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الَمكــــاُن كقيمـــــة
 عادة ما ال نحتفي باملكان كقّوٍة 

َمرجعية وَجمالية ُمؤثرة، وضرورّيٍة 
يف حياِتنا ألّن لها عالقًة وطيدة 

بذاكرِة الكلمات واألحداث، وبهوّية 
الّسارد وامُلتلفظ والكاتب واملؤرخ. إّن 
ما نقوم به الّيوم، يف أغلب كتاباِتنا 
اجَلديدة، بقضها وقضيضها، نفٌي 

ضمنّي لهذا الَعنصر كهوّية ُمكتملة 
من حيث إّنه َيتلك خصوصّية 

دالًة يف حدِّ ذاتها كعالمٍة ُمتلئة 
ال حتتاج، يف أغلب احلاالت، 

إلى تطعيمها مبواد خارجة عن 
 طبيعتها، وذلك جتُنًبا ألّي تنافٍر 

ال يخدُم اجَلوهر الثابت.

02
في إطاِر ُجهود الَجزائر لَحلحة األزَمة الّليبية

 ُبوقـادوم يلتقــي َحفتـر

05
سكيكدة

ُسّكـان قريـة أغنـة 
يحتجـزون الميـــر 
ويغلقون مقّر البلدية 

06
 ُمواطنون َيغلُقون َمقّرات الَبلديات 

ِجيجـــل.. علــى 
صفيـح ساخـــن!

08
ورقلة

 فّلحــو َحــــوض 
 بن كحلة البترولــي 
بـل ماء وال كهرباء! 

03

21
»أخباُر الَوطن« في جولٍة إلى »األندلِس الَمنسّية»

  دّلس.. تاريٌخ َمغمور ومدينةدّلس.. تاريٌخ َمغمور ومدينة
مدهشــة تصـارع النسيـانمدهشــة تصـارع النسيـان

 حلَّ وزيُر اخَلارجية صبري بوقادوم، صباَح أمٍس األربعاء، ببنغازي الّليبية 
للقاء املشير خليفة حفتر. ويندرج هذا اللقاء يف إطار امَلساعي التي تبُذلها 
اجَلزائر إلنهاء األزمة الّليبية، واستضافِة حواٍر )ليبّي - ليبّي( حلل األزَمة 

وإعادة بناِء مؤسسات الّدولة الّليبية.

 نسافر لنضبط اخليال باحلقيقة، وبدال عن تخّيل األشياء نراها بالفعل كما هي. مع 
 ساعات الصباح الباكر، كانت وجهتنا ركًنا عجيبا من ربوع اجلزائر، منطقة تتنفس حضارة

 وتاريخا! منشي يف شوارعها بخطى بطيئة نشّم عبق األصالة املزهو بحقبات تاريخية
 للمارّين من هنا، إنها تادلس، دلس، ثاذلسث، أو شجيرة الديس التي استغلها اإلنسان منذ

 الِقدم يف العمران وتغذية املواشي وصناعة احلبال، لتبقى إلى غاية اليوم ُتستغّل يف صناعة
.امِلظاّلت التي تتزّين بها شواطئ البحر

مئات الَمصانع على حافة اإلفلس وأخرى ألقت بالُعمال إلى الشارع 

تسريُح أزيَد من تسريُح أزيَد من 750750 ألَف عامل فـي سنة!  ألَف عامل فـي سنة! 

  عودة بلعمـري للخضرعودة بلعمـري للخضر
محــــل تســـاؤلمحــــل تســـاؤل

إثر تعرضه إلصابة جديدة12

قال إّنها تمّيزت بَتقارِب َكبيٍر في وجهات النَّظر

حمس والطلئع عند الرئيس 
 استقبَل رئيُس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، يف إطار املشاورات 

التي يجريها حوَل الوضِع العام يف البالد ومشروِع تعديل الّدستور، رئيَس حركِة 
مجتمع الّسلم عبد الرزاق مقري، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.

02

ّّ

البطالـة تتفاقم! البطالـة تتفاقم! ََِِ

ِِ ُُ



02
أخبار السياسة

قال إّنها متيزت بتقارب كبير يف ُوجهاِت الّنظر

حمـس والـَطالئع يـلتحقان 
بمشـاورات  الـّرئـيـس
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سارة  بو معزة 
وجاء يف البيان أن » رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون استقبل، أمس، عبد الرزاق 
مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الذي 
وأوضح  احلركة«.  من  بوفد  مرفوقا  كان 
إطار  يف  تندرج  املقابلة  هذه  أن  البيان 
»املشاورات التي يجريها رئيس اجلمهورية 
ومشروع  البالد  يف  العام  الوضع  حول 
وطنية  شخصيات  مع  الدستور،  تعديل 
املجتمع  من  وجمعيات  حزبية  وقيادات 

املدني«.
رئيس  »استمع  الصدد،  هذا  ويف   
الوفد  واقتراحات  آراء  إلى  اجلمهورية 
واستكمال  الدستور  إثراء  حول  احلزبي 
وطموحاته«،  الشعب  مطالب  حتقيق 
بهذه  اجلمهورية  رئيس  »جدد  حيث 
املناسبة وفاءه اللتزامه االنتخابي، بتنفيذ 
ما تبقى من هذه املطالب املشروعة التي 
املاضي،  فيفري   22 يف  الشعب  رفعها 
تغيير جذري  تدريجية، إلحداث  بصفة 
يعطي  التسيير،  وأساليب  يف منط احلكم 
ويعيد  امليادين،  كل  يف  انطالقة  البالد 

االعتبار لألخالق يف احلياة العامة«.
حركة  رئيس  أوضَح  أخرى،  جهة  من   
الّلقاء  أن  للحركة  بيان  السلم يف  مجتمع 
والدولية  الوطنية  امللفات  عديد  تناول 
والتي متيزت بالتقارب الكبير يف وجهات 
اإلصالحات  ملف  وشمل:  النظر، 

انتخابات تشريعية  إلى  الذهاب  وضرورة 
التعديل  بعد  ونزيهة  حرة  ومحلية 
الدستوري وقانون االنتخابات. أما امللف 
اشترط  إنه  مقري  فقال  االقتصادي، 
واستقرار  راشد  حكم  بتوفر  به  النهوض 
عن  يتأتى  الذي  واجتماعي  سياسي 
وقوة  ومصداقية  وشرعية  والتوافق  احلوار 
املؤسسات، مؤكدا أن احلركة استشعرت 
يف  الرئيس  قبل  من  قوية  إرادة  توفر 
يف  االستمرار  جانب  إلى  اإلطار،  هذا 
واسترجاع  هوادة  بال  الفساد  مكافحة 
ومت  البنوك  منحتها  التي  الطائلة  األموال 

نهبها وتبذيرها.

تّبون يلتقي طالئع احلريات 

هذا، والتقى تبون، يف سياق املشاورات 
عن  وفدا  األربعاء،  أمس  عصر  ذاتها، 
حزب طالئع احلريات بقيادة األمني العام 
مت  حيث  سعدي،  القادر  عبد  بالنيابة 

التطرق مللفات الساعة.
وتأتي مشاورات تبون استكماال للقاءات 
شخصيات  مع  استهلها  التي  السابقة 

وطنية، بعضها مقرب للحراك الشعبي.

 استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس األربعء، يف إطار املشاورات التي يجريها حول الوضع العام يف البالد 
ومشروع تعديل الدستور، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.

يف إطار جهوِد اجلزائر حللِّ األزمة الّليبية

بوقادوم يلتِقى حفتر ويدعوُه 
لزيارِة الَجزائر

صفية  نسناس
اإلعالم  وسائل  نشرت  ما  وبحسب 
الليبية، فقد كان يف استقبال بوقادوم 
والتعاون  اخلارجية  وزير  املطار  يف 
الهادي  عبد  بنغازي  بحكومة  الدولي 
احلويج، وقد بحث بوقادوم مع اجلنرال 
املتقاعد خليفة حفتر تطورات األوضاع 
والعالقات بني البلدين. ووجه خاللها 
إطار  يف  اجلزائر  لزيارة  رسمية  دعوة 
التي  للوساطة  الديبلوماسية  اجلهود 
الليبية،  األزمة  حلل  اجلزائر  تقودها 
ونقلت وسائل إعالم ليبية أن اجلانبني 
والوضع  البلدين  بني  »العالقات  بحثا 

الراهن«.
جامعة  كشفت  أخرى،  جهة  ومن 
الدول العربية أن األمني العام للجامعة 
أحمد أبو الغيط قد تلقى دعوة رسمية 
صبري  اخلارجية  الشؤون  وزير  من 
بوقادوم لزيارة اجلزائر، وأكد البيان أن 
حول  التشاور  بهدف  ستكون  الدعوة 
الترتيبات املتعلقة بعقد الدورة العادية 
الثانية والثالثني للقمة العربية، والتي 
العام  هذا  استضافتها  اجلزائر  عرضت 
يف ظل التحديات الكبرى التي تواجه 

العالم العربي حاليا.

الروسي فالدميير بوتني،  الرئيس  وّجه 
أمس األربعاء، دعوة لرئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون لزيارة روسيا.
السفير  تسليم  فرصة  بوتني  واستغل 
محمد  موسكو  يف  اجلديد  اجلزائري 
لدعوة  اعتماده  أوراق  كورب  شريف 
موسكو،  لزيارة  اجلزائري  الرئيس 

حسب اإلعالم الروسي.
الروسي  “سبوتنيك”  موقع  نقل  كما 
بحضور  ألقاها  الروسي  للرئيس  كلمة 
السفير اجلزائر، حيث قال: “أجريت 
محادثة قصيرة مع الرئيس اجلزائري يف 

برلني، وآمل أن أراه يف روسيا”.
وليد كويني

رئيس  شنقريحة  سعيد  اللواء  حّث 
اجليش  أفراد  بالنيابة  اجليش  أركان 
من  مزيد  بذل  على  الشعبي  الوطني 
من  عالية  بدرجة  والتحلي  اجلهود 
تسلل  محاولة  أي  إلفشال  اليقظة، 
لإلرهابيني أو املهاجرين غير الشرعيني 
ومهربي األسلحة واملخدرات ومختلف 
واالقتصاد  باألمن  املضرة  اآلفات 

الوطني.
 وتفّقد اللواء سعيد شنقريحة، خالل 
ثالث يوم من زيارته للناحية العسكرية 
القطاع  وحدات  بعض  السادسة، 
على  وأشراف  متنراست،  العسكري 
»أرض- بالصواريخ  رمايات  تنفيذ 

أركان  رئيس  وقف  حيث  جو«، 
اجليش بالنيابة على مختلف التدابير 
الّلواء  وتابع  احلدود،  حلماية  املتخذة 
عرضا شامال حول إقليم االختصاص 
بتفقد  ليقوم بعدها  القطاع  قائد  قّدمه 
على  ووقف  متقدم،  حدودي  مركز 
الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  مختلف 
احلدود،  حماية  أجل  من  املتخذة 

ملراقبة  اإللكترونية  املنظومة  السيما 
احلدود، ِعالوة على مختلف احلواجز 
الترابية والتجهيزات الهندسية، التي 
تساهم بفعالية يف تعزيز سالمة وأمن 

حدودنا بهذه املنطقة احلساسة.
بسيالت  واملناورات  الرمي  ومبيدان 
لتمنراست،  العسكري  للقطاع  التابع 
تنفيذ  على  شنقريحة  الّلواء  أشرف 
رمايات بالصواريخ »أرض- جو« على 
أهداف جوية معادية، وهي الرمايات 
إصابة  يف  التام  بالنجاح  ُكللت  التي 
األهداف اجلوية وبرهنت على فعالية 
حماية  يف  اجلوي  الدفاع  منظومة 
كما  البيان.  بحسب  اجلوي،  مجالنا 
يدل  وناجح  مرموق  مبستوى  اتسمت 
على مدى التحكم يف اجلانبني التقني 
املوجود  املتطور  للعتاد  والتكنولوجي 
إرادة كافة  يف احلوزة ويدل أيضا على 
إليهم  املوكلة  املهام  أداء  يف  األطقم 

على النحو السليم واملرضي.
صفية. ن

خاصًة عبر احُلدود اجلنوبية

شنقريحة يحث الَجيش على  
منِع تسّلل اإلرهابيين

مصالح  لنشاطات  حصيلة  أكّدت   
مكافحة  مجال  يف  القضائية  الشرطة 
تسجيل  مت  أنه   ،2019 لسنة  اجلرمية 
قضية   645 مبعدل  قضية   249586
لكل 100.000 نسمة، حيث إّن عدد 
املتورطني فيها قدر 220209 وقدر عدد 
الضحايا بـ 184108، فيما قدرت نسبة 
املعاجلة 66.34 ما يقابله 165581وعدد 
القضايا التي مت الكشف عنها من الشرطة 
األمنية  العمليات  وعدد  باملائة   20
بلغ  اجلرمية  أوكار  الستهداف  املوجهة 

حدود 154959عملية.
 وأشار مراقب الشرطة حاج السعيد أرزقي 
يف ندوة صحفية يوم أمس، بالعاصمة، 
بني  اجلرمية  معدل  ارتفاع  تسجيل  مت  أنه 
وزيادة  باملائة   3.89 بـ  و2016   2018
وزيادة  باملائة  بـ1.09  املتورطني  عدد 
باملائة،   7.96 بـ  الضحايا  عدد  نسبة 
 0.22  - بـ  نسبي  استقرار  كما سجل 
باملائة يف القضايا املعاجلة وثبات نسبي بـ 

0.03- باملائة يف عدد القضايا املسجلة 
عن طريق مبادرات الشرطة.

 ومن جهة أخرى، أوضح املتحدث أنه 
بالفئات  اخلاصة  اجلرائم  يخص  وفيما 
بالعنف  يتعلق  ما  وبالتحديد  الهشة 
 70183 تسجيل  مت  املرأة،  ضد  املمارس 
جسدي  عنف   5133 يف  مصنفة  قضية 
حترشا  و131  معاملة،  سوء  و1676 
كما  العام،  الطريق  يف  ومضايقات 
الضحية  وبني  القرابة  عالقة  نسبة  أن 
واملعتدي من مجموعة احلاالت املسجلة 
واملقدر عددها بـ 70183، جند أن 3775 

حالة أطرافها أقارب.
يف حني أن النتائج القضائية يف القضايا 
أمام  األطراف  تقدمي  خالل  املعاجلة 
يقارب  مبا  فقدرت  املختصة  النيابات 
الرقابة  حتت  وضع  و69  إيداع  أمر   363
القضائية و492 استدعاء مباشر و6437 
إلى  إرساله  مت  قضائي  إجراء  ملف 

العدالة.

ضد  املمارس  العنف  يخص  فيما  أما 
مت  إّنه  املتحدث  قال  فقد  الطفولة، 
عدد  أن  حني  يف  قضية   291 إحصاء 
الضحايا بلغ 274 متمدرسا و17 موظفا 
يف احلقل الدراسي، وبلغ عدد املتورطني 
307 متورطني منهم 107 أطفال و200 
االنتحار  حاالت  أن  حني  يف  موظف، 
بلغت 15 حالة و110 محاوالت انتحار، 
مشيرا إلى أن أحداث اجلانحني سجلت 
 5168 املتورطني  وعدد  قضية   3836
وسجلت  إناثا.   211 منهم  طفال، 
األطفال  يخص  فيما  املعنية  املصالح 
ضحايا العنف مبختلف أشكاله ما يقارب 
إناثا   2377 فيها  تسبب  ضحية   6045
و3390  جنسي  اعتداء  حالة  و1749 
و570 حالة  حالة ضرب وجرح عمدي 

سوء معاملة.
صفية  نسناس

 

اخلميس،  هذا  الوزراء،  مجلس  يجتمع 
رئيس  برئاسة  استثنائية  جلسة  يف 
ملناقشة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
عليه،  واملصادقة  احلكومة  مخطط عمل 
البرملان،  غرفتي  على  لعرضه  حتسبا 
اجلمهورية،  رئاسة  به  أفادت  حسبما 

أمس األربعاء، يف بيان لها.
وجاء يف بيان األمس: ''يجتمع مجلس 
06 فيفري  الوزراء، صباح غد اخلميس 
برئاسة  استثنائية  جلسة  يف   ،2020
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
ملناقشة مخطط عمل احلكومّة واملصادقة 

املجلس  على  لعرضه  متهيدا  عليه، 
طبقا  األمة،  ومجلس  الوطني  الشعبي 

للدستور«.
ق.و

يف حصيلة للّشرطة الَقضائية 

معّدل الَجريمة يرتِفُع بـ 4 % سنَة 2019 

يف اجتَماع استثنائيٍّ ملجلس الوزَراء 
الُمصادقة على مخّطِط عمِل الُحكومة الّيوم

حّل وزير اخلارجية صبري بوقادوم، صباح يوم أمس األربعاء 
ببنغازي الليبية، للقاء املشير خليفة حفتر، وهذا يف إطار املساعي 

التي تبذلها اجلزائر إلنهاء األزمة الليبية واستضافة حوار
 »ليبي – ليبي« حلل األزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.

بوتين يدعو تّبون لزيارِة روسيا



 السنة 01 - العدد 105 -اخلميس 12 جمادى  الثانية1441  هـ  - 06 فيفري2020م
W

03
أخبار السياسة

حوا قسرا  نحَو 750 ألف عامل ُسرِّ

سـوُق البـِطـالـة فـي الـَجـزائـر تـتـفاقـم!

حالة استنفار ومخاوف العمال تتفاقم 
الُمؤّسسات الّناِشطة في اإللكترونيك واألجهزة الَكهرومنزلية ُمهددة باإلفالس

إثَر تهٍم بالفساد وغياِب الَمواد األولية..  كاوبي: 
غلُق أزيَد من 150 ألَف ُمؤسسة عمومّية وَخاصة 

 دخل آالف من العمال عبر عدد من القطاعات في بطالة إجبارية، فيما قامت عدة شركات بتسريح آالف العمال اآلخرين بسبب 
إفالسها، حيث تواجه المؤسسات االقتصادية وضعية مالية متأزمة ومصيًرا مجهواًل، قد ينتهي بإعالن اإلفالس.

عما ر قردود
 سّرحت عديد املؤسسات آالف العمال 
طيلة األشهر املاضية بسبب الصعوبات املالية 
التي تواجههات على ضوء األزمة االقتصادية 
تورط عدد من  وبسبب  البالد من جهة،  يف 
مسؤولي هذه املؤسسات يف الفساد ما أدى إلى 
الزّج بهم يف السجون. ويعاني هؤالء العمال 

أغلب  وأّن  خاصة  حقوقهم  على  للحصول 
لعدم  اإلفالس  يعلنون  املؤسسات  أصحاب 

دفع أي مستحقات أو تعويضات لألجراء.
من  املسّرحني  العمال  آالف  يشتكي  و 
وبات  أشهر،  لعدة  مستحقاتهم  دفع  عدم 
الوضع  وهو  البطالة.  شبح  يعانون  العمال 
موقف صعب  يف  جراد  حكومة  جعل  الذي 

ومحرج للغاية ال ُتسد عليه.
املؤسسات  تواجه  السياق،  هذا  يف  و 
نفسه  املصير  اخلاص  القطاع  يف  االقتصادية 
اإلجراءات  بسبب  نفسه،  املآل  تعرف  وقد 
األشهر  خالل  احلكومة  إليها  جلأت  التي 
القليلة املاضية، خاصة بعد توقيف االستيراد 
يف  تسبب  الذي  واألمر  الفاتورة،  لتقليص 
عواقب وخيمة على مصانع تركيب السيارات 
احمللية التي توقفت عن اإلنتاج ودخل عمالها 
املعتمدون  الوكالء  يواجه  بينما  بطالة،  يف 
شديدة  ضغوطا  العاملية  للعالمات  املمثلون 
إلى  أدى  ما  األم،  الشركات  عليهم  متارسها 
عالمات  من  لعدد  ممثلة  شركات  عدة  غلق 

السيارات العاملية، آخرها عالمة »كيا«.
بانفجار  ُينِّبئ  احلالي  الوضع  استمرار   
على الصعيد االجتماعي، وُيسهم يف اتساع 

السنوات  خالل  تفاقمت  التي  البطالة  دائرة 
الرسمية  املؤشرات  حسب  املاضية،  القليلة 
لتصل  املتخصصة،  الدولية  الهيئات  وأرقام 
املائة  يف   30 وحوالي  املائة  يف   12 قرابة  إلى 

من الشباب.
أشهر،  عدة  منذ  العدالة،  وباشرت   
تقيقات يف قضايا فساد مست شركات تابعة 
لرجال أعمال مقربني من الرئيس السابق عبد 
ماّلكها  حبس  إلى  أفضت  بوتفليقة،  العزيز 
ملنتدى  السابق  الرئيس  حداد،  علي  بينهم 
الدين  محي  »األفسيو«،و  املؤسسات  رؤساء 
كونيناف،  عوملي،اإلخوة  طحكوت،مراد 
العرباوي، اإلخوة بن  بايري، حسان  محمد 

حمادي وغيرهم.
األخيرة،  األشهر  خالل  تكررت،  و 
وموظفون  عمال  نظمها  ووقفات  احتجاجات 

احملبوسني،  األعمال  لرجال  تابعة  بشركات 
ما  أشهر،  منذ  رواتبهم  تلقيهم  عدم  بسبب 
إداريني  متصرفني  تعيني  إلى  بالسلطات  دفع 

على رأس تلك املؤسسات.

تسريُح نصف مليون عامل حتى أكتوبر 
2019

املؤسسات  رؤساء  منتدى  رئيس  قال 
»األفسيو« سامي عاقلي، يف حوار أجراه مع 
 500 2019: »لدينا  نوفمبر  الوطنية  اإلذاعة 
ألف عامل أحيلوا على البطالة خالل األشهر 
القائمة«.وأضاف:  األزمة  جراء  املاضية 
يشهد  البالد  يف  والّري  البناء  أعمال  »قطاع 
من  باملائة   70 من  أكثر  ألن  حقيقًيا  زلزااًل 
مؤسساتهم  إغالق  بصدد  هم  فيه  الناشطني 

اخلاصة«.

مّت منح أول قرض بقيمة 1.1 مليار دج 
األجهزة  لصناعات  الوطنية  املؤسسة  لفائدة 
املنزلية )أونيام( وذلك يف أعقاب توقف تقني 
نتيجة  فيفري   2 اليوم  اعتبارا من  ألنشطتها 
أفاد به  املؤسسة، حسبما  تعرفها  قيود مالية 

األحد رئيسها املدير العام جياللي موازر.
مع  اجتماعا  عقد  بعدما  موازر  وذكر 
وزير الصناعة واملناجم مبقر الوزارة أن “البنك 
من  املركزية  السلطات  من  تعليمات  تلقى 
أجل اإلفراج عن القروض، حيث مت إصدار 
اخلميس  دينار  مليار   1.1 بقيمة  مبلغ  أول 

املاضي«.
االعتماد  هذا  بفضل  املؤسسة  ومتكنت 
املالي من تقدمي طلبية للتموين باملواد األولية 
املتحّدث  اخلارجي.وأكد  اجلزائر  بنك  لدى 
سيمنح  الذي  الثاني  القرض  “مع  أنه 

لدينا  سيكون  املقبلة،  األيام  يف  للمؤسسة 
ما يكفي خالل ستة أشهر”، مشيرا إلى أن 
اجلمهورية  رئاسة  فيها  مبا  العليا  “السلطات 
والوزير األول وكذلك وزارة الصناعة واملناجم 
أخذوا بعني االعتبار وبجدية قضية مؤسسة 

أونيام”.
على  املتراكمة  للديون  بالنسبة  أما 
1700 عامل، فأوضح  التي توظف  املؤسسة 
التخفيف  وحتى  جدولتها  إعادة  سيتم  أنه 
أمام  أونيام  مؤسسة  عمال  منها.وتقدم 
وحدة اإلنتاج التي تقع يف املنطقة الصناعية 
الوضع  استنكروا  حيث  عيسي،  بوادي 
قلقهم  عن  أعربوا  كما  لشركتهم،  احلالي 
مناشدين  عملهم  ومناصب  مستقبلها  بشأن 

السلطات العمومية انقاذ مؤسسة أونيام”.
عّمـــــــار قــــردود

السلع  ترير  يف  احلكومة  ستشرع   
باملوانئ،  احملجوزة  واحلاويات  املستوردة 
احملجوزة  واحلاويات  السلع  كل  عن  واإلفراج 
التي  املوانئ،  يف  املاضي  أفريل  شهر  منذ 
والتي   ،)CKD_SKD( مواد  تمل 
اإللكترونية  األجهزة  مبصانع  تتعلق  أغلبها 

والكهرومنزلية.
فرحات  واملناجم  الصناعة  وزير  قال  و 
ترير  عمليات  يف  االنطالق  إّن  علي،  آيت 
اليوم  من  بداية  املوانئ  يف  احملتجزة  السلع 
هذه  استمرار  أّن  وضح  حيث  اخلميس، 
احلاويات يف املوانئ ميثل تكاليف على عاتق 
احلكومة، كما أّن مصاريف كل تلك السلع 

خرجت من اخلزينة.
الوزير  بها  أدلى  تصريحات  وخالل 
التليفزيون  عبر  خاص  لقاء  يف  مروره  عند 

ذاتها  يف  اخلوصصة  أّن  كشف  اجلزائري، 
قبل  من  تطبيقها  لكن  مشكال،  ليست 

احلكومات السابقة كان كارثًيا.
التي  “اخلوصصة  املتحدث  وأوضح 
بقيمتها  العمومية  املؤسسة  بيع  تضمن 
السوقية احلقيقة وتضمن بقاء أغلب العمال 
ليست  املالي  تعويضهم  أو  مناصبهم  يف 
بالقول:  مضيفا  ذاته”،  حد  يف  مشكال 
“اخللل كان يف طريقة تطبيق اخلوصصة من 
قبل احلكومات السابق، حيث مت بيع بعض 
املؤسسات العمومية بالدينار الرمزي”، وذكر 
أنه: “ال عالقة له باخلوصصة«، وأشار إلى 
الوطنية  الشركة  مع  بحدوثه  نسمح  لن  أّنه 

.”ENIEM“ للصناعات الكهرومنزلية
موفق رباح

عبد الحميد علوان:
َغلق الُمؤسسات سّرَح 750 ألَف عامٍل 

احلميد  عبد  االقتصادي  اخلبير  كشف   
أنه  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  علوان، 
مؤسسة  ألف   150 عن  يزيد  ما  غلق  مت  قد 
بسبب  الّيوم،  وحتى   2019 منذ  اجلزائر  يف 
التي  الفساد  ومحاربة  االقتصادية  األزمة 
األعمال  رجال  من  عدد  سجن  إلى  أدت 
وأصحاب املصانع، وهو األمر الذي أسفر عن 
تسريح 750 ألف عامل خاصة يف قطاعات: 
والصناعات  السيارات  البناء،تركيب 

اإللكترونية والكهرومنزلية.
و أوعز علوان أسباب ذلك إلى سوء تقدير 

احلكومة التي لم ُتفكر يف إيجاد بدائل أو رمبا 
لم تضع يف حسابها التبعات اخلطيرة والعواقب 
جاءت  حيث  العشوائية،  لقراراتها  الوخيمة 

غير مدروسة - على حد توضيحه.
و أفاد علوان بأن نسبة البطالة يف اجلزائر 
الديوان  إن  وقال  ومخيف،  مّطرد  ارتفاع  يف 
البطالة  نسبة  أن  كشف  لإلحصاء  الوطني 
بلغت 11.5 باملائة يف الثالثي الثاني يف 2019 
يفتقد  ألنه  عليه  مردود  الرقم  هذا  أن  رغم 
بالبالد،  الشغل  سوق  وضعية  وواقع  للمنطق 
النسبة عالية جًدا، خاصة  بحسبه. وقال إن 

لدى الفئات العمرية الشبانية املمتدة بني 25 
الــ30 باملائة.  و30 سنة والتي فاقت نسبتها 
واألدهى واألمر هو أن النسبة مرشحة لالرتفاع 
والذي  املتأزم  االقتصادي  الوضع  أكثر يف ظل 
أو   17 مستوى  إلى  تصل  وقد  باخلير  ُيبشر  ال 
18 باملائة، السيما وأن هناك 370 ألف وافد 
جديد على سوق العمل سنوًيا يف اجلزائر«.و 
أخرى  قطاعات  عدة  هناك  أن  علوان  أوضح 
كاللوجيستيك،النقل،  بذلك  سلًبا  تأثرت 

مكاتب الدراسات واخلدمات.
عّمـــــــار قــــردود

املؤسسات،  رؤساء  منتدى  أعرب 
انشغاله  عن  له،  بيان  يف  املنصرم،  األحد 
مبصير املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف مجال 
الصناعات اإللكترونية والكهرومنزلية ضحية 

القيود املطبقة على استيراد املدخالت.
لها،  بيان  يف  املنظمة،  وأوضحت 
وضعية  تدهور  بقلق  يسجل  “املنتدى  أن 
واخلاصة  منها  العمومية  الوطنية  املؤسسات 
مستقبل  بخصوص  انشغاله  عن  معربا 
أن  إلى  مشيرة  عمالها”،  ووضعية  وضعيتها 

األخيرة  األيام  خالل  “تفاقم  التدهور  هذا 
حسب تصريحات املؤسسات”، مشيرا إلى أن 
وإيريس وساكومي  وكوندور  “إنيام  مؤسسات 
وستار  وبراندت  إلكترونيكس  وبيا  تومسن 

اليت وجيون”.
املؤسسات  رؤساء  منتدى  بيان  يأتي  و 
وأونيام  كوندور  مؤسستي  إعالن  إثر  على 
عن تسريح عدة آالف من العمال والتحضير 
عمال  وضع  أجل  من  اجتماعية  ملخططات 

آخرين يف البطالة التقنية.

أصابع  املنتدى  وّجه  الّصدد،  هذا  يف 
االتهام إلى مذكرة 30 سبتمبر 2019 الصادرة 
عن اجلمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية 
وجتميد  املؤجل  بالدفع  االلتزام  تخص  التي 
واملجموعات  باملستلزمات  التموين  تراخيص 
اخلاصة بفرع األجهزة الكهرومنزلية والهواتف 
على  التصديق  ذلك  إلى  يضاف  النقالة، 

املنتجات من قبل سلطة الضبط.
عّمـــــــار قــــردود

 من جهة أخرى، دق اخلبير االقتصادي 
محفوظ كاوبي، يف تصريح لـ »أخبار الوطن«، 
العام  االقتصادي  الوضع  حول  اخلطر  ناقوس 
اجتماعية  تبعات  له  كانت  والذي  املتفاقم 
من  أزيد  مّس  الذي  الغلق  بسبب  مزرية 
مؤسسة عمومية وخاصة، متكنت  ألف   150
على  وإحالتهم  عامل  ألف   750 لفظ  من 
ما ساهم يف  العائالت  البطالة وتشريد عديد 
ذلك  أن  ولألسف  البطالة،  معدالت  زيادة 

لألزمة  احلكومة  تسيير  سوء  بسبب  حدث 
رجال  حملاكمة  الوخيمة  لآلثار  تقديرها  وسوء 
يف  بهم  والزج  الشركات  وأصحاب  األعمال 
السجون دون إيجاد بدائل أو حلول للشركات 
عمالها  أجور  تسديد  عن  عجزت حتى  التي 
يف البداية، قبل أن يتهددها الغلق واإلفالس 
تعيني  ورغم  األولية  املواد  انعدام  بسبب 
احلكومة ملتصرفني إداربني للشركات املعنية، 
معطيات  لعدة  أكله  يؤِت  لم  ذلك  أن  إال 

منطقية وموضوعية.
غلق  مسؤولية  كامل  كاوبي  حمل  و 
التي  للحكومة  العمال  وتسريح  املؤسسات 
 – مدروسة  وغير  ارجتالية  قراراتها  كانت 
وعليها  التقدير  أخطأت  أنها  واعتبر  بحسبه. 

تمل تبعات ذلك.
عمار قردود

بعـد توقف نشاطها بسبب قـيود مــالية

قــرٌض بـ 1.1 مليــاَر دينـار لـ” أونيـام” 

بداية من الّيوم الخميس
 تحريُر سلِع “CKD” الَمحجوزة في الموانئ 

األربعاء،  أمس  العمل،  ألرباب  اجلزائرية  الكونفدرالية  عقدت   
الفالحية،  املنتجات  وتويل  للمصبرات  الوطنية  اجلمعية  مع  اجتماعا 
لبحث املشاكل التي تعرفها هذه الشعبة، سيما صناعة الطماطم، حسب 
ما جاء يف بيان للكونفدرالية؛ حيث مت التطرق خالل هذا االجتماع الذي 
ترأسه رئيس الكونفدرالية بوعالم مراكش ورئيس اجلمعية محمد منصف 

زعيم مبقر الكونفدرالية إلى جميع جوانب هذا القطاع »الذي تضرر كثيرا 
بفعل تفاقم ملشاكل عدة«، حسب املصدر ذاته. 

وأشارت الكونفدرالية، استنادا إلى تقرير أعدته حلقات لإلنتاج، إلى 
وضع »مقلق« تعرفه هذه الشعبة، حيث تعيش »12.000 عائلة يف وضعا 
هشا بسبب املشاكل التي تعرفها الشركات يف قطاع الصناعات الغذائية«. 

كما ذكرت الكونفدرالية بوجود »2.500 فالح تخلوا عن زراعة الطماطم 
الصناعية نظرا لغياب وحدات التحويل أو لتوقفها«، مشيرة إلى أن قدرات 
تلك الوحدات تقدر بـ 60.000 طن من ُمرّكز الطماطم وهي كمية كفيلة 

بتغطية 70 باملائة من احلاجيات الوطنية من الطماطم الصناعية«. 
ق.و

بسبب أزمات شركات الّصناعات الغذائية
12 ألَف عاِئلة في وضٍع َهّش 
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 كشف البروفسور طاهر ريان رئيس مصلحة أمراض الكلى وزراعتها مبستشفى حسني داي 
عن إصابة 24 ألف جزائري مبرض القصور الكلوي، من بينهم 23 ألفا يخضعون لعمليات 

تصفية الّدم، وأن هذا العدد يزداد مبعدل 3000 مريض كل سنة.
اإلذاعية  للقناة  الصباح  ضيف  برنامج  على  ضيفا  حلوله  خالل  ريان،  الطاهر  وأضاف 
األولى، أن 10 آالف مريض آخرون ينتظرون إجراء عمليات جراحية لزرع الكلى، بينما 

يبقى هذا الرقم مرشح لالرتفاع.
كما كشف املتحّدث أّنه يتم إجراء 300 عملية زراعة كلى يف اجلزائر كل عام، عن طريق 

نقل الكلية من احلي إلى احلي، وغالبا ما تتم عمليات التبرع من الوسط العائلي.
ومن  األعضاء،  لزراعة  الوطنية  الوكالة  به  تقوم  الذي  الهام  الّدور  ريان  البروفسور  وثّمن 
بني نشاطاتها القافلة الطبية التي جتوب مختلف واليات الوطن للتحسيس بأهمية التبرع 

باألعضاء وسط العائالت.
اإلذاعة الوطنية

إثَر اعتداِء ولّي تلميذ على أستاذة بقاملة

أساتـذُة االبتدائـي ُينّظمــون 
مسيرة »استرجاُع كرامة األْستاذ« 

بقاملة،  الرئيسة  الشوارع  أهم  جابت  مسيرة  أمس،  يوم  االبتدائي،  الطور  أساتذة  نّظم   
التي  االعتداء  بعملية  للتنديد  التربية  مديرية  أمام  من  نظمت  احتجاجية  وقفة  تبعتها 
تعرضت لها األستاذة )ح. المية( مبدرسة »بوجاهم أحسن بحي رحابي« ببلدية قاملة، 

األمر الذي سبب لها عجزا عن العمل مّدته شهرا كامال.
هذا وطالب األساتذة احملتجون بإعادة كرامة األستاذ ورحيل مدير التربية للوالية باإلضافة 

إلى مدير املدرسة.
 وحسب بيان تنسيقية الوطنية ألساتذة االبتدائي بقاملة، والذي تسلمت جريدة »أخبار 
مقلقة،  بصورة  انتشرت  قد  األساتذة  على  االعتداء  ظاهرة  فإن  منه،  نسخة  الوطن« 
داعني وزارة التربية إلى حماية األستاذ من ظاهرة العنف، والعمل على اقتالعها بفرض 
عقوبات صارمة على املعتدين. كما نّدد املجلس الوطني املستقل ملستخدمي التدريس، 
للقطاع ثالثي األطوار للتربية، باالعتداء السافر الذي تعرضت له األستاذة )ح. المية(، 
مرجعني سبب التسيب الذي يشهده القطاع إلى سياسة الالعقاب التي تنتهجها وزارة 
واتخاذ طريقة  لدراسة  عامة  إلى عقد جمعيات  الذي  البيان  دعا  الوطنية، كما  التربية 

لالحتجاج. 
ُيشار إلى أن ظاهرة االعتداء على األساتذة تنتشر بصورة سريعة يف والية قاملة، حيث 
اتخاذ  وعدم  احمللية  السلطات  صمت  ظل  يف  الظاهرة،  هذه  من  املعلمني  أغلب  يعاني 

عقوبات ردعية، يضاف إلى ما تقّدم غياب األمن داخل املؤسسات التربوية. 
خديجة بن دالي 

اء يف سنة 2019 بعنابة 125 إصابًة جديدة بالدَّ

ُندرة دواء عالج الّسرطان تجّر 
وزيــر الصحــة للبرلمــان

ف سليم
»دايرة  عنابة  البرملاني عن والية  النائب  وّجه   
كتابيا  سؤاال  االربعاء،  أمس   ،« الوهاب  عبد 
لوزير الصحة البروفيسور »عبد الرحمان بوزيد«، 
بداء  باملرضى  التكفل  عملية  أن  موضحا 
السرطان - وإن حتسنت بعض الشيء وطنيا منذ 
السرطان  الوطني ملكافحة  العمل باملخطط  بدء 
)2019-2015( إال أن معاناة املرضى ما تزال 
متواصلة، مستشهدا بواليته عنابة، قائال إّنها 
على غرار عدة واليات ما يزال املرضى املصابون 
بداء السرطان يعانون من ندرة بعض األدوية، 
الداء  بهذا  االصابات  عدد  ارتفاع  من  زاد  ما 
القاتل سنويا ومضاعفة معاناتهم، خاصة لدى 
يف حني،  والبطالني.  الدخل  محدودي  فئات 
يدفع الوضُع بامليسورين القتناء الدواء من تركيا 

أو املغرب أو فرنسا مببالغ كبيرة. 
كما أضاف أن بعض املراقبني يرجعون أسباب 
ندرة هذه األدوية إلى ما وصفوه باملمارسات غير 
ينتهجها بعض  التي  القانونية  األخالقية وغير 
باحتكار  قاموا  الذين  واملوزعني،  املستوردين 

الكميات املستوردة ولم يطرحوها يف السوق.
 من جهة أخرى، حتدث الصيادلة عن تلقيهم 
املفقودة،  األدوية  بعض  من  قليلة  كميات 
التعامل مباشرة  الصدد -  مقترحني - يف هذا 

دون وسطاء أو متدخلني يف العملية. 
إلى  بالنظر  حرج  جد  الوضع  أن  النائب  وأكد 
حتصي  اجلزائر  أن  تؤكد  التي  اإلحصائيات 
بالسرطان  إصابة جديدة  ألف حالة   50 سنويا 
إّن  حيث   ،2019 يف  وفاة  ألف   20 وسّجلت 
لدى  السرطانات  أنواع  يتصدر  الثدي  سرطان 
توقعات  وسط  جديدة  حالة  ألف  بـ12  النساء 

سنويا  جديدة  حالة  ألف   60 نحو  بتسجيل 
آفاق 2025 ونحو 70 ألف حالة آفاق 2030، 
الوطني  باملعهد  السرطان  سجالت  بحسب 
اإلجراءات  عن  ليتساءل  العمومية.  للصحة 
الوزارة من أجل احلّد من هذه  التي ستتخذها 
االجتماعي  الضمان  دور صندوق  وعن  الندرة 
النقص  ظل  يف  السرطان  مبرضى  االهتمام  يف 

الفادح لألدوية املوجهة لهم.
 ويف سياق متصل، تشير آخر اإلحصائيات إلى 
أن عنابة حتصي 4148 شخصا مصابا بالسرطان 
من مختلف واليات الشرق اجلزائري، يعاجلون 
من  السرطان)كاك(  ملكافحة  اجلهوي  باملركز 
السنة  اكتشفت  جديدة  حالة   1256 بينهم 
18 سنة،  املاضية و5 حاالت يقل عمرها عن 
من  األولى  املرتبة  الثدي  سرطان  يحتل  فيما 

مجموع املصابني يليه سرطان البروستات.

 دعا نّواب باملجلس الشعبي الوطني وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات إلى التدخل ملعاجلة الّندرة املسجلة 
يف دواء عالج السرطان بعنابة، متسائلني عن دور صندوق الضمان االجتماعي يف االهتمام مبرضى السرطان يف ظل 

النقص الفادح املسجل يف األدوية املوجهة لهم.

ة ُمؤسسات  بسبب الَوضع املأساوي الذي تشهُده عدَّ

الكناَبست تشلُّ المؤسسات الّتربوَية بقسنطينة

 خديجة بن دالي 
البيان الصادر عن املجلس  وحسب ما جاء يف 
للقطاع  التدريس  ملستخدمي  املستقل  الوطني 
حتصلت  والذي  للتربية،  األطوار  ثالثي 
فإنه  منه،  نسخة  على  الوطن«  »أخبار  جريدة 
الدورة  خالل  اتخذ  الذي  اإلضراب  شن  قرار 
قسنطينة،  لوالية  الوالئي  للمجلس  الطارئة 
عّددت  والتي  املاضي،  األسبوع  نهاية 
نتيجة  احلاصل  واالنسداد  املشاكل  )الدورة( 
التي  األمام  إلى  والهروب  العرجاء  السياسة 
ما  مسجلني  بحسبهم،  الوصاية،  تنتهجها 
حلول  إيجاد  عن  الوصاية  بتقاعس  وصفوه 
املطروحة،  والقضايا  املشاكل  ملختلف  جذرية 
)ابتدائية  يف  متثات  بعينات  مستشهدين 
ثانوية  لكحل،  األخوين  ثانوية  املسعودي، 
عمار  متوسطة  القادر،  عبد  بن  العربي  محمد 

بوخش(.
عدم  نتاج  جاء  تصعيدهم  أن  املضربون  واعتبر 
املكلفة  والوزارية  الوالئية  التحقيق  جدية جلان 
التربوية،  املؤسسات  يف  احلقائق  بتقصي 
تقدمها  التي  وااللتزامات  بالعهود  الوفاء  وعدم 
رقية،  بوغابة  متوسطة  غرار  على  الوصاية، 
ثانوية  باديس،  بن  ثانوية  زواتني،  ابتدائية 
نويوة فاطمة وغيرها، حيث نددوا بعدم جدية 
القانونية  احللول  تطبيق  يف  الوصية  اجلهات 
حملوهم  الذين  واملفتشني  املديرين  بعض  مع 
مسؤولية تفاقم األوضاع بعدة مؤسسات تربوية 
على  أسابيع،  دامت  احتجاجات  إلى  وجرها 
غرار متوسطة بوغابة رقية، متوسطة اخللدونية، 
والتعليم،  التربية  ابتدائية  خلضرميرود،  ثانوية 
الربيع ومع  ابتدائية بن  ابتدائية مولود بلعابد، 
للتعليم  والرياضية  البدنية  التربية  مفتشية 

املتوسط املقاطعة األولى، مفتشية اللغة العربية 
املقاطعة ع 9، محملني اجلهة الوصية املسؤولية 
اجلديدة  التربوية  املؤسسات  فتح  عن  كاملة 
يف  تسبب  مما  العمل،  ظروف  أدنى  توفير  دون 
حرمان التالميذ من حق التمدرس لعدة أيام يف 
العمري،  بوروح  متوسطة  بومعزة،  علي  ثانوية 
احلديث  مت  فيما  بسيكري،  حورية  متوسطة 
النقص  من  الرضا  وعدم  االمتعاض  عن 
الكبير يف توفير الوسائل البيداغوجية الضرورية 
ميزانية  يف  والتقليص  التقشف  بحجة  للعمل 

املؤسسات التربوية. 
 وأوضحت مديرية التربية للوالية، من جهتها، 

أن  منه  نسخة  الوطن«  »أخبار  تلقت  بيان  يف 
حل املشاكل التي تعاني منها بعض املؤسسات 
التدفئة  مشكلة  حل  مت  حيث  حاليا،  يجري 
باإلشكال  التكفل  مت  كما  املسعودي.  مبدرسة 
عن  ناهيك  لكحل،  اإلخوة  بثانوية  املطروح 
لتمدرس  حلول  الوصية إليجاد  اجلهات  سعي 
التالميذ مبتوسطة بوخش عمار عن طريق فتح 
حجرات بابتدائية محادية للمؤسسة، وأضاف 
جلان  يف  تشك  ال  الوصية  اجلهات  أن  البيان 
التحقيق على اعتبار أنها لم تثبت أخطاء مهنية 

من طرف رؤساء املؤسسات التربوية.

نّظمت نقابة الكناباست بقسنطينة، يوم أمس األربعاء، إضرابا شلَّ املؤسسات التربوية لألطوار الثالثة، تبعه اعتصام 
نّظم من أمام مديرية التربية للوالية، بسبب ما وصفته النقابة بالوضع املأساوي الذي تعرفه عديد املؤسسات 

التربوية، وعدم جدية جلان التحقيق يف دراستها تلك األوضاع.

ثاٍن الّناقلني بتخصيص سائق  إلزام بعِض 

إقــراُر إجراءات ردعّيـة ضدَّ 
الُمتسببين في حوادث الُمرور
 أقرت وزارة األشغال العمومية والنقل إجراءات وتدابير فورية إثر حوادث املرور األليمة 

التي وقعت،مؤخرا، وتسبب فيها سائقو حافالت النقل البري للمسافرين والتي جنم عنها 
خسائر كبيرة يف األرواح.

وأعلنت وزارة األشغال العمومية والنقل، بحسب بيان صدر عنها أمس، إجراءات 
وتدابير فورية إثر حوادث املرور األليمة التي وقعت مؤخرا وتسبب فيها سائقو النقل 
البري، والتي جنم عنها خسائر يف األرواح. وتتعّلق هذه اإلجراءات بالسحب الفوري 

لرخصة استغالل النقل وإجراءات ردعية سيتم اتخاذها يف حق كل سائق أو مسؤول عن 
مثل هذه احلوادث، يضف املصدر. 

و جاء يف بيان الوزارة، الذي عبرت من خالله عن تعازيها لعائالت الضحايا ومتنياتها 
بالشفاء العاجل للمصابني، أنه تقرر تعزيز الفرق املشتركة التابعة ملصالح مديريات النقل 
يف الواليات ومصالح األمن املختصة لتكثيف املراقبة الفجائية يف مختلف شبكات الطرق 
عبر الوطن. كما أقرت وزارة األشغال العمومية والنقل إلزام الناقلني الناشطني يف خطوط 
املسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاٍن، مع احترام األوقات املسموح بها للسياقة والراحة 

اإلجبارية.
و قد مت وضع بيانات والئية لفائدة جميع سائقي النقل البري للمسافرين والبضائع لضمان 

املتابعة الدقيقة للسائقني، السيما املتسببني يف مثل هذه احلوادث.
ق.و/ وأج



جمال بوالديس

نظمها  التي  اإلحتجاجية  الوقفة 
جتمع  أكبر  ثاني  تعد  التي  القرية  مواطنو 
ممثلي  فيها  رفض  البلدية،  يف  سكاني 
احملتجني أي حوار مع املير وال رئيس دائرة 
القل »بالنيابة«، مطالبني بضرورة التعجيل 
من  الواقع  أرض  على  وعودهم  جتسيد  يف 
مستوى  على  الغاز  شبكة  توفير  خالل 
القرية املنسية، و كذا املاء الشروب املنعدم 
لسد  مالصقة  هي  التي  القرية  يف  أصال 
كما  بلدية،  ثالثة  ميون  الدي  زيد  بني 
التي  العالج  قاعة  بفتح  احملتجون  طالب 

هي هيكل بال روح و توفير أطباء مختصون 
مع  »احلوامل«  النساء  و  األطفال  خاصة يف 
التي هي يف وضعية  الطرقات  ترميم شبكة 
كارثية و منهم من طالب برفع حصة السكن 
بالكيل  حاشيته  و  املير  متهمني  الريفي 

هو  الذي  امللف  بهذا  يتعلق  ما  يف  مبكيالني 
املير  من  طالبوا  احملتجون،  شبهة،  محل 
جتسيد مطالبهم أو إعالن عجزه و اإلستقالة 
فورا، على أعتبارهم ملوا من سياسة الوعود.
رئيس البلدية من جهته، حتجج بغياب 
و  اصال  الفقيرة  لبلدية  املادية  اإلمكانيات 

التي  تعاني حتى من توفير مرتبات عمالها 
دعا  كما  املدرسي،  اإلطعام  مصاريف  و 
طاولة  إلى  اجللوس  و  التعقل  إلى  احملتجني 
احلوار ، و هو ما رفضه اجلميع، متمسكني 
بتجسيد الوعود أوال شرطا لفتح مقر البلدية 

و إنهاء إحتجاجاتهم.
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الحدث

 جراء انعدام مشاريع التنمية 

سكان  »قرية أغنة« يغلقون بلدية 
بني زيد ويحتجزون المير

 أغلق سكان قرية »أغنة« في بلدية بني زيد غربي والية سكيكدة،  مقر البلدية احتجاجا على غياب  مشاريع 
التنمية ابرزها غلق  قاعة العالج المغلقة مند أسابيع و غياب الطبيب المشرف عليها ناهيك عن حقهم في حصص 
السكن الريفي و تجديد شبكة الماء و اإلنارة الريفية، و مطالب أخرى تصب في صالح انهاء معاناتهم التي 

أستمرت لعقود.

سكيكدة 
منتخبون من بلدية  عين قشرة 

يطالبون  برحيل المير 
دعا 11 عضو  من بني  19  آخرين  من أعضاء املجلس الشعبي لبلدية عني 
البلدية  عقب احلركات  إلى ضرورة  رحيل رئيس  قشرة غربي والية سكيكدة، 

االحتدادية املتكررة لسكان املنطقة و سوء التسيير
و  البلدية  شؤون  تسيير  يف  باالنفراد  البلدي  املجلس  رئيس  محدثونا  انهم  و 
إقصاء ئهم من املشاركة يف  البرامج  التنموية املقترحة، و فشله يف  الدفع بعجلة 

التنمية احمللية مما وجب رحيله فورا.
نشير بأن رئيس البلدية نفى تلك اإلتهامات يف إتصال مع »أخبار الوطن«، و 
دعا خصومه الى التعقل خدمتا ملصالح البلدية ووعدا بالتحاور معهم إلنهاء حالة 

اخلالف.
جمال بوالديس

المسيلة 
  االطاحة بشبكة مختصة 

في ترويج المؤثرات  العقلية 
اطار مكافحة  باملسيلة ويف  الوطني  للدرك  املجموعة اإلقليمية  متكنت عناصر 
اجلرمية مبختلف أنواعها  من توقيف خمسة )05( أشخاص وحجز )370( قرصا 
األحجام  و  األنواع  مختلف  كحولية        من  مشروبات  قارورة   )33( و  مهلوسا  
مع قارورة محلول للشرب نوع أتريلني سعة 20 ملل إضافة   لسالح ناري تقليدي 

الصنع عيار 16 ملم ، و 13 خرطوشة عيار 16 ملم  .
تراوحت  والذين  )ق.ع(    ، )غ.ح(   ، .ج(  )ع  من   بكل  األمر  يتعلق  و 
 59 40و  البالغةاعمارهما  رفقة )م.س(  م(  و )م  37 سنة ،  و   29 أعمارهم بني 

سنة على التوالي .
جمال ابو اشرف

البليدة 
تسجيل 2288 جريمة سنة 2019

سجلت  مصالح الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالبليدة،  اكثر من الفي جرمية 
مرتكبة  مبختلف أشكالها وذلك بحسب إحصائيات سنة 2019

 و كشفت الندوة الصحفية املنعقدة حول مختلف نشاطات الفرقة سنة 2019، 
عن تنامي و انتشار اجلرمية مبختلف أشكالها ، حيث  سجلت 2288 جرمية منها 
52  ضد األمالك بـ 1297 قضية تليها اجلرائم ضد األشخاص بـ 33  بعدد287 
قضية  ، و تسجيل96 قضية تتعلق  باألسرة واآلداب العامة ، حيث مت توقيف 
1744 شخصا مت إيداع منهم 235 متهما احلبس ، تتراوح أعمارهم مابني 29 و40 
سنة،  90  منهم ذكور ، فيما بلغ عدد اجلنح املسجلة يف ذات الفترة 2583 جنحة 
تتعلق بالشرطة االقتصادية ، وشرطة العمران  والتهيئة العمرانية ، و املشروبات 
الكحولية والبيئة، والصحة وحماية املستهلك ،يف الوقت الذي  قامت فيه مصالح 
الدرك بـ 51 مداهمة ألوكار اجلرمية،  منها 10 مداهمات مشتركة مع مصالح األمن 
حيث مت توقيف 6106 شخصا ، أما فيما يتعلق بحوادث املرور، كشف التقرير عن 
أن سنة 2019 كانت مميتة، حيث سجل 388 حادث مرور خلف 80 حالة وفاة ، 
بارتفاع بنسبة 13  عن سنة 2018،  ويبقى  العامل البشري من بني أهم األسباب 

يف تزايد حوادث املرور
أيوب بن تامون

قسنطينة
 القبض على شاب و فتاة 
سرقا 180 مليون  سنتيم 

من  قسنطينة  والية  بأمن  الثاني  احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
توقيف عصابة سرقة تتكون من شخصني يبلغان من العمر 32 و 26سنة ، من 
بينهما فتاة لتورطهما يف قضية سرقة بالكسر من داخل مسكن و املشاركة و التي 
طالت مبلغ مالي معتبر. حيثيات القضية تعود شكوى تقدم بها أحد التجار املقيم 
بوسط املدينة بخصوص تعرض مسكنه العائلي لفعل السرقة مس خزنة حديدية 
حتتوي على مبلغ 180 مليون سنتيم . األبحاث و التحريات املكثفة التي باشرتها 
قوات الشرطة مع استغالل كافة املعلومات املستقاة و كذا تسجيل كاميرا مراقبة 
مّكن من حتديد هوية مشتبه فيه ، ليتم وضع خطة مهنية مكنت من حتديد مكان 
تواجده و توقيفه بوسط املدينة و من ثم حتويله إلى مقر األمن احلضري الستكمال 
اإلجراءات. ليفضي التحقيق يف القضية الى حتديد هوية فتاة تعتبر شريكة له يف 
فعل السرقة ليتم توقيفها و اقتيادها الى مقر األمن احلضري وبعد االنتهاء من اجناز 

ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني مت تقدميهما أمام النيابة احمللية .
خديجة بن دالي

قسنطينة
 القبض على المتورطين في أحداث العنف بحي بومرزوق

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
و  والية  بأمن  عشر  الرابع  احلضري 
شجارات  مفتعلي  توقيف  من  قسنطينة 
توقيف  و  بومرزوق  حي  مستوى  على 
شخصني يبلغان من العمر 20 و 36 سنة 
أشرار  مجموعة  تكوين  قضية  لتورطهم يف 
، تعمل على بث الرعب وسط السكان ، 
البيضاء.  باألسلحة  اجلماعية  الشجارات 
بالغ  إلى  وقائعها  تعود  القضية  حيثيات 
شجارات  بخصوص  مواطنني  قبل  من 

قبل  من  البيضاء  باألسلحة  جماعية 
حي  مستوى  على  الشباب  من  مجموعة 
الشرطة  لقوات  السريع  التدخل  بومرزوق، 
العملياتية  بالفرق  مدعومني  املناوبني 
يلوذون  املتورطني  جعل  القضائية  للشرطة 
قبل  من  املفتوح  التحقيق  بالفرار. 
الرابع  احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية 
مكن  السكان  مع  اجلواري  والعمل  عشر 
توقيف  مت  و  الفاعلني،  هوية  حتديد  من 
أماكن متفرقة من  شخصني على مستوى 

حي الكلم الرابع و عليهم اثار اجلروح جراء 
اصابتهم باألسلحة البيضاء و حتويلهما إلى 
إلى  قاد  املعمق  التحقيق  املصلحة.   مقر 
الشباب  بعض  رفقة  فيهما  املشتبه  تورط 
البيضاء  باألسلحة  الشجارات  افتعال  إلى 
خاصة يف أوقات متأخرة من الليل بسبب 
اجناز  من  االنتهاء  وبعد  بينهما  ضغينة 
املعنيني مت  إجراءات جزائية يف حق  ملف 

تقدميهما أمام النيابة احمللية.
خديجة بن دالي

سيدي بلعباس  
اب لطفلين يحاول االنتحار بسبب السكن

محاولة  على  لطفلني  أب   ، أقدم 
بلعباس  سيدي  والية  مقر  أمام  اإلنتحار 
كهربائي  عمود  فوق  صعد  بعدما 
يف  السكن  من  حرمانه  على  محتجا 
العشرات  وكان  ،هذا  البواعيش   قرية 
وقفة  نظموا  قد  املسيد  بلدية  سكان  من 
الوالية  احتجاجا  مقر  أمام  إحتجاجية 
على عدم توزيع االراضي التي استفادت 
بغرض  استغاللها  مؤخرا  البلدية  منها 

املجمع  الريفي  السكن  عليها   لتشييد 
حركتهم  بتصعيد  احملتجون  هدد  حيث 
التكفل  عدم   حالة  يف  االحتجاجية 
واإلفراج  االجال  اقرب  يف  بانشغاالتهم  
السكنات  من  املستفدين  قائمة  عن 
ذاته  الوقت  املجمعة . داعني يف  الريفية 
جلنة السكن بالبلدية الى  االعتماد على 
القائمة  لهذه  صياغتها  عند  الشفافية 
السكنية  احلصة  هذه  من  يستفيد  حتى 

للفوضى  تفاديا  احملتاجني احلقيقني منها  
السكنات   توزيع   عملية  شابت  التي 
االجتماعية االيجارية ،ومن جهة أخرى 
ممثلني  استقبل  الوالي  ديوان  بان  علمنا  
وحثهم  تهدئتهم   قصد  احملتجني   عن 
االحتجاجية  حركتهم  على  العدول  عن 
والعودة إلى منازالهم  قاطعني لهم وعودا 
بالتكفل بانشغالتهم  يف اقرب االجال.   
رفيق.ف

 غليزان
  18 شهرا حبسا لمديرة التربية السابقة بتهمة التزوير

مديرة  غليزان  محكمة  أدانت 
ب18  غليزان  لوالية  السابقة  التربية 
شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 50ألف 
مع  املزور  واستعمال  التزوير  بتهمة  دج 

تبرئتها من تهمة  التصريح الكاذب .
بالسجن  احملكمة  ذات  ونطقت 
التربية   النافذ يف حق موظفني مبديرية 
املنسوبة  القضية   نفس  يف  عام  ملدة 
بخصوصها  حققت  والتي  املديرة  الى 

مصالح الشرطة القضائية بغليزان 

فإن  عليمة  ملصادر  واستنادا 
تتعلق  السابقة  التربية  مديرة  قضية 
كناب  سكن  من  املشبوهة  باستفادتها 
اميو عن طرق كشف راتب مزور والذي 
ومنح  عالوات  من خالله حذف  متت 
تسهيل  اجل  من  املديرة   تتقاضاها 
خصوصا  سكن  من  االستفادة  عملية 
تفوق  الشهرية   للمتهمة  األجرة  وأن 
لالستفادة  قانونا  بها  املسموح  االجرة 
من سكن من هذا النوع  الترقوي وهو 

الراتب  كشف  بتزوير  تقوم  جعلها  ما 
الشهري 

ولالشارة فإن مديرة التربية السابقة 
احلركة  خالل  مهامها  انهاء  متت 
التربية  وزارة  بها  قامت  التي  األخيرة 
يف  متابعتها  عقب  أشهر  ستة  قبل 
القضية املذكورة وكثرة الصراعات بينها 
التي  للقطاع  التابعة  النقابات  وبني 

لكاملا احتجت وطالبت برحيلها ..
ب.امني
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سهام عاشور

• سكان عمارات الموت بتابريحت 
يخرجون للشارع

امليلية  ببلدية  بتابريحت  املوت  عمارات  سكان  قام 
بني  الرابط  بوتياس  43مبنطقة  رقم  الوطني  الطريق  بغلق 
املسؤولني  متاطل  على  احتجاجا  وميلة  وقسنطينة  جيجل 
يعيشونها  التي  الكارثية  احلالة  بعد  لهم  حال  إيجاد  يف 
بزيارتهم  الوطن  أخبار  قامت  والتي  سكاناتهم  وتشهدها 
وتطرقت  وصورة  صوتا  معاناتهم  ووثقت  حالتهم  وتفقد 
لوضعيتهم بالتفصيل يف العدد 99 للجريدة ليوم 30جانفي 
وتقدميه  للوالي  الشخصي  احلضور  طالبوا  .املواطنون 
ضمانات بإيجاد حل لهم.عملية االحتجاج عرفت ألول 

مرة مشاركة النساء ومساهمتهن يف غلق الطريق
 • غلق مقر بلديات األمير 
 عبد القادر وبوراوي بلهادف

 وسيدي معروف
ملواطني  دفعت  ومحلية  باجلملة   تنموية  مشاكل 
وسيدي  بلهادف  وبوراوي  القادر  عبد  األمير  بلديات 
مطالبني  التوالي  على  البلدية  مقر  غلق  إلى  معروف  
احلياة  أساسيات  وتوفير  التنمية  عجلة  حتريك  بضرورة 
من  طالبو  املذكورة  البلديات  .سكان  للمواطن  الكرمية 
والي الوالية اجلديد التدخل واالستماع النشغالتهم التي 

أصبحت تؤرق يومياتهم.
• طرقات بلدية مغلقة ودائرة 

االحتجاج تتوسع بالطاهير 
الوالية  بلديات  أغلب  عرفت  أخرى  جهة  من 
التي شهد  الطاهير  بلدية  غرار  على  مختلفة  احتجاجات 
من  غلقا  واملستشفى  بوشرقة  بني  الرابط  البلدي  الطريق 
قبل املواطنني بسبب حالة طرقات البلدية .بلدية جيجل 
بغلق  العقابي  مواطنوا حي  قام  فقد  االستثناء  تعرف  لن 
الطريق  وحالة  التهيئة  غياب  بسبل  الرئيسي  الشارع 
الدي أصبحت احلفر أحد سماته .أما اجلهة الغربية فقد 
بقطع  احتجاج  أيام  قبل  منصورية  زيامة  بلدية  شهدت 
الطريق من قبل سكان حي املنظر اجلميل احتجاجا على 
تقاعس املسؤولني يف توفير إمكانيات البحث عن الصياد 

املفقود بالبحر
 •مواطنوا يشمعون مقر بلدية أوالد 

رابح مند 20 يوما
مبواطني  دفعت  وغيرها  الذكر  السالفة  املشاكل  هذه 
20يوما  مند  وتشميعه  البلدية  مقر  غلق  إلى  رابح  أوالد 
ومصممني  املنطقة  على  العزلة  وفك  بتنمية  مطالبني 
ومؤكدين أنه الفتح ملقر البلدية إال يف حالة حضور الوالي 

شخصيا و سماع  انشغالتهم

 السنة 01 - العدد 105 -اخلميس 12 جمادى  الثانية1441  هـ  - 06 فيفري2020م

مشاريع غائبة ، تدني الخدمات الصحية  والعزلة  تطوق السكان 

غاضبون يغلقون مقرات البلديات .. جيجل على صفيح ساخن 
شهدت العديد من بلديات والية جيجل  حالة من الغليان و االحتقان  بعد إقدام غاضبون على غلق مقرات البلديات احتجاجا على غياب المشاريع التنموية و تدني الخدمات الصحية و غيرها ، مطالبين بالتدخل 

العاجل للسلطات الوصية النتشالهم من الوضعية االجتماعية الصعبة التي يعيشونها.  

• أوالد رابح .. البلدية النموذج في الفقر والتخلف 

أكثر  من  واحدة  اجلبلية  رابح  أوالد  بلدية  تعتبر 
غرب  جنوب  تقع  والتي  جيجل  بوالية  فقرا  البلديات 
الوالية على حدود والية ميلة والتي مازال سكانها  مقر 
مداشرها  مختلف  يف  والتهميش  والعزلة  الفقر  يعيشون 
كلي  والريشية.غياب  وتفارطاس  بوطويل  غرار  على 
احلالي  العنوان  هي  بيدائية   وحياة  التنمية  ملظاهر  وتام 
للسكان.إنعدام املاء والغاز وحتى الطرقات رسم لنا صورة 
بلدية مازالت تعيش مظاهر احلقبة االستعمارية .العزلة 
على  طويلة  لسنوات  غائبة  والتنمية  مستفحلة  هناك 
املجاورة  البلديات  بباقي  ملسالك.تربطها  غياب  املنطقة 
طاقم  باجلزائر  فقيرة  365بلدية  بني  من  تصنف  جعلها 
أخبار الوطن زار املنطقة وتغلغل يف محاورها ونقل معاناة 

سكانها احملتجني مند 20يوم
•مسالك جبلية 

احلالة  هي  رابح  الوالد  الزائر  إنتباه  يلفت  أمر  أول 
 41 رقم  الرئيسي  البلدي  الطريق  يعرفها  التي  الكارثية 
وحفر  معبد  غير  معروف   سيدي  ببلدية  يربطها  الذي 
البلدية  جعلت  احلالة  هاته  منه  جزء  كل  يف  وإنزالقات 
يف عزلة عن باقي البلديات وحرمهم من أهم الضروريات 
وكان سببا يف عدة حوادث مرورية باملنطقة زد إلى ذلك 
غياب وسائل النقل من وإلى أوالد رابح جعل أزمة النقل 

تتفاقم
• فاتورات مياه من غير ربط بالشبكة 
الشركة  أن  هو  رابح  أوالد  يف  والعجيب  الغريب 
غير  من  للمواطنني  فاتورات  بإرسال  تقوم  للمياه  الوطنية 
ويف  للشرب  الصاحلة  املياه  بشبكة  الربط  من  استفادتهم 

مايطرح عدة  املنازل  واحلنفيات يف  العدادات  ظل غياب 
أنهم  البلدية  مواطنوا  أكد  أخرى  جهة  من  تسؤوالت 
يضطرون الى تعبئة املياه والصهاريج على ظهر احلمير من 
بلدية سيدي معروف على مسافة 16كلم او من بلديات 

والية ميلة املجاورة
• النقل المدرسي..الغائب األكبر 

املواطنون من غياب وعدم  من جهة أخرى اشتكى 
توفير حافالت النقل املدرسي بالبلدية األمر الذي صعب 
إلى  األولياء  أغلب  ودفع  املنطقة  أطفال  على  الدراسة 
البعيدة  املداشر  يف  خاصة  الدراسة  مزاولة  عن  توقيفهم 
والتي يظطر أطفالها قطع عشرات الكيلومترات مشيا على 
ملتاعب  مايعرضهم  باملدرسة  اإللتحاق  أجل  من  األقدام 
أخبار  ماكانت  وهذا  الشتاء  فصل  يف  خاصة  ومخاطر 

الوطن شاهدة عليه
• عيادة متعددة الخدمات ال توفر  

أدنى الخدمات 
قطاع الصحة هو اآلخر هاجسا يوميا لسكان البلدية 
الوقت  يف  مرضاهم  مع  اليومية  معناتهم  لنا  أسردوا  فقد 
غير  اخلدمات   متعددة  عيادة  على  البلدية  تتوفر  الذي 
واخلدمات  التغطية  من  األدنى  احلد  توفر  وحسبهم  أنها 
الليلية  الفترة  يف  الطبيب  غياب  تسجيل  مع  الصحية 
مبيلة  وباينان  شيغارة  بلديات  الى  يتوجهون  مايجعلهم 
األمر الذي أدى إلى تسجيل حاالت وفاة ملرضى بسبب 
يلدن  النساء  من  العديد  أن  كما  الطبي  التدخل  تأخر 

وحدة  انعدام  تفاقما  زادها  احلالة  هاته  الطريق  قارعة  يف 
احلماية املدنية باملنطقة

 • تفشي البطالة وهجرة
 جماعية للشباب

هي  هاته  والساحات  املقاهي  يحتلون  بطال  شباب 
التوظيف  فرص  غياب  ظل  ففي  رابح  أوالد  أبناء  حالة 
أبنائها  أغلب  أضطر  ومنشئات  لهياكل  وانعدامها  هناك 
إلى الهجرة نحو الواليات األخرى بحثا عن فرص توظيف  
هؤوالء الشباب الذين رسمت على وجوههم مالمح الفقر 
بلديتهم  وحالة  حالهم  من  متدمرين  وجدناهم  واملعاناة 

املهمشة اجتماعيا
• رئيس المجلس البلدي يرد

عليها  وقفنا  التي  واملشاكل  األحداث  هاته  ظل  يف 
اهلل  بوعبد  السيد  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  صرح 
عبد املالك ألخبار الوطن  ان أوالد رابح هي أفقر بلديات 
وأنها  سنتيم  80مليون  التتعدى  ومداخيلها  الوالية 
استفادت من غالف مالي قدر ب43مليار سنتيم وبالرغم 
من  وقتا  مينحونا  أنهم  إال  السكان  مطالب  مشروعية  من 
حقهم  ومن  مشروعة  مطالبهم  أن  وأكد  التدارك  أجل 
مصالح  تعطيل  حقهم  من  ليس  ولكن  بالتنمية  املطالبة 
الناس متهما إياهم بخلق البلبلة  وتغيب املصلحة العامة 
تواجدنا  لدى  املركزية  الساحة  عرفت  أخرى  جهة  من 
والذين  والسكان  البلدية  رئيس  بني  مناوشات  هناك  

تبادلوا التهم فيما بينهم.

أوالد رابــح .. البلديـة أنمـوذج فـي الفقر و التخلـف 

خنشلة
أصحاب عقود االدماج المهني المفصولون يحتجون 

أقدم صباح أمس العشرات من الشباب املفصولني واملجمدة عقودهم يف إطار اإلدماج املهني والنشاط 
االجتماعي  التابعني يف القطاعني العام واخلاص  وكذا حاملي الشهادات  بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التشغيل 

بالوالية.
و طالب احملتجون بالنظر  يف وضعيتهم ،  خاصة منهم املفصولني ظلما ، وايجاد حلول فورية للمشكل والذي أصبح 

هاجسا  لهم وحطم معنوياتهم  - حسبهم-  خاصة بعد رفض املسؤولني قبول ملفات إدماجهم يف مناصب دائمة ، 
آخرون كشفوا من معاناتهم يف صمت جراء سوء املعاملة واالستغالل الغير قانوني والظلم واحلقرة املتعرضني له من قبل 

املستخدمني،  يف ظل راتب زهيد ، ماجعلهم يدخلون يف حركة احتجاجية كل يوم اثنني الى غاية االستجابة ملطالبهم  والتي 
حددوها بإعادة النظر يف قضية املفصولني دون وجه حق  .

نوي سعادي

 خنشلة
مصــرع شخـــص فـــي حــادث مـروع بمتوســة
 لقس شخص حتفع يف حادث مرورو مروع وقع   مبنطقة البسان ببلدية متوسة . جهتها عناصر فرقة الدرك الوطني 

لبلدية متوسة املختصة اقليميا فتحت حتقيقا يف احلادثة ، يف نفس اليوم سجلت مصالح احلماية املدنية ، حادث مرور عند 
املدخل الشمالي ملدينة خنشلة اين اقدمت سيارة نوع كليو بدهس فتاة اصيبت بكسور وجروح خطيرة ليتم حتويلها على جناح 

السرعة لالستعجاالت الطبية مبستشفى املدينة .
نوي سعادي 

تتواصل أشغال اجناز مشروع املؤسسة 
يف  املتخصصة  العمومية  االستشفائية 
االستعجاالت الطبية اجلراحية '' بن عبيد 
أحمد '' والذي شارف على االنتهاء بنسبة 
98 % ، والذي تتم فيه األشغال بسرعة 
وزير  حدده  الذي  الوقت  يف  إلمتامه  أكبر 
املستشفيات  واصالح  والسكان  الصحة 
األخيرة  زيارته  بوزيد يف  بن  الرحمان  عبد 
التي  الزيارة  وهي  أيام  ثالثة  قبل  للوالية 
املستشفى  هذا  ملعاينة  خصيصا  جاءت 
رئيس  بأمر من  به  والوقوف على األشغال 
اجلمهورية عبد املجيد تبون ، أين أمر الوزير 
تتجاوز شهر  مدة ال  األشغال خالل  بإمتام 

ونصف من أجل فتحه قريبا .
اإلعداد  مت  الذي  املشروع  هذا  ويعتبر 
األشغال  وانطلقت   2003 سنة  لدراسته 
الذي  القرن  مشروع  مبثابة   2006 سنة  به 
السياسة  يف  جديدة  آفاق  يفتح  شأنه  من 
الصحية التي تهدف الى بناء مستشفيات 

الواليات  عديد  يف  احلجم  بهذا  أخرى 
أجل  من  املقبلة  الفترة  خالل  اجلزائرية 

حتسني اخلدمات الصحية للمواطنني .
تسمية  تغيير  عملية  وجاءت 
جلراحة  جهوي  مستشفى  من  املستشفى 
العظام الى املؤسسة االستشفائية العمومية 
الطبية  االستعجاالت  يف  املتخصصة 
بطاقة   '' أحمد  عبيد  بن   '' اجلراحية 
قد  كان  اقتراح  بعد  سرير   150 استيعاب 
بن  بكوش  للوالية  السابق  الوالي  به  تقدم 
أجل  من  آنذاك  الصحة  وزير  نحو  عمر 
متخصصة  مؤسسة  جتهيز  عملية  حتويل 
مؤسسة  واجناز  دراسة  الى  العظام  بجراحة 
االستعجاالت  يف  متخصصة  استشفائية 
خدمات  حصر  عدم  بهدف  وذلك  الطبية 
املستشفى يف جراحة العظام ، بل توسيعها 
نحو تخصصات أخرى على غرار اجلراحة 
املخ  وجراحة  األطفال  وجراحة  العامة 
وإعادة  واإلنعاش  والتخدير  واألعصاب 

واسعة  فئة  ميّكن  ما   ، الوظيفي  التأهيل 
جراحية  عمليات  إجراء  من  املرضى  من 
للواليات  التنقل  الى  احلاجة  دون  متخلفة 

املجاورة .
بالذكر أن هذا املستشفى على  جدير 
وجه اخلصوص قد عرف مشاكل عدة منذ 
فاقت  باهضة  بتكلفة  سنة   16 من  أزيد 
استهلكها  قد  كان  سنتيم  مليار   400
بفسخ  بداية   ، جدوى  دون  املستشفى 
سنة  برتغالي  دراسات  مكتب  مع  العقد 
فيها  وقعوا  التي  األخطاء  بسبب   2013
ما استوجب حتويله نحو مكتب الدراسات 
بالوالية الذي توقفت بعد ذلك األشغال به 
جديد  من  االستئناف  قبل  شهرا   18 ملدة 
بإشراف من مكتب الدراسات بالوالية مع 
05 مؤسسات اجناز ، يف انتظار استكماله 
االشهر  خالل  وفتحه  احملددة  املدة  خالل 

القليلة املقبلة .
صفاء كوثر بوعريسة 

 سكان  برج بوعريريج  يتطلعون لرفع الغبن عن مرضاهم
استمرار وتيرة إنجاز مشروع القرن '' مستشفى بن عبيد أحمد ''
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التحضير  لالنتخابات، رسمًيا، في  المستقلة  الوطنية  السلطة   شرعت 
مع المندوبين الوالئيين والمحليين لتنظيم االستفتاء على الدستور، لتنتقل 
بعدها للتحضير لالنتخابات التشريعية والمحلية، بحسب ما أعلنه رئيُسها 

محمد شرفي.
و أوضح شرفي أن هيئته »مستعدة لتقديم جميع المقترحات التي من 
شأنها أن تساعد في تعزيز دور السلطة وعملها على أرض الواقع«. هذه 
االنتخابات المسبقة من شأنها فتح ملفات واسع، خاصة ما تعلق بالتمثيل 
أمر  التنفيذية؛  للسلطة  موازية  مستقلة  تشريعية  سلطة  وإرساء  الحقيقي 

سيبقى رهانا إلى غاية إرساء قواعده.

 طالب المئات من سكان والية ورقلة الوالي بوبكر بوستة بضرورة تخصيص 
يوم الستقبالهم، وتلقي شكاواهم بشكل مباشر دون وسيط أو طرف ثالث؛ إذ أفاد 
وجههم  في  أغلَق  قد  ورقلة  والي  بأن  الوطن«  »أخبار  يوميَة  منهم  العشراُت 
كافة منافذ اإلصغاء إلى انشغاالتهم ومنع دخول المواطنين عليه. كما ألغى يوم 
صه للمواطنين )يوم الثالثاء(، مستغربين هذه  االستقبال الذي كانت الوالية تخصِّ
اإلجراءات التي تغذي احتقان الجبهة االجتماعية، خاصة أن توصيات الوزارة 

وحتى الرئاسة تقضي بفتح األبواب والمنافذ !

 ُمشـاغبة قـاتلة!

العسكرية  المعلومات  في  المتخصص  الجزائري  الموقع  أورَد   
)Menadefense( أن الجزائر ستقتني من روسيا 14 مقاتلة شبح 
)chasseurs furtifs Su-57(، لتصبح بذلك أّول زبون يصّدر إليه 

الُمصنِّع الروسي هذه الطائرة المقاتلة االستثنائية من الجيل الخامس.
قاذفة   14 اقتناء  أجل  من  أيضا  تعاقدت  الجزائرية  الجوية  القوات 
من نوع )Su-34( و14 مقاتلة سيادة جوية من نوع )Su-35(، كما 
تم التعاقد من أجل اقتناء سربين آخرين بعدد 14 طائرة لكل نوع من 

الطائرات.
2025، حيث سينشر  نهاية  إلى  تباعا  الجزائر طائراتها   ستتسلّم 
من  وسرب   )Su-30MKA( مقاتالت  من  سربين  الجزائري  الجيش 
نوع  من  آخر  وسرب   )Su-35( نوع  من  وسرب   )Su-57( نوع 
)Mig-29M2( وسربين من نوع )Su-24( المحّدثة وسرب من نوع 
)Su-34( ألسطول القاذفات، كما سيتم تدريب الطيارين على طائرات 

.)Yak-130(

سكيكدة تكسُر حاجَز االسِتمارة 
 يف مراسلة عاجلة وّجهها والي والية سكيكدة عيسى عروة إلى مديرية التشغيل، 
طلب املسؤول إلغاء العمل رسميا باستمارات البحث التلقائي للتوظيف يف الشركات 
االقتصادية، وهي الطريقة التي فضحت تصرفات بعض املسؤولني سواء يف املؤسسات 
االقتصادية أو على مستوى مديرية التشغيل ووكاالتها عبر الوالية، ودفعت بالعشرات 
من العاطلني عن العمل إلى االحتجاج نهاية األسبوع املاضي ومحاصرة مقر الوالية.
منهم  أن االستمارات سرقت  قد احتجوا، مؤكدين  البطالني  العديد من  وكان 
هذا،  الوالية.  املوجودة يف  االقتصادية  املؤسسات  كبرى  عيشهم، خاصة يف  لقمة 
لبعض  وفرصة  الّبطال،  الشباب  رقاب  على  مسلطا  سيفا  االستمارة  الوالي  واعتبر 
املدراء يف املؤسسات االقتصادية لتمكني معارفهم وأقاربهم من مناصب العمل دون 
هذه  مستوى  على  العمل  عروض  وضع  تتمثل يف  التي  التقليدية  للعروض  اللجوء 
يف  بها  العمل  يسمح  ال  التلقائي  البحث  وثيقة  أن  إلى   - هنا   - نشير  املؤسسات. 

املركبات االقتصادية الكبرى، غير أن سكيكدة ظلت تعمل بها منذ سنوات.

العامر بوالية بومرداس حادثة غريبة  بلدية شعبة  أول أمس،   شهدت، 
خلفت تسّمم 34 تلميذا في الطور المتوسط بزيت الكافور، ما استدعى تحويلهم 

إلى العيادة متعددة الخدمات لتلقي اإلسعافات الضرورية.
وتمثلت الحادثة التي أثارت سخطا واسعا لدى األولياء، حسبما أفادت به 
مصادر محلية »أخبار الوطن«، في إقدام بعض التالميذ المشاغبين بمتوسطتي 
ابن باديس ومحمد السعيد بوزرزور الواقعتين بالبلدية ذاتها على إذابة مادة 
يستنشقون  بالمتوسطتين  تالميذا   34 ما جعل  األقسام،  الكافور على مدفآت 

زيت الكافور السام. 
 وذكرت مصادرنا أن سيارات اإلسعاف التابعة للحماية المدنية اسُتقدمتا 
من بلديتي يسر وبرج منايل، لنقل المصابين من التالميذ وتقديم اإلسعافات 
العامر  بشعبة  الخدمات  متعددة  العيادة  إلى  تحويلهم  قبل  فورا،  لهم  األولية 
الستكمال العالج، فيم حّول تلميذ آخر على مستشفى برج منايل، كوّن حالته 

كانت خطيرة نظرا إلى تسممه الحاد.

 عاد ملف التَّعيين والّتراجع عن ليثير عالمات 
قطاعا  أمس  أول  مّس  أنه  خاصة  كبيرة،  استفهام 
المسؤول  تغيير  إعالن  من  سويعات  فبعد  حّساسا؛ 
إلغاء  عن  أُعلَِن  بالجمارك،  هرم  بأعلى  الموجود 
الباب  فتح  الذي  األمُر  ُيذَكر!  توضيح  دون  القرار 
مشّرعا على تساؤالت عديدة لدى المواطنين، الذين 
طلبوا توضيحا خاصًة أن األمر طاَل جهازا حّساسا 
يتطلّب الّتَثُبَت والّروّية إذا ما تحّققت النّية في بناء 

الجزائر الجديدة. 

الجيش يبُسُط جناَحه!

لطة.. على َقدٍم وَساق!  السُّ

ّتعييٌن وّتراُجع.. 
واالستفهام َمشروع!

 ..)V.I.P( الـ 
فـي ورقــلة!
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بعد اقتناء 10 االف طن من البطاطا من خاللها

هل ينقذ »السيرباالك« 
مزارعو وادي سوف؟

رشيد شويخ

 8 فإن  املصادر  ذات  حسب  و 
الكمية  قاموا ،بإقتناء هذه  متعاملني 
من  البطاطا  من  هامة  اعتبرها  التي 
خالل  نظام ضبط املنتجات الفالحية 
واملعروفة   اإلستهالك   الواسعة 
إختصارا  ب« السيرباالك » ، وهو ما 
سينعكس إيجابا على أسعار البطاطا 
يف أسواق اجلملة بوالية الوادي التي 
إنتاج  وطنيا   يف  األولى  الرتبة  حتتل 
بني  اإلستهالك  الواسعة  املادة  هذه 
قارب  إنتاج  ،  بحجم   اجلزائريني 
سعر  وصل  ،حيث  قنطار  ماليني   9
دج   30 إلى حدود  أمس  الكيلوغرام 
،يرتقب أن يرتفع أكثر مع  انخفاض 
حجم الكميات املعروضة يف مختلف 
وصول  و   ، جهة  اجلملة  من  أسواق 
السعر  فيها  مبا  للفالحني  املعلومة  هذه 
بلغ  والذي  طن   االف   10 شراء 
متوسط سعر الكيلوغرام ما بني 35  و 
40 دج   من جهة أخرى ،  وحسب 
ذات املصادر فإن العملية شملت  تسع 
إنتاجا  األكثر  بأنها  تصنف  بلديات 
وهي   ، الوادي  والية  مستوى  على 
 ، الرقيبة   ، ،قمار  ورماس  بلديات 
حاسي خليفة ،املقرن ،وادي العلندة 
،الطريفاوي ،حاسي خليفة و تغزوت 

.
إطار  يف  اآللية  هذه  تطبيق  ويأتي 
املسطر  ''االستعجالي''  البرنامج  تنفيذ 
لوزارة الفالحة والتنمية الريفية املتعلق 
ملشكل  وآنية   عملية  حلول  بتقدمي 
األكثر  وهي  البطاط،  إنتاج  فائض 
استغالل  إلى  تهدف  باعتبارها  جناعة 
وحتويله  اإلنتاج  يف  الفائض  هذا 

السوق  لضبط  استراتيجي  كمخزون 
والطلب  العرض  بني  توازن  وضمان 

حلماية املنتج واملستهلك.
املنتجات  ضبط  نظام  أن  يذكر 
اإلستهالك   الواسعة  الفالحية 
السيرباالك  إختصارا  ب«  واملعروفة  
من  املنتج  شراء  على  تعتمد   ،«
يقوم  ،ثم  مناسب  بسعر  املزارعني 
التبريد  غرف   يف  بوضعها  املتعامل 
ارتفاع  عند  إخراجه   يتم  أن  إلى   ،
ويتلقى   ، السوق  يف  البطاطا  سعر 
كيلوغرام  كل  عن  الدولة  من  تعويضا 
ما  وهو  التبريد   غرف  يف  تخزينه  يتم 
هامش  بتحقيق  للمتعاملني   يسمح 
اإلنتاج  تكاليف  يغطي  مقبول   ربح 

ويزيد .
مديرية  مصالح  وكشفت  هذا 
التخزين  آلية  ،أن  بالوادي  الفالحة  
املجاني ، و  التي أقرتها وزارة الفالحة 
حماية  إطار  ،يف  الريفية  والتنمية 
الفالحيني من تدني أسعار البطاطس 

يف السوق ، لم تلقى أية استجابة من 
طرف فالحي وادي سوف ،ألسباب  
حتى  تغطي  ال  كونها  محضة  جتارية  
لغرف  ونقله  احملصول  جني  تكاليف 
التبريد ،اضافة  إلى عدم وضوح فيها 
وكذا  املنتوج  تسجيل  كيفية  جلهة  
تقتضي  التي  التبريد  عملية  رقابة 
إلى   باإلضافة  ،هذا  خاصة  شروطا 
ما  ،وهو  التخزين  مدة  حتديد  عدم 
تفضل  منهم  العظمى  الغالبية  جعل 
كون   « السيرباالك   « آلية  تشملها  أن 
متكنهم من احلصول على مستحقاتهم 
لهم  يسمح  ،ما  احلني  يف  املالية 

التحضير ملوسم الغرس القادم .
والية  يف  الفالحون  وطالب  هذا 
الوادي ،بتوسيع و تسريع العملية أكثر 
كونها لم تشمل إلى نسبة ضئيلة جدا 
يرتفع  ،والذي  الضخم  إنتاجهم   من 
سنة بعد سنة ،كما دعوا ألن يشمل  
تطبيق اآللية باقي البلديات املنتجة يف 

والية الوادي .

تندوف

استالم أول شحنة من األسماك  
الطازجة المستوردة 

تراب  إلى  الطازجة  األسماك  منتوج  من  استيراد  أول شحنة  وصلت 
احلدودي  املعبر  عبر  املوريتانية  نواديبو  مدينة  من  قادمة  تندوف  والية 

اجلزائري املوريتاني مصطفى بن بولعيد
من  طن  ال15  الطازجة  األسماك  مادة  من  املستوردة  الكمية  وفاقت 
خالل خمسة أصناف من األسماك الزرقاء والبيضاء والتي وصلت سليمة 
ومطابقة لكل املواصفات الصحية املطلوبة ضمن العملية األولى من نوعها 
رئيس  أوضح  كما   2018 من سنة  أوت  احلدودي شهر  املعبر  إنشاء  مند 

مفتشية البيطرة مـحمد شاقور جلطية .
وإمتام  والصحية  القانونية  الشروط  استوفت عملية االستيراد كل  وقد 
والتي  التجارية  املعامالت  املتعلق مبثل هذه  امللف  املطلوبة يف  الوثائق  كل 
حتصلت من خالله شركة ذات مسؤولية محدودة على التفويض الصحي 
الذي يسمح بجلب األسماك الطازجة وذلك بترخيص من وزارتي الفالحة 

والتنمية الريفية وفق ذات املصدر.
وخضعت الكمية املستوردة لعملية الفحص الدقيق للتأكد من سالمة 
التي  املسافة  رغم  سليمة  ظروف  يف  احمللية  السوق  وصل  الذي  و  املنتوج 
تفصل مدينة نواديبو عن مدينة تندوف والتي تتعدى 1600 كلم مما حتم 
على القائمني عليها قطع املسافة يف وقت ال يتعدى 42 ساعة دون توقف 

من أجل ضمان وصول سليم وصحي لهذا املنتوج كما أشير إليه.
ق.م

 مديرية النقل لوالية ورقلة مطالبة بالتدخل

فوضى النقل بالجهة الشمالية تؤرق 
المسافرين  والناقلين 

أصبح قطاع النقل بوالية ورقلة من اكبر  القطاعات التي تعرف تسجيل 
مخالفات باجلملة يوميا يقوم بها الناقلون على مختلف اخلطوط خاصة خطوط 

اجلهة الشمالية املعروفة مبنطقة أنقوسة وأفران.
املعمول  والتشريع  القوانني  مخالفة  على  املنطقة  بهذه  الناقلون  يعمد  و   
به مستغلني يف ذلك غياب آليات الرقابة ملصالح قطاع النقل باملنطقة. وكذا 
تناقص عدد الناقلني ليقوموا مبختلف املخالفات دون مراعاة احلد األدنى من 
حقوق الركاب. ومن بني أهم املخالفات التي يسجلها هؤالء هي حشو احلافلة 
املرورية مما يعرض  الرقابة  بالركاب وتغيير اخلطوط املمنوحة هروبا من أعوان 
العديد من الركاب ملشاكل املواقف الرسمية، حيث كثيرا ما تعرض بعض 
املواطنني لعدم توقف أصحاب احلافالت عند بعض املواقف الرسمية بسبب 
مجموعة  القانونية.  املقاعد  عدد  جتاوزهم  جراء  التفتيش  نقاط  من  هروبهم 
التي أصبحت حتدث  التجاوزات  استاءوا من مثل هذه  الذين  املواطنني  من 
القانونية وهو ما فتح  الرقابة  أنواع  بصفة يومية وبدون اخلضوع ألي نوع من 
الشهية والباب على مصرعيه أمام فراعنة خواص النقل العمومي للمسافرين 
ليسيروا القطاع كيفما يشاؤون وعدم احترام املواعيد احملدد القالع مما احدث 
األخطار  لبعض  والنساء  السن  كبار  خاصة  بعضهم  يعرض  للزبائن  تدافعا 
كالدهس والسقوط بسبب االزدحام والتدافع نحو حافالت النقل كما يستغل 
ناقلوا اجلهة اجلنوبية نقطة إهتراء الطرق بسبب دخول أغلبها ضمن مشروعات 
ليتخذوا  واألخرى   الفينة  بني  الصحي  الصرف  قنوات  تأهيل  واعادة  ترميم 
التفتيش.  من  الهروب  محور  أغلبها يف  ألنفسهم خطوطا جديدة تصب يف 
وقد أكد مواطنون من قرية البور وأفران بأنهم يتكبدون مشاقا يومية للحصول 
على قدم أو رجل داخل حافالت النقل التي تنقل املواطنني من وإلى أنقوسة 
كما أكد نفس املوطنني بأنهم معزولون نهائيا عن وسائل النقل خاصة منطقة 
غرس بوغفالة ودبيش وحتى قرية البور ببلدية أنقوية أين يعمد الناقلون إلى 
جتاهل هذه املواقف الرسمية متوجهني مباشرة إلى منطقة أنقوسة وعليه تبقى 
هذه التجاوزات تسجل يوميا على حساب كرامة املواطن يف ظل غاب فعلي 

وملموس لعيون ورقابة مصالح القطاع بالوالية.
زاهية سعاد

السكان يطالبون بتدخل السلطات الوصية 
زحف الرمال يلتهم عددا من الطرقات الرئيسية والفرعية بالوادي

البلدية  الطرقات  معظم  تشهد 
بلديات  من  بعدد  املتواجدة  والوالئية 
األرصفة  مختلف  وكذا  الوادي  ،  والية 
املوجودة على جنبات ووسط هذه الطرق 
الرمال  تكدس  كارثية  جراء  وضعية 

فيها.
العابرين  من  الكثيرون  ويشتكي 
يربط  ،الذي  احلزامي  الغربي  للطريق 
الوالية  جنوب  ببلديات  الوادي  مدينة 
تربط   التي  الفرعية  الطرق  يف  ،خاصة 
أحياء البياضة والرباح بالطريق الرئيس ، 
حيث يتفاجؤون باملشهد احملبط لطرقاتها ، 
التي  تغزوها األتربة والرمال ،وال ينحصر 
تكدس الرمال يف الطرقات الواقعة خارج 
الى   تتعداه  بل  السكانية  التجمعات 
الطرقات الواقعة يف وسط املدن ،و كذلك 
األرصفة، والفواصل التي تقسم الطرقات 

يف  واهترأت  تهدمت  التي  و  املزدوجة، 
طرف  من  والالمباالة،  اإلهمال  ظل 
املجالس  مستوى  على  املسؤولة  اجلهات 
الشعبية البلدية الثالثني املشكلة للوالية 
يف  تتحكم  أن  املفروض  من  و  التي   ،

الوضعية وجتد حال مناسبا لها.
 ، املنطقة  سكان  من  وعبر  العديد 
جراء  الشديدين  واستيائهم  تذمرهم  عن 
مختلف  إليها  آلت  التي  املزرية  احلالة 
السائقني  ،خاصة  الرئيسية  الطرقات 
حسبهم  الطرقات  باتت  و  الذين  منهم 
رملية، خصوصا عند  عبارة عن مسالك 
سير مختلف مركباتهم على مستوى هذه 
والرمال  امتألت  باألتربة  التي  الطرق 
حركة  عرقلة  وافر  يف  بقسط  ،لتساهم 

السير بها ، كما شوهت املنظر العام.
األتربة  بأن  املنطقة  سكان  وأضاف 

وكذا  الطرقات  جنبات  على  املتواجدة 
وبحكم  ،تسببت  األرصفة  حواف  عند 
أنها متراكمة منذ مدد طويلة يف تضاعف 
والربو  احلساسية  بأمراض  اإلصابة  خطر 

وغيرها من أمراض اجلهاز التنفسي  .
،  يناشد  املزرى  الوضع  هذا  وأمام 
املعنية  اجلهات  الوادي  والية  سكان 
وضع  قصد  العاجل  التدخل  ،ضرورة 
الرئيسية  الطرقات  ملشكل  مناسب  حل 
اآلجال  أقرب  ،يف  املتهرئة  واألرصفة 
الفكرة  تعميم  إلى  ،ودعوا  املمكنة 
بلدي  شعبي  مجلس  بها  بادر  التي 
خالل  من   ، الوالية  بعاصمة  سابق 
القاعدة  ،ذات  املتحركة  األرصفة  إقامة 
املفتوحة األسفل لتسمح بتحرك الهواء ، 

وال تتكدس الرمال فيها
رشيد شويخ

كشفت مديرية المصالح الفالحية لوالية الوادي على أن عددا من المتعاملين اقتنوا  10 االف طن من منتوج البطاطا  
من فالحي الوالية ،في إطار تفعيل آلية نظام ضبط المنتجات الفالحية واسعة اإلستهالك  »السيرباالك »، والتي 

باع الفالحون  من خاللها  منتوجهم بسعر  ما بين 35 و 40 دج  ، وهو ما سيكون له أثر إيجابي  على سعرها في 
السوق .
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أخبار الجنوب

زاهية سعاد 
 عيون عذبة لسونطراك محرمة على 

الفالحين
بزيارة  الوطن   أخبار  يومية  قامت 
املعروف  الفالحي  للمحيط  استطالعية 
الوقوف  أجل  من   « زقة  »عني  ب  محليا 
ميدانيا على معاناة السكان يف ضل غياب 
و هو  أال   البشرية  للكائنات  أساس احلياة 
مياه الشرب و بعد طريق صحراوية عبدتها 
وصعبة  صيفا  جافة  و  سونطراك حارة 
الفالحي  احلوض  دخلنا   ، وشاقة شتاءا  
الذي يقع وسط عيون مائية و أبار نفطية  
مينع  و  سونطراك  ملجمع  ملك  كلها  كثيرة 
من  استغاللها  او  منها  اإلقتراب  باتا  منع 
طرف الفالحني على الرغم من أنها عذبة 
كلهم  سونطراك  عمال  و  الفالحني  أن  و 
احلوض  نفس  يف  يعيشون  و  جزائريني 
قد  و  الفالحني  تعبير  حد  على  البترولي 
القانون  بكون  البترولية  املؤسسة  حتججت 
))عني  باستغالل  للفالحني  يسمح  ال 
للغيون  العامي  املصطلح  وهو  الطوفان(( 
لهذا  مبحاذاة  تقع  وكلها  العذبة  الساخنة 
احمليط الفالحي بحجة افتقار العملية آللية 
قانونية أو ترخيص من السلطات الوالئية 
ممثلة يف شخص والي الوالية أو املدير العام 
ملجمع سونطراك و هو ما اعتبره الفالحون 
حكم باإلعدام عليهم و على بساتينهم و 

عيالهم ومصدر رزقهم.
  بلدية الرويسات راسلت سونطراك 

ولم تتلق ردا
و قد أفاد الفالحون الذين زارتهم يومية 
أخبار الوطن و وقفت على حجم معاناتهم 
أن مصالح بلدية الرويسات سبق لها و ان 
بحوض  لسونطراك  اجلهوي  املدير  راسلت 
بركاوي التابع جغرافيا لبلدية الرويسات و 
أخبار  تلقت  انسانية  رسالة  استعطفته يف 
الفالحون  أصر  منها حيث  الوطن  نسخة 
يف  اإلنساني  اجلانب  مراعاة  على  فيها 
لم  البترولي   املجمع  غير  الرسالة  مضمون 
يرد ال سلبا و ال إيجابا على الرسالة واضعا 
قاب  عيالهم  و  األهالي  مستقبل  بذلك 
قوسني أو أدنى من املوت عطشا خاصة و 
خالل موسم احلر بورقلة و الذي يعد من 
تتعدى  حيث  عامليا  احلارة  املواسم  أقسى 
درجات احلرارة عتبة 56 درجة مئوية حتت 
 ، جوان  أشهر  األحوال  أحسن  يف  الظل 

جويلية و أوت من كل سنة ....
 أهلي اقليم  بن كحلة الفالحي 

يستنجدون بوزير الفالحة 
كحلة  بن  اقليم   أهالي  رفع  قد  و 

الفالحي املعروف بعني زقة نداء استغاثة 
عاجل لوزير القطاع  عبر منبر أخبار الوطن  
علها جتد لدى مصاحله و املصالح الوالئية 
املعية آذانا صاغية بعد أن أوصدت جميع 
املوت عطشا  بات  و  األبواب يف وجوههم 
يتهددهم يف كل حني و حلظة خاصة إذا 
ما علمنا مبوت اثنني من الفالحني عطشا 
بن  محيط  من  مقربة  على  املاضي  العام 
ماء  من  يحمالنه  ما  نفد  أن  بعد  كحلة 

شروب .
 والي ورقلة و مصالح الفالحة 

مدعوون للتدخل 
و تبقى املصالح الفالحية و والي والية 
لها  التي  احمللية  السلطات  كافة  و  ورقلة 
العاجل  للتدخل  مدعوة  باملوضوع  صلة 
اقليم  فالحي  ملعاناة  حد  وضع  أجل  من 
بن كحلة الفالحي مع مياه الشرب حيث 
ال تبعد عني الطوفان التي حفرتها مصالح 
احمليط  عن  متر   700 بـ  سوى  سونطراك 
العيش  من  الفالحون  سيتمكن  حيث 
الوالئية  السلطات  قامت  ما  إذا  بسالم 
البترولي  بركاوي  حوض  مجمع  مبراسلة 
للسماح لهم باستغالل مياه عني الطوفان 
التي لم تعد مصالح سونطراك بحاجة إليها 
النفط  تبريد  إلى  عمدت  أن  بعد  أصال 
بوسائل تكنولوجية بديلة عن املاء حسب 

تصريحات الفالحني بدال من املياه 
 موز و عنب و فاكهة بحاجة الى 

مياه السقي
زقة خصبة  عني  تربة حوض  لكون  و 
الفالحي  انتاجها  فإن  للزراعة  صاحلة  و 
أشجار  على  وقفنا  فقد  متنوع  و  وفير 
الزيتون و التفاح و اإلجاص و على أشجار 
احلمضيات من مليمون و برتقال و سفرجل 
و حتى املوز يثمر بحوض بن كحلة هذا و 
كذا البطيخ بأنواعه و اخلضروات املوسمية 
باخالف ألوانها و حتى الكوكاو يؤتي أكله 

السقي  مياه  أن  غير  زقة  بن  بحوض  هنا 
املاحلة جعلت عملية منو األشجار و إثمارها 
سونطراك  ردم  بعد  خاصة  مستحيال  أمرا 
للعني العذبة التي كانت تروي احمليط بحجة 
احتمال سقوطها يف أية حلظة غني الزمن 
أثبت العكس فال الفالحون استفادوا من 
العذبة و ال هي سقطت  مصدقة  مياهها 
حتول  حيث   ، الواهية  سونطراك  فرضية 
يزيد  التي  املاحلة  باملياه  للسقي  الفالحون 
4.5 غرام حسب  الكلور فيها عن  معدل 
و  باحلوض  الفالحيني  املهندسني  أحد 
التي قضت مبلوحتها على جنبات واسعة 
من احمليط األمر الذي جعل العشرات من 
البالستيكية  بيوتهم  يبيعون  الفالحني 
بغرداية  الفحل  حاسي  حوض  لفالحي 
بأبخس األثمان و يهجرون الفالحة بدون 

رجعة . 
 40 فالحا دون مياه و ال كهرباء 

الفالحني  حياة  املعاناة  بهذه  تبقى  و 
البالغ عددهم أزيد من 40 فالح جحيما 
الشرب  مياه  وجود  عدم  بسبب  مصفى 
مبنازلهم الريفية التي بنتها بلدية الرويسات 
باملياه  ال  توصلها  لم  و  15سنة   منذ 
الريفية  الكهرباء  بشبكات  ال  و  الشروب 
املراوح  و  املكيفات  يبقى استعمال  حيث 
الكهربائية يف أشهر احلر التي تنطلق بورقلة 
سنة  كل  من  آفريل  منتصف  من  بداية 
حلما يستحيل حتققه عاى أرض الواقع بل  
عدم  إلى  باإلضافة  هذا  مستحيال  أمرا  
توصيل البيوت الفالحية باملياه الشروب و 
هو ما زاد إلى أعباء الفالحني أعباء أخرى 
مياه  جلب  إلى  الفالحون  يضطر  حيث 
الشرب من مدينة ورقلة أسبوعيا على بعد 
طريق  على  كيلومترا   35 اقلها   مسافات 
سونطراك   صهريج  انتظار  أو  صحراوية  
عطش  من  يغني  ال  و  يسمن  ال  الذي 

فالحي احلوض .

رفع أهالي الحوض البترولي بن كحلة الواقع على بعد نحو 34 إلى 40 كيلومترا جنوبي عاصمة الوالية ورقلة 
تحديدا ببلدية الرويسات نداء استغاثة عاجل لوالي الوالية  و لوزير الفالحة و التنمية الريفية لرفع الغبن عنهم 
و المتمثل أساسا في عدم توفر المنطقة على شبكات مياه الشرب و شبكات الكهرباء الفالحية وعيون سقي المحيطات 

الفالحية ما حول حياتهم إلى جحيم.

سونطراك استحوذت على آبار المياه العذبة 

  فالحو حوض بن كحلة البترولي 
بورقلة بال ماء وال كهرباء

أخبار النعامة 
غرس أكثر من 374 

هكتارا بأشجار الزيتون 
أكثر  مساحة  النعامة  والية  عبر  غرست 
من 374 هكتارا بشجيرات الزيتون خالل هذه 
السنة لتقفز بذلك املساحة املغروسة باألشجار 
املثمرة إلى 1647 هكتارا ومت حتقيق هذه املساحة 
على  البرامج  مختلف  تطبيق  بفضل  اإلضافية 
غرار الصندوق الوطني لتنمية ودعم االستثمار 
الريفية  للتنمية  اجلوارية  واملشاريع  الفالحي 
السهوب.  لتطوير  السامية  احملافظة  وبرامج 
وبلغت حملة اجلني لهذه السنة التي انطلقت 
من  أكثر  جني  املاضي   نوفمبر  شهر  منتصف 
تشمل  الزيتون  محاصيل  من  قنطار   8400
هكتارا   344 من  بأكثر  تقدر  منتجة  مساحة 
من  العديد  عبر  وفيرا  منتوجا  أعطت  والتي 
املستثمرات واحمليطات الفالحية التي تستعمل 
أغلبها  والواقعة  بالتقطير  الري  تقنيات  عبرها 
والعني  والبيوض  وعسلة  صفيصيفة  ببلديات 

الصفراء وجنني بورزق.

تدابير لحماية الموارد 
اإليكولوجية  بالمناطق 

الرطبة 
اإلجراءات  من  جملة  جتسيد  يف  شرع 
عبر  اإليكولوجية  املوارد  حماية  إلى  الرامية 
اتفاقية  إطار  املصنفة يف  الثالثة  الرطبة  املناطق 
مساحتها  تتجاوز  التي  النعامة   بوالية  رامسار 

إجماال 221 ألف هكتار .
إشراف  حتت  اإلجراءات  هذه  تندرج  و 
إطارات علمية من مصالح قطاع الغابات بالوالية 
ضمن نظام مراقبة ومتابعة مستمر وبعيد املدى 
والشطوط  املائية  املسطحات  تثمني  إلى  يهدف 
الطبيعية التي تتوفر عليها الوالية واحلفاظ على 
الثروة احليوانية والنباتية وأصناف الطيور املائية 

احملمية التي تتوفر عليها .
 

غياب الوعاء العقاري 
يرهن انجاز المشاريع 

التنموية 
التي  العقارات  غياب  مشكل  أصبح 
والية  يف  اجلديدة  االستثمارات  تستوعب 
املستثمرين  يواجه  رئيسيا  عائقا   ، النعامة 
اجلدد خصوصا مع اإلجراءات التشجيعية التي 
اتخذتها الدولة من أجل خلق فرص عمل كافية 
جديدة  اقتصادية  ديناميكية  لبعث  للشباب 
معظم  يجد  اإلطار  هذا  ويف  الوالية.  ذات  يف 
املقبلني على بناء مشاريع اقتصادية استثمارية 
صغيرة عدة صعوبات متنع متكنهم من احلصول 
هذه  إقامة  أجل  من  مقرات  أو  محالت  على 
املشاريع، يف حني ال تزال املئات من الوعاءات 
بحجة  أشخاص  عليها  استحوذ  التي  العقارية 
قطع  عن  عبارة  منذ سنوات مضت  االستثمار 

مسيجة دون أثر للمشروع املزمع اجنازه.
 جمعها : س.ابراهيم
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ا-اليان

تشهد العديد من قرى بلدية بني زمنزار 
التنموية  املشاريع  مختلف  يف  فادحا  نقصا 
معيشتهم  مستوى  حتسن  أن  شأنها  من  التي 
فهي  والتهميش،  العزلة  من  وتخرجهم 
التي  الضرورية واحليوية  الهياكل  تفتقر ملعظم 
العادية  واحلاجيات  اخلدمات  توفير  بإمكانها 
للسكان وأول مشكل طرحه السكان القاطنون 
ملختلف  البلدية خالل عرضهم  هذه  قرى  يف 
وحدات  غياب  منها،  يعانون  التي  النقائص 
يضطرون  أنهم  أكدوا  بقراهم،حيث  العالج 
إلى االنتقال إلى مقر البلدية من أجل تلقي 
العالج وأشاروا يف هذا السياق إلى أن الوحدة 
تشهد  البلدية  بوسط  املتواجدة  الصحية 
من  هائلة  أعداد  لتوافد  نظرا  كبيرا،  اكتظاظا 
واألحياء  القرى  مختلف  من  عليها  املواطنني 
على  صعب  ذ  ذاتها،  بالبلدية  املتواجدة 
املريض أن يتلقى اخلدمات الصحية يف الوقت 
األحيان  من  الكثير  يف  يؤدي  مما  املناسب، 
وبالرغم  للمرضى  صحية  مضاعفات  إلى 
إمكانيات  على  تتوفر  املصلحة  هذه  أن  من 
الفريق  أن  إال  بها،  بأس  ال  وبشرية  مادية 
الصحية  اخلدمات  تقدمي  عن  يعجز  الطبي 
الطوابير  بسبب  املطلوب  وباملستوى  وقتها  يف 
ذلك،  جانب  إلى  املرضى  من  الالمنتاهية 
الترفيهية  الهياكل  املنطقة نقص  طرح شباب 
للشباب،  دار  غرار  على  والرياضية  والثقافية 
فضاءات  من  وغيرها  القدم  كرة  مالعب 
اللعب فهذا النقص يحرم هؤالء الشباب من 
مواهبهم  استثمار  ومن  فراغهم  أوقات  قضاء 

اإلبداعية السيما يف ظل تفاقم حدة البطالة 
يالزمهم  الذي  األسود  بالشبح  وصفوها  التي 
فالبعض منهم يضطر لالنتقال إلى مقر البلدية 
إلى  يذهبون  وآخرون  الشباب  بدار  لاللتحاق 
لكن  فراغهم  أوقات  لقضاء  املجاورة  املناطق 
يبقى الشباب غير امليسور احلال األكثر الذي 
امتالكهم  لعدم  نظرا  املشكل  هذا  من  يعاني 
إمكانيات، ويف نفس اإلطار أكد سكان قرى 
املخصصة  التنموية  املشاريع  أن  البلدية  هذه 
لألشغال العمومية هي األخرى تعاني نقصا 
كبيرا، إذ أصبحت الطرقات املؤدية إلى بعض 
القرى يف حالة كارثية بسبب االهتراء والتآكل 
من  املعزولة  القرى  سكان  اشتكى  كما 
احلنفيات خاصة يف  عن  الشرب  ماء  انقطاع 
الصهاريج  أصحاب  مما جعل  الصيف،  فصل 
السكان  وأضاف  األزمة،  هذه  يف  يستثمرون 
أن  مؤكدين  السكن  يعانون من مشكل  أنهم 
إطار  يف  الدولة  لهم  قدمتها  التي  املساعدات 

جدا  ضئيلة  تبقى  الريفية  السكنات  برنامج 
مقارنة بالعدد الذي حتتاجه البلدية ومن جهة 
بني  بلدية  من  مقرب  مصدر  كشف  أخرى 
السبب  يعد  العقار مبنطقتهم  أن نقص  زمنزار 
الرئيسي الذي يعرقل جتسيد املشاريع التنموية 
ملك  هو  البلدية  هذه  يف  العقار  أن  خاصة 
احمللية  السلطات  على  يصعب  مما  للخواص، 
التي  التنموية  املشاريع  إلجناز  أرضيات  إيجاد 
التنموية  املخططات  إطار  يف  منها  استفادت 
أما بالنسبة ملشكل السكن فصرح محدثنا بأن 
بلديتهم  منها  استفادت  التي  الوحدات  عدد 
قليلة جدا مقارنة بعدد الطلبات، وأضاف أن 
استفادوا  الذين  املواطنني  من  العديد  هناك 
عن  عجزوا  الريفية  السكنات  برنامج  من 
مما  املتدهورة  املادية  إمكانياتهم  بسبب  إجنازها 
مينعهم آليا من سحب األجزاء املالية املتبقية، 
وبالتالي تسحب منه املساعدة بعد جتاوز املدة 

احملددة.

البويرة 
ربط 100 منزل ريفي بالكهرباء  

كشفت شركة سونلغاز البويرة عن شروع مؤسسات خاصة فازت مؤخرا بصفقة 
تزويد عدة قرى نائية ببلديات الوالية بشبكة الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي ، يف 
ربط 101 منزل بالكهرباء يف إطار مخطط تغطية املناطق املتبقية بالطاقة احليوية ، حيث 
املقدمة من  األرقام  وبحسب   . مليار سنتيم   53 فاق  للعملية  ماليا  خصصت غالفا 
طرف شركة سونلغاز ، فإن القرى التي بدأت فيها أشغال الربط بالكهرباء هي كل من 
احلمادية و والد يخلف  ووالد اعمر التابعة لبلدية الدشمية جنوب الوالية ، وقد مس 
هذه القرى شبكة بطول 5.2 كلم لربط 58 منزال منتشرا عبرها ، كما شملت العملية 
قرى شكرة و بني يخلف و فرغوش التابعة لبلدية مشدالة شرقا عبر شبكة طولها 2.5 
كلم و ربط 25 منزال ، إضافة إلى قرية والد ربحي بالروراوة التي مستها شبكة بطول 

1.8 كلم وربط 18 منزال .
سامية عماري

أصبحت تشكل خطرا على الوافدين عليها 
سكان األخضرية يطالبون بتهيئة عيادة 

التلقيح  الرئيسية
يطالب سكان بلدية األخضرية التي تبعد عن عاصمة البويرة بأكثر من 40 كلم 
من اجلهات الصحية بالوالية إعادة تهيئة املصحة الرئيسية املوضوعة خصيصا لتلقيح 
خطر  مصدر  واصبحت  التدهور  من  حالة  حسبهم  تعرف  حيث   ، الرضع  األطفال 
بالنسبة ألبنائهم ولألمهات يف نفس الوقت . ويعود سبب تذمر األسر بهذه البلدية 
التي تعتبر كأقدم وأكبر بلدية بالوالية ، إلى كون مساحة هذه املصحة ال تتعدى 30 
متر مربع ، وهي مساحة ضيقة تستقبل العشرات من األمهات يوميا لتلقيح أبنائهن 
الرضع ، أما األباء فيضطرون إلى البقاء خارجا وحتت أشعة الشمس واألمطار ، كما 
أن غياب مساحة مغلقة باملصحة يعرض هؤالء الرضع خلطر اإلصابة بالبرد وغيرها ، 
ناهيك عن انتشار النفايات الطبية واهتراء جدرانها . هذا الوضع أصبح يقلق األولياء 
والعاملني يف نفس الوقت ، ليدفعهم األمر إلى توجيه نداء للجهات الوصية قصد أخذ 
هذا اإلنشغال نصب اهتمامهم و يباشروا عملية إعادة تهيئة للمقر ، ضمانا لسالمة 
تزويد  التمسوا  كما   ، العمومية  للصحة  وخدمة   ، بها  العاملني  و  وأبائهم  األطفال 
املصحات اجلوارية املنتشرة باألحياء الكبرى بخدمة التلقيح مبا يحد من معاناة التنقل 

والتمركز يف مصحة رئيسية واحدة ال تكفي لألعداد الكبيرة املترددة عليها يوميا .
سامية عماري

انتخاب »عبد النور تافوكت« ميار جديدا 
لبلدية  بجاية

بلدية  رئيس  األفافاس  حزب  تافوكت«من  النور  السيد«عبد  انتخاب  مت 
بخصوص  املختصة  القضائية  اجلهة  من  نهائي  حكم  صدور  لغاية  بجاية،بالنيابة 
قرار  بجاية  والية  والي  أصدر  مؤقتا.وقد  توقيفه  مت  الذي  بجاية  بلدية  رئيس  قضية 
البلدي  الشعبي  باملجلس  له ي.ق  ونائب  ع.م  بجاية  بلدية  رئيس  بتوقيف  يقضي 
بلدية بجاية.أسباب صدور قرار التوقيف هو أن رئيس بلدية بجاية ونائبه محل متابعة 
التحقيق  قاضي  من  بأمر  القضائية  الرقابة  يف  يتمثل  قضائي  إجراء  ومحل  قضائية 

حملكمة خراطة يف تهم تتعلق باملال العام.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تسجيل حالة جديدة لداء الكلب بتالة حمزة 

سّجلت مصالح بلدية تالة حمزة بوالية بجاية،حالة جديدة لداء الكلب نهاية 
األسبوع املاضي، بعد أن تقدم أحد املواطنني لدغه قط مسعور، فتم على الفور اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة من خالل القضاء على القط، بعد أن مت التأكد من إصابته بالكلب، 
بالبلدية، كما  باملؤسسة الصحية  الالزم  العالج  تلقى فيه الشخص  الذي  الوقت  يف 
مت تسجيل إصابة عدة رؤوس أغنام بعد أن مت لدغها من طرف نفس القط وهو ما دفع 
باملصالح البيطرية إلى اتخاذ قرار ذبحها وردمها تفاديا النتشار الداء وسط بقية املاشية.
األعداد  لتزايد  أساسا  يرجع  املرض  هذا  النتشار  سبب  أهم  فان  مختصني  وحسب 
الهائلة للكالب متشردة يف شوارع وأحياء املدنوالتي تهدد بشكل مباشر أمن وسالمة 
املواطنني حيث استغرب العديد منهم وقوف اجلهات املعنية دون حراك أمام استمرار 
هذه الوضعية مطالنب بذلك منها التحرك الفوري واملباشر يف حملة واسعة للقضاء على 
كل هذه الكالب خاصة ونحن يف يف فصل الشتاء ومن بالك لفترة الصيف أين تكثر 

األمراض واألوبئة وهذا تفاديا حلاالت أخرى من هذا الداء.
بـــلقاسم.ج

تيزي وزو 
طلبة جامعة مولود معمري  يطالبون بالممهالت 

املمهالت  بوضع  احمللية  السلطات  وزو  بتيزي  معمري  مولود  جامعة  طلبة  ناشد 
السيما  الطلبة  و  باحلي  القاطنني  املواطنني  حماية  شأنها  من  يكون  والتي  بالشارع 
البراعم الصغار من مخاطر السيارات أثناء قطعهم الطريق من اجلهة السفلى للجامعة 
مولود معمري و اشتكى السكان الذين التقتهم »اخبار الوطن » من عدم توفر املمهالت 
السرعة  الناجمة عن  املرور  املواطنني من مشاكل حوادث  يؤمن حياة  الذي  بالشكل 
اجلنونية التي متيز قيادة العديد ممن يعبرون الشارع، حيث اكدوا أنهم ال يبالون متاما مبا 

قد ينجم جراء تلك السرعة الكبيرة التي يقودون بها مركباتهم. 
أ.اليان

 انعدام تام للمشاريع التنموية والهياكل الحيوية 

 أهالي »بني زمنزار« بتيزي وزو  
يعانون األمرين

يشتكي سكان قرى بلدية بني زمنزار الواقعة شرقي تيزي وزو من نقص فادح في المشاريع التنموية المخصصة 
لمنطقتهم، هذا إلى جانب الغياب شبه الكلي والتام لمختلف الهياكل الحيوية والضرورية على غرار السكن، الهياكل 

الترفيهية والرياضية وغيرها من النقائص التي تجعل معاناتهم مستمرة ومتواصلة.

الواقع  بوكروشة  حي  مؤخرا،  استفاد، 
معشوشب  ملعب  من  بومرداس  ببلدية 

اصطناعيا.
األسبوع  اخلدمة  حيز  دخل  امللعب 
املاضي وحتديدا يف 29 جانفي الفارط ، وقد 
مبعية  بومرداس  والي  افتتاحه  على  أشرف 

السلطات املدنية والعسكرية بالوالية.
فضاءا  امللعب  هذا  يشكل  أن  وينتظر 

بوكروشة  قاطني حي  لفائدة  وترفيهيا  رياضيا 
األطفال  فيهم  مبا  املجاورة  األحياء  وعديد 
الهياكل  نقص  مينعهم  الذي  والشباب، 
رياضاتهم  ممارسة  من  بالبلدية  الرياضية 
تستقطب  التي  القدم  كرة  السيما  املفضلة، 
مختلف  ومن  املواطنني  من  واسعة  شرائح 

األعمار.
من جهتهم، قاطنو حي بوكروشة عبروا 

بهم  تدعم  الذي  للمشروع  استحسانهم  عن 
بامللعب  فرحتهم  عن  كما  عبروا  حيهم، 
اجلديد، منتهزين فرصة وجود والي بومرداس 
الفضاء  هذا  على  للمحافظة  دعوة  لتوجيه 
وصفهم،  حد  على  يعتبر،  الذي  الرياضي 
متنفسا لسكان احلي واألحياء املجاورة  ببلدية 

عاصمة الوالية.
سميرة مزاري

بومرداس
 حي بوكروشة يتدعم بملعب معشوشب اصطناعيا

بومرداس  لوالية  التجارة  مديرية  أقدمت   
على غلق مذبح ببودواو البحري بسبب انعدام 

شروط النظافة به.
وأوضحت ذات الهيئة ، أن قرار الغلق جاء 
بعد زيارة قادت أعوان الرقابة وقمع الغش رفقة 
املفتشة البيطرية التابعني للمديرية إلى املذبح، 
أين الحظ األعوان بعد معاينة املكان وتفحص 
ظروف الذبح انعداما كليا للنظافة بهذا االخير.

أن  لبومرداس  التجارة  مديرية  وأشارت 
واقتراح  املذبح  نشاط  توقيف  استدعى  األمر 
الوضعية  تسوية  غاية  إلى  اإلداري  الغلق 
التي  املذبح  صور  أظهرت  جهتها،  به.من 
مبوقع  الرسمية  صفحتها  على  املديرية  نشرتها 
التواصل االجتماعي »فايسبوك« حجم القذارة 
البحري  بودواو  بلدية  مذبح  فيها  يزاول  التي 
نشاطه، بسبب الرمي العشوائي لبقايا الدجاج 

عالوة  باملكان،  والدماء  الريش  إلى   باإلضافة 
على انعدام النظافة بالعتاد املستخدم يف عملية 
الذبح.كما كشفت الصور املتداولة مدى إهمال 
إدارة املذبح وغياب الضمير املهني لدى العمال 
الذين سمحوا بوصول الوضع إلى ما هو عليه،  
املستهلك  بصحة  نفسه  الوقت  يف  ضاربني 

عرض احلائط.
سميرة مزاري

بومرداس 
غلق مذبح ببودواو البحري

قامت مصالح امن دائرة العامرية مؤخرا 
مست  االختصاص  بإقليم  شرطة  بعمليات 
مختلف أحياء و شوارع املدينة خاصة النقاط 
اجلرائم  بعض  رواج  تعرف  التي  و  السوداء 
أشكال  كل  على  القضاء  بهدف  احلضرية 
اإلجرام و من أجل بسط األمن و الطمأنينة 
لسكان هذه األحياء كما مت من خاللها القيام 

بنقاط مراقبة مبداخل و مخارج املدينة كونها 
مير بها الطريق الوطني رقم 02 و الذي يعرف 
للمركبات ،العملية  كثيفة  مرورية  حركة 
حجز  و  توقيف 05 أشخاص  عن  أسفرت 
بها  قارورة  و  باملخدرات  محشوة  سيجارة 
من  و 15 وحدة  العقلية  املؤثرات  من  سائل 
املشروبات الكحولية و أربعة أقراص مهلوسة 

األحجام  مختلف  من  نارية  دراجات  ،و  
التي  و  مرورية  مخالفات  و  جنح  بسبب 
املواطنني  سكينة  و  راحة  تقلق  أصبحت 
نتيجة قيادتها من طرف شباب دون استعمال 
كامت الصوت ,العملية القت استحسان كبير 

لدى ساكنة مدينة العامرية.
رفيق.ف

عين تموشنت
توقيف 05 أشخاص في مداهمات ألوكار الجريمة بالعامرية
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التي  السلبية  النتائج  سلسلة  بأن  يبدو 
املنتمي  غليزان  سريع  فريق  شراكها  يف  وقع 
إدارة  أّن  إلى  تشير   ، الثانية  احملترفة  للرابطة 
الفريق تسير نحو احداث الطالق بالتراضي 
مع املدّرب احلالي وهيب بورزاق، لفشله يف 
كسب الرهان وتخييب آمال األتصار واالدارة 

يف مواصلة اللعب على ورقة الصعود ..
يف  تشك  حنري  الرئيس  اظارة  وبدأت 
نساتدا  كان  الذي  بورزاق  املدرب  قدرات 
رئيسي  ملدرب  ترقيته  ومتت  مزيان  الغيى 
حيث   وعد بأن يرفع التحّدي و يقود الرابيد 
فيه  وضع  ما  حال  يف  النتائج  أفضل  إلى 

الرئيس حمري ثقته و رّقاه مدّرًبا رئيسًيا، 
جداًل  السلبية  النتائج  هذه  وسببت 
وتعويضه  بورزاق  املدرب  ابعاد  حول  كبيرا 
 ، الصعود  لعب  اجل  من  خبرة  له  مبدرب  
شبيبة  أمام  بغليزان  لنقطتني  تضييعه  بعد 
يف  خسارته  بعد  املاضي  السبت  سكيكدة 
األنصار  جعل  ما  وهو  النقاط  كامل  سعيدة 
إياها كامل  اإلدارة محّملني  يثورون يف وجه 
السريع،  نتائج  إليه  آلت  ما  على  املسؤولية 

الوضع و تضييع  انفالت  إياها من  محّذرين 
كّل ما مّت تسطيره من أهداف.

غليزان  لسريع  احلالي  املدّرب  كان  و 
إلى  أيضا   هو  ملّح  بورزاق  وهيب 
امكانية تخّليه عن مهاّمه كمدّرًبا 
الفريق  قيادة  عن  لعجزه  رئيسًيا، 

بنتيجة  سعيدة  من  العودة  إلى 
إيجابية، و احساسه بأّن التحّكم يف 

املجموعة و فرض االنضباط ليس باألمر 
الالعبني  من  احلالي  اجليل  مع  الهنّي 
الذين قد يتجاوبوا أو ال يتجاوبوا معه 
كمدّرب يف امليدان و إن سارت األمور 
بشكل عادي يف التدريبات فإّن الرهان 
اللقاءات  يف  صعًبا  يكون  قد  عليهم 
التقني  أّن  إلى  اإلشارة  مع  الرسمية، 

تفاهم  سوء  يف  وقع  قد  كان  العاصمي 
الفريق  ترّبص  خالل  األسماء  بعض  مع 

بتلمسان مطلع الشهر املنقضي.
 

ب.أمني 

رئيس  الهاوي كشف  النادي 

أن  كروم  الهادي  محمد  عنابة  ملدينة 
مباراة اجلولة الفارطة أمام أوملبي املدية 
هي األخيرة له وألعضائه التي يشرف 
تواصل  من  تذمره  على  معربا  عليها 
الرياضية،  الشركة  مسؤولي  غياب 
اآلن  يتحمل من  لن  بأنه  كروم  وقال 
بعد  الفريق خاصة  فصاعدا مسؤولية 
عبد  اإلدارة  مجلس  رئيس  خروج 
بالتالي  و  السجن  من  زعيم  الباسط 
الفريق  تسيير  قانونيًا  له  يحق  ال 
النادي  على  مسؤول  أنه  منطلق  من 

الهاوي فقط

كروم: على زعيم تحديد موقفه 
بالعودة للفريق أم ال

أنه  كروم  أكد  أخرى  جهة  من 
عبد  بني  و  بينه  صراعات  توجد  ال 
تسويقه  يتم  ما  عكس  زعيم  الباسط 
يف محيط الفريق، مضيفا بأن القانون 
على  خرقه  ميكن  وال  اجلميع  فوق 
إدارة  مجلس  رئيس  وجود  أن  إعتبار 
التي  مهامهم  إلغاء  بالضرورة  يعني 
املاضية  املرحلة  نسيير  على  إقتصرت 
التي  املتراكمة  الديون  خاصة يف ظل 
تثقل كاهل الفريق منذ مواسم عديدة 
خلت إضافة إلى مختلف الصراعات 
وتابع  الفريق  شؤون  يف  الفاعلني  بني 
محمد الهادي كروم يقول بأنه مستعد 
للعمل مع زعيم وجماعته مضيفا بأنه 
سواء  املساعدة  يد  يبخل  بتقدمي  لن 
معنويا أو حتى ماديا، كما إتهم كروم 
وراء  بأنه  معتبرا  للفريق  املالي  احملافظ 
كل املشاكل يف الفريق مبا أنه هو من 
طيلة  أثر  له  يظهر  لم  و  األمور  أخلط 
على  زعيم  فيها  غاب  التي  الفترة 
لرئيسه  مؤيدا  موقفا  إتخذ  أنه  أساس 
لفريق  العامة  املصلحة  حساب  على 

إحتاد عنابة

كروم طالب من زعيم بتقديم الحصيلة 
األدبية و المالية

يف ذات السياق قال رئيس النادي 
الهاوي بأن ديون الفريق فاقت 12 مليار 
بعد أن تقدم عدد كبير من الالعبني 
الفارط  املوسم  الفريق  كانوا يف  الذين 
على  للحصول  املنازعات  جلنة  إلى 
فترة  منذ  العالقة  املالية  مستحقاتهم 
زعيم على غرار الغوماري زياني كموخ 
فترة  أن  إلى  مشيرا  وغيرهم  عريبي 
عنابة  إلحتاد  الهاوي  للنادي  تسييره 
مستحقات  جميع  تسديد  عرفت 
سنتيم  مليار   10 تسديد  و  الالعبني 
حيث   2013 سنة  منذ  الفريق  ديون 
 3 دفع  بأنهم أخذو على عاتقهم  قال 
 3 تبقت  فيما  احلالني  لالعبني  أجور 
منحة  إلى  إضافة  عالقة  أخرى  أجور 
مباراة واحدة، من جهة أخرى طالب 
الوثائق  كل  تقدمي  زعيم  من  كروم 
واملالية  األدبية  باحلصيلتني  اخلاصة 
الصحيح  التعامل  من  يتمكن  حتى 
جلنة  إلى  جلئو  الذي  الالعبني  مع 
املنازعات مضيفا بأن بعض الالعبني 
أن  حني  يف  معينة  بقيمة  يطالبون 
مغايرة  أرقاما  منحه  الفريق  محاسب 

وغير مطابقة ملطالب الالعبني

هشام  اجلزائري  الدولي  أختير 
املثالية  التشكيلة  ضمن  بوداوي 
هذا  الكبرى  اخلمسة  للدوريات 
التي  بالالعبني  واخلاصة  األسبوع 
وتواجد  سنة،   21 عن  أعمارهم  تقل 
العديد من  بارادو رفقة  خريج مدرسة 
احلدث  صنعت  التي  العاملية  النجوم 
الدولي  غرار  على  األسبوع  نهاية 
الهولندي والعب جوفنتوس اإليطالي 
ماتياس دي ليخت إلى جانب الدولي 
الفرنسي والعب باريس سان جيرمان 

اإلختيار  هذا  يأتي  مبابي،  كيليان 
لبوداوي  الالفت  خلفية التألق  على 
مكانة  حجز  حيث  نيس  تشكيلة  يف 
باتريك  مدربه  ثقة  وكسب  أساسية 
يعتبر  وأصبح  ظرف  يف  وذلك  فييرا 
السياق  هذا  ويف  أساسية،  ركيزة 
العرضة  على  األول  املسؤول  أثنى 
الفنية لنادي نيس على العبه الدولي 
الذكي  بالالعب  إياه  واصفا  اجلزائري 

والناضج تكتيكيا

سريع غليزان

اإلدارة تفكرفي االستغناء عن 
المدرب بورزاق

اتحاد عنابة
رئيس النادي الهاوي يعلن إستقالته

بوداوي في التشكيلة المثالية للدوريات الخمسة الكبرىبوداوي في التشكيلة المثالية للدوريات الخمسة الكبرى

 الترجي يرفض إيداع شكوى 
ضد شبيبة القبائل

القدم  لكرة  اإلفريقي  اإلحتاد  إلى  بشكوى  التقدم  التونسي  الرياضي  الترجي  إدارة  رفضت 
 3 الفريق كان قد حتصل على  القبائل وذلك على خلفية مشاركة العب من  كاف ضد شبيبة 
إنذارات وهو ما يعتبر خرقا للقانون مبا أن الالعب ال يسمح له باملشاركة يف هاته احلالة، وجاء قرار 
اإلدارة التونسية بعدم تقدمي شكوى راجع إلى رفض األخيرة زعزعة العالقات املتينة بني الناديني 
التونسي واجلزائري ورفض إثارة البلبلة بني الطرفني خاصة وأن األمر لم يكن مؤثرا على حظوظ 
الترجي التونسي يف التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال افريقيا رغم اخلسارة التي 
منيو بها بهدف دون رد يف اجلولة األخيرة من املنافسة القارية، يشار بأن نفس األمر حصل مع 
بعد  الكاف  هيئة  إلى  رفع شكوى  املصريون  املصري يف قوت سابق حني رفض  األهلي  النادي 

مشاركة العب املريخ السوداني بصفة غير قانونية وهو الذي كان معاقبا ومحروما من اللقاء

استفادتها  تنفي  المبارزة   اتحادية 
بـــ 20 مليار سنتيم

لسان  التي جاءت على  التصريحات  لها  بيان رسمي  للمبارزة يف  اجلزائرية  نفت اإلحتادية 
رئيس اللجنة األوملبية مصطفى بيراف وكذا رئيس إحتادية املصارعة وأمني اخلزينة يف ذات الهيئة 
إطار  يف  النقال  الهاتف  متعاملي  أحد  طرف  من  عليها  املتحصل  املالي  املبلغ  حول  شباح  رابح 
للعبة  الرقم احلقيقي الذي إستفادت منه اإلحتادية اجلزائرية  الهيئة بأن  التمويل، وذكرت ذات 
هو 28 مليون دينار عكس القيمة التي مت اإلعالن عنها سابقا من طرف رئيس اإلحتادية اجلزائرية 
للمصارعة واملتمل يف 20 مليار سنتي، حيث أبدى تذمرة من القيمة املرتفعة للتمويل يف هاته 
الرياضة على حساب باقي الرياضات وهو الذي إتهم بوجود جتاوزات وأمور غير قانونية يف عملية 
الصحة  من  لها  أساس  وال  واملقلقة  اخلطيرة  باملغالطات  األمر  املبارزة  إحتادية  ووصفت  التمويل، 

مضيفة بأن هاته األرقام مبالغ فيها كثيرا

تايكواندو/تأهيليات أولمبياد طوكيو 2020 بالرباط

القتطاع  مصارعين  ثالثة  مشاركة   
تأشيرة واحدة 

لأللعاب  التأهيلية  الدورة  يف  مصارعني  ثالثة  إشراك  للتايكواندو  اجلزائرية  االحتادية  تعتزم 
علم  )املغرب(، حسبما  بالرباط  املقبل  فبراير   23 و   22 يومي  املقررة  بطوكيو   2020 االوملبية- 
إسالم  كلغ(،   -58( قريف  محمد  من  بكل  االمر  .ويتعلق  للتايكواندو  اجلزائرية  االحتادية  من 
قطفاية ) 85- كلغ( وشريف سواليني ) 57- كلغ(، فيما رفضت االحتادية الفرنسية للتايكواندو 
تسريح املصارعة سارة أوديدو )46- كلغ( املقيمة بفرنسا، حسبما اكده االمني العام لالحتادية 
اجلزائرية للتايكواندو، سمير معيانة يف تصريح ل«واج«.ويرى معيانة - وهو مدير الفرق الوطنية 
تأشيرة  واحدة  و »نطمح القتطاع  املغرب سيكون »عاليا«  لتأهيليات  الفني  املستوى  ان  سابقا- 
ذلك  وكان  االوملبياد  تاريخ  يف  واحدة  مرة  اال  تتأهل  لم  اجلزائر  ان  الى  مشيرا   ، طوكيو«  ملوعد 
لم  واالكابر  االواسط  الوطنية لألشبال،  املنتخبات  ان  املسؤول  بلندن .وافاد نفس   2012 سنة 
تتوقف عن التحضيرات منذ موسم 2018 2019-  بقاعة بابا حسن ) اجلزائر العاصمة(  وعلى 
املدى املتوسط ، »ُنّهز العناصر الوطنية للمشاركة شهر مايو املقبل يف بطولة افريقيا لالختصاص 
بتونس.«واضاف: » االحتادية اجلزائرية للتايكواندو شرعت يف العمل  من العدم  منذ انتخاب 
املكتب الفدرالي اجلديد . لم تكن لدينا منتخبات وطنية مبعنى ضيعنا عدة سنوات ولم نحضر 
اي خليفة  لفريق االكابر وحاليا نقوم بعملية انتقاء وتشبيب للمصارعني الذين مبقدورهم تشريف 
االلوان الوطنية مستقبال. »وستكون دورة املغرب » صعبة للغاية  ويتأهل منها  صاحب املرتبة 

األولى والثانية فقط » حسب نفس املصدر.
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جمعية الشلف

الجوارح يطالبون برأس زاوي
مولودية الجزائر 

نغيز المرشح رقم 1 لخالفة كازوني في العميد 

مفترق  يف  اجلزائر  مولودية  فريق  دخل 
يسلكها،  التي  الطريق  بعد  يجد  ولم  الطرق 
رحيل  منذ  مدرب،  بدون  يتواجد  فالنادي 
الفريق  إدارة  تغيير  مت  وقد  كازوني،  الفرنسي 
اإلدارة،  مجلس  رأس  على  أملاس  بتنصيب 
ناد  أمام  اجلزائر  كأس  من  الفريق  وأقصي 
األنصار  يزيد  كما  بوفاريك،  وداد  هو  صغير 
وآخرها  واإلدارة،  الالعبني  على  الضغط  من 
كازوني،  الفرنسي  به  أدلى  الذي  التصريح 
قائال إّن ملفه أودع لدى الفيفا ويتواجد فريق 
من  معقدة جدا،  وضعية  اجلزائر يف  مولودية 
املوسم،  هذا  مستقبله  على  تؤّثر  أن  شأنها 
األولى،  املرتبة  أجل  من  يلعب  الذي  وهو 
الوطنية،  البطولة  بلقب  التتويج  ويحاول 
رحيل  منذ  اآلن،  حلّد  مدرب  دون  فالفريق 

عن  حاليا  عاجزة  اإلدارة  أّن  ويبدو  كازوني، 
التعاقد مع مدرب آخر، السيما وأّنها كانت 
تنتظر عودة كازوني، الذي كان ال زال مرتبطا 
للعودة  أمواله  على  باحلصول  وطالب  بعقد، 
يلق  لم  أّنه  للنادي، غير  الفنية  العارضة  إلى 
الرد من قبل اإلدارة التي رفضت شروطه، ما 
جعل املدرب يودع ملفه لدى الفيفا السترجاع 
بدون  النادي  من  أبعد  الذي  وهو  حقوقه، 
أدري  »ال  له  تصريح  يف  متسائال  موافقته، 
ليصبح  مستحقاتي«،  دفع  يريدون  ال  ملاذا 
ملف كازوني، شائكا بالنسبة إلدارة املولودية 
والشركة املالكة »سوناطراك«، التي عليها دفع 
تعويض كبير لكازوني، الذي يريد استرجاع 
الفيفا ورغم تواجد املدرب  حقوقه عن طريق 
للفريق،  الفنية  العارضة  رأس  على  ميخازني 

إاّل أّنه غير متحّمس للبقاء مع األكابر، كونه 
يصر على مشروعه للتكوين، وهذا ما يتطلب 
يف  مدرب  عن  البحث  املولودية،  إدارة  من 
من  املصادر،  بعض  وحسب  وقت.  أسرع 
بسبب  املرة،  هذه  محليا  يكون  أن  املمكن 
األموال الكبيرة التي يأخذها األجانب، وهذا 
أمام الضغط الكبير املمارس من قبل األنصار 
الذين يرون فريقهم يسير مباليير »سوناطراك«، 
ولم  اجلزائر،  كأس  من  مبكرا  أقصي  أنه  إال 
يبق له الشيء الكثير لينهي مغامرته العربية 
أنه إن واصل  العرب لألندية، كما  يف كأس 
بهذه الطريقة يف التسيير، سيضيع على نفسه 
أيضا البطولة الوطنية رغم أنه يف املرتبة الثانية 

يف الترتيب العام.
محمد.ل

خودة  كرمي  قسنطينة  شباب  مدرب  يريد 
شرع  أن  بعد  واحد،  بحجر  عصفورين  ضرب 
يف التحضير للمباراة القادمة أمام احتاد اجلزائر، 
رغبة  إلى  بالنظر  األهمية  غاية  يف  تعتبر  والتي 
السريعة  العودة  املعلقة، يف  أبناء مدينة اجلسور 
األخير  التعثر  بعد  اإليجابية،  النتائج  لسكة 
وتضييع  الديار،  داخل  الساورة  شبيبة  أمام 
أحد  على  التنافس  سباق  يف  مهمتني  نقطتني 
املراتب املؤهلة ملنافسة قارية، األمر الذي جعل 
املدرب خودة يطلب من أحد معارفه، تسجيل 
املقبلني  منافسيه  ووفاق سطيف  لقاء سوسطارة 
وأن  سيما  التوالي،  على  والكأس  البطولة  يف 
التلفزي  بالنقل  معنية  كانت  املواجهة  هذه 
خودة  املدرب  واستعان  األرضية  القناة  على 
اعتبار  على  املوعد،  ذات  لتسجيل  بصديقه 

خوض  مع  يتزامن  اللقاء،  انطالق  توقيت  أن 
الشباب احلصة املسائية...وقد أقدمت الرابطة 
احتاد  لقاء  تقدمي موعد  القدم على  لكرة  احملترفة 
إليه  أشار  مثلما   ،17 اجلولة  حلساب  اجلزائر 
على  املواجهة  ستنطلق  حيث  الرابطة،  موقع 
اخلامسة،  الساعة  عوض  متاما  الرابعة  الساعة 
بفعل  جمهور  دون  جترى  املواجهة  وأن  سيما 
ما  وهو  سوسطارة،  أبناء  على  املسلطة  العقوبة 
إجراء  على  الكأس  منافسة  تنظيم  جلنة  أجبر 
تعديال على برنامج مباراة الكأس املقبلة لصنف 
الرديف، أين مت نقل املواجهة املرتقبة بني أشبال 
ملعب  من  اجلزائر  مولودية  ومضيفه  بودماغ 
بولوغني إلى ملعب 20 أوت، علما وأن مواجهة 
الرديف تنطلق على الساعة منتصف النهار هذا 
الرياضي  النادي  ثنائي  اليوم مشاركة  وستتضح 

بدبودة وياسني صاحلي من  براهيم  القسنطيني 
بعد  اجلزائر،  احتاد  أمام  املقبل  اللقاء  عدمها يف 
خاصة  الطبي،  الطاقم  طرف  من  اختبارهما 
بضرورة جتهيزهما  كرمي خودة طلب  املدرب  وأن 
ملوعد السبت القادم، بسبب تأثر أداء التشكيلة 
بغيابهما يف الفترة املاضية، أين اضطر لالعتماد 
مستوى  على  العمري  امليدان  متوسط  على 
للنزعة  افتقاده  الدفاع، رغم  اليسرى من  اجلهة 
سوسطارة  مواجهة  ستعرف  كما  الهجومية 
خالل  املستقدم  للثالثي  ظهور  أول  املقبلة، 
امليركاتو الشتوي، بداية من احلارس رحماني، 
الثنائي  إلى  وصوال  عصماني  سيخلف  الذي 
سيقحمهما  اللذين  والعريف،  الهريش  الليبي 
املدرب خودة ولو كبديلني، على اعتبار أنه يريد 

جتهيزهما للقاء الكأس أمام وفاق سطيف.

شباب قسنطينة

خــودة يطلـب تناسـي تعثــرالسـاورة 

صبت جماهير نادي جمعية الشلف، جم غضبها على املدرب سمير زاوي، 
وطالبته باالستقالة، عقب فشل الفريق يف حتقيق الفوز على أرضه وأمام جماهيره، يف 
املباراة املاضية أمام جنم مقرة )0-0(.وقامت جماهير اجلمعية مبنع الالعبني من حضور 

حصة التدريبات وطالبت باستفسارات عن سبب تراجع نتائج الفريق، وعجزه عن 
اإلطاحة بواحد من أبرز املهددين بالسقوط وشدد أنصار اجلمعية على ضرورة رحيل 

املدرب، سمير زاوي، باعتباره املسؤول األول عن تراجع نتائج النادي هذا املوسم، يف 
ظل عجزه عن تطوير األداء العام للتشكيلة، وفشله يف إعادة الروح للمجموعة من جانب 
آخر، قررت إدارة الشلف االستعانة برجال الشرطة من أجل حماية الالعبني، وإبعادهم 
عن الضغط، للتحضير يف أفضل الظروف ملباراة نصر حسني داي، يوم السبت، يف اجلولة 

17 من الرابطة احملترفة األولى.

شبيبة القبائل

 الزلفانـي يعـد بانتفاضـة 
عـلى مستـوى كل األصعدة 

أعرب التونسي يامن الزلفاني، مدرب شبيبة القبائل عن إصراره على تكوين فريق 
تنافسي وإعادة النادي إلى منصات التتويج، مشددا يف الوقت ذاته على ضرورة تكاتف جهود 
اجلميع من أجل إجناح مشروع اإلدارة وقال الزلفاني: »لقد وافقت على تدريب شبيبة القبائل 
ألنه فريق عريق وميتلك سجال حافال باأللقاب والتتويجات، وأنا أريد أن أكون جزءا من تاريخ 

هذا النادي العريق«.وأضاف: »هديف هو إعادة التوازن إلى هذا الفريق، ومن حسن حظي 
أنني وجدت مجموعة قوية وتتواجد يف وضعية معنوية ممتازة بعد الفوز على العمالق الترجي 
التونسي«. وتابع: »علينا اآلن التطلع إلى األمام، والعمل على حتقيق نتيجة إيجابية أخرى 
يف الدوري، غدا األربعاء، أمام نصر حسني داي، خاصة أننا نلعب أمام جماهيرنا«.وختم: 
»سنلعب كل مباراة كأنها مواجهة كأس، الالعب اجلزائري ميتلك ثقافة الفوز ويقدم تضحيات 

كبيرة فوق أرضية امللعب، مما جعله مطلوبا عربيا وأجنبيا، خاصة بعد املستوى الذي قدمه 
منتخب احملاربني يف نهائيات كأس أمم أفريقيا املاضية«.

وفاق سطيف
بصمة واضحة للتونسي الكوكي

واصل وفاق سطيف سلسلة عروضه القوية منذ قدوم املدرب التونسي نبيل الكوكي، بتغلبه 
على ضيفه احتاد اجلزائر )1-3(، يف إطار اجلولة الـ 16  من الرابطة احملترفة األولى ولم يرتِق الشوط 

األول إلى املستوى املطلوب، حيث غلب احلذر على أداء الفريقني، وانحصر اللعب يف وسط 
امللعب، قبل أن يكسر املدافع حسني لعريبي، جمود املباراة وينجح يف افتتاح باب التسجيل يف 

الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع، بطريقة رائعة...الشوط الثاني شهد سيطرة مطلقة لرجال 
املدرب الكوكي، الذين جنحوا يف إضافة هدف ثاٍن، عبر املتألق حسام الدين غشة، يف الدقيقة 

55، بتسديدة قوية إثر متريرة دقيقة من زميله، قندوسي وواصل العبو الوفاق حمالتهم الهجومية 
على مرمى االحتاد، ليتمكن أحمد قندوسي، من إضافة الهدف الثالث، عبر تسديدة صاروخية 

سكنت الزاوية البعيدة ملرمى احلارس، محمد ملني زمياموش وبينما كانت املباراة تلفظ أنفاسها 
األخيرة، جنح عبد الكرمي زواري، يف تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لصالح االحتاد، يف الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني، من مخالفة حرة مباشرة وبهذا الفوز ارتقى النادي السطايفي إلى املركز 
اخلامس يف جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما جتمد رصيد االحتاد عند النقطة 24 يف 

املركز الرابع.

شباب عين فكرون 
رجيمــي يفســـر أسبــــاب 
غيابــه عـن التدريبـــات

أكد مدرب شباب عني فكرون رجيمي، أن سبب غيابه عن احلصص التدريبية األخيرة يعود 
ألسباب عديدة إضافة إلى أن هذا راجع لقطع الطريق املؤدي إلى مدينة عني فكرون، من طرف بعض 
السكان، وهو ما حرمهما من التواجد يف حصة االستئناف، أين منحا مدرب احلراس برنامج العمل، 
حتى ال يضيع رفقاء قزاينية حصة أخرى، بعد أن مددت حصة االستئناف يف وقت سابق ب 24 
ساعة. وعاد  ثنائي العارضة الفنية رشيد ترعي ولزهر رجيمي لإلشراف على تدريبات شباب عني 

فكرون، بعد أن غابا عن حصة االستئناف، ما طرح أكثر من عالمة استفهام، أين ذهب البعض إلى 
احلديث عن مقاطعتهما للفريق، خاصة وأن مدرب احلراس بواخلرفان الوحيد من حضر إلى التمارين 
وسيكون السالحف على موعد مع مواجهة صعبة أمام احتاد خنشلة يوم السبت القادم، أين مثلما 
أكده رجيمي:« لدينا مباراة صعبة أمام احتاد خنشلة، لكننا أمام حتمية الفوز بها، وتعاهدنا على 
عدم تضييع أي نقطة داخل الديار، خاصة وأن وضعية الفريق ال تتحمل أي تعثر«. وأضاف:« ال 

أخفي عليكم اخلسارة األخيرة املسجلة أمام احتاد الشاوية لم أهضمها إلى غاية اآلن، خاصة وأنها لم 
تكن مستحقة، أين تلقينا الهدف الوحيد يف آخر أنفاس املباراة، وعانينا كثيرا من الظلم التحكيمي، 

صراحة سئمت من احلديث عن احلكام يف كل مباراة، أين يضيع عمل أسبوع بأكمله«.

مولودية العلمة 
بوترعــة:سندفـع مستحقـات 

عبـــاس علــى مرحلتيــن
قال رئيس النادي الهاوي ملولودية العلمة علي بوترعة إنه توصل إلى اتفاق نهائي مع الالعب 
السابق عباس عبد املالك، حول الطريقة املثلى لتسديد مستحقاته املالية، بعد حصوله على احلكم 
األولي من احملكمة الرياضية الدولية »التاس«، حيث صرح:«اتفقنا مع الالعب عباس حول جميع 
التفاصيل املتعلقة بطريقة التسديد، حيث سينال قيمة 500 مليون سنتيم يف نهاية هذا الشهر، 

على أن ينال قيمة مليار سنتيم شهر أفريل« وقد رافع الكاتب العام جمال سعد هالل لصالح النادي 
على مستوى احملكمة الرياضية باجلزائر العاصمة، بخصوص الشكوى التي رفعها الالعب السابق 
مراد دلهوم، هذا األخير يطالب بتعويضات مالية تفوق مليار سنتيم، جراء عدم تقاضيه جميع 
األجور الشهرية يف بطولة املوسم املاضي هذا وينتظر العبو البابية االستفادة من منحة الفوز على 

سعيدة يف تدريبات هذا األسبوع، وكان رئيس مجلس اإلدارة صالح كراوشي، قد حدد قيمة ستة 
ماليني سنتيم، يف انتظار توفير السيولة املالية قريبا.
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يف  بلعمري  جمال  املدافع  تواجد  أصبح 
ان  بعد  شك  محل  املقبل  املنتخب  تربص 
لشهر  امليادين  عن  ستبعده  إلصابة  تعرض 
حسابات  من  يخرج  يجعله  ما  وهو  كامل، 

املدرب بلماضي .
من املرّجح أن يغيب املدافع بلعمري عن 
الذي يسبق مواجهتي  املقبل  املنتخب  تربص 
 2021 إفريقيا  كأس  تصفيات  يف  زمبابوي 
ما  وهو  لها،  تعرض  التي  االصابة  بسبب 
خيارات  يف  يفكر  الوطني  الناخب  يجعل 

أخرى، على غرار مدافع الترجي بدران.
جمال  اجلزائري  الدولي  املدافع  تعرض 
الشباب  فريق  إلى إصابة جديدة مع  بلعمري 
لشهر  متتد  طويلة  لفترة  ستغيبه  السعودي 
النادي  على  سيؤثر  الذي  األمر  كامل، 
السعودي، وحتى على املنتخب الوطني مادام 
أنها جاءت يف فترة تسبق تواريخ الفيفا لشهر 
»كان  تصفيات  ومواجهتي  املقبل،  مارس 

السابق  وفاق سطيف  2021« وتعرض مدافع 
بداية  منذ  اخلطورة،  متفاوتة  إصابات  إلى 
عدم  إلى  البعض  أرجعها  اجلاري،  املوسم 
الفارط،  املوسم  الالزمة،  الراحة  إلى  ركونه 

بعد املشاركة يف »كان 2019«.
أن  سعودية  إعالمية  مصادر  كشفت 
بلعمري سيغيب عن املالعب ملدة شهر تقريبا 
أثناء  املفصل  يف  إلصابة  تعرضه  بعد  وذلك 
يف  الهالل  مواجهة  سبقت  التي  التدريبات 
للمحترفني،  السعودي  الدوري  15 من  اجلولة 
والفتح  الهالل  مباراتي  عن  بغيابه  تسبب  مما 
عن  كذلك  يغيب  أن  املرجح  ومن  املاضيتني 
الفيصلي والنصر  أمام  املقبلة   الفريق  مباريات 
برنامجه  يواصل  الالعب  يزال  وال  وضمك 
العالجي داخل عيادة النادي متهيدا لعودته إلى 
ويعد  الفريق .هذا  التدريبات مع  املشاركة يف 
مركز  يف  احملترفني  الالعبني  أبرز  من  بلعمري 
السعودي  الدوري  مستوى  على  الدفاع  خط 

والروح  والصالبة  بالقتالية  ويتميز  للمحترفني 
يف  زمالئه  جانب  إلى  ساهم  حيث  العالية 
املوسم املاضي ببروز فريق الشباب كأقوى خط 
دفاع بالدوري وعلى مستوى املنتخب الوطني 
 2019 إفريقيا  بكأس  »اخلضر«  بتتويج  ساهم 

بعد أن قدم مستوى الفتا آنذاك.
التي  الثالثة  لتكون  بلعمري  إصابة  تأتي 
األساسيني  الوطني  املنتخب  مدافعي  تصيب 
كان  وإذا  سبعيني،  وبن  عطال  من  كل  بعد 
من حسابات  قد خرج  الفرنسي  نيس  مدافع 
يعود  لن  ألنه  املقبل،  مارس  شهر  بلماضي، 
فإن  أفريل،  شهر  نهاية  قبل  املنافسة،  إلى 
قد  كامل  لشهر  وبلعمري  سبعيني  بن  غياب 
مواجهة  قبل  البدنية  جاهزيتهما  على  يؤثر 
زميبابوي ذهابا وإيابا يف اجلولتني الثالثة والرابعة 
من تصفيات كأس إفريقيا لألمم 2021، شهر 

مارس املقبل .

أشاد بمدربه وجماهير برينتفورد

بــن رحمـة على رادر 
ليستـــر سيتــي

كشفت صحيفة »الصن« البريطانية، 
أّن إدارة »ليستر سيتي« تريد التعاقد 
مع اجلزائري »سعيد بن رحمة« جنم 

»برينتفورد«. وأكدت ذات املصادر، أّن هناك 
صراع كبير بني »نيوكاستل« و »الفوكسيس« 

وحتى »أستون فيال« من أجل التعاقد مع 
النجم اجلزائري بن رحمة يقدم يف موسم 
مميز مع فريقه »برينتفورد«، سواء بأهدافه 

العاملية أو مراوغاته وحتى متريراته احلاسمة 
كما أّن األندية اإلجنليزية جتهز 20 مليون 

أورو من أجل حسم صفقة »بن رحمة« يف 
أقرب وقت...هذا وقد أشاد »سعيد بن 

رحمة« جنم »برينتفورد« مبدربه »توماس فرانك« بعد أن تألق النجم اجلزائري بشكل كبير 
يف مباراة »هال سيتي«. وقال »بن رحمة« يف تصريحات للموقع الرسمي للفريق: »ال أجد 
الكلمات املناسبة للتعبير عن شكري للمدرب توماس فرانك«.وأضاف: »لقد ساعدني 
كثيرا ومنحني الثقة الالزمة أكثر من أي شخص كان«. وتابع: »أهدايف السبت املاضي 

كانت من أجل والدي ولكن أيضا من أجل توماس، ألنه وثق يف إمكانياتي وجعلني العبا 
آخرا«. يف نفس السياق، وصفت جماهير »برينتفورد« الالعب اجلزائري بـ »األفضل« يف 

»الشامبيونشيب« ملا يقدمه من أداء مثالي.

بعد تعرضه إلصابة جديدة

عـودة بلعمـري للخضـر محـل تسـاؤل

لم يتلذذ فريق مولودية وهران كثيرا بالفوز 
ملعب  على  الغرب  »درابي«  يف  حققه  الذي 
»24 فبراير« مبدينة سيدي بلعباس على حساب 
االحتاد احمللي، حتى ُسّلط عليه سيف حجاج 
جلنة مراقبة التسيير املالي لألندية احملترفة التي 
يرأسها رضا عبدوش، التي راسلت فيها إدارة 
فقط  أيام   8 أمامها  بأن  فيها  تعلمها  شريف، 
وخصوصا  املطلوبة،  الوثائق  جتهيز  أجل  من 
التقرير املالي للموسم املاضي، وإال ستتعرض 
من  النقاط  خصم  أقّلها  قاسية،  لعقوبات 
الوحيد  الطارئ  هذا  يكن  ولم  الفريق  رصيد 
وكذلك  بل  »احلمراوة«،  مضاجع  قّض  الذي 
أطراف محسوبة على  الشخصية بني  املشاكل 
العام  املشرف  بني  الوهرانية، وحتديدا  املولودية 
السابق  والرئيس  الطاهر،  الوزاني سي  شريف 
يف أواخر ثمانينات القرن املاضي شاوش غالم، 
على خلفية انتقاد هذا األخير الالعب الدولي 
احلقيقية  القبعة  نوع  عن  متسائال  السابق، 
التي يحملها أهي إدارية أم فنية، وهو ما حمل 

شريف الوزاني على مهاتفة شاوش، طالبا منه 
جتاه  املجانية  االنتقادات  سماها  عما  الكف 
شخصه، والتصرف كحكيم وقدر سنه املتقدم 
بأقواله،  بلة  الطينة  يزيد  ال  وأن  وفعال،  قوال 
املولودية  بيت  يف  أصال  معقدة  األمور  وأن 
الوهرانية. وحسب مقربني فإن تالسنا وقع بني 
الرجلني عن بعد وكان، قبلها، تعّرض شاوش 
االتهام  حد  إلى  وصلت  حادة،  النتقادات 
احلالي حسن  واملساهم  القدمي  املسّير  قبل  من 
كاليجي، بأنه كان املتسبب الرئيس يف رحيل 
مؤسسة »نفطال« عن مولودية وهران بعد شتمه 
املؤسسة  هذه  يف  املستوى  رفيعي  مسؤولني 
جلنة  رئيس  شاوش  كان  وقت  يف  البترولية 
األنصار فقط، وال ميلك مثقال ذرة من مسؤولية 
هذا  كل  دائما.  كاليجي  حسب  التسيير، 
طفح على سطح النادي الوهراني بعد انتقادات 
الذعة وجهها شاوش غالم يف اجلمعية العامة 
كان  التي  الرياضية،  الشركة  يف  للمساهمني 
مقررا أن تنعقد يف 30 جانفي املاضي وأُجلت 

إلى يوم 15 فيفري اجلاري وّجهها للمساهمني، 
ويف مقدمتهم الرئيس السابق يوسف جباري، 
أجل  من  للمولودية  قدموا  بأنهم  فيها  اتهمهم 
األسهم  وأن  ظهرها،  على  والتربح  االسترزاق 
التي يحوزونها اشتروها بأموال الدولة املرصودة 
زيادة  املاضية،  السنوات  مدار  على  للفريق 
 24« ملعب  مدرجات  تواجد شاوش يف  على 
األنصار،  بني  بلعباس  سيدي  مبدينة  فبراير« 
ملتابعة »الداربي« بني املولودية ومضيفها االحتاد 
آخر  مشكل  ذلك  كل  إلى  ويضاف  احمللي. 
التي  الشكوى  سببه  مدة،  منذ  ساريا  اليزال 
النادي الهاوي الطيب محياوي،  رفعها رئيس 
يعتبر  الرياضية،  الشركة  يف  املساهمني  على 
حُتل«،  أن  يجب  مفلسة،  »الشركة  أن  فيها 
وهو ما لم يرق ملن يّدعون أنهم أصحاب أغلب 
جباري  السابقني  الرئيسني  وحتديدا  األسهم، 
احملاكم  أروقة  املتطاحنني إعالميا، ويف  و»بابا« 

على هذه األحقية.

خالل تربص مراكش الذي ينطلق اليوم

عمراني يدرس استبعاد 
بعض العبي الجديدي

يدرس عبد القادر عمراني، مدرب الدفاع اجلديدي، استبعاد بعض الالعبني، 
وإحلاقهم بالفريق الثاني؛ لعدم تقدميهم املستوى اجليد وعلم أنَّ عمراني لم يقتنع باملستوى 
الذي قدمه فريقه، كما أنَّ النتائج لم تكن إيجابية بدليل أنَّ اجلديدي، انتظر 6 مباريات 
متتالية ليسجل الفوز، يف اجلولة األخيرة على يوسفية برشيد )1-2( وسيحدد عمراني، 
الالعبني الذين سيلحقهم بالفريق الثاني، يف اجتماع سيعقده مع مجلس اإلدارة وكان 

عمراني، تعاقد مع الدفاع اجلديدي، كبديل للمدرب الزاكي بادو الذي انتقل للعمل مع 
اإلدارة التقنية للمنتخبات الوطنية وقرر عبد القادر عمراني مدرب الدفاع اجلديدي، إعفاء 
3 العبني من معسكر مراكش الذي سينطلق اليوم اخلميس وسيدوم أسبوعا ويتعلق األمر 
بهشام مساكي وخالد الطاهري والتنزاني نيكسون كيباباجي وعلم أن اجلهاز الفني وضع 
برنامجا تدريبيا خاصة لالعبني الثالثة باجلديدة، حيث سيشتغلون أكثر على اجلانب 

البدني يف انتظار عودة الفريق من مراكش.
 ويف سياق آخر سيخوض الدفاع اجلديدي مباراة ودية، اليوم األربعاء مع أحد أندية 

الهواة، مبلعب العبدي، قبل السفر غدا ملراكش لدخول املعسكر املغلق.
مولودية وهران

شبيبة بجاية مشاكــل الحمـــراوة ال تنتهــــي

تأجيل الجمعية العامة للمساهمين 
أُّجلت اجلمعية العامة ملساهمي الشركة الرياضية لفريق شبيبة بجاية، إلى األسبوع 
القادم بسبب غياب املساهمني بوعالم طياب من جهة وعائلة طياب من جهة أخرى، 

ألسباب مجهولة، وهو ما جعل الرئيس عبد الكرمي بوجللود يقرر مبوافقة اآلخرين، تأجيلها إلى 
11 فيفري احلالي، حيث سيتم التطرق للوضعية املالية التي يعاني منها الفريق، وإيجاد احللول 

الالزمة التي تسمح بتحقيق األهداف املسطرة واستأنفت تشكيلة الشبيبة التدريبات مبلعب 
»الوحدة املغاربية« حتت قيادة املدرب سعيد حموش، الذي يعمل حاليا على معاجلة بعض 
النقائص التي وقف عليها؛ من أجل تقدمي مردود يف مستوى التطلعات؛ حتسبا للقاء املقرر 
نهاية هذا األسبوع أمام جمعية وهران حلساب اجلولة 18 من الرابطة احملترفة الثانية، التي 

تستلزم حصد النقاط الثالث من أجل االبتعاد أكثر من املنطقة احلمراء، حيث ركز املسؤول 
األول عن العارضة الفنية على اجلانب النفسي؛ من خالل مطالبة الالعبني ببذل املجهودات 
الالزمة التي تسمح باحلفاظ على سلسلة النتائج اإليجابية رغم صعوبة املهمة أمام أحد الفرق 
التي تسعى إلى حتقيق املبتغى وعّبر املدرب حموش عن أمله يف أن يجد املشكل املالي طريقه 

إلى احلل، حتى يتمكن الالعبون من وضع املشاكل جانبا، والتفكير يف لقاءات البطولة 
لتحقيق النتائج املرجوة.

لدعم شبان األكاديمية

بارادو تستعين بأسطورة كوت ديفوار
استعانت إدارة فريق أتلتيك بارادو بالنجم الدولي اإليفواري السابق »حبيب كولو 

توري« لتقدمي الدعم لشبان األكادميية قلب دفاع فريق أرسنال السابق تواصل على املباشر 
عبر األنترنت بشبان األكادميية الذين استفادوا كثيرا من نصائح الفيل اإليفواري.

لديه 3 قضايا تحت النظر لدى األمن الفرنسي

سعيد شعبان في وضع ال ُيحسد عليها
يتواجد اجلزائري سعيد شعبان، رئيس نادي أوجني يف وضعية ال ُيحسد عليها، 

بعدما وجد نفسه ُمتهما باإلعتداء والتحرش واجلنسي وكشفت إذاعة »RMC«، بأن أحد 
الفرنسيات تقدمت بشكوى ضده، وهي التي كانت تعمل يف إدارة فريقه خالل الفترة 
املاضية ووفقا لذات املصدر، فإن اجلهات الفرنسية املُختصة، باشرت التحقيقات ضد 

الرجل األول يف »السكو«. ولسوء حظ أفضل ُمسير يف فرنسا خالل العام املُنقضي، فإن 
عدد الشاكني منه إرتفع الى ثالثة وُحجز اإلداري حتت النظر لدى األمن الفرنسي، من أجل 

اخلضوع للتحقيق، ومعرفة ُمالبسات القضية.
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المصائب ال تأتي فرادى

 »مـعــركـة« كـالمـية 
بـيـن مـيـسي وأبـيـدال

فريق  تغادر  ال  واملصائب  احلالي  العام  مطلع  منذ 
اإلسباني  السوبر  كأس  يف  اخلسارة  فبعد  برشلونة، 
املهاجم  إصابة  ثم  فالفيردي  إرنستو  املدرب  وإقالة 
نهاية  حتى  وغيابه  سواريز  لويس  األورغوياني 
دميبلي،  عثمان  الفرنسي  املهاجم  وكذلك  املوسم 
بني  املأل  أمام  جرت  التي  الكالمية  املعركة  تأتي 
واملدير  الفريق  قائد  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 

القاضية«  »الضربة  لتكون  أبيدال  إريك  الرياضي 
التتويج  لسكة  العودة  يف  الراغب  الفريق  جلهود 
باأللقاب القارية، البداية كانت مع أبيدال الذي أملح 
أن عددا من العبي الفريق كانوا وراء إقالة فالفيردي 
إنه  الكتالونية  وقال يف حوار مع صحيفة »سبورت« 
»كنا سنتخذ القرار بشأن إقالة فالفيردي حتى لو فاز 
بكأس السوبر، عدد من الالعبني لم يكونوا راضني 

عما يجري ولم يعملوا كثيرا، كان هناك سوء تواصل 
كانت  املالبس  وغرفة  املدرب  بني  العالقة  داخلي، 
سابقا  العبا  وبصفتي  أمور  هناك  ولكن  جيدة  دائما 
علينا  أنه  النادي  أخبرت  حينها  قراءتها،  ميكنني 
يرق  لم  الكالم  هذا  فالفيردي(«  )إقالة  القرار  اتخاذ 
إنستغرام  على  »قصتي«  خلدمة  جلأ  الذي  مليسي 
بهذه  القيام  أحب  »ال  الرسمي  على حسابه  وكتب 

مسؤوال  يكون  أن  شخص  كل  على  ولكن  األشياء 
الالعبون  قراراته،  اتخاذ  عن عمله ويكون حذرا يف 
من  أول  ونحن  امللعب  يف  يحصل  عما  مسؤولون 
على  »القائمون  وتابع  يرام«  ما  على  لسنا  أننا  يدرك 
اإلدارة الرياضية عليهم أن يهتموا مبسؤولياتهم، وفوق 
كل هذا، حتمل مسؤولية القرارات التي يتخذونها« 
وختم »اعتقد عندما نتحدث عن العبني، علينا أن 

نذكر األسماء، ويف حال عدم طرح األسماء نكون 
قد وقعنا يف تعليقات تقال وال تكون صحيحة« فبعد 
اإلسبانية  الصحف  بعض  حتدث  »املعركة«  هذه 
أن  رغم  منصبه،  يف  األخيرة  أيامه  يعد  أبيدال  أن 
سويا  التاريخية  بالسداسية  وفازا  صديقان  الرجلني 

عندما كان بيب غوارديوال مدربا للبرصا.

أمام  خسارته  عقب  أملانيا  كأس  بطولة  من  مبكر  إلقصاء  دورمتوند  بوروسيا  تعرض 
ملا  مكرًرا  جاء  الـ16...السيناريو  دور  منافسات  )3-2(، ضمن  برمين  فيردر  مضيفه 
الكأس من ذات  الفيستيفال منافسات  املاضي، بعدما ودع أسود  املوسم  حدث يف 
الترجيح  ركالت  طريق  عن  حينها  كان  للبطولة  توديعه  لكن  برمين،  يد  على  الدور 
ورغم اإلقصاء املبكر، كانت هناك بعض النقاط، املضيئة منها والسلبية، املصاحبة 
خلروج دورمتوند من الكأس، أولها مواصلة النرويجي إيرلينج هاالند إثبات جدارته 
للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما جنح يف هز شباك برمين بعد دقائق من نزوله مع 
بداية الشوط الثاني...الدولي النرويجي لم يتوقف عن التهديف منذ ظهوره األول 
4 مشاركات فقط،  مع دورمتوند يف جانفي املاضي، ليصل إلى هدفه الثامن خالل 
واحدة منها جاءت كأساسي وبات هاالند مبثابة الورقة الرابحة ومصدر األمان جلماهير 
دورمتوند ومدربه فافر، إذ أثبت قدرته على فك شفرات أي دفاع، وهو ما كان يحتاجه 

الفريق منذ بداية املوسم.
ومن املتوقع أن تثمر صفقة هاالند، املنضم لدورمتوند يف امليركاتو الشتوي املاضي، 
يف ذهاب الفريق ألبعد نقطة ممكنة يف دوري أبطال أوروبا، باإلضافة إلبقائه يف سباق 
الالعب  ظهور  برمين  مواجهة  شهدت  البوندسليغا....كما  لقب  على  املنافسة 
سيتي  نيويورك  من  لدورمتوند  حديًثا  املنضم  رينا،  جيوفاني  الشاب،  األمريكي 
األمريكي فصاحب الـ17 سنة جنح يف تسجيل أول أهدافه بقميص دورمتوند بعد نزوله 
كبديل يف الشوط الثاني، إذ كلل مجهوده الفردي مبهارة رائعة، تثبت امتالكه موهبة 
فذة، من املمكن أن يفيد بها فريقه وأظهر رينا قدراته وجودته يف الدقائق القليلة التي 
شارك بها، وكان مصدر اخلطورة األول على دفاع برمين، كما تبني متيزه يف املراوغات 
باملساحات الضيقة ومن املتوقع أن يتسبب أداء جيوفاني أمام برمين يف حصوله على 
ثقة فافر، ورمبا مينحه فرصا عدة للظهور يف املباريات املقبلة ورغم اخلروج املرير وحاجة 
جماهير أسود الفيستيفال الستعادة األلقاب احمللية من جديد، إال أن هذا اإلقصاء قد 

يصب يف مصلحة الفريق مع استمرار دورمتوند يف دوري األبطال وكذلك منافسته بقوة 
على لقب البوندسليغا، فإن إراحة العبيه من بطولة هي األقل أهمية مقارنة بباقي 
املسابقات، قد يصبح ضارة نافعة لرجال فافر، وذلك بتوفير طاقتهم للمنافسات األكثر 
أهمية...على اجلانب اآلخر، يبرز خروج دورمتوند املبكر، بعض نقاط الضعف التي 

يعاني منها الفريق منذ بداية املوسم.
األساسية  التشكيلة  رويس ضمن  ماركو  القائد  بقاء  تتمثل يف  الضعف  نقاط   أولى 
مهما كانت حالته الدولي األملاني املخضرم بات نقطة ضعف واضحة هذا املوسم، 
ويتجلى ذلك يف عدم قدرته على احلسم وإهداره الفرص السهلة بغرابة شديدة، كما 
حدث أمام برمين وحال أراد فافر أن ينتشل فريقه من هذه السقطات، فإنه يتحتم عليه 
املمكن  ومن  البدائل،  وفرة  مع  األساسية، خاصة  التشكيلة  عن  مؤقًتا  رويس  إبعاد 
املباراة...الهشاشة  املميز يف  مستواه  بعد  املقبلة،  الفترة  مبوقعه خالل  رينا  يظفر  أن 
للخط  الدفاعي  األداء  يتغير  لم  إذ  فافر،  فريق  أيضا يف  مستمرة  أزمة  تعد  الدفاعية 
اخللفي عن بداية املوسم، ليستقبل 7 أهداف خالل 4 مباريات خاضها بعد العودة 
أسماء  اختلفت  مهما  بسهولة،  أهداًفا  يستقبل  دورمتوند  ومازال  الشتوية  العطلة  من 
العبي اخلط اخللفي، وهي معضلة يجب على املدرب السويسري تداركها قبل فوات 

األوان.

إن  األربعاء،  أمس  صحفي إسباني،  تقرير  قال 
تشيلسي يستعد لدخول االنتقاالت الصيفية بقوة، 
تشيلسي  وكان  الشتاء  يف  اإلنفاق  عدم  قرر  بعدما 
معاقبا من قبل الفيفا باملنع من إبرام صفقات جديدة 
ليتم  القرار  ضد  استأنف  لكنه  قيد،  فترتي  يف 
تخفيض العقوبة إلى فترة واحدة كانت يف الصيف 
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب  املاضي 
يورو  مليون   180 خصص  تشيلسي  فإن  اإلسبانية، 
إلى  وأشارت  املقبل  الصيف  يف  الفريق  لتدعيم 
سانشو،  جادون  هما  للبلوز  الرئيسيني  الهدفني  أن 
مهاجم  دميبلي،  وموسى  دورمتوند،  بوروسيا  جناح 
ليون، مع وجود اهتمام باألملاني تيمو فيرنر، مهاجم 
للوفاء  األمر  بهذا  تشيلسي  إدارة  وتسعى  اليبزيغ، 
بوعدها لفرانك المبارد، املدير الفني، فيما يخص 

الفريق يف  صفوف  اإلدارة  تدعم  ولم  الفريق  دعم 
على  لإلبقاء  المبارد  املاضي، ليضطر  جانفي 
ارتباط تشيلسي  البلوز ورغم  أوليفييه جيرو مهاجم 
بنهاية  عقودها  تنتهي  التي  األسماء  بعض  بضم 
سان  العب  كافاني  إدينسون  مثل  اجلاري  املوسم 
جيرمان ودرايس ميرتينز جنم نابولي، لكن امليركاتو 
الشتوي انتهى دون أي تغييرات وأوضح التقرير أن 
ويفضلونه  تشيلسي  مسؤولي  إعجاب  أثار  دميبلي 
جادون  فهو  األكبر  الهدف  أما  فيرنر  على تيمو 
ينتهي  الذي  ويليان،  يعتبر خليفة  والذي  سانشو، 
رحيله  املرجح  ومن  اجلاري،  املوسم  بنهاية  عقده 
ومن املتوقع أن تكلف صفقة سانشو وحدها خزينة 

تشيلسي، ما ال يقل عن 100 مليون يورو.

قال كريستيان إريكسن، جنم إنتر ميالن، إنه يعتقد أن إعالن رغبته 
جعله  هوتسبير،  توتنهام  مع  عقده  نهاية  بعد  الرحيل،  يف  بوضوح 
الدمناركي  وكان  اإلجنليزي  النادي  يف  السيئ«  »الفتى  مثل  يبدو 
نهائي  فريقه يف  27 عاما، قد أعلن بعد هزمية  البالغ عمره  إريكسن 
أنه يبحث عن  ليفربول،  أمام  أوروبا، املوسم املاضي،  أبطال  دوري 
جتربة جديدة وقال إريكسن لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
»إذا كنت ترتبط بعقد لفترة قصيرة، فإنك ستكون الفتى السيئ«. 
كما  رغبتي  إخفاء  أرغب يف  أكن  ولم  أمينا جدا..  »كنت  وأردف 
أردت اإلعالن  الالعبني، كل شخص مختلف..  الكثير من  يفعل 
بصراحة« وأضاف »تعرضت للوم من الكثير من العاملني باعتباري 
غرفة  يف  املشاغب  الشخص  كنت  أني  قرأت  السيئ،  الفتى 
ينتهي يف  توتنهام  مع  عقده  كان  الذي  إريكسن،  وأكد  الالعبني«. 

جوان املقبل، أنه عمل على تطوير مستواه يف النصف 
املدرب  إقالة  شهد  الذي  اجلاري،  املوسم  من  األول 

ماوريسيو بوكيتينو، وتعيني جوزيه مورينيو وقال 
لكني  جديد،  شيء  لتجربة  مستعدا  »كنت 
شعرت أنه إذا لم يحدث شيء، فإني مستعد 
أكن  »لم  مركزي«.وأضاف  على  للمنافسة 
العبا مختلفا، لكني كنت أدخل وأخرج من 
التشكيلة.. ورغم ذلك وحتى لو كنت أرتبط 

سيصبح  كان  املوسم  هذا  فإن  سنوات،  ألربع  بعقد 
صعبا، بعد الوصول إلى نهائي دوري األبطال«.

المفاجآت تتواصل في كأس الملك
 غرناطة يجرد فالنسيا من لقبه

قاد املهاجم املخضرم روبرتو سولدادو فريقه غرناطة للفوز على ضيفه فالنسيا 2-1 
يف ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وجنح الوافد اجلديد إلى الليغا هذا املوسم، يف 
جتريد »اخلفافيش« من اللقب الذي أحرزوه املوسم املاضي بفوزهم بالنهائي على 
برشلونة 1-2 وسجل سولدادو )34 عاما( هديف املباراة يف الدقيقة الثالثة وركلة 
جزاء يف الوقت القاتل، يف حني سجل رورديغو مورينو هدف الضيوف الوحيد يف 

الدقيقة الـ40.

بعد وداع الكأس
اإلقصاءيصدم دور تموند

إلرضاء المبارد
تشيلسي يرصد 180 مليون يورو 

إريكسن بعد انضمامه لألنتر: 
» كنت الفتى السيئ في توتنهام «

ماتيو كوفاسيتش: 
زيدان أصابني بخيبة أمل

يرى الكرواتي ماتيو كوفاسيتش العب خط وسط ريال مدريد السابق وتشيلسي احلالي، أن مدربه فرانك 
المبارد، ُيشبه الفرنسي زين الدين زيدان املدير الفني للميرنغي وقال كوفاسيتش، خالل تصريحات 
وهو  املنصب،  توليه  بسبب طريقة  زيدان  ُيشبه  اإلسبانية: »المبارد  ديبورتيفو«  »موندو  نقلتها صحيفة 
مدرب استثنائي وحافظ على شخصيته كالعب، وإنه مصدر إلهام لنا جميًعا«.وتابع: »كان من املمتع 
دوري  نهائي  باللعب يف  استحققتها  التي  الفرصة  مينحني  أن  توقعت  لكنني  زيدان،  إمرة  اللعب حتت 
األبطال الثالث ضد ليفربول«.وأضاف: »لقد تسبب ذلك يف إصابتي بخيبة األمل، لكن هذه هي كرة 
القدم، وانفصلنا بعد ذلك دون أن نحمل الضغينة لبعضنا البعض«.وكان كوفاسيتش قد انضم لريال 
مدريد يف عام 2015، حيث رأى امللكي أنه سيكون خليفة ملواطنه لوكا مودريتش، وحصد 3 ألقاب 
لدوري األبطال، لكنه رحل بعد نهائي كييف الذي فاز به امليرجني بنتيجة )1-3( على ليفربول وانتقل 

كوافسيتش سبيل اإلعارة لتشيلسي، ثم ضمه البلوز بشكل نهائي.



15 السنة 01 - العدد 105 -اخلميس 12 جمادى  الثانية1441  هـ  - 06 فيفري2020م
أخبار العالم

بعد الحديث عن عالج محتمل لفيروس  كورونا

أسعـار النفـط تحــقق أعـلى ارتفــاع منـــذ 13 شهــرا
ق.د

أدنى مستوياتها يف  النفط اآلجلة يف تعامالت األربعاء، من  قفزت عقود 
13 شهرا، بعد ظهور تقارير تشير الحتمالية اكتشاف عقار فعال يعالج املصابني 

بفيروس »كورونا اجلديد«.
يف  تقدم  حتقيق  عن  الثالثاء،  منفصلة،  وبريطانية  تقارير صينية  وحتدثت 
اكتشاف عقار فعال يعالج املصابني بفيروس »كورونا املستجد«. وبحلول الساعة 
)10:13 ت.غ(، صعدت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت تسليم 
أبريل/ نيسان بنسبة 2.75 باملئة أو 1.49 دوالرا إلى 55.45 دوالرا للبرميل. 
كذلك، ارتفعت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم 

مارس/ آذار، بنسبة 2.41 باملئة أو 1.19 دوالرا إلى 50.84 دوالرا للبرميل.
وارتفع عدد ضحايا فيروس »كورونا اجلديد« يف الصني، األربعاء، إلى 491 
للصحة  الوطنية  للجنة  اليومي  التقرير  بحسب  مؤكدة،  إصابة  و24324  وفاة 
بالصني، الذي يرصد الوضع الوبائي للفيروس. ووفق التقرير ذاته، فإن 3219 
من املصابني يف »حالة حرجة«، بينما يشتبه يف إصابة 23 ألفا و260 شخصا 

بهذا الفيروس.

تشاووش  مولود  التركي  اخلارجية  وزير  قال 
أوغلو، إن الوقت حان لفتح صفحة جديدة يف مسيرة 

مفاوضات عضوية تركيا يف االحتاد األوروبي.
جاء ذلك يف كلمة له، خالل اجتماعه بسفراء 
األربعاء.  أنقرة،  بالعاصمة  األوروبي،  االحتاد  دول 
وأفاد: »يف حال مواصلة االحتاد األوروبي إنكار حقوق 
أتراك قبرص يف موارد اجلزيرة، فإننا سنتخذ خطوات 
أن  على  أكد  كما  سلبية«.  تصرفات  أي  على  ردًا 
»الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة يف مسار انضمام 
إلى  أوغلو  تشاووش  وأشار  األوروبي«.  لالحتاد  تركيا 
حقوق  ضمان  إطار  يف  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  عدم 
ملصادر  العادل  التوزيع  وضمان  األتراك،  القبارصة 
على  وشدد  اجلزيرة.  شطري  بني  الطبيعية  الثروات 
إنكار  أنه »يف حال استمرار مواصلة االحتاد األوروبي 
سنتخذ  فإننا  اجلزيرة،  موارد  يف  قبرص  أتراك  حقوق 

خطوات ردًا على أي تصرفات سلبية.
وأوضح أن العالقات التركية األوروبية متر مبرحلة 
حرجة، حيث باتت »معاداة تركيا يف االحتاد األوروبي 
التركي  للشعب  إمنا  فقط،  للسياسيني  معلومة  ليست 

أيضا، ومع األسف إن فقدان الثقة بني الطرفني يزداد 
التي  املؤملة  احلادثة  وأضاف« شاهدنا جميعا  عمقا«. 
نائب  لتمزيق  )إشارة  األوروبي  البرملان  يف  حدثت 
يوناني للعلم التركي(، وإننا ممتنون جراء موقف البرملان 
ولفت  احلادثة«.  من  اليونانية  واحلكومة  األوروبي 
واالحتاد  البرملان  قّيم  تضرب  باتت  »العنصرية  أن  إلى 
ذلك  إدراك  علينا  ويجب  جذورها،  من  األوروبي 
إلى  جيدا واتخاذ تدابير جماعية ضد األمر«. وأشار 
بسبب  توترا  شهدت  األوروبية  التركية  العالقات  أن 
عن  التنقيب  ملفات  إزاء  األوروبي  االحتاد  قرارات 
مصادر الطاقة يف البحر املتوسط، وعملية نبع السالم، 
التي  امللفات  يف  احلوار  لتعزيز  داعيا  الليبية،  واألزمة 

تشكل أزمات بني الطرفني.
الهيدروكربون  موارد  عن  التنقيب  أزمة  أن  وبنّي 
واالحتاد  تركيا  بني  خالفا  تشكل  ال  املتوسط،  شرق 
شرق  دول  كافة  تهم  قضية  وإمنا  فقط،  األوروبي 
بحيادية  للتصرف  األوروبي  االحتاد  ودعا  املتوسط. 
والتعاون لتشكيل آلية لضمان حقوق القبارصة األتراك 

من مصادر الطاقة.

وأضاف بأنه حتى القبارصة الروم يسلمون بحقوق 
االتراك القبارصة يف مصادر الطاقة باجلزيرة، إال أنهم 
العادل  التوزيع  لم يتخذوا خطوات ملموسة يف سبيل 
حال  »يف  وقال  فيها.  حقوقهم  ضمان  أو  للثروات 
أتراك قبرص يف موارد اجلزيرة،  إنكار حقوق  استمرار 
سلبية  تصرفات  أي  على  ردًا  خطوات  سنتخذ  فإننا 
سيحدث  ماذا  جتاهنا،  األوروبي  االحتاد  سيتخذها 
علينا  يتوجب  الذي  الوقت  يف  التوتر  سيزداد  حينها؟ 

فيه اتخاذ خطوات مشتركة لتخفيض التصعيد«.
جوزيف  إلى  برسالة  أرسل  إنه  قائال  وتابع 
للشؤون  األوروبي  لالحتاد  األعلى  املمثل  بوريل، 
الرؤية  على  فيها  أكد  األمنية،  والسياسة  اخلارجية 
التركية الواضحة جتاه االحتاد األوروبي. وأفاد يف هذا 
صفحة  فتح  اخلصوص  وجه  على  »يجب  الشأن: 
األوروبي، وعلى  جديدة يف مسيرة االنضمام لالحتاد 
قرار تعليق جلسات  النظر يف  إعادة  املجلس األوروبي 
الدورة  رئيسة  كرواتيا،  موقف  ويبدو  املفاوضات، 

احلالية لالحتاد األوروبي، يف هذا اخلصوص بناء«.
وكاالت

قالت إنه حان الوقتلفتح صفحة جديدة 
تركيا تراجع مفاوضات التحاقها باالتحاد

مجلس  أعضاء  على  تونس  وزعت 
حتتوي  رسمية  غير  وثيقة  الدولي  األمن 
عملية  بشأن  قرار  ملشروع  عناصر  على 
فيها  نددت  األوسط،  الشرق  السالم يف 

باخلطة األميركية.
وتؤكد أبرز عناصر الوثيقة عن إعراب 
إزاء  الشديد  أسفه  عن  األمن  مجلس 
الواليات  قدمتها  التي  اخلطة  أن  حقيقة 
القانون  تنتهك  وإسرائيل  املتحدة 
تأكيد  املشروع  يتضمن  كما  الدولي. 
احلقوق  تقوض  اخلطة  أن  على  املجلس 
الوطنية  والتطلعات  للتصرف  القابلة  غير 
تقرير  ذلك  يف  مبا  الفلسطيني،  للشعب 

املصير واالستقالل.
املجلس  إدانة  الوثيقة  وتنقل 
للتصريحات األخيرة التي تدعو تل أبيب 
إلى ضم مناطق من األرض الفلسطينية 
احملتلة مبا يف ذلك القدس الشرقية. ويجدد 
املجلس -من خالل الوثيقة- دعوته إلى 
يف  ودائم  وعادل  شامل  سالم  حتقيق 
الشرق األوسط دون تأخير، على أساس 
السالم  ومبادرة  املتحدة  األمم  قرارات 

العربية وخريطة الطريق الرباعية.
الدولي بالوثيقة  املجلس  ويؤكد 

الدولتني على أساس  الثابت حلل  دعمه 
دعوة  وكذلك   ،1967 قبل  ما  حدود 
لقراراته،  االمتثال  إلى  الدول  جميع 
وعدم  القدس،  مبدينة  املتعلقة  فيها  مبا 
االعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة 
وقال  اخلصوص.  بهذا  الدولية  للقرارات 
املفاوضات  إن  رويترز  لوكالة  دبلوماسيون 
على  ستبدأ  القرار  مشروع  نص  على 
أن  املتوقع  ومن  األسبوع،  هذا  األرجح 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  يتحدث 

مجلس  أمام  السالم  خطة  عن  عباس 
توقيت  يف  ورمبا  القادم،  األسبوع  األمن 

يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة 
النقض  حق  األرجح  على  ستستخدم 
الذي  القرار  مشروع  مترير  ملنع  )الفيتو( 
وزعته تونس على أعضاء مجلس األمن، 
فإنه يعكس نظرة بعض األعضاء القامتة 
خلطة السالم التي أعلنها ترامب األسبوع 

املاضي.

للتنديد بخطة السالم األميركية..

 تونس تقّدم مشروع قرار لمجلس األمن الدولي 
لسحب قواته خلف نقاط المراقبة بإدلب

أردوغان يمهل النظام 
السوري شهرا 

السوري حتى  النظام  قوات  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أمهل 
الشمال  يف  التركية  املراقبة  نقاط  خلف  لالنسحاب  اجلاري  فيفري  نهاية 

السوري، وإال فإن اجليش التركي سيجبرها على ذلك، حسب تعبيره.
وتأتي تهديدات أردوغان بعد يومني من مقتل ثمانية عسكريني أتراك يف 
قصف نفذته قوات النظام السوري يف إدلب شمال غربي سوريا. وقال الرئيس 
التركي يف كلمة أمام نواب كتلة حزب العدالة والتنمية احلاكم يف أنقرة اليوم 
بالنسبة  جديدة  ملرحلة  بداية  إدلب  يف  جنودنا  على  »الهجوم  إن  األربعاء، 

لتركيا يف سوريا«.
وأضاف »كما يستهدف النظام السوري املدنيني عند أبسط انتهاك لقوات 
بالرد  سيكون  اآلن  بعد  السوري  النظام  انتهاكات  على  الرد  فإن  املعارضة، 
والبرية ستتحرك عند احلاجة  »قواتنا اجلوية  أن  وتابع  املباشر على جنوده«. 
إذا  عسكرية  بعمليات  وستقوم  إدلب،  ويف  عملياتنا  مناطق  كل  يف  بحرية 

اقتضت الضرورة«.
وأشار أردوغان إلى أن اثنتني من نقاط املراقبة التركية اآلن تقعان خلف 
خطوط قوات النظام السوري. وتتمركز القوات التركية يف عدة نقاط مراقبة 
تركيا  إليه  توصلت  الذي  إدلب  يف  التصعيد  خفض  منطقة  اتفاق  مبوجب 
املتعلقة  أستانا  اجتماعات  إطار  ضمن   2017 مايو/أيار  يف  وإيران  وروسيا 

بالشأن السوري.
وكاالت
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3 طرق لتنزيل الفيديوهات من منصة إنستغرام.. 

فيديو  مقطع  أو  صورة  التقاط  ميكنك  نقرات  بضع  خالل  من 
ومشاركتها مع متابعيك، كما ميكنك أيًضا استعراض الصور ومقاطع 
كنت  لو  ماذا  ولكن  اآلخرين،  مع  مشاركتها  متت  التي  الفيديو 
تريد حفظ أو تنزيل مقطع فيديو لعرضه عندما تكون غير متصل 

باإلنترنت؟ أو ترغب فقط يف مشاهدته خارج إنستغرام؟
تعمل املنصة على تسهيل العثور على مقاطع الفيديو التي قد 
تكون مهتًما بها ووضع إشارة مرجعية عليها، لكنها ال توفر خياًرا 
مضمًنا لتنزيل مقاطع الفيديو التي تريد حفظها. فإذا كنت ترغب 
يف تنزيل مقاطع فيديو من املنصة فيتعني عليك البحث عن أدوات 
إنستغرام  تستخدم  كنت  وسواء  ملساعدتك،  خارجية  جهات  من 
على جهاز احلاسب اخلاص بك أو على هاتفك احملمول أو احلاسب 
اللوحي، فهناك العديد من اخليارات التي ميكنك استخدامها لتنزيل 

مقاطع فيديو إنستغرام.

حفظ مقاطع فيديو إنستغرام
هناك العديد من مواقع الويب التي تتيح لك تنزيل مقاطع فيديو 
Dre� ويعتبر  تقريًبا،  الطريقة  بنفس  جميعها  وتعمل  مإنستغرا 

Down من أسهل املواقع استخداًما وأكثرها أناقة وموثوقية.
من  اإلنستغرام  فيديو  رابط  بنسخ  قم  فقط  الفيديو  ولتحميل 
املتصفح واجته ملوقع DreDown ثم انقر فوق أيقونة إنستغرام 
مربع  يف  الفيديو  رابط  بلصق  قم  ثم  الصفحة  أعلى  يف  املوجودة 
النص واضغط على زر DreDown ثم انتظر حتى يتم حتليل 

الفيديو ثم قم بتنزيله.

تعني القيود األمنية املطبقة على نظام iOS أن تنزيل فيديو من 
منصة إنستغرام ليس سهاًل كما هو احلال على سطح املكتب، لكنه 

ال يزال ممكًنا، وكل ما حتتاجه هو التطبيق الصحيح.
 Blaze: Browser & File هو  اخليارات  أحد 
Manager ما عليك سوى نسخ عنوان URL للفيديو من 
تطبيق اإلنستغرام ثم لصقه يف Blaze، بعد ذلك حتتاج إلى 
 Export video“ النقر فوق زر التنزيل، ثم حدد اخليار
To Camera Roll“، بالطبع ميكنك أيًضا استخدام أي 
من اخليارات املستندة إلى الويب املذكورة أعاله إذا كنت تفضل 

ذلك.
وبالنسبة ملستخدمي أندرويد، هناك العديد من اخليارات عندما 
إحدى  استخدام  ذلك  يف  مبا  فيديو،  مقاطع  بتنزيل  األمر  يتعلق 

اخلدمات املستندة إلى الويب املذكورة أعاله.
أسهل  األمور  جلعل  استخدامها  ميكنك  تطبيقات  أيًضا  وهناك 
 Video Downloader قلياًل، وأحد هذه اخليارات هو
for Instagram، وهو تطبيق مجاني يقوم مبا يوحي به 
اسمه، ونظًرا ألن التطبيق مجاني فيتعني عليك مشاهدة اإلعالنات.
Video Downloader for Insta� ميقو 

آلية  إن  حيث  استخدامه،  كيفية  شرح  يف  ممتاز  بعمل   gram
العمل بسيطة، تتمثل باجتاهك لتطبيق إنستغرام ثم قم بالنقر فوق 
الزر ثالثي النقاط يف اجلزء العلوي األمين من املنشور الذي تريد 
حفظ الفيديو منه واختر »نسخ الرابط«، اآلن قم بالتبديل إلى 

أداة تنزيل الفيديو وحدد خيار »لصق«، وأمت تنزيل الفيديو.

ابتسام   بوكثير

أرقام هواتف وحسابات مزيفة.. تويتر 
تصلح  ثغرة في تطبيقها

متكنت  أنها  تويتر  شركة  أعلنت 
من  كبيرة  شبكة  وإغالق  حتديد  من 
احلسابات املزيفة، إضافة إلى العديد 
يف  املوجودة  األخرى  احلسابات  من 
والتي  البلدان،  من  واسعة  مجموعة 
استخدام  جماعي  بشكل  أساءت 
الهواتف  أرقام  مطابقة  لها  تتيح  ميزة 

مع حسابات املستخدمني.
يف التفاصيل، قالت الشركة إنها 
فاعلة  جهات  من  محاوالت  اكتشف 
أرقام  إلى  للوصول  بالدولة  مرتبطة 

الهواتف املرتبطة بحسابات املستخدمني، بعد أن اكتشف باحث أمني ثغرة يف ميزة 
حتميل جهات االتصال اخلاصة بالشركة. يف بيان نشر على مدونتها اخلاصة باخلصوصية، 
أوضحت املنصة أنها حددت كمية كبيرة من الطلبات الستخدام امليزة قادمة من عناوين 
اإلنترنت  بروتوكول  عناوين  لبعض  يكون  وقد  وماليزيا،  إيران  يف  اإلنترنت  بروتوكول 
هذه روابط مع اجلهات الفاعلة التي ترعاها الدولة. كما رفضت متحدثة باسم الشركة 
حتديد عدد أرقام هواتف املستخدمني التي تعرضت للخطر، قائلة: إن تويتر لم تتمكن 
من حتديد جميع احلسابات التي رمبا تكون قد تأثرت، وإن املنصة تشتبه بوجود صلة 
محتملة مع املمثلني املدعومني من الدولة ألن املهاجمني يف إيران على ما يبدو لديهم 

وصول غير مقيد إلى تويتر، بالرغم من أن الشبكة محظورة هناك.

سوء  استخدام
 24 يف  نفسها  املشكلة  عن  سابًقا  أبلغ  قد   TechCrunch موقع وكان 
سوء  بحدوث  علم  على  أصبحت  إنها  تويتر  فيه  تقول  الذي  اليوم  وهو  ديسمبر، 
Ibrahim Ba� ماالستخدا للميزة. بدوره كشف الباحث األمني إبراهيم باليتش

lic وجود خطأ يف تطبيق تويتر على أندرويد يتيح له إدخال املاليني من أرقام الهواتف 
من خالل واجهة برمجة تطبيقات رسومية، والتي جتلب حساب املستخدم املرتبط بهذا 
الرقم، موضًحا أنه متكن من مطابقة 17 مليون رقم هاتف مع حسابات مستخدمني 

معينة على تويتر.

الميزة  معطلة
وتهدف هذه امليزة، يف حال متكينها، إلى السماح لألصدقاء الذين لديهم رقمك 
يتجاوز  األرقام  ماليني  إدخال  أن  الواضح  من  لكن  تويتر،  يف  حسابك  عن  بالبحث 
حالة االستخدام املقصودة. وتعد هذه امليزة معطلة بشكل افتراضي للمستخدمني يف 
االحتاد األوروبي حيث توجد قواعد خصوصية صارمة، لكنها تعمل بشكل افتراضي 
رقم  لديك  كان  إذا  لذا،  العالم،  مستوى  على  اآلخرين  املستخدمني  جلميع  بالنسبة 
إنها  بيانها  يف  تويتر  قالت  ذلك  إلى  تأثرت.  قد  تكون  فرمبا  بحسابك،  مرتبط  هاتف 
غيرت امليزة بحيث لم تعد تكشف عن أسماء حسابات محددة استجابًة للطلبات، 
كما أوقفت أي حسابات يعتقد أنها كانت تسيء استخدام األداة، ومع ذلك، فإن 
الشركة ال ترسل تنبيهات فردية إلى املستخدمني الذين مت الوصول إلى أرقام هواتفهم 

يف تسريب البيانات.

هكذا تمنع التطبيقات من استغالل بياناتك
تثبيت  من  االنتهاء  مبجرد 
هاتفك،  على  جديد  تطبيق 
ستنهال  استخدامه  يف  والبدء 
األذونات  من  الكثير  عليك 
التي تطلب الوصول إلى بياناتك 
وجهات  موقعك،  مثل  اخلاصة 
لكن  واملزيد.  والصور،  االتصال، 
إلى  الوصول  التطبيق  يحتاج  هل 
يعمل  لكي  فعاًل  البيانات  هذه 

بشكل صحيح؟
عند  حذرًا  تكون  أن  يجب 
على  تطبيق  ألي  األذونات  منح 
من  الكثير  إن  حيث  هاتفك، 
التطبيقات  أن  يؤكدون  اخلبراء 
تستخدم هذه األذونات الستغالل 
بطريقة  املستخدمني  بيانات 
إذا  املثال  سبيل  فعلى  شرعية، 
منحت إذنًا للتطبيق بالوصول إلى 

قائمة جهات االتصال اخلاصة بك، أو بيانات املوقع، أو الصور 
أو أي شيء آخر، فيجب عليك أن تفترض أنه قد يستخدم 

هذه البيانات بطريقة أو بأخرى.
فيما يلي طريقتان للتحقق من إعدادات اخلصوصية على 

هاتفك حلماية بياناتك:

�1 استخدام  قسم  الخصوصية
انتقل إلى تطبيق اإلعدادات على هاتفك، وابحث عن 
بامليزات  قائمة  ستجد  عليه  الضغط  ومبجرد  اخلصوصية  خيار 
واملعلومات املوجودة على هاتفك والتي يجب على التطبيقات 
مثل  أشياء  القائمة  تتضمن  إليها.  للوصول  إذنك  تطلب  أن 

جهات االتصال، والتقومي، واملوقع، والكاميرا، وامليكروفون.
قائمة  لرؤية   – الصور  مثل   – الفئات  إحدى  افتح 
التبديل  زر  كان  إذا  إليها،  الوصول  ميكنها  التي  التطبيقات 
املجاور لكل تطبيق يف وضع التشغيل، فهذا يعني أن بإمكانه 

الوصول إليها، وهنا ميكنك ضبطه على وضع اإليقاف.
سيستغرق منك األمر بضع دقائق لتصفح قائمة التطبيقات 
لكل فئة، وإتاحة الوصول فقط إلى التطبيقات التي تريدها. 
ولكن ضع يف اعتبارك أنه عندما تقوم بتشغيل تطبيق ما بعد 
إلغاء أذوناته، قد تظهر لك مطالبة مبنحه األذونات مرة أخرى. 

لذلك ال تنقر على أي طلب دون قراءته.

�2 ضبط إعدادات تطبيقات محددة
فإن  هاتفك  على  التطبيقات  من  الكثير  لديك  كان  إذا 

تستغرق  قد  فئة  كل  يف  األذونات  ملراجعة  األولى  الطريقة 
اإلعدادات  من  التحقق  ميكنك  لذلك  الوقت،  من  الكثير 
الفردية للتطبيقات التي تستخدمها باستمرار، وذلك من خالل 

اخلطوات التالية
أواًل: على هواتف أندرويد

• انتقل إلى )اإلعدادات( Settings على جهازك.
App Mana� )اضغط على خيار )إدارة التطبيق • 
gement، حيث ستجد قائمة بكل التطبيقات املُثبتة 

على هاتفك.
• اضغط على التطبيق الذي تريد ضبط إعداداته، ثم 
اضغط على خيار )األذونات( permissions، حيث 
هنا  ومن  للتطبيق  عليها  وافقت  التي  األذونات  كل  ستجد 

ميكنك ضبطها.
ثانيًا: على هواتف آيفون

• انتقل إلى )اإلعدادات( Settings على هاتفك.
• ومن خالل قسم التطبيقات اضغط على التطبيق الذي 
تريد ضبط األذونات له. فعلى سبيل املثال إذا كنت ال ترغب 
أن يتتبع تطبيق فيسبوك موقعك، قم مبراجعة األذونات التي 

منحتها إياه لضبطها.
بغض النظر عن كيفية التحكم يف التطبيقات التي ميكنها 
اجليد  فمن  هاتفك،  على  الشخصية  بياناتك  إلى  الوصول 
واحدة  مرة  رمبا  روتيني  تدقيق  إجراء  على  معتادًا  تكون  أن 
من  للتحقق  طوياًل  وقتًا  األمر  يستغرق  ال  حيث  الشهر،  يف 

التطبيقات التي تستخدمها باستمرار حلماية بياناتك.

لم يقتصر تأثير وباء فيروس إن تنزيل مقاطع الفيديو الموجودة في منصة إنستغرام ليس معقًدا كما قد يبدو إذا كان لديك األدوات 
المناسبة لفعل ذلك، حيث تدور القصة في منصة إنستغرام حول أسلوب العيش ومشاركته مع األصدقاء والعائلة. كورونا الجديد على صحة 

سكان العالم، بل امتد ليضرب المنتجات العالمية، وعلى رأسها إنتاج هواتف أبل، التي ستواجه »ضربة حقيقية« بسبب الوباء المتفشي.
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هل لك أن تخبرينا عن نفسك؟
اسماء زرقات من والية عنابة 24 سنًة طالبة 
جامعية و مصممة أزياء اعشق تصميم األزياء 

و موهبتي الرسم.
ومن هنا أطلقت عالمتي التجارية اخلاصة بي

asma _z_creation

منذ متى و أنت تهوين التصميم ؟
اهوى التصميم منذ نعومة أظافري كنت 

اغرق بني صفحات املجالت اخلاصة باملوضة 
التي كانت تشتريها أمي تراني أتوه بني كل 

تصميم وآخر حتى يبقى يف ذاكرتي 
واطور من كل فكرة حول هذا العالم 

الكبير ولكون موهبتي الرسم جمعت بني 
اإلثنني  ومن هنا كانت االنطالقة. 

و اجنذبت الى عالم التصميم مع مرور الوقت
 و أصبحت اعتمد على منصة اليوتوب من 
خالل مشاهدة أكبر عروض األزياء و اخر 

التصاميم.  
ولم أظن يوم ان هناك دورات عن اخلياطة 

والتصميم يف اجلزائر 
الى غاية عام 2017 رأيت اعالن على 
الفيسبوك جذبني له النه عبارة عن دورة

 لتكوين املصممني ومن هنا قررت ان أفجر موهبتي. 

مادورك أنت كشخص يف اختيار تصاميمك؟
دور كشخص يف اختيار تصاميمي هو غياب
 ما يتناسب مع منط او ستايل لباسي يف
 األسواق وان لم أجدها أقوم بجعلها فكرة 

حقيقية  و أروج لها. 
هل هناك متطلبات محددة للمرأة

 اجلزائرية ؟
جتعلك تعملني على مقاييسها ليس هناك 
مطالب محددة فكل مرأة لها ستايل خاص 
بها يف ماتريد ان ترتديه ولكن هناك فكرة 
و الهام لكل مرأة لذلك اجمع كل األفكار
ألصمم شيء مختلف متاًما و تكون الفكرة

 اصلية )اوريجنال(.
وأضاف الى ذلك ان الكثير من النسوة يعانون عدم

 وجود مقايس تناسبهم خاصة يف اجلزائر
 لذلك يهربون لي كمصممة ألحقق لهم ذلك 

وباملقاس املناسب.

من أين تستوحني تصاميمك؟ 
استوحي من العمارات القدمية خاصة عندما
 أمعن النظر يف تفاصيل املباني جتدها مشابهة 
ملا نراه يف الطبيعة من حوله  خاصة من مباني 
عنابة التي انحدر منها شخصًيا  اذ ان الهام 
املهندسني املعماريني و املصممني الذين 
انشؤوا املباني بشكل فريد فهو يجمع بني
 احلداثة و كل ماهو قدمي بعضها يتميز بشيء
ال ميكن وصفه و املميز يف تصاميمي أني 

اجمع بني عاملني مختلفني أحتصل على أفضل 
النتائج .

من هم املصممون املفضلون لديك؟
املصممني العامليني الي صعب ،زهير مراد ،

ديور وراف سيمونز .

حدثينا عن مجموعتك:
حتى اوضح لك األمور األكثر كوني طالبة 
جامعية أمارس التصميم اال يف أوقات فراغي 
يف العطل املوسمية احاول التطوير من ذاتي 
وأصمم كل مشاريعي أيًضا أعاني من نقص 
اإلمكانيات خاصة املادية ولكن يبقى ذلك 
خياري الوحيد حتى ابني نفسي بنفسي و هو 

عبارة عن حتدي .

ماهي خطتك املستقبلية؟
قريًبا سأقوم بتصميم مجموعة خاصة بربيع

 وصيف  2020 
مجموعة خاصة بفساتني السهرة و مالبس
 لكل األيام خاصة بالنساء الرقيات فيها ملسة
 ابداعية راقية تعتمد على اجلمال األلوان

 الورود و غيرهمن أشياء اثنويًة  فكّلما كانت 
مغرمة وعاشقة مبوهبتك كّلما زاد إبداعك 

وهذا يثبت لنا أّنه ال وجود للفّن واإلبداع إن لم 
يبنع من القلب ومن جتارب تلمسنا فيالصميم.

نساء تحدين الصعاب وفرضن أنفسهن في المجتمع

Asma création أنامل 
جزائرية بنظرة أوربية عصرية

انها المصّممة الجزائرية الشابة اسماء  التي 
أخذت على عاتقها االستمرار في المسيرة
 التي بدأتها والدتها قبلها، وذلك لكي 

تبني    إمبراطوريتها الخاصة. 
وبعد مرور سنة واحدة فقط عن انطالقها 

في عالم  الموضة، المست  أسماء قلوب النساء .

ابتسام  بوكتير
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من كانت األكثر أناقة في حفل توزيع جوائز البافتا 2020؟
لألفالم  البريطانية  األكادميية  جوائز  توزيع  حفل  أقيم 
بنسخته الـ 73 املعروف باسم Bafta يف دار األوبرا امللكية 
مبدينة لندن. ُيعتبر هذا املهرجان احلدث األبرز بالنسبة لصناعة 
 2020 بالعام  بريطانيا. وقد شهد بنسخته اخلاصة  األفالم يف 
هذا  رئيس  كونه  إليزابيت  امللكة  حفيد  ويليام  األمير  حضور 
والنجمات  النجوم  أبرز  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  املهرجان 
هذا  يف  أناقة  األكثر  اإلطاللة  كانت صاحبة  فمن  العامليات، 

احلفل؟
مشرقة  جوهانسون  سكارليت  األميركّية  النجمة  بدت   -
هذه  حملت  والريش.  بالكريستال  تزّين  الذي  الزهري  بثوبها 
جاءت  وقد   ،Atelier Versace توقيع  اإلطاللة 
مستوحاة من أناقة عشرينيات القرن املاضي وصممت خصيصًا 

لها ليتطّلب تنفيذها حوالي 550 ساعة من العمل اليدوي.
رينيه  األميركية  املمثلة  أيضًا خيار  الزهري شّكل  اللون   -
متّيز   Prada دار  من  عصريًا  ثوبًا  اختارت  التي  زيلويغر 

بقماشه الفاخر وقد نّسقته مع حذاء باللون نفسه.
اجلنوب  األصول  ذات  األميركية  النجمة  اختارت   -
وقد  البنفسجي.  بلونها  الفتة  إطاللة  ثيرون  شارليز  إفريقّية 
التي  املكّسرة  وتنورته  الكتفني  العاري  بتصميمه  ثوبها  متّيز 
حّددها حزام مخملّي رفيع عند اخلصر. حملت هذه اإلطاللة 
Tif� تنسيقها مع مجوهرات من  مّت  وقد   Dior دار  توقيع 

.fany&Co
بيضاء  - اختارت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون إطاللة 
Alexander Mc�  مزّينة بالذهبي حملت توقيع دار
Queen. وهي إطاللة كانت سبق أن اعتمدتها يف العام 
نزواًل  ارتداءها  وأعادت  ماليزيا،  إلى  زيارتها  خالل   2012
عند رغبة القّيمني على حفل البافتا الذين متنوا على احلضور 
االنبعاثات  من  للحّد  دعمًا  بها  ظهروا  أن  سبق  أزياء  ارتداء 
الكربونّية املرافقة لصناعة املوضة. وقد نّسقت كايت إطاللتها 
حقيبة   ،Van Cleef&Arpels من  مجوهرات  مع 
بّراق من  Anya Hindmarch وحذاء  ذهبّية من 

.Jimmy Choo

 اعتمدت النجمة األسترالية مارغو روبي ثوبًا من الدانتيل 
األسود متّيز بفتحة كبيرة عند الظهر أضفت عليه طابعًا عصريًا. 
التي  الفرنسّية   Chanel دار  توقيع  وقد حملت إطاللتها 

قدمتها يف مجموعتها لربيع وصيف 2020.
درامّية  بإطاللة  مارا  روني  األميركّية  النجمة  تأّلقت   -
سوداء مستوحاة من أسلوب النجمة الراحلة أودري هيبورن يف 
 Givenchy مجموعة  من  اختارتها  وقد  األناقة.  مجال 

اخلاصة بالربيع والصيف املقبلني.
- اختارت املمثلة البريطانية أليس إيف ثوبًا باللون األبيض 
حملت  وقد  الطويلة.  الشراريب  مع  الدانتيل  فيه  اختلط 

.Ralph&Russo إطاللتها توقيع دار
قصيرًا  ثوبًا  بالينسكا  إيلال  البريطانّية  النجمة  اعتمدت   -
من  جدًا  طويل  ذيل  ورافقه  بالكشاكش  تزّين  بالورود  مطّبعًا 
مع  نسقته  وقد   .Giambattista Calli دار 

.Cartier مجوهرات من دار
- اختارت املغنية البريطانية بيكسي لوت ثوبًا أبيض تزينه 
الكشاكش على تنورته. وقد حملت إطاللتها توقيع املصممة 

اللبنانية ساندرا منصور.
- تألقت النجمة األميركية زوي كرافيتز بثوب من الباييت 
الذهبي من دار Saint Laurent نّسقته مع صندل 

باللون األسود.

ابتسام  بوكتير
Medi� « ولهذا الغرض أجرى موقع 
استطالعًا   »cal News Today
الواليات  أنحاء  يف  املصادر  من  عدد  لرأي 
قائمة  إلى  للتوصل  الغربية  وأوروبا  املتحدة 
15 نوعًا من الوجبات الغذائية  تضم أفضل 
يف  إليه  التوصل  مت  ما  أبرز  ولعل  الصحية. 
االستبيان هو أن اتباع نظام غذائي متوازن هو 

السر احلقيقي لألكل الصحي.
أواًل: المكسرات والبقوليات والحبوب

اللوز
إنه  القائمة حيث  رأس  اللوز على  يأتي 
غني بعناصر غذائية مهمة، منها املغنيسيوم 
وفيتامني E واحلديد والكاليسيوم واأللياف 
علمي  تقرير  كشف  كما  والريبوفالفني. 
Nutrition Re� دورية  نشرته 

views أن اللوز يساعد يف احلفاظ على 
مستويات الكولسترول الصحية.

الجوز
على  احتوائه  إلى  اجلوز  أهمية  ترجع 
إلى  باإلضافة  والكربوهيدرات،  البروتني 
)الثيامني(   B-1 لفيتامني  ممتاز  مصدر  أنه 
وفيتامني E واملغنيسيوم والزنك. إلى ذلك 
نسبة  أعلى  على  يشتمل  بأنه  اجلوز  يتميز 
آخر،  غذائي  عنصر  بأي  مقارنة  سيلينيوم، 
والذي يعد معدنًا حيويًا يحافظ على وظائف 

الغدة الدرقية.
العدس

املطابخ  من  عدد  على  العدس  يتوافر 
بطرق  تناوله  ميكن  العالم.  أنحاء  جميع  يف 

متعددة ويتميز بفوائده الصحية الكثيرة.
الشوفان

أشارت نتائج الكثير من األبحاث العلمية 

يف  للذوبان  القابلة  األلياف  محتوى  أن  إلى 
حبوب الشوفان اخلشنة تساعد على خفض 
أن  كما  الدم.  يف  الكوليسترول  مستويات 
املعقدة،  بالكربوهيدرات  غني  الشوفان 
املاء،  يف  للذوبان  القابلة  األلياف  وكذلك 
على  وتساعد  الهضم  عملية  تبطئ  والتي 
ويحتوي  الدم.  يف  السكر  مستويات  تثبيت 
واألحماض   B الفيتامينات  على  الشوفان 

الدهنية أوميغا 3 والفوالت والبوتاسيوم.
جنين  القمح

جيدة  كمية  على  القمح  جنني  يحتوي 
من  عالية  نسبة  على  عالوة  األلياف،  من 
 E فيتامني  مثل  احليوية  الغذائية  العناصر 
والثيامني  )الفوالت(  الفوليك  وحمض 
وكذلك  والفوسفور،  واملغنيسيوم  والزنك 

األحماض الدهنية األساسية.

ثانيًا: الخضر والفواكه

البروكلي
األلياف  على  البروكلي  يحتوي 
والكاليسوم والبوتاسيوم والفوالت واملغذيات 
خطر  من  تقلل  مركبات  وهي  النباتية، 
وبعض  والسكري  القلب  بأمراض  اإلصابة 
أنواع السرطان. كما يحتوي البروكلي على 
كاروتني،  بيتا  إلى  باإلضافة   ،C فيتامني 
وهو مضاد لألكسدة. ويقال إن هناك مكونًا 
آخر وهو السلفورثان، يتمتع بصفات مضادة 
للسرطان ومضادة لاللتهابات. ويفضل تناوله 
نيئًا أو طهيه على البخار لتحقيق االستفادة 

الكاملة.
الكرنب

يحتوي  األميركية،  الصحة  لوزارة  وفقًا 
من  كبيرة  وكمية   C فيتامني  على  الكرنب 
بالطرق  الكرنب  طهي  ميكن   .K فيتامني 
تناوله  ميكن  كما  البخار  على  أو  التقليدية 

كعصير.

يعتمد على الخضروات و الحبوب

مقومات الغذاء المتوازن 
بين يديك

تنتاب بعض من يهتمون بتناول وجبات غذائية صحية 
الحيرة في اختيار األفضل ويحتاجون إلى خيارات 

للتنويع.
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عنواًنا  لروايته  الكاتب  اختار 
زئبقيا يتمّدد ويتقّلص على حسب 
فهم القارئ له، خاصة كلمة »ِرباط 
»اخليط«  أنها  على  ُتفهم  فقد   ،«
بشيء،  شيئا  يربط  الذي  املتني 
أبدية  لّداللة على  القوية  الّصلة  أو 
العالقة، و قد استعار الّروائي ذاك 
املفهوم لوصف خيط العرب اّلطويل 
الذي ال يتمّزق وال  للّزمن،  العابر 
العرب  عند  بدايته  خيط  يتجّدّد 
الّتاريخ  رياح  به  تلعب  األوائل، 
األحداث  بذات  تشاء  كيفما 
واألسباب والّنتائج، وطرفه الّثاني 
موصول بنفس العرب يف كّل زمان 
حتى وصل إلى زماننا يواجه القدر 

واملصير املتكّرر.
»الّرباط«  أّنها  على  ُتفهم  وقد 
التي  املغربية«  »اململكة  عاصمة 
تدور فيها األحداث املتنّقلة ما بني 
األمنية،  املراكز  إلى  البطل،  شّقة 
إلى األماكن العامة، إلى مستشفى 
عاصمة  كأي  فالّرباط  املجانني 
من  ُتظِهره  مبا  خرابها  ُتّمل  عربية 
الكاتب  تعّمد  وإن  سطحي  سحر 
على لسان بطله احلبري تاهل كل 
وحديًثا  قدميا  الّسياسية  األحداث 
ال  الذي  االستثناء  وكأّنها  فيها 
العرب«  »كوليرا  عليه  تنطبق 
الذي فاضت به الّرواية وهو يبكي 
وصنعاء  القاهرة  بغداد،  دمشق، 
املدن مسئولية  محّمال حّكام تلك 
رمّبا  العصور!!!  عبر  بها  حّل  ما 
واخلوف  »األدبية«  للّسالمة  توّخيا 
امللكي«  من االصطدام ب«العرش 
فّضل الكاتب إظهار »مدينته« على 
»أمنا« و«عدال«  األكثر  املكان  أنها 
الوباء  تصنيف  خارج  و«ملوكها« 

العربي.
وقد ملسُت ذلك يف عبارة أوردها 
امللك  ذكر  ملّا  »البطل«  لسان  على 
الّثاني«  »احلسن  للمغرب  الّسابق 
إذ قال بنبرة حنونة، عطوفة مألى 
»يف  وهي:  واالمتنان  باحلب 
الّذكرى السّتني ملولد امللك الّراحل 
الّثاني رحمه اهلل«، رحمة  احلسن 
اقتصرها على »َمِلِكه« مع أّن اللعنة 
تفارق  لم  احلّكام  على  وُسخطه 
لسانه من أّول صفحات الّرواية إلى 

آخرها!!

شعوب تكّلم اهلل، وأخرى اهلل يكّلمها
ظل  وراء  ُمختبئا  كان  أسواء 
األستاذ   « شخصية  أو  »املتنبي« 
الّسبب  الكاتب  أرجع  املجنون«، 
وبقائهم  العرب  لتخّلف  احلقيقي 
القرون  تلك  أوهامهم كل  بركة  يف 
إلى عدم قدرتهم على الّتعامل مع 
»الّدين،  التالية  الثالثة  املفاهيم 
أن  فبدل  الفلسفة«،  السياسة، 
مبا  تنسجم  ويجعلوها  يصهروها 
جعلوها  حضارة،  ببناء  يليق 
فيما  والّتصادم  دام  الصِّ محّرك 

والّتمسك  الّدين  فأصبح  بينها، 
املطالبني  نظر  يف  الّتخّلف  رمز  به 
فرصة  ومنح  »العقل«  بإحكام 
رجًسا  الفلسفة  وصارت  للّتفكير، 
من الّشيطان يف ُعرف ِرجال الّدين 
الّناس  مصائر  يف  واملتحّكمني 
السياسة استغّلت  وأّما  باسم اهلل، 
الفلسفة  وزمرة  الّدين  أهل  تطاحن 
حتى  ببعض  لضربهم  بينهم  فيما 
يضمن الّسياسي »احلاكم« بقاءه.

أهدافه،  الّتنافر  وقد حّقق ذاك 
»قبل  العرب  تاريخ  طول  فعلى 
الّتناحر  ظّل  وبعده«  اإلسالم 
أساس  الّطائفي  العرقي،  القبلي، 
بناء »الّدولة«، ويف كّل ِحقبة كان 
يظهر يف شكل جماعات تدفع إلى 
يف  تّسد  حتى  والّظالمية  اجلهل 
الّتكفيرية«  »اجلماعات  يف  زماننا 
من  أكثر  الكاتب  عليها  رّكز  التي 
الذي  الغرب  عكس  على  غيرها، 
اعتمد يف بناء حضارته على العلم 
واالبتكار واقتحام املجهول، وجعل 
ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر، فرمى 

بسيطرة ّالكنيسة« إلى اجلحيم.
ورفع من شأن املفكّرين مبختلف 
أصوات  صاروا  حتى  توّجهاتهم 
نظاًما  فأّسسوا  مجتمعاتهم، 
االختالفات  كل  ابتلع  سياسيا 
وأزهر  واملذهبية،  والدينية  العرقية 
والفروع  األصول  متكاملة  حضارًة 
العالم  يف  ويتحكّم  يحكم  جعلته 
واملجهول،  املعلوم  وفضائه  بأرضه 
مبقدار  يلزمنا  العرب  نحن  بينما 
ماليني الّسنني الّضوئية الستيعاب 

ما حّققه الغرب.
إلى  الّشعوب  انقسمت  وعليه 
ترفض  حضارة  شعوب  صنفني، 
الّتسليم حتى هلل فتكّلمه بعقلها وال 
تخضع لكالمه ونواميسه، وشعوب 
مستسلمة، خاضعة لقوانني رّبانية 
وجدت  حياتها،  تفاصيل  حتكم 
راحتها،  والّتسليم  اخلنوع  ذاك  يف 
الّسماء دون أي  الوحي من  تتلّقى 
دامت  وما  تساؤل،  أو  اعتراض 
لها  تكون  فلن  بالّسماء  مرتبطة 
على  ووجودها  بصمة،  الّدنيا  يف 
األرض سراب والعرب إلى الّصنف 

الّثاني ينتمون حسب الّرواية.

الّرواية أدبيا
على  املتنبي«  »رباط  رواية  قّوة 
يف  تكمن  املتواضع  رأيي  حسب 
بني  عالم  خلق  يف  الكاتب  براعة 
بطريقة  ومتداخلني  موازيني  عاملني 
ُيصاب  اآلخر  هو  القارئ  تعل 
من  منطقة  تدخله  بـــــ«هلوسة« 
منطقة  الّتركيز،  مناطق  أصعب 
والّسفر  و«يقضة«  »نوم«  بني  ما 
املكان،  ُمبارحة  دون  الّزمن  عبر 
فتتداخل فيه أرواح أبطال العمل، 
بني  ما  القارئ  يفّرق  بالكاد  إذ 
للشخصية  احلقيقي  الّصوت 

وصداها و أّيهما األصل.
يف  فتكمن  الثانية  الّنقطة  أما 
»مكان  حتويل  على  الّروائي  قدرة 
»مستشفى  الّرواية«  أحداث 
للعيش  رائع  مكان  إلى  املجانني« 
االستثنائيني  »مجانينه«  بفضل 
لدرجة تعل القارئ يحس بأنه يف 
منتزه أو دار سينما يرقب من بعيد 
شريط العرب منذ األزل إلى يومنا 
هذا بكل ما فيه من أحزان، وبدل 
أن يبكي يضحك كون لغة املجانني 

وتصّرفاتهم دوما ُمضحكة.
كما ينتقل الكاتب من مشهد 
إلى آخر بسالسة دون إحداث أي 
يغّير من  وهو  أو فجوة سردية  فراغ 
الّضمير املستعمل يف الّراوية، فتارة 
الـ »هو« يف  وتارة  »األنا«  يستعمل 
تبادل متناغم لألدوار ما بني الّراوي 
جمع  بأسلوب  احلبرية  وشخوصه 
ما بني هدوء الدبلوماسي، واّطالع 
ومنهجية  أفكار  وترابط  املؤّرخ، 
وظائف  ثالثة  احملاضر،  األستاذ 
لديه  شّكلت  الكاتب  امتهنها 
أسلوًبا أدبيا ممّيزا جمع ما بني عمق 
الفكرة، جزالة العبارة و قسوة نقد 
يشعر  أن  دون  فلسفًيا  احلال  واقع 

القارئ بالّنفور أو الّتعب.

ِلَم الجزائر؟!
الّروايات  أطالع  بدأت  منذ 
بني  تقع  لم  األدبية  واألعمال 
جزائري  غير  لكاتب  رواية  يدي 
واسعة  مساحة  للـــ«اجلزائر«  أفرد 
املغربي  الكاتب  فعل  كما  ِذْكًرا 
هذه،  روايته  يف  أوريد  حسن 
الغربية  اجلهة  على  تركيزه  وكان 
و«وهران«  »تلمسان«  مبدينتي 
على  ذاك  معّلال  الّصحراء  وكذا 
املجنون«  »األستاذ  بطليه  لسان 
زاوية يف »وجدة«  و«اخللويف« شيخ 
قوي  باجلزائر  ارتباطهما  أّن  على 
وتاريخية  عاطفية  ذكريات  بسبب 

من جهة.
اإلميان  عدم  أخرى  جهة  ومن 
واملوروث  األرض  بأّن  و  باحلدود 
ما  ولفرط  واحد!!  مشاربه  بتعّدد 
_ال  البطل  أو  الكاتب  أسهب 
أدري بالّضبط من منهما كان ينوب 
عن اآلخر يف هذه الّنقطة بالّذات_ 
يف الغوص يف الّشأن اجلزائري يظن 

وبأّن  »مغربية«  اجلزائر  بأّن  القارئ 
حاصل،  حتصيل  أدبيا  تناولها 
ولكوني قارئة »جزائرية« استغربت 
كاتب  يغوص  أن  بدل  إذ  األمر، 
مغربي يف مفاصل مدينته ويكشف 
أخرى  مدينة  على  يرّكز  مستورها 
كل ما يربطه بها زيارات وذكريات!

ُبشرى سارة
التي  الّظريفة  األشياء  من 
»رباط  رواية  يف  انتباهي  أثارت 
مسرحها  واّن  خاصة  املتنبي« 
أسماء  حضور  املجانني  مستشفى 
مشهورة  وغنائية  فنية  شخصيات 
الّشاب  رأسها  على  وعربيا  مغاربيا 
الفاسية،  زهرة  عتابو،  خالد، جناة 
طبعا  كلثوم،  أم  و  فخري  صباح 
ذكرهم لم يكن اعتباطيا بل لهدف 
سيكتشفه القارئ إن طالع الّرواية، 
ما  العربي  مزاج  ميزان  ليعتدل 
رشد  وابن  املعّري  فلسفة  بني 
رؤوس  خلدون  وابن  باجة  وابن 
وذهنية  األندلس  يف  العقالنية 

الفيلسوف  وصفهم  الذين  العرب 
عبد  عليه«  »املغضوب  الّسعودي 
»ظاهرة  بأنهم  القصيمي  اهلل 
أن  أرادوا  وإن  بامتياز،  صوتية« 
أن  عليهم  مذكورا  ذكرا  يصبحوا 
احلضارة  األندلس  منحى  ينحوا 
رومية  الّلسان،  عربية  كانت  التي 
اجلسد، إغريقية الّذهن والّتفكير.

وأخيرا وأمام كل تلك املعطيات 
»طبعا من وجهة نظري« قد تكون 
من  واحدة  املتنبي«  »رباط  رواية 
األعمال القوّية التي تستحق فعال 
جائزة  ترتيب  يف  متقّدمة  مرتبة 
البوكر العربية برغم الّتجني الكبير 
العربية  احلضارة  على  مؤّلفها  من 
اجلانب  على  وتركيزه  اإلسالمية 
املظلم منها دون إبراز وجهها املشرق 
الغربي  العالم  عتمة  أضاء  الذي 
فترات  من  فترة  يف  كان  الذي 
دور كبير يف  له  و  مّنا  أسوأ  تاريخه 
تعطيل تقّدمنا وحتما عجلة الّتاريخ 

تدور.
بقلم: سمراء متيجة

رواية »ِرباط المتنبي« لحسن أوريد

هم...نحن...و»المتنّبي« فارس بني »َخْيَباْن« 

»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«

اجلزء  الثاني 
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ربيعة ماسة حجوج

لؤلؤة  لتكون  بنيت  التي  القرطاجية  املدينة 
قبل  الثاني  القرن  منذ  املتوسط  األبيض  البحر 
امليالد، قّررنا أن نغوص يف مدينة قوامها خمسة 
مجاهل  نكتشف  التاريخ،  من  قرنا  وعشرون 
أقامها  التي  املرافئ  أقدم  أحد  الديس،  شجرة 

الفينيقيون.
رأس احلوت، أمن املوانئ البحرية على طول 
فوزي سعد  الباحث  اجلزائري، وصفها  الساحل 
اجلنة!  هذه  املنسية،  األندلس  »هذه  قائال:  اهلل 
مشارف  على  الواقعة  الصغيرة  البلدة  هذه  يف 
منطقة القبائل، ال يزال بإمكاننا مقابلة احلكماء 
ويتجولون  املنطقة،  يف  بعمق  املتأصلني  القدامى 

يف القصص القدمية«.
شعور  وال  منشي،  القدمية  احلارات  تلك  بني 
القدمي  الركن  ذلك  يزّين  حيث   بالتعب،  هنا 
القابع منذ قرون النسيج العمراني للمدينة، إنٌها 
مرتفعة  منطقة  امليزاب،  حومة  أو  دلس،  قصبة 
عشر  السادس  القرن  يف  العثمانيون  شيدها 

امليالدي، وحصنوها بسور ذو أبواب عديدة.
على  املطلة  بالشرفات  املزينة  البيوت  متيزها 
الضيقة  واألروقة  املتوسط،  األبيض  البحر 
والتي  واالخضرار،  اإلزهار  الدائمة  والبساتني 
كانت حتتوي على أشجار ونباتات متنوعة ونادرة 
أثر  لها  يوجد  يكاد  ال  التي  القهوة  شجرة  منها 
املسجد،  وجند  احلالي!  وقتنا  يف  كلها  باجلزائر 
الصالح  الولي  وضريح  سوسان،  سيدي  ومقام 
بإزدهار  العصر  ذلك  وأشتهر  احلريف،  سيدي 
صيد  من  املنتوج  وحتسن  والفالحة  الثقافة 
األسماك، ويف الطرف الثاني من املدينة تقابلك 
تلك البنايات األوروبية اجلديدة التي بنيت أثناء 
على  متتد  والتي  الفرنسية  االستعمارية  احلقبة 
باملدينة  حاليا  تعرف  ما  وهي  الساحل،  طول 
واملؤرخون،  الرّحالة  ذكرها  دلس  اجلديدة. 
فكتب عنها ابن خلدون، وابن حوقل والبكري 
فحني  السنوسي،  يوسف  والشاعر  واإلدريسي، 
أّسس القرطاجيون مدينة دلس يف القرن السادس 
ميلكون  كانوا  أّنهم  املؤكد  من  امليالد حني،  قبل 
نظرة استشرافية للمستقبل، وإاّل ملا تركوا لنا كل 
التي  األمكنة  وسحر  اجلمال  من  الكمية  هذه 

تسحر األلباب قبل العقول!
يؤكد املؤرخ اجلزائري محمد ملني بلغيث من 
من  املسلمني  املنفيني  من  موجة  وصول  جانبه 
»دلس  أي  »تادليس«  إلى  تونس  عبر  فالنسيا 
محافظ  قويدر  حاج  مصطفى  ويخبرنا  حاليا«، 
نحو  إليها  جلأ  دلس  أن  بومرداس  بوالية  التراث 
غرناطة،  سقوط  بعد  أندلسي  ألف  ثالثني 
بالرياض،  املزدانة  البيوت  عمارة  عنهم  فأخذت 
اللسان  ونشروا  املوواإلدريسي،  سكانها  وورث 
املدينة  وتتمّيز  األمازيغ،  السكان  بني  العربي 
يف  سيباو  وادي  يرويها  التي  اخلصبة  بأراضيها 

جزئها الغربي.
بروسو كوروس...أقدم مدينة بحرية 

تنهض  أّخاذ،  وعطر  الشعراء،  حكاية  إنها 
سماء  يف  تلوح  التي  النسيان  رياح  لكل  هازمة 
يف  يجري  وعشق  عصور،  عبر  املمتد  تاريخها 
تصوير  يف  اهلّل  آيات  يعشق  من  كل  دماء  عروق 
اجلمال. خمسون كليومتر مربع هي مساحة دلس 
يسكنها  الساحلية،  بومرداس  والية  مبرتفعات 
أربعون ألف نسمة تقع على بعد ثمانني كيلومتر 
العاصمة اجلزائر  شرق مدينة بومرداس، تتوسط 
ووالية تيزي وزو، ورغم أن املدينة قد مّرت عليها 
حتافظ  تزال  ال  أنها  إاّل  متعّددة  تاريخية  حقبات 
منها تستحق  متفرد، يجعل  على طابع عمراني 

اسم األندلس الصغيرة بال منازع.
األول  القرن  منتصف  املدينة يف  حتولت  فقد 
امليالدي إلى مستعمرة رومانية، وجاء اليونانيون 
ليضيفوا  للمدينة إرثا زاخرا يف عديد املجاالت، 
العام  خالل  بالرخاء،خاصة  العهد  ذلك  واتسم 
اإلمبراطور  فيه  حكم  الذي  ميالدي  خمسني 
بروسو  آنذاك  املدينة  وسميت  كلوديوس، 
تزال  وال  بحرية،  مدينه  أقدم  وتعتبر  كوروس، 
التاريخية التي تؤرخ للحقبة  الكثير من الشواهد 
القدمية،  كاألسوار  اليوم  إلى  قائمة  الرومانية 

ومنابع سيدي سوسان.
التي  اآلثار  ببعض  املدينة  تعززت  كما 
الفخارية  واألواني  احللي  من  مؤخرا  عليها  عثر 
اجلزائر حفاظا  متحف  والفسيفساء، وضعت يف 
على استمراريتها، تقدم موروثا حضاريا لألجيال 
القادمة، ومن أهم مشاهير األعالم الذين ارتبط 

صاحب  البويصري  جند  دلس  مبدينة  اسمهم 
البردة.

شهدت املدينة تغييرا كبيرا إن لم نقل شبه 
كامل يف البناء والنمط املعماري بسبب العوامل 
والغزوات  احلروب  بسبب  أو  كالزالزل  الطبيعية 
وما حلقها من تدمير بشري ملعاملها، غير أّن قدوم 
فقد  رونقها،  لها  وأعاد  املدينة  أنقذ  إليها  العرب 
وسائل  من  أمكنهم  مبا  أخرى  مرة  بناءها  أعادوا 

ليحافظوا على وجه املدينة التاريخّي العتيق.
على  وسيطرو  احلماديون  جاء  ذلك  بعد  ثم 
صمادح،  بن  الدولة  معز  فيها  واستقر  املدينة، 
العام  يف  األندلس  على  املرابطني  سيطرة  بعد 
ألف وثمانية وثمانني 1088 م، وتعاقبت القبائل 
قبيلة  لكل  فكان  دلس،  املدينة  على  العربية 
األخوين  أيضا  هنا  من  ومر  املكان،  يف  بصمتها 
من  اتخذا  الذين  بربروس،  الدين  وخير  عّروج 
من  يسيطرون  مركزا  لتكون  لهما  مقرا  املدينة 
خالله على مدن ومناطق أخرى كانت يف قبضة 
احلملة  من  سنوات  سبع  وبعد  آنذاك.  اإلسبان 
االستعمارية الفرنسية على اجلزائر سقطت مدينة 
دلس يف يد الفرنسيني أي يف العام ألف وثمامنائة 
البحر  لؤلؤة  أصبحت  م،   1837 وثالثني  وسبعة 
املدن  باقي  مثل  مثلها  االحتالل  أسيرة  املتوسط 
اإلستراتيجية يف اجلزائر على غرار احملروسة باهلل 

البهجة مدينة سيدي عبد الرحمن الثعالبي.
يذكر أّن املاريشال بيجو قاد هذه احلملة بنفسه 
ملا متلكه املدينة من مكانة وموقع جيواستراتيجي، 
من  الكثير  نهبوا  الفرنسيني  أن  اإلشارة  وجتدر 
اآلثار من مدينة دلس وأخذوها إلى فرنسا، وهي 

موجودة حاليا مبتحف اللوفر بباريس!

زارها األمير عبد القادر وأقام بها ثماني 
ليال سنة 1838

وأربعني  وأربعة  وثمامنائة  ألف  العام  ويف 
بالكامل،   املدينة  على  فرنسا  سيطرت  م   1844
قاومت املدينة بكل نسيجها العمراني غدر العدو 
أرادت  التي  الهجمات  لكل  وتصدت  الفرنسي 
برجالها  الصعاب  كل  وكابدت  تاريخها  محو 
ومقاوميها فكانت من أوائل املدن اجلزائرية التي 
نفذ فيها جيش التحرير الوطني عمليات بطولية 
ضد املستعمر الفرنسي الغاشم خالل ثورة نوفمبر 

1954 املباركة.
اجلزائريون  ليطرَد  االستقالل  أتى  ثم 
االستعمار الفرنسي من كامل التراب اجلزائري، 
املدن  باقي  مثل  مثلها  دلس  مدينة  واحتفلت 
مدينة  يف  مكان  كل  واحلرية  بالنصر  اجلزائرية 
دلس لم يستطع أن يخفي الوجه الشاحب الذي 
كثيرة  فشواهد  اجلمر،  سنوات  خالل  عليها  مّر 
الزالت راسخة يف أذهان التادلسّيني، تظهر مدى 
احلزن  سوا  تخّلف  لم  التي  الفترة  تلك  قساوة 
والدمار لعقد من الزمن، لم تستطع األيام محوه 

إلى اليوم!
نخرج من دائرة احلزن لنستمر يف سرد حكايا 
املدينة الساحرة، منشي ونحن نتجول بأنظارنا عبر 
تلك  لنرى  البصر،  مرمى  على  ممتّدة  مساحات 
تشبه  مدينة  لتمّيز  اخلالق  أفردها  التي  اللوحات 
الضفة  يف  األزرق  خلف  هناك  األندلس  سحر 
بامتياز،  سياحّية  وجهًة  دلس  ومدينة  املقابلة. 
يقصدها  آالف  الزوار احملّليني على مدار السنة، 
ويتوافد السياح األجانب من دول عّدة لتاريخية 
املكان، يتعرفون على سحر طبيعتها، ويشاهدون 
عليها  تعاقبت  التي  القدمية  احلضارات  تلك  آثار 
والبحث  الدراسة  تستدعي  والتي  الزمن،  عبر 
واالهتمام، فضاًل عن كوِنها تترّبع على مساحة 

على طول الساحل. 
الطبيعة  سحر  عن  للباحثني  ميكن  وال 
العذراء، واملناظر اخلالبة املوجودة فيها أن يفّوت 
التي تدرج  املدن  أهم  وأاّل تكون ضمن  زيارتها، 
ضمن قائمة األماكن التي يجب الوقوف عندها 

عند زيارة اجلزائر.
سيدي  زاوية  جند  املدينة  معاملِها  أهم  من 
كما  العتيقة،  القصبة  احلريف،  سيدي  املجني، 
فصلنا آنفا املسجد الكبير الذي رّم مؤخرا، ومنارة 
بن قوت أو برج فنار حسب ما تشتهر به، والتي 

تقع مبيناء دلس الشهير.
وقامة  حضاريا  إرثا  دلس  مدينة  تبقى 
كل  طرف  من  أكبر  اهتماما  تستدعي  تاريخية، 
احلس  تعزيز  وينبغي  وشعبا،  مسئولني  اجلهات 
وملستقبل  لنا  نضمن  حتى  والسياحي،  الثقايف 
املوروث  قارب  يف  مكانة  القادمة  األجيال 
لم نهتم  إذا  ما  بالزوال يف حال  املهدد  احلضاري 

مبا منلك من ثروة سياحية.

أخبار الوطن في جولة الى »األندلس المنسية«

»دلس« تاريخ مغمور ومدينة مدهشة تكابد النسيان

نسافر لنضبط الخيال بالحقيقة، وبدال عن تخّيل األشياء، نراها بالفعل كما هي، مع ساعات الصباح الباكر، كانت وجهتنا ركنا عجيبا من ربوع الجزائر، منطقة تتنفس حضارة وتاريخا! 
نمشي في شوارعها بخطى بطيئة نشم عبق األصالة المزهو بحقبات تاريخية للمارّين من هنا، إنها تادلس، أو دلس، ثاذلسث، شجيرة الديس التي استغلها اإلنسان منذ القدم في العمران، 

وتغذية المواشي، وصناعة الحبال، لتبقى إلى غاية اليوم تستغّل في صناعة المظاّلت التي تتزّود بها شواطئ البحر.
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شاكيرا تطلق »زغرودة« خالل 
السوبر بول

سولكينغ يعلن موعد إطالق أغنيته 
المنتظرة

شف النجم اجلزائري العاملي، عبد الرؤوف دراجي واملعروف باسم 
”meleğim“. سولكينغ«، عن موعد إطالق أغنيته املنتظرة«
ونشر سولكينغ، مقطعا من فيديو كليب أغنيته اجلديدة، على 
يوم  طرحها  سيتم  أنه  معلنا  االجتماعي،  التواصل  مبواقع  صفحاته 
الرابر  مع  سولكينغ  اجلديدة،  األغنية  وستجمع  اجلاري،  فيفري   7

العاملي املتألق“dadju”، ومت تصوير الفيديو كليب يف تركيا.
 ،2020 لسنة  لسولكينغ  القادم  األلبوم  األغنية ضمن  وتدخل 
الذي يجمع  املنتظر  الديو  والذي يحمل مفاجآت عديدة، عل غرار 

سولكينغ مع النجم اجلزائري »الشاب مامي«.

التواصل  مواقع  على  انتشر 
النجمة  يظهر  فيديو  االجتماعي 
العاملية من أصول لبنان شاكيرا وهي 
تطلق »زغرودة« أثناء تصوير أحد من 
بول«  »السوبر  لها يف حفل  اجلمهور 
على  كبيرًا  تفاعاًل  الفيديو  والقى 

وسائل التواصل االجتماعي.
برفقة  غنت  قد  شاكيرا  وكانت 
أقيم  الذي  احلفل  يف  لوبيز  جينيفر 
املباراة  يف  االستراحة،  فترة  خالل 
وإنها  بول«،  النهائية ملسابقة »سوبر 

املرة األولى التي تلتقي فيها جينيفر 
لوبيز بشاكيرا يف حفل غنائي.

 She« شاكيرا  وغنت 
 Whenever»و  »Wolf
غنت  ثم   ،»Wherever
البارزة  أغنياتها  من  عددا  جينيفر 
 Waiting for»منها
على  رقصت  ثم   ،»Tonight
اجلمهور  ذكر  الذي  األمر  العامود، 
بدورها يف أحدث أفالمها السينمائية 

.»Hustlers«

لطيفة تطرح »كليب« أغنيتها الجديدة
طرحت الفنانة التونسية لطيفة فيديو كليب 
أغنيتها اجلديدة »قالب« والتي هي من ألبومها 
وهي  »يوتيوب«،  عبر  واحدة«،  »أقوى  اجلديد 
مدين،  وأحلان  قمر،  بهجت  أمين  كلمات  من 

وتوزيع عمرو عبد الفتاح.
وكانت طرحت لطيفة قبلها 3 أغنسات من 
و«يف  »شاغلني«  »أخبروني«،  هي   األلبوم، 
األحالم«، وهو يضم 14 أغنية تعاونت فيها مع 
الشعراء وامللحنني واملوزعني من  عدد كبير من 
أجيال مختلفة، ومن أبرزهم أمين بهجت قمر، 
صبري،  إسالم  مدين،مونتي،  سعد،  وليد 
مهندس  إلى  إضافة  ومحمدي،  سعيد  حسام 

الصوت ياسر أنور.
صحفية  تصريحات  يف  لطيفة  وقالت 
أجيال  مع  التعاون  األلبوم  هذا  يف  قررت  أنها 
بأفكار  أغاني  األلبوم  يضم  حتى  مختلفة، 
متنوعة تتناسب مع كل األجيال، وسيتم توزيع 

األلبوم يف العالم.

هيفاء وهبي تنفعل على المسرح
أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفاًل ناجحًا يف املكسيك، حضره عدد كبير 

من  عانت  ولكنها  املسرح،  على  غنائها  مع  انسجموا  الذين  محبيها  من 
القدرة  تفقد  جعلها  تقني،  عطل  بسبب  غنائها،  خالل  مشكلة، 

على سماع صوتها، وعندما حصل تأخير يف إصالح العطل، 
عصبت  تصحيحه،  يف  لإلسراع  املتكرر  طلبها  من  بالرغم 

هيفاء وبدا عليها االنفعال.
بيروت  يف  حاليًا  تصور  وهبي،  هيفاء  أن  إلى  يشار 
جانب  إلى  فاحت«  أسود  اجلديد«  الرمضاني  مسلسلها 
مجموعة من الفنانني السوريني واملصريني واللبنانيني، من 

بينهم معتصم النهار وأحمد فهمي وروجينا ونانسي صالح، 
الذي  أوروبا«  فيلمها اجلديد »أشباح  تنتظر عرض  أنها  كما 

تلعب فيه دور البطولة إلى جانب أحمد الفيشاوي ومصطفى 
خاطر وهو من إخراج كرمي العدل.

مريم حسين تواصل المعركة من داخل السجن
نشرت والدة الفنانة مرمي حسني، فيديو مطول البنتها على حسابها على 
»إنستغرام« وهي تتحدث فيه عن تفاصيل الصعوبات التي واجهتها خالل 
واالتهامات  ابنتها،  والد  وسجن  وطالقها  وإجنابها  وزواجها  الفنية  مسيرتها 
التي الحقتها خالل الفترة املاضية، واحلروب القضائية بينها وبني اإلعالمي 
والفرص  اإلعالنات،  من  الكثير  بخسارتها  تسبب  والتي  اجلسمي  صالح 

الفنية وإبعاد املنتجني عنها.
ويبدو أن مرمي حسني قررت أن تواصل معاركتها من داخل السجن، 
وبهدف استعطاف الرأي العام قامت والدتها بنشر فيديو حلفيدتها وهي 

تبكي بسبب ابتعاد والدتها مرمي حسني عنها.
الفنانة  من  املساعدة  عبرها  طلبت  تعليقات  مجموعة  نشرت  كما 
والتي  بالتراضي  ابنتها يف قضية هتك األعراض  للصفح عن  أحالم 
حكمت فيها باحلبس ملدة شهر واحد مع اإلبعاد من دولة اإلمارات 
الصحفي  قبل  من  املرفوعة  القضية  خلفية  على  املتحدة  العربية 

صالح اجلسمي.

نوال الزغبي ومفاجأة حفل وائل كفوري في المكسيك 
أنا« يف  »مني حبيبي  غناء  ونوال يف  وائل  من  اجتمع جديد كل 
املكسيك، إذ فاجأت نوال وائل بحضور حفله يف املكسيك، بعد أن 

أحيت حفلها يف املكان نفسه قبل يوم واحد.
له سحر  وائل  هذا  ولكن  كثيًرا،  أسهر  »إجمااًل ال  نوال:  وقالت 
خاص وسحر يف صوته..حبيب قلبي أنت«، على املسرح غنى كل 
من وائل ونوال »مني حبيبي أنا«، وقامت نوال بنشر فيديو يجمعهما 
عبر صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي، وعلقت عليه موجهة 
ملك  مع  العمر  من  ليلة  أنا..  بحبه  اللي  »إنت  وائل:  لـ  كالمها 

الرومانسية«.
ُيذكر، أّن اجلمهور ينتظر من نوال إصدار أغنيتها »القوية«، التي كانت قد أعلنت عنها منذ أيام، وما الرسالة التي 

توّد أن توجهها نوال من خالل اختيارها لهذا العنوان؟.
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            كان الكاتب هنوري دو بلزاك 
يقيم عالقات خاصة مع املكان كمنطلق 
إلى  لقد سعى  رواياته.  قاعدي يف جّل 
فيما  املسافات  وقياس  األماكن  تصوير 
بينها، كما منح األشياء املؤثثة لألماكن 
أكثر  جعلها  أجل  من  استثنائية  قيمة 
تعبيرا عن األفكار املسّوقة، وأكثر إضاءة 
للحكايات. الشيء الذي سنجده الحقا 
يف منجز الكاتب املصري جنيب محفوظ، 
أملتها  التي  االختالفات  ببعض 
سنتعرف  لكننا  السردية.  اخلصوصية 
على القاهرة بسهولة من خالل الثالثية، 
أو تأسيسا على ثرثرة فوق النيل، أو حب 
حتت املطر كعينات متثيلية دالة على كثير 
احمليط  مع  التعامل  يف  الرؤية  صفاء  من 
املخرجون  يجد  لم  لذلك  اخلارجي. 

صعوبة يف حتويل نصوصه إلى أفالم.  
            لكن ذلك ال يعني إلزام 
ألن  الوصف  يف  احلرفية  باتباع  الكاتب 
بالشخصيات  عالقاتها  يف  السياقات، 
معينا،  اختزاال  تستدعي  قد  واخلطاب، 
غير  احلرفية  هذه  تكون  أن  ميكن  كما 
تسهم  ما  بقدر  وظيفية،  وغير  ضرورية، 
يف خلق فترات وصفية خافتة تؤدي إلى 
إنتاج نوع من امللل املضّر بالسرد واحملكي، 
وذاك ما ميكن مالحظته يف بعض أعمالنا 
مكانية  تفاصيل  تقدم  التي  األدبية 
ال  عندما  خاصة  معنى،  ذات  ليست 

إليها.  بحاجة  ليست  األحداث  تكون 
إّن املكان، من الناحية النظرية، جزء من 
مع  جنده  أن  ميكن  كما  النصية،  املعرفة 
مارسيل بروست، وليست أجزاء متنافرة 
الداللي، كما  لها من اجلانب  ال مسّوغ 
األعمال  بعض  من  نستنتج  أن  ميكن 
التي ظهرت مع مطلع النهضة، وحتى يف 
تعي  التي ال  اجلديدة  األدبية  النصوص 
املركبة  عالقاته  يف  املكان  وظيفة  جيدا 
احلوار  مع  واحلوار،  الشخصيات  مع 
واحلالة  واحلركة  امللفوظ  ومع  الداخلي، 

كعناصر متالحمة. 
           الظاهر أّن كثيرا من نصوصنا 
كرهان  املكان  قيمة  من  متأكدة  ليست 
تهجير  على  تعمل  وهي  جمالي، 
القارئ إلى األماكن الغيرية وحموالتها، 
السردية  املمارسات  هذه  أن  العتقادها 
ستدخلها إلى العاملية ألّن لألماكن، من 
معرفيا  زادا  حتمل  الزائف،  املنظور  هذا 
مختلفا يؤهلها الختراق احلدود القومية، 
األخيرة  هذه  أن  مع  احمللية،  لتجاوز  أو 
هي البوابة الوحيدة إلى االنتشار بسبب 
هندسية،   كمكّونات  املفارقة،  مكّوناتها 
وكزاد معريف مختلف عن أي أثاث آخر. 
بهذه  ماركيز  غارسيا  غابريال  ترسخ  لقد 
احمللية التي منحها بعدا إنسانيا مشتركا، 
كما ميكن أن نستنتج من رواية مائة عام 
يراسل  رواية ال أحد  أو من  العزلة،  من 

ميمي.  اجلدة  وفاة  من  أو  الكولونيل، 
على  غوغول،  على  ينطبق  ذاته  الشيء 
ممن  وغيرهم  تشيكوف،  وعلى  غوركي، 
التي  الصغيرة  بعواملهم  مرتبطني  ظلوا 
غدت، مع الوقت، كبيرة ومؤثرة، وعاملية 
اخلارجي  محيطها  على  تركيزها  رغم 
اإلبداعات  يف  توجد  ال  التي  وتفاصيله 
التي  الكبيرة  الغربية  املدن  األخرى. 
ال  مقنعة،  مسّوغات  دون  بها،  نحتفي 
ابتعاد  تدعم  وقد  اجليد،  األدب  تصنع 
ذاتها  تستبدل  التي  كتاباتنا  عن  القارئ 

بذوات وافدة.   
الصغيرة،  لألماكن              
املتواضعة، املهمشة، احلقيرة، الشعبية، 
البعيدة عن رؤيتنا املتعالية، طعم خاص 
العواصم  يف  عليه  نعثر  ال  قد  وجمال 
الغربية، وال يف ناطحات السحاب التي 
التميز،  عن  بحثا  نصوصنا  يف  نقحمها 
أو بحثا عن تلك احلداثة التي لم نصل 
إليها بعقولنا، بقدر ما جتاوزناها بأفكارنا 
املبنية على احلفظ. لقد كانت األعمال 
ألنها  مثلى  قيمة  ذات  الكالسيكية 
بعيدا  املكانية،  جنسيتها  على  حافظت 
التي  للجماليات  الهش  االستيراد  عن 
مع  انفصالية  عالقة  يف  تكون  ما  عادة 
للخطاب.  املنتجة  الذات  ومع  القارئ، 
اإلعجاب،  من  مبزيد  اليوم،  أقرأ  إنني 
ما أجنزه الكّتاب الذين ظهروا قبل ستني 

سنة، وأجد يف نصوصهم ما أبحث عنه 
ومن  مخصوصة.  فنية  تربية  له  كقارئ 
هؤالء مولود فرعون، محمد ذيب، مولود 
حداد،  مالك  وطار،  الطاهر  معمري، 

وغيرهم ممن ظلوا قريبني مّنا.
قيمة  ذو  املكان عند هؤالء           
حاليا  نكتبه  ما  يف  جندها  ال  اعتبارية  
حني  يف  واستعالئي.  مستلب،  ألنه 
أّن الروايات الكالسيكية منحت لعنصر 
املكان رائحة الوطن وقراه وناسه ومساحاته 
فيه  نعثر  لذلك  اجلغرافيا،  يف  املنبوذة 
واألرض  والرماد  والفقر  اخلبز  طعم  على 
واألعياد الصغيرة، ولذلك يشعر املتلقي 
باالنتساب  واحلماية،  الدفء  من  بنوع 
إلى اخلارطة، وليس كائنا منفيا يف أماكن 
يجهلها، وال تشبهه مبواصفاتها وما حتمله 
أخرى  بأماكن  تتعلق  ونواميس  قيم  من 
الطفل  رواية  إننا نتذكر جيدا  ال تعنيه. 
لقد  الي.  كامارا  لإلفريقي  الصغير 
جرت  ألنها  الذاكرة  يف  محفوظة  ظلت 
مؤثر  لكنه  ومنسي،  ضيق،  محيط  يف 
ميكن  ما  عكس  لهويته،  يتنكر  لم  ألنه 
العثور عليه يف نصوص تضع مسافة بينها 
وبني واقعها، أو تعمل على تدمير املكان 
منه.  ليست  مبكونات  تأثيثه  طريق  عن 
مهما  بالذات،  وعي  باملكان  االحتفاء 
كانت مرتبها، وأّما الوهم املكاني فيبقى 

كذلك، موضة سرعان ما تخفت. 

السعيد بوطاجين 	

المكان 
كقيمة

         عادة ما ال نحتفي بالمكان كقوة مرجعية وجمالية مؤثرة، وضرورية في حياتنا ألن لها 
عالقة وطيدة بذاكرة الكلمات واألحداث، وبهوية السارد والمتلفظ والكاتب والمؤرخ. إّن ما نقوم به 
اليوم، في أغلب كتاباتنا الجديدة، بقضها وقضيضها، نفي ضمني لهذا العنصر كهوية مكتملة من حيث 
إنه يمتلك خصوصية دالة في حّد ذاتها كعالمة ممتلئة ال تحتاج، في أغلب الحاالت، إلى تطعيمها بمواد 
خارجة عن طبيعتها، وذلك تجنبا ألي تنافر ال يخدم الجوهر الثابت، أو النويات الداللية األصلية 
التي تحمل معنى مخصوصا قد ال يستدعي إضافات كثيرة تقّوض معناها، كما يحصل في بعض السرود 

التي تفسد البطاقة الثبوتية للحيز عندما تمأله بما ال يتماشى وطبيعته الفعلية.



  آلة الَموت تواصُل حصَدها أرواَح الجزائريينآلة الَموت تواصُل حصَدها أرواَح الجزائريين

 مقتُل  مقتُل 1111 شخًصا في حوادَث الّسير  شخًصا في حوادَث الّسير 
خــــــالَل خــــــالَل 2424 ساعـــة! ساعـــة!

 سجلت وحدات احلماية املدنية 3628 تدخال يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن، إثر تلقي مكاملات استغـاثة. يذكر أن 
وحدات احلماية املدنية تدخلت إثر تسجيل 08 حوادث مرور تسببت يف مقتل 11 شخصا وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة. هذا، وُسجلت أثقل حصيلة على مستوى والية سوق أهراس، مبقتل 07 أشخاص يف مكان احلوادث عينها وإصابة 20 
آخرين بجروح، يف انقالب حافلة لنقل املسافرين تنشط على اخلط )سوق اهراس - عنابة(، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 

16 باملكان املسمى بوحلرش ببلدية مشروحة. 
 كما تدخلت وحدات احلماية املدنية من أجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 05 أشخاص تسّمموا بغاز أحادي الكربون املنبعث 

من وسائل التدفئة، منهم 03 أشخاص بوالية سطيف بحي 1292 مسكن ببلدية العلمة، وشخصان اثنان بحي إبراهيم سعدة 
ببلدية باتنة. وعليه، تكفل أعوان احلماية املدنّية بالضحايا مبساكنهم قبل نقلهم يف حالة مستقرة إلى املستشفيات احمللية.

رحمة عمار   

  السنة 01 - العدد 105 24
اخلميس 12 جمادى  الثانية1441  هـ  - 06 فيفري2020م

ُوِجد في حاوية قمامة بالطارف 

جّثُة جنيـن تطيُح بقابالت وعاملة ّنظافة بالطـارف 
كان، بالتنسيق مع مدير مستشفى  حة والسُّ  أعلنت مديرُة الصِّ

 »الشادلي بن جديد«، قرارها توقيُف عاملة النظافة مع فريق العمل
 )القابالت(، إثر رمي جنني يف سلة املهمالت. يذكر أن املوقوفني قالوا إن

!ما جرى لم يكن مقصودا
 وكان والد اجلنني قد أُبلَغ، يف وقت سابق، أن ابنه ولد ميتا فذهب

 ليطالب بجثته من إدارة املستشفى إال أن املوظفني أخبروه أن اجلثة غير
 موجودة. وبعد بحث طويل، وجد األب جثة ابنه مرمية يف حاوية قمامة

.موجودة مبحاذاة املستشفى
 وأضافت مديرية الصحة، بحسب توضيحها أمس، أن اجلنني الذي 
 وزن 1200 غرام عند الوالدة تويف يف بطن أمه. أما فيما يخص عاملة

 النظافة، فهي عاملة جديدة باملستشفى تابعة ملؤسسة خاصة، وصادف
 يوم احلادث أول يوم عمل لها باملستشفى ولم تدِر بوجود اجلنني كونه كان

.ملفوفا بغطاء، بحسب ما جاء يف التوضيح
 يف املقابل، اهتز الشارع للحادثة املذكورة أعاله، وتساءل املواطنون

!كيف لإلهمال أن يبلغ حّد رمي املواليد يف القمامة؟
ق.م

بلسـن: ريـــاض هــــويلي

هناَك أمل.. 
ولكـــن!

تسّلم إرثا ثقيال خلَّفُه من سَبقوه

 والـي عنابة يستِهلُّ َمهامه على
وقع احتجاجات مكتتبي عدل 2

 احتج، أمس األربعاء، املكتتبون بصيغة )عدل2( بعنابة من أمام مقر الوالية، 
ورفعوا شعار )7 سنوات بركات(، وطالبوا املدير اجلهوي للوكالة بتسريع وتيرة 

األشغال اجلارية بالعديد من احلصص السكنية، على غرار سكنات ذراع الريش 
والقنطرة والكليتوسة وجمعة حسني بالبوني.  وجاء االحتجاج يف الوقت الذي 

عَقد فيه والي عنابة اجلديد أول اجتماع ملجلس الوالية املوّسع بحضور كلِّ املدراء 
التنفيذيني ورؤساء البلديات والدوائر. وتطرق احملتجون، يف الوقفة االحتجاجية 
السلمية، إلى الوعود الكثيرة التي أعطيت للمكتتبني يف عهد الوالي السابق 

والقاضية بإخراج أصحاب السكنات الفوضوية من موقع مشروع القنطرة والكاليتوسة 
واختيار موقع احلصة األخيرة واملقدرة بـ 1470 سكنا، باإلضافة إلى التكفل 

بحاجيات مستفيدي )عدل( يف املدينة اجلديدة ذراع الريش. وطالب احملتجون 
املسؤوَل األول على اجلهاز التنفيذي لوالية عنابة الوالي اجلديد برميي جمال الدين 

بالنظر يف مطالبهم املشروعة كونهم - منذ جوان 2019 – ما زالوا عالقني يف املشاكل 
نفسها، التي طرحت على الوالة السابقني، خاصة ما تعّلق مبشكل السكنات 

الفوضوية املوجودة مبوقع القنطرة والكاليتوسة، ناهيك عن عدم حتديد موقٍع لبناء 
حصة 670 سكنا من برنامج 1470 سكنا إلى يومنا هذا.كما ناشد املعنيون الوالي 
التدخل من أجل توجيه تعليمات صارمة إلى مدير السكن واملدير اجلهوي لوكالة 

)عدل(، لتصحيح الوضع وإلزامه القائمني عليه باحترام املواطنني وكذا التعامل معهم 
مببادئ قوانني الدولة اجلزائرية املذكورة يف املرسوم )88-131. 

ف سليم

ا لسُت أدِري   شخصيَّ
كيَف هَو الَوضُع داخَل 

ولِة،  ساِت الدَّ ُمؤسَّ
َتركيبُته الَبشرّية، 
نِظيمي،  َهرُمه التَّ

صالحياُت امَلسؤولني 
وحدوُد َصالحياِت 

َصة!  واِئر امُلتخصِّ الدَّ
ني كُمتابٍع للوضِع،  لِكنَّ

َيبُدو ِلي أّن ارتباَك 
ياسيِّ  صاِنع الَقرار السِّ

ى  واضٌح للَعيان، وَقد َتلَّ
اٍت  ِمن خالل َمحطَّ

َعديدة؛ كاَن أبرُزها 
ينات واإِلقاالت يف  الّتعيِّ

َبعض امَلناِصب الَهامة، 
على ِغرار ما حدَث أمس 
للُمديِر الَعام للَجمارك 

محمـد وارث؛ إذ بعَد 
إعالِن وَكالة األنباِء 

اجلزائرّية والّتليفزيون 
سمي، صباًحا، عن  الرَّ
تنحَية محـمد وارث 

من منصبه وَتعويِضة 
بحكيم برجوج، رأينا 

املنابَر نفَسها تعِلُن 
مساًء إعادة تعّينِي 
محـمد وارث ُمديرا 

عاما للجمارك وُتزيح 
امُلَعنّيَ حديثا! مخلفًة 

بذلك سياًل جارًفا 
من أسئلٍة َمشروَعة، 
أبرُزها: ماذا يحدُث؟ 
ومِلا َيحدث؟ وإذا كاَن 

ما يحُدث مجّرَد خطأ 
اٍت  َبعيًدا عن َخلفيَّ

سياسّية، َفمن يتحّمُل 
مسؤوليَة األضراِر 

الّتي َتلحُق باإلطاراِت 
وامُلؤّسسات؟ ليَس هذا 
فَحسب؛ فأضراُر هَذا 

االضطراِب لم َتقتِصر 
نَي فقط، َبل  على امَلعنيِّ
َظهرت أعراُضها جلّيًة 

على امُلواِطنني، َشّخَصها 
ِل مرِض  امُلراِقبون يف َتسلُّ

ك مخلوًطا بشيٍء  الشَّ
شاؤم إلى ُنفوِس  من التَّ

امُلواطنني. 
 ولهذا، اعتِقُد أّن 

ئيَس عبد املجيد  الرَّ
تبون، الّذي استطاَع 
أن ينتزَع ُهدنًة ِمن 

ني وقادِة  ُنشطاء ِسّياسيِّ
أحَزاٍب بعَد ندوِته 

حفّية األولى التي  الصُّ
أعقَبت إعالَن َفوِزهفي 

االنتخابات، ُمطالٌب 
ظِر يف بعِض  بإعاَدة النَّ
الّتفاصيل الّتي َترسُم 
ورُة  امَلشهَد العام؛ فالصُّ

ِمن اخَلارج غيُر واضحٍة 
ؤية َيغشاها  والرُّ

باب. الضَّ
 نقوُل هذا الَكالم ألّن 
إمياَننا ببناِء اجَلزائر 

اجَلديدة كبيٌر، وإمياَننا 
لمي أكبَر،  غِيير السِّ بالتَّ

لكّن ُنريده َتغييًرا 
شّفاًفا، هاِدًئا وشاِماًل.

 ِفيما ُوِجدت شاحنته بعين عبيد

الُعثـور على ُجّثة َمجهولـة 
الهويـــة بقالمـــة 

 ُعِثَر ليلة أول أمس على جثة رجل مجهول الهوية مبنطقة لقناطر َمدخل بلدية رقادة 
بقاملة املتاخمة لبلدية عني عبيد بقسنطينة. وحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإن اجلثة 

وجدت ملقية على األرض. 
هذا وعِثر على شاحنة الضحية ببلدية عني عبيد، فيما ما تزال مالبسات احلادث 

غامضة لغاية الساعة، يف انتظار ما ستكشف عنه حتقيقات مصالح الدرك. يذكر أن 
بعض األنباء تشير إلى أن الضحية ينحدر من بلدية سيقوس بوالية أم البواقي. 

خديجة بن دالي 

القصوى

º21
الصغرى

 º13

ته 18 شهًرا  بعقد مدَّ

 نغيــز ُمدرًبــا جديــدا لُمولودّيــة الجزائـــر
 وّقع، صباح األربعاء، املدرب الوطني السابق نبيل نغيز عقدا لتدريب فريق مولودية اجلزائر خلفا للمدرب الفرنسي »بيرنارد 
كازوني« املستقيل منذ أشهر.  عقُد املدرب نغيز مّدُته 18 شهرا، ومن املنتظر أن يستهلَّ عمله فورا. يذكر أنه من املرّجح أن يكون 

نغيز قد اختار الالعب السابق للمولودية رضا بابوش مساعدا له. 
ليبقى الرهان الوحيد للعميد لعَب ورقة لقب البطولة بعد اخلروج من منافسات كأس اجلزائر واملنافسة األفريقية. 

أيوب بن تامون

للمطالبِة بمحّطة للقطار

كـــة الَحديـــد ُسّكــان قــرواو َيقطعــون طريـــَق سِّ
د العشرات من املواطنني ببلدية قروار بدائرة بوفاريك يف والية البليدة، أمس األربعاء، حركتهم االحتجاجية، التي تعّد الثانية بعد االحتجاج األول الذي نظموه يوم   جَدّ

األحد املاضي.  يذكر أن احملتجني قطعوا طريق الّسكة احلديدية على مستوى منطقتهم بوضع املتاريس وجذوع األشجار، للمطالبة مبحطة للقطار إلنهاء معاناتهم مع النقل، 
واستمرت احلركة االحتجاجية رغم تدخل مصالح األمن الحتواء الوضع، إال أن احملتجني طالبوا بضمانات من السلطات الوالئية لالستفادة من محطة للقطار.

 هذه احلركة االحتجاجية أجبرت الشركة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية على إلغاء بعض الرحالت، كما اقتصرت الرحالت عبر اخلط )اجلزائر - العفرون( على محطتي 
بوفاريك والبليدة فقط.

 أيوب بن تامون


