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 ..االختباراُت اجَلامعّية

ِعندمــا ُيصبـح الغـشُّ أسلوَب 
حيــاة ووسيلــة نجــاح!

 مع كلِّ موسم جديد لالمتحانات 
 اجلامعية، يواِجُه األساتذة املؤّطرون

 الصعوبات نفسها يف التصدي حملاوالت
 الِغّش التي ال تتوقف. ومع كل

 موسم جديد أيضا، َتَتجّدُد األسئلة
 والهواجس نفسها بسبب استفحاِل

اهرة امَلشينة، لتغدَوّ قاعدًة  هذه الظَّ
 وحًقا مشروعا يف عقول عدٍد كبير

 من الّطلبة، إلى درجة أّنه ال ينُقصهم
 ِسوى رفع شعارات للمطالبة بتقنيِنه،
 على أن يكوَن مبارزًة مفتوحة؛ الغلَبُة

!فيها. . لألدهى
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12
  كبـــاُربـــالِد الّضباب
يريـــدون سليمانــي

:»امُلنتجة سميرة حاج جيالني لـ »أخبار الوطن

 أحمـد باي بأنامَل جزائرّيٍة وُبعٍد
ينما عالمي قريًبا في قاعاِت السِّ

 كشفت امُلنتجة سميرة حاج جيالني أن فيلم »أحمد باي« 
 تخطى مرحلَة التصوير التي دامت 14 شهرا من الَبحث والعمل
 اجلاد. وأضافت حاج جياللي تقول إن الفيلم أعّدته أنامل كّلها
 جزائرية، انطالقا من الّديكور واملالبس وحتى األكسيسوارات،
 وهو عرض ميتد ساعتني وخمس دقائق، كما أّكدت أنها سلمت
 نسخة الفيلم النهائية للمركز اجلزائري لتطوير السينما، يف

.انتظار مروره على جلنة املراقبة

08
 األغواط

 تسليـُم َمشــروع
كة الحديدّية  السِّ
نهايــَة 2020

05
 قاملة

 غضــٌب واحتقــان
 واحتجاجات بسبـِب
كن االجتماعـي  السَّ

10
 دياُر الَغرب بالعاصمة

 الُمستفيــدون مـن
 السكــن التساهمـي
 ُيطالبون بعقــوِد

مورينو رفَع أسهَمُه عالًيا

03

23 ■  بقلم: د. حسينة بوشيخ أستاذة بقسم علوم

02
 َجرى الّتطرق إلى امِلَلفِّ االقتصادي والّذاكرة والتأِشيرة

الَجزائـر ُتنّبـه فرنسا بخطوِطها 
الَحمـراء فـي ليبيـا وَمالـي 

 َحّل، أمس الثالثاء، وزيُر اخلارجية الِفرنسي »جان إيف لودريان« باجلزائر، لتكون 
 هذه الّزيارة أّول زيارة ملسؤول فرنسي إلى البالد منذ تنصيب الرئيس تّبون. ُيذكُر
 أن الزيارة جاءت بعد 48 ساعة فقط من لقاء رئيس اجلمهورية بنظيره الفرنسي
 »إميانويل ماكرون« ببرلني األملانية،على هامش املؤمتر الدولي حول ليبيا املنعقد

.األحد املنقضي

 ضرائٌب على امَلواد املستوردة امُلنافسة للمنتوِج احمللِّي

إعـــداُد ِبطاقيَّـــة وَطنيــــٍة 
للُمنتجــــــات  الَمحلّيــــة

 كشَف وزير التجارة كمال رزيق، 
 أمس الثالثاء، أنه جرى االنطالق يف

 التحضير إلعداد بطاقّية وطنية
 تتضمن قائمَة املنتجات امُلصّنعة
 باجلزائر، متهيًدا لضبط الئحة

صة لالستيراد. ويف  املنتجات املرخَّ
 هذا الصدد، قال الوزير إن ضرائب

 ستفرُض على املواد املستوردة
ي .املنافسة للمنتوج احمللِّ

 وأكد املسؤول ذاته أن أي »منتج يتم
 تصنيعه يف اجلزائر سوف مينع من
 االستيراد مستقبال ، باستثناء   إن
 كانت الكميات ال تغطي احتياجات

.»السوق الوطنية

04

 80 % من امَلساكن معرضة لالنهيار 

َمراقـٌد بــال َحيـــاة!َمراقـٌد بــال َحيـــاة!



02
أخبار السياسة

مت الّتطرق مللفِّ الذاكرة والتأشيرة وامللف االقتصادي 

الجزائر تنبُِّه فرنسا بخطوطها 
الَحمراء في ليبيا  ومالي 
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عّمـــــار  قـــردود
هذا،  ورّكز اللقاء الذي جمع بني وزير الشؤون 
اخلارجية  ووزير  بوقادوم  صبري  اخلارجية 
الفرنسية »جان إيف لودريان« على عدة محاور 
الوطنية  الذاكرة  ملف  رأسها  على  أساسية، 
إلى  باإلضافة  األشخاص  تنقل  وحرية 
الدبلوماسية  والقضايا  الدينية  الشعائر  ممارسة 

الكبرى.
خارجيتها  وزير  طريق  عن  اجلزائر  وشددت 
فيما  فرنسا  وبني  بينها  التنسيق  ضرورة  على 
غرار  على  الدولية  القضايا  كبرى  يخص 
يف  يندرج  ما  وفق  واملالية،  الليبية  القضيتني 
تعليمات رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.

ومت خالل هذا اللقاء احلديث عن حرية ممارسة 
الشعائر الدينية، باإلضافة إلى احلديث حول 
املسلمة  للجالية  الكبير  ودوره  باريس  مسجد 

يف فرنسا خاصة وأوروبا عموًما.
وحسب ما تَضّمنه برنامج اللقاء بني الطرفني، 
التعاون  آليات  تسريع  على  الوزيران  اتفق 
مع  باملوازاة  الصناعة،  وخاصة  االقتصادي 
االتفاق على الشروع يف التحضير للقاء اللجنة 
احلكومية رفيعة املستوى التي يترأسها مناصفة 
الوزير األول اجلزائري والوزير األول الفرنسي، 
باملوازاة مع مواصلة املشاورات السياسية على 

مستوى األمانة العامة لوزارتي اخلارجية.
بني  والذاكرة  األرشيف  مللف  الطرفان  وعاد 
التأشيرة  ملف  عن  فضاًل  وفرنسا،  اجلزائر 
مطلبا  كان  والذي  األفراد  تنقل  وحرية 

جزائري، حيث مت الـتأكيد على معاجلة هذا 
ما  وفق  التأشيرة  إجراءات  وتسهيل  امللف 

يتناسب مع عالقات البلدين.

بوقادوم: إعادة تفعيل 
الّلجنة احلكومية عالية 

املستوى بني اجلزائر وباريس
تقرر  إنه  بوقادوم  صبري  اخلارجية  وزير  قال 
املستوى  عالية  احلكومية  اللجنة  تفعيل 
بوقادوم،  وأفاد  األولني.  للوزيرين  بالنسبة 
مت  أنه  صحفية،  ندوة  خالل  الثالثاء  أمس 
االتفاق مع نظيره الفرنسي على إعادة تفعيل 
الوزارة  بني  املستوى  العالية  احلكومية  اللجنة 

األولى اجلزائرية ونظيرتها الفرنسية.
الطرف  مع  احملادثات  بأن  بوقادوم  وأفاد 
ملفات،  عدة  حول  أساًسا  متحورت  الفرنسي 
والسياسي.  االقتصادي  القطاع  يف  أبرزها 
وأضاف بوقادوم أن الطرفني اتفقا على تفعيل 
مختلف اآلليات املوجودة بني اجلزائر وفرنسا.
مواصلة  على  أيضا  »اتفقنا  بوقادوم  قال  كما 
السياسية  واملشاورات  االستراتيجي  احلوار 
بالقول:  الوزارتني«.وأشار  مستوى  على 
تنقل  ملف  »لودريان«  مع  كذلك  »ناقشت 
اإلطار  هذا  ويف  البلدين،  بني  األشخاص 
أصررت على معاجلة امللف باملرونة التي تليق 

بحجم ومستوى العالقات بني البلدين«.

لودريان: باريس ستتعاون مع 
اجلزائر من أجل وقف إطالق 

النار 
»جون  الفرنسي  اخلارجية  الشؤون  وزير  صرح 
باجلزائر  الثالثاء،  أمس  لودريان«،  إيف 
وسلم  توازن  »قوة  تعد  اجلزائر  بأن  العاصمة، 
واحلوار  الدول  سيادة  باحترام  بحزم  تتمسك 
للصحافة  به  أدلى  تصريح  ويف  السياسي«. 
الشؤون  بوزير  جمعه  الذي  اللقاء  عقب 
»لودريان«  أكد  بوقدوم،  صبري  اخلارجية 
على »تطابق وجهات النظر بني فرنسا واجلزائر 
ويشكل التشاور فيما بينهما أولوية«، مضيًفا 
أن »اجلزائر تعد قوة توازن وسلم تتمسك بحزم 

باحترام سيادة الدول واحلوار السياسي«. 
و امللفت للنظر أنه ألول مرة لم يستقبل وزير 
الفرنسي  بوقادوم نظيره  صبري  اخلارجية 
بومدين  لودريان« يف مطار هواري  إيف  »جون 
من  الفرنسي  الوزير  استقبل  حيث  الدولي، 

طرف وزير منتدب باخلارجية.
مع  ستتعاون  بالده  أن  »لودريان«  أكد  كما 
والعودة  النار  إطالق  توقيف  أجل  من  اجلزائر 
اجلزائر  أن  »لودريان«  ليبيا.وأضاف  للحوار يف 
وفرنسا اتفقتا على التعاون حملاربة اإلرهاب يف 
إلى أن اجلزائر قوة  املتحدث  الساحل. وأشار 
توازن وسالم يف املنطقة، ولها كلمة مسموعة 

ميكن االستثمار فيها.

إعالن  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  َنت  ثمَّ
تبون  املجيد  عبد  اجلزائرية  اجلمهورية  رئيس 
بني  يجمع  حوار  لتنظيم  اجلزائر  استعداَد 
اجلزائر  أن مصداقية  الليبيني، مؤكدة  الفرقاء 
وثقلها الدبلوماسي باإلضافة إلى وقوفها على 
الليبية،  األطراف  جميع  بني  واحدة  مسافة 
يؤهلها إلجناح هذه املبادرة والعمل على خلق 
مسار سياسي حقيقي بني مختلف األطراف.

الليبية  اخلارجية  لوزارة  الرسمي  الناطق  وقال 
للقناة اإلذاعية  القبالوي، يف تصريح  محمد 
القت  اجلزائرية  املبادرة  »هذه  إن  األولى،  
وجارة  شقيقة  دولة  فاجلزائر  كبيرا،  ترحيبا 
الفرقاء  جلمع  املبادرة  هذه  تتبنى  من  وهي 
أخرى  تدخالت  أّي  عن  بعيدا  الليبيني، 

سلبية وليست إيجابية«.
إن  الليبية  اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 
لنا  يعني  املوقف  هذا  عن  اجلزائر  »إعالن 
متاًما  محايدة  اجلزائر  وأن  خصوًصا  الكثير، 
فيما يخض الصراع داخل الدولة الليبية، وهو 
ُمعلن يف كثير من مواقفها وهو محل ترحيب 
مضيًفا  الليبية«،  احلكومة  طرف  من  وإشادة 
الوفاق  ملسار  حقيقية  مساحة  »اجلزائر  أن 
الليبي، وهذا ما سيساهم يف وقف شالل الدم 

املتدّفق على األراضي الليبية«. 
األحد  أعرب،  قد  تبون  الرئيس  كان  و 
الحتضان  اجلزائر  استعداد  عن  املاضي، 

جملة  ورفضها  الليبيني،  األشقاء  بني  احلوار 
وتفصيال سياسة فرض األمر الواقع بالقوة يف 
األزمة  حول  برلني  مؤمتر  يف  تبون  ليبيا.ودعا 
الليبية املجموعة الدولية إلى حتمل مسؤولياتها 
البلد  السلم واألمن يف هذا  يف فرض احترام 
الذي ترفض اجلزائر املساس بوحدته الوطنية 

وسيادة مؤسساته.
طريق  خارطة  وضع  على ضرورة  تبون  وشّدد 
الهدنة والكف  تثبيت  املعالم تشمل  واضحة 
بالسالح، إلبعاد  الليبية  تزويد األطراف  عن 
الفرقاء  املنطقة، ودعوة  شبح احلرب عن كل 
الليبيني إلى طاولة املفاوضات حلل األزمة عبر 
احلوار وبالطرق السلمية لتفادي االنزالق نحو 

املجهول.

عّمــــار قـــردود

َحّل، أمس الثالثاء، 
وزير اخلارجية 

الفرنسي »جان إيف 
لودريان« باجلزائر 
يف أول زيارة ملسؤول 
فرنسي إلى البالد 

منذ تنصيب الرئيس 
تبون، يف حني جاءت 
الزيارة بعد 48 ساعة 
فقط من لقاء رئيس 
اجلمهورية بنظيره 
الفرنسي، »إميانويل 

ماكرون«، ببرلني 
األملانية،على هامش 
املؤمتر الدولي حول 
ليبيا األحد املاضي.

قال إن االستفتاَء نقطة فاصلة 

ل لجنًة إلعداد ُمسودة للدستور  األفالن يشكِّ

قال علي صديقي األمني العام بالنيابة حلزب جبهة التحرير الوطني إّن احلزب 
بتعديل  اخلاص  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  قرار  يثّمن  العتيد 
الدستور، معتبًرا هذا القرار استجابة ملطالب الشعب.وأكد صديقي أن هذا 
القرار يأتي استجابة ملطالب الشعب اجلزائري، مشيًرا إلى أن اجلزائر بصدد 
مراجعة الدستور وليس بصدد إعداد دستور جديد، مضيفا أن هذه املراجعة 

تأتي يف مرحلة هامة وحساسة.
أمر  هو  الشعبي  االستفتاء  إلى  الدستور  إخضاع  أن  إلى  صديقي  أشار  و 
القانون.و  الفرد، ويكرس دولة  بأنه سيكون ضامن حلريات  ما يوحي  هام، 
كشف صديقي عن عزمه تشكيَل جلنة على مستوى احلزب العتيد مهمتها 
تنتهي عند إعداد املسودة، إذ ستعمل على حتليل واستشراف جتربة احلزب 

الدستورية، وقياس التطور.
موفق رباح

احَلركة التقوميّية لــألفالن:

ُنطالب بمؤتمٍر استثنائي والُخروَج 
بقيادٍة وطنّية

أفاد بيان صادر عن احلركة التقوميية ملسار حزب جبهة التحرير الوطني وتأصيله أنه مت 
عقد اجتماع حتت إشراف منسق احلركة عبد الكرمي عبادة، بحضور قيادات احلركة 
التقوميية لواليات الشرق اجلزائري، لدراسة املستجدات على الساحة الوطنية والوضع 

العام يف البالد ودول اجلوار وما آل إليه احلزب العتيد.
التي يشهدها حزب  املزرية  الوضعية  إلى  التطرق مجدًدا  البيان، فإنه جرى  و وفق 
بحسبهم.   – املتتالية  واإلخفاقات  اخلطير  االنحراف  بعد  الوطني،  التحرير  جبهة 
أدبيات  حساب  على  املتداولة  العملة  أصبحا  الذمم  وشراء  الفساد  إن  هؤالء  وقال 
ما  وهو  نوفمبر،  ثورة  وقيم  وُمُثل  ومبادئ  والداخلي  األساسي  وقانونه  احلزب 
يستوجب اتخاذ موقف مسؤول بدون مواربة إلنقاذه وإعادة االعتبار لهياكله النظامية 

على مختلف املستويات.
و نّدد البيان مبا وصفه باملناورات التي حتاك من وراء الستار من طرف قيادة فاقدة لكل 
عي زوًرا متثيل احلزب العتيد وبلجنة مركزية ُجّل أعضائها غير شرعيني  شرعية، تدَّ
وال عالقة لهم باحلزب الذي أصبح نتيجة هذه املمارسات رقًما مهماًل يف معادلة 

بائسة.
امللتزمني  البيان باإلسراع يف تشكيل جلنة وطنية من املناضلني واملواطنني  و طالب 
مببادئ احلزب لتحضير املؤمتر االستثنائي حلزب جبهة التحرير الوطني واخلروج بقيادة 
وطنية تتمتع باملشروعية والشرعية،  تضمن التواصل اإليجابي بني األجيال وتعيد 

جلبهة التحرير رمزيتها وأصالتها وتتصدى لكل االنتهازيني والدخالء. 
عّمــــــــار قـــردود

تّبون َيلتِقي ببعِض ُمدراء المؤسسات 
اإلعالمّية الّيوم 

يجري رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الّيوم األربعاء، مقابلة صحفية مع عدد 
من مدراء ومسؤولي املؤسسات اإلعالمية الوطنية العمومية واخلاصة.

ويأتي اللقاء، بحسب بيان رئاسة اجلمهورية، تنفيذا اللتزامات الرئيس تبون بعقد 
لقاءات دورية مع املؤسسات اإلعالمية، قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة حول 

قضايا الساعة التي تشغل باله يف الداخل واخلارج.
وتخص الدعوة، هذه املرة، املؤسسات اإلعالمية التالية: التلفزيون العمومي، قناة 

البالد، قناة احلياة، يومية املجاهد، يومية اخلبر، يومية الشروق اليومي، يومية 
.)le Quotdien D’Oran( يومية )le Soir D’Algerie(

ثّمَنت ترحيَب اجلزائر باحتضان احِلوار الّليبي 

ور الذي لعبته الجزائر  حكومة الِوفاق الّليبية ُتشيد بالدَّ



الّتوسع يف الَضواحي يستوجب توفيَر املرافق 

مختصـون:  نمــّو الُمــدن 
في الَجزائر شهَد خلاًل واضًحا

 أجمع خبراء ومختصون، يف حديثهم لــ«أخبار الوطن«، على أن 
املشكلة ال تكمن يف بناء مليون أو مليون ونصف مليون وحدة سكنية، 

وإمنا يف تشييد عشرات اآلالف من الوحدات السكنية مع مرافق 
اخلدمات املستقلة عن تلك القائمة حالًيا. 

واملياه واملجاري  والغاز  الكهرباء  فمرافق   
فيها  مبا  الصحية،  واخلدمات  واالتصاالت 
املستشفيات احلالية، ال تكفي بل وال تستطيع 
من  املتزايدة  األعداد  ملتطلبات  االستجابة 
ببناء وحدة سكنية  السكان، فاألمر ال يتعلق 
ويستوجب  تأهيل.  إعادة  يف  وإمنا  فحسب، 
التحتية وبناء  البنية  مرافق  بإنشاء  البدء 
شبكات طرق بشكل مستقل عن تلك القائمة 
االحتياجات  تستوعب  أن  حالًيا تستطيع 

املتزايدة بسبب النمو الدميوغرايف.
و رأى مختصون أن النجاح يف إنشاء مدن 
يف  الشاملة  التنمية  بتكريس  يرتبط  جديدة 
الضواحي،  إقامة  يف  والتوسع  املناطق،  جميع 
وربط املدن القدمية واحلديثة بشبكة نقل عام، 
صّرح  ما  وبحسب   . السرعة  عالية  وقطارات 
لــ«أخبار  قادري  سمير  املعماري  املهندس  به 
خلاًل  شهد  اجلزائر  يف  املدن  منو  فإن  الوطن«، 
املئة  يف   50 من  أكثر  يتمركز  حيث  واضًحا، 
تقريًبا، هي:  أساسية  7 مدن  السكان يف  من 
سطيف،  قسنطينة،  وهران،  العاصمة، 
التركيز  أن  إلى  مشيًرا  وباتنة.  ورقلة  عنابة، 
على املشاريع يف هذه املدن أدى إلى بروز فروق 
جوهرية يف اخلدمات والوظائف لصاحلها مقارنة 
باملناطق األخرى، مؤكًدا على ضرورة أن َتظى 
العليا  الهضاب  مدن  )مثل  منوا  األقل  املدن 

واجلنوب( باملزيد من االهتمام واملشاريع.
اجلاذبة  املدن  أن  إلى  املتحدث  وأشار   
رئيسية  بعدة سمات  تتميز  أن  ينبغي  للسكان 
املدن  يف  قوية  طرق  بشبكة  الربط  بينها:  من 

القائمة، وتوفير مختلف اخلدمات األساسية، 
وحد أدنى من املشاريع التي تستقطب خريجي 

وشباب هذه املدن للعمل بها .
أما املهندس املعماري أحمد بن قارة، فقد 
أكد لــــ«أخبار الوطن » على أهمية إعادة رسم 
شامل  حكومي  ترك  وفق  السكانية  اخلريطة 
شاملة  تنمية  لتحقيق  الرئيسية  احملفزات  يقدم 
مدن  إقامة  إمكانية  ورأى  املناطق.  كل  يف 
حضرية خدمية على امتداد مسارات السكك 
من   - ذاته  السياق  يف   - محذًرا  احلديدية. 
منعزلة  جزر  وكأنها  اجلديدة  املدن  مع  التعامل 

عن بعضها البعض.
أما اخلبير االقتصادي عبد املالك سراي، 
لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  اقترح  فقد 
سكنية  ضواحي  إنشاء  يف  التوسع  الوطن«، 
صحيحة،  أسس  على  اخلدمات  متكاملة 
مشيًرا إلى أن البناء من اجلذور أفضل بكثير من 
عالج التشوهات يف عشرات األحياء العشوائية 

يف اجلزائر. 
ولفت إلى أن الرؤية املستقبلية ينبغي أن 
تقوم على توسيع نطاق التنمية، وزيادة املساحة 
السكاني،  االكتظاظ  وتخفيف  العمرانية، 
مشيًرا إلى أن هذه األهداف من شأنها أن تقق 
تراجًعا يف نسبة إيجار السكنات، كما ستعمل 
على انفراج األزمات املرورية مع تشجيع الهجرة 
إلى  وأشار   . الصغيرة  املدن  إلى  العكسية 
بالتوسع  املدن  هذه  إلى  الروح  إعادة  إمكانية 
التنمية  وربط  بها،  الصغيرة  املشاريع  إقامة  يف 

باحتياجات السكان امللحة فيها.

 أّكد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، خالل اجتماع مجلس الوزراء املنعقِد السبت املنقضي على ضرورة 
التوجه نحو إنشاء »مدن الضواحي« لفك االختنـــــاق عن املدن الكبرى. وأكد رئيس اجلمهورية يف ثاني اجتماع 
ملجلس الوزراء على ضرورة إطالق تفكير شامل بخصوص إنشاء »مدن الضواحي«، بهدف وقف نزوح السكان نحو 

املدن الكبرى لفك اخلناق عليها.

ِجه نحو إنشاء »مدِن الضواحي«  احلكومة تتَّ

الُمـدن الَجديـدة.. عمـاراٌت 
وبنايــات وليســت ُمدنــا

 عمار قردود
مريحة  وريفية  حضرية  بيئة  تهيئة  وكذا 
وسياسة  والعمران  التهيئة  حول  القانون  مبراجعة 
املدينة، مشددا على ضرورة ترقية اإلنتاج الوطني 
واإلجناز  الدراسات  وسائل  إلى  اللجوء  وتشجيع 
املواد  استعمال  تكثيف  جانب  إلى  الوطنيني، 

احمللية وضمان مرافقة الشباب املقاول.
تعد الضواحي، وهي التي تبعد بني 30 إلى 
املثالي ألزمة  الرئيسة، احلل  املدن  150 كلم عن 
السكن لكثير من مدن العالم املتطورة؛ حيث إنها 
ويف  السكني.  التضخم  وتخفض  قاطنيها  تخدم 
اجلزائر، استحدثت خمس مدن وهي سيدي عبد 
اهلل )اجلزائر العاصمة( وبوعينان )البليدة( وبوغزول 
)املدية-اجللفة( واملنيعة )غرداية( وحاسي مسعود 
لعلي  احلضرية  األقطاب  إلى  باإلضافة  )ورقلة(، 
الريش  وذراع  )قسنطينة(  نحاس  وعني  منجلي 
تزال  ما  أنها  إال  )وهران(،  زبانة  وأحمد  )عنابة( 

تواجه مُعوقات وعراقيل كبيرة منذ عدة سنوات.

 ضعُف الّتنسيق الحكومي
  أخلَّ بإنشاء مدن جديدة

 جاذبة للسكان
املهندسني  جمعية  رئيس  به  صّرح  ما  وفًقا 
الوطن«،  لـ«أخبار  بوداود  احلميد  عبد  اجلزائريني 
التنسيق  انعدام  فإن املدن اجلديدة راحت ضحية 
يف  تشرع  السكن  فوزارة  املعنية؛  الوزارات  بني 
وزارة  مع  مثاًل  ُتنسق  أن  دون  السكنات  بناء 
وتوفير  الطرقات  لتهيئة  والنقل  العمومية  األشغال 
الكهرباء  شبكات  وتوصيل  املواصالت  وسائل 
املباني  عشرات  »تنتشر  يقول:  وأضاف  والغاز. 
اإلسمنتية العالية التي لم تنتِه األشغال بها بعد 
. ورغم العدد الكبير للمساكن اخلالية يتم تضير 

مساحات جديدة لتشكل مناطق قابلة للبناء«.
يجري  التي  اجلديدة  املدن  إن  محّدُثنا  وقال 
العمل بها حالًيا ببطء شديد كان ينبغي أن تقدم 
منوذًجا واعًيا ملا يجب أن يكون عليه التطوير، من 

اجلاذبة  والبيئة  للوظائف  املوفرة  املشاريع  خالل 
مجتمعة  اخلمسة  املدن  أن  يبدو  ولكن  للسكان، 

تبقى رهينة العوائق.
لضعف  الشديد  أسفه  عن  بوداود  وأعرب 
العمل  على  البعض  وإصرار  احلكومي،  التنسيق 
التخطيط  انعدام  عن  ناهيك  منفرد،  بشكل 
الَقبْلية  االستشرافية  والدراسات  املستقبلي 

والَبْعدية.

 شلغوم: بنايات 
 ما بعد 1999 تفتقُد 
مخططاِت الحماية 

 أما رئيس نادي املخاطر الكبرى عبد الكرمي 
معظم  أن  الوطن«  لــ«أخبار  كشف  فقد  شلغوم، 
البالد،  مدن  باقي  غرار  على  اجلديدة،  املدن 
تفتقد مخطط حماية املدن، يف ظّل سوء التخطيط 
فرض  عن  السلطات  وعجز  العمراني،  والتنظيم 

القانون.
مت  التي  املشاريع  »أغالب  إن  شلغوم  وقال 
وافية،  لدراسة  تخضع  لم   1999 منذ  إجنازها 
إلى  نظرًا  األرضية،  مستوى وضعية  على  خاصة 
ترص  الذي  الشرط  وهو  اإلجناز  يف  االستعجال 
مشكلة  حل  بهدف  تقيقه،  على  السكن  وزارة 
املتحدث من أن نحو  البالد. وحذر  اإلسكان يف 
التي سلمت ألصحابها  املساكن  املئة من  80 يف 
إلى  قاطنيها، مشيرًا  معرضة لالنهيار فوق رؤوس 
الكوارث  يف  وخبراء  خاصة  دراسات  مكاتب  أن 
ومنع  للتدخل  الوزارة  إلى  تقارير  قدموا  الكبرى 
البناء يف املناطق املهددة باالنهيار، غير أن الوزارة 

لم تأخذ بهذه التقارير«.
حكوميا  إخفاقا  »هناك  أن  شلغوم  وأوضح   
تدقيق  وعدم  للبناء،  محكمة  سياسة  تنفيذ  يف 
ناهيك  اجلدوى،  ودراسات  املخاطر  دراسات  يف 
تنفيذ مشاريع سكنية  وتساهل يف  الالمباالة  عن 
وبالقرب  الفيضانات،  بخطر  مهددة  مناطق  يف 
من األودية التي ميكن أن تفيض وتدث الكارثة 

يف أّي وقت، بدليل أّننا نشاهد كيف تغمر املياه 
مشاريع سكنية قيد اإلجناز«.

العاصمُة مهّددٌة بكارثة 
طبيعّية قد تودي بحياة 

نصِف مليون َنسمة
جمعية  رئيس  أشار  أخرى،  جهة  من 
تصريح  يف  بلقاسم  مزيان  اجلزائريني  املقاولني 
االتاد  أعدها  دراسة  إلى  الوطن«  لـــ«أخبار 
األوروبي، ذكرت أن اجلزائر هي من الدول األكثر 
واعتبر  تبذيرًا لألموال على مشاريع غير مجدية. 
إلى إحدى  البالد احلالية  أن مسألة نقل عاصمة 
أكثر  بات  الساحل  عن  البعيدة  الداخلية  املناطق 
واملختصني  املعنية  اجلهات  من ضروري، محماًل 
بإجناز الدراسات التقنية للمشاريع الكبيرة مسؤولية 
ُيتوَقع حدوثه من كوارث. وأكد على  ما يقع وما 
ضرورة إخالء العاصمة من السكان قريبًا لتفادي 
ألن  التربة،  اجنراف  جراء  األرواح  يف  خسائر 

العاصمة بنيت فوق عدة أودية نائمة.
كان  التي  البديلة  العاصمة  مشروع  وُيعّد 
املشاريع  من  »بوقزول«  منطقة  يف  إجنازها  مقررًا 
نقل  بررت  قد  السلطات  وكانت  الضخمة. 
بعيدة  داخلية  منطقة  إلى  السياسية  العاصمة 
املشروع  أن  غير  بحتة،  أمنية  بأسباب  البحر  عن 
الذي انطلق عام 1978، خالل فترة حكم الرئيس 
إحياءه  ليعيد  توقف  ثم  بومدين،  هواري  الراحل 
ارتسمت  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق  الرئيس 
معامله يف 2004، وخصص له 2.1 مليار دوالر. 
وكان يفترض إجناز العاصمة اجلديدة يف 2025، 
لكن األمور بقيت تراوح مكانها مع األشغال التي 

تسير ببطء كبير.
يف جوان 2018، قال وزير السكن والعمران 
الغالف  طمار إن  الوحيد  عبد  األسبق  واملدينة 
بوغزول  اجلديدة  املدينة  إلجناز  رصد  الذي  املالي 
يقدر بــ 5ر108 مليار دج استهلك منها ما قيمته 

59.6 مليار دج، ما ميثل نسبة 55 يف املائة.

 عّمـــــار قـــــــردود
مؤرقة  مشكلة  من  اجلديدة  املدن  معظم  سكان  ُيعاني   
تتمثل يف نقص فادح يف األمن وانتشار كبير لإلجرام والعنف، 
وذلك يف ظل افتقادها مراكَز األمن وهو األمر الذي حولها إلى 
نقص  إلى  ذلك  أسباب  مختصون  وأوعز  للعصابات.  مرتع 
وتشييد  اجلديدة  املدن  إجناز  يف  والتسّرع  سوئه  ورمبا  التخطيط 
السكنات دون االهتمام بإرفاقها مبرافق حيوية كمراكز الشرطة.

بوداود: الُمدن الَجديدة ُولدت ميتًة 
.. وال مرافَق حيوّية 

املهندسني اجلزائريني عبد احلميد  أوضح رئيس جمعية 

ميتة،  ُولدت  اجلديدة  املدن  أن  الوطن«،  لـ«أخبار  بوداود، 
اخلدمات  مثل  للحياة  مرافق ضرورية  يجد سكانها  ال  حيث 
السكان  واملدارس، وهو ما جعل  واملتاجر  واملالعب واحلدائق 

اجلدد يهجرونها مضطرين.

 محمد بوراوي : الُمدن الَجديدة
 أصبحت مراقَد أو »غيتوهات« 

جامعة  يف  السكاني  االجتماع  علم  يف  اخلبير  كشف   
الوطن«،  لــــ«أخبار  تصريح  يف  بوراوي،  محمد  قسنطينة 
أو »غيتوهات«  مراقد  إلى  اجلزائر تولت  املدن اجلديدة يف  أن 
السكان  املجتمعي بني  االنسجام  وذلك بسبب عدم  مغلقة، 

العنف بني  القادمني من مناطق مختلفة، عالوة على تفشي 
الشباب، وخلق ظواهر مرضية زادت من حدة االنحراف لدى 

هذه الفئة، وأوجدت حالة أمنية مقلقة.

ماليزيا .. مثاٌل راِئد لمدن الّضواحي 
بالضواحي  حديثه  يف  الرؤوف  عبد  باليلي  استشهد 
املاليزية، حيث قال: »هناك منوذج ناجح لتنمية الضواحي يف 
ماليزيا حيث قامت بنقل جميع الدوائر احلكومية من العاصمة 
عن  100كلم  تبعد  التي  بتروجايه  ضاحية  إلى  كواالملبور 
والعمل،  للسكن  جاذبا  مكانا  الضاحية  مما جعل  العاصمة، 
تتوفر فيها وحدات سكنية أقل كلفة من العاصمة وتتوفر بها 

معظم اخلدمات األساسية الهامة.

مــدٌن جديـدة تحّولـت إلــى حواضــَن لإلجــرام 
بسبب نقص األمن
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أخبار السياسة

 80 بالمائة من الَمساكن معرضٌة لالنهيار 
 50 في المائة من الّسكان في 7 مدن

تابعة إداريا وخدماتيا للمدينة األم

الُمدن الجديدة..مجرُد َمراقد 
أو غــرُف نــوٍم كبيــرة!

موفق رباح 
 عّدد رئيس جمعية املهندسني املعماريني 
يف  باليلي،  الرؤوف  عبد  اجلزائريني  واملدنيني 
تصريح أدلى به لــ »أخبار الوطن«، الصعوبات 
يف  اجلديدة  املدن  وجه  يف  حاجًزا  وقفت  التي 
)مدينة  اجلديدة  املدن  »سكان  قائاًل:  البالد 
علي منجلي بقسنطينة منوذًجا وإن كانت قطًبا 
من  مستوى  أقل  على  لم يحُصلوا  حضرًيا( 
وكارثي،  خطير  أمر  وهو  األساسية  اخلدمات 
بناء مدن جديدة غير مستقلة  الفائدة من  فما 
إن  حيث  األم،  املدن  عن  وخدماتًيا  إدارًيا 
الكثافة  ذات  منجلي  علي  مدينة  سكان 
مجرد  مدينتهم  من  جعلوا  الهائلة  السكانية 
مساء  كل  يقصدونه  فقط  للنوم  مريح  مكان 
واملدن  قسنطينة  يف  العمل  من  عودتهم  بعد 
املجاورة، والّسبب افتقاد مدننا اجلديدة مرافَق 

الرسمية  والهياكل  واإلدارات  التحتية  الُبنى 
ولعّل  واملصانع،  التربوية  املؤسسات  وحتى 
اجلزائر  يف  اجلديدة  املدن  فشل  أسباب  من 
كالكهرباء  األساسية  اخلدمات  توفير  صعوبة 
النظافة وغيرها من اخلدمات،  واملاء وخدمات 
تشهده  الذي  الشديد  االزدحام  إلى  باإلضافة 
املدن  بهذه  العامة  واملرافق  والطرقات  الشوارع 
طوال اليوم وطوال أيام األسبوع، وصعوبة ضبط 
تركات السكان من وإلى املدينة يف املواسم ويف 
حاالت الطوارئ، وازدياد التلوث العام بسبب 
تلك  عن  الناجتة  بالنفايات  التحكم  صعوبة 

الكثافة السكانية يف بقعة واحدة«.
تلك  عمل  تفعيل  مهمة  أن  أضاف  كما 
فحسب،  الدولة  عاتق  على  تقع  ال  الضواحي 
القطاع  تعاون  مع  جهودها  تتظافر  أن  فينبغي 
اخلاص الذي يقوم بدوره يف خلق استثمارات 

تنموية اقتصادية يف تلك الضواحي. 
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أخبار السياسة

أكدوا أن قانون املالية اجلديد يشجع املؤسسات الناشئة 

 خبراٌء يتوّقعون قانوَن ماليٍة
 تكميليا خالل شهرين 
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صفية   نسناس
الثالثاء،  أمس  اقتصاديون،  خبراء  توّقع 
أن  واإلعالمي،  راسي  الدِّ املُلتقى  خالل 
مالية  بقانون   2020 املالية  قانون  اتباع  يتم 
مدى  موضحني  شهرين،  خالل  تكميلي 
على  تبرز  التي  وآثاره  املالية  قانون  أهمية 
والقدرة  املواطن  وهما  هامني:  مستويني 

الشرائية واملتعامل االقتصادي.
واعتبر املُتحدث أنهم يعملون على تشكيل 
منتدى وجامعة حاضنة للكفاءات الشابة،  
على  ليساعده  الشباب  يرافق  وميدانا 
اخلبراء  أكد  حيث  الشغل،  عالم  الولوج 
قانون  مناقشتهم  خالل  االقتصاديون 
أنه جاء يف ظرف سياسي   ، 2020 املالية 
الّسنة  اجلزائر  عرفته  خاص  واقتصادي 
كانت  األولوية  أن  إلى  مشيرين  املنقضية، 

إخراج البالد إلى بر األمان .
   ويف هذا الصدد، قال اخلبير االقتصادي 
بن خالفة عبد الرحمان خالل مداخلته إن 
أن  باعتباره  له خاصية   2020 املالية  قانون 

مرت  انتقالية  مرحلة  يف  جاءت  هندسته 
املالية  اللجنة  البالد . فيما اعتبر عضو  بها 
بالبرملان أن قانون املالية 2020 جاء يف ظرف 
سياسي واقتصادي خاص ، مشيرا  إلى أن 
ر لوال أن إعداده ارتكز  القانون لم يكن لُيمرَّ
واحمللي،   العاملي  االقتصاد  مؤشرات  على 
حيث من احملتمل أن يكون هناك قانون مالية 
معتبرا  املقبلني،  الشهرين  خالل  تكميلي 
بات  االقتصاد  موارد  تنويع  أن احلديث عن 
أكثر من ضروري،  وهو ما ُيلمس من خالل 
الناشئة  املؤسسات  لدعم  احلكومة  توّجه 
رئيس  إليه  دعا  الذي    األمر   ، ومرافقتها 

اجلمهورية يف التزاماته االنتخابية.
النفط  سوق  أن  إلى  املتحدث  أشار  كما   
الوضع  أن  خاصة  عاملية  ملتغيرات  يخضع 
الرؤية،  هذه  عزز  قد  العاملي  االقتصادي 
عدة  اتخاذ  على  الدولة  عملت  حيث 
العامة  املالية  أوضاع  إجراءات عبر تصحيح 
يف  والتحكم  االقتصاد  هيكلة  وإعادة 

التحديات الطاقوية. 

للمحاسبة  األعلى  املجلس  رئيس  وأكد    
قانون  أن  جهته،  من  بوروبة،  الكرمي  عبد 
اخلزينة  تدعيم  يف  سيساهم   2020 املالية 
العمومية من خالل النصوص القانونية التي 
جاء بها ، السيما املتعلقة باجلباية والرسوم 
وإعادة تقييم النشاطات غير التجارية،  وكذا 

إعادة النظر يف الضريبة اجلزافية.
األضرار  إلى  ذاته  املتحدث  وتطرق   
الكاذب  التصريح  عن  الناجمة  االقتصادية 

الذي خّص رقم أعمال املؤسسات.
الدكتور  أكد  صلة،  ذي  سياق  ويف   
تيبازة  اجلامعي  املركز  رئيس  خللف  عثمان 
العالم  على  أكثر  االنفتاح  ضرورة  على 
الدولة  واستراتيجية  متاشيا  االقتصادي؛ 
املؤسسات  اجلمهورية  رئيس  دعا  بعدما   ،
اجلامعية لالنفتاح أكثر على عالم االقتصاد 
الكبرى  احلاضنة  اجلامعة  وجعل  والتنمية 
كل  مع  والتعاون  بالتنسيق  للكفاءات 

األطراف خاصة املؤسسات االقتصادية .

وطنية  بطاقيًة  َسُنعّد  رزيق: 
امَللية للمنتجاِت 

أمس  رزيق،   كمال  التجارة  وزير  كشف 
التحضير  يف  االنطالق  مت  أنه  الثالثاء، 
قائمة  تتضمن  وطنية  بطاقية  إلعداد 
لضبط  متهيًدا  باجلزائر،   املصنعة  املنتجات 

الئحة املنتجات املرخصة لالستيراد.
افتتاح  على  إشرافه  خالل  رزيق،   وقال 
أشغال يوم دراسي حول قانون املالية 2020 
الوزارية  »دائرته  إن  بالبليدة،  التصدير  و 

ستعمل يف أقرب وقت ممكن على االنتهاء 
قائمة  تتضمن  وطنية  بطاقية  إعداد  من 
أو  الصناعية  وطنًيا سواء  املصنعة  املنتجات 
التقليدية  الصناعات  وحتى  منها  الفالحية 
حّد  وضع  بهدف  اخلدماتية،   وكذا 

لالستيراد العشوائي«.
الوطنية حتصي  السوق  أن  الوزير  وأوضح     
عشرات اآلالف من أنواع املنتجات املصنعة 
يستلزم  الذي  األمر  املعروفة؛   غير  وطنًيا 
إلى  بها، مشيًرا  وطنية خاصة  قائمة  وضع 
أنه سوف يتم إشراك الصناعيني واملتعاملني 
وصفه  الذي  املسعى  هذا  يف  االقتصاديني 
إطار  يف  املندرجة  االستعجالية  باخلطوة 
البرنامج األساسي للوزارة لتشجيع التصدير 

واقتحام األسواق اخلارجية.
يتم  »منتج  أي  أن  ذاته  املسؤول  وأكد 
تصنيعه يف اجلزائر سوف مينع من االستيراد 
الكميات  إن كانت  باستثناء    مستقبال ، 
ال تغطي احتياجات السوق الوطنية«.و هي 
اخلطوة التي تهدف – حسبه - إلى حماية 
الوفاء  مقابل  القانونية  بالطرق  املصنعني 
سعر  على  احملافظة  يخص  فيما  بالتزاماتهم 
املنتج و كميات اإلنتاج و النوعية   على حد 
كون  واملضاربة  االحتكار  تفادي  و  سواء،  
حماية املستهلك تعد من أهم أولويات وزارة 
وزير  وحّث  تصريحه.  بحسب  التجارة، 
التوجه  واملنتجني على    الفالحني  التجارة 

للسوق اخلارجية.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أنه سيتم 
فرض ضرائب مرتفعة جًدا على كل منتوج 
مضيًفا   محلًيا،  ينتج  وهو  استيراده   يتم 

وزارة  أولوية  احملليني  املنتجني  أن«حماية 
يرفعوا  أال  عليهم  نشترط  لكن  التجارة، 

األسعار«.
سنفرض   ، بدورنا  »نحن،   رزيق:  وقال 
التي  املستوردة  السلع  على  عالية  ضرائَب 
تتنج يف اجلزائر »، مشدًدا على ضرورة خلق 
نعّول  »نحن  وقال  كبرى،  جتارية  فضاءات 

على القطاع اخلاص إلنشائها«.

ار ُتّ بشطب   تلويٌح 
امُلخاِلفني  احلليب   

أخرى،  ناحية  من  التجارة،  وزير  وحّذر 
احلليب  رفعوا سعر  الذين  احلليب    بائعي 
املدّعم إلى  أكثر من 25 ديناًرا، وأمهل وزير 
التجارة هؤالء البائعني مهلة أسبوع للتراجع 
عما أقدموا عليه،  ودخول الصف القانوني، 
أولى  مرة  سينذرون  املخالفون   « رزيق  وقال 
»يف  وأضاف  إجراءات«.  أي  اتخاذ  دون 
سنتخذ  نفسها  »احلماقة   ارتكاب    حال 
قد  والتي  حقهم،  يف  الالزمة  اإلجراءات 

تصل الغلق والشطب«.
موجه  املدعم  احلليب  أن   إلى  رزيق  وأشار 
قائاًل  التجار احترام ذلك،    للفقراء وعلى 
»سنسير ببداية لينة مع املخالفني«، وأكد:  
»من ال يريد بيع احلليب املدعم بهذا السعر 
فال يبيعه«، كما أعلن رزيق أن وزارة التجارة 
لديها خطة بديلة حلل املشكل، وقال »قد 
احلليب  ببيع  للمنتجني  للسماح  نضطر 

مباشرة للمواطن إن تطلب األمر ذلك«.
عمار قردود

عبد الرحمان هادف:
 بطاقّيُة المنتجات خطوٌة
 هامة لالنِتقال الّرقمي

وزير  قرار  الوطن«،   لــ«أخبار  الرحمن هادف، يف تصريح  ثّمن اخلبير االقتصادي عبد 
التجارة القاضي باستحداث بطاقية وطنية للمنتجات احمللية و اعتبره قرارا جد استراتيجي 
لالقتصاد الوطني،  و سُيمّكن اجلزائر من بوابة رقمية جلرد كل املعلومات حول القطاع 
االقتصادي و خلق ما مُيكن تسميته بــ«االستعالمات االقتصادية« ،حيث سيتم أخذ 
املعلومة و اإلحصائيات من مصدرها املباشر أي من املنبع و سيكون أداة لإلطالع على 

ُقدرات اإلنتاج و مؤهالت و مقومات و خصوصيات و املوارد الطبيعية  لكل والية.
كما سُيتيح للسلطات إمكانية إصدار القرار و ُيوفر للمتعاملني االقتصاديني اجلزائريني و 
األجانب كل املعلومات حول اخلارطة اإلنتاجية يف البالد بصفة آنية و بنقرة زر واحدة.

و أشار هادف إلى أن القرار يتكون من شطرين األول رقمي،حيث ُيعد بوابة إلكترونية 
ُتسهل الولوج إلى املعلومات و الثاني اقتصادي ،حيث يعمل الفريق القائم على املشروع 

على حتليل و مقارنة املعلومات حتى تكون صحيحة و مؤكدة.
و أوضح هادف أن املشروع سُيمّكن اجلزائر من االستشراف و حتديد حاجة السوق الوطنية 
للمنتجات التي يتوجب استيرادها ، واعتبره األول من نوعه يف اجلزائر و أنه أداة مهمة و 

خطوة يف الطريق الصحيح نحو االنتقال االقتصادي الرقمي.
عّمـــــــار قــــردود 

للتقليص من االستيراد.. عماري:

ينبغي الّتركيز على الُمنتجات 
الِفالحية الُمحّولة للّتصنيع 

عبر  الفالحية  الغرف  ممثلي  مع  عماري  شريف  الريفية   والتنمية  الفالحة  وزير  ناقش 
الوطن مسألة إنشاء تعاونيات فالحية تتكفل بجمع املنتوج الفالحي بكميات معتبرة،  
لتغطية طلب املتعاملني احملليني واألجانب. يف حني،  وجه تعليمات للتركيز على بعض 

املنتجات املهمة للصناعات الغذائية.
للفالحة  الوطنية  الغرفة  رئيس  الذي مت بحضور  التشاوري  الوزير خالل االجتماع  وأكد 
على جعل هذه اللقاءات دورية وبني مختلف الفاعلني يف القطاع، قصد متحيص الواقع يف 

امليدان والتعرف على تفاصيل املهنة عبر التراب الوطني.
ووجه عماري تعليمات بفتح مشاورات حول التعاونيات الفالحية من خالل جمع اخلبراء 
السابقني يف املجال للتعامل يف إطارها ، وحتديد جدوى التجارب السابقة. وحث الوزير 
املسؤولني احملليني على التحلي بالديناميكية الالزمة لتنشيط القطاع الفالحي مبناطقهم 
مشيرا إلى أن »القطاع يحتاج إلى مقاتلني يف امليدان« ، مع تبليغ كل التفاصيل املتعلقة 

بانشغاالت الفالحني ومتعاملي القطاع للوزارة يف حينها.
الوزير على شروع القطاع يف العمل على زراعة بعض املنتجات   من جهة ثانية،  أكد 
ذات األهمية البالغة لالقتصاد الوطني ، باعتبارها مواد أولية تندرج يف إطار العديد من 
الصناعات الغذائية ،  على غرار الشمندر السكري والذرة والصوجا وغيرها، باإلضافة 
إلى  إعداد دراسات وعينات منوذجية للتحقق من مدى جناح هذه الزراعات داخل الوطن. 
ومن شأن هذه اآللية،  حسب الوزير،  تقليص فاتورة استيراد املواد األولية  والعلف، 

وجذب املستثمرين احملليني لهذه املجاالت باستغالل اقتصاد املعرفة والرقمنة.
كفيلة  تكون  الصحراوية  الفالحة  مجال  يف  التقنيني  مع  لقاءات  تنظيم  الوزير   وطلب 
بتحديد االنشغاالت،  وتكون منصة لتثمني دور الطاقات املتجددة يف الفالحة باجلنوب 

.
املالية  إلى استثمار قدراتهم  الكبار   الفالحني  الفالحة    وزير  ومن جهة أخرى ، دعا 
لتطوير مستثمراتهم أكثر ، إلى جانب الدعم واملرافقة الّلذين توفرهما الدولة. كما دعا 
املستثمرين اخلواص يف البالد إلى املساهمة يف تطوير الصناعات الغذائية و إنتاج املواد 

األوليةـ  مؤكدا أن القطاع يفتح أبوابه لكل الشركاء احملليني الراغبني يف االستثمار.
وأج 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة عني امللح
بلدية عني امللح

اشهــــار انشاء جمعية ذات صبغة محليـــــــــــــــــــــة

طبقا الحكام القانون رقم06-12املؤرخ يف12جانفي 2012املتعلق 
باجلمعيات ذات الطابــــــــــــع

االجتماعـــــــــــــــــــي السيما املــــــــــــــــادة18منـــــــــــــــــــــــه.
تــــــــــــم يف هـــــــــــــــــــــــــــــــذا اليـــــوم: 09-01-2020تديد 

اجلمعيــــــــــة املليـــــــة
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خديجة  بن دالي

 سجلت جريدة أخبار الوطن غضب 
شعبي كبير  تفسره السنوات التي انتظرها 
سكن،  على  احلصول  اجل  من  هؤالء 
من  مقصيني  انفسهم  وجدوا  حيث 
عليهم ألسباب مجهولة  حيث  احلصول 
 11 ملدة  انتظر  انه  املقصيني  احد  ذكر 
غير  سكن  على  احلصول  اجل  من  سنة 
أحقيته  من  بالرغم  بإقصائه  تفاجأ  انه 
الصعبة  االجتماعية  والوضعية  بالسكن 
حيث  منهم  العديد  بها  يتواجد  التي 
التي  األتعاب  عن  للجريدة  صرحوا 
التي  املعاناة  و  مسكن  لكراء  يقدمونها 
يتكبدها املواطنون القاطنون مع العائلة وما 
تخلفه من مشاكل مع األقارب، هذا وقد 
قام احد احملتجني مبحاولة االنتحار بصب 
البنزين على نفسه و أوالده وحلسن احلظ 
يعدل  جعلته  األمن  مصالح  تدخل  فان 

عن قراره. 
سبقتها  السكن  قوائم  عن  اإلعالن 
عرف  حيث  كثيفة،  امنية  حتضيرات 
احلال  وهو  كبير  أمني  إنزال  الوالية  مقر 
اختارت  حيث  الدائرة  مقر  عرفه  نفسه 
األولى  الصباح  ساعات  احمللية  السلطات 
لنشر  صباحا،  الرابعة  الساعة  وبالضبط 
قائمة السكن من اجل تفادي حدوث أي 
انزاقات تبعتها بيانات اعالمية من طرف 
ديوان الوالي من اجل توضيح طريقة تقدمي 
تسلمت  الذي  البيان  يف  وجاء  الطعون، 
أخبار الوطن نسخة منه، أن القائمة تعتبر 
حتقيقات  على  بناءا  ضبطها  ومت  مؤقتة 
ملستحقيه  السكن  منح  اجل  من  معمقة 

طبقا  االستفادة  شروط  فيهم  تتوفر  ملن 
كل  على  انه  البيان  وأضاف  للقانون 
أمانة  الى  طعن  تقدمي  يستفد  لم  مواطن 
عبر  املنتشرة  ومكاتبها  الوالئية  اللجنة 
عديد الفضاءات بالوالية والفروع البلدية 
ملدة  وذلك  سكناهم  مقر  من  القريبة 
عن  االعالن  تاريخ  من  ابتداءا  أيام   8
حصة  وجود  عن  كشف  البيان  القوائم، 
سكنية أخرى تقدر بـ 1000 سكن سيتم 

دراستها مستقبال.
قاملة  بوالية  السكن  ويعرف  هذا 
مييزها  كارثية  وضعية  الصيغ  مبختلف 

التأخر يف اجناز السكنات حيث كان آخر 
منذ  بالوالية  االجتماعي  للسكن  توزيع 
تزال سكنات  2013 ، يف حني ال  سنة 
حلد  يتم  لم  حيث  مكانها  تراوح  عدل 
ان  من  بالرغم  وحدة  أية  توزيع  اآلن 
يف  أشواطا  قطعت  قد  الواليات  عديد 
يرجع  األمر  فإن  السلطات  وحسب  ذلك 
على  بالوالية  العقاري  الوعاء  غياب  إلى 
إليها  يضاف  فالحية  والية  اعتبارها 
مختلف  تنفيذ  يف  املقاولني  تقاعس 
القانونية  املتابعة  غياب  ظل  يف  املشاريع 

والوالئية ضدهم. 
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الحدث

محاولة انتحار كهل وأوالده من أمام مقر الدائرة 

غضب واحتقان واحتجاجات بسبب 
السكن االجتماعي في  قالمة

أقدم، يوم أمس ،العشرات من المقصيين من االستفادة من قائمة 2000 سكن اجتماعي على التجمهر من أمام مقر دائرة 
قالمة احتجاجا منهم على عدم ورود أسمائهم في القائمة التي تم نشرها في ساعات الصباح األولى من يوم أمس، فيما 

حاول أحد المحتجين االنتحار حرقا رفقة أطفاله .

 جيجل 
 العثور على جثة طالب داخل إقامة 

جامعية باألمير عبد القادر 
يدعى”م.سفيان”  جامعية  طالب  جثة  على  العثور   أمس  مت   
داخل داخل غرفته باإلقامة اجلامعية رقم 4 والتي أصبح يطلق عليها 
بإقامة بوبيدي محـمد الشريف تاسوست باألمير عبد القادر يف جيجل 

الضحية ينحدر من إحدى املناطق التابعة لبلدية برج الطهر اجلبلية.
وحسب املعلومات األولية، فإن الضحية الذي يدرس ماستر 2 يكون 
قد اختفى عن أنظار زمالئه منذ نهاية األسبوع املنقضي قبل أن يتفطن 
أحد زمالئه املقيم بالغرفة املقابلة بذات اإلقامة إلى غرفة الضحية التي 
كانت مغلقة منذ أيام.حيث  مت العثور عليه جثة هامدة،ليتم حتويلها 
إلى املستشفى، يف وقت شرعت فيه املصالح األمنية فتح حتقيق معمق 

ملعرفة أسباب الوفاة.
سهام بن عاشور

البليدة 
مواطن يحاول االنتحار حرقا بسبب السكن 
أقدم نهار أمس، مواطن يف عقده اخلامس من والية البليدة، على 
محاولة االنتحار حرقا، أمام مقر والية البليدة، تزامنا مع دورة للمجلس 
الشعبي الوالئي، مما خلق فوضى عارمة وسط تدخل بعض املواطنني و 

عناصر األمن لتهدئته و منعه من االنتحار.
وأفادت مصادر أخبار الوطن أن أزمة السكن التي يتخبط فيها هذا 
املواطن، و متاطل املسؤولني يف اإلفراج عن قائمة السكن االجتماعي 
بالبليدة، دفعته إلى محاولة االنتحار، خاصة انه حاول يف عديد املرات 

إيصال معاناته للمنتخبني، ان أن كل محاوالته بآت بالفشل .
عبد الناصر حمودة

بجاية
 القبض على مروج مهلوسات بخراطة 
متكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خراطة التابعة ألمن والية 
بجاية، خالل األسبوع املنصرم من القبض على شخص يحترف ترويج 
املخدرات واملؤثرات العقلية باملدن الساحلية ببجاية وحجز 131 قرص 
مهلوس من مختلف األنواع ، العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى 
مصالح الشرطة مفادها قيام املدعو/  ك ،ز 27 سنة بترويج املهلوسات 
خطة  وضع  مت  فيه  املشتبه  توقيف  وألجل  ببجاية،  الساحلية  باملدن 
الطريق  مستوى  على  تفتيش  و  مراقبة  نقطة  بوضع  وذلك  محكمة 
التي كان  املركبة  لتوقيف  نفق خراطة  مباشرة مبخرج   09 رقم  الوطني 

يقودها .

عنابة
 شاب يقتل شيخا بالبوني

العمر  يبلغ من  توقيف شاب  متكنت مصالح امن عنابة امس من 
36 سنة تورط يف جرمية قتل بشعة بحي 200 مسكن بالبوني مركز . 
عملية توقيف اجلاني متت على مستوى حي شبيطة مختار بالطارف 
راح ضحيتها  التي  الشنعاء  ارتكاب جرميته  بعد  إليه  فرا  الذي  املكان 
شيخ يبلغ من العمر 67 سنة وذلك بعد متديد اقليم االختصاص بأمر 
من اجلهات القضائية املختصة اين مت حتويله إلى مقر امن دائرة البوني 
واخضاعه لالستوجاب حول اسباب ارتكابه اجلرمية.وكان حي 200 
مسكن بالبوني مركز شهد ليلة االثنني الى الثالثاء جرمية قتل شنعاء 
الى  راح ضحيتها رجل ستيني مغترب بفرنسا عاد يف االيام االخيرة 
ارض الوطن والى مقر سكناه بالبوني .واثناء وجوده ليلة اول امس امام 
بينه وبني اجلاني منوشات كالمية يجهل  بها دار  التي يقطن  العمارة 
اسبابها قبل ان يقوم اجلاني بطعن الضحية طعنات قاتلة على مستوى 
البطن بسكني والفرار نحو وجهة مجهولة اين مت نقل الضحية وهو غارق 
يف دمائه الى مصلحة االستعجاالت للمستشفى اجلامعي البن رشد 
الثالثاء  اليوم  احلياة فجر  فارق  ولسوء حظه  االولية  لتلقي االسعافات 
وعلى اثر هذه احلادثة االليمة سارعت مصالح االمن الى عملية بحث 
عن القاتل الى ان متكنت من حتديد مكان اختبائه والقاء القبض عليه 

يف انتظار مثوله على العدالة.
ف سليم

قرية  سكان  من  العشرات  أقدم 
كوطة يف بلدية برج الغدير الواقعة على 
برج  والية  كلم جنوب شرق   30 بعد 
بوعريريج على قطع الطريق الرابط بني 
بلدية برج الغدير وبليمور تعبيرا منهم 
األوضاع  تردي  من  سخطهم  على 

املعيشية وانعدام التنمية مبنطقتهم .
املواطنون الغاضبون الذي استعملوا 
جذوع  االحتجاجية  حركتهم  يف 
أن  أكدوا   ، الطريق  لقطع  األشجار 

قريتهم املهمشة واملنسية ال حتتوي على 
أبسط مقومات احلياة الكرمية أو احلياة 
رفقة  بها  يحلمون  باتوا  التي  البسيطة 
التي  الالمباالة  أن حالة  إذ  أبناءهم ، 
ينتهجها املسؤولني ـ حسب احملتجني ـ 
أدخلت قريتهم يف حالة من العزلة مما 
ظل  يف  حياتهم  يف  أزمة  يشكل  بات 
تدور احلالة املعيشية ونقص يف التنمية 
. حالة الغضب التي دخل فيها سكان 
القرية جعلتهم يستمرون يف االحتجاج 

املسؤولني  تدخل  رغم  الطريق  وغلق 
أين   ، احمللية  والسلطات  واملنتخبني 
أكد الشباب احملتج أنهم مستمرون يف 
مطالبهم  تلبية  حني  إلى  الطريق  غلق 
العوز  حالة  من  وانتشالهم  املشروعة 
 ، عدة  سنوات  منذ  فيها  غرقوا  التي 
كما طالبوا باالهتمام بشريحة الشباب 
جدا  كبير  بشكل  البطالة  تعاني  التي 

بالقرية .
صفاء كوثر بوعريسة 

برج بوعريريج 
غياب التنمية يخرج سكان  قرية كوطة إلى الشارع

احلضري  األمن  عناصر  متكن 
األول بأمن دائرة رأس الوادي جنوب 
تفكيك  من  بوعريريج  برج  شرق 
من  ومكونة  السرقة  متتهن  عصابة 
فتاة  بينهم  من  أشخاص  أربعة 

عشرينية .
على  القبض  حيثيات  وتعود 
أفرادها  قيام  إثر  األشرار  جمعية 
 – ) ب  الضحية  إلى شقة  بالدخول 
65 سنة وسرقة مبلغ مالي يقدر  ر ( 

العملية  من  سنتيم  مليون   200 بـ 
العملة  من  مالي  ومبلغ  الوطنية 
الصعبة قدر بـ 600 أورو ، باالضافة 
املعدن  من  املصوغات  بعض  الى 
األصفر متمثلة يف أساور وقالدة عنق 
العناصر  قامت  إثره  وعلى   ، وقرطني 
التي  التحقيقات  بتكثيف  األمنية 
ويتعلق  املتورطني  توقيف  من  مكنت 
األمر بكل من) ق . ر ( 20 سنة ، 
) ت . هـ ( 23 سنة ، ) ت . م ( 

24 سنة ، وفتاة) ت . ا ( 26 سنة ، 
أين مت استرجاع مبلغ مالي قدر بـ 99 
مليون سنتيم وتقدمي املتورطني األربعة 
رأس  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  لدى 
رهن  بايداعهم  أمر  والذي  الوادي 
احلبس املؤقت بتهمة تكوين جمعية 
جلنايات  االعداد  لغرض  أشرار 
الكسر  بظريف  املقترنة  السرقة  وجناية 
والتسلق والتعدد من داخل مسكن .
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج 
 تفكيك عصابة مختصة في السطو على المنازل بينهم فتاة
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خديجة بن دالي

خريجي  من  العشرات  جتمع  و 
مقر  أمام  بقسنطينة  الصيدلة  معهد 
وإصالح  السكان  و  الصحة  مديرية 
للمطالبة  املدينة،  بوسط  املستشفيات 
بتسريع وتيرة تقدمي االعتمادات اخلاصة 
بلديات  مختلف  عبر  بفتح صيدليات 
السياق  ذات  يف  متسائلني  الوالية 
االعتمادات  منح  جتميد  جدوى  عن 
بشمال  جديدة  مدن  ظهور  ظل  يف 
قطعت  وقت  ففي  الوالية،  وجنوب 
منح  يف  أشواطا  الواليات  عديد  فيه 
معهد  من  للمتخرجني  االعتمادات 
انه  بناءا على طلباتهم، غير  الصيدلة 
بعاصمة الشرق اجلزائري لم يتم تقدمي 
اي اعتماد للمتخرجني بالرغم من أن 
بعضهم قدم الطلب سنة 2005 وحلد 
االن لم يتم تقدمي رد لهم من السلطات 
يف  واملمثلة  االعتمادات  ملنح  املخولة 

مديرية الصحة. على اعتبار ان اغلب 
صيدليات  بها  ظهرت  قد  الواليات 
التي  بوعريريج  برج  مثل  جديدة 
منحت اعتمادات لفتح 70 صيدلية و 
أيضا والية عنابة التي سيتم  فتح 91  
صيدلية قريبا، حيث طالب احملتجون 

النزاهة يف  و  الشفافية  مبدئي  بتطبيق 
منح االعتمادات وفقا لتسلسل الزمني 
مبدأ  وفق  منحها  وعدم  للطلبات 
التي  املطالب  الرشوة وهي  و  احملسوبية 
رفعها  مت  التي  الشعارات  يف  جتسدت 

من طرف الصيادلة الغير معتمدين .
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:

، سوق  بجاية   ، المدية   ، تيبازة   ، البويرة  بومرداس،   ، الجلفة 
جانت،   ، عباس  بني   ، جالل  أوالد   ، المنيعة  سطيف ،    ، أهراس 

تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
من  نماذج  الذاتية  رفقة  السير  إرسال  العمل  في  الراغبين  فعلى 
morasilone@akhbarelwatane.  التالي االيميل  إلى  األعمال 

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.

هددوا باالحتجاج إذا لم تتدخل السلطات الوصية
سكان قرى الوالية المنتدبة ششار 

بخنشلة  يطالبون بالغاز
واقلوع  بوزنداق  تاغربيت  ،  ،هلة  ،  بوزقلة ،  تبردقة  قري  سكان  دعا  
احمللية  للسطات  العاجل  التدخل  ششار  اإلدارية  كلها  للمقاطعة  التراب  التابعة 
يف  بالدخول  الوقت  ذات  يف  مهددينال   ، الغاز  بشبكة  سكناتهم  ربط  اجل  من 
حركة احتجاجية مالم تتحرك السلطات املعنية عاجال. السكان  سبق و أن نظموا 
موجة  نتيجة  تذمرهم  ومعاناتهم  عن  معبرين  الوكالة  مقر  احتجاجية  أمام  وقفة 
البرد  التي تشهدها املنطقة منذ حلول فصل الشتاء مقابل  عجز  املسؤولني احملليني 
عن إيجاد احللول السريعة ملطالبهم وانشغاالتهم . و قال ممثلو السكان خالل لقائهم 
بأ«أخبار الوطن« السكان  أنهم عازمون على  التصعيد من لغة االحتجاج و غلق 
املتواجدة ببلدياتهم مالم تتدارك اجلهات الوصية االمر  العمومية  املقرات واملرافق 
عاجال يقول محدثونا.                                                       نوي سعادي

عنابة
نحو تسليم أشغال المحطة البحرية 

الجديدة  
سيتم تسليم أشغال احملطة البحرية اجلديدة لعنابة  خالل صائفة سنة 2020. 
وشدد رئيس اجلهاز التنفيذي احمللي،  توفيق مزهود لدى تفقده لوتيرة تقدم أشغال 
هذا املشروع الهيكلي يف حديثه مع مسؤولي املجمع املكلف باإلجناز على »ضرورة 
املسجل  التأخر  بتدارك  تسمح  التي  اآلليات  كل  وتفعيل  العمل  وتيرة  من  الرفع 
شهر  يف  تنقضي  البحرية  احملطة  بتسليم  اخلاصة  التعاقدية  اآلجال  أن  و  السيما 
الذي  لعنابة  اجلديدة  البحرية  احملطة  مشروع  وسجل  اجلارية.«  السنة  من  أبريل 
انطلقت أشغال إجنازه يف يونيو  2016 تأخرا بسبب األشغال اإلضافية التي تطلبها 
املشروع السيما تلك املرتبطة بتقوية األرضية, حسب الشروح املقدمة من طرف 
األشغال  استكمال  وبعد  باإلجناز.  املكلف  كوفيا  ترافو  باتيميتال/  مجمع  ممثلي 
العمليات  جتسيد  يف  سيشرع  للمحطة  العام  الهيكل  بتركيب  اخلاصة  الكبرى 
املرتبطة باألشغال الثانوية التي من بينها مد مختلف الشبكات وتهيئة الفضاءات 
التجهيزات  وغيرها من  امليكانيكية  الساللم  فيها  مبا  اخلاصة  التجهيزات  لتركيب 
لعنابة  البحرية  احملطة  إجناز  أن  أبرزت  التي  الشروح  ذات  باحملطة, حسب  اخلاصة 
املتشكلة من ثالثة طوابق جتمع بني خدمات النقل البحري والنشاطات التجارية 
والترفيهية واخلدماتية املفتوحة أمام املواطنني يأتي بتمويل من مؤسسة ميناء عنابة 

وذلك بغالف مالي أولي جتاوز ال 4 ماليير دينار .
ق.م

خنشلة
فتح سوق أسبوعي للخضر والماشية بالرميلة

حتقق حلم سكان بلدية الرميلة الواقعة شمال مقر الوالية املنتدبة قايس على بعد 10 
كلم بفتح السوق األسبوعي للخضر، واملاشية بداية األسبوع اجلاري ، احللم الذي طال 
البطيخ   بإنتاج  متتاز  بلدية فالحية  أنها  السنني  رغم  البلدية لعشرات  انتظاره من سكان 
والقمح بانواعه وتربية املاشية ، وأعالف املاشية  السكان جتندوا الستقطاب اكبر عدد من 
التجار  وعارضي املنتوجات للبيع  وعرف السوق يف يومه األول حركية كبيرة ونشاط خاصة 
من سكان البلديات املجاورو كقايس  تاوزيانت  وكذا البلديات املجاورة من واليات ام 
البواقي  وباتنة  السوق يتوفر على كل الضروريات خاصة دورات املياه , ومحالت ويتربع 
على مساحة تتجاوز 15 هكتار , رئيس البلدية أوضح عن أسباب تأخر فتح السوق لعدم 
استقبال ملفات كراء السوق رغم تقدمي العرض ودفتر الشروط مرتني متتاليتني لغاية املرة 
بكراء  واستفاد  باتنة  والية  من  لتاجر  وحيدا  عرضا  البلدية  مصالح  تلقت  الثالثة حيث 
السوق , وبعد إمتام كل اإلجراءات ودفع احلقوق مت تسليم عقد الكراء لصاحبه وفتح السوق 
أمام التجار واملوالني ولقي إقباال كبيرا بعد إقدام السلطات على غلق سوق بلدية تاوزيانت 

بسبب انتشار بعض األمراض وسط املاشية .
 نوي سعادي

أقدم يوم أمس الصيادلة غير المعتمدين بوالية قسنطينة على تنظيم وقفة احتجاجية من أمام مقر  مديرية الصحة بالوالية احتجاجا 
على ما أسموه بالتعسف والمحسوبية في منح اعتمادات لفتح صيدليات بالوالية منذ 15 سنة ، في ظل انعدام الفرص الخاصة 

بالتوظيف وإن وجدت تمنح بالرشوة والمحسوبية.

نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة

صيادلة  قسنطينة يطالبون 
بمنحهم  اعتمادات

تبسة تحتضن الملتقى الوطني لزراعة الزيتون
المنتجون  يطالبون برفع العراقيل القتحام األسواق العالمية

لزراعة  الوطني  امللتقى  افتتاح 
الثقافة  قصر  مستوى  على  الزيتون 
عرف  والذي  الشبوكي  محـمد 
غرار  واليات  على  مشاركة  عدة 
ومختلف  وزو  تيزي  و  بوعريريج  برج 
عرض  أين   وغيرها  تبسة  بلديات 
وكذا  منتوجاتهم  أهم  املستثمرون 
العراقيل الي تواجههم من أجل اقتحام 
األسواق العاملية  . امللتقى تضمن عدة 
أجنحة  ُعرض فيها مختلف املنتوجات 
تناول  مت  كما  الزيتون  مشتقات  من 
الوالية  يف  الزيتون  منتوجات  نسبة 
والتي قدرت بـ 97000 قنطار يف سنة 
و  القنطار،  يف  لتر   18 مبعدل   2019
تطمح مصالح الوالية لغراسة 30 ألف 

هكتار من خالل برامج الدعم تشجيع 
للفالحني على  مواصلة االستثمار يف 
الوالية  من   التي جعلت  الشعبة  هذه 
تنتج أجود أنواع زيت الزيتون  املختلفة 
، و استغل املستثمرون  الفرصة  بطرح 
أهم العراقيل التي تواجهم للسيد والي 
الوطني  املجلس  رئيس  وكذا  الوالية 
أولها  و  الزيتون   املشترك لشعبة  املهني 
مطالبني  والغاز  الكهرباء  فاتورة  ارتفاع 
خالل  الدولة  من  بدعم  املسؤولني 
الذي  التسويق  تكاليف  تخفيض 
أسعار  ارتفاع  بسبب  ركودا   يعرف 
قارورات الزجاج التي جتلب من تونس 
، ناهيك عن مشكل حرية التنقل مبواد 
يعرف  ما  يف  والتعليب  اإلنتاج  ولوازم 

تعيق  التي  اجلمركية  الشعاع  مبنطقة 
حرية توفير مستلزمات املستثمرين .

املستثمرات  أصحاب 
املصالح  طالبوا  بالتنسيق بني مختلف 
احلدود  وحرس  واجلمارك  الفالحية 
لهذه  املهني  واملجلس  الفالحة  وغرفة 
التي  اإلجراءات  بتسهيل  الشعبة 
عطلت التسويق وسرعة عرض االنتاج 
والدولية،  الوطنية  بالتظاهرات  الوفير 
ومن جهته رد والي والية تبسة موالتي 
التام  لتسهيل  استعداده  اهلل  عطا 
التعليب  مجال  يف  االستثمار  عملية 
الزيتون  إنتاج  إكتمال عملية  من أجل 

ومشتقاته .
فيروز رحال

سيتبعه فسخ العقد ، المدير الجهوي لوكالة عدل يكشف :
إعذار ثان لمقاولة تسببت في  توقف أشغال سكنات عدل 

لوكالة عدل  املدير اجلهوي  كشف 
مقاولة  مع  العقد  فسخ  احتمال  عن 
سكن    2000 بإجناز  املكلفة  بورواق 
اخلروب  ببلدية   2 عدل  صيغة  من 
ستوجه  حيث  قسنطينة،  بوالية 
الوكالة ثاني إعذار هذه األيام يف انتظار 

جتاوبها باستئناف األشغال أو عدمه.
لوكالة  اجلهوي  املدير  وأكد 
ملقاولة  إنذار  ثاني  توجيه  عن  عدل 
سكن   2000 بإجناز  املكلفة  بوراق 
بعد  اخلروب،  ببلدية  مبوقعني  عدل 
اعذار  ألول  استجابة  عدم  تسجيل 
بالورشات،  األشغال  استئناف  وعدم 
األمور  أن  إلى  املعني  أشار  حيث 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  نحو  تسير 
مسؤولون  اعترف  فيما  العقد،  لفسخ 

بوكالة عدل بالتأخر الذي مييز ورشات 
املبررة  غير  والتوقفات  املعني  املشروع 
زادت عن حدها،  والتي  يعرفها  التي 
فيما انتقد املعنيون أداء املقاول وأبدوا 
تسيير  طريقة  بسبب  امتعاضهم 
وقف  حيث  االعتباطية،  املشروع 
بأبسط  املعني  جهل  على  الكثيرون 
التقنية اخلاصة بتحضير بعض  األمور 
الوثائق الضرورية، ما صعب من مهمة 
املشروع  بتتبع  يتعلق  فيما  املكتتبني 
ما  وهو  مختصني،  مهندسني  بواسطة 
رد عليه مدير املشاريع بالوكالة بالتأكيد 
إعدادها  املقاول  من  طلب  أنه  على 
لتمكينه من تتبع تقدم األشغال بصفة 
أسبوعية. هذا وأكدت مديرية التعمير 
بأن الدراسة اخلاصة بالتهيئة اخلارجية 

من  فيها  الفصل  انتظار  انتهت يف  قد 
قبل املصالح املختصة بالعاصمة، فيما 
طمأن ممثل سونلغاز بكون كل املشاكل 
بعني  أخذت  قد  بالربط  اخلاصة 
مشكلة  وأن  مؤقتة  بصفة  ولو  االعتبار 
يف  متاما  مطروحة  غير  والغاز  الكهرباء 
املوقعني. من جهتهم أعرب مكتتبون 
باخلروب  عدل  سكن   2000 يف 
العقد  فسخ  الحتمال  استيائهم  عن 
باعتبار  باملشروع  املكلف  املقاول  مع 
تأخر  يف  ساهم  قد  اخلطوة  هذه  تأخر 
املزيد  إلى  بالنظر  املشروع،  استكمال 
من اإلجراءات والتماطل، فيما حتدثوا 
االتصال  يف  كبير  نقص  وجود  عن 

والتنسيق بني املصالح .
خديجة بن دالي
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تّبـــون واإلعـالم.. 
الّلقاُء وسُراالنتقاء

َل، يوم أمس،   لقاء رئيس الجمهورية عبد    أُجِّ
المجيد تبون بمدراء المؤسسات اإلعالمية، والذي 

كان سيضم وفدا إعالميا  متكونا من مدراء ومسؤولي 
المؤسسات اإلعالمية العمومية والخاصة، بغيَة تنوير 

الرأي العام حول قضايا الساعة، على أن تكون اللقاءات 
دورية بعده.

ئاسة أن الموعد أُّجل بيوم واحد،    وأوضحت الرِّ
و جرى تحديد اليوم األربعاء موعدا  للقاء الجامع 

بين اإلعالم والرئيس.  إال أنه بعد كشف الرئاسة عن 
القائمة التي ا ختيرت الفتتاح لقاءات تبون واإلعالم،  
تساءل المتابعون   عن  المعايير المعتمدة في اختيار 
المؤسسات المعنية بلقاء الّرئيس، كما استفهموا  حوَل 
طبيعة المواعيد الالحقة وما ستسفر عنه هذه اللقاءات 
من  نتائج  في  مسيِر تنوير الرأي العام واإلجابة عن 
انشغاالته حول أهم القرارات على الساحتين الداخلية 

والخارجية.

تّياٌر في ِسلك 
البنوك غـًدا
 أفادت تقارير 

إعالمية متطابقة أن 
رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، سيجري 
حركة موّسعة وشاملًة 
في سلك مدراء البنوك 
العمومية غًدا الخميس، 
بالتوازي مع اإلعالن 
عن حركة كبيرة في 
سلك الوالة والوالة 
المنتدبين، ستشمل 

معظم واليات الوطن 
التي ارتفع عددها إلى 
58 والية بعد اإلعالن 
عن ترقية 10 واليات 
بالجنوب إلى واليات 

كاملة. 

استقالـة غيُر 
 َمعهــــودة 
وال مألوفأة!

 في خطوة غير معهودة لدينا، وال مألوفة في مجتمعنا، قّرَر مدير 
مستشفى أدرار تقديم استقالته، حيث أوضح نص االستقالة التي تم 
تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل االجتماعي، أن قراره 
جاء بعد عجزه عن إحداث التغيير المنشود في ظرف 3 أشهر من 
توليه منصبه؛ فبرنامج الّصحة بوالية أدرار لم يشهد تغيِّيرا بل بقيت 

المستشفى تَُسيّر على منهج المسؤول السابق.
 وأدرج المستقيل في نص استقالته اآلية الكريمة:

ُكنَّا  َقالُوا   ۖ ُكنُتْم  ِفيَم  َقالُوا  أَنُفِسِهْم  َظالِِمي  اْلَمَلِئَكُة  َتَوفَّاُهُم  الَِّذيَن  “إِنَّ   
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها «. ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اْلَْرِضۚ  َقالُوا أَلَْم َتُكْن أَْرُض للاَّ

 )GPS( الثَّقافة.. َتلحُق أخيرا بالـ
 بعد عدم مباالة سفير الجزائر باألردن، وعدم استقبال 

ممثلي وزارة الثقافة طاقَم مسرحية )GPS( المتَوج بأحسن 
عرض مسرحيعربي لعام 2019، هاهي وزارة الثقافة 

تستفيق من سباتها وتحاول تدارك ما فّرطت فيه؛ إذ قررت 
تخصيص ثاني خرجاتها الميدانية للمسرح الوطني الجزائري 

وحضور عرض )GPS( أحسَن مسرحية عربية لعام 
2019. إذ قررت وزارة الثقافة أخيرا تكريم الطاقم المتّوج 
بعمان األردنية، في حفل خاص يحضره أعالم الفن واألدب 

من داخل العاصمة وخارجها أمسية السبت المقبل.

والي عنابة يخَشى قّفَة رمضان!
 أّكد والي عنابة »توفيق مزهود« على ضرورة تسريع 
إجراءات تحضير قفة رمضان 2020، وبذل كافة الجهود 
لتفادي أي تأخر قد يحرم الفئات المعوزة من االستفادة من 

إعانة الدولة في آجالها المحددة، مسديا تعليمات صارمة إلى 
رؤساء البلديات بوجوب توخي النزاهة والشفافية في العملية.

 يُذكر أن بلديات عديدة شرعت في تطهير وتحيين ملفات 
واستمارات طالبي االستفادة من قفة رمضان لسنة 2019، 
التي رصدت لها البلديات من الميزانية الوالئية لهذه السنة 

أغلفة مالية معتبرة، حيث انطلقت رسميا البلديات مند مطلع 
العام في عملية غربلة وتحيين الملفات واالستمارات الخاصة 

بطالبي اإلعانة التي ُحدِّدت قيمتها بـ 6000دج.

 كشف تقرير صدر عن مؤسسة »نيمبو« أن 
الجزائر تحتل المركز الـ 388 عالمًيا في مؤشر 
غالء المعيشة، فيما ما تبقى دبي والدوحة األغلى 
تكلفة فيما يخص المعيشة مقارنة بالمدن الكبرى 
في الدول العربية. هذا، وتعد تونس )المرتبة 
403( ودمشق )المرتبة 406( دولتان األقل 

تكلفة بين دول العالم.
 واعتمد مؤشر »نيمبو« في قياسه غالء 
المعيشة لعام 2020 على تكلفة المعيشة، 

مرتكزا على تقديرات سلة المستهلك من مواد 
البقالة والسلع، إضافة إلى سعر الماء والكهرباء 
وخدمات التنقل في كل مدينة، مع احتساب القدرة 
الشرائية لسكان هذه المدن، علما أن المؤشر قاس 

تكلفة المعيشة في 440 مدينة حول العالم.

 سوريــا أيَســـُر 
 من الجزائر معيشًة!
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نورين عبدالقادر

يتم إجنازها بني  التي  املسافة  تقدر 
يتوفر  و  ب110كلم  واالغواط  اجللفة 
لنقل  محطات  ثالث  على  املشروع 
اجللفة  من  بكل  والبضائع  املسافرين 

وسيدي مخلوف  واالغواط ،
ويكتسي هذا املشروع الذي يدخل 
ضمن مخطط النمو االقتصادي أهمية 
و  االجتماعي  املستويني  على  بالغة 
استحداث  خالل  من  االقتصادي 

تنشيط  يف  املساهمة  و  مناصب شغل 
االقتصادي  املجالني  يف  املنطقة 
االستثمارات  ترقية  ويف  والتجاري 
الوطنية ،فضال عن كونه حلقة مهمة 
ستربط شمال البالد بجنوبها الكبير و 
يسهل تنقل املواطنني ونقل البضائع .

سكان  يطالب  أخرى  جهة  من 
يف  باإلسراع  للوالية  الشمالية  اجلهة 
الذي  احلديدية  السكة  جتسيد مشروع 
منذ  حوله  تعريفي  عرض  تقدمي  مت 
اخلط  هذا  يربط  حيث  سنتني  حوالي 

والية اجللفة بالبيض مرورا بأفلو على 
مسافة  250كلم ،وهو يدخل يف إطار 
املشاريع الكبرى للسكة احلديدية التي 
الهضاب  مناطق  بحلقة  الشمال  تربط 
العزلة  وفك  االستثمار   لترقية  العليا 
املدير  كشف  وقد   ، سكانها   عن 
عائشة  بن  إسماعيل  للنقل  الوالئي 
الذي  الشطر  أن    « العرض   تقدمي  يف 
مير عبر تراب والية االغواط ينطلق من 
بأفلو حتى  مرورا  حدود والية اجللفة  

احلدود مع والية البيض..

يندرج في مخطط النمو االقتصادي وربط الشمال بالجنوب

تسليم مشروع السكة الحديدية 
»األغواط -الجلفة« نهاية 2020
تعرف أشغال مشروع السكة الحديدية »الجلفة- األغواط« نسبة تقدم في األشغال  فاقت 70 بالمائة ومن المتوقع 

استالمه نهاية 2020  ، المشروع يندرج في الخط الذي ينطلق  من الجزائر مرورا بالبليدة والمدية حتى حاسي مسعود 
وهو مسجل برسم المخطط 2019-2014  ،وقد أسندت أشغاله لمؤسسة كوسيدار بكل فروعه وتشرف على متابعة 

إنجازه الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة االستثمارات في السكك الحديدية .

جنوب  كم   240 الواقع  بأولف   60 حي  حتول 
أدرار إلى مكان تنتشر فيه زرائب املاشية التي تترك 
مخلفات كبيرة من األوساخ . بدأت تتراكم يف نقاط 
عدة من احلي جراء حتولها إلى مكب للنفايات من 
الوضعية وذلك  الذين ساهموا بهذه  طرف السكان 
واحليوانات  واألوساخ  القازورات  من  أكوام  النتشار 
إلى  السوداء   النقاط  هذه  حتول  أن  .كما  النافقة 
البيطرية  املراقبة  عن  بعيدا  األغنام  لذبح  مكان 
بيئية  كارثة  بحلول  ينذر  الذي  احلي  تعفن  زاد من 
وصحية أمام مرأى ومسمع السلطات احمللية .وأمام 
البلدي  املجلس  رئيس  السكان  يناشد  الوضع  هذا 
بضرورة تهيئة احلي املذكور وتدخل اللجان املختصة 

بالبيئة والوقاية قبل حلول الكارثة.
عبداهلل مجبري

وأحياء  قصور  بعض  تعاني 
 80 الواقعة بنحو  زواية كنتة  بلدية  
كم جنوب والية أدرار من تأخر يف 
لها  التي  التنموية  املشاريع  بعض 
دفع  الذي  األمر  باملواطنني  صلة 
عن  التحرك  إلى  املدني  باملجتمع 
املنتخبني  مع  لقاءات  عقد  طريق 
وتبليغ  اخللل  أين  ملعرفة  احملليني 

انشغاالت الساكنة 
يف  جمعويون  ناشطون  طالب 
كنتة  زواية  لبلدية  املدني  املجتمع 
تشاوري  لقاء  يف  مشاركتهم  خالل 

احتضنه مقر بلدية املذكورة يف إطار 
إشراك املجتمع املدني إلبداء الرأي 
للدميقراطية  جتسيدا  واالقتراحات 
التشاركية وحتضيرا للمخطط البلدي 
طالبوا  حيث  لسنة2020  للتنمية 
بتوسيع شبكة االنارة العمومية عبر 
السكنية  والتجمعات  القصور  كافة 
شبكة  اجناز  يف  واإلسراع  اجلديدة 
تازولت  بقصر  الصحي  الصرف 
أدمر  قصر  ربط  مشروع  وبرمجة 
بتوسيع شبكة  بالشبكة كما طالبوا 
نسبة  التتجاوز  التي  الطبيعي  الغاز 

احلضرية  واالحياء  القصور  ربط 
نسبة  وهي  15باملائة  نسبة  والريفية 
املجاورة  بالبلديات  مقارنة  ضعيفة 
مكتبة  إجناز  ضرورة  على  مجمعني 
عمومية ودار للشباب وملعب بلدي 
من  إشراكهم  مثمنني  معشوشب 
ملبادرة  البلدي جتسيدا  املجلس  قبل 
بلدي  استشاري  اول مجلس  إنشاء 
احلالية  االنتخابية  العهدة  خالل 
ومطالبهم  اقتراحهم  جتد  ان  املني 

ترجمة ميدانية قريبا.
عبداهلل مجبري

لتذليل صعوبات التنمية و نقل اشغاالت السكان
ناشطون جمعاويون بأدرار  يطالبون بتجسيد الديمقراطية 

أدرار
حي 60 مسكنا بأولف يتحول إلى مفرغة عمومية  

األغواط
5 سنوات سجنا نافذا لمروجي مخدرات

)28و30سنة  مابني   اعمارهما  تتراوج  شابني  األغواط  محكمة  أدانت 
املتاجرة ب05  قصد   ) املعالج  )الكيف  املخدرات  حيازة  قضية  يف  متهمني   )
سنوات سجن نافذة و200ألف دينار جزائري فيما استفاد متهم ثالث بالبراءة 
،املتهمون مت توقيفهم على مستوى وسط مدينة األغواط من طرف فرقة البحث 

والتدخل للشرطة القضائية وبحوزتهم الكمية احملجوزة.
نورين عبدالقادر

تمنراست
إنهاء أشغال إنجاز مكتب بريدي بقرية آراك

تعّزز قطاع البريد بوالية متنراست، بانتهاء أشغال إجناز مكتب بريدي جديد 
بقرية آراك ببلدية عني أمقل شمال الوالية، الذي سيدخل حيز اخلدمة خالل 
القرية  لسكان  خدمات  يقدم  أن  شأنه  من  الذي  املرفق  هذا  املقبلة.  األشهر 
واحد  رقم  الوطني  الطريق  عابري  و  األم  البلدية  إلى  التنقل  عناء  وسيجنبهم 
على جد سواء، يتوفر على أجهزة حديثة ويضمن كل العمليات البريدية، وهو 
ما سيتيح ترقية اخلدمة العمومية املقدمة لقاطني التجمعات النائية و املسافرين 
اقتناؤها يف الوسط  أو الذين عصي عليهم  الذين يرغبون يف استخراج أموالهم 
احلضري جراء انعدامها لكثرة الضغط عليها ويحدث هدا أثناء اقتراب األعياد 

و املناسباتالدينيةوالوطنية ..  
املدن  سكان  على  تقتصر  ال  اجلزائر  بريد  خدمات  أن  بالذكر،  اجلدير   و 
واملناطق احلضرية فقط، بل تشمل حتى املناطق شبه احلضرية والنائية،  خاصة 
يعبرها  و  منطقة جبلية  تتواجد يف  القليلة  السكانية  الكثافة  ذات  القرية  أن  و 
الطريق الوطني رقم واحد ، و رغمها تعد معزولة إذ تبعد بـ 220 كلم عن مقر 
البلدية و 270 كلم عن والية عني صالح املنتدبة و عليه ففتح هذا املرفق الهام 
سيساهم يف جتنيب ساكنتها عناء التنقل ملسافات طويلة من أجل سحب أموال 

أو إرسال بريد.
عبد املالك خلضاري      

السكان يدقون ناقوس الخطر 
الكالب الضالة تقتل 100 رأس غنم بإليزي

على  حقيقيا  خطرا  تشكل  اليزي   يف  املنتشرة  الضالة  الكالب  أضحت 
رؤوس  من  عدد  نفوق  يف   تسببت  السواء حيث  حد  على  املاشية  و  السكان 
لم  التي  احمللية  السلطات  قبل  من  املطبق   الصمت  مقابل  يحدث   األغنام، 
 24 الضالة خالل  الكالب  وقضت   منها.  املنطقة  لتظهير  عملية  أية  تسجل 
ساعة املاضية على أزيد من 15 رأسا من الغنم بحي تني تورهة ببلدية اليزي 
جميع  قتل  من  الضالة  الكالب  ومتكنت  املربني  احد  إسطبل  مهاجمتها  بعد 
والدخول  اإلسطبل  سياج  عبر  قفزت  أن  بعد  باملكان  املتواجدة  املاشية  رؤوس 
إليها لتفعل فعلتها ولم يتفطن صاحب قطيع الغنم للحادثة إال يف الصباح  أين 

فجيء مبقتل جميع أغنامه والتي تعبر مصدر رزق للعائلة.
عني  بلدية  من  كل  يف  املاضني  األسبوعني  خالل  تكررت  احلادثة  نفس 
مابني  رأس   30 من  أزيد  هالك  أين سجل  الوالية  مقر  اليزي  وبلدية  اميناس 
سيدي  بحي  راس   20 من  أزيد  ونفوق  اميناس  عني  بدائرة  مسكن   16 حي 
بوصالح بلدية اليزي وباإلضافة إلى حي السالم بذات البلدية .ليتعدى العدد 
اإلجمالي من رؤوس املاشية التي هاجمتها الكالب الضالة أزيد من 100 رأس 
حسب املصدر خالل الشهرين فقط .األمر الذي أصبح يقلق الساكنة ويهدد 
أمنهم وراحتهم يف ظل تزايد أعدادها يوميا يف مختلف األحياء خاصة يف أوقات 
الليل والصباح الباكر  وتأتي على شكل مجموعات بحثا عن الطعام إضافة إلى 
تلك اخلسائر التي يتكبدها من حني ألخر أصحاب احلظائر وفضال عن تأثيرها 

البيئي وعن صحة اإلنسان ملا حتمله من فيروسات واو بيئة خطيرة .
االنتشار الرهيب للكالب الضالة بات امرأ يشكل خطرا حقيقيا على حياة 
إلسطبالت   مهاجمتها  مسلسل  استمرار  ومع  املدارس  أطفال  خاصة  املواطن 
املربني واملوالني والفتك بأغنامهم وتكبدهم خلسائر مادية باجلملة دون تعويض 
يذكر يف ظل غياب للحمالت الردعية رغم شكاوي املواطنني لسلطات احمللية 
إلبادة هذه الكالب املسعورة املفترسة ومنع انتشارها لكونه بات األمر املستعجل 
وجب أخذه مبحمل اجلد حسبهم أكثر من أي وقت مضى تفاديا حلدوث كوارث 

و مطالبني اجلهات العليا بضرورة التدخل .
براهيم مالك
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زاهية  سعاد

و ضم االجتماع  ممثلي املؤسسات 
البترولية الوطنية العاملة بحوض النفط 
املؤسسات  ممثلي  وكذا  مسعود  حاسي 
وأيضا  العمومية  الوطنية  االقتصادية 
التوظيف  بظاهرة  املعنية  اخلاصة 
التطرق  مت  حيث  وخارجيا  داخليا 
بتفعيل  يعرف   ملا  والتفصيل  بالشرح 
الوزاري  للمنشور  طبقا  التوظيف  آليات 
توظيف  آليات  يحدد  الذي  املشترك 
خالل  مت  كما  بالوالية  الشغل  طالبي 
آليات  لشرح  التطرق  االجتماع   هذا 
التوظيف طبقا للمنشور الوزاري املشترك 
الوالية على  الرجل األول يف  أين أكد 
بكل  التوظيف  آليات  احترام  ضرورة 
من  الشغل  طالبي  لتمكني  شفافية 
املعروضة  العمل  مبناصب  اإللتحاق 
ما  هذا  الوالئية  التشغيل  وكالة  على 
البطالة بنسبة  من شأنه تقليص نسبة 
ملختلف  العمل  طلبات  وتغطية  كبيرة 
إلى  الوالية  والي  دعا  كما  الفئات 

التوظيف  عملية  يف  طرف  كل  حتلي 
قبل  األخالقية  مسؤولياته  احترام  إلى 
اجلزائية متوعدا كل من تثبت إدانته يف 
توظيف مباشر بدون املرور على وكاالت 
كما  الصارمة  بالعقوبات  التشغيل 
أضاف أن قوانني اجلمهورية واضحة يف 
هذا املجال و أن ابواب العدالة مفتوحة 
كرامة  على  الدوس  يتعمد  من  لكل 
البطالني أو استغالل املنصب للتوظيف 
االحتقان  من  املزيد  خللق  امللتوي 

بالشارع احمللي  يذكر ان طالبي العمل 
يعتصمون من حني  بزالون  بالوالية ال 
يف  الضبابية  أسموه  ما  بسبب  آلخر 
تصل  التي  العمل  عروض  تقسيم 
األخيرة  هذه  للتشغيل  احمللية  للوكالة 
يف  الناجحني  قوائم  تنشر  ال  التي 
االنتقائية  املهنية  الفحوص  مختلف 
بعد  عام  العروض  متر  حيث  للبطالني 
الذين  األشخاص  معرفة  بدون  عام 

التحقوا بها.

عقب االحتجاجات المتكررة لشباب البطال

ملف الشــغــل على طاولة والي ورقلة
تسببت في نفوق عدد كبير من المواشي

تسجيل 46 حالة طاعون المجتر 
الصغيرة بتندوف

ملرض  جديدة  حالة    46 تندوف  ببلدية  البيطرة  مفتشية  أحصت   
طاعون املجترات الصغيرة بقطعان املواشي.

وقال »يوسف مقبل«  مسؤول مفتشية البيطرة » إن  التحاليل البيطرية 
التي أجريت على 73 عينة دموية باملخبر املركزي باجلزائر العاصمة أخذت 
من بعض استطبالت املواشي ببلدية تندوف ، تسجيل حاالت ملرض 

طاعون املجترات الصغيرة بتعداد 46 حالة.«
تأتي هذه العملية بعدما تقدم عدد من املربني بشكاوي لدى مصالح 
البيطرة إثر نفوق عدد »معتبر« من رؤوس املواشي، حيث أوفدت املصالح 
دموية، وشرع يف عملية  عينات  التي سارعت ألخذ  بيطرة  فرقة  املعنية 
من  األول  اليوم  مع  تزامنت  والتي  اجلاري  يناير  شهر  منتصف  التلقيح 

انطالق احلملة الوطنية للتلقيح ضد مرض املجترات الصغيرة.
ستتواصل حملة التلقيح ضد هذا املرض الذي يصيب املواشي إلى 
غاية نهاية شهر أبريل املقبل مثلما هو مقرر لها لفائدة مناطق جنوب الوطن 
احلملة  هذه  إلنطالق  نقطة  أول  بتندوف  املواشي  سوق  اختير  حيث   ،
بالوالية  تواجدها  نقاط  عبر  القطعان  كافة  متس  أن  ينتظر  التي  الوقائية 
بهدف القضاء نهائيا على هذا املرض اخلطير و احلفاظ على سالمة املواشي
ق.م

أدرار
تأخر في إنجاز أقسام في ابتدائية 

تعرابات  برقان
مازالت بعض املشاريع يف قرية تعرابات يف بلدية رقان الواقعة 200 
كم جنوب أدرار تعاني تأخرا ومن بينها مشروع إجناز حجرتني يف ابتدائية 

القرية املذكورة .
ناشد أولياء تالميذ إبتدائية تعرابات السلطات احمللية بضرورة التدخل 
املكلف  املقاول  باشر  أن  بعد  مدرسيتني  إجناز حجرتني  مشروع  إلنطالق 
باإلجناز يف بداية املشروع ثم غاب بدون سابق إنذار وماأثار مخاوف أولياء 
األشغال  بداية  جراء  املقاول  هذا  التي حفرها  الكبير  احلفر  هو  التالميذ 
وتركها هكذا غير مبالي باخلطر احملدق بالتالميذ. هذا ورغم اتصال ممثلو 
املكلف  وباملقاول  رقان  لبلدية  الشعبي  املجلس  برئيس  التالميذ  أولياء 
باإلجناز إال أن دار لقمان على حالها .هذا وقد طالبوا من السلطات الوصية 
بضرورة إجبار املقاول على وضع إحاطة حول هذه األشغال ريثما تنتهي 
حفاظا على سالمة وآمان التالميذ .مؤكدين يف نفس الوقت على إحترام 
شروط إجناز املشاريع واستالمها يف وقتها.فيما طالبوا بضرورة تغير املقاولة 
املشاريع  هذه  استالم  لهم  يتسنى  حتى  القسمني  هذين  بإجناز  املكلفة 

وتدخل قيد اخلدمة يف الدخول املدرسي القادم.
عبداهلل مجبري

أدرار 
محالت تجارية بال كهرباء بقصر ودغة 
يشتكي املستفيدون من احملالت التجارية املتواجدة بقصر ودغة التابع 
لبلدية فنوغيل من عراقيل عديدة حالت  دون استغالل محالتهم،و دون 

مزاولة أي نشاط بها.
بعد  تربط  لم  أن  احملالت  الوطن   أخبار  جلريدة  املستفيدون  وأوضح 
بشبكة الكهرباء، األمر الذي أرغم البعض منهم الستغاللها بجر كوابل 
على مسافات بعيدة . وذلك بالرغم من الشكاوي العديدة التي وجهت 
التكفل باملشكل وحث  البلدية قصد  من طرفهم باخلصوص إلى رئيس 
الكهرباء، حتى  مؤسسة سونلغاز على اإلسراع يف ربط احملالت بشبكة 
لم  ذلك  ومع  القانونية،  األطر  ووفق  بحرية  نشاطهم  مزاولة  لهم  يتسنى 
تأت هذه الشكاوي مبا كان منتظرا منها حيث لم تتجاوب املؤسسة املكلفة 
بالربط مع انشغالهم، مما جعل انتظارهم يطول يف ظل شبح البطالة الذي 
يهددهم  ، فضالعلى أنهم  يدفعون ثمن كراء هذه احملالت التي لم تفتح 
أبوابها بعد. ويف هذا السياق يناشدون السلطات احمللية التدخل واإلسراع 
يف حل أزمتهم، حتى يتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم التي ستعود بالفائدة 
على سكان القصر والقصور املجاورة.خاصةأن حرفهم هذه  متنوعة على 
الفنية والنجارة األمر الذي يضطر بالكثير  من قاطني هذه  غرار احلدادة 

األحياءللتنقل ألجلها إلى أماكن بعيدة يف الوالية.  
  عبداهلل مجبري

عقد والي والية ورقلة بوبكر بوستة اجتماعا موسعا لتدارس مشكل التشغيل بالمنطقة   وضم االجتماع  أعضاء اللجنة 
الوالئية التي تم تشكيلها للتحقيق في الخروق التي تحدث عنها بطالو الوالية في عديد المناسبات، في خطوة إليجاد حلول 

مناسبة للملف الذي أثار جدال واسعا  بالوالية .

استنزفت العديد من األراضي الفالحية
تنامي ظاهرة البنايات الفوضوية  باألغواط

الفوضوي  البناء  ظاهرة  تعرف   
انتشارا واسعا عبر العديد من بلديات 
الوالة  تهديدات  ورغم  االغواط 
غير  الظاهرة  لردع  القوة  باستخدام 
االخيرة  السنوات  يف  استفحلت  أنها 
من  ضخما  أموال  تستنزف  وأصبحت 
املرافق  مختلف  الجناز  الدولة  خزينة 
من  العديد  استحداث  مت  فقد   . بها 
مبحيط  اجلديدة  الفوضوية  التجزئات 
االراضي  حتى  التهمت  البلديات 
الكثير  الفالحية ،ومت االستحواذ على 

األحياء  داخل  العقارية  اجليوب  من 
بطرق غير قانونية ، وانتشرت البنايات 
أصبحت  حتى  كالفطريات  الفوضوية 
الذين  الوالة  ان  ،ورغم  باملئات  تعد 
القضية يف  أثاروا  الوالية   تعاقبوا على 
تعليمات  وأعطوا  رسمية  اجتماعات 
املصالح  ومختلف  البلديات  لرؤوساء 
باللجوء  ولو  للظاهرة  للتصدي  املعنية 
إلى القوة العمومية ،غير أن املئات من 

قرارات الهدم بقيت داخل األدراج ،
الكثير  تطرح  الظاهرة  وأصبحت 

االستحواذ  مت  ،حيث  املشاكل  من 
على الكثير من اجليوب العقارية داخل 
مرغمة  البلديات  وأصبحت  األحياء 
واخلدماتية  العمومية  املرافق  إجناز  على 
كما  بالسكان،  األحياء  عن  بعيدا 
واقعا  الفوضوية   التجزئات  أصبحت 
مالية  مبالغ  الدولة  خزينة  يكلف 
الشبكات  وإيصال  لتهيئتها  ضخمة 
ما  وه  بها  الضرورية  املرافق  وإجناز  إليها 
أثر كثيرا على حركة التنمية بالبلديات 
نورين عبدالقادر

إليزي
أزمة حادة في  غاز البوتان

والبلديات  اليزي  مدينة  تشهد 
كبير  نقص  أيام  منذ  لها  املجاورة 
يف   البوتان  غاز  قارورات  انعدام  يف 
كما  بها  اخلاصة  البيع  نقاط  مختلف 
خلقت هذه األزمة حالة من االستياء 
بلديات  مختلف  من  املواطنني  لدى 
بسبب  اجلنوبية  خاصة  الوالية 
قارورات  التموين  عن طريق  تذبذب 
ظل  يف  خصوصا  الشتاء  عز  يف  الغاز 

انعدام نقاط البيع اخلاصة .

نفطال  مؤسسة  طالبو  وكما 
اخلواص  لدى  نقاط  فتح  بضرورة 
لبيع غاز البوتان عبر مختلف بلديات 
ضرورة  مع  األطراف  املترامية  الوالية 
توفير املادة احليوية عبر مخازن احملطات 
من  وهو  الساعة  مدار  على  الرئيسة 
املوطنني  معاناة  من  التخفيف  شانه 
إلى  منطقة  من  التنقالت  ومتاعب 

أخرى بحثا عن غاز البوتان.
ومن جهتها أكدت مديرية الطاقة 

و  بيع  نقطة  خصصت  أنها  للوالية 
وذالك  البوتان  غاز  قارورات  تخزين 
برج  لبلدية  التابعة  اهرير  قرية  يف 
فيما  غاز  قارورة   420 مبقدار  احلواس 
البيع  بعملية  البلدي  الفرع  سيتكفل 
املصدر  حسب  اخلطوة  هده  وتأتي   .
من  عمومية  خدمة  ضمان  اجل  من 
املعيشية  الظروف  يف  التحسني  شانها 

لساكنة.
براهيم مالك

إليزي 
توقيف شخصين بحوزتهم حبوب مهلوسة

املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
من  باليزي  اجلمارك  ملصالح  التابعة 
توقيف شخصني بحوزتهم كمية 700 
املهلوسة من نوع )   قرص من احلبوب 
نوع   من  سيارة   يف  معبأ   ) بريقابالني 

شوفرليه  حتمل ترقيم  من خارج الوالية 
موجهة لترويج واملتاجرة .

الكمية مت حجزها يف النقطة الكيلو 
 03 رقم  الوطني  الطريق  يف   70 مترية 
والية  مقر  مابني  الرابط  شطره  ويف 

املوقوفان   . جانت  ومقاطعة  اليزي 
مت  فيما  سنة   27 العمر  من  يبلغان 
تقدميهم للمصالح القضائية الستكمال 

اإلجراءات القانونية.
براهيم مالك
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قال سكان املنطقة يف تصريح  لـ«اخبار 
الوطن«، إن حيهم يفتقر ألدنى ضروريات 
واالنتظار  الصبر  بهم  طال  وقد  العيش، 
بحثا عن منفذ من دائرة التهميش الذي 
معيشية  سنوات.أوضاع  لعدة  الزمهم 
يطبعها  السكان،  هؤالء  حتاصر  صعبة 
احلرمان، جعلتهم يخرجون عن صمتهم 
ويطالبون بتدخل الوالي، حيث أكد أحد 
األخير  هذا  أن  آنفا،  املذكور  احلي  ممثلي 
الصرف  مياه  من  برك  يف  يغرق  أضحى 
األمطار  تهاطل  عند  خاصة  الصحي 
قاطنو  أشار  كما  قنواته،  اهتراء  بسبب 
نغصت  أخرى  مشاكل  إلى  احلي  هذا 
غرار  على  غبنهم  من  وزادت  يومياتهم 
وغياب  الداخلية  الطرق  حالة  تدهور 
املرافق الرياضية والشبانية ونقص اإلنارة 
ساهمت  األمور  هذه  كل  العمومية، 
بشكل كبير يف دخولهم معاناة متواصلة 
بنقائصهم،  احمللية  السلطات  علم  رغم 
إلى  الصدد  هذا  يف  السكان  أشار  حيث 
مقابلته  أجل  من  الوالي  راسلوا  قد  أنهم 
بعد أن انتهجوا جل السبل وطرقوا جميع 
إلى  انشغاالتهم  إيصال  بغية  األبواب 
السلطات املعنية، إال أنهم، لم يجنوا غير 
ورق  بقيت مجرد حبر على  التي  الوعود 

وحلما- على حد تعبيرهم.

 طرق الحي في  وضع كارثي 

الداخلية  الطرق  بأن  محدثونا  صرح 
تتحول مع سقوط األمطار إلى مستنقعات 
بذلك صعبوبات  مشكلة  األوحال،  من 
من  احلي  أرجاء  يف  تنقلهم  خالل  لهم 
أن  مؤكدين  حوائجهم،  قضاء  أجل 
يتجنبون  قد أصبحوا  السيارات  أصحاب 
الكارثية  احلالة  إلى  بالنظر  احلي  دخول 
الداخلية، معبرين  إليها طرقه  آلت  التي 
من  الشديدين  وتذمرهم  سخطهم  عن 
املسؤولية  حّملوها  التي  احمللية  السلطات 
إلى  بالنظر  تدهور طرق احلي  الكاملة يف 
األخرى  البلدية  قرى  أغلبية طرق  تهيئة 
حيهم  طرق  أصبحت  الذي  الوقت  يف 
الذي ال يبعد عن مقر البلدية سوى بنحو 
300 متر، غير صاحلة للسير ودون تهيئة 

وال التفاتة من طرف املعنيني باألمر.

 إهتراء قنوات الصرف الصحي 
وغياب لإلنارة

كما أوضح السكان أن اهتراء قنوات 
منه  جعل  احلي  يف  الصحي  الصرف 
مصبا للنفايات، بعدما غرق يف القمامة 
واألوساخ والروائح الكريهة التي ساهمت 
واحلشرات  الضالة  الكالب  انتشار  يف 
الضارة التي تهدد بشكل صحة السكان 
عن  حديثهم  خالل  من  عبروا  الذين 
واألوبئة  األمراض  انتشار  من  تخوفهم 
الصغار،  أوالدهم  وأوساط  أوساطهم  يف 
من  للتخلص  يلجأون  أنهم  حيث 
فضالتهم البيولوجية واملنزلية عبر قنوات 
زاد  وما  الطلق،  الهواء  يف  جترى  مهترئة 
الطني بلة انسداد مقاطع كثيرة منها- يقول 
السكان، وهي الوضعية التي تنجم عنها 
السلطات  ناشدوا  حيث  كريهة،  روائح 
عاجال  إليهم  االلتفات  ضرورة  احمللية 
وتسجيل مشروع لتجديد قنوات الصرف 
عنهم.كما  الغنب  ورفع  باحلي  الصحي 
والوالئية  احمللية  السلطات  السكان  ناشد 
التدخل من أجل تصليح مصابيح اإلنارة 
العمومية املعطلة وإضافة مصابيح أخرى 
املسجل  النقص  على  القضاء  أجل  من 
خالل  بينهم  فيما  التنقل  وتسهيل  فيها 
الفترة الليلية، وكذا املساهمة يف القضاء 
على انتشار عصابات اللصوص املختصة 
تنفيذ  يف  الدامس  الظالم  تستغل  والتي 

عمليات السطو، كما يجد العاملون منهم 
صعوبات جمة يف التنقل الى مقر عملهم 
يف الصباح الباكر بسبب الظالم الدامس 
يجعلهم  ما  حيهم،  على  يخيم  الذي 
عرضة العتداءات الكالب الضالة، وهو 
املسجد  لقاصدي  بالنسبة  نفسه  الشيء 

عند الفجر.

  شباب بال مرافق رياضي
ة وال ترفيهية 

عن  احلي  شباب  عبر  جهتهم  من 
الذي  اإلهمال  مع  املتواصلة  معاناتهم 
السلطات  ِقبل  من  بهم  وحلق  مسهم 
الرياضية  املرافق  فنقص  الوصية، 
على  احلي  شباب  جعل  والترفيهية 
فوهة بركان وعرضة لآلفات االجتماعية 
غالبيتهم  أن  مؤكدين  أنواعها،  بشتى 
القدم،  كرة  رياضة  ممارسة  محبي  من 
حيث ناشدوا السلطات الوالئية ومديرية 
ورفع  إليهم  االلتفات  والرياضة  الشباب 
مشاريع  تسجيل  من خالل  عنهم  الغنب 
والرياضة،  الشباب  مجال  يف  تنموية 
وكذا مشاريع ثقافية تكون متنفسا لهم يف 
أوقات فراغهم وصمام األمان ضد اآلفات 
االجتماعية وتضمن لهم مناصب شغل 
يف  كظتعاغىيؤثكبير  بشكل  تساهم 
تعرف  التي  البطالة  ظاهرة  على  القضاء 

رواجا كبيرا يف أوساطهم.

قالوا إن  ديوان الترقية فرض مستحقات إضافية بلغت 50 مليون سنتيم 

المستفيدون من السكنات 
التساهمية بديار الغرب  
يطالبون بعقود  الملكية 

بديار  اجتماعي  تساهمي  مسكن   60 حي  سكان  ناشد 
رئيس  العاصمة،  اجلزائر  شرق  طاية،  عني  ببلدية  الغرب 
ملكية  عقود  ملنحهم  التدخل  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
مساكنهم التي استلموها ويقطنون بها منذ أزيد من 10 سنوات.
الترقية  ديوان  إن    « الوطن  لـ'أخبار  املستفيدين  ممثل  قال   
بـ50  يقدر  إضايف  مبلغ  بتسديد  طالبهم   العقاري  التسير  و 
قاموا بتسديد جميع  أنهم  مليون سنتيم عن كل سكن، رغم 
مستحقات مساكنهم سابقا، و أضافوا إن شققهم اجنزت فوق 
قطعة ارضية ملك للبلدية ما جعلها محل نزاع بينهم تسبب يف 
عدم متكنهم من احلصول على عقود امللكية اخلاصة بسكناتهم 

.
املستمر  التنقل  من  ومعاناتهم  تذمرهم  املعنيون عن  عّبر  و 
العقاري  والتسيير  الترقية  وديوان  طاية  بلدية عني  مصالح  بني 
بباب الزوار، دون أن يجدوا حال  ملشكتهم  اليت طال امدها 
، متسائلني يف السياق ذاته، عن رفض ديوان الترقية والتسيير 
العقاري، تنفيذ تعليمة رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون ووزير 
جلميع  امللكية  عقود  تسليم  بضرورة  املتعلقة  احلالي  السكن 
املستفيدين من السكنات املنجزة يف إطار مختلف الصيغ التي 

أطلقتها الدولة.
العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  اشتراط  املعنيون،  ورفض 
دفعهم مبلغ إضايف قدره 50 مليون سنتيم لكل مستفيد، بغية 
متكينهم من عقود امللكية، لكون أن مشروعهم مسجل يف سنة 
1998، واستلموا مفاتيح سكناتهم يف 2008، مع دفعهم لكافة 
تكاليف السكنات وقيمة كل مسكن بحسب ما هو محدد يف 

دفتر الشروط آنذاك.
ق.م

مستشفى أميزور  ببجاية 
مصلحة جديدة للرضوض 

وجراحة  العظام 
للرضوض  القطاع الصحي ببجاية، مبصلحة جديدة  تدعم 
وجراحة العظام مبستشفى أميزور، وهو اإلجناز الذي يعتبر مفخرة 
العظام  كسور  عالج  يف  حديثة  مواصفات  من  له  بالوالية،ملا 

بأحدث الطرق والتكنولوجيات العصرية.
ويف هذا الصدد يقول الطبيب زموري:«تتوفر هذه املصلحة 
كفاءات  تسييرها  على  وتسهر  عصرية،  طبية  جتهيزات  على 
متمكنة من األخصائيني وأعوان شبه طبيني،وهو ما يعني أن 
للنهوض  األخيرة  السنوات  يف  حتققت  كبيرة  مجهودات  هناك 
عناية  كبيرا  اهتماما  الدولة  أولت  احلساس،وقد  القطاع  بهذا 
من خالل وضع منهجية عمل لرفع التحدي من أجل التكفل 
بانشغاالت للمرضى«.وأضاف زموري أن قطاع الصحة بالوالية 
يف  النوعية  القفزة  وهي  ميدانيا،  دا  مجَسّ وتطورا  حتسنا  عرف 
الصحية،  الهياكل  مختلف  مستوى  على  واملرافق  اخلدمات 
منصبا  العمل  كان  اجلميع،حيث  مجهودات  تضافر  بفضل 
الرفع من مردود القطاع واالستمرارية،لتحسني اخلدمات  على 
إلى  تنّقلهم  بسبب  املرضى  معاناة  على  والقضاء  وتطورها 
التأطير  لتعزيز  مختصني   10 تعيني  األخرى.مت  املستشفيات 
والتوليد،  النساء  طب  التخصصات،منها  مختلف  يف  الطبي 
والطب  باألشعة  العظام،العالج  العامة،جراحة  اجلراحة 
باملرضى  التكفل  مجال  يف  املسجل  العجز  لتغطية  الداخلي، 
املتوافدين من مختلف مناطق الوالية.كما مت إصالح الهياكل 
على  حديثة  طبية  بأجهزة  تدعيمها  وترميمها،وكذا  القاعدية 
غرار السكانير،قصد التخفيف من عناء تنّقل مرضى الدائرة إلى 
الواليات،قطعت أشواطا طويلة يف هذا املجال،سيما أنها تعتمد 
تأهيل  مت  التشخيص.وكذلك  يف  والدقة  السرعة  على  أساسا 
أكثر،إضافة  الطبية  اخلدمات  نوعية  لتحسني  األشعة  مصلحة 
اجلراحة  مصلحة  جتهيز  مثل  أخرى،  عمليات  تسجيل  إلى 

العامة فضال عن عملية ترميمها وتوسيع طاقة استيعابها.
بـــلقاسم.ج

ال غاز وال كهرباء وتدهور الطرقات يفرض اإلقامة الجبرية 

 التهميش وغياب  التنمية يعزالن
 حي بوسبعة بأميزور في بجاية

يتخبط سكان المفرزة رقم 1 بحي بوسبعة الكائن بإقليم بلدية أميزور في والية بجاية، في جملة من المشاكل التي أّرقتهم وجعلتهم 
يعيشون حياة بدائية يطبعها الفقر والحرمان.

للشرطة  املتنقلة  الفرقة  قوات  متكنت 
القضائية الثانية بالبرواقية، من اإلطاحة  
املخدرات  ترويج  يف  مختصة  بعصابة 
طرف  من  معاجلتها  مت  .القضية  باملنطقة 
القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  قوات 
ملعلومات  استغالال  بالبرواقية،  الثانية 
يقوم  األشخاص  احد  تواجد  عن  تفيد 
مدينة  أحياء  وسط  للمخدرات  بترويج 

الشرطة  عناصر  باشرت  فورها  البرواقية، 
التي  التحري،  و  البحث  عمليات 
املشتبه  هوية  على  التعرف  على  أسفرت 
وقائية  أمنية  خطة  وضع  مت  أين   ، فيه 
محكمة ، و بعد الترصد له لفترة معينة، 
على  أخر  شخص  رفقة  به  االطاحة  مت 
املشتبه  أن  حيث  سياحية،  سيارة  منت 
الشرطة  لعناصر  مشاهدته  بعد  و  فيه 

تتقدم باجتاهه لتوقيفه حاول الفرار مبديا 
أن  اال  ضدهم،  عنيفة  جسدية  مقاومة 
منعته  الشرطة  رجال  احترافية  و  حنكة 
بعد  و  عليه،  السيطرة  ليتم  ذلك،  من 
تفتيشه مت العثور بحوزته على صفيحتني 
من املخدرات ) الكيف املعالج(، و مبلغ 

مالي من عائدات االجتار يف املخدرات.
ريان تلمساني

  تلمسان 
 اإلطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات بالبرواقية
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بطلة الجزائر في الفوفينام فيات فوداو: 
هاجر الخراز :»الزلت متعطشة لأللقاب«

الجمعية الوطنية لترقية و تطوير 
الرياضة النسوية  تنتقد  المغرب

تأسفت اجلمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية لقرار اإلحتاد اإلفريقي لكرة القدم 
العيون  يف  القادم  فيفري  شهر  نهاية  القاعة  داخل  القدم  لكرة  افريقيا  كأس  منافسات  بإقامة 
املتنازع عليها، وأوضحت اجلمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية يف بيان لها أنها تندد 

باإلستغالل السياسي للرياضة
وتعتبر منظمة االمم املتحدة مدينة العيون الواقعة إقليما غير مستقال ومتنازعا عليه، ويأتي 
النسوية بعد ردود فعل االحتادية اجلزائرية لكرة  الرياضة  و تطوير  لترقية  الوطنية  موقف اجلمعية 
مدينة  يف  املنافسة  هذه  بإقامة  نددا  اللذين  اجلزائرية  الرياضية  و  األوملبية  اللجنة  و  فاف  القدم 
العيون، يف ذات السياق إستحسنت اجلمعية الوطنية لترقية و تطوير الرياضة النسوية القرار الذي 
اتخذته برفض الدعوة التي قد تواجهها لها الكاف حلضور تظاهرات إحياء الذكرى ال63 إلنشاء 
هذه الهيئة القارية معربة عن دعمها ملوقف اجلزائر الصارم و الثابت يف العمل على احلفاظ على 
حسن اجلوار و توطيد عالقاتها مع بلدان املغرب العربي و كذا يف مكافحة كل أشكال اإلحتالل 

و اإلستعمار.

 مدرب منتخب أقل من17 سنة 
يستدعي رباعي  بلوزدادي

إستدعى الناخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة محمد السات رباعي شباب بلوزداد الشاب 
هنفوق فؤاد وبالص إبراهيم و ولد جوهر محفوظ وكذا محمد إسالم بن مشتة يف القائمة املوسعة 
حتسبا للدورة الودية والتي ستقام بالعاصمة األلبانية تيرانا يف الفترة املمتدة من 23 فيفري إلى 
غاية الفاحت من شهر مارس مبشاركة البلد املنظم ألبانيا وكذا اجلزائر ليتوانيا و جورجيا للتذكير إنطلق 
التربص بداية من أمس مبركز سيدي موسى على أن يتخلله لقاءان وديني ضد كل من إحتاد اجلزائر 
و أكادميية الفاف يومي 21 و 22 من الشهر اجلاري على أن يتم حتديد القائمة النهائية املعنية بدورة 

ألبانيا  مباشرة بعد التربص.

بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار

المنتخب الجزائري يعود للوطن  بـ15 ميدالية
عاد املنتخب الوطني اجلزائري للدراجات إناث و ذكور إلى أرض الوطن وهو يحمل يف جعبته أرقاما مشرفة يتمثل يف  15 
البطولة اإلفريقية لسباق  أربع ذهبيات و ست فضيات وخمس برونزيات وذلك خالل  مشاركته يف  ميدالية يف املجموع منها 
 11 الذي كان يف حوزته  للدراجات  اجلزائري  املنتخب  وأثرى  القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  الذي جرى  املضمار  الدراجات على 
ميدالية بعد منافسات اليوم الثالث رصيده بثالث ميداليات يف اجلولة االخيرة، وتألقت نسرين حويلي بإحرازها مليداليتني خالل 
اليوم األخير  األولي ذهبية  يف سباق ال500 متر يف صنف الوسطيات و الثانية  فضية يف سباق 500 متر فيما كانت امليدالية 
الثالثة من معدن الفضة من إجناز الدراج اخلصيب ساسان يف مسافة 1 كلم أما امليدالية الرابعة كانت من نصيب ياسني شعالل

ليبيا  12 دولة وهي اجلزائر مصر كبلد منظم  للبطولة اإلفريقية للدراجات على املضمار من قبل  الطبعة السادسة  ونشطت 
املغرب إلى جانب كل من السيشل كينيا بوروندي بوركينافاسو كوت ديفوار السودان جنوب إفريقيا ونيجيريا.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة
دائـرة املسيلة
إعـــــــالنبلـدية املسيلة

يعـلـن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة
بــأن السيـد : قـمــرة زكريا النذيـر / علي جمـال

قــد تقـدم بطلبه من أجل إنشــاء مشروع : غسل وتشحـيم السيارات.
بالعنـوان / التجزئة الترابية 579 قطعة املنطقـة 02 رقم 04/34 ببلدية

املسيلة والية املسيلة
بناءا على جدول إرسال رقم 287/2019 بتاريخ : 17/12/2019 الصادر عن مديرية

التنظيم والشؤون اإلجتماعيـة – مصلحة التنظيم والشؤون العامة – مكتب
التنظيم والشـرطة العامة – فــرع املنشآت املصنـفــة.

يعني السيد / مــرزوقي سميــر محافظ محقق لكل اإلقتراحـات واإلعتراضـات
املصرح بها باملديرية التقنية املوجودة بالبلديـة وذلك ملدة 15 يومـا.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

 إشــــــهــــــــار

6 أشهر حبسا نافذا 
لرئيس شبيبة القبائل 

قضت  محكمة  املدية حلبس  رئيس فريق شبيبة القبائل شريف مالل املتواجد خارج البالد  ستة أشهر سجنا 
نافذا يف قضية قذف يف حق رئيس فريق أوملبي املدية محفوظ بوقلقال حسبما أكدته مصادر قضائية.

وبطلة  مرات  ثالث  العالم  بطلة  اخلراز  هاجر  اجلزائرية  أكدت 
اجلزائر ستة مرات يف الفوفينام فيات فوداو إختصاص لونغ هو كوين 
أنها مازالت متعطشة لأللقاب حتى وإن حققت الفوز يف جميعها، 
الوطني واملنتخب  الرياضية لألمن  نادي اجلمعية  وأكدت مصارعة 
التوالي أكدت  السادس على  الوطني  بلقبها  تتويجها  الوطني عقب 
بأن الفوز له طعم خاص وهذا ما يجعلها دائما تسعى للمزيد كما 
البدنية،  لياقتها وجاهزيتها  أبدت ثقتها بقدرتها على احلفاظ على 
وجاء التتويج السادس تواليا للمصارعة اخلراز خالل منافسات الطبعة 
ال17 لبطولة اجلزائر للفوفينام فيات فوداو التي بقاعة الشهيد حرشة 

حسان على حساب فاطمة الزهراء أوعجوط من وداد الكاليتوس
واعترفت اخلراز أنه يف السابق كان من الصعب على الرياضي 
البقاء على نفس الديناميكية والتحفيز ومواصلة سلسلة اجنازاته أما 
مدربني  لتواجد  محظوظة  بأنها  مضيفت  مغاير  فاألمر  لها  بالنسبة 
اثنني إلى جانبها وهما مراد الوناس و كمال أوحمزة واللذان يعرفان 

كيف يشجعانها ويجدان دائما الكلمات املناسبة لتحضيرها نفسيا
الطبعة  منافسات  خالل  الوطني  االمن  جمعية  مصارعو  وتوج 
ال17 للبطولة اجلزائرية للفوفينام فيات فوداو باللقب الوطني برصيد 
وداد  بعناصر  متبوعني  برونزيات  أربع  و  ذهبية  ميداليات  تسع 
واحدة  وبرونزية  فضيات   6 ذهبيات   3 حصدو  الذين  الكاليتوس 
فيما جاءت جمعية احلماية املدنية يف املرتبة الثالثة بثالث ذهبيات 

وبرونزية واحدة.

 كما أدين مالل الذي كان غائبا يف هذه اجللسة 
كتعويض  دج   50.000 بقيمة  مالية  غرامة  بدفع 
لرئيس فريق أوملبي املدية كطرف متضرر يف القضية
محامي الشبيبة القبائلية: مالل ليس في حالة 

هروب ولم نتلق أي استدعاء
حق  يف  الصادر  القضاء  احلكم  خلفية  وعلى 
مفتاح  األستاذ  الفريق  محامي  نفى  الكناري  رئيس 
القضائية  إستدعاء من اجلهات  تلقيهم ألي  بركاين 
فيها  التي صدر  بأن غياب مالل عن اجللسة  معتبرا 
بضرورة  إشعار  أي  يتلقى  لم  وإمنا  تهربا  ليس  احلكم 
بأنهم  يقول  املتحدث  وتابع  موكله  أو  تواجده 
املتحدة  الواليات  من  الرئيس  عودة  سينتظرون 

وبعدها  شخصية  ألسباب  يتواجد  أين  األمريكية 
عليها  املتعارف  القانونية  اإلجراءات  يف  سينطلقون 

يف حيث أكد بأن سيستأنفون احلكم قبل الطعن 
بأن موكله  الشبيبة  وإعترف محامي  العليا،  احملكمة 
من  املدية  محكمة  من  إستدعائني  سابقا  تلقى  قد 
لباه  ما  وهو  ألقواله  لإلستماع  جلسة  حضور  أجل 
الرئيس دون أي مشاكل فيما عدا ذلك أكد بركاين 
شريف  كان  أخرى، و  جللسة  قط  يستدعى  لم  بأنه 
أوملبي  فريق  لرئيس  إتهامات خطيرة  وجه  قد  مالل 
املدية تتعلق بالفساد والرشوة وشراء املباريات قبل أن 
يعود يف تصريحه ويؤكد خالل جلسة سماعه األولى 
لوسائل اإلعالم بأنه تصرف بهذا الشكل حتت تأثير 

الضغط والغضب.

22-01-2020
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بعد تعرضه النتقادات الذعة

غوارديوال يبرر تجاهله محرزغوارديوال يبرر تجاهله محرز

لمدة ثالثة أعوام ونصف 

عبــد الرحمـن مزيـان رسميا 
فـــي الترجــي التونســي

أعلن نادي الترجي التونسي، إمتام صفقة التعاقد مع املهاجم اجلزائري عبد الرحمن مزيان قادما من نادي 
العني اإلماراتي، ضمن فترة االنتقاالت الشتوية.

واجتاز مزيان الفحص الطبي قبل أن يوقع عقدا مع النادي التونسي ملدة ثالثة أعوام ونصف العام وكان 
نادي العني اإلماراتي، قد أعلن، السبت املاضي، رحيل مزيان، إلى الترجي التونسي، يف إطار امليركاتو 

الشتوي اجلاري وذكر النادي، يف بيان عبر »تويتر«: »العني يعلن بيع بطاقة الالعب اجلزائري، عبد الرحمن 
مزيان، للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه اجلديد«. وكان مزيان قد انضم إلى 

العني، قادما من احتاد العاصمة، يف صيف عام 2019.

ــري  ــي اجلزائ ــف مســتقبل الدول ــازال الغمــوض يكتن م
ــة  ــيرته الكروي ــث مس ــح لبع ــذي يطم ــليماني ال ــالم س اس
مــن جديــد مــن خــالل االنتقــال إلــى فريــق أكبــر يف الفتــرة 
املقبلــة حيــث دخــل فريــق توتنهــام الســباق مــن أجــل الظفــر 
بخدمــات هــداف املنتخــب الوطنــي، ومــا زاد مــن إمكانيــة 
رحيــل الالعــب عــن موناكــو هــو خروجــه مــن مفكــرة املدرب 
ــابق  ــال يف الس ــا كان احل ــس م ــارة عك ــادي االم ــد لن اجلدي
وهــو مــا شــجع ســليماني علــى إمكانيــة االنتقــال إلــى فريــق 
ــو،  ــه موريني ــر جوزي ــة حيث يفك ــرة املقبل ــالل الفت ــر خ آخ
مــدرب توتنهــام هوتســبير يف ضــم جنــم »اخلضــر«  لتعويــض 
غيــاب هــاري كــني خــالل امليركاتــو الشــتوي اجلــاري وأبــدى 
توتنهــام رغبتــه يف ضــم اجلزائــري إســالم ســليماني  مهاجــم 

ليســتر ســيتي املعــار حاليــا ملوناكــو الفرنســي .
أكــدت صحيفــة »التلغــراف« البريطانيــة أن مورينهــو 
ــق هــاري  ــاب املهاجــم األساســي للفري يحــاول تعويــض غي
ــه  ــد تعرض ــل بع ــل املقب ــى أفري ــيغيب حت ــذي س ــني وال ك
إلصابــة يف أوتــار الركبــة وكان هــاري كــني قــد تعــرض 
لإلصابــة أمــام ســاوثهامبتون، منتصــف الشــهر اجلــاري 
ويحتــل توتنهــام هوتســبير املركــز الثامــن يف ترتيــب الــدوري 

ــة . ــد 31 نقط ــاز برصي ــزي املمت اإلجنلي
وكان ســليماني قــد انضــم إلــى ليســتر يف 2016 قادمــا 
مــن ســبورتينغ لشــبونة مقابــل 29 مليــون جنيــه إســترليني 

ــني يف ليســتر  ــاالت الالعب ــخ انتق ــم قياســي يف تاري ــو رق وه
ــق  ــاراة خاضهــا مــع الفري ــا يف 46 مب حيــث ســجل 13 هدف
ــع املوســم اجلــاري وأشــارت  ــو مطل ــى موناك ــه إل ــم إعارت لتت
الصحيفــة إلــى أن كريســتوف بيونتيــك مهاجــم ميــالن كان 
علــى رأس أولويــات توتنهــام حيــث أراد فريــق توتنهــام ضمــه 
علــى ســبيل اإلعــارة بينمــا أراد ميــالن رحيلــه بشــكل دائــم 
ــول  ــم ح ــق مه ــود عائ ــدت وج ــة أك ــن ذات الصحيف .لك
ــض  ــل يف رف ــام يتمث ــى توتنه ــال ســليماني إل ــة انتق امكاني
ادارة ليســتر ســيتي ذلــك، وهــذا ألن املــدرب روجــرز يخشــى 
ــة  ــة مؤهل ــى مرتب ــس عل ــق يناف ــى فري ــليماني إل ــال س انتق
ــه  ــم معرفت ــل بحك ــم املقب ــا املوس ــال أوروب ــة أبط ــى رابط إل
إلمكانياتــه فاملــدرب روجــرز يــدرك ان انتقــال ســليماني 
إلــى توتنهــام ســيمثل إضافــة كبيــرة للنــادي اللندنــي بحكــم 
تواجــد الدولــي اجلزائــري يف وضعيــة جيــدة مــن أجــل تقــدمي 
االضافــة الالزمــة للفريــق فيمــا تبقــى مــن البطولــة...ويف 
ــرت  ــي، روب ــو الفرنس ــدرب موناك ــع م ــة قط ــياق ذي صل س
ــم  ــم املهاج ــة يف ض ــة الراغب ــى األندي ــق عل ــو، الطري مورين
اجلزائــري، إســالم ســليماني، قبــل غلــق ســوق التحويــالت 
الشــتوية احلاليــة، بالتأكيــد علــى أنــه لــن يفــرط فيــه ويريــد 
ــة  ــس احلاج ــه بأم ــي ألن ــوب الفرنس ــق اجلن ــع فري ــاءه م بق
ــا  ــز، م ــرف املمي ــر واحملت ــاه بالالعــب الكبي ــا إي ــه، واصف إلي
ينهــي اجلــدل القائــم حــول مســتقبل الدولــي اجلزائــري 

بعــد أن تغيــرت وضعيتــه مــن العــب أساســي قبــل مجــيء 
ــت وســائل  ــى العــب احتياطــي وكان ــدرب اإلســباني إل امل
إعــالم فرنســية نشــرت يف وقــت ســابق أنبــاء تتحــدث عــن 
ــر األجــواء الســتيائه مــن جلوســه  ــة ســليماني يف تغيي رغب
ــاالت  ــرزة االتص ــو، مب ــع مورين ــاط م ــي االحتي ــى كرس عل
اجلديــة التــي وصلتــه مــن الــدوري االجنليــزي املمتــاز وعلــى 
ــي  ــل أن يأت ــال، قب ــتون في ــادي أس ــن ن ــد م ــه التحدي وج
ــوص  ــدل بخص ــي اجل ــد لينه ــو اجلدي ــدرب موناك ــف م موق
مســتقبله، خاصــة أن ســليماني برهــن علــى مكانتــه عندمــا 
ــة 20  ــام البياســجي يف اجلول ــن اخلســارة أم ــو م ــذ موناك أنق
ــدوري الفرنســي عندمــا ســّجل هــدف التعــادل )-3 مــن ال
ــاء  ــب األربع ــل أن يغي ــال، قب ــه بدي ــد دخول ــرة بع 3( مباش
ــة الذهــاب،  عــن لقــاء الفريقــني الثانــي املؤجــل عــن مرحل
ــة  والــذي انتهــى بخســارة موناكــو بـــ 1-4، بداعــي اإلصاب
حيــث فضــل الطاقــم الفنــي إراحتــه مخافــة تفاقــم إصابتــه 
العضليــة وفّنــد روبــرت مورينــو األخبــار الشــائعة حــول 
رحيــل مهاجمــه خــالل فتــرة االنتقــاالت الشــتوية احلاليــة، 
ــو«،  ــوب ميركات ــع »ت ــا موق ــد يف تصريحــات نقله ــث أّك حي
ــد  ــة عق ــى نهاي ــب حت ــى الالع ــاء عل ــى اإلبق ــراره عل إص
إعارتــه مــع نهايــة املوســم، قائــال: »ال أفّكــر يف رحيــل 
ســليماني، فوجــوده معنــا مهــم للغايــة، ألنــه العــب كبيــر 

ــة«. ــة احترافي ــع بعقلي ويتمت

نيوكاسل يونايتد األقرب

بــن طالــب علــى مشـارف 
العـودة إلـى البريميرليـغ

بات النجم اجلزائري نبيل بن طالب على 
مشارف الرحيل عن نادي شالكه األملاني، 
متجًها صوب أحد أندية الدوري اإلجنليزي 
املمتاز وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية أن 
صاحب الـ25 عاًما سينضم إلى نيوكاسل 

يونايتد اإلجنليزي خالل شهر جانفي اجلاري 
وأفادت الصحيفة بوصول الدولي اجلزائري 

إلى إجنلترا، اليوم اإلثنني، للخضوع إلى 
الفحوصات الطبية يف نيوكاسل، متهيًدا للتوقيع 

على عقود انتقاله للماكبايس ومن املتوقع 
انتقال العب توتنهام السابق إلى صفوف 
نيوكاسل على سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم احلالي، مع وضع بند يتيح خيار الشراء 
يف العقد وغادر بن طالب مالعب البرمييرليغ 
عام 2017 برحيله عن السبيرز، لينضم إلى 

شالكه مقابل 22.5 مليون يورو...يذكر أن بن طالب دخل يف أزمات عديدة مع مسؤولي األزرق امللكي، 
ليرتبط باالنتقال إلى فيردر برمين طوال الصيف املاضي، لكن إصابته يف الركبة حالت دون إمتام الصفقة.

احلــروف  علــى  النقــاط  غوارديــوال،  بيــب  وضــع 
كريســتال  أمــام  بهــا  دفــع  التــي  التشــكيلة  بخصــوص 
ــاض محــرز وصــّرح  ــى ري ــاده عل ــررا عــدم اعتم ــاالس، ُمب ب
املــدرب الكاتالونــي قائــال :«جميــع العناصــر تقريبــا كانــت 
جاهــزة، وكنــت ُمجبــرا علــى القيــام باخليــار الــذي وجــدت 
بأنــه األفضــل مــن أجــل االنتصــار«. وواصــل :«لدينــا 
ــك  ــر ، لذل ــكيلة أم ــر التش ــام، وتدوي ــة أي ــان يف ثالث ُمبارات
ــدة يف  ــرات جدي ــداث تغيي ــأقوم بإح ــرات، وس ــت بتغيي قم
اللقــاء القــادم«. وجــاءت خرجــة الفيلســوف، بعدمــا انتقــد 
بســبب عــدم دفعــه بقائــد اخلضــر منــذ البدايــة خــالل 
ــادي  ــاد ن ــة وأش ــغ اإلجنليزي ــر لي ــن البرميي ــة م ــة املاضي اجلول
»مانشســتر ســيتي« بالنجــم اجلزائــري »ريــاض محــرز«، 
ــق ونشــر  ــاراة للفري ــم يشــارك كأساســي يف آخــر مب ــذي ل ال
احلســاب الرســمي للفريــق اإلجنليــزي عبــر التويتــر: »محارب 

الصحــراء ونظــرة الواثــق«. وجــاء أيضــا يف رســالة مشــفرة لـــ 
»غوارديــوال«: »الكــرة حتــب محــرز« !..

قادما من النس الفرنسي

أم صالل يتعاقد مع الجزائري مسلوب
تعاقد أم صالل القطري، مع الالعب اجلزائري 
وليد مسلوب، قادما من النس الفرنسي، بعقد ميتد 
لنهاية املوسم اجلاري وسيكون مسلوب بديال لالعب 
البرازيلي ماجنو، الذي تعرض إلصابة يف الدقائق 

األولى من مشاركته أمام الريان يف اجلولة 12 بالدوري، 
والتي انتهت بفوز الريان برباعية نظيفة يوم 3 جانفي 

اجلاري وينضم مسلوب لقائمة احملترفني اجلدد بأم 
صالل، خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، رفقة 
اجلزائري اآلخر أيوب عزي القادم من مولودية اجلزائر، 
واألرجنتيني راؤول بسيرو، والبوسني أنيس بوبيك 
وكان أم صالل قد استغنى، خالل فترة االنتقاالت 
احلالية، عن الرباعي ساجبو وفيكتور فاسكيز وجوواو 

فيكتور وعادل الرحيلي ويسعى أم صالل لتعديل 
أوضاعه الصعبة بالدوري، حيث يحتل املركز األخير 

بـ5 نقاط جمعها من 12 مباراة.

مورينيو رفع أسهمه عاليا

كبــار بــــالد الضبـــاب يريــدون سليمانـــي

بعد انضمامه إلى نادي تراكتور

حمــزاوي عكاشــة أول جزائـــري 
فــــــي الــدوري اإليرانــي

بات املهاجم الدولي السابق حمزاوي عكاشة أول العب جزائري يحترف يف الدوري 
اإليراني، بعد انضمامه بصفة رسمية إلى نادي تراكتور ملدة أربعة أشهر، قادما من فريق 

احتاد بلعباس وكان حمزاي، قد خاض جتربة احترافية من قبل بالبطولة البرتغالية مع 
نادي ناسيونال ماديرا، قبل أن يفضل العودة للبطولة الوطنية، عبر بوابة احتاد اجلزائر يف 
جتربة لم تدم طويال.وأكد حمزاوي يف حديث مع النصر أمس، حول كيفية انتقاله إلى 

الدوري اإليراني، قال فيه:« تلقيت اتصاال من طرف مناجير من البرتغال، قدم لي عرضا 
لاللتحاق بنادي تراكتور اإليراني ملدة أربعة أشهر، وبعد تفكير واستشارة بعض املقربني 

وافقت على املقترح، وسأعمل على تشريف العقد، الذي يربطني بهذا النادي«.  

الثناء يتهاطل عليه

بــن ناصــر دينامــو ميــــالن
أشادت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية بالنجم 

اجلزائري »اسماعيل بن ناصر« مؤكدا أنه »دينامو« نادي 
»ميالن« وأكدت الصحيفة، أن كل من »مالديني« و«بوبان« 

أحسنا الفعل بالتعاقد مع أفضل العب يف كأس إفريقيا 
األخيرة كما أنه وبالرغم من البداية املتذبذبة لالعب اجلزائري 

إال أنه تطور كثيرا مقارنة ببداية املوسم وأصبح بالفعل 
ميتلك مفاتيح ميالن...املدرب »بيولي« يعول على العب 

امبولي السابق كثيرا ومينحه كل ثقته، كما أنه رفقة كل من 
»زالتان«، »ثيو هيرنانديز« و«ريبيتش« أفضل العبي الفريق.
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ــه  ــي أن ــي الســابق إيســعد بورحل أكــد املهاجــم الدول
جــد ســعيد بعــودة فريــق القلــب وفــاق ســطيف إلــى 
ــى بـــ 20  ــب األول ــل املرات ــث أضحــى يحت ــة حي الواجه
ــوم إذا واصــل  ــى البودي ــى الوصــول إل ــادر عل نقطــة وهــو ق
التونســي  التقنــي  بقيــادة  اإليجابيــة  النتائــج  سلســلة 
ــي  ــب بورحل ــرا الالع ــه كثي ــى علي ــذي أثن ــي« ال »الكوك
مشــيرا أن التقنــي التونســي ميلــك اجلــرأة واســتطاع أن 
يعتمــد علــى العبــن شــبان منحهــم الثقــة الالزمــة 
وهــو مــا مكــن الفريــق مــن اخلــروج مــن عنــق الزجاجــة 
خاصــة وأن التشــكيلة ســجلت بدايــة غيــر موفقــة يف 
ــدث  ــب وحت ــة الغض ــار يف قم ــم وكان األنص ــة املوس بداي
قســنطينة  وشــباب  ســطيف  لوفــاق  الســابق  املهاجــم 
واحتــاد العاصمــة عــن سياســة التكويــن التــي يعتمــد 
ــدة  ــت ولي ــا ليس ــيرا أنه ــطايفي، مش ــاق الس ــا الوف عليه
اليــوم وإمنــا الوفــاق غالبــا مــا يعتمــد علــى العبــن شــبان 
مــن بيــت الفريــق وهــذا شــيء إيجابــي ويحســب دائمــا 
علــى الوفــاق الســطايفي الــذي يعــد مدرســة بحــد ذاتهــا« 
كمــا أثنــى الدولــي الســابق بورحلــي علــى صانــع ألعــاب 
الوفــاق بوصــوف الــذي يــؤدي موســما رائعــا ويعــد واحــد 
مــن أبنــاء الفريــق املتميزيــن، مشــيرا أن الكــرة الســطايفية 
باســتطاعتها أن تلــد اآلالف مــن بوصــوف وقــال بورحلــي 

ــول أن الشــارع الســطايفي هــو  ــا أق ــا ال أكــذب عندم :«أن
شــبيه بالشــارع البرازيلــي حيــث يوجــد العــب كبيــر 
ــر  ــل احملض ــوص رحي ــن املدينة«...وبخص ــر م يف كل قط
ــت  ــص إليكان ــالل ترب ــر خ ــارس بلخي ــاق ف ــي للوف البدن
ــد  ــي يع ــذا الرياض ــل ه ــي أن رحي ــد بورحل ــبانيا، أك بإس
ــق يعيــش  ــرة للتشــكيلة الســطايفية ألن الفري خســارة كبي
حالــة بدنيــة وفنيــة متميــزة بشــهادة املختصــن واملتتبعــن 
ــا  ــر عندم ــة اجلزائ ــام مولودي ــر أم ــاء األخي ــيما يف اللق س
اســتطاع الوفــاق الفــوز بالنقــاط والتفــوق كان واضحــا مــن 
الناحيــة الفنيــة والبدنيــة، وأشــار بورحلــي أنــه ال يدافــع 
ــات  ــل التحدي ــا كرج ــخص وإمن ــر كش ــارس بلخي ــن ف ع
ورجــل ميلــك حوالــي 17 شــهادة رياضيــة وعمــل مــع 
ــرق  ــى ف ــة إل ــرة إضاف ــة الكبي ــرق الوطني ــن الف ــر م الكثي
عربيــة وأوروبيــة وتربصــات دوليــة، وأضــاف بورحلــي 
ــه  ــذي جلبت ــد ال ــي اجلدي ــر البدن ــد احملض ــس ض ــه لي أن
ــاءل  ــا تس ــي«، وإمن ــي »الكوك ــة التقن ــة رفق اإلدارة احلالي
اجلميــع عــن ســبب جلــب هــذا احملضــر البدنــي التونســي 
ويوجــد محضــر بدنــي كبيــر اســمه فــارس بلخير...وختم 
بورحلــي كالمــه بالتأكيــد علــى أن الالعــب بوصــوف 
ــب  ــوة الناخ ــي وأن دع ــب الوطن ــة يف املنتخ ــيجد مكان س
ــيرا أن  ــرا، مش ــعده كثي ــي ستس ــال بلماض ــي جم الوطن

الالعب الدولي السابق إيسعد بورحلي:

 سعيــد بعــودة الوفـاق للواجهــة وانتظـرا األفضـــل

اتحاد العاصمة

دزيـــري يفتـــــح 
النــار علـى مــدوار

انتقد دزيري بالل مدرب احتاد العاصمة رابطة مدوار، وحتى جلنة االنضباط 
بسبب معاقبتها واستدعائها املتأخر لالعب مفتاح وكان ربيع مفتاح يف قائمة الفريق 

التي واجهت أول أمس اإلثنن جمعية الشلف، وتنقل مع الفريق وكان سيلعب 
كأساسي قبل أن تأخذ األمور مجرى آخر وتستدعيه جلنة االنضباط، ليعود بعدها 

مفتاح إلى العاصمة تاركا فريقه بـ »17 العبا« فقط يوم املباراة وقال دزيري: »املدرب 
يعلن عن التشكيلة األساسية للفريق، ليس عندما نصل إلى الشلف وتختلط كل 

األمور على املدرب«. وأضاف: »دخلنا مباراة الشلف بـ 17 العبا فقط، هذا يعني أن 
مفتاح وصل إلى الشلف قبل أن يعود للجزائر العاصمة« يف حن ختم كالمه: »كان 
ميكن أن تستدعيه جلنة االنضباط يوم اجلمعة، السبت أو األحد صباحا«. وفرضت 
جلنة االنضباط بالرابطة اجلزائرية ، عقوبة اإليقاف 3 مباريات يف حق مدافع احتاد 

العاصمة، ربيع مفتاح، على خلفية ما بدر منه يف املباراة املاضية، جتاه مهاجم شبيبة 
القبائل، حمزة بانوح بناءا على تسجيالت الفيديو، وتقرير مراقب اللقاء كما عاقبت 
اللجنة نادي احتاد العاصمة، بلقاء واحد دون جمهور، وغرامة مالية قدرها 2000 
دوالر، بسبب استعمال أنصاره الشماريخ، ورشق أرضية امللعب وسيكون النادي 
العاصمي محروما من أنصاره يف أولى مبارياته داخل الديار خالل مرحلة اإلياب، 
واملقررة يوم 8 فيفري2020، ضد نادي شباب قسنطينة وعّينت الكونفدرالية 

اإلفريقية لكرة القدم الغابوني إيريك أوتوغو كاستان، إلدارة املباراة التي ستجمع 
االحتاد العاصمي بالوداد البيضاوي املغربي هذا اجلمعة مبركب »محمد اخلامس« 
بالدار البيضاء، حلساب اجلولة اخلامسة من مرحلة املجموعات لرابطة األبطال 

اإلفريقية لكرة القدم، وسيكون يف مساعدة احلكم الرئيسي مواطنه بوريس مارالز 
والتشادي عيسى يايا ويلعب احتاد اجلزائر املنهزم يف اجلولة الفارطة أمام »ماميلودي 
صن داونز« اجلنوب إفريقي )2-1(، ورقته األخيرة بالدار البيضاء أمام الوداد الذي 
استغنى عن املدرب الصربي زوران مانوزلوفيتش، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه 

على العارضة الفنية للفريق، حيث عّوضه األرجنتيني أنخال ميغال غاموندي 
ويحتل الوداد البيضاوي املغربي املركز الثاني يف الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق 4 

نقاط عن املتصّدر »ماميلودي صن داونز« الذي ضمن مسبقا املرور للدور ربع النهائي 
والذي يتنقل بدوره إلى لواندا ملواجهة بترو أتليتيكو األنغولي )4 - 2 ن(.

شبيبة القبائل 

فوز استعادة التوازن على حساب الحمراوة

ــاء  ــة وهــران، بهــدف نظيــف يف لق ــه مولودي ــى ضيف ــوزه عل ــر ف ــى، إث ــة األول ــه يف الرابطــة احملترف ــل توازن اســتعاد شــبيبة القبائ
ــاراة الوحيــد ســجله الالعــب نبيــل ســعدو، يف الدقيقــة 30 مــن تســديدة قويــة. ــة 13 مــن املســابقة، هــدف املب مؤجــل مــن اجلول
وبهــذا الفــوز ارتقــى شــبيبة القبائــل إلــى املركــز الثالــث برصيــد 24 نقطــة، بينمــا جتمــد رصيــد مولوديــة وهــران عنــد النقطــة 20 
يف املركــز الســابع وكان شــبيبة القبائــل قــد خســر يف اجلولــة املاضيــة أمــام احتــاد العاصمــة بهــدف نظيــف ويف آخــر لقــاءات اجلولــة 
ــي جــرت مبلعــب محمــد  ــاراة الت ــه احتــاد العاصمــة، يف املب ــى حســاب مضيف ــادل الســلبي عل ــي الشــلف التع ــة أوملب ــرض جمعي ف
بومــزراق وبهــذا التعــادل رفــع احتــاد العاصمــة رصيــده إلــى النقطــة 24 يف املركــز الرابــع، بينمــا أصبــح رصيــد جمعيــة الشــلف 17 

نقطــة يف املركــز الثالــث عشــر.

جمعية وهران

400 مليـون سنتيـم 
مقابل خدمات بوطيش

أفادت مصادر مقربة من بيت جمعية وهران، بأن اإلدارة حددت 
مبلغ تسليم وثائق تسريح متوسط امليدان عبد القادر بوطيش بـ 400 مليون 
سنتيم، بعدما طلبت يف البداية 500 مليون، وهذا بعد أن علمت برغبة 
اجلارة املولودية يف ضم العبها. ورغم تخفيضها املبلغ إال أن إدارة املشرف 
العام على »احلمرواة« شريف الوزاني سي الطاهر، اعتبرت املقابل املالي 

املطلوب مبالغا فيه، وتأمل أن يخفضه أكثر مسّيرو »اجلمعية« حتى تستفيد 
من خدمات بوطيش يف هذا »امليركاتو« الشتوي، وقد حتمل الساعات القادمة 

خبرا مفرحا جلميع األطراف...ويف سياق ذي صلة يأتي احلارس الواعد 
فارس بوكريت يف مقدمة املصابن، حيث أكدت الفحوصات اجلديدة التي 
أجراها على اإلصابة التي يعاني منها على مستوى معصم اليد، أنه بحاجة 

إلى مزيد من الراحة ال تقل عن أسبوع؛ ما يعني آليا غيابه عن موقعة 
السبت القادم، التي تستقبل فيها اجلمعية ضيفتها مولودية العلمة، وما يتيح 
يف نفس الوقت الفرصة لزميله الشاب هنان عبد السالم حراسة عرين فريق 
»املدينة اجلديدة« بعد أن أقعده تألق بوكريت مقاعد البدالء جلوالت. كما 
سيضّيع متوسط امليدان لعمالي أمن، مواجهة »البابية« بسبب زكام حاد 

يعاني منه، أجبره على مقاطعة التدريبات.

جمعية الشلف
بلجياللـــي أول 
استقدامـــــات 
الميركاتو الشتوي

وّقع صانع 
ألعاب شبيبة 

الساورة السابق 
قدور بلجياللي 

على عقد مع 
فريق أوملبي 

الشلف سهرة اليوم 
اإلثنن، ليكون 
أول إستقدامات 

الفريق يف امليركاتو 
الشتوي وسبق 

لبلجياللي 31- سنة- وأن حمل ألوان العديد من 
األندية على غرار إحتاد العاصمة، شباب قسنطينة، 

النجم الساحلي التونسي وشبيبة الساورة.
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 برشلونة يستقر على ضم هداف الدوري اإلنجليزي

أوباميانـغ األقـرب 
لتعويـض سواريـز
كشفت تقارير صحفية 
إسبانية، أمس الثالثاء، عن 
رغبة برشلونة يف تدعيم خط 
هجومه، بضم بديل للويس 

سواريز املصاب، يف فترة 
االنتقاالت الشتوية اجلارية 

وأجرى سواريز عملية جراحية 
بالركبة، ستبعده عن املالعب 
ملدة 4 أشهر، ما يعني انتهاء 
موسمه مع البارصا وبحسب 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اإلسبانية، فإن االسم 
املرشح لتعويض سواريز، هو 

الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، 
مهاجم آرسنال، هداف الدوري 

اإلجنليزي يف املوسم املاضي بـ22 هدفا )بالتساوي مع جنمي ليفربول محمد صالح 
وساديو ماني(. وينتهي عقد أوباميانغ )30 عاًما( مع آرسنال بانقضاء املوسم املقبل، إال 
أن النقص العدد الذي يعاني منه اجلانرز يف هذا املركز، وموقف الفريق بالبرمييرليغ هذا 
املوسم، رمبا يصعب إمكانية إمتام الصفقة خالل الشهر اجلاري ووفًقا للتقرير فإن برشلونة 

مطالب بتقدمي عرض ال يقاوم آلرسنال، من أجل حسم الصفقة يف جانفي اجلاري 
وستكون رغبة الالعب حاسمة بشكل كبير جتاه العرض الكتالوني، ففي حالة طلبه 
الرحيل، سيكون آرسنال يف موقف حرج للغاية، ورمبا يضطر النادي اللندني للموافقة.

التخلي عن خدمات  فكرة  ليفربول  نادي  إجنليزي، عن رفض  تقرير صحفي  كشف 
شبكة  وبحسب  اجلارية  الشتوية  االنتقاالت  سوق  خالل  شاكيري،  شيردان  السويسري 
»سكاي سبورتس« اإليطالية، فإن روما يرغب يف ضم شاكيري، والذي غاب عن انتصار 
ليفربول  لكن  الساق،  ربلة  يف  إصابته  بسبب  بالبرمييرليغ؛  يونايتد  مانشستر  على  الريدز 
يبحث عن جناح جديد، وهدفهم سوسو جناح  »روما  الشبكة:  وأضافت  يرفض رحيله 
ميالن الذي لعب أيًضا مع ليفربول سابًقا، لكن الروسونيري يرغب يف بيعه بشكل نهائي 
بدال من اإلعارة«. وتابعت: »ميالن يحرص على إبرام صفقة تبادلية تشمل أوندير ورمبا 
هيرنانديز«.  لثيو  وبديال  رومانيولي  ألليسا  بديال  يكون  أن  ميكن  الذي  خيسوس،  خوان 
وانضم شاكيري إلى صفوف ليفربول يف صيف 2018، بعدما انتقل من ستوك سيتي يف 
صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليون يورو، إال أنه ظل حبيًسا لدكة البدالء يف ليفربول حتت 

قيادة يورغن كلوب، املدير الفني للريدز.

 بعد عرض روما

ليفربــول يغلــق بــاب 
الكالتشيو أمام شاكيـري

مبابي يمنح األمل لريال مدريد

بيـل وخاميـس يقودان الميرنغـي 
اليـــوم فــي مواجهــة الكــأس

يستعد ريال مدريد ملواجهة أونيونيستاس 
منافسات  ضمن  اليوم األربعاء،  ساالمنكا، 
كأس ملك إسبانيا ومن املتوقع أن مينح زيدان 
البدالء  لالعبني  املباراة  تلك  خالل  الفرصة 
الذين يحمل بعضهم خبرات كبيرة وبحسب 
فإن  اإلسبانية،  ديبتيفو«  »موندو  صحيفة 
سيقودان  رودريجيز  وخاميس  بيل  غاريث 
بعد  خاصة  ساالمنكا،  مباراة  يف  الريال 

غيابهما يف مباراة إشبيلية األخيرة بالليغا.
كأس  يف  األولى  األدوار  مباريات  وتعد 
إسبانيا، مبثابة اختبار لبدالء الفرق الكبيرة، 
أن  احملتمل  ومن  املنافسني  ضعف  ظل  يف 
تشهد املباراة أيًضا منح الفرصة لالعبني مثل 
بات  الذي  وأودريوزوال،  دياز  وماريانو  ناتشو 
قريًبا من املشاركة يف مباراة بلد الوليد يف الليغا 

رفض  آخر  سياق  كارفاخال...ويف  إليقاف 
جيرمان،  سان  باريس  جنم  مبابي،  كيليان 
التوقيت احلالي، مؤكًدا  مناقشة مستقبله يف 
فريق  مع  األلقاب  من  مبزيد  للفوز  يسعى  أن 
مبابي  وقال  املوسم  هذا  الفرنسية  العاصمة 
le10s� موقع  نقلها  تصريحات  »يف 
عن  يتحدث  »الكل  الفرنسي:   »port
صغيًرا،  العًبا  كنت  عندما  مستقبلي، 
حدث ذلك أيًضا، لكن اآلن ليس هو الوقت 
املناسب، نحن يف جانفي، إنه وقت حساس 
رئيسيا  هدفا  مبابي  املوسم«.ويعد  يف  للغاية 
خلطفه  بقوة  يسعى  الذي  مدريد،  لريال 
أنني  »تخيل  املقبل.وأضاف:  الصيف  يف 
أجبت على سؤالك وقلت شيًئا ما، فاجلميع 
جيًدا  ليس  وهذا  األمر،  هذا  سيتحدث عن 

بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، وأنا اآلن 
أحد العبي الفريق«. وتابع: »أريد مساعدة 
النادي على حتقيق مزيد من النجاحات هذا 
لذلك  األلقاب،  من  بالكثير  والفوز  املوسم، 
عن  أحتدث  أن  لي  بالنسبة  اجليد  من  ليس 
مستقبلي«.وأكد: »أفكر يف النادي فقط ألنه 
الثامنة  يف  هنا  إلى  وصلت  لقد  ساعدني، 
موهبة،  مجرد  كنت  لقد  عمري،  عشر من 
واآلن أنا جنم بفضل سان جيرمان واملنتخب 
ويف  هادًئا  أبقى  أن  »يجب  الوطني«.وأمت: 
ذلك يف  بعد  الفريق،  مع  تركيزي  كامل 
يف  لكن  سيحدث،  ما  املوسم سنرى  نهاية 
جيرمان«.  لسان  ملك  فأنا  احلالي،  الوقت 
لتثير الشكوك حول  وتأتي تصريحات مبابي 

استمراره مع باريس بعد املوسم اجلاري.

سولسكاير  غونار  أولي  النروجي  أملح 
مدرب نادي مانشستر يونايتد االجنليزي لكرة 
القدم الى إمكانية ضم العبني لفترة قصيرة، 
بإصابة  الفريق  لها  التي تعرض  النكسة  بعد 
ال  ما  ستبعده  راشفورد  ماركوس  مهاجمه 
وتعرض  املالعب  عن  اسابيع  ستة  عن  يقل 
بديال  دخوله  بعد  إلصابة  االجنليزي  الدولي 
لكأس  الثالث  الدور  من  االعادة  مباراة  يف 
االسبوع  منتصف  ولفرهامبتون  ضد  انكلترا 
خسرها  التي  املواجهة  عن  وغاب  املاضي، 
الغرمي  أمام  )صفر2-(  احلمر«  »الشياطني 
سولسكاير  وقال  الدوري  يف  املتصدر  ليفربول 
بعد اللقاء »تعرض )راشفورد( الصابة سيئة، 
إنه ِشعر يف أسفل ظهره...سيغيب ماركوس 
لفترة. لن يعود )قريبا(، سيغيب حلوالي ستة 
اسابيع ومن ثم سيبدأ مرحلة إعادة التأهيل«. 

االصابات  من  عانينا  »لقد  النروجي  وتابع 
الى  اشارة  يف  املوسم«  هذا  مهمني  لالعبني 
سكوت  واالسكتلندي  بوغبا  بول  الفرنسي 
نرغب  العبون  »هناك  متابعا  ماكتوميناي، 
تتغير  ولن  الطويل  املدى  على  ضمهم  يف 
مصابني  العبني  لدينا  ألن  فقط  أسماؤهم 
نوقع  قد  املقبلة.  اشهر  الثالثة  او  للشهرين 
أكد  جهته،  من  قصيرة«.  لفترة  العبني  مع 
للشياطني  هدفا   22 سجل  الذي  راشفورد 
احلمر يف جميع املسابقات هذا املوسم، منها 
14 يف الدوري، أنه سيعود أقوى من قبل وغرد 
ابن الـ22 عاما عبر حسابه اخلاص على تويتر 
»بلمح البصر سأعود جاهزا أكثر من ذي قبل. 
املركز  احلمر  الشياطني  ويحتل  قريبا«.  أراكم 
اخلامس يف الـ«برمير ليغ« بفارق خمس نقاط 
االهداف  بفارق  ومتقدما  الرابع  تشلسي  عن 

وأوقعته  السادس،  ولفرهامبتون  عن  فقط 
الدور  يف  البلجيكي  بروج  كلوب  مع  القرعة 

الـ32 من الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.

بعد إصابة راشفورد

سولسكايــر يلمــح إلــى إمكانيـة 
التعاقـــد مــع العبيــن جــدد 

األملاني  الدوري  عودة  مع  نواياه  عن  اللقب،  حامل  ميونخ  بايرن  كشف 
بعد فترة العطلة الشتوية، بفوز كبير على هيرتا برلني 0-4، ليؤكد استعداده 
لألسابيع احلاسمة بالنسبة له يف املسابقة وال زال بايرن يبتعد بفارق أربع نقاط 
خلف املتصدر اليبزيغ، لكنه اآلن أصبح املنافس األول له على اللقب وذلك 
جتمعه  مباراة  مع  موعد  على  البافاري  الفريق  وسيكون  الثاني  املركز  باحتالله 
بشالكه صاحب املركز اخلامس، السبت املقبل، ثم يواجه ماينز املتواضع، ثم 
الفوز  إن  الفريق،  توماس مولر، مهاجم  يستضيف اليبزيغ بعد أسبوعني وقال 
الذي حتقق لبايرن يف برلني، جاء بفضل عرض قوي للفريق خاصة يف الشوط 
الثاني وأوضح فليك املدير الفني لبايرن ميونخ »ال تستطيع كل الفرق الفوز 4-0 
فترة حتضير  بعد  مباراة،  أول  تقييم مستواك يف  أيضا  الصعب  برلني، ومن  يف 
قصيرة، لذلك كان من الرائع أن نبدأ النصف الثاني من املوسم بهذه النتيجة«.

وال يعد املوقف احلالي غريبا على بايرن ميونخ، حيث كان يبتعد بفارق 6 
نقاط خلف بوروسيا دورمتوند املوسم املاضي، ليواصل زحفه ويحقق اللقب من 
جديد وقال مانويل نوير قائد الفريق وحارس مرماه »لقد أظهرنا أننا مقاتلون، 
النصف الثاني من املوسم سيكون طويال، ونحن نعرف دورنا جيدا منذ املوسم 
املاضي وكان لدينا فارق نقاط أكبر لتعويضه«. ولن يتحمل بايرن ميونخ سقوطا 
آخر يف أشرس سباق على اللقب منذ سنوات عديدة يف بطولة الدوري، حيث 
يأتي خلفه فريق بوروسيا مونشنجالدباخ بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يبتعد 
دورمتوند وشالكه بفارق ثالث نقاط وميتلك دورمتوند جنما جديدا يف صفوفه، هو 
النرويجي هاالند الذي سجل هاتريك يف أول مباراة له يف البوندسليغا، حيث 
ساهم يف فوز فريقه على أوجسبورج 3-5، وقاد فيرنر، اليبزيغ للفوز على يونيون 
النصف  بداية  ميونخ يف  لبايرن  اجليدة  االنطالقة  من  الرغم  وعلى   3-1 برلني 

ونقص صفوفه،  الغيابات  وهو  للقلق  لديه سبب  أنه  إال  املوسم،  من  الثاني 
الفريق يعاني من  الذي يتعارض متاما مع الطموحات الكبيرة للفريق وال زال 
غياب العبيه األساسيني مثل الفرنسي لوكاس هيرنانديز، واملدافع نيكوالس 

زوله، كما غاب الفرنسي كينجسلي كومان عن مباراة هيرتا برلني.

رغم وجوده في وصافة البوندسليغا

بايــرن ميونـــخ يرعـــب منافسيــــه 
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العراق 

إيقاف محطة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي
وقال املصدر مفضال عدم نشر هويته كونه غير 
إطفاء  »مت  إنه  لوسائل اإلعالم،  بالتصريح  مخول 

محطة عزل غاز الناصرية اليوم الثالثاء، بأمر من إدارة 
إلى  الوصول  من  العاملة  الكوادر  متكن  لعدم  الشركة 

مكان عملهم، بسبب غلق الطرق من قبل 
تعمل  »الشركة  أن  وأضاف  املتظاهرين«. 
على تأمني وصول موظفيها خالل الساعات 

املقبلة بغية إعادة تشغيل احملطة«.
حقل  توقف   ،2019 ديسمبر  ونهاية 
كامل،  بشكل  النفط  إنتاج  عن  الناصرية 
االحتجاجات. بسبب  يومني،  مدى  على 
اخلام يف  للنفط  أكبر مصدر  ثاني  والعراق، 
برميل  ماليني   4.5 مبتوسط  أوبك  منظمة 
برميل،  ماليني   3.4 يوميا  ويصدر  يوميا، 
ويعتمد على إيرادات بيع اخلام لتغطية نحو 
90 باملئة من نفقات الدولة. ومنذ االثنني، 
احتجاجاته  من  الشعبي  احلراك  صعد 
واملدارس  اجلامعات  من  العديد  بإغالق 
الرئيسية  والطرق  احلكومية  واملؤسسات 
وسط  وبلدات  ومدن  بغداد  العاصمة  يف 

وجنوبي البالد.
مهلة  انتهاء  مع  التصعيد  نحو  املتظاهرون  واجته 
رأسها  وعلى  ملطالبهم،  لالستجابة  للسلطات  ممنوحة 
من  حكومة  لتشكيل  نزيه  مستقل  شخص  تكليف 
مبكرة،  النتخابات  متهيدا  حزبيني  غير  مختصني 
يف  والناشطني  املتظاهرين  قتلة  محاسبة  عن  فضال 

االحتجاجات.
منذ  مسبوقة  غير  احتجاجات  العراق  ويشهد 
خلفت  عنف  أعمال  تخللتها   ،2019 أكتوبر  مطلع 
من  معظمهم  اجلرحى،  آالف  عن  فضاًل  قتلى   510
احملتجني، وفق إحصاء لألناضول، استناًدا إلى مصادر 
حقوقية وطبية وأمنية. وأجبر احملتجون حكومة عادل 
عبد املهدي على االستقالة، يف األول من ديسمبر، 
السياسية  النخبة  ويصرون على رحيل ومحاسبة كل 
حتكم  والتي  الدولة،  أموال  وهدر  بالفساد  املتهمة 
منذ إسقاط نظام صدام حسني عام 2003. ويعيش 
رئيس  أمام  املهلة  انتهاء  منذ  دستوريًا  فراغًا  العراق 
اجلمهورية بتكليف مرشح لتشكيل احلكومة املقبلة يف 

16 ديسمبر، جراء اخلالفات العميقة بشأن املرشح.

أعرب املبعوث األممي اخلاص إلى ليبيا، 
غسان سالمة، عن معارضته إلرسال قوات 

دولية حلفظ السالم إلى هناك.
لصحيفة  تصريحات  -يف  سالمة  وقال 
قبول  ليبيا  يوجد يف  »ال   - األملانية  »فيلت« 
املجتمع  يف  أيضا  أرى  ال  أجنبية..  لقوات 
لذلك  قوات..  إلرسال  استعدادا  الدولي 
العملية  هذه  مثل  إلى  أسعى  ال  فإنني 
أن  هو  األهم  أن  سالمة  وذكر  العسكرية«. 

هدنة  إلى  احلالي  النار  إطالق  وقف  يؤدي 
ضرورة  هناك  ليست  أنه  موضحا  دائمة، 
إلرسال جنود أمميني لهذا الغرض، بل »يكفي 
العسكريني«،  املراقبني  من  عدد صغير  فقط 

بحسب تعبيره.
كما أكد سالمة أهمية أن يتفق الطرفان 
الوطني  الوفاق  حكومة  )قوات  املتنازعان 
واملوالية للواء املتقاعد خليفة حفتر( على جلنة 
الهدنة.  حول  للتفاوض  مشتركة  عسكرية 

حديثا  املشكلة  الدولية  اللجنة  أن  وأضاف 
التي  العملية  تنسيق  مبواصلة  تختص  والتي 
بدأت يف مؤمتر برلني، ستجتمع للمرة األولى 
األملانية.  العاصمة  يف  أيضا  املقبل  منتصف 
أملانيا  تتولى  أن  املرجح  من  أنه  إلى  وأشار 
بشأن  املتحدة  األمم  مهمة  مع  -باالشتراك 

ليبيا- قيادة هذا االجتماع.
االحتاد  دول  وزراء خارجية  أن  إلى  يشار 
اخلطوات  ببروكسل  أمس  ناقشوا  األوروبي 
املقبلة لتنفيذ عملية سالم بليبيا، يف أعقاب 

اختتام مؤمتر برلني.
بوريل،  جوسيب  ملح  االجتماع  وقبيل 
إلى  االحتاد،  يف  اخلارجية  السياسة  مسؤول 
ليبيا  إلى  سالم  حفظ  قوات  إرسال  إمكانية 
الدول  وكانت  النار.  إطالق  وقف  لتثبيت 
برلني-  مؤمتر  ختام  التزمت -يف  قد  املشاركة 
فرضته  الذي  األسلحة  إرسال  حظر  باحترام 
األمم املتحدة عام 2011 إلى ليبيا، ووقف أي 
أن ال  أكدوا  النزاع، كما  تدخل خارجي يف 
دائم  بوقف  وطالبوا  للصراع  عسكريا«  »حل 

وفعلي إلطالق النار.

األمم المتحدة ترفض إرسال قوات حفظ سالم 
دولية إلى ليبيا

املدعوم  اجلنوبي  االنتقالي  املجلس  اليمنية  احلكومة  اتهمت 
باتفاق  املتعلقة  األخيرة  والترتيبات  اإلجراءات  تنفيذ  بعرقلة  إماراتيا، 
خارج  إلى  والعتاد  األسلحة  بتهريب  املجلس  اتهمت  كما  الرياض، 
العاصمة املؤقتة عدن، بدل تسليمها للجان املختصة. يف املقابل اتهم 
املجلس االنتقالي أطرافا يف احلكومة باملماطلة يف تنفيذ بنود االتفاق، 

وهو ما يطرح تساؤالت عن إمكانية صموده من عدمها.
وقد حّمل وزير اخلارجية اليمني محمد احلضرمي املجلس االنتقالي 
تبعات رفضه تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض، املبرم يف نوفمبر املاضي، 

مبوجب اجلدول الزمني املتفق عليه.
املمارسات؛ من  إن هذه  تويتر-  تغريدة على  وقال احلضرمي -يف 
القيام مبهامها، ورفض عودة  رفض تسليم األسلحة، ومنع اللجان من 
القوات وفقا لالتفاق، كلها تهدد بافشال اتفاق الرياض، وتدل على نية 

مبيتة لذلك، وفق تعبيره.
مسؤول  مصدر  عن  )سبأ(  اليمنية  الرسمية  األنباء  ونقلت وكالة 
تسليم األسلحة  االنتقالي رفض  املجلس  إن  اليمنية قوله  يف احلكومة 
والعتاد اللذين بحوزته للجان املكلفة بعملية حصر وتسلم األسلحة، ولم 

يلتزم بعودة قواته إلى املواقع احملددة يف اتفاق الرياض.
حامد  أحمد  االنتقالي  للمجلس  العام  األمني  اتهم  املقابل،  يف 
مللس احلكومة اليمنية باملماطلة يف تنفيذ اتفاق الرياض الرامي إلى نزع 
فتيل األزمة بني احلكومة الشرعية واملجلس االنتقالي الذي سيطر العام 
املاضي على العاصمة املؤقتة عدن. وقال مللس يف بيان لألمانة العامة 
لهيئة رئاسة املجلس االنتقالي، إن املماطلة متثلت خصوصا فيما يتعلق 

بانسحاب األلوية العسكرية املوجودة يف محافظتي أبني وشبوة.

بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض
الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي يتبادالن االتهامات 

فيروس الصين يضرب األسواق

سيطر اخلوف على املستثمرين من تفشي فيروس تاجي جديد يف الصني، مما 
دفع بعضهم إلى إجراء عمليات بيع لألسهم، يف حني استفاد عدد من القطاعات 

األخرى من هذه املخاوف.
وقالت سلطات الصحة الصينية إن الفيروس قادر على االنتقال من شخص 
آلخر، وأكدت ثالث دول أخرى -هي اليابان وكوريا اجلنوبية وتايلند- حاالت 
انتشار  الثالثاء بسبب املخاوف من  إصابة بالفعل. وتراجعت األسهم اليابانية 
 23864.56 إلى   0.91% القياسي  نيكي  املؤشر  اجلديد، وهبط  الوباء 
املؤشر  فقد  حني  يف  االثنني،  أمس  املسجلة  شهرا   15 ذروة  عن  لينزل  نقطة، 

توبكس األوسع نطاقا %0.53 مسجال 1734.97 نقطة.
وقال كبير احملللني يف أوكاسان إلدارة األصول تاتسوشي ماينو »اعتقدنا أن 
انتشر  إذا  لكن  املاضي،  العام  تباطؤ  بعد  العام  هذا  العاملي سيتعافى  االقتصاد 
املرض يف شتى أنحاء الصني، وتأثر االقتصاد، فقد نضطر للنظر يف تغيير ذلك 

التصور«، بحسب ما أوردت رويترز.
وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على 
نطاق أوسع، وتراجع مؤشرها يف بورصة طوكيو %2.5 بفعل املخاوف من تضرر 
الطلب على السفر جراء الوباء. وانخفضت أسهم اخلطوط اجلوية اليابانية 3%، 
كما هبط سهم الشركة املشغلة ملطار هانيدا يف طوكيو %4.5. وتبنت احلكومة 
اليابانية سلسلة من اإلجراءات ملواجهة الفيروس اجلديد الذي سجلت البالد أول 

حالة إصابة به األسبوع املاضي.
املخاوف  الثالثاء مع تصاعد  اليوم  األوروبية  تراجعت األسهم  أوروبا،  ويف 
يف   0.8% األوروبي   600 ستوكس  املؤشر  وهبط  اجلديد.  الفيروس  بشأن 
القطاعات.  شتى  شملت  خسائر  ضمن  العاملي،  08:06 بالتوقيت  الساعة 
الكبير على الصني  االنكشاف  الفاخرة -ذوي  املنتجات  وكانت أسهم مصنعي 
مثل إل.يف.إم.إتش وكيرينغ وهيرميس وبوربري- من أكبر اخلاسرين، كما نزل 

مؤشر قطاع البنوك حوالي1%.
سارس  فيروس  ألزمة  االقتصادية  بالتداعيات  املستثمرين  الفيروس  وُيذّكر 
خطر  تنامي  ضوء  يف  سيما  وال  شخص،  ثمامنئة  زهاء  قتل  الذي   2003 عام 
انتقال العدوى بني املسافرين خالل موسم رحالت عطلة رأس السنة الصينية. 
والطائرات  والقطارات  السفر عبر احلافالت  املاليني من األشخاص  وبدأ مئات 
لزيارة عائالتهم قبل العيد يف 25 جانفي.وفرضت املطارات يف العديد من الدول 
املتحدة،  الواليات  ويف  الوافدين.  على  اختبارات حمى  إجراء  للصني  املجاورة 
إجراء فحوص صحية  أجنلوس  ولوس  نيويورك وسان فرانسيسكو  بدأت مطارات 

للقادمني من ووهان.

أعلن مصدر في شركة نفط ذي قار الحكومية في العراق أن الشركة أوقفت، أمس، محطة 
عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي، لعدم تمكن العاملين من االلتحاق بأعمالهم جراء 

غلق الطرق من قبل المحتجين.
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 تكنولوجيا

يف التفاصيل، قارن )إيفان شبيجل( احملتوى 
مشاركة  منصة  مبحتوى  انستغرام  على  املوجود 
الفيديو القصيرة تيك توك، الذي أصبح يحظى 
جميع  يف  الشباب  أوساط  بني  هائلة  بشعبية 

أنحاء العالم، خاصة يف الواليات املتحدة.
وقال مؤسس سناب شات يف مؤمتر التصميم 
متحدثا  األحد،  يوم  ميونيخ  يف  للحياة  الرقمي 
عن انستغرام: »إن احملتوى القائم على املواهب 
على تطبيق تيك توك اململوك لشركة صينية هو 
من  لالهتمام  إثارة  أكثر  األحيان  من  كثير  يف 
إذا  ما  على  وردا  احلالة.  على  القائم  احملتوى 
قال  انستغرام،  على  سيتفوق  توك  تيك  كانت 

شبيجل: »هذا ممكن«.
ُيشار إلى أن تطبيق تيك توك يشبه إلى حد 
كبير بدايات تطبيق سناب شات، الذي سعت 
فيسبوك لسنوات إلى تقييد منوه من خالل نسخ 
أشهر مزاياه، وهي ميزة )القصص( مستفيدًة من 

القاعدة الشعبية الهائلة لفيسبوك وانستغرام.
عام  يف  )القصص(  ميزة  أُطلق  وبالفعل 
فيسبوك  لتطبيقات  ثم  انستغرام  لتطبيق   2016
الفوري  التراسل  تطبيقي  ذلك  مبا يف  األخرى، 
مسنجر وواتساب. واآلن حتظى امليزة بأكثر من 

500 مليون مستخدم.
»من أشد املعجبني بتيك توك«

وعند سؤال شبيجل عن رأيه بتطبيق تيك 

توك، قال: »أحب تيك توك«، وأضاف: »إني 
من أشد املعجبني«.

فيسبوك  حاولت  توك،  تيك  صعود  وبعد 
Las� )الزو( تطبيق  طرح  خالل  من   تقليده 
تقييد  فيسبوك من  يتمكن  لم  ومع ذلك   ،so
منو تيك توك لنظر حملدودية توفر تطبيقها اجلديد. 
أكثر  الصيني  التطبيق  شهد  العكس،  فعلى 
شركة  بحسب  املاضي،  العام  تنزيل  مليار  من 
أبحاث سوق التطبيقات احملمولة )سنسور تاور( 
SensorTower، كما أنه كان ثاني أكثر 
مستوى  على   2019 عام  يف  تنزياًل  التطبيقات 

العالم.
تنزيالت  عدد  انخفض  نفسه،  الوقت  ويف 

على   13٪ بنسبة  وانستغرام  فيسبوك  تطبيقي 
أوف  )بنك  حتليل  بحسب  سنوي،  أساس 
شهر  يف   Bank of America أميركا( 

أيلول/سبتمبر املاضي.
مع ذلك، فإن عدد التنزيالت ال يعد املؤشر 
انستغرام  أن  حني  ففي  النجاح.  على  الوحيد 
ميتلك أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا على 
السوق  أبحاث  شركة  ذكرت  العالم،  مستوى 
)آب أني( App Annie أن عدد مستخدمي 
تيك توك يقدر بنحو 625 مليون مستخدم نشط 
شهريا. أما سناب شات، فقد أعلنت يف شهر 
مليون   210 عن  املاضي  األول/أكتوبر  تشرين 

مستخدم نشط يوميا.

ابتسام   بوكثير

الغبار الكوني يكشف أسرار نشأة المجموعة الشمسية

توصل فريق من الباحثني إلى أن عمر أجزاء 
نشأة  قبل  ما  فترة  إلى  يعود  الكوني  الغبار  من 
دراسة  أن  يعني  ما  وهو  الشمسية،  املجموعة 
تركيبة هذا الغبار ستساعد يف إلقاء الضوء على 
الحقا  شهدت  التي  باملنطقة  السائدة  الظروف 

والدة النظام الشمسي.
احلبيبات  أنواع  أقدم  بأن  الباحثون  وأفاد 
الغبارية التي متت دراستها يف املختبر يبلغ عمرها 
من  أكبر  أنها  أي  سنة،  مليارات  سبعة  حوالي 
عام إلى  ملياري  من  يقرب  مبا  الشمسي  النظام 

ثالثة مليارات.

الغبار النجمي ذاكرة كونية
ميثل الغبار بني النجوم أحد العناصر املهمة يف 
مجرتنا، ففي مكوناته حُتفظ بصمات األحداث 

الكونية الكبيرة التي حدثت بجواره.
أسهمت يف  التي  املادة  أجزاء  وعلى عكس 
الغبار  هذا  يظل  الشمسية،  املجموعة  تشكل 
عند  اكتسبها  التي  خصائصه  على  محافظا 
لدراسة  يستخدم  لذلك  القدمية،  النجوم  انفجار 

التطور النجمي والتطور الكيميائي للمجرة.
وعلى الرغم من أن الغبار ال ميثل سوى حوالي 
%1 من الكتلة يف الوسط الكوني، فإنه يحمل 
جزءا كبيرا من العناصر األثقل من الهيليوم، مبا 
أرضية،  كواكب  تشكل  التي  العناصر  ذلك  يف 

والضرورية لنشأة احلياة.
تركيبة  عن  الكشف  أهمية  العلماء  ويدرك 
النظام  ونشأة  الكون  تطور  مراحل  فهم  الغبار يف 
من  الباحثني  من  فريق  قام  لذلك  الشمسي، 
أخيرا  وأسترالية  وسويسرية  أميركية  جامعات 
السيليكون  حبيبات  تشكل  حقبة  بتحديد 

بحجم ميكرومتر.
تتكون تلك احلبيبات من كروم السيليكون، 
الذي  مورشيسون  نيزك  من  استقطاعها  مت  وقد 
سقط يف أستراليا أواخر ستينيات القرن املاضي 
ويتميز باحتوائه على مواد عضوية يعتقد العلماء 

أنها مرتبطة بنشأة احلياة على األرض.

غبار أقدم من الشمس
أظهرت الدراسة التي نشرها الفريق يف دورية 
»بروسيدنغ أوف ناشونال أكادميي أوف ساينس« 
يناير/كانون األول اجلاري، أن جزءا  13 من  يف 
من حبيبات الغبار التي متت دراستها تعود إلى 
ما بني 1.5 إلى ثالثة مليارات سنة قبل تشكيل 

نظامنا الشمسي.
قابلة  صلبة  عينات  بذلك تعتبر أقدم  وهي 
وتوفر  املختبر،  يف  للدراسة  متاحة  للقياس 
الزمني  التسلسل  يف  بثمن  تقدر  ال  ثاقبة  نظرة 

ملجموعتنا.

 بيونغ تكتشف خلال جديدا
 في طائرات 737 ماكس

علنت مجموعة بوينغ للطيران، اجلمعة، اكتشاف عطل جديد يف برنامج طائراتها من طراز 737 
ماكس املمنوعة من التحليق، لكنها تأمل يف حل املسألة قريًبا لتجّنب تأّخر عودة الطائرة إلى اخلدمة. 
وأفادت الشركة يف بيان »جنري عمليات التحديث الالزمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقدمي 
هذا التغيير ونبقي زبائننا ومزّودينا على علم« بآخر املستجدات. وأضافت »ضمان أن )طائرات( 737 

ماكس آمنة وتفي بجميع املتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى اخلدمة، يف مقدمة أولوياتنا«.
ولم يقّدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة املشكلة.

وأفاد  تشغيلها.  الطائرة عند  أخرى على  برامج  بتعطيل  اخللل  يتسبب  وبحسب مصدر مطلع، 
املاضي، واصًفا اخللل  تقنية« األسبوع  بيونغ اكتشفت املشكلة اجلديدة خالل »مراجعة  أن  املصدر 

بـ«البسيط« ومضيًفا أن عليه أال تتسبب بتأجيل عودة الطائرة إلى اخلدمة.
وتراجع بيونغ حالًيا مع إدارة الطيران الفدرالية التعديالت التي مت إدخالها على برنامج التحكم 
املعروف بنظام تعزيز خصائص املناورة )إم سي أيه إس(، الذي اعتبر السبب وراء حتّطم طائرتي رحلة 
»اليون إير« اإلندونيسية وتلك التابعة للخطوط اإلثيوبية يف حادثتني تسببتا مبقتل ما مجموعه 346 

شخًصا.
ومت تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 13 مارس 2019.

الطيارون على ماكس  إليه  الذي سيحتاج  التدريب  املدني حتديد  الطيران  ويتعنّي على سلطات 
وحتديد موعد لرحلة جتريبية قبل إعادة الطائرات إلى اخلدمة.

وكّلفت الصعوبات التي واجهتها ماكس مجموعة بوينغ أكثر من تسعة مليارات دوالر يف وقت 
يتوقع أن تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية املزودة لها لتسريح 2800 موظف.
وأقيل رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ يف أواخر ديسمبر ومت تعيني عضو مجلس اإلدارة ديفيد 

كالهون الذي تولى منصبه بداية األسبوع اجلاري.
»التماسك«  على  التركيز  بوينغ  على  إن  للموظفني  قال  الذي  كالهون،  يزور  أن  املقرر  ومن 
الهاتف  عبر  مؤمتر صحايف  أول  يعقد  وأن  املقبل  األسبوع  واشنطن  و«الشفافية«، مصنعي جتميع يف 

األربعاء، بحسب مسؤولني يف الشركة. 

سناب شات يفجع 
إنستغرام

أكد الرئيس التنفيذي لشركة )سناب( Snap، مالكة تطبيق )سناب شات( Snapchat، أن 
تطبيق )تيك توك( TikTok يمكن أن يتفوق على تطبيق انستغرام المملوك لشركة فيسبوك.
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هذا  تسمية  سبب  يف  الروايات  وتباينت 
بـ«الشدة«، بني من يقول إن السبب هو  اللباس 
كون احللي واملجوهرات املرصعة به تضفي عليه 
اسم  عليه  أطلق  ذلك  وألجل  شديدا،  ملعانا 
احلقيقي  السبب  أن  آخرون  يؤكد  بينما  الشدة، 
لهذه التسمية هو أن خيوطه ومجوهراته مشدودة 

ومتماسكة بعضها مع بعض بقوة وبشدة.
لكن الرواية األكثر شيوعا هي ما نقلتها زهرة 
العاملة بأحد محالت بيع الشدة بسوق مختصة 
تلمسان،  مدينة  بوسط  التقليدية  األلبسة  ببيع 
اللباس  هذا  تسمية  يف  السر  أن  أكدت  حينما 
العروس  لصبر  اختبار  مبثابة  ُيعد  أنه  هو  بالشدة 
أكثر  يزن  الذي  اللباس  هذا  بتحملها  زفافها  ليلة 
أهلها  بيت  من  خروجها  منذ  كيلوغراما   15 من 

إلى بيت زوجها.
ويتألف هذا اللباس من 12 قطعة متناسقة، 
والفوطة،  والشاشية  والقفطان  البلوزة  أبرزها 
املجوهرات  من  50 صنفا  من  بأكثر  ومرصع 
التقليدية احمللية املصنوعة بتلمسان، ويصل سعره 
يورو،  آالف  ثالثة  من  أكثر  إلى 

وتستغرق مدة خياطته أكثر من أربعة أشهر.

لباس األميرات
مطرز  حريري  فستان  عن  عبارة  و«البلوزة« 
عليه  ويطلق  الفضة،  أو  بالذهب  مغلف  بخيط 
اسم »الفتلة«، ويوضع فوق البلوزة ثوب آخر مطرز 
أيضا بخيوط الذهب ويسمى بـ »السترة« ويرصع 
هذا الثوب باملجوهرات واحللي التي تغطي منطقة 

الصدر، ويختتم هذا اللباس بـ«القفطان«.
رداء  من  »أرفطان«  أو  القفطان  ويتألف 
مستقيم من املخمل يلبس فوق »بلوزة« مصنوعة 
من النسيج اليدوي. وقد نتج هذا الزي التقليدي 
عن  التلمسانية،  األزياء  بني  من  فخامة  األكثر 
مستلزمات  من  واسعة  مجموعة  بني  اجلمع 

اللباس واحللي.
البلوزة  فستان  إلى  إضافة  الزي،  ويستكمل 
التحتية، بفوطة وحزام من املنسوج، وال ُيسمح 
بعد  إال  املقلمة  والفوطة  احلزام  بارتداء  للعروس 

انتهاء مراسم الزفاف.
بـ«التاج  املتعلق  التقليد  أصول  ترجع 

مطرزة  مخملية  عمرة  عن  عبارة  وهي  امللكي«، 
الرأس  عمرات  تاريخ  إلى  مخروطي  شكل  ذات 
النسوية لسكان احلضر يف األندلس، وهي مزينة 
بخصل  ينتهي  النسيج  من  مبنديل  حوافها  من 

حريرية طويلة من الفتول املبرومة يدويا.
الرأس  تغطي  التي  املجوهرات  مجموعة  أما 
فتشكل هيكال تراتبيا محكما مرصعا باألحجار 
الكرمية يسمى زرارف، ومن تيجان تسمى جباين 
كرمية  أحجار  من  تتألف  »اخلراص«  من  وزوج 

باروكية.
القفطان  صدر  على  التطريز  كثافة  ورغم 
من  كبيرة  بأعداد  أيضا  ُيزين  التلمساني، فإنه 
أطواق اللؤلؤ أو اجلوهر التي تسمى إبزمي، وبعقود 
من اللوزيات الذهبية، وبسالسل مضفورة تسمى 
كرافاش، وبقالئد من الذهب األصفر املخّرم من 

نوع »مسكية وخامسة«.
وهذا البهرج يف الزي التلمساني يتضمن بعدا 
إذ  القدمية،  احلقبة  عن  ورث  عميقا  »سيميائيا« 
واحلرير  املقلمة  األنسجة  على  يضفي  أنه  يعتقد 
اللماع والتطريز الوهاج والآللئ البراقة القدرة على 
التي تشكل  املرأة  الشريرة وحماية  األرواح  إبعاد 

أساس األسرة واملجتمع.

ميراث  إنساني
ويعود تاريخ هذا اللباس التقليدي إلى مرحلة ما 
قبل سقوط األندلس، وكان لباسا خاصا باألميرات 
يف منطقة تلمسان. ونظرا لقيمته التاريخية واحلضارية 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  والفنية، صنفته 
والثقافة )اليونسكو( ضمن قائمة التراث الثقايف غير 
املادي لإلنسانية مبناسبة الدورة السابعة للجنة الوزارية 
املنعقدة  املادي  غير  الثقايف  التراث  حلماية  املشتركة 
حديث  وحسب   .2012 يف باريس عام  املنظمة  مبقر 
أحد املرشدين مبركز التفسير للباس التقليدي املتواجد 
مبتحف املشور يف قلب املدينة الخبار الوطن يجمع هذا 
فالبلوزة  حضارات،  عدة  بني  التقليدي  اللباس 
احلضارة  من  والفوطة  العربية،  احلضارة  من  أصلها 
بينما  العثمانية  احلضارة  من  والقفطان  األمازيغية، 

الشاشية مستمدة من احلضارة األندلسية.
تلمسان  مدينة  سكان  فإن  ثمنه  غالء  ورغم 
من  جزءا  يشكل  الذي  التراث  بهذا  متمسكون 
حضارتهم. ويقول محامدي نسيم صاحب محل لبيع 
العاجزة  العائالت  من  العديد  إن  باملدينة  املجوهرات 
أسعار  ارتفاع  أن  وبنّي  بكرائه،  تقوم  شرائه  عن 
الذهب دفع ببعض النساء إلى االكتفاء باستعمال 

مجوهرات الفضة األقل ثمنا.

 الشدة  التلمسانية 
 لبــاس  يحــول 
المـرأة أميــرة

يعد لباس »الشدة« الخاص بالعروس اللباس األكثر فخامة بين 
األزياء التقليدية بوالية تلمسان ، كونه يتألف من مجموعة 

واسعة من مستلزمات اللباس والحلي، ولقيمته الفنية والجمالية 
والتاريخية صنفته منظمة »اليونسكو« ضمن التراث 

اإلنساني المشترك.
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سر الجمال الحقيقي وكيف ينعكس من الداخل؟
مكانتها  تثبت  بالبشرة  للعناية  هاربر  تاتا 
طبيعية  منتجات  تقدمي  يف  رائدة  كعالمة 
ومستدامة وفاخرة حرصًا منها على تعزيز مكانتها 
كعالمة مفضلة لدى املشاهير ومحرري صفحات 
اجلمال وعشاق املوضة والتجميل حول العالم، 
كشفت عالمة ’تاتا هاربر‘ عن ابتكار منتجات 
تتميز بفعالية عالية وتتألف من مكونات طبيعية 
%100 وخالية من املركبات السامة. وتخص 
التي  السيدة  املنتجات  بهذه  هاربر‘  ’تاتا  عالمة 
تبحث عن اجلودة العالية وترفض املساومة على 
التفاصيل الهامة يف احلياة خصوصًا عند البحث 
عن منتجات صحية تضمن نتائج فعالة وإطاللة 
باالعتماد على مكونات مدروسة جتمع  جميلة 

بني الرفاهية واملواد الطبيعية.
والرئيسة  العالمة  تاتا هاربر مؤسسة  وتدرك 
من  ينعكس  احلقيقي  اجلمال  أن  التنفيذية 
الداخل وليس فقط من البشرة. وبفضل نشأتها 
اللواتي  النساء  من  العديد  بني  كولومبيا  يف 
يحملن شغفًا بالروتني اليومي للعناية باجلمال، 
الشخصية  العناية  أن  تاتا  أدركت  ما  سرعان 
باجلمال هي رفاهية تستحقها كل سيدة. وبعد 
على  تاتا  دأبت  بالسرطان،  والدتها  زوج  إصابة 
البحث عن منتجات طبيعية وغير سامة وفعالة 
العثور  يف  تنجح  لم  وعندما  بالبشرة،  للعناية 
تاتا  وبدأت  بنفسها.  ابتكارها  قررت  عليها 
رحلًة استمرت خمس سنوات مستعينة بأفضل 
علماء النباتات والكيميائيني وتقنيات الهندسة 
فريدة  تركيبة  البتكار  املجال  هذا  يف  احليوية 
حتمل بصمتها اخلاصة وتعتمد على مفهوم مزج 
العديد من املكونات لتحقيق نتائج أكثر فعالية.
وبفضل سنوات البحث الطويلة واالستفادة 
املنتجات  كافة  جتمع  التقنيات،  أحدث  من 
التي ابتكرتها ’تاتا هاربر‘ بني مقومات الرفاهية 

أجود  على  العتمادها  نظرًا  العالية  والفعالية 
املكونات الطبيعية املتوفرة، حيث حرصت ’تاتا 
هاربر‘ على اعتماد منتجات متت زراعتها حصريًا 
يف مزارع هاربر العضوية املعتمدة والتي متتد على 
بوالية  شابلني  وادي  يف  آكر   1200 مساحة 
فيرمونت األمريكية. وساهمت هذه اخلطوة يف 
ضمان إشراف العالمة على كافة مراحل االنتاج 

دون  واجلودة  النضارة  مستويات  أقصى  لتحقيق 
االستعانة بأي مواد من مصادر خارجية. وتتميز 
كل تركيبة ابتكرتها العالمة بكميات غنية من 
أفضل املكونات الفعالة يف تغذية البشرة، حيث 
احلصول  توقيت  دراسة  على  العالمة  حرصت 
بأقصى  متتعها  لضمان  املكونات  هذه  على 
يف  بتعبئتها  ذلك  بعد  لتقوم  الفائدة  درجات 

عبوات صغيرة ومستدامة. جتدر اإلشارة إلى أن 
كافة  يف  ثورية  نتائج  تقدمي  تواصل  هاربر‘  ’تاتا 
يف  منتجاتها  وتنتشر  املنتجات  من  إصداراتها 
أكثر من 450 متجرًا على امتداد 30 دولة وتضم 
محفظتها أكثر من 50 جائزة أحرزتها يف فترة ال 

تتجاوز اخلمس سنوات.

 تخفيف أعراض الدورة الشهرية
يصاحب الدورة الشهرية لدى الشابات بعض األعراض واآلالم، مما يجعلهن تشعرن بعدم الراحة أسفل 
البطن وأسفل الظهر والفخذين في وقت الدورة الشهرية، ولكن في بعض األحيان تكون هذه اآلالم 

»Everyday health« شديدة، وتحتاج لمساعدة خارجية، وفقًا لموقع

إليِك هذه النصائح للتخفيف من األلم احلاد للدورة الشهرية:

-1 نظام غذائي صحي
األنظمة  اتباع  أن  األبحاث  من  الكثير  أوضحت 
الغذائية التي حتتوي على القليل من الدهون والكثير من 
املصاحبة  اآلالم  عالج  يف  يساهم  سوف  اخلضراوات، 
للدورة الشهرية، مؤكدًة أن التقليل من تناول األطعمة 
الدهنية من شأنه أن يساعد على ضبط االضطرابات 
فترة  خالل  السيدات  منها  تعاني  التي  الهرمونية 

الطمث.
وأضافت إحدى الدراسات أن تناول األطعمة 
سوف  الغذائية،  مكمالته  أو  باملغنسيوم  الغنية 
كما  الشهرية،  الدورة  آالم  تخفيف  يف  يساهم 
يعتبر االختيار األمثل للسيدات خالل فترة احلمل، 

لقدرته على التقليل من تشنجات عضالت الرحم.

-2 الشاي
أكدت بعض األبحاث أن تناول أنواع محددة من الشاي، 

آالم  من  التخفيف  على  يساعد  سوف  النعناع،  شاي  خاصة 
الدورة الشهرية، فضاًل عن ضبط اضطرابات هرمون اإلستروجني 

املصاحبة لفترة الطمث.

-3 زيت السمك
تساعد  التي  الغذائية  املكمالت  يعتبر زيت السمك من 
على التخفيف من آالم الدورة الشهرية، الحتوائه على أحماض 
أوميجا 3، التي تساهم يف استرخاء الرحم، ومضادات األكسدة 
فترة  العضلية خالل  بالتشنجات  إصابته  تقلل من فرص  التي 

الطمث.

-4 التدليك باستخدام الزيوت
يساعد تدليك منطقة أسفل البطن على التخفيف من آالم 
زيوت  استخدام  على  احلرص  يجب  ولكن  الشهرية،  الدورة 
طبيعية ليس لها وقع ضار على صحة اجللد، مثل زيت الالفندر 

أو البردقوش.

 la bouillotte 5 قربة مياه دافئة-
أسفل  منطقة  على  الدافئة  باملياه  مملوءة  قربة  وضع  يساهم 
البطن يف التخفيف من آالم الدورة الشهرية، وهي طريقة أكثر 

فعالية من تناول األدوية املسكنة.

ابتسام  بوكتير
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النوع  هذا  أن  فيه  شك  ال  مما 
التاريخية(  )الرواية  الروايات  من 
التاريخي(  التخييل  )رواية  أو 
النتاج  كافة  تغلب على  صار سمة 
السنوات  يف  يف  العربي  الروائي 
أن  يجعلنا  بشكل  األخيرة  العشر 
فما   ، بالظاهرة  التوجه  هذا  نصف 
الروايات  من  النوع  هذا  وراء  الدافع 
عن  الروائيني  أقالم  وهل عجزت  ؟ 
كل  يف  املتشظي  واقعهم  مواجهة 
عن  الكتابة  اجلدوى  وما  مكان؟ 
وشخوص  وزمان  ومكان  أحداث 
يف  مكان  ولهم  الناس  كل  يعرفهم 

الذاكرة ومدونة التاريخ الكبرى؟؟.

العالقة بين الرواية والتاريخ 
وفق منظور الدرس النقدي 

صعدت الرواية يف أوروبا يف القرن 
علم  صعود  مع  تزامنا  عشر  التاسع 
) والتاريخ  )الرواية  ،وألنهما  التاريخ 
يصبان يف بحر احلكاية كانت العالقة 
بينهما وطيدة بسبب روابط الدم التي 
السرد  عماده  تنفصم)فالتاريخ  لن 
واحلكاية  والشخوص  واملكان  والزمان 
رواية  لكل  (،وألن  الرواية  وكذلك 
،وصف  اآلني  احلاضر  من  موقف 
مؤرخ  بأنه  سكوت  والتر  النقاد  بعض 

،وكذلك  األسكتلندي  التاريخ  عن  رواية   ٤٣ كتب  حني  احلديث  العصر 
التغيرات االجتماعية يف  متابعا لكل  الوصف حيث كان  بهذا  بلزاك  نعت 
أراد أن يعرف طعام ولباس وعادات وتقاليد  فرنسا يف كل ما يكتب ،ومن 
املجتمع الفرنسي عليه أن يقرأ إميل زوال قبل كتب التاريخ املكدسة بأحداث 

ومعلومات جافة.
وعربيا بدأت الرواية التاريخية بعد الغرب عن طريق البستاني وجرجي 
زيدان الذي كتب تاريخ اإلسالم يف سلسلة روائية لم تخل من التزوير والتجاوز 
والتحامل ،ولم يكن غرضه أكثر من تعليمي تربوي بحت، وأتى بعده علي 
اجلارم وعلي أحمد باكثير وأبو حديد الذين كتبوا الروايات التاريخية بفنية 
أعلى حيث طرأ التطور على هذا الفن الذي دخل العالم العربي من خلف 

البحار دون أن تكون له أرضية خصبة كنظيره يف الغرب .
نستنتج مما سبق )وهو غيض من فيض( أن الرواية كفن أدبي انبجست 
من ينبوع التاريخ، فهم صنوان أو وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الوجهة 
على  تتغذى  والرواية  وقوته  السرد  الرواية  من  يستعير  )فالتاريخ  والطريق 

األحداث التاريخية وتعيد تشكيلها( فالعالقة وطيدة يف حني وإشكالية يف 
حني آخر .

الروائي والمؤرخ 
وفق  والعظماء  األبطال  وسير  املفصلية  التاريخية  احلوادث  يسرد  املؤرخ 
رؤيا إيديولوجية معينة وضمن إطار ال يستطيع جتاوزه ،ومهما حاول أن يسطر 
األحداث ويعطيها نسقا متجاوزا، ال يستطيع أن يخرج عن رؤيا أو رواية ما 
مضى، لذا تعدت الروايات التاريخية حلادثة تاريخية واحدة، وذلك بسبب 

تعدد األهواء واختالف السياق الذي يعمل به املؤرخ .
أما الروائي فال يعتمد على مبدأ السببية وال يعني بكل ما دونه املؤرخ 
من أحداث ألنه يعتمد يف رؤيته على ما يجب أن يكون وليس ما مضى أو 
ما كان ،لذا تراه ينتقي ويفاضل ويوازي ويكثف يف تناول احلدث والشخصية 
حتى ال يكون نسخة كربونية من السردية التاريخية التي يسعى لتفكيكها أو 

إعادة قراءتها قراءة واعية ومعاصرة .
بقلم: حسن قطوسة /شاعر وكاتب فلسطيني 

أرحـــل
أحمل أشعاري،

وأرحل
أحمل أحالمي،

وأرحل
سواسية عندي،

أتقودني رجالي إلى الحبيب،
أم إلى مثوى الحبيب،
الرحلة تمنح الفكرة،

أنا ههنا، وغدا؟
»سافر تجد عوضا«

فيها من األمل، والتوجس
خذ زوادتك،

وارحل
ارتحل

أمامك آفاق،
تغري

في خطوك خطوات،
تبعث الحنين،
تحيي الهوس،

تذكي صوت اللواعج،
من حيث الحنين خبا،

ُاخُط متفائال
أنت إذن موجود

كّحْل عينيك بإثمد من عسجد،
و...ارحل... ارتحل

بقلم: محمد بوحبيب ثورة  فاطـــــــمة 
يا واقفا في دمي زاويـة قائمـــة *** حرك بي ساكنا واحتلني عاصمة

ثم انتبه عندما آتيك عاشقة *** في كفها روحها أحالمها النائمة
يا سيدا جاهال أنــي أميرتـه *** أنقر فقط رقمي المكتوب بالقائمة

قل لي ألو وحدة زدني ألو غيرها *** واكتم سواها فال لوم وال الئمة
قد صرت تفطمني بالصمت في جلد *** إن يفطم القلب ال لن تفطم الفاطمة
قل لي ألو أنتشي أقتات من بعضها *** أقضي الليالي بها محمومة هائمة

قل لي ألو إنني أحتاجها آيـة *** أرقي بها نبضة كم خلتها واهمة
قل لي ألو ربما تذروه عن جمرتي *** هذا الرماد الذي ليست له الزمة
قل لي ألو تولد األبيات من صلبها *** من دونها قد أتت لقيطة ناقمة
يا وحشتي لحظة في البعد عام مضى *** إن كنت تقبله لن تقبل الفاطمة

بالنبض أصنع لي للذكر مسبحة *** حباتها تحتمي في كفي اآلثمة
بعض الهوى جرة للحبر تمسحها *** بعض الهوى وشمه يفنى مع الواشمة

لكن حبي أنا بالقلب أكتمـه *** قنبلة تستحي من صوتها كاتمـة
يا أنت قل كلمة أرتاح من وقعها *** إني على غزوة بالشعر كم عازمة
من حرقتي تهرب األوراق تحت يدي *** أشتاق لكن متى تشتاق للفاطمة

أشعاري نقمة باحت بما في دمي *** ما خلتها تغدر األمواج بالعائمة
قد يهرب الشاطئ المجنون من سفني *** قد تنحني شمسنا في حلة قاتمة

لكن ستبقى هنا للقلب جنته *** أسطورة للهوى للفرحة الجاثمة
يا سيدي لم يعد بالعمر متسع *** فاصنع به ههنا من مسكك الخاتمة

إني رأيت الهوى في حضرتي خاشعا *** صلى لفاطمتي يا بختها فاطمة

بقلم: الشاعرة مي غو 

الروايــة بيـن مطرقـة 
المرجع وفضاء التخييل

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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أخبار الثقافة

»اجلميلة  بعرض  العاصمة  جمهور  استمتع 
سهرة  الروسي،  بطرسبورغ  سانت  لبالي  النائمة« 
بحضور  بسايح،  بوعالم  األوبرا  بقاعة  االثنني 
أطفالهم، وبحضور سفير روسيا  العائالت صحبة 
صغيرا،  روحه  يف  كبير  كل  عاد  حيث  باجلزائر، 
بلوحات مميزة من عرض جال دول العالم، ليحط 

رحاله باجلزائر إلى غاية سهر اجلمعة.
البالي  رائعة  من  النائمة«،  »اجلميلة 
Sleeping Beau� العاملي  »الكالسيكي 
جاءت  التي  أورورا،  األميرة  قصة  يحكي   »ty
الرابع  فلورستان  امللك  والدها  وفرحة  الدنيا  إلى 
شرفها،  على  كبرى  معمودية  نظم  الذي  عشر 
باستثناء  اململكة،  يف  اجلنيات  جميع  دعوة  متت 
غضبا  ثارت  التي   Carabosse اجلنية 
عليها  واحلكم  الصغيرة  الطفلة  بسحر  وقامت 
تأتي  جيدة  خرافية  ولكن  واملوت.  اإلصبع  بخز 

نوم  ستقع يف  اللعنة،  هذه  من  وبداًل  مصير  لدرء 
عميق ال ميكن إال لقبلة األمير أن تلغيها لتستيقظ 
حتققت  عشر،  السادس  ميالدها  عيد  يف  األميرة 
تفقد  لم  التي  اجلميلة  أورورا  امللك  ووضع  النبوة 
بينما  القصر،  يف  شقتها  أجمل  يف  رائًعا  شيًئا 
قسم  يقدم  الليل.  أرجواني  جنية  تنبؤات  تنتظر 
رائعة  أجواء  وإشراقه،  بحماسه  تشايكوفسكي، 
لروعة الكوريغرافيا، مع أشكال متعددة للرقصات 
الباليه الكالسيكية متعة  الشخصية فكانت حتفة 
الروس  الفنانني  أداء  الرقص بفضل  جلميع محبي 

من فرقة سانت بطرسبرغ الشهيرة الكالسيكية.
ليكون عرض للعائلة من صغيرها إلى كبيرها، 
مؤثرة  رقص  سيمفونية  عبر  عاليا  حلقوا  حيث 
جرعة  تضمنتها  احلياة  بسيمفونية  لقبت  ورائعة 
بعض  يف  املخرج  اقترب  كما  اخليال،  من  كبيرة 
املشاهد من مسرح الظل يف إحدى لوحاته الفنية 

التعبيرية التي صفق لها اجلمهور طويال.
عاد تصميم عرض »اجلميلة النائمة« ملاريوس 
بيتيبا ونغمات املوسيقى على أوتار تشايكوفسكي، 
أوبرا  احتضنتها  التي  السهرات  تذاكر  أن  علما 
دينار  و3000   2000 بني  ما  تراوحت  اجلزائر 

حسب األماكن.
ويف تصريح لـ »أخبار الوطن« قال املخرج العرض 
مانوشكن«:  »ألكسندر  الروسي  والكويغرايف 
ثالث  الوجود،  من  سنة   130 بـ  يحتفل  »عرض 
جدا،  صعب  عرض  ألنه  واستراحتني،  لوحات 
يف  التعديالت  بعض  مع  القصة  بنفس  احتضنا 
احلفاظ  مفادها  رسالة  يف  والكوريغرافيا،  اإلخراج 
يجوب  بأن  استعداده  وأبدى  روسيا،  تقاليد  على 
مدن جزائرية أخرى إذا كانت دعوة فهو سيتلقيها 

بصدر رحب«.
صارة بوعياد

لبالي سانت بطرسبورغ الروسي
عرض »الجميلة النائمة« في أولى سهراته بأوبرا الجزائر

صارة بوعياد

قالت املنتجة سميرة حاج جيالني يف تصريح لـ 
أرادت  كبيرة  حملة  الفيلم  »طالت  الوطن«:  »أخبار 
حتى  املساس  إلى  ذلك  وطال  صورتي  تشويه  منها 
ال  ذكوري  مجتمع  يف  أننا  إلى  لشيء  ال  بعائلتي، 
»أحمد  بحكم  فيلم  منتجة  تكون  أن  للمرأة  يقبل 
تاريخ  يف  مهمة  تاريخية  حلقبة  يتطرق  الذي  باي« 
التصوير  بدأنا  1850، حيث  إلى   1825 من  اجلزائر 
من العام 2018، ودام ملدة عشر أشهر، ناهيك عن 
واالكسيسوارات  والديكور  املالبس  أن  معرفة  ضرورة 

كلها صنعت بأنامل جزائرية بحثة«.
مشيرة جيالني، أنها قامت على مدار العشرين 
غرار  على  تاريخية  تلفزيونية  أعمال  بإنتاج  سنة 
مسلسل »عيسات إيدير«، ومشاركتها يف أكبر إنتاج 
مشترك يف مسلسل »ذاكرة اجلسد« مما يسمح لها أن 
نفس  وجود  ضل  يف  باي«،  »أحمد  منتجة  تكون 
األشخاص املنتجني طيلة زمن الوزيرة السابقة خاليدة 
ملفات  أكثر من عشر  التي رفضت يف عهدها  تومي 

تخص املنتجة سميرة حاج جيالني.
أن  الوطن«،  »أخبار  لـ  حديثها  يف  نوهت  كما 
الوزيرة  عهد  يف  الثقافة  بوزارة  وضع  الفيلم  سيناريو 
قدم  وحني  باملوافقة،  وحضي  شرابي  نادية  السابقة 
الوزير السابق عز الدين ميهوبي وجد العمل واهتم بأن 

ينتج، وليس كما أشيع له من قبل أشخاص حاقدين 
يف نظرها.

للدولة،  القومي  األمن  تعد  السينما  أن  مفيدة 
صناعة  يخص  ملف  جيالني  حاج  قدمت  وعليه 
بالرد  وحظيت  تبون،  األول  الوزير  عهد  يف  السينما 
االستثمار  ضرورة  على  يحث  الذي  مشروعها  حول 
يف الفن السابع ابتداء من التكوين الذي يعد النقطة 
الرئيسية قبل بنا مدينة سينمائية، وعن هذه األخيرة 
مبدينة  سيكون  لبنائها  األمثل  املدينة  أن  أشارت 
يف  موظف  ألف   100 توفر  التي  »بوسعادة«  السعادة 
متعددة  عمل  وورش  فنادق  من  وتوابعها  السينما 

اخلدمات.
فيلم  عمل  أن  جيالني،  حاج  سميرة  قالت   
البحث  من  أشهر   14 طيلة  استمر  باي«  »أحمد 
ومالبس  ديكور  مصممني  عنه  نتج  جاد  والعمل 
واكسيسوارات بأنامل جزائرية، رغم أن مدير التصوير 
أن  ذلك  يف  األهم  أن  إال  إيرانيان  الديكور  ومدير 

جزائريني تكونوا وقدموا الفيلم ببصمة جزائرية.
قالت  الفيلم،  إلدارة  إيراني  مخرج  اختيار  وعن 
ظل  يف  مني  »طلب  الوطن«،  »أخبار  لـ  جيالني 
االتفاقية مسعاها اإلنتاج السينمائي املشترك ما بني 
إيران واجلزائر، أن يكون املخرج إيراني وعليه تنقلت 
إلى إيران شخصيا ومت اختيار أكبر مخرج فيها، كما 
مت اختيار طاقم إيراني مرافق له لكن بشروط وضعتها 

الثورة  شخصيا ال تتنافى والثقافة اجلزائرية وتقديس 
اجلزائرية«.

اختيارها  خلفية  على  وقع  الذي  اجلدل  وعن 
للممثل جيراد ديبارديو، أفادت أنه ممثل عاملي وملدة 6 
أشهر على توالي بني األخذ والرد وافق على املجيء 
باي«،  »أحمد  فيلم  يف  والتصوير  اجلزائر  أرض  إلى 
واتهامه باالعتداء على قاصر ال أساس له من الصحة 
فقد صرحت فيه العدالة الفرنسية حيث خرج بريئا 

من القضية.
إنتاج  من  باي«  »أحمد  فيلم  أن  الذكر  يجدر 
بطولة  ظريف،  رابح  السيناريو  كتب  الثقافة،  وزارة 
املمثل اجلزائري محمد الطاهر زاوي ومبشاركة املمثل 
اإليراني  وإخراج  ديبارديو،  جيرارد  الشهير  الفرنسي 

المنتجة سميرة حاج جيالني لـ »أخبار الوطن«:

»أحمد باي« بأنامل جزائرية وبعد 
عالمي قريبا في قاعات السينما

كشفت المنتجة سميرة حاج جيالني، أنها انهت مرحلة تصوير فيلم »أحمد باي« الذي استغرق 14 
شهرا من البحث والعمل الجاد، بأنامل كلها جزائرية، من الديكور والمالبس وحتى االكسيسوارات، 
يمتد إلى ساعتين وخمس دقائق، حيث قدمت نسخة الفيلم النهائية للمركز الجزائري لتطوير 

السينما في انتظار مروره على لجنة المراقبة.
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سعد لمجّرد يتفّوق على عمرو دياب 
وتامر حسني

يبدو أن عام 2020 سيكون عام احلظ  للمعلم سعد ملجرد، فبعد 
احملكمة  أصدرته  الذي  احلكم  بعد  الغنائية  احلفالت  عودته إلحياء 
الفرنسية قبل فترة، من خالل أكثر من حفل غنائي ناجح يف اململكة 
العربية السعودية ضمن حفالت موسم الرياض ويف دبي أيضًا، هناك 

أيضَا جناحات جديدة يف بداية عامه اجلديد.
يف استفتاء خاص لعام 2019، حصل مطرب أغنية »يا غزالي« 
على املركز األول ضمن املطربني العرب األكثر استماعًا على اليوتيوب 
يف  الثاني  املركز  يف  جاء  الذي  دياب  عمرو  الهضبة  على  ليتفوق 
االستفتاء، وملكة اإلحساس إليسا التي حصلت على املركز الرابع، 
أما شيرين عبد الوهاب فقد حصدت املركز اخلامس، فيما حاز تامر 
حسني على مركز غير متوّقع حيث جاء ترتيبه يف املركز الثامن ضمن 

االستفتاء.
بتقدمي  هولندا  يف  فويس  ذا  برنامج  جمهور  فوجىء  ذلك،  إلى 
إحدى املتسابقات ضمن حلقات البرنامج أغنية مغربية لسعد ملجرد، 
وهي األغنية الشهيرة له التي حتمل عنوان »نسيتي كل شي« حيث 

حققت جناحًا واسعًا على مسرح ذا فويس.

انفراج أزمة مسلسل غادة عادل 
بعد قرار األزهر

»مملكة  مسلسل  صناع  قرر 
عادل  غادة  ببطولة  إبليس«، 
العاصي،  وإميان  يوسف  ورانيا 
عرضه خالل شهر فيفري املقبل 
العرض  منصات  إحدى  عبر 
حصري،  بشكل  اإللكترونية 
وذلك بعد انتهاء األزمة الكبيرة 
املسلسل  أسرة  عاشتها  التي 
الشريف  اعتراض األزهر  بسبب 
يحمل  كان  والذي  االسم  على 
ليتم  إبليس«  »مالئكة  عنوان 

تغييره إلى »وبينا معاد«
أدى  الذي  االسم  وهو 
تاج  خالد  الشاعر  العترض 
مع  االسم  تشابه  بسبب  الدين 
دياب  عمرو  أغنية  بداية  مقطع 
له  كتبها  والتي  عيني«،  »قصاد 

ولذلك تقرر أن يصبح االسم النهائي للمسلسل هو »مملكة 
إبليس«.

إبليس« يعتمد على  بالذكر أن مسلسل »مملكة  اجلدير 

فانتازيا شعبية من خالل أحداث خيالية ليست لها عالقة 
بالواقع لكن هذه املرة داخل حارة، ويجمع بني ثالث جنمات 
ويشاركهن  العاصي  وإميان  عادل  وغادة  يوسف  رانيا  هن 

البطولة أحمد داود وسلوى خطاب.

يف ظهور املوهبة الصغيرة نسرين 
برنامج  يف  سنوات(   9( بوشناق 
من  كبيرا  تفاعال  كيدز«  فويس  »ذا 
الوطن  تونس وحتى يف  اجلمهور يف 

العربي.
التي  الصغيرة  الطفلة  وجنحت 
كراسيهم  الثالثة  املدربون  لها  أدار 
نانسي  لفريق  االنضمام  وخيرت 
عجرم يف حتقيق نسب مشاهدة كبيرة 
الذي  املقطع  وصار  اليوتيوب،  على 
الربيع«  جاك  »إن  أغنية  من  غنته 
أكثر  أحد  التونسي(  املالوف  )من 
األغاني سماعا ومشاهدة يف تونس.

ويبدو أن الفنان التونسي الكبير 
الطفلة  حتمل  والذي  بوشناق  لطفي 
تكون  أن  دون  لقبه  ذات  نسرين 
بني  من  كان  بها،  قرابة  عالقة  له 
املوهبة  لهذه  والداعمني  املعجبني 

الصغيرة.
مدير  السعيدي  أشرف  وقال 
قرية »اس أو اس احملرس«)دار لأليتام 
بها  تعيش  التي  السند(  وفاقدي 
لطفي  الفنان  إن  بوشناق  نسرين 
الطفلة  وهنأ  بالقرية  اتصل  بوشناق 
فنيا  تبنيها  يف  رغبته  عن  عبر  كما 

وتقدمي املساعدة لها.

لطفي بوشناق يتبنى طفلة فنيا بعد 
تألقها في »ذا فويس كيدز«

مطرب متهم بسرقة لحن أغنية 
محمد حماقي

أثار امللحن مدين يف الفترة املاضية أزمة بسبب سرقة حلن صنعه للمطرب 
محمد حماقي بعنوان »حاجة مستخبية«، إذ اكتشف وجود تشابه كبير بني 
مطرب  يغنيها  والتي  اجليران«  »بنت  بعنوان  مهرجانات  أغنية  وحلن  حلنه 

املهرجانات حسن شاكوش.
املصري  القضاء  أمام  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  مدين  وهدد 

ملقاضاة القائمني على مهرجان »بنت اجليران« وقال إنهم تعدوا 
»حاجة  ألغنية  والفكرية  امللكية  حقوقه  على 

محمد  الفنان  مدين  وطالب  مستخبية«. 
برفع  ريكوردز«  »جنوم  وشركة  حماقي 
صناع  ملالحقة  أخرى  قضائية  دعوى 
معتبرًا  اجليران«،  »بنت  مهرجان 
ميكن  ال  املبدعني  حلقوق  انتهاك  أنه 

السكوت عنه.
مطالبًا  املهرجانات  تلك  وهاجم 
مبقاطعتها وعدم املساعدة يف انتشارها 
حقوق  دون  علنية  سرقات  ألنها 

ملكية.

أحالم على مسرح أبو بكر سالم
 بالرياض

شهد احلفالت الغنائية التي تقام يف موسم شتاء الرياض حضورًا جماهيريًا 

كبيرًا، ما يدفع القائمني على فعاليات املوسم يف هيئة الترفيه إلى تنظيم 
مزيٍد من احلفالت إرضاًء وجذبًا للجمهور.

أحالم حتت  للفنانة  غنائية  ليلة  إقامة  عن  اإلعالن  مت  اإلطار  هذا  ويف 
ى »ليلة فنانة العرب« اجلمعة املقبل 24 يناير اجلاري. مسمَّ

وستتغنَّى أحالم يف حفلتها السابعة بالسعودية خالل عشرة أشهر فقط، إذ 

كانت الفنانة املتألقة قد أحيت حفلتني متتاليتني يف الرياض، وحتديدًا على مسرح 

2019، ثم تغنَّت يف حفلٍة ساهرة ضمن موسم  الثقايف يف مارس  مركز امللك فهد 

موسم  يف  حفلٍة  بإحياء  السعودية  احلفالت  يف  وجودها  بعدها  لتكرِّس  جدة، 
الطائف.

الراحل  الفنان  مسرح  على  حفلًة  مت  قدَّ حيث  أبها،  صوب  تتجه  ثم 

طالل مداح يف الصيف املــاضي، وتعود مجددًا إلى العاصمة السعودية، 

أقيم  الذي  الرياض«،  شتاء  »سمرات  ضمن  غنائية  جلسة  يف  لتشارك 

ت األطول ألحــالم  أخيرًا يف منطقة الثمامة، حيث أحيت حفلًة، ُعدَّ
يف السعودية.
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  لقد أصبح الغش يف االمتحان كسلوٍك منحرف، ال يشّكل أي 
الذي يتم ضبطهم يف  الطلبة  أو  الطالبات  للكثير من  مشكلٍة أو حرج 
حالة تلبس، بل إّن أغلب الطلبة يجادلون وينخرطون مع األساتذة يف 
نقاشات حادة، ليس لتبرير الذّمة يف أغلب األحيان، ولكن للدفاع عما 
للكثيرين،  وبالنسبة  بعد »سرقته«.  الورقة  تدوينه على  أو  اغتنامه  مّت 
ذلك السلوك ليس خطيرا وليس له تداعيات سلبية على مستقبلهم، 
غير جناحهم املضمون يف االنتقال من سنة إلى أخرى.. حتى الظفر 
بالشهادة، رغم أّن » الغش يف االختبارات املدرسّية ميثل فعال شكال 
و هو فعال  فينكس..،  الباحث  قول  من أشكال اخليانة » على حد 
نّيرة  عقول  إلى  البالد  وحلاجة  للمستقبل  اخليانة  أشكال  من  شكٌل 
العلم واملعرفة وليس إلى شهادات صنعها  وشهاداٍت جامعية تعكس 

الّزيف و اإلدعاء.
إّن املتتبع لظاهرة الغش يف االختبارات املدرسية أو اجلامعية يجد أّن 
الظاهرة ليست جديدة بالتأكيد، لكنها دون شك، استفحلت وتطّورت 
التكنولوجية  الوسائل  تطور  بحكم  فقط  ليس  األخيرة،  السنوات  يف 
أيضا  استفحلت  ولكنها  للمعلومات،  واالسترجاع  التخزين  وطرق 
بسبب تغير الذهنّيات نحو مزيد من استسهال الغش واستساغته يف 
الشهادات  مبكانة  االستهانة  إلى  إضافة  اليومية،  احلياة  جوانب  كل 
انطالقا  للفرد  بالنسبة  منها  املرجّو  حتقيق  على  ُقدرتها  ومدى  العلمية 
يحيل  فالواقع  التعليمي،  مساره  خالل  حّصلها  التي  املعرفة  كّم  من 
نحو أساليب أخرى لتحصيل منصب عمل، مثل الرشوة و احملسوبية 
وأمام مثل  الدراسي.  الّتفوق  أو  الكفاءة  والنفوذ بعيدا عن  والوالءات 
هذه الوسائل غير املشروعة يف حتصيل الوظائف ُتصبح الشهادة اجلامعية 

ليست إال ورقًة مكّملة يف امللف الذي ُعّبد له الطريق دونها. 
ويظهر هذا االستنتاج يف املبّررات التي يقدمها الطلبة بعد وقوفهم 
استمعت شخصيا  اجلامعات، حيث  املختصة يف  التأديب  أمام جلان 
للكثير من مثل تلك املبّررات خالل عضويتي باملجلس التأديبي للقسم 
ماذا  مثل  مبّررات  إليها  يضاف  سنوات،  أربع  طيلة  به  أعمل  الذي 
للسنة  معيد  إنني  أو  ندرسه؟  مما  الفائدة  وما  الشهادة؟  بتلك  سأفعل 
من  بحالة  أيضا  مير  الطالب  أّن  شك  وال  وأتخّرج.  أجنح  أن  ويجب 
مما  به،  احمليط  املجتمع  ويف  النفس  الثقة يف  وفقدان  الشديد  اإلحباط 
يدفعه إلى عدم القدرة على الدراسة وإهمال احلضور والتفاعل والبحث 
حتى  الشكلي«   النجاح   « على  حريصا  يبقى  باملقابل  لكنه  نهائيا، 
الّتخرج، ففي عقله الباطن ما يهم وما يجعله قد أّدى جزءا من واجبه، 

هو تلك الشهادة التي تنتظرها منه العائلة واملجتمع.
قيمة  أسقط  الذي  الّسطحي  املادي  املجتمع  هذا  حّول  لقد 
املعامالت الدنيوية املبنية على األخالق، الطالب إلى عنصر مدّمر يف 
حلقة الغش التي تخُلص بنا يف النهاية إلى ثالثية » الكذب والسرقة 
وخيانة األمانة«، وهي الثالثية التي ترزخ البالد حتت نيرها منذ عقود 
طويلة، ولكّنها استفحلت وتطّورت لتصبح قاعدَة حياة وسلوك عام يف 
اقتصادي  انهياٍر  يف  انعكست  البالد،  مؤّسسات  من  كبير  عدد  إدارة 
وتزييٍف  وغٍش  االقتصادية  املؤّسسات  باملاليير يف  اختالس  وعمليات 
ال  مرحلًة  بلغنا  حتى  املُتقن،  العمل  بقيمة  واستهانة  وسرقة  ورشوة 

نستطيع فيها االفتخار مبُنتج محلي جيد الصنع أو اإلنتاج . 
أو  اليوم، يعاني من الضعف وقلة اجلودة  أو منظومة  إّن كل قطاع 
انعدامها يف األداء أو الصنع وذلك كله بسبب حتول الغش إلى ثقافة 

وأسلوب حياٍة ال يخلق حرجا أخالقيا وال ميكن ردعه قانونيا ألن دائرة 
املتوّرطني فيه مّتسعة. اليوم نحن نرى تداعيات الغش يف االمتحانات 
يف كل مجال، ولكّننا نستمر يف إنتاج منظومة تعليمّية بنفس األخطاء 
يف  كأفراٍد  علينا  تداعياتها  رأينا  إذا  إال  خوفا،  ننفعل  أو  نتفاجأ  وال 
مجاالت حّساسة جدا أو تكُبر فيها املسؤولية األخالقية، مثل قطاع 
الصحة أو التعليم، حيث بات الطلبة املتدّربون يف املستشفيات يلجؤون 
أو  الدواء  عن  للبحث  املرضى  أعني  أمام  قوقل  البحث  محرك  إلى 
تشخيص املرض ! بينما يحشو بعض املعّلمني عقول التالميذ بأفكار 

ومعلومات خاطئة تصدم األولياء. 
وإن كّنا نتحدث عن الغش يف اجلامعة باعتباره ميثل فعال صادما 
ومحبطا من ناحية املكانة واملستوى الذي يفترض أنها تتمّتع به، فإنه ال 
ميكننا أن نتغاضى عن األسباب الكامنة يف املنظومة التربوية القاعدية، 
إذ أصبح الغش اليوم ُيلّقن للتالميذ منذ سنواتهم األولى، ولعّله يبتدئ 
مع دروس الدعم التي متّكنه من الظفر بعالمات أكبر كلما أرضى معلمته 
التدريس  الذي يدفعه، ثم متر بطريقة  املالي  املبلغ  أو معّلمه وضاعف 
والتلقني املنتهّية الصالحية اخلالية من اإلبداع والتفاعل والتي انتقلت 
إلى اجترار ونقل املعلومات الصّماء من الكتب إلى شبكة اإلنترنيت، 
فالتلميذ اليوم من مرحلة االبتدائي وحتى الثانوي ال ُيجري بحثا علميا 
تلك  إّن  بل  كليا،  نفسه  على  معتمدا  أو جغرافيا  تاريخيا  أو  أدبيا  أو 
البحوث أو الواجبات يجريها اآلباء أو أصحاب محالت اإلنترنيت..  
إلى درجة أّن بعض التالميذ ال يعيدون مراجعتها حتّى. ويف هذا هدٌر 
عند  اللغة  ملكة  يدّمر  هدٌر  وهو  األجيال،  عند  واملعرفة  العلم  لقيمة 
التلميذ ويجّمد ملكات الّتفكير والتحليل واالستنتاج، ليصل األمر به 
إلى حفظ مقالة فلسفية أو أدبية واستحالة حتريرها ذاتيا، ثم استرجاعها 
باألسلوب  فيصطدم  اجلامعة  يبلغ  حتى  البكالوريا.  شهادة  اختبار  يف 
املُغاير يف طرح األسئلة ويف طريقة اإلجابات املتوّقعة مع رصيٍد لغوي 
ضعيف جدا ونفور من بعض املواد التعليمية التي ال يحّبذها، فيرى أّن 
الغش فيها جائز وال ترّتب عليه أي مسؤولية بعدها. وأمام إغراء صيت 
الشهادة وضعف الرصيد املعريف واألخالقي، تتواصل رحلة الغش التي 

تقّوض أركان العملية التعليمة وتفرغها من قيمتها اجلوهرية.
ورغم أّن التجربة امليدانية تكشف لنا عن صعوبة عالج الظاهرة، 
إال أّن مصارحة أنفسنا باستفحالها وخطورتها، خطوة ضرورية يف طريق 
اخلاطئة  السلوكات  بتقومي  واملدرسة  األسرة  من  يبتدئ  الذي  العالج 
وثمني العلم والشهادات التي حتّصل بالدراسة واالجتهاد وليس مقابل 
املرشدين  دور  تفعيل  إلى  إضافة  األموال،  دفع  أو  اخلدمات  تلقي 
التربوينّي للّتخفيف من قلق وتوتر االختبارات التي أصبح بعض األولياء 
أعلى  بتحصيل  يطالبونهم  الذين  بالنسبة ألوالدهم  يجعلونها جحيما 
العالمات تفاخرا وليس علما ..مما يفقدهم الثقة يف أنفسهم ويدفعهم 
إلى تطوير أساليب الغش بدل تطوير قدراتهم املعرفية، إضافة إلى تطوير 
التلميذ  تعلم  التي  احلالية  الّتشوهات  من  وتخليصه  التعليمي  الّنظام 
الّنفاق والّزيف فيرضى بتصيل عالمات لم يجتهد ألجلها. إضافة إلى 
والتدريس  العمل  يف  اإلبداع  وتشجيع  العمل  بوسائل  اجلامعات  مّد 
مع  واالستنتاج،  التفكير  على  حتّفز  أسئلة  طرح  خالل  من  والتقييم 
لالختبار  االعتبار  إلعادة  قراراتها  واحترام  التأديبّية  املجالس  تفعيل 
الظاهرة  أيضا جعال  القانون  تطبيق  وعدم  الردع  غياب  اجلامعي، ألّن 

تتفاقم على مبدأ أّن من أمن العقاب أساء األدب.

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

االختبارات الجامعية.. الوجه اآلخر النحدار المستوى التعليمي

عندما يصبح الغش أسلوب حياة 
ووسيلـــة نجــــــاح

   مع كل موسم جديد 
لالمتحانات اجلامعية، 

يواجه األساتذة 
املؤّطرون الصعوبات 
نفسها يف التصدي 

حملاوالت الغش التي 
ال تتوقف، ومع كل 
موسم جديد أيضا، 
تتجّدد نفس األسئلة 

والهواجس نفسها 
بسبب استفحال هذه 
الظاهرة املشينة لتغدّو 
قاعدة وحقا مشروعا 
يف عقول عدد كبير 

من الطلبة، إلى درجة 
أنه ال ينقصهم سوى 
رفع شعارات للمطالبة 
بتقنينه، على أن يكون 
مبارزة مفتوحة، الغلَبُة 

فيها لألدهى .. !!
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني، 
بالتنسيق مع مصالح اجلمارك، أول أمس، 

بكٍل من متنراست وبرج باجي مختار 
وجانت، 43 شخصا وضبطت 5 شاحنات 

ُمحملة بخليط خام الذهب واحلجارة 
و5 مركبات رباعية الدفع، باإلضافة إلى 
14 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضغط و10 

أجهزة للكشف عن املعادن.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة 

للجيش 3 جتار مخدرات وضبطت 6290 
قرصا مهلوسا و1.4 كيلوغرام من الكيف 
املعالج، يف عمليات منفصلة بكل من برج 

بوعريريج وبشار وتلمسان. يف حني، أوقف 

عناصر الدرك الوطني مهربا كان على 
منت مركبة نفعية ُمحملة بـ 20750 حزمة 

سجائر بتبسة.
يف سياق آخر، ويف إطار احلماية واحملافظة 
على التراث املادي التاريخي، متكن عناصر 

الدرك، ببني سليمان يف والية املدية، من 
تفكيك شبكة إجرامية تنشط يف املتاجرة 

بقطع أثرية مختلفة. العملية مكنت من 
توقيف 5 أشخاص وضبط سيف أثري 

و293 قطعة نقدية معدنية أثرية تعود 
إلى احلقبة الرومانية وفترة الوجود 

اإلسباني باجلزائر.
رحمة عمار

بلسان عبد العزيز تويقر 

 الّتهريـــُج
والَمسؤولّية

اّتهموا الَمسؤولين بمخالفِة وعودهم

ُسّكان علي هزيل بمزغيش َيقطعون الّطريق

 إثَر تهم بالفساد

 رئيُس بلدية الّطارف تحَت
 الّرقابـــة  القضائّيـــة

 ُوِضَع، يوم أمس، رئيس بلدية الطارف حتت الرقابة القضائية،
 .حسب ما أفادت به مصادر موثوقة

 وأوضحت املصادر ذاتها ليومية »أخبار الوطن« أن وضع رئيس بلدية
 الطارف حتت الرقابة القضائية إمنا تقّرَر بسبب تهم فساد تتمثل يف إبرام
 صفقات مشبوهة قد يكون طرفا فيها. وباإلضافة إلى ذلك، مت وضع
.عضوين باملجلس البلدي ذاته حتت الرقابة القضائية بالتهم نفسها

 وحسب املعلومات املتوفرة، فإن الصفقات املشبوهة تعّلقت مبشاريَع 
.تهيئة وحتسني اإلطار احلضري لبعض أحياء مدينة الطارف

محمد الرشيد قوبع

التابعة هزيل  علي  قرية  سكان  أمس،  يوم   أقدَم، 
بعدما  لبلدية سيدي مزغيش يف سكيكدة على، وهذا 
بني الرابط  الوالئي  الطريق  إلى  منهم  العشرات   خرج 

.عاصمة الوالية ومقر بلديتهم ناحية املصيف القلي
 احملتجون الذين كانوا يف قّمة الغضب رفضوا التحاور

الذي البلدي،  رئيس  فيهم  مبن  احملليني،  املسؤولني   مع 
 صّبوا جّم غضبهم عليه، محملني إياه مسؤولية التخلف
 الذي تغرق فيه قريتهم التي تعاني اإلهمال والتهميش

.واإلقصاء من أي عملية تنموية
املطاطية العجالت  يف  النار  احملتّجون  وأضرم   هذا، 

 وأغصان األشجار قصد شّل حركة املرور عبر هذا الطريق
.الرئيس

 نشير إلى أن رئيس البلدية نفى تلك االتهامات التي
 طالته، ودعا اجلميع إلى التعقل والتزام الهدوء يف الوقت
 الذي يصّر فيه احملتجون على موقفهم بقطع الطريق حتى

.حضور الوالي

 قسنطينة

انتحاُر عشرينيـة بالَمدينة 
الجديــدة علـي منجلــي 

 أقدمت، مساء أول أمس االثنني،
 فتاة )ن. ب( تبلغ من العمر 24 سنة على
 االنتحار برمي نفسها من على الطابق الرابع
 لعمارة موجودة بالوحدة اجلوارية رقم 02 يف
 املجمع السكني 02 باملدينة اجلديدة علي

.منجلي، لتلقى حتفها مبكان احلادث عينه
 وحسب بيان مصالح احلماية املدنية، 

 فقد تدخلت الوحدة الرئيسة للحماية املدنية
 بن عطاء اهلل محمد الشريف، يف حدود

 الساعة الثالثة مساء، إثَر حادث سقوط ضحية من على الطابق الرابع لعمارة، حيث أّكد طبيب
 احلماية املدنية وفاتها مبكان احلادث، قبل أن ُتنقل إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى عبد القادر

 .بن شريف علي منجلي. وتشير مصادر »أخبار الوطن« إلى أن الضحية مطلقة ولديها طفل
 خديجة بن دالي

ـس ُمجّمــع الـــّرأي  مؤسِّ
اإلعالمـي فــي ذّمــَة اهلل

 انتقَل إلى رحمة اهلل
 أحمد بن نعوم مؤسس املُجّمع

 اإلعالمي »الّرأي«، ليلة
 اإلثنني إلى الثالثاء، مبقر

 سكناه يف مرسيليا بفرنسا، عن
.عمر ناهز 72 سنة
 وُتويف أحمد بن نعوم 

 امللّقب يف الوسط اإلعالمي
 بـ »موسى«، بعد معاناته من
 مرض عضال، أُخضع إثرُه يف

 الفترة األخيرة لعمليات جراحية
 عديدة على مستوى القلب،

 .حسبما علم من مقربيه
 ويعد اإلعالمي الراحل مؤسس املجمع اإلعالمي »الرأي«،

.املتوقفة ُصحفه عن الصدور منذ أوت 2003
 وحسب املصدر ذاته، فإن جنازة الفقيد سُتشّيع نهاية هذا 

.األسبوع مبسقط رأسه يف وهران

لسُت أدِري َمن الذي 
وْشوَش يف ُأذِن الّسيد والي 

والية برج بوعريريج، 
ونصَحُه بأن ُيارس 
الّتهريج اإلعالمّي 

عبر حقوِق الَغالبى 
ِمن مواطني الوالية؛ 

فالتسجيُل )الفيديو( 
الذي مّت تداوُله على 

ِنطاق واسٍع عبَر الوسائط 
اإلعالمّية وبعَض وسائل 

اإلعالم الّتقليديِة، والذي 
ًصا  َيظهُر فيه الوالي متقمِّ

دوَر حامت الّطائي وهو 
يتصل بأحد امُلواطننَي 

امُلعّوزين الذي لم يتمّكن - 
بسبِب الّسياساِت الَفاشلة 

املنتهجة من أمثاِل هذا 
الوالي- من توفير كرسيٍّ 

ٍك البنه امُلقَعد؛ دوٌر  متحرِّ
ما كان للوالي أن يقبَل به 
ف  ِخَده سبيال للتزلُّ ويتَّ
والَبقاء يف املنصب عبر 

مآسي الناس. 
 إّن تصرَف الوالي مردوٌد 

عليه لعدة أسباٍب 
ها أّنه - بتصرفه  أهمُّ
ذاك - يكوُن قد ألغى 
دوَر مديريِة الّنشاط 
االجتماعي؛ ألم َيكن 

ا به االتصال مبدير  حرّيً
الّنشاط االجتماعي 

والّتصرف وفًقا مِلا مُتليه 
عليه احُلقوق التي يكفلها 

الَقانون يف الّتعامل مع 
حاالت الَعوِز االجتماعي، 
واألولوياُت يف احلقوق؟! 
وبغض الّنظر عن حاجِة 
املستفيد لذلك الُكرسّي، 
أليَس هناك يف والية برج 

بوعريريج من احلاالت 
لع  ما هي أسوأ؟ وهل اطَّ

الّسيد الَوالي على قائمة 
امُلعوّزين والغالبى احمُلّنطة 

يف مديرية النشاط 
االجتماعي والتي َينتِظر 

ّن عليهم  أصحاُبها أن َيُ
املسؤول بحقوقهم ؛ 

األكيد أنه لم يفعل، ولو 
فعَل ذلك هو ومن سبقه 
ملا وصَل األمر بامُلعّوز أن 
يستنجَد بالناس عبر 

صفحات »الفايس بوك«، 
ليلتقط الوالي اإلشارَة 

ن أوحى له ويتحّول إلى  ِمّ
ُمنقذ، طبعا حتت أضواء 

الكاميرات. إّن املعوزين 
والغالبى، سيدي الوالي، 

يترامون على أطراف 
مختلف أرجاء واليتك، 

وكان عليك فقط أن 
تطلَب من مدير النشاط 
االجتماعي أن ُيعطيَك 

القائمة وتتصرف مبنطق 
رجِل الّدولة وُتراعي 

احُلقوق واألولويات، بعيًدا 
عن الّسرك الذي ال يرقى 
م فرجة بقدر ما  ألن ُيقدِّ

يقدم صورة قامتة عن 
املسؤولّية التي أصبحت 
- لألسف - َتتشابُك مع 

التهريج. 

ـــة أثرّيــــة ضبــُط سيــٍف أَثــرّي وقطــَع نقديَّ
 توقيُف 43 شخًصا بالجنوب

!

وأج جمال بوالديس


