن 
لم  أنه  يرى فالنسيا  بينما  بالفعل،  دولي  العب 
وبالتالي  سيتني،  كيكي  أو  فالفيردي  مع  يلعب 
يكون  فلن  املادي،  الفارق  على  التفاوض  عند 
مهاجم  رودريجو،  واقترب  برشلونة  يتصور  كما 
جانفي  يف  برشلونة  إلى  االنضمام  من  فالنسيا، 
لنهاية  سواريز  لويس  غياب  لتعويض  اجلاري، 
الصحيفة  ذات  وأشارت  اإلصابة  بسبب  املوسم 
لفالنسيا،  الفني  املدير  أن ألبرت سيالديس،  إلى 
يرغب يف تعويض رودريجو مبهاجم آخر، ويرى أن 
كارليس بيريز، مهاجم برشلونة الشاب، األنسب 

بشدة  عاًما(   21( بيريز  واقترب  الدور  بهذا  للقيام 
إال أن  الشتاء اجلاري،  يف  روما  إلى  االنتقال  من 
لم  أمس،  حتسم  أن  لها  مقررا  كان  التي  الصفقة 
وذلك يف  الالعب،  موافقة  رغم  اآلن،  تتم حتى 
ظل رغبة برشلونة يف وضع بند إعادة الشراء، وهو 
ما لم يوافق عليه الفريق اإليطالي والالعب حتى 
اآلن وأشار التقرير إلى أن سيالديس يرى أن بيريز 
هو اخليار األنسب له إذا كان عليه تضمني العب 
من برشلونة ضمن الصفقة ومن املقرر عقد اجتماع 
بني مسؤولي برشلونة وفالنسيا يف حضور خورخي 
مينديز، وكيل الالعبني، وصديق بيتر ليم، رئيس 
كارليس  اسم  طرح  يتم  أن  املتوقع  ومن  فالنسيا، 
الظهير  واجي  إلى  باإلضافة  الطاولة،  على  بيرز 

األمين، رغم تفضيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

ما إن انتقل هاالند لبوروسيا دورمتوند األملاني 
على  مستحوذا  املالعب،  أقصى  صيته  بلغ  حتى 
جناحه  أما  قياسية  أرقاما  ومحققا  اجلميع  إعجاب 
على  رأسا  النرويج  بلده  فقلب  أملانيا  يف  املذهل 
ما  حدين  ذا  سالحا  أيضا  ميثل  لكنه  عقب، 
إيرلينج هاالند اآلن مع بوروسيا دورمتوند،  يحققه 
مباراتني،  أهداف من   5 واحلصيلة  اخليال،  يفوق 
كـ«جوكر«  امللعب  إلى  املهاجم  دخل  كليهما  ويف 
يسبق  ولم  املباراة  عمر  من   57 الدقيقة  بحدود 
 5 سجل  أن  البوندسليغا  على  جديد  لالعب 

أهداف يف أول مباراتني له بالبطولة العريقة.
ى هاالند لم تصب عشاق ناديه األملاني  ُحمَّ
إلى  أملانيا  حدود  جتاوزت  بل  فحسب،  دورمتوند 
منافسات  مشجعوه  اكتشف  فهناك  النرويج.  بلده 
مباريات  كانت  وقت  يف  األملاني،  الدوري 

البرمييرليج تسيطر على عقولهم.
يف  الصغيرة  األندية  بلغت  ذلك  تداعيات 
العمر  من  البالغ  هاالند  بات  حيث  النرويج، 
اجليل  إعداد  قطاع  على  الناجح  املثال  سنة،   19

الصاعد يف كرة القدم.
يضاف إلى ذلك أن املنتخب النرويجي لكرة 
من  مفتوحني  بذراعني  هاالند  ينتظر  صار  القدم 
أجل احتضانه بني صفوفه ويؤكد املدرب النرويجي 

يف  السابق،  برلني  هيرتا  العب  ريكدال،  كيتيل 
حوار مع موقع »شبورت 1« األملاني، أنه و«بفضل 
هاالند فتحت األبواب من جديد«.وأوضح: »كان 
لدينا دائما العبون يف البوندسليغا، لكن عددهم 
فأصبح  اليوم  أما  العبا.   20 بلغ  سنة   20 قبل 
الوضع،  العدد قليال جدا«. ظاهرة هاالند ستغير 
ألنه وحسب املدافع السابق »بدأت األنظار تتجه 
مجددا نحو النرويج«، يف سالح ذو حدين...فإلى 
جانب الشق اإليجابي، هناك مخاوف من رحيل 
سنة،   16 غاية  إلى  متميزين  لالعبني  جماعي 

ليجد الدوري النرويجي نفسه دون مواهب المعة، 
استقر بهم املقام يف ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن 
يتناقله  وما  الكبرى  األندية  من  غيرها  أو  ميونخ 
خبراء الكرة اليوم أنه من املؤكد أن هاالند لن يبق 
طويال يف دورمتوند، بل قد يذهب إلى ريال مدريد 
أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد 
غير أنه من املبكر جدا احلديث عن انتقال هاالند 
للتو ويحذر ريكدال من  إليه  القادم  من دورمتوند، 
اآلمال العريضة ويقول الرجل ذو الـ 51 ربيعا، إن 

هاالند أمامه حتما »فترات عصيبة«.

5 أهداف من مباراتين

ُحمَّى هاالند تنعش سوق المواهب النرويجية

بكلمات حاسمة

االتحاد اإلنجليــزي يتصــدى لهجـوم كلــوب 
رد االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، على تصريحات األملاني يورغن كلوب، املدير الفني لليفربول، التي أكد فيها أنه لن يقود فريقه يف مباراة »اإلعادة« أمام 
شروزبورى تاون يف الدور الرابع بكأس إجنلترا وذكر االحتاد اإلجنليزي، املدرب األملاني بأن أندية »البرميييرليغ« وافقت يف بداية املوسم على وجود مباراة إعادة يف 

حالة التعادل يف بطولة الكأس وجاءت شكوى كلوب عقب تعادل فريقه األحد أمام فريق القسم الثالث )2-2(، وهو ما يعني ضرورة خوضه ملباراة اإلعادة على 
ملعب )أنفيلد رود( يف الرابع من فيفري املقبل، أي وسط العطلة الشتوية ألندية البرميييرليغ وأعلن كلوب خالل املؤمتر الصحفي عقب اللقاء أنه ينوي إسناد 

هذه املباراة ملساعدة ومبشاركة العبي الفريق الرديف، وهو سيناريو مشابه ملا قام به يف كأس الرابطة )Carabao Cup( أمام أستون فيال، عندما شارك 
»الريدز« بفريق الشباب، بسبب تواجد الفريق األول يف نفس توقيت املباراة يف قطر للمشاركة يف مونديال األندية.

وجاء رد االحتاد كالتالي: »لقد بذل االحتاد اإلجنليزي كل ما بوسعه لتكون هناك عطلة شتوية يف وسط املوسم، بالتنسيق مع رابطة البرميييرليغ ومع 
األندية«.

وتابع »هذا األمر حتقق ملصلحة األندية والالعبني. ولهذا، قام االحتاد اإلجنليزي بتغيير مواعيد مباريات الدور اخلامس بكأس االحتاد )FA Cup( لتقام 
وسط األسبوع، مع إلغاء مباريات اإلعادة يف هذا الدور«.وأضاف »قبل بداية املوسم، وافقت جميع األندية على خوض مباريات اإلعادة بكأس االحتاد خالل 
األسبوع األول من العطلة. أندية قليلة هي التي ستتأثر بهذا األمر«.وبناء على هذا األمر، ستجد أندية مثل نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر وساوثهامبتون 

أنفسها مجبرة على قطع العطلة خلوض مباريات اإلعادة.

نحو مقايضة موسى واجي - رودريغو مورينو
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جاء فرانك دوما إلى شباب بلوزداد وهو يجّر 
وراءه نظرية وسياسة املدرب، الذي ُيدخل تغييرات 
دوما  فرانك  األساسية.  التشكيلة  على  مستمرة 
الالعبني  بني  كبيرا  تضامنا  خاص،  بشكل  يريد 
فوق أرضية امليدان، وأن اجلميع يتقاسم املسؤولية 
يف حتقيق االنتصارات أو يف حالة اخلسارة. ولهذا 
فإن األوساط الرياضية تترقب كثيرا املواجهة األولى 
التي سيجريها فريقها السبت القادم مبلعب 20 أوت 
ضد أهلي برج بوعريريج حلساب اجلولة األولى من 
مرحلة العودة. املباراة ستكون أيضا خاصة باملدرب 
يف  السابق  فريقه  سيلتقي  الذي  دوما،  فرانك 
لدى  اللعب  بإمكانيات  كبيرة  دراية  وله  البطولة، 
لهذا  بالنسبة  صحيح  والعكس  الفريق،  هذا 
الفرنسي  التقني  أفكار  جيدا  يعرف  الذي  األخير 
يف إعداد فريقه ملنافسات البطولة خاصة بعد جناح 
تربص تونس الذي ارتاح له مسّيرو النادي والطاقم 
الفني، واعتبروه ناجحا بكل املقاييس، وهو األول 
التنظيم  حيث  من  بلوزداد  شباب  لدى  نوعه  من 
والظروف التي أحاطت به فالفريق خاض التربص 
البطولة.  ذهاب  مرحلة  انتهاء  مبجرد  أي  مبكرا، 

قمرت  مبركب  التحضيرات  يف  الالعبون  وانطلق 
الالعبون  َيشك  التونسية...ولم  العاصمة  شرق 
بالفعل  كانوا  أنهم  على  يدل  مما  نقائص،  أي  من 
إدارة  اتخذتها  التي  االستعدادات  عن  راضني 
التحاق  أن  كما  التربص.  جناح  لضمان  النادي 
املدرب اجلديد والرئيس للفريق فرانك دوما بتونس 
للتربص، جعل الالعبني يشعرون  الثاني  اليوم  يف 
فريق  وسيعود  مسيريهم.  جتاه  والثقة  بالطمأنينة 
الرابطة  ترتيب  رائد  بصفته  املنافسة  إلى  بلوزداد 
االحترافية األولى، وهي الصفة التي تزيد يف ثقل 
املطالَبني  الالعبني،  أكتاف  على  امللقاة  املسؤولية 
باحلفاظ على هذه امليزة، ومحاولة حتقيق األهداف 
السيما  املوسم،  لهذا  النادي  إدارة  رسمتها  التي 
التتويج بلقب البطولة، الذي ُيعتبر الهدف األساس 
عند  دوما  فرانك  للمدرب  املسيرون  رسمه  الذي 
النادي؛ من أجل مشاركة فريقها  تعاقده مع إدارة 
وبالنسبة  اإلفريقية  الرابطة  يف  القادم  املوسم  يف 
شباب  مينع  قد  عائق  أي  هناك  ليس  للمسيرين، 
من  إفريقية  منافسة  أكبر  إلى  العودة  من  بلوزداد 
الباب الواسع، بعدما وفروا لالعبيهم كل الظروف 

البلوزداديني متجهة اآلن  املادية والبشرية...أنظار 
يتأخر  لم  الذي  دوما،  فرانك  اجلديد  املدرب  إلى 
يف طرح سياسته يف مجال تدريب وتوجيه الفريق 
البطولة؛ حيث حّذر الالعبني من أن ال  يف أطوار 
أحد منهم يعتبر نفسه عنصرا أساسيا يف الفريق، 
البطولة على أجدر  مباريات  إنه سيعتمد يف  قائال 
الالعبني املستعدين من الناحية البدنية والنفسية، 
بل ذهب إلى حد حتذيرهم من مغبة اختراق قوانني 
االنضباط مع الطاقم الفني واملسيرين ومع كل من 
أن  املالحظون  ويعتقد  النادي  يف  رسمية  صفة  له 
املدرب فرانك دوما قد يحدث تغييرات جذرية يف 
التشكيلة األساسية التي كان يعتمد عليها املدرب 
اآلن  له  دوما  فرانك  عمراني.  القادر  عبد  السابق 
أجرى  بعدما  العبيه  مستوى  على  جيدة  نظرة 
هامش  على  ودية  مباريات  ثالث  بتونس  الفريق 
تربص تونس، فضال عن أن التدريبات التي أجنزها 
مبعرفة من هم  له  مبركب قمرت، سمحت  الفريق 
للخطط  االستجابة  بإمكانهم  الذين  الالعبون 
املنافسة  لقاءات  يف  سيرسمها  التي  التكتيكية 

الرسمية. 

انتصار  مليلة  عني  جمعية  تشكيلة  حققت 
معنويا وبثالثية نظيفة أمام فريق احلماية املدنية، 
املهاجم  تألق  عرفت  املباراةالودية  التي  وهي 
قد  بذلك  ليكون  ثنائية،  سجل  الذي  طيايبة 
وانكواي،  روني  الكاميروني  قدوم  بعد  انفجر 
الذي قدم مؤشرات طيبة هو اآلخر، مما سيجعله 
وقال  املولودية.  لقاء  يف  الرابحة  األوراق  أبرز  من 
ودية  بخصوص  أعراب  إلياس  املساعد  املدرب 
احلماية املدنية:« لقد كانت اختبارا جيدا بالنسبة 
لنا، حيث وقفنا على مدى جتاوب املجموعة مع 
العمل املنجز خالل تربص العاصمة، كما كانت 
الفرصة سانحة من أجل جتريب الوافدين اجلديد، 
وأعني الكاميروني روني واملدافع زالغ إلى جانب 

تبي الذي يبدو مستعدا ملباراة اجلولة القادمة أمام 
مولودية اجلزائر«. وتلعب مباراة املولودية يف غياب 
الصام،  على  املسلطة  العقوبة  ظل  يف  اجلمهور، 
بعد أحداث لقاء شبيبة القبائل...إلى ذلك فقد 
لبرمجة  الشديد  استيائه  عن  الفني  الطاقم  عبر 
توهامي  مبلعب  والشاوية  السالحف  بني  الديربي 
يزيد  أن  خليفي هذا اخلميس، وهو ما من شأنه 
من سوء أرضية امليدان، التي ال تتواجد يف أفضل 
أحوالها، فما بالك بعد خوض مباراة قوية عليها 
قبل 48 ساعة عن موعد لقاء اجلمعية واملولودية. 
ولعبت مولودية اجلزائر مباراتها املتأخرة يف الكأس 
أمام وداد بوفاريك، غير أن الطاقم الفني للجمعية 
ميخازني  املدرب  أشبال  معاينة  عدم  فضل 

لعب  بطريقة  اجليدة  معرفته  ظل  يف  بامللعب، 
وعدت  وقد  حشود...هذا  الرحمن  عبد  رفاق 
مباراة  قبل  شهري  راتب  بصرف  الصام،  إدارة 
من  ما  وهو  اجلزائر،  مولودية  أمام  القادمة  اجلولة 
دفعا  بوغرارة  ليامني  املدرب  أشبال  مينح  أن  شأنه 
اإلبقاء  من  متكنهم  بطولية  مباراة  لتقدمي  أكبر، 
خليفي.  توهامي  مبلعب  الثالث،  النقاط  على 
العاصمة  تربص  العبو الصام، خالل  واستفسر 
عن أموالهم، خاصة وأنهم لم يتلقوا أجورهم منذ 
لطمأنتهم من  اإلدارة  تسارع  أن  قبل  أشهر،  عدة 
راتب  بصرف  فيه  وعدت  اجتماع  برمجة  خالل 
شهري، قبل مباراة املولودية املرتقبة هذا السبت.

جمعية عين مليلة 

الصـام تفـوز على الحمايـة المدنيـة وديـا 

شبيبة القبائل

مالل يتفق مع التونسي الزلفاني 
لقيـــادة  العارضــة الفنيـــة

أعلن نادي شبيبة القبائل، تعيني 
التونسي يامن الزلفاني، مدربا للفريق األصفر، 
خلفا للمقال هوبير فيلود وأكد الكناري القبائلي 

يف بيان رسمي عبر حسابه مبوقع »فيسبوك« 
أن الزلفاني، الذي أشرف منذ انطالق املوسم 

على تدريب ظفار العماني، سيكون على 
رأس اجلهاز الفني ملدة 3 سنوات. وتعول إدارة 

الشبيبة على املدرب التونسي إلعادة الهدوء 
واالستقرار إلى الفريق، بعدما أصبح يف الفترة 

األخيرة عرضة لالنتقادات، بسبب كثرة 
النتائج السلبية ومن املنتظر أن يباشر الزلفاني 

مهمته على رأس اجلهاز الفني لشبيبة القبائل، 
حيث يواصل الفريق حتضيراته ملواجهة الترجي 

التونسي، يف آخر مباريات دور املجموعات 
بدوري أبطال أفريقيا املقررة السبت املقبل.

شباب قسنطينة

اإلدارة تجـــــــدد 
عقــد عصمانــــي 
قررت إدارة شباب قسنطينة جتديد عقد حارسها عصماني، بعد تألقه يف اللقاء األخير 
أمام بارادو، أين أبان عن إمكانات ال بأس بها، األمر الذي جعل املدرب كرمي خودة يطلب 
من املسيرين متديد عقده، الذي ينتهي الصائفة املقبلة، حيث يتجه ابن مدينة سطيف للبقاء 
أساسيا يف لقاء شبيبة الساورة املقبل، رغم أن احلارس املستقدم من فريق ضمك السعودي، 
أجواء  إلى  ليمان  احلارس  عودة  تكون  لن  ذاته،  السياق  ويف  رسمية.  بصفة  مؤهل  رحماني 
التدريبات مثلما كان يعتقد مدرب احلراس، حيث ال يزال حارس الشباب يضع اجلبس على 
مستوى اليد، وسيكون على موعد مع مراقبة طبية بعد حوالي أكثر من أسبوع، قبل اخلضوع 
للشركة رشيد رجراج، بخصوص  العام  املدير  أكد  التأهيل...ومن جهته فقد  إعادة  لبرنامج 
وفق  العناصر  بعض  عقود  جتديد  لعملية  اآلن  اهتمامنا  فيه:«حولنا  قال  الركائز  عقود  جتديد 
طلبات املدرب، لقد حتدثنا مع بن عيادة من أجل اجللوس لطاولة املفاوضات، قبل احلديث 

مع العبني آخرين«.
األندية  تستغل  اجلزائرية، حيث  العناصر  أبرز  يتجه خلطف  التونسي  وأضاف:«الدوري 
فريقنا  بأن  ندرك جيدا،  ونحن  الالعبني  أفضل  اصطياد  أجل  من  »لوناف«،  قانون  التونسية 
يضم أكثر من سبعة العبني مطلوبني يف الدوري التونسي، وهو ما يجعلنا نبحث عن إقناعهم 
بتجديد العقود يف أقرب وقت ممكن«...ويف سياق ذي صلة أكدت إدارة السنافر بأن تأهيل 
الليبي زكرياء الهريش املستقدم من قبل إدارة شباب قسنطينة خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
سيكون عن طريق االحتاد الدولي للعبة، بعد أن كان رد فريقه السابق أهلي طرابلس على طلب 
الفارط،  21 جانفي  تاريخ  بعد  القانونية، أي  السنافر خارج اآلجال  إدارة  تسجيله من طرف 
وهو ما جعل االحتادية اجلزائرية لكرة القدم تراسل الفيفا، من أجل تأهيل العب احتاد طنجة 

السابق، وكذلك األمر بالنسبة للمستقدم اجلديد إلى فريق جمعية الشلف الغاني أسومانو.
وتنتظر االحتادية اجلزائرية رد الفيفا على طلبها، حيث توجد قوانني تسمح بتأهيل املهاجم 
الهريش أوتوماتيكيا، بعد مرور أسبوع من تاريخ مراسلة اللجنة املختصة بالتحويالت الدولية 

على مستوى الفيفا، علما وأن الفاف راسلت االحتاد الدولي يوم 23 جانفي الفارط.

نادي بارادو

البــاك مطالــب بمعجـــزة 
لمواصلة المغامرة اإلفريقية 

ضّيع 
بارادو، فرصة 

ثمينة الحتالل 
مركز مؤهل لربع 

نهائي بطولة 
الكونفيدرالية، 

إثر سقوطه يف فخ 
التعادل السلبي أمام 
ضيفه، سان بيدرو،  

يف اجلولة اخلامسة 
من مباريات 

املجموعة الرابعة 
ورفع بارادو رصيده 

إلى النقطة  5 يف املركز الثالث، فيما ارتفع رصيد سان بيدرو إلى النقطة  3 يف املركز األخير رغم 
محاوالت الطرفني حلصد النقاط الثالث، من أجل تقليص الفارق عن صاحب الوصافة إنييمبا 

النيجيري، إال أن املباراة انتهت بالتعادل السلبي، ليحافظ كل منهما على مركزه يف جدول 
الترتيب وسيطر العبو بارادو بشكل كبير على مجريات اللعب، منذ بداية املباراة، فيما اعتمد 

سان بيدرو على الهجمات املرتدة لتهديد مرمى أصحاب األرض ومن جهة أخرى عّبر البرتغالي 
فرانشيسكو شالو، مدرب بارادو، عن استغرابه من »جتاهل اإلعالم اجلزائري« ملباريات فريقه 
يف كأس الكونفيدرالية األفريقية، مشددا على ضرورة دعم األندية اجلزائرية لتحقيق إجنازات 
قارية وقال شالو، خالل الندوة الصحفية التقدميية ملباراة سان بيدرو، »غياب وسائل اإلعالم 

عن تغطية مباراة مهمة كهذه مؤسف حقا، أعتقد أن هذا التجاهل يّوضح قيمة النادي بالنسبة 
للصحافة اجلزائرية، وصّدقوني بهذه الطريقة لن نحقق أي شيء، ألن وسائل اإلعالم شريك 

أساسي يف تطوير كرة القدم«. وأضاف »يجب أن يعلم اجلميع أن حظوظنا يف التأهل للدور املقبل 
قائمة، فنحن نحتل املركز الثالث بفارق نقطتني فقط عن صاحب املرتبة الثانية، وهذا األمر 

سيجعلنا مطالبني ببذل املزيد من اجلهد لتحقيق املبتغى وصنع املفاجأ يف أول مشاركة قارية«. 
وختم »النتائج مهمة، لكن ما يهمني أكثر هو أداء الالعبني وتطبيقهم للتعليمات، ومشاركتنا 

يف هذه املسابقة ستساعدنا على اكتساب املزيد من اخلبرة«.

شباب بلوزداد 

دومــا مطالــب بهــزم فريقـه السابـق
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أخبار العالم

لمناقشة صفقة القرن

فلسطين تطالب الجامعة  العربية 
بعقد اجتماع طارئ

وكاالت

الفلسطينية،  اخلارجية  وزارة  طلبت 
ملجلس  طارئ،  اجتماع  عقد  الثالثاء، 
مستوى  على  العربية،  الدول  جامعة 
القرن  صفقة  ملناقشة  اخلارجية،  وزراء 

األمريكية املزعومة.
مساعد  الديك،  أحمد  وقال 
لوكاالت  الفلسطيني،  اخلارجية  وزير 
من  بتوجيهات  الوزارة،  إن  إعالمية، 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
للمجلس،  طارئ  اجتماع  عقد  طلبت 
الرئيس  أن  إلى  وأشار  القادم.  السبت 
الفلسطيني محمود عباس، سوف يحضر 

»فلسطني  الديك  وقال  االجتماع. 
واضحا  موقفا  العربية،  الدول  من  تريد 
دونالد  األمريكي،  الرئيس  خطة  جتاه 

ترامب«.
خطة  هي  القرن،  وصفقة 
القضية  لتسوية  أنها  واشنطن  تدعي 
الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيني 
كامل حقوقهم املعترف بها دوليا. وتقترح 
صحفية  مصادر  وفق  املزعومة،  الصفقة 
على  فلسطينية  دولة  إقامة  إسرائيلية، 
مع  الغربية،  الضفة  أراضي  من  أجزاء 
منح القدس الشرقية إلسرائيل، وجتاهل 

حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني.

أصدر أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني قرارا 
اهلل  عبد  الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  استقالة  بقبول 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيني الشيخ خالد بن 
ملجلس  جديدا  رئيسا  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  خليفة 

الوزراء.
آل  خليفة  بن  ناصر  بن  اهلل  عبد  الشيخ  عبر  وقد 
ثاني عن شكره ألمير البالد على الثقة التي أواله إياها 
خالل توليه منصب رئاسة الوزراء. وأدى رئيس الوزراء 
ملجلس  رئيسا  القانونية  اليمني  قطر  أمير  أمام  اجلديد 
الوزراء ووزيرا للداخلية، بالديوان األميري صباح اليوم 

الثالثاء.
آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  وكان 
ثاني قد تولى منصب رئيس الديوان األميري يف نوفمبر 

الشيخ متيم منذ  ملكتب  مديرا  ذلك  قبل  وكان   ،2014
من  وهو  األميري.  للديوان  وفقا  توليه احلكم، 
تعليمه قبل  تلقى  وفيها   ،1968 عام  الدوحة  مواليد 
إدارة  يف  البكالوريوس  درجة  على  حصل  اجلامعي، ثم 

األعمال من الواليات املتحدة عام 1993.
عمله  بداية  يف  خليفة  بن  خالد  الشيخ  والتحق 
حتى  فيها  وعمل  احملدودة  املسال  للغاز  قطر  بشركة 
النائب  مكتب  يف  للعمل  بعدها  وانتقل   ،2002

 -  2002( اخلارجية  وزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
2006(. ويف مارس 2006، التحق بالعمل يف الديوان 
األميري مبكتب ولي العهد حينها الشيخ متيم بن حمد، 
وعني مديرا ملكتب السكرتير اخلاص لولي العهد يف 11 
جويلية 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتبه يف 9 

جانفي 2007.
إدارة  مجلس  يف  عضو  خليفة  بن  خالد  والشيخ 

صندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية )دعم(.
وكاالت

شارك العشرات من الالجئني الفلسطينيني يف قطاع 
غزة، أمس، يف وقفة، رفضا لصفقة القرن املزعومة.

اللجنة  إليها  التي دعت  الوقفة،  املشاركون يف  وردد 
التحرير(  ملنظمة  )تابعة  الفلسطينيني  لالجئني  الشعبية 
بالسياسات  تندد  هتافات  غزة،  غربي  الشاطئ،  مبخيم 
الصفقة  إسقاط  إلى  وتدعو  واإلسرائيلية،  األمريكية 
كلمة  يف  اللجنة،  مسؤول  أحمد،  نصر  وقال  املزعومة. 
الوقائع  الوقفة »اإلعالن عن الصفقة، وفرض  له خالل 
على األرض، هو تصرف أحادي اجلانب مخالف للقانون 
الدولي، ومرفوض على املستويات الفلسطينية الرسمية 
وحلظة  خطير  مفترق  على  »نحن  وتابع  والشعبية«. 
حلمنا  وشطب  وقضيتنا،  وجودنا  تستهدف  تاريخية 
بالعودة ومشروعنا الوطني املتمّثل بإقامة الدولة املستقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس«.

داعيا  املزعومة«،  الصفقة  »تطبيق  من  أحمد  وحّذر 
االنقسام  إنهاء  على  اجلاد  للعمل  الفلسطينية  الفصائل 
تستهدف  التي  املشبوهة  واملؤامرات  التحديات  »ملواجهة 
رفض  إلى  واإلسالمية  العربية  الدول  ودعا  القضية«. 
الصفقة املزعومة و«مواجهتها والوقوف إلى جانب الشعب 

الفلسطيني«.
وصفقة القرن املزعومة، هي خطة تدعي واشنطن أنها 
لتسوية القضية الفلسطينية، دون أن تعطي للفلسطينيني 

كامل حقوقهم املعترف بها دوليا.
إسرائيلية،  صحفية  مصادر  وفق  الصفقة،  وتقترح 
الضفة  أراضي  من  أجزاء  على  فلسطينية  دولة  إقامة 
وجتاهل  إلسرائيل،  الشرقية  القدس  منح  مع  الغربية، 

حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني.
ق.د 

ألمانيا

 130  بلدية تطالب بحق استقدام 
مزيد من الالجئين

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن حوالي 130 بلدية مبا فيها برلني وكولونيا، 
استقبال  إجراءات  وتبسيط  تسريع  أجل  األملانية من  احلكومة  الضغط على  حتاول 
بني  املقرر  االجتماع  بعد  الشأن  بهذا  قرار  صدور  إمكان  إلى  مشيرة  الالجئني، 

اجلانبني اليوم.
وقال مراسل الصحيفة يف برلني بيير أفريل، إن عمدة روتنبورغ آم نيكار ستيفان 
املستشارة  تترأسه  الذي  املسيحي  الدميقراطي  االحتاد  حزب  إلى  نهير، املنتمي 
أجنيال مركل ال ينتظر سوى الضوء األخضر من برلني الستئجار حافلة املدينة إلى 
المبيدوسا وحتى مالطا الستجالب الالجئني. وأوضح املراسل أن عمدة هذه البلدة 
الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5800 نسمة، والتي تستضيف اليوم حوالي 850 
الجئا، معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق وإيران وإريتريا، لديه مبنى شاغر 

على املشارف يحتوي على ستني مكانا إضافيا.
االحتاد  وأن  االستجابة،  يف  بطيئة  الفدرالية  احلكومة  أن  العمدة  هذا  ويرى 
األوروبي عاجز عن إيجاد حل مشترك، حيث يقول »مدينتنا ال تريد أن تظل غير 
نشطة ومجرد شاهد على الناس وهم ميوتون ألن أوروبا ال حتترم احلق يف احلياة. نحن 
يف البلدية، نريد املشاركة يف هذا التحدي وجعله يحدث بطريقة إنسانية«. وتعمل 
املدينة، ضمن حتالف يضم حوالي 130 مدينة أملانية، من بينها برلني وكونستانس 
لتسريع  احلكومة  على  الضغط  على  وبوستدام،  ودوسلدورف  وكولونيا  وفرايبورغ 

وتبسيط اإلجراءات اخلاصة بفحص طلبات اللجوء.
اليوم  اجلانبني  املقرر بني  االجتماع  قرار يف  اتخاذ  املتوقع  إنه من  املراسل  وقال 
الثالثاء، مشيرا إلى أن تدفق املهاجرين غير القانونيني اآلن يف أدنى مستوياته منذ 
ميونيخ -وهي  2019. ويف  ألف شخص يف عام   139 اعتراض  2015، رغم  عام 
احلزب  من  منتخب  مسؤول  يرغب  االجتماعيون-  الدميقراطيون  يقودها  مدينة 
أن  باعتبار  اليونانية،  ليسبوس  جزيرة  من  الُقّصر  االشتراكي يف جلب  الدميقراطي 
العاصمة البافارية لديها حوالي مئة مكان لهذا الغرض، إال أن التفويض الفدرالي 

بطيء يف الوصول، حسب املراسل.
وأوضح املراسل أن وزير الداخلية البافاري احملافظ هورست سيهوفر يخشى من 
أن هذه املبادرات البلدية قد ال تتفق قانونيا مع قرارات االحتاد األوروبي، خاصة أن 
أملانيا بصفتها العضو الرئيسي فيه، قد استوعبت %28 من جميع طلبات اللجوء، 

وهو ما يعادل 162 ألف متقدم يف عام 2018.
وعلى مستوى االحتاد -كما يقول املراسل- تعثرت املفاوضات املتعلقة بتحديد 
من  التضامن  غياب  مع  خاصة  األعضاء،  الدول  بني  املهاجرين  لتوزيع  حصص 
قبل الدول األعضاء. وقال املراسل إن سيهوفر يعارض بشكل خاص أن تستقبل 
يطالب  كما  غير مصحوبني  أطفاال  إليها  ينتمي  التي  براندنبورغ  ومنطقة  بوستدام 
بذلك حزب اخلضر العضو يف االئتالف احلاكم، وقد تلقى دعما من وزير التكامل 
بشمال الراين وستفاليا، يواكيم ستامب الذي يعارض هذا السخاء جتاه املهاجرين، 

معتبرا أنه سيعطي »إشارة قاتلة«.

عّين خالد بن خليفة آل ثاني خلفا له
أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء

غزة 
الجئون يؤكدون رفضهم صفقة القرن المزعومة
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 تكنولوجيا

فيس بوك تلقي باللوم على أبل

ترى  الهندى،   TOI موقع  بحسب  لكن 
واتس  على  يقع  ال  اللوم  أن  بوك  فيس  شبكة 
أبل  محاسبة  يجب  ولكنه  لها،  اململوك  آب 
قاله  ما  بحسب  وذلك   ،iOS تشغيلها  ونظام 
بعض كبار املسؤولني التنفيذيني يف فيس بوك، 
حيث قال نيكوال مندلسون، نائب رئيس فيس 

األشياء  أحد  أن  لبلومبرج  تصريح  يف  بوك، 
الضعف  نقاط  بعض  الواقع  يف  هو  يبرزها  التي 
الكامنة املوجودة يف أنظمة التشغيل الفعلية على 

الهواتف.«
الذي  هو   iOS نظام  فإن  أخرى،  وبعبارة 
قال  كما  بيزوس،  هاتف  قرصنة  إلى  أدى  رمبا 
Nice Clegg، رئيس سياسة فيس بوك، 
إنه يرجع إلى نظام التشغيل، وبحسب ما قاله 

»تشفير  لديه  واتساب  تطبيق  »إن   :Clegg
هناك  كان  إذا  وأنه  اختراقه،  ميكن  ال  نهائى« 
أى قرصنة فرمبا تكون حدثت على نظام تشغيل 

الهاتف وليس تطبيق واتس اب«.
من  للغاية  واثقون  »نحن  كليج:   وقال 
اختراقها«،  يتم  لم  آب  واتس  تشفير  ميزة  أن 
مضيًفا: »إنه نظام مشفر بني طرف مرسل لطرف 
فقط  واملستقبل  املرسل  أن  يعنى  ما  مستقبل، 

فى  ميكن  أنه ال  كما  الرسائل..  رؤية  ميكنهما 
احلقيقة الوصول إلى الرسائل أثناء نقلها«.

كان  بيزوس  أن  عن  الكشف  مت  أن  ومنذ 
يستخدم جهاز iPhone X يف الوقت الذي 
مت فيه اختراق هاتفه، لم تصدر شركة أبل أي 
تعليق على املوضوع، وهو ما يشير إلى أن هناك 
للتعليق  أبل  شركة  قبل  من  للرد  كبيرة  حاجة 

على تصريحات فيس بوك جتاه شركة أبل.

ابتسام   بوكثير

توقف أهم بريد إلكترونى 
روسى عن العمل..

واجه أكبر بريد إلكترونى فى روسيا Mail.Ru منذ صباح يوم 27 يناير 
مشاكل تقنية، وقد سجل خبراء املخدم الروسى  فى الساعة 11.24 نحو 16 

ألف تقرير عن خلل فى عمل البريد اإللكترونى، وقال اخلبراء إن املشاكل بدأت 
الساعة العاشرة صباحا حني شكا مستخدمو مدن موسكو وإركوتسك  وبسكوف 
وأوفا الروسية من استحالة فتح البريد اإللكترونى فضال عن مستخدمى بعض 

مدن رابطة الدول املستقلة.
وأشار املستخدمون إلى ظهور أيقونة » اخلطأ 500« على شاشة جهاز 

الكمبيوتر وإنذار يفيد بأن البريد غير متاح مؤقتا ألسباب تقنية، وشكا بعض 
املستخدمني من أن املخدم يقدم كذلك معلومات تفيد بغياب صندوق البريد 

املطلوب.
جدير بالذكر تورط اسم البريد االلكترونى الروسى من قبل مبشكلة مع فيس 
بوك، إذ قامت شركة Mail.Ru الروسية بإنشاء تطبيقات متكنت من الوصول 
إلى بيانات مستخدمى Facebook حتى بعد حجب أحد تطبيقاتها عام 

.2015
وكشف فيس بوك مؤخًرا فى شهادة مكتوبة إلى الكوجنرس األمريكى 

مفادها أن Mail.Ru قامت ببناء تطبيقات متعددة مدمجة داخل فيس بوك، 
وأنها كانت واحدة من مجموعة منتقاة من صانعى التطبيقات الذى مت منحهم 
Mail. مت منح ،Wiredو CNNبعض الصالحيات اإلضافية، ووفًقا لـ
Ru أسبوعني إضافيني من الوصول إلى بيانات املستخدم فى عام 2015.

وتأسست شركةMail.Ru's  على يد Alisher Usmanov وهو 
رجل أعمال روسى لديه روابط مع الكرملني، وتشير التقارير إلى أن هذه الشركة 

كانت ضمن خطة احلكومة الروسية الستخدام فيس بوك بشكل سيئ لزرع 
املعلومات املضللة والدعاية خالل االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 2016.

واألكثر من ذلك هو أن الرئيس التنفيذى السابق لشركة Mail.Ru ورئيس 
مجلس إدارتها، يورى ميلنر، استثمر 200 مليون دوالر مقابل حصة 2% 
فى فيس بوك فى عام 2009 من خالل شركته الرقمية »ديجيتال سكاى 

تكنولوجيز«، ومائة مليون دوالر أخرى فى السنوات األخيرة.

تعرض هاتف جيف بيزوس أغني 
رجل في العالم وصاحب شركة 

أمازون، خالل األسبوع الماضى، 
لالختراق، فيما كشف تقرير لصحيفة 

نيويورك تايمز أن هاتف أيفون 
الذى تم اختراقه المملوك لبيزوس 
هو iPhone X، ومع ذلك، فقد 
أشار التقرير إلى أن رسالة فيديو 
تمت مشاركتها على واتس آب هي 

المصدر الرئيسي لالختراق.

هكذا تحمي بريدك اإللكتروني 
من االختراق

التجسس  مشكالت  تعتبر 
اإللكتروني  البريد  واختراق 
تواجه  التي  املعوقات  أهم  من 
يومنا  يف  اإلنترنت  مستخدمي 
بياناتنا  السبيل حلماية  فما  هذا، 
حيث  اإللكترونية؟  ورسائلنا 
يوميا  الناس  ماليني  يستخدم 
و   Gmail مثل  الشهيرة  املواقع 
عبر  للتواصل  وغيرها   Yahoo
اإللكتروني،  والبريد  الرسائل 
ال  املواقع  تلك  معظم  لكن 
للبيانات  كاملة  توفر حماية 
من  »تشفيرا  توفر  وال  والرسائل، 
مواقع  يف  كما  طرف«  إلى  طرف 

املراسلة اآلمنة، لذا ينصح اخلبراء دوما باللجوء إلى 
و   ProtonMail مثل  اآلمنة  املراسلة  خدمات 

.Tutanota وMailfence
وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن األمر املهم اآلخر 
البيانات  حلماية  إليه  باللجوء  اخلبراء  ينصح  الذي 
تطبيقات  على  االعتماد  هو  آمن  بشكل  والتواصل 
املراسلة اآلمنة، والتي منها تطبيق Signal على 
عالية،  أمان  مبيزات  يتصف  والذي  املثال،  سبيل 
 Signal Protocol بروتوكوالت  ويعتمد 
للتشفير، التي تؤمن »تشفيرا من طرف إلى طرف« 
والرسائل  الصوتية  واملكاملات  الفيديو  مكاملات  يف 

النصية.
اخلبراء  قبل  من  بها  املوصى  التطبيقات  ومن 

لهواتف  املخصص   iMessages تطبيق  حاليا 
يؤمن  الذي   Telegram وتطبيق  آيفون، 
خصوصية وتشفيرا كبيرا للبيانات، وتطبيق »واتس 
آب« الشهير، الذي يوفر ميزة »التشفير من طرف إلى 
طرف«، ويعمل على مختلف أنواع الهواتف الذكية 

واحلواسب.
قبل  لها  االنتباه  يجب  التي  املهمة  والنقطة 
أمان  هي  والتواصل  للمراسلة  اإلنترنت  استخدام 
يفضل  إذ  اإلنترنت،  بشبكة  املتصلة  األجهزة 
االعتماد على اجهزة راوتر تنتجها شركات معروفة، 
الشركات  تدعمها  وهواتف  حواسب  واستخدام 
استعمال  على  واحلرص  األمان،  مبيزات  املصنعة 
البرامج  هذه  وحتديث  للفيروسات  املضادة  البرامج 

باستمرار.
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من إعداد: ابتسام  بوكتير

أما وراء هذه العروض التي تتكبد من أجلها الوكاالت التي تهتم بهذا املجال 
العناء فأنامل تعمل خلف الستارة حتصد القليل من تكلفة كل عرض 

منظمة كل شبر وومض ونغمة وحركة وحتى االبتسامة من مهمة اإلخراج   
الفتي إلى إنتاج احلدث هم الذين يختارون مكان العرض والعرض والعارضات 
مرور  ينظمون  أنهم  حتى  الصوت  وتقنيي  التجميل  وخبراء  الشعر  ومصففي 
العارضات أمام عدسات املصورين يف الكواليس وفور انتهاء كل عرض يتوجهون 

للدار املعنية للتخطيط سوية ملفهوم عرض مجموعة املوسم القادم.
التنظيمات يف اجلزائر أطلقه مجموعة  Red one  مولود جديد يف عالم 
شباب محترف يف تفاصيل املوضة واألزياء ، انطالقا من العمل على إيجاد أرضية 
خصبة لدعم العجلة الفنية واإلبداعية يف عالم األزياء  وعلى التفاعل  اإلبداعي 
املعاصر، وال سيما من خالل التعاون مع  اإلبداع والفنون يعتبر السيد »رضوان 

أمزوز« أن هدا املجال مجال واسع و هو فن قبل كل شيء .

 كيف جاءت فكرة املشروع رغم العديد من اجلهات املختصة يف هذا 
املجال ؟

الفكرة جاءت مع بداية عام 2019 بعد مالحظة و دراسة 
مؤخرا  اجلزائر  تشهدها  التي  التنظيمات  و  املوضة  ميادين 
مصور  باعتباري  أيضا  املجال  هذا  نقائص  كل  حتديد  و 
محترف يف مجال األزياء و الفاشن و كانت لي عدة جتارب 
محترفني  أشخاص  ومع  املوضة  أسابيع  يف  أوروبا  خارج 

قررت اقتحام املغامرة .

ماهو الشيء اجلديد التي تعملون على خلقه وجلبه 
لساحات املوضة و األزياء و التنظيمات يف اجلزائر !

 صحيح أنا مشروعنا هو تنظيم عروض األزياء وإحياء 
تنظيمات ثقافية ولكن الشئ اجلديد و املختلف متاما هو خلق 

أرضية جتمع كل أصحاب املجال مما يسهل عليهم االتصال و 
فيما  التنسيق  و  التعاون  و  بهم  مًعا و خلق فضاء خاص  العمل 

بينهم من اجل ترقية هذا املجال 
العرض األول الذي قمنا به يف مدرسة »ارتسيمو« عرف ديكور عصري 

أوربي و عروض أزياء جمعت بني التقليدي و التقليدي العصري وكانت الفكرة 
من كل هذا هو اخلروج عن منط قدمي أصبحنا نراه يف كل التظاهرات.

على أي أساس يتم اختيار العارضات و املصممني!

ان  أنا شخصيا حلظت  باملصممني  بداية  أوال  املشركني  بالنسبة الختيار    
االختيارات يف اجلزائر اقتصرت على الشخصيات املعروفة يف العروض األزياء 
فقط ولكن اجلزائر تعتبر قارة للثقافة و العادات و التقاليد و املواهب لذلك أرادنا 
أن نعطي فرصة لكل شخص يستحق ذلك مهما كان الشرط الوحيد أن تكون 
املوهبة واإلبداع وهي الوراقة الرابحة بالنسبة لنا سواء للمصممني أو العارضني .

كيف تعلق على سوء التنظيمات التي تشهدها اجلزائر يف املجال الثقايف و 
مجال عروض األزياء؟

تنظيمية جد  التي نشهدها مؤخرا هي  األزياء  لتنظيمات عروض  بالنسبة 
سيئة لدرجة إحساسك انك يف »عرس« والعديد من األشخاص يشتكون ذلك 
وهذا راجع الن أصحاب املجال خوارج عن هذا العالم  ال يتقنوا فيه  شيء همهم 

الوحيد الشهرة   فالتنظيم بحد ذاته فن و إبداع و هو حب  للمهنة وممارستها.

Redone مشروع شبابي 
لترقيــة مجال تنظيمـات 
الموضــة فــي الجزائــر

تعتبر عروض األزياء ذات أهمية كبيرة. وقد زادت شعبيتها بسرعة، لتصبح واحدة من أكثر األح
داث الرائدة يف عالم املوضة. ويعتبر العديد من مصممي األزياء ان عروض األزياء مبثابة اجلزء األكث
ر قيمة وأهمية بالنسبة حلياتهم املهنية، وقد زادت شعبيتها بسرعة،  لتصبح واحدة من أكثر األحداث 
الرائدة يف عالم املوضة. ويعتبر العديد من مصممي األزياء أن عروض األزياء مبثابة اجلزء األكثر قيمة 

وأهمية بالنسبة حلياتهم املهنية.



1السنة 01 - العدد 98 -االربعاء 04 جمادى  الثانية1441  هـ  - 29 جانفي2020م 9
أخبار المجتمع

إليِك فوائد بذور الشيا على الريق:

فوائد بذور الشيا على الريق:
اإلصابة  خطر  من  الشيا  بذور  تقلل   -
عالمات  حتارب  كما  الشيخوخة،  بأمراض 
على مضادات  الحتوائها  السن  يف  التقدم 

األكسدة.
تسريع  على  اجللد وتساعد  تدعم صحة   -

جتدد اخلاليا لينعم بالنضارة.
الهضمي  الشيا صحة اجلهاز  بذور  - تدعم 
صحة  على  فتحافظ  باأللياف،  غنية  لكونها 
توازن  على  احلفاظ  على  تساعد  كما  األمعاء، 

مستوى األنسولني يف الدم.
- تساعد بذور الشيا على فقدان الوزن عند 
وذلك  صحي،  غذائي  نظام  ضمن  إدخالها 
الحتوائها على األلياف والبروتينات التي تساعد 
باالمتالء،  السريع  والشعور  الشهية  كبح  على 

من دون احلاجة لإلفراط يف تناول الطعام.
اإلصابة  خطر  من  الشيا  بذور  تقلل   -
فهي  صحته،  على  وحتافظ  القلب  بأمراض 
الدم  تنظيم الكوليسترول يف  على  تعمل 
األشخاص  يعدُّ  كما  الدم.  ضغط  وخفض 
الذين يتناولون بذور الشيا أقل عرضة لإلصابة 

مبرض تصلب الشرايني.
من  الوقاية  على  الشيا  بذور  تساعد   -
مرض السمنة ألنها تقلل من وجود األنسجة 
الدهون  حرق  على  تعمل  كما  الدهنية، 

املتراكمة يف البطن.
العظام  تقوية  على  الشيا  بذور  تعمل   -
بالكالسيوم  غنية  لكونها  العضالت  وبناء 

والبروتينات.
- تساعد بذور الشيا على الوقاية من أمراض 
ألفا  على حمض  وذلك الحتوائها  السرطان، 
لينوليك، وهو أحد أحماض األوميغا 3 الذي 
يقضي على اخلاليا السرطانية من دون أن يضرُّ 

خاليا اجلسم الطبيعية.

ابتسام  بوكتير

فوائد تناول بذور الشيا على الريق
تميز بذور الشيا بقيمتها الغذائية العالية، فهي غنية بالطاقة الالزمة التي يحتاجها الجسم، وتحتوي بذور الشيا على األلياف وعلى حمضي 
ا بمضادات األكسدة، ما يجعلها ذات  أوميغا 3 و 6، باإلضافة إلى أنها غنية بالبروتينات والكالسيوم. كما ُتعتبر بذور الشيا مصدًرا غنيًّا جدًّ
فوائد كثيرة لصحة الجسم. وتتميز بنكهة خفيفة فيمكن إضافتها لألطباق المختلفة. ولتعزيز االستفادة من قيمتها الغذائية يمكنِك إعداد منقوع 

بذور الشيا وشربه على الريق. 

أفضل 5 فواكه لتخسيس الوزن بسرعة
تعرف الفواكه على انها مصدر للسكريات 
الطبيعية وبشكل خاص الفركتوز، وهي مصدر 
وانها  كما  ببسيط،  ليس  احلرارية  للسعرات 
تعرف كمصدر لاللياف الغذائية التي تساعد 
يف  ادخالها  فان  لذا  بالشبع،  االحساس  على 
زيادة  الغذائي يساهم بشكل كبير يف  نظامك 
من  انواع  خمسة  اليك  نقصانه!  او  الوزن 
الفواكه التي قد تكون مميزة اكثر من غيرها يف 
مساعدتك على خسارة الوزن والسيطرة عليه.

5 فواكه تساعد على خسارة الوزن

البطيخ
الصيفية  الفواكه  احد  البطيخ  يعد 
والسكريات  احلرارية  بالسعرات  املنخفضة 
والعالية باملقابل بااللياف ومنسوب املياه. لذا 
طريقة خلفض سعراتك  تبحث عن  كنت  ان 
بالشبع  احساسك  وزيادة  اليوم  اليومية خالل 

فالبطيخ سيكون خيار مثالي لذلك، اذ ان ثمرة 
مكوناتها  من   90% من  اكثر  حتوي  البطيخ 
يزيد  ما  حتوي  ال  البطيخ  من  كوبني  كل  مياه، 
من  تناولتها  ما  فاذا  حرارية.  سعرة   100 عن 
ضمن وجباتك اخلفيفة وكاحد حصص الفواكه 
تلقائيا  بهذا ستقلل  فانت  يوميا  لك  املسموحة 
بشبع  وستشعر  الغذائية  الوجبات  تناول  من 

اكثر.

التوت
اخلارق،  الغذاء  بكونه  التوت  عرف  لطاملا 
فهو مصدر غني مبضادات االكسدة املهمة ملناعة 
مثل  االمراض  من  العديد  من  ووقايته  اجلسم 
الفواكه  احد  التوت  ويعد  كما  السرطانات، 
بااللياف  والعالي  احلرارية  بالسعرات  املنخفضة 

بالشبع،  االحساس  على  تساعد  التي  الغذائية 
من  وجبة خفيفة  تتناول  عندما  فانك  وبالتالي 
باملياه  عالية  بوجبة  جسمك  متد  فانك  التوت 
كوب  بالسعرات،  وقليلة  واملغذيات  وااللياف 
سعر   64 يقارب  ما  يحوي  االحمر  التوت  من 
قابلة  الغير  وااللياف  الياف.  غم   8 و  حراري 
اكثر  باالمتالء  شعور  تعطي  التوت  يف  للذوبان 
من غيرها، وحتتاج الى فترة اطول ليتم هضمها. 
الوزن كنتيجة لضبط  فقدان  يعزز من عملية  مما 

الشهية والتقليل من السعرات احلرارية.
املنخفضة  الفواكه  احد  ويعتبرالتوت  كما 
 Glycemic index اجلاليسيمي  باملؤشر 
) مؤشر ارتفاع مستويات السكر يف الدم(، ويذكر 
اجلاليسيمي  باملؤشر  املنخفضة  االغذية  بان 
الدم،  يف  السكر  نسبة  استقرار  على  تساعد 
عليه  السيطرة  وسهولة  الوزن  ادارة  يف  وتساهم 

 The Glycemic Load“ يف  ذكر  كما 
.”Counter

الجريب فروت
حارق  بكونه  فروت  اجلريب  اشتهر  لطاملا 
من  متوسطة  حبة  اجلسم!  يف  للدهون  طبيعي 
سعرة   82 يقارب  ما  حتوي  فروت  اجلريب 
تكاد  فيه  املياه  ونسبة  الياف،  غم  و3  حرارية، 
قد  ما  وهذا  مكوناته،  من   90% الى  تصل 
يجعله مميزا وذو دور مهم يف نزول الوزن والسيطرة 
عليه. ولقد بينت بعض الدراسات وجود مادة 
Narin� باسم تعرف  فروت  اجلريب   يحويها 
gin والتي لها دور يف السيطرة على مستويات 
يساهم يف خسارة  بدوره  والذي  الدم  السكر يف 
االليا  منسوب  وان  كما  عليه.  والسيطرة  الوزن 
وخسارة  املعدة  امتالء  يف  يساهم  فيه  فالعالي 

قبل  من   2012 نشرعام  تقرير  بحسب  الوزن 
”.Current Obesity Reports“

الرمان
يعتبر الرمان مصدر عالي للعناصر الغذائية 
واملعززة  جلسمك  املقوية  االكسدة  ومضادات 
اثبتت  التي  االغذية  احد  وانه  كما  ملناعته. 
االبحاث دورها يف فقدان الوزن. وشرب عصير 
الغير  للمشروبات  صحي  بديل  يعد  الرمان 
وفقا  البسيطة.  بالسكريات  العالية  الصحية 
الرمان  عصير  ان   MedlinePlus ملوقع 
اال  الوزن  وخسارة  السمنة  عالج  يستخدم يف 
والدراسات  االدلة  من  املزيد  الى  بحاجة  اننا 
لتاكد ذلك، ويرجح ذلك الى كونه غني مبادة 
تعزيز  عن  مسؤولة  تكون  قد  التي  البوليفينول 
Nu�“ الوزن كما ذكر يف مجلة نزول   عملية 

trition” عام 2012.

التفاح
لطاملا اعتبرت التفاحة اخلضراء شعار للتعبير 
الصحي،  التغذوي  والنظام  السليمة  احلياة  عن 
احد  فالتفاح  عدم!  من  يات  لم  بالطبع  وهذا 
الفواكه املميزة جدا والغنية مبحتواها من العناصر 
الغذائية وااللياف املفيدة جدا، فتفاحة متوسطة 
احلجم حتوي ما يقارب 95 سعر حراري، و 4.5 
الوزن  نزول  يف  فعال  دور  ولها  كما  الياف،  غم 
فقد اظهرت الدراسات ان تناول ثالث تفاحات 
يوميا يساهم يف نزول الوزن، ففي دراسة نشرت 
يف مجلة “Nutrition” عام 2003 اتضح ان 
 12 يوميا على مدى  تفاحة ثالث مرات  تناول 
اسبوع يساعد يف خسارة ما يقارب 2.7 باوند، 
التي  العالية  االلياف  كمية  الى  يعود  قد  وهذا 

يحويها التفاح. 
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مزدوج  تأليف  الكون«  »كتاب 
اجلزائريني  الفلكيني  للعاملني 
والدكتور  ميموني  جمال  الدكتور 
دار  عن  والصادر  قسوم،  نضال 
الكتب  أفضل  من  يعد  املعرفة، 
له  من  لكل  وبقوة  بها  ينصح  التي 
بـ »الكون » ليس فقط من  اهتمام 
يلقي  فالكتاب  العلمي،  اجلانب 
 : منها  جوانب  عدة  على  الضوء 
 / العلمي   / الديني  التاريخي/   (
الفلسفي... (، وال نعتقد يف كل 
أن  ثقافة  ورائحة  ذرة عقل  فيه  من 
ال يهتم بهذا املوضوع، فالكون بيتنا 
ال  ونحن  أبينا،  أم  شئنا  الواسع 
نكاد نكون إال جزءا ضئيال متناهيا 
يف الصغر منه، فتلك األسئلة عن 
)ماهيته / بدايته / تطوره / مآله / 
تطرق  تنفك  ال   ) به...  عالقتنا 
ننصحكم  لذا  حني،  كل  أدمغتنا 

بهذا الكتاب .
علمي  جوهره  يف  الكتاب 
عن  واضحة  فكرة  لتقدمي  يهدف 
توصل  وما  كبشر  احلالي  تصورنا 
إليه علماء الفيزياء والفلك للكون، 
أو بأصح عبارة »منوذج الكون« نقال 
األمريكي  والكاتب  الباحث  عن 
ال  بأّنه  )يصرح  الذي  هارسون 
يحق لنا استعمال لفظ »الكون« يف 
معظم األحيان، خاصة عندما يتم 
عرض التصورات البشرية املختلفة، 
املبادئ  على  مؤسسة  كانت  ولو 
بالنتائج  ومدعمة  الصلبة  العلمية 
املؤكدة،  والرصدية  التجريبة 
فيوصي بالتحفظ واستخدام مفهوم 

ومصطلح ص18.
للقارئ  املعرفة  هذه  وإليصال 
لتبسيط  الكاتبان  اضطر  العادي 
أكادمييا  مطروحة  معقدة  قضايا 
وقوالب  فيزيائية  نظريات  إطار  يف 
وصيغ رياضية، باستعمال التشبيه 
وإن  الدقيق،  والوصف  والقياس 
تدويرها  بعد  اكتمالها  بعدم  اعترفا 
أحكام  للضرورة  لكن  ندر  فيما 
عنها  يستغنى  ال  إضافة  والكتاب 

يف املكتبة العربية .
الباب األول: تاريخ مختصر 

لفكرة الكون
يف  العاملان  فيها  أخذنا  حيث 
مختلف  عند  الزمن  عبر  رحلة 
 ( السالفة  البشرية  احلضارات 
اإلغريقية   / البابلية   / املصرية 
هذه  ونظرة   ).... الصينية   /
احلضارات للكون ثم استوقفانا عند 

نصوص أصحاب الكتب السماوية 
املعروفة )التوراة / اإلجنيل / القرآن 
( ونظرتها ملوضوع الكون ليتم أتباع 
هذا الباب بفصل لتصورات العلماء 

املسلمني املشهورين.
الباب الثاني: الكون الحديث 

الباب  هذا  خصص  حيث 
وانعكاساتها  احلديثة  الفلكية  لثورة 
ثمار  كانت  والتي  الكسمولوجية، 
بداية  ق16م،  يف  العلمية  النهضة 
مبعركة املركز بني األرض والشمس، 
من نظرية كوبرنيكوس، إلى املنظار 
النيوتنية  الثورة  إلى  غاليليو  إلي 
والتصور املكانيكي للعالم، وتبعات 

القرن 19م.
بعدها مت إلقاء الضوء على التطور 
القرن  خالل  للكسمولوجيا  الهائل 
العلم  إلى  التخمينات  بعد  20م 
النيوتنية  امليكانيكا  ومن  الناضج، 
ألينشتاين  العامة  النسبية  إلى 
،أما من جانب علم الفلك فقد مت 
درب   ( مجرتنا  بنية  على  التعرف 
مجرة  بدورها  هي  التي   ،) التبانة 
هذا  مجرات  من  هائل  عدد  من 
حالة  يف  األخير  هذا  وإن  الكون، 

توسع .
العاملان يف عرضهم  ثم يخوض 
لنظرية االنفجار العظيم من ظهورها 
إلى تطورها، ما يسمح لنا بفهم أكبر 
للمراحل التي مر بها كوننا ، ليختم 
هذا الباب مبناقشة لنظرية التضخم 
األكثر  الباب  هذا  يعد  الكوني، 
لقضايا  لتناوله  الكتاب  يف  صعوبة 

بالغة التعقيد لغير املتخصصني .
الباب الثالث: مناقشات فلسفية 
توصلت  ما  يناقش  الباب  هذا 
للكون  العلمية  التصورات  إليه 
اإلنسان  وعالقة  الفكرية  وتابعاتها 
بالصراع  البداية  وكانت  هذا  بكل 
االنفجار  نظرية  حول  االديولوجي 
العظيم، وتأخر قبولها لدى األوساط 
العلمية كونها تقرر بداية الكون من 
أكثر  ذلك  بعد  تناوال  ثم  العدم، 
اجلدل،  أديرت حولها رحى  قضية 
األنثروبي(  )املبدأ  قضية  وهي  أال 
الكون  مركز  اإلنسان  اعتبر  والذي 

الذي يتمحور كل شيء حوله.
البداية  من  مهيأ  الكون  أن  أي 
الستقبال اإلنسان، ما يتعارض مع 
الطرح الكوبرنيكي التقليدي والذي 
مفاده انه ليس لإلنسان أية مكانة 
املشروع  إلى  تطرقا  ،ثم  الكون  يف 

ومدى  الكسمولوجي 
احلدود  رسم  محاولة  أي  معقوليته 
هذا  فهم  محاولة  فيها  يجوز  التي 
ثم  الساعة،  يف  املتمادي  الكون 
بطرح أسئلة إن كان وراء هذا الكون 

مغزى ؟
كان  بخامتة  الكتاب  ليختم 
فيها  ُعددت  اجلهد  لهذا  عصارة 

املتناقش  النقاط  من  جملة 
وعرض  الكتاب  ثنايا  يف  عليها 
تبقى  التي  النتائج  من  جلملة 
األخير  ويف  البحث،  قيد  بدورها 
 « بعنوان  مبلحق  الكتاب  دعم  مت 
للمراجع  وبقائمة   « االختزال  لغة 

والصور واألشكال.
لكم  أنقل  األخير  يف  دعوني 
يف  شيبان  سعيد  البرفيسور  شهادة 

»قصة  كتاب  »يشكل  الكتاب: 
الكون » ثمرة مميزة للنهضة الثقافية 
إّنه  املستقلة،  اجلزائر  يف  والعلمية 
تأليف علمي من مستوى عال ينشر 
بلغة القرآن الكرمي ويف ظالله لفائدة 
وهذا  املثقفني،  من  واسع  جمهور 
اللغة  يف  بكرا  يكون  يكاد  املوضوع 

العربية ».
بقلم: زكرياء هوايري

قراءة في كتاب »قصة الكون« 

 من التصورات البدائية 
إلى االنفجار العظيم

»أخبار الوطن« 

شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم المجال 

لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 
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أخبار الثقافة

يحتفل ديوان حماية وترقية سهل ميزاب )غرداية( بالذكرى اخلمسني إلنشائه والذي 
يصادف تاريخ 27 يناير 2020.

ويعتبر الديوان مؤسسة مكلفة بحماية و استعادة بريق املاضي املعماري الرائع وأصالة 
مهارات معمارية ال مثيل لها يف املجاالت الثقافية والعمرانية واالجتماعية للمنطقة.

وتتطلب اخلصوصية احلضرية ملنطقة ميزاب، التي تتميز بنسيج حضري عريق وموروث 
معماري ثمني من خالل القصور املشيدة وفق هندسة معمارية فريدة من نوعها، وضع أداة 

للمحافظة وترميم وتثمني هذا التراث الثقايف املادي والالمادي.
وملواجهة التدهور الذي يثقل كاهل هذا التراث الثمني الذي ال نظير له، قررت السلطات 

العمومية استحداث يف 27 يناير 1970 هذه الهيئة, التي كانت تدعى »ورشة ترميم سهل 
ميزاب« قبل أن تتحول إلى التسمية احلالية ديوان حماية وترقية سهل ميزاب .

وحددت هذه الهيئة التابعة لوصاية وزارة الثقافة هدف حماية وترقية التراث الثقايف املادي 
والالمادي واستحداث آليات مبا يسمح باحملافظة عليه وتطويره باعتماد دراسات وخبرات 

ناجحة يف مجال الترميم والتجديد، مثلما أوضح مدير الديوان.
وقد جنح ديوان حماية وترقية سهل ميزاب طيلة اخلمسني سنة يف إعادة تأهيل أكثر من 

ستني معلما تاريخيا بسهل وادي ميزاب ومناطق متليلي وبريان والقرارة والضاية بن ضحوة 
واملنيعة، حيث ساهم يف تصنيف ضمن التراث الوطني سهل ميزاب يف 1971 وقصر 

متليلي )1982( وقصر املنيعة )1985( وقصري بريان والقرارة يف 1998، مثلما شرح السيد 
كمال رمضان.

كما ساهمت ذات املؤسسة يف تصنيف سهل ميزاب تراثا عامليا من قبل املنظمة األممية 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( يف 1982.

هذا املجمع احلضري الغني باآلثار التاريخية وروعة مبانيه العريقة, يعد اليوم تراثا ودعامة 
حضارية يتعني احملافظة عليه وإعادة تأهيله بغرض تثمينه.

ويعد تصنيف هذا الفضاء املعماري من قبل اليونسكو ثمرة مسار طويل لتراكم تاريخي 
وللعمليات املنتظمة وإعادة التأهيل التي قامت بها السلطات العمومية من جهة وأيضا 

الرتباط سكان سهل ميزاب وغيرهم من الفاعلني احملليني بتراثهم املادي من جهة أخرى, 
حسبما شرح السيد رمضان.

ق.ث

خمسون سنة تنقضي عن تأسيسه  

ديوان حماية وترقية سهل ميزاب يحتفي بخدمة التراث 

في الفترة الممتدة بين 2 و7 فيفري المقبل
الجزائر تشارك في الدورة 16 
من مهرجان الشارقة للشعر النبطي 

عن  العربية  للسينما  ماملو  مهرجان  إدارة  كشفت 
فتح باب التسجيل للراغبني باملشاركة يف الدورة العاشرة 
يف  بالسويد  ماملو  مدينة  يف  ستعقد  والتي  للمهرجان، 
مسابقات  وتنقسم  املقبل،  أكتوبر  و13   8 بني  ما  الفترة 
الدورة العاشرة للمهرجان إلى مسابقتني: مسابقة األفالم 
الطويلة وتضم الروائية والوثائقية ومسابقة األفالم القصيرة 

وتضم الروائية والوثائقية.
املسابقة  فعاليات  مع  بالتوازي  املهرجان  سيضم 
املدارس،  )ليالي عربية، عروض  برامج خاصة  الرسمية 
متميزة  برامج  إلى  باإلضافة  واخلتام،  االفتتاح  فليمي 
عديدة ندوات، ولقاءات بني أبرز محتريف صناعة السينما 
خالل  وذلك  واالسكندينافية،  العربية  املنطقتني  يف 
فعاليات سوق مهرجان ماملو للسينما العربية الذي يعقد 

بالتوازي مع املهرجان يف الفترة من 9 و11 أكتوبر.
العربية  للسينما  ماملو  مهرجان  يعد  لإلشارة، 
النطاق  العربية خارج  للسينما  املهرجان األضخم واألهم 

اجلغرايف العربي وستكون الدورة العاشرة دورة غير مسبوقة 
وعدد  االختيارات،  وجودة  الفعاليات،  تنوع  حيث  من 
إلى  باإلضافة  املدعوين  العرب  والنجوم  األفالم،  صناع 
على  سنوات  عشرة  مبرور  خاصة  سينمائية  احتفالية 
قبالوى،  املخرج محمد  أعلن  املهرجان حسبما  تأسيس 

رئيس مهرجان ماملو للسينما العربية.
تبوِء  إلى  تهدف  طموحة  كفكرة  املهرجان  وانطلق 
مكانٍة خاصة متميزة يف السويد والدول االسكندينافية، 
التوقعات  فاق  سريعًا  وحضورًا  جناحًا  املهرجان  حقَق 
الفلسطيني  السويدي  املخرج  وأداره  املهرجان  وأسس 
املهرجان  قطع   2011 عام  تأسيسه  منذ  قبالوى،  محمد 
حتى  الطموح،  تسابق  بسرعة  ينمو  وراح  كبيرًا،  شوطًا 
أصبح املهرجان السينمائي العربي األكبر واألكثر شهرة يف 
أوروبا والوحيد يف الدول االسكندينافية، عكس املهرجان 

هموم السينما العرب.
صارة. ب

فعاليات  يف  اجلزائر  تشارك  أن  املقرر  من 
للشعر  الشارقة  مهرجان  من  الـ16  الدورة 
 2 بني  ما  الفترة  يف  عقدها   املزمع  النبطي، 
بالشارقة،  الثقافة  قصر  املقبل، يف  فيفري  و7 

مبشاركة محلية وخليجية وعربية.
يف  الفعالية  منظمو  أوضحه  ما  وحسب 
هذه  دورة  أن  لها،  الرسمي  باملوقع  نشر  بيان 
السنة ستعرف تكرمي الشعراء الرواد على غرار 
ومرمي  بالهلي  سعيد  ومحمد  السعدي  سيف 
سيتم  حيث  الوسطى«،  »شاعرة  الطنيجي 
احليرة  مجلس  يف  تقام  خاصة  ندوة  تقدمي  
مع  حوار  يف  اإلبداعية  شهاداتهم  األدبي 

اجلمهور حول أبرز محطاتهم مع الشعر.
أمسيات  عقد  املهرجان  يشهد  كما 
كما  الثقافة،  قصر  يف  املشاركني  للشعراء 
األدبي جلسة شعرية  احليرة  مجلس  يحتضن 
وندوة  العربي،  الوطن  شاعرات  من  لكوكبة 
من  لشعراء  األدبي  املوروث  من  »قراءات 

من  احليرة  »مجلة  بعنوان  وأخرى  اإلمارات« 
الشارقة: التجربة والتطلعات«.

من  أكثر  العام  هذا  املهرجان  ويستضيف 
ممثلني  عربية  دولة   15 من  وشاعرة  شاعرًا   50
ألعمار متنوعة ومدارس إبداعية متعددة، كما 
مصر  من  لشعراء  ديوانًا   30 طباعة  يستكمل 
طباعة  سلسلة  يف  ثالثة  كمرحلة  والسودان 
والعربية ضمن  واخلليجية  اإلماراتّية  الدواوين 
تواقيع  لها حفالت  تقام  املهرجان،  إصدارات 

عقب أمسيات املهرجان يف قصر الثقافة.
التابع  األدبي  احليرة  مجلس  ويقّدم 
عددًا  املهرجان  خالل  بالشارقة  الثقافة  لدائرة 
ديوان  إلى  إضافة  ومطبوعاته،  إصداراته  من 
»شاعرة الوسطى« وديوان الشاعر بالهلي ضمن 
إصدارات سلسلة الرواد التي يصدرها املجلس 

سنويًا احتفاًء بالرواد املكرمني.
ق.ث

صارة  بوعياد 
يتوفيتش«،  سبير  »فيتولد  بولندا  سفير  قال 
يف لقاء صحفي بقاعة فرانز فانون برياض الفتح، 
على  اجلزائر«  يف   rygor  « بـمسابقة  خاص 
العاملية  للحرب  البولندي  السري  العميل  خطى 
محافظة  مع  جمعه  الذي  اجلزائر،  يف  الثانية 
املهرجان الدولي للشريط املرسوم يف الطبعة الثاني 
والترويج  الثقايف  التبادل  تعزيز  إلى  يهدف  عشرة 

السياحي بني البلدين.
مضيفا سفير بولندا أن الهدف يتجلى أيضا 
باكتشاف تاريخ وثقافة البلدين من خالل الشريط 
املسابقة يف شخصية  الذي حدد سيناريو  املرسوم 
معالم  عن  البحث  استدعى  مما   ،»rygor«
الثانية،  العاملية  احلرب  اجلزائر خالل  بولندية يف 

البولونية  التاريخية  معالم  على  التعرف  إطار  يف 
واكتشاف تاريخها.

بني  من  كانت  بولندا  إن  »فيتولد«  مشيرا 
الدول األولى التي تعرفت على اجلزائر املستقلة، 
والفرنسية  اإلجنليزية  باللغتني  الكتاب  مفاد  وأن 
إثراء ثقافة وتاريخ بلد بحجم اجلزائر، قصد حتفيز 
مواطنني بلونيا باكتشافها عن طريق زيارتها يف إطار 

رحالت سياحية منتظمة.
توج املشروع الذي جمع كل من سفارة بولندا 
للشريط  الدولي  املهرجان  ومحافظة  اجلزائر  يف 
املرسوم بثالثة فائزين حيث جاء يف املرتبة األولى 
أنه  الفائز  عمله  عن  قال  الذي  صابر  سي  محرز 
اشتغل عليه ملدة 27 يوما من الكتابة والسرم، أما 
من ناحية البحث عن املعلومة كانت متوفر بشكل 

كبير عبر شبكة األنترنت.
يف حني قال محمد زكريا رابحي الفائز باملرتبة 
التاريخ من  لقراءة  السيناريو كان حافزا  الثانية أن 
وكذا  الثانية،  العاملية  احلرب  فترة  خاصة  جديد 
التقرب أكثر من تاريخ بولندا، والتجول يف شوارع 
يف  وتصويرها  بولونية  معالم  اللتقاط  العاصمة 
عن  البحث  على  عمد  كما  املرسوم،  الشريط 

شخصية »rygor« باملنظور اجلزائري.
بوجلى،  محمد  الثالثة  باملرتبة  الفائز  أما 
يف  السيناريو  توظيف  كان  شيء  أصعب  أن  أفاد 
عليه  اشتغل  الذي  النوع  بهذا  املرسوم  الشريط 
للمرة األولى، وهو املتمكن واملمارس حسب قوله 

يف رسم »املونغا«.

في دورته العاشرة بالسويد

مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل األفالم 

دليلة ناجم تعلن من رياض الفتح:

»ورش تكوينية في الشريط المرسوم 
ما بين سفارة بولندا و»فيبدا«

أعلنت محافظة المهرجان أعلنت محافظة المهرجان 
الدولي للشريط المرسوم الدولي للشريط المرسوم 
»فيبدا« دليلة ناجم في »فيبدا« دليلة ناجم في 
ندوة صحفية برياض ندوة صحفية برياض 
الفتح، عن المشروع الفتح، عن المشروع 

القادم الذي يجمعها مع القادم الذي يجمعها مع 
سفارة بولندا الذي يكمن سفارة بولندا الذي يكمن 
في ورش تكوينية بعد في ورش تكوينية بعد 
  rygorrygor « فتح مسابقة » فتح مسابقة
في الجزائر« في الشريط في الجزائر« في الشريط 
المرسوم يهدف إلى تعزيز المرسوم يهدف إلى تعزيز 
العالقات الثقافية ما بين العالقات الثقافية ما بين 

البلدين.  البلدين.  
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عوالم البحار في مجموعة 
زياد نكد الجديدة

اللبناني  املصمم  عرض 
العاملي زياد نكد مجموعته لربيع 
فعاليات  ضمن   2020 صيف 

أسبوع املوضة يف باريس.
التصّور الهادئ للجمال، أثمر 
املتخّيل  املاضي  سحر  بني  لقاء 
املصمم  جسدها  واقعية  وأناقة 
زياد نكد يف مجموعة مستلهمة 
وبريق  »أتالنتس«  مدينة  من 
السطح  بني  مازج  الذي  ألوانها 
من  »باليت«  خالل  من  والقعر 
ُتصر  ال  التي  املتدرجة  األلوان 

يف إطار زماني أو مكاني واحد.
املجموعة تتسم باحليوية، فتميزت القطع يف تطريز اعتمد اشكال 
التي  بالقصات  السحر  ويتعزز  البحر،  وجنمة  واالسماك  الصدف 
اعتمدها للتصاميم عبر قصة »حورية البحر« يف الفساتني التي تالصق 

اجلسم، وتظهر انوثته بطريقة أنيقة وراقية.
يتّوجها فستان زفاف ساحر، يختصر حيوية مجموعة  املجموعة 
فاللون  العمر.  ليلة  ألناقة  الفنية  التصورات  ويحتضن  »اتالنتس« 
باالضافات  بريقًا  ينعكس  به،  التصميم  تقدمي  مت  الذي  االبيض 
وسائر  ومرجان  وجنوم  اصداف  وتطرزه  والكريستال،  الفضي  بالونني 

التفاصيل املقتبسة من عوالم البحار.

صابرين تبدأ تصوير مشاهدها 
األولى في »ليالينا«

املصرية  املمثلة  تبدأ 
مشاهدها  تصوير  صابرين 
»ليالينا«  مسلسل  األولى يف 
املستشفيات،  بأحد  اليوم 
إلى  العمل  أسرة  وتنتقل 
من  عدد  لتصوير  هناك 
املشاهد، وذلك بعد انطالق 

أيام،  لـ4  واستمر  الزمالك،  منطقة  يف  املاضي  األربعاء  التصوير 
آخر  وعدد  ونورهان،  نصار  وإياد  عادل  غادة  بني  املشاهد  وجمعت 
من املمثلني. املسلسل تدور أحداثه يف إطار اجتماعي، ويعتمد على 
الصاوي،  خالد  صابرين،  عادل،  غادة  وهم  رئيسية  شخصيات   4
وإياد نصار، باإلضافة إلى مشاركة مجموعة من املمثلني، وهم نهى 
عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر 

الشرنوبي، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صاح.

سالف  السورية  املمثلة  تضر 
سيصور  مسلسل  لبطولة  فواخرجي 
»شارع  عنوان  تت  دمشق،  يف 
وإخراج  تأليف  من  شيكاغو«، 
جتاربه  ثاني  يف  العزيز،  عبد  محمد 

اإلخراجية يف الدراما التلفزيونية.
إلى  سالف  تعود  العمل  وبهذا 

العام  غيابها  بعد  السورية  الدراما 
عمل  آخر  صّورت  وقد  املاضي، 
»هوا  وهو   2018 عام  موسم  يف  لها 
أصفر« يف دمشق، وشاركها البطولة 
اخلال،  يوسف  اللبناني  املمثل 

واملمثل السوري وائل شرف.

سالف فواخرجي في أول أعمالها 
 بعد 5 سنواتهذا العام

سمية الخشاب تعود  للسينما
بعد غياب 5 سنوات عن السينما، علم موقع 
»الفن« أن الفنانة املصرية سمية اخلشاب اتفقت 
يف سرية تامة مع املنتج املصري أحمد السبكي، 
على عمل سينمائي جديد سيتولى إخراجه خالد 
أحمد  املصري  باملمثل  وسيجمعها  احللفاوي، 
السيناريو  بقراءة  موافقتها  ربطت  ولكنها  آدم، 
أواًل، والذي يكتبه حاليًا الكاتب محمد نبوي، 

وبعدها ستبدأ يف التعاقد الرسمي.
عرض  اخلشاب  تنتظر  أخرى،  ناحية  من 
تشارك  والتي  تخيب«،  يا  تصيب  »يا  مسرحية 
أغنيتني  فيها  وتقّدم  آدم،  أحمد  مع  بطولتها  يف 
بصوتها، إحداهما ستكون ديو يشاركها فيه آدم، 
العظيم،  عبد  حجاج  بطولتها  يف  يشارك  كما 

سامح حسني، ومروة عبد املنعم.

المحكمة تبعد  مريم حسين 
عن دولة االمارات

على  األحد،  اليوم  الستار،  اإلماراتي،  القضاء  أسدل 
القضية التي استمرت قرابة السنة، بني كل من اإلعالمي صالح 

اجلسمي، والفنانة املغربية مرمي حسني.
قابل  نهائيا غير  حيث أصدرت محكمة جنح دبي حكما 
العربية  اإلمارات  دولة  عن  حسني  مرمي  بإبعاد  لالستئناف، 
املتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة 

اإلعالمي صالح اجلسمي من التهم املنسوبة إليه.
بإدانة  يقضي  حكما  سابق  وقت  يف  احملكمة  وأصدرت 
اجلسمي  وصالح  والقذف،  بالسب  حسني  مرمي  الطرفني 
درهم  ألف   100 غرامة  بدفع  احلكم  ومت  والقذف،  بالسب 
يف  حساباتهما  إغالق  إلى  إضافة  الطرفني،  بني  مناصفة 
سناب شات ملدة شهر. وكانت قضية مرمي حسني وصالح 
التواصل  مواقع  على  واسعة  أصداء  قد وجدت  اجلسمي 
ضدهما،  صدرت  التي  األحكام  بسبب  االجتماعي 
وعلى إثرها مت االستئناف ضدها، وصدور احلكم ضد مرمي 
أنه  سابق،  مصور  مقطع  يف  اجلسمي  أكد  وقد  حسني، 
»ليس سيفا مسلطا على رقاب الفاشينستات أو الفنانات«، 
وقال: »يا غريب كن أديب، راعي قوانني وعادات البلد 

الذي تعيش فيه«.

اللبنانية رزان تطلق مجموعة 
صور لعام 2020

أطلقت النجمة اللبنانية رزان مجموعة صور حديثة لعام 2020 
، تضمنت املجموعة 7 لوكات مختلفة عن األخرى ، وكان من بني 
ove�  أبرز اللوكات اطاللة خاصة لعيد العشاق ، حيث ارتدت
rall  على كتفه ريش أحمر برز أنوثة رزان بشكل ملفت ومميزة ، 
العشاق لتكون على  وستعتمد صورة من املجموعة اخلاصة لعيد 

البوستر اإلعالني حلفالتها التي ستكون يف اسطنبول .
التصوير كان داخل االستديو وبعدسة املصور واملخرج املبدع 
 The  « خوري  روالن  املصمم  بإطاللتها  اهتم  عازوري،  سامي 
boutique » و محالت » Dress Gode » أما تصفيف 
الشعر ملزين املشاهير ميغو ايفازيان وامليك اب خبيرة التجميل مهى 

املولى.

إيهاب توفيق يثير الجدل 
التواصل االجتماعي بسبب  إيهاب توفيق، موجة من اجلدل يف مواقع  أثار املطرب 

الوقت الذي يغني ويرقص فيه، بينما رد آخرون بالقول إن حزنه يف القلب وهو لن يوقف بسبب إحيائه لهذا احلفل، فيما سخر البعض اآلخر من إطالق حليته حزنا على أبيه يف وتعرض توفيق النتقادات شديدة من قبل بعض املتابعني عبر هاشتاغ #إيهاب_توفيق ظهوره األول عقب وفاة والده يف حفل غنائي أحياه يف أحد نوادي القاهرة.
حياته وعمله بعد وفاة والده.
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المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي
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SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

لقد سعى اإلنسان دوما إلى حتقيق مفهوم اجلودة يف عمله ليضفّي 
عليه النجاح والّتميز ويوّفر أقصى درجات االستفادة من موارده أو ما 
أنفق ألجله، فارتبطت اجلودة قدميا بدرجة الدقة واإلتقان والّصالبة. 
والكلمة الالتينية Qualities تشير إلى طبيعة الشخص أو الشيء 
ودرجة الصالبة، فكان القدماء يراعون الدقة واإلتقان يف تصنيع متاثيلهم 
وإجناز مبانيهم وقصورهم للتفاخر بها....  أما حديثا، فتطّور مفهوم 
وازدياد  اإلدارة  علم  وتطور  الصناعية  الثورة  متطّلبات  ليواكب  اجلودة 
مختلف  يطال  وأصبح  جديدة  أبعادا  اتخذ  اجلودة  فمفهوم  اإلنتاج. 
جوانب احلياة سواء تعّلق األمر باملنتجات املادية أو باخلدمات والبيئة 
احمليطة. ومعروف أّن الدول العربية عموما متأخرة يف مجال اجلودة، إذ 
ال يتعدى نصيبها من شهادات اجلودة املمنوحة على املستوى العاملي 
 .2005 عام  الكويتية  القبس  نشرته صحيفة  تقرير  %0.6 حسب 
ومراعاة جتسيده  باملفهوم  االهتمام  وأخرى يف  دولة  بني  التفاوت  رغم 
على أرض الواقع، إذ تتصّدر دولة اإلمارات قائمة الدول العربية التي 

تسجل أعلى معدل للجودة يف مجاالت شتى . 
إّن سوء  بل  بالدنا،  واقعيا يف  قاصرا  اليزال  املفهوم  هذا  أّن  غير 
اإلجناز واإلنتاج و اآلداء هو ما يطبع كل األعمال واملشاريع، إلى درجة 
على  تقوم  التواطؤ  من  دوامة  يف  انخرط  كله  املجتمع  بأّن  فيها  تشعر 
التساهل واالرجتال ونبذ املعرفة إلجناز األعمال، مما جعل معايير اجلودة 
تصبح كماليات أو ليست أمرا ضروريا، والرداءة هي الظاهرة للعيان. 

ولعّل هذا الواقع احملبط، ينسحب على كل املجاالت من االقتصاد 
والتربية  والثقافة  والصحة  اخلدمات  إلى  والزراعة،  الصناعة  إلى 
السنوات  يف  املتعاقبة  احلكومات  أّن  رغم  والفن،  واإلعالم  والتعليم 
القطاعات  بعض  يف  اجلودة  مصطلح  توظيف  إلى  سعت  األخيرة 
الذي  التساءل  لكن  اإلنتاج.  يف  حتقيقها  إلى  نسعى  بأننا  واالدعاء 
يطرح نفسه بإحلاح، إلى أي مدى تتوّفر اجلودة يف حياتنا ؟ وهل فعال 
مجرد شعارات  كونه  يعدو  ال  األمر  أّن  أم  بتحقيقها؟  اهتمام  هنالك 

استهالكية يف الصالونات وأمام الكاميرات يف الندوات الصحفية؟. 
فالواقع يقول أّن مشاريعا سكنّية استهلكت املاليير استلمت دون 
تأشيرة اجلودة، وطرقاتنا تزّفت كل يوم دون مراعاة اجلودة، حتى أّن ما 
اصطلح عليه مشروع القرن ) الطريق السريع شرق غرب( انتهى بدوره 
قد  طائلة  مبالغ  التهام  وإلى  منه  مهمة  مبقاطع  اإلجناز  يف  عيوب  إلى 
تبني طريقا موازيا له لو روعي مبدأ اجلودة يف اإلجناز. التساقط الكبير 
للمطر عندنا أصبح مرادفا للخوف والهلع، ألّن املدن واألحياء تغرق يف 
مخّلفات وعيوب اإلجناز، فالبنى الّتحتية مشّوهة والقنوات غير مطابقة 
الهندسة  لقواعد  فيها  بطريقة سيئة ال مجال  منجز  والعمل  للمعايير 
للمشكالت  احللول  لتخلق  وجدت  أّنها  يفترض  التي  وابداعاتها 
يعترف  ال  العمومية  األشغال  قطاع  أّن  يقول  الواقع  املستعصّية، 
النهاية  تهتم يف  مؤّهلة و ال  أو غير  فاشلة  باجلودة، وتسّيره مقاوالت 
إال بتحصيل شيكات من ماليير الدينارات، ويترك الوضع على حاله 
املنتهية  ليستلمه مستفيدون آخرون من ثروة الصفقات واملشاريع غير 

وغير املجدية. 
لقد أجنزت يف العقد األخير مشاريع ومرافق عامة كثيرة، وبنّيت 
العديد من املؤّسسات التربوية واجلامعات ومعاهد التكوين واملكتبات 
العامة وعدد كبير من اإلدارات واملرافق العامة، لكنها تشترك جميعا 
طبع  الذي  اإلجناز  سوء  ولعّل  اجلودة،  مراعاة  وعدم  اإلجناز،  سوء  يف 
مرافق القطب اجلامعي أحمد البوني يف جامعة باجي مختار يف عنابة، 
مثال حي عن تلك املعاناة وذلك الهدر لألموال والطاقات الذي يتسّبب 

القائمون على املشروع خالل  فيه فقدان اجلودة يف اإلجناز، لقد سّلم 
العهدة الثانية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية كبيرة، 
أال وهي بناء صرح علمي لألجيال املقبلة، إلى أشخاص ال ميتلكون 
مقّومات اإلجناز وال يهتمون أصال لتوفيرها يف عملهم، والنتيجة اليوم، 
مبنى ضخم مشّوه جماليا وقاصر عمليا عن تأدية وظيفته كما يجب، 
إذ يعاني من التسربات املائية، ومشاكل خطيرة يف الكهرباء والتدفئة 
نسّي  املصمم  أّن  فيه، حتى  ورداءة كل عنصر  املاء  وتعطل شبكات 
أو تناسى إدراج مكتبة يف التصميم األولي ! لقد انتهت القضية إلى 
العدالة عام 2009 و جّرم مسؤولون محليون يف قطاع السكن والّتعمير 
اليوم  يدفعون  والعمال  واألساتذة  الطلبة  لكن  ببضع سنوات سجن، 
ثمن الصمت والتواطؤ عن غياب اجلودة يف العمل ألجل التغطية على 
الفساد واملفسدين وتقاسم ماليير صفقة كانت مغرية ومجزية لكل من 

طالت يده قليال من السلطة.
بلد  عاديا يف  أمرا  يحدث  ما  كثيرون  فيها  يرى  مرحلة  بلغنا  لقد 
ينتمي إلى العالم الثالث ويسير يف طريق النمو الطويلة منذ أزيد من 
خمسة عقود، فأصبح معيار اجلودة يف أي مجال هو آخر ما نهتم له أو 
نطرح أسئلة بشأنه، حتى إذا تعّلق األمر مبجاالت ترتفع فيها املسؤولية 
األخالقية واالجتماعية والتربوية، وتصبح حياة اإلنسان فيها عرضة 
مرادفا  أصبحت  التي  مستشفياتنا  يف  يحدث  كما  املباشر،  للخطر 
ال  هنالك  اإلنسانية  فاحلياة  اجلودة،  تراعي  ال  ألنها  وللفزع  للموت 
حتظى بالتقديس الذي يجدر بها، واملرضى مجرد حاالت أو أرقام يتم 
التعامل معهم كما يتم التعامل مع عناصر اإلنتاج يف مصنع أو ورشة 
ال يهتم الصانع فيها بدرجة اإلتقان أو الدقة، لكنه يعد فقط القطع 
املنتجة والتي سيبيعها مهما كان شكلها، ألّن املجتمع بدوره يبحث 
عن السعر فقط وال يهمه جودة املنتج. واملفارقة يف اجلزائر أّن السعر 
قابل لالرتفاع دوما حتى وإن انخفضت جودة املنتج، مثلما كشفت 
عنه فضيحة السيارات املرّكبة يف اجلزائر، التي انتهت إلى كونها مجّرد 
حيث  الصعبة،  العملة  وتهريب  اجلزائريني  أموال  الستنزاف  واجهة 
يقتني  أّنه  ذلك  يشعر،  ال  حيث  من  بدوره  متواطئ  املواطن  يصبح 
الباطن وحتت  عقله  بسعر مضاعف، ألنه يف  اجلودة  منتوجا ضعيف 
كانت  مهما  تكلفة  األقل  عن  البحث  تعّود  معّينة،  ذهنيات  تأثير 

التداعيات ليشعر بأنه .. 
ويبقى أهم وأخطر مجال يظهر فيه زيف التصريحات وعمق الهوة 
بني التنظير واملمارسة، هو مجال التربية والتعليم الذي عقدت وماتزال 
تعقد سنويا العديد من امللتقيات والندوات بشأنه يف العالم العربي، 
لتفعيل مفهوم اجلودة الشاملة وجعلها واقعا ملمومسا ينعكس إيجابا 
يف مخرجات العملية التعليمية، لكن الواقع نفسه يشير إلى قلة املوارد 
التخطيط  من  التربوية  الكفاءات  واستبعاد  لذلك،  املرصودة  املادية 
واإلبداع، وحشو البرامج الدراسية وتناقضها مع املأمول وإثقال كاهل 
جودة  عن  تتحّدث  أن  ميكن  فال  البرامج،  بتلك  والطلبة  التالميذ 
والتدفئة  املطاعم  إلى  تفتقد  املدارس  فيه  مازالت  وقت  يف  التعليم 
والنقل املدرسي، أو ال ميارس فيها التلميذ الرياضة و الفنون وال متنحه 
أي مجال إلبراز مواهبه املتفّردة، وال ميكن أيضا أن نتحّدث عن جودة 
أن أصبح جسر  بعد  واملعلم  التلميذ  الثقة بني  تزعزع  التعليم يف ظل 
التواصل بينهما مبنيا على مدى استجابة أوليائه لدفع ثمن الدروس 
نستخدم  ونحن  التعليم  جودة  عن  احلديث  ميكن  وال  اخلصوصية، 
طرقا قدمية للتلقني والتعليم ألن وسائل العمل غير متوفره. وكل هذه 

النقائص تنسحب على التعليم العالي مع بعض الفروق. 
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 سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل األسبوع املنصرم، 24632 تدخال من بينها 16482 
 تدخال خاَص عمليات اإلجالء الصحي، حيث أجلت هذه الوحدات 16120 مريضا وجريحا إلى

. املستشفيات
 أما فيما يخص حوادث املرور، فنّفذت وحدات احلماية املدنية 1818 تـدخـال من أجل

 995 حادث مرور أدت إلى هالك 35 شخصا وجرح 1139 آخرين مت إسعافهم ونقلهم إلى املراكز
 االستشفائية. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت يف واليـة الوادي بوفاة 12 شخاصا وجرح 61 آخرين مت

. إسعافهم وحتويلهــم إلى املراكز االستشفـائية على إثـر 19 حادث مرور
 رحمة عمار

بلسان عبد العزيز تويقر 

  بسبب غياب التأهيل وشروط الّسالمةبسبب غياب التأهيل وشروط الّسالمة  

  غلـُق غلـُق 33 محطات توزيع الَوقود بجيجل محطات توزيع الَوقود بجيجل

الُقرعة شِملت 3400 طلبا باألغواط

  المقصّيـون مـن االستفـادة
 من قطـع األراضي يحتّجون

 أجرت، أول 
 أمس، مصالح بلدية

 األغواط، بقاعة
 دادة بن يونس،

 حتت إشراف رئيس
 البلدية، قرعة

 منح قطع األراضي
 االجتماعية

 التي تقدم بطلب
 االستفادة منها
 أكثر من 3400

 شخص عبر مختلف
 التجزئات، وذلك
 حتت حراسة أمنية

.مشّددة
 وقد جتمع العشرات من املقصيني من أمام القاعة يف حركة احتجاجية متواصلة

 منذ إشهار القائمة يوم اإلثنني املنقضي، والتي تضم أكثر من400 مستفيد مت
 تعويضهم. فيما نظم من أقصتهم جلنة الطعن احتجاجا طالبوا من خالله بفتح

. حتقيق معمق يف هوية املستفيدين، إذ تكشف القائمة وجود جتاوزات، حسبهم
 وحسب مصدر من البلدية، فإن طلبات احلصول على قطعة أرض جتاوزت 32

 ألف طلب، استوجبت وقتا كبيرا لفرزها والتحقق من أحقية طالبيها يف احلصول
.على قطعة أرض. يذكر أن والية األغواط لم توزع أراٍض منذ سنة 1992
عبد القادر نورين

 أغلقت، مؤخرا، مصالح مديرية البيئة لوالية جيجل، يف 
الوالئية اللجنة   إطار عملية مراقبة املؤسسات املصنفة من طرف 
القطاعات عديدة  من  املتشكلة  املصنفة،  املؤسسات   ملراقبة 
والعنصر، قاوس  بلديتي  من  بكل  للوقود  محطتني   والهيئات، 
 بسبب انعدام شروط سالمة البيئية والسالمة األمنية، ويدخل
 هذا اإلجراء يف إطار البرنامج املسطر من طرف هذه اللجنة، من
 أجل إعادة تأهيل جميع محطات اخلدمات املوجودة على مستوى
 والية جيجل بعد عدم امتثال مسيري هذه احملطات لإلعذارات

.التي وجهت إليهم سابقا
 كما جرى غلق محطة الوقود الكائنة يف بلدية الطاهير وسط 

 بصفة نهائية، بعد حتويل نشاطها إلى محطة جديدة تقع بجانب
 املنطقة الصناعية أوالد صالح ببلدية األمير عبد القادر املجاورة،
كانت ملا  نظرا  بسببها،  املرفوعة  العديدة  الشكاوى  بعد   وذلك 
 تسببه من عرقلة للحركة املرورية وعدم مالئمة موقعها مع التوسع

 العمراني الكبير الذي عرفته مدينة الطاهير، ثاني أكبر بلدية من
. حيث الكافة السكانية على مستوى والية جيجل

 جدير بالذكر أنه، حسب تصريح مدير البيئة لوالية جيجل  
ملراقبة الوالئية  اللجنة  فإن  الوطن »،  لـ » أخبار   وحيد تشاتشي 
)2018 منذ  )أي  سابق  وقت  يف  قامت  قد  املصنفة   املؤسسات 
 بزيارة جميع محطات الوقود املوجودة على مستوى إقليم الوالية،
إعذارات اللجنة خاللها  28 محطة، ووجهت  بـ   واملقدر عددها 

.جلميع مالكها، بعدما رفعت اللجنة املختصة حتفظات بشأنها
 كما أضاف املسؤول أنه خالل العام املنقضي 2019، مت غلق

وتاكسنة وامليلية  بلدية جيجل  من  وقود يف كل   ثالث محطات 
التحفظات امتثال أصحابها ورفع  الذكر. وبعد   لألسباب سالفة 
 التي سجلت من قبل اللجنة املختصة، أعيد فتح تلك احملطات

.يف حلة جديدة
 ز . د

 أذكُر، وأنا أشتغُل يف منبٍر 
آَخر غيَر هذا،  منُذ سنواٍت، 

ويف إطاٍر مَهِنّي، أّنني 
التقيُت عدًدا من فّلحي 

واليِة »سوق اهراس«، 
الذين استثَمروا يف َتربّيِة 
األبقار احَللوب، وجَعلوا 

ِمن هذه الواليِة احُلدودّية 
تتربُع على رأِس الِواليات 
امُلنتجِة للحليب؛ غيَر أّن 

غياَب سياسٍة واِضحة 
حلماية وَتشجيِع اإلنتاج 
الَوطنّي جعَل العشراَت 

من الّشاحناِت التي َتنقُل 
احلليَب يف ّصهاريَج إلى 
مصنع عّنابة ترميِه يف 
رقاِت، بعَد أن عجَز  الطُّ

امَلصنُع عن استيعاِب كمّياِت 
احلليِب امُلنتَجة. .)و تعود 
ادراجها( دوَن احلديِث عن 
كمّياِت احَلليب التي َيرميها 

عاب! الَفلحوَن يف الشِّ
 هذا الَوضُع دفَع العشرات 

من امُلستثمرين إلى الُعزوف 
عن تربّيِة األبقار احَللوب، 
غاُر أيًضا  ون الصِّ وَبدأ امُلربُّ
ينكِمشون، وانحصرت - 
عبة يف  بذلك - هذه الشُّ
ها األقصى، وضاَعت  حدِّ
فرصٌة لتنميِة امَلنطقة، 

وجعِلها ُقطًبا ِفلحيا 
بامتياز، كَما ضاعت ُفرصة 
َتقليِص اسِتيراد هذه املادة 

احليوية، التي تستنزُف 
خزينَة الّدولة عبَر آلياِت 

الّدعم احلالّية. 
 تذّكرُت هذه الَوقائَع وأنا 
أتاِبع، ككلِّ اجلزائريني، 

اجَلدَل القائَم حاليا 
بخصوِص حليب األكياس، 

وَعنترياُت وزيِر الّتجارة 
الذي اّتهَم »املافيا« 

بالوقوِف وراَء أزمة احلليب 
؛ بينما األزمُة ُمتدٌة يف 

التاريخ ؛ فكثيًرا ما يريدوَن 
قاش العام إلى  توجيَه النِّ

ُجزئياٍت ال ُتغني وال ُتسِمن 
من جوٍع، ألّن امَلسكوَت عنه 
يف قضية احلليِب هو غياُب 

سياسة حكومّيٍة واضحة 
حلفِظ أموال اجَلزائريني 

عبَر الّدفع بالفلحني 
وامُلستثمرين إلى العودة 
ا لتحريك اإلنتاج،  فعلّيً

والّدفِع به نحَو خلق الّثروِة 
عبر أدواٍت واضحة بعيًدا 

عن اخِلطابات والَعنتريات؛ 
فل ُيكن محاربُة املضاربة 

مة يف  و«املافيا« امُلتحكِّ
َمفاصل األسواق وقوِت 

اجلزائريني إال عبَر برامَج 
وسياسات تنموية تأخُذ 

يف احُلسبان تطويَر اإلنتاج 
، وتعيُد بناَء مفهوم  امَلليِّ

الّثروة. 

 وإلى أن يحدَث هذا، 
سنبَقى نبحُث عن كيِس 

حليٍب كلَّ صباح عبَر نقاِط 
البيع املختلفة، وطبًعا 

ُف لصاحب الُدّكان  سنتزلَّ
حتى نتمّكن من احلصول 
على«شكارة دون َتتام«!

 مصــرُع 35 شخصــا فــي حــوادث سيــــر 
خالل أسبوع

 الحليــب

المسيلة

 عّماُل عقود ماقبل الّتشغيل يحتجون

 أقدم، صبيحة أمس، العشرات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على تنظيم وقفة 
.احتجاجية من أمام مبنى الوالية

 وحسب العديد منهم، فإن احلركة االحتجاجية جاءت على خلفية رد مديرية التربية على 
 مطلب العمال العاملني باملؤسسات التربوية القاضي بإدماجهم مهنيا. يف حني، تأسفت املديرية عن
 عدم وجود مناصب مالية لإلدماجهم، وهو األمر الذي أثار حفيظة الكثير، متسائلني يف الوقت ذاته

.عن جدوى امللفات التي سبق أن طالبت املديرية املذكورة بإيداعها
 ووقف احملتجون ساعات طواال أمام املدخل الرئيس ملبنى الوالية، قصد احلديث مع الوالي الذي

.استقبل - حسبهم - ممثلني عن احملتجني

بعَد تداوِل أخبار حول توقيف توظيفهم

 طلبــُة الَمدرســة الُعليــا
 لألساتذة بقسنطينة يحتجون

 نظم، يوم أمس، طلبة املدرسة العليا لألساتذة »آسيا جبار« بقسنطينة إضرابا 
 مفتوحا عن الدراسة، بعد قيامهم يوم أول أمس بوقفة احتجاجية عقب لقائهم مع
 مدير املدرسة، لتوضيح التصريحات األخيرة التي تروَّج حول توقيف توظيف طلبة

 املدرسة العليا لألساتذة، حيث كان التوظيف يتم مبجرد تخرجهم مباشرة األمر الذي
 .رهن مستقبل املتخرجني من اجلامعات وأحال الكثير منهم على البطالة
 هذا، وقد طالب طلبة املدرسة العليا لألساتذة الوزارة بتفنيد ما جاء يف بعض

 وسائل اإلعالم بشأن توقيف توظيف خريجي املدارس العليا، مهددين بالتصعيد يف
 .حال التزام الوزارة الصمت

 خديجة بن دالي


