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 حــــوَل الّديمقراِطيـــة
ولـــة الَمدنّيـــــة  والدَّ

 رفع َحراكيو اجلمعة الـ 51 
 ِشعاَر »دولة مدنية ماشي

 عسكرية« ؛ فهل هذا املطلب
 جديد؟ بعد أن رفعوا يف

 اجلمعة األولى من احَلراك
 شعاَر »ال للعهدة اخلامسة –

 الشعب اجليش – خاوة خاوة«.
 هل يستطيع شعار »دولة

 مدنية« أن ينقل اجلزائر من
 وضعها احلالي إلى وضع أفضل؟
 أم هو مجرد فقاعة تطفو على

!سطح شوارعنا كل جمعة؟

 ■ 23د. عز الّدين معزة 

12
03

 وسَط عودِة الَجدل حول َشرعّية الَبرلمان

 النُّــواب يناقشـــوَن ُمخّطــــَط
عمــل حكومــة جــراد اليَّــوم

ُص لعرض   يستأنُف، الّيوم، املجلُس الّشعبي الوطني أشغاله، يف جلسات علنية تخصَّ
 مخطط عمل احلكومة، ومناقشته ثم التصويت عليه، حيث سيستمع الّنواب إلى

 عرض الوزير األول، لتتواصَل امُلناقشة إلى غاية يوم األربعاء، بعد فسِح امَلجال
.لتدخل رؤساء املجموعات البرملانية

21
الّدولة على  ُكلّيًة  كال  االتِّ لعدِم  الُمنِتجين   َدعا 

 سحيري َيتعّهُد باسترجاع قاَعات
 الّسينمــا مـــن البلديــــات

 أّكَد كاتب الدولة املكلف بالصناعة السينماتوغرافية، يوسف سحيري، يف كلمة ألقاها 
 مساء األحد بقصر الثقافة يف إطار اجللسة األولى من أشغال اجللسات السينمائية، على

 .ضرورة استرجاع قاعات السينما من البلديات والواليات وكذا اخلواص

اتحاد العاصمةاتحاد العاصمة

08
 إليزي

 شبُح الَمـوت يطـارد
 الَحوامـــل فــــي
الَمناطــق الَنائّيـة

10
بومرداس

 القبــض علـى قاِتل
تـه فـي بنـــي  جدَّ

عمـــــــران
06
 عنابة

 الَجبهـُة االجتماعّيــة
 علـى صفيـح َساخـن

ة  انعداُم الّتدِفئة ووَجباٌت باِرَدة وُجدران هشَّ

!!َعـذاٌب تحـت سقـف المـَدارسَعـذاٌب تحـت سقـف المـَدارس
 05-04

د   دخــالٌف بيــَن البلدّيـــة والُمـــورِّ   خــالٌف بيــَن البلدّيـــة والُمـــورِّ
    ُيطِعــمُيطِعــم

  األزمـة تتفاقــماألزمـة تتفاقــم
واألنصار في حيرةواألنصار في حيرة

 الجزء الثانـي

عليم   نظاُم التَّعليمنظاُم التَّ

ِِ



02
أخبار السياسة

ِبتهمة التآمِر على ُسلطة الجيش

التماُس 20 سنة سجنا في حقِّ 
السعيد، توفيق، طرطاق وحّنون 
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 صفية  نسناس
وأدين املُتهمون األربعة نهاية سبتمبر املاضي 
احملكمة  وقضت  إليهم،  املنسوبة  بالتهم 
العسكرية يف البليدة بسجن املتهمني 15 سنة 
املساس  أجل  التآمر من  بُتهمي  نافذا  سجنا 
الدولة،  سلطة  ضد  والتآمر  اجليش  بسلطة 
حيث صدرت األحكام حضوريا ضد السعيد 

العمال  حزب  زعيمة  حنون  ولويزة  بوتفليقة 
والفريق املتقاعد محمد مدين واللواء املتقاعد 

بشير طرطاق.
العسكري  املجلس  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
يوم  استمع،  بالبليدة  العسكرية  باحملكمة 
أمس االثنني، يف جلسة استئناف محاكمة 

املساس  أجل  من  »التآمر  قضية  املتهمني يف 
الدولة،  سلطة  ضد  والتآمر  اجليش  بسلطة 
أوضحه  ملا  وفقا  اجللسة  خصصت  حيث 
قسنطيني  فاروق  املتهمني  أحد  محامي 
إلى  االستماع  وكذا  الدفاع  هيئة  ملرافعات 

التماس النيابة العامة.

مع التعجيل بتفعيل الَمناطق الصناعية الجديدة 

الحكومُة تعتِزم ُمراجعَة الّنصوص 
الَتنِظيمّية لـ»سي. كا. دي«

احتج، صبيحة يوم أمس االثنني، عشرات 
ملحقة  أمام  من  االبتدائي  التعليم  أساتذة 
وزارة التربية بالرويسو يف العاصمة، مطالبني 

الوزير أجعوط بالتدخل وفتح باب احلوار. 
 دعت تنسيقية أساتذة التعليم االبتدائي، 
يف منشور لها على صفحتها مبواقع التواصل 
االحتجاج  إلى  األساتذة  االجتماعي، 
الوطنية،  التربية  وزارة  ملحقة  مقر  أمام 

قبل  استجابة من  التي القت  الدعوة  وهي 
األساتذة الذين توافدوا إلى املكان، رافعني 
شعارات وهتافات تدعو وزير التربية اجلديد 
حتقيق  أجل  من  للتدخل  واجعوط  محمد 
والسعي  أشهر،   4 منذ  املرفوعة  مطالبهم 
واالجتماعية،  املهنية  وضعيتهم  لتسوية 
يف  شرعوا  الذين  األساتذة  أشار  حيث 
إلى  املاضي  أكتوبر  شهر  منذ  االحتجاج 

ضرورة االلتزام باملساواة بني أساتذة األطوار 
الساعي  احلجم  يف  الثالثة  التعليمية 
التربوية،  املناهج  مراجعة  وكذا  والتصنيف 
التعليم  يف  االختصاص  بإدراج  سواء 
التي  التعليم  يف  اجلودة  لتحقيق  االبتدائي 
التربية  مجال  يف  الدولية  املعايير  تكرسها 

والتعليم أو مراجعة املقرر الدراسي.
صفية  نسناس

املكلف  املنتدب  الوزير  مصيطفى  بشير  قال 
باالستشراف إن احلكومة تتوجه نحو حتريك 
منو  نسبة  لتحقيق  املنتجة،  غير  القطاعات 
اقتصادي تقدر بـ6 باملائة وفق املعايير املعمول 
بها دوليا، ضمن رؤية استشرافية على املدى 

البعيد.
إذاعية،  تصريحات  يف  مصيطفى،  وأضاف 
املنتظرة  السكان  إحصاء  إعادة  عملية  أن 
لتصحيح  االستشراف  عملية  ستسهل 
السياسات  عن  الناجت  االقتصادي  االختالل 
احلكومية السابقة، والذي اعتمد على توزيع 
االقتصادي.  بالنمو  االهتمام  بدل  الريع 

الوزير  الذي سيناقشه  وعن مخطط احلكومة 
األول عبد العزيز جراد بالبرملان الّيوم، اعتبر 
القدرة  حتسني  يف  نقلة  يشكل  أنه  املتحدث 
الشغل  أسواق  بني  التوازن  وإعادة  الشرائية، 
أن  مضيفا  بالسكان،  للتكفل  والنقد  واملواد 
استشرافية  بوابات  وإطالق  السكان  إحصاء 
الراكدة  بالقطاعات  النهوض  أمور من شأنها 
يصل  أن  متوقعا  النمو،  عجلة  يف  وإدماجها 
باملائة   10 بـ  املساهمة  إلى  السياحة  قطاع 
وقطاع الفالحة بـ 25 باملائة، وهما القطاعان 
باملائة   2 بـ  إال  حاليا  يساهمان  ال  اللذان 
بالنسبة للسياحة و9 باملائة بالنسبة للفالحة.
أكد  دائما،  اإلحصاء  عملية  وبخصوص 
إعداد  على  تعكف  وزارته  أن  مصيطفى 
احملتوى الذي تبنى عليه العملية اإلحصائية 
يف  الفرد  ومساهمة  احلالي  الوضع  لتبيان 
املتحدث  توقع  كما  واإلنتاج.  االستهالك 
مضيفا  مفاجئة،  اإلحصاء  نتائج  تكون  أن 
أن الهدف من العملية اإلحصائية هو إعطاء 
القطاعي  التوازن  إلعادة  احلكومة  توصيات 

املناطق.  بني  التفاوت  من  واحلد  واإلقليمي 
بضمان  الشمال  نحو  الهروب  ظاهرة  ومن 

تنمية دائمة يف الهضاب والصحراء.
النمو،  لقياس معدل  املعتمدة  املعايير  وحول 
قال مصيطفى إن املعايير الدولية املعمول بها 
معادال  الطبيعي  النمو  معدل  يكون  أن  هي 
أن  السكان، مضيفا  منو  لثالث مرات معدل 
تقريبا،  باملائة   2 بـ  منو  اجلزائر تسجل معدل 
وهو ما يتطلب معدل منو ال يقل عن 6 باملائة 

إلحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا.
أن  مصيطفى  أكد  اجلبائي،  النظام  وحول 
احلكومة ستتجه إلى تخفيف النظام اجلبائي 
لصالح التحصيل، مستبعدا - يف سياق آخر 
- فتح مكاتب للصرف، مبرزا أن املخاطرة بها 
يف الوقت احلالي مضر باالقتصاد اجلزائري يف 
وضعف  الصعبة،  العملة  على  الطلب  ظل 
الطلب على الدينار، مما سيؤدي إلى استنزاف 
الذي  الصعبة  العملة  من  الصرف  احتياطي 

عرف تراجعا كبيرا.
صفية  نسناس

احلكومة  عمل  مخطط  مشروع  تضمن   
حتكم  التي  التنظيمية  النصوص  مراجعة 
معدل  رفع  أجل  من   ،)CKD( نظام 
التركيب  أنشطة  ضمن  الوطني  االندماج 
امليكانيكية  الصناعات  يف  والتجميع 

والكهربائية واإللكترونية.
الذي  احلكومة  عمل  مشروع  وأوضح 
للبرملان  السفلى  بالغرفة  مناقشته  ستنطلق 
»مبراجعة  ستهتم  احلكومة  أن  اليوم 
نظام  حتكم  التي  التنظيمية  النصوص 
)CKD(، من أجل رفع معدل االندماج 
والتجميع  التركيب  أنشطة  ضمن  الوطني 
والكهربائية  امليكانيكية  الصناعات  يف 
املناولة  شعب  ترقية  وكذا  واإللكترونية، 
يف مجاالت هذا النشاط. ولهذا الغرض، 
العمليات  يف  االستثمارات  ستستفيد 

إطار  من  الـمناولة،  ألنشطة  الصناعية 
والتمويل  العقار  على  للحصول  حتفيزي 

وكذلك من نظام جبائي تفاضلي«.
الـمؤهلة  الـمنتجات  حتديد  سيتم  كما 
منها  ستستفيد  والتي  الوطني  لإلدماج 
لتطويرها  الالزمة  واألدوات  اآلليات 

وترقيتها، بحسب املشروع ذاته.
وأوضح مخطط العمل األولي أن احلكومة 
متناسق  قانوني  إطار  وضع  على  ستعمل 
يف  السيما  الـمنتح،  االستثمار  لتشجيع 
الغذائية  الزراعية  الصناعات  قطاعات: 
الكهرومنزلية  واألجهزة  واإللكترونيات 
الـميكانيكية  والصناعات  البناء  ومواد 
والنسيج  والكيميائية  والصيدالنية 

واجللود.

ضرورة  احلكومة  عمل  مخطط  مشروع  أبرز   كما 
التعجيل بوضع الـمناطق الصناعية اجلديدة حيز 
اخلدمة، مع إعطاء األولوية إلجناز تلك الـمشّيدة 
من حيث  كبيرا  عجزا  تشهد  التي  الـمناطق  يف 
العقار، فضال عن تهيئة مناطق نشاط اقتصادي 

جديدة وتزويدها بالـمرافق الالزمة.
وقمع  بصرامة  بالتصدي  احلكومة  توعدت  كما 
العقاري  الـملك  حتويل  إلى  الرامية  الـمحاوالت 
وجه  بدون  جتميده  أو  غايته،  عن  االقتصادي 

حق، دون إجناز االستثمارات الـمعلنة.
احلكومة على وضع  آخر، ستحرص  من جانب 
االقتصادي  الـمورد  لتثمني  الـمطلوبة  الشروط 
وسيتم  البالد،  عليه  تتوفر  الذي  الهام  املنجمي 

القدرات  ودراسات  استكشاف  برامج  تنفيذ 
جانب  إلى  البالد،  مناطق  كل  يف  الـمنجمية 
يجري  التي  الكبرى  الشراكات  مشاريع  جتسيد 
قدرات  تثمني  أجل  من  السيما  إنضاجها، 
أنواع  مختلف  وإنتاج  الـمدمج  الفوسفات 

األسمدة ودعم الصادرات.
ضرورة  احلكومة  عمل  مخطط  مشروع  أبرز  كما 
وضع برامج تنموية تتالءم مع الـمناطق احلدودية 
عالية  بإمكانات  تزخر  التي  النائية  والـمناطق 
السيما  الشراكات،  تشجيع  مع  للتعدين 
املنجمي  االستغالل  نشاطات  يف  التكنولوجية 

السيما الباطني.
)و.أ.ج(/ ق.و

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  غادر 
أديس  األثيوبية  العاصمة  أمس،  صباح 
الدورة  أشغال  يف  مشاركته  عقب  أبابا، 
رؤساء دول وحكومات االحتاد  لقمة  الـ33 

اإلفريقي.
الرئيس  أن  أمس،  الرئاسة،  بيان  وأوضح 
تبون نظم نشاطا مكثفا خالل هذه القمة، 
رؤساء  أمام  ألقاه  الذي  خطابه  غرار  على 
وكذا  اإلفريقي  االحتاد  وحكومات  دول 

احملادثات التي أجراها مع العديد من نظرائه 
األفريقيني.

“اجلزائر  أن  أكد  تبون  أن  البيان  وأضاف 
وفية  ستظل  تشييدها  اجلاري  اجلديدة 
اآلن  من   - وستضطلع  والتزاماتها  ملبادئها 
ويف  إفريقيا  يف  كامال  بدورها   - فصاعدا 

العالم”.
ق.و

عن  أمس،  اجلزائر،  اتصاالت  أعلنت 
إنشاء هيئة جديدة تتمثل يف مركز عملياتي 
الرئيس  نشاطها  يرتكز   )SOC( لألمن 
املعلوماتي  األمن  ضمان  على  السهر  على 

ملختلف الُبنى التحتية للمؤسسة.
أمس  صدر  املؤسسة،الذي  بيان  وأوضح 
نسخة  على  الوطن«  »أخبار  وحازت 
لألمن  العملياتي  املركز  تنظيم  أن  منه، 
يتحقق  اجلزائر  اتصاالت  مستوى  على 
 : يف  تتمثل  رئيسية،  جوانب  ثالثة  على 
االستجابة واالستباقية وجودة األمن، من 
لكافة  شاملة  رؤية  على  احلصول  خالل 
اآللي التصاالت  أنظمة اإلعالم  مكونات 

لهذا  املكونة  اخلاليا  أن  مضيفا  اجلزائر، 
املركز العملياتي لألمن ستسمح بالكشف 
عن الهجمات ونقاط الضعف احملتملة على 
تطبيقات ومنصات اتصاالت اجلزائر، ومن 
الوقت  ويف  آنية  بطريقة  بها  التكفل  ثمة 

املناسب.
املركز  هذا  إنشاء  أن  البيان  اعتبرت  كما 
والهيئات  املؤسسات  من  للعديد  يتسنى 
االستفادة من األمن املعلوماتي التصاالت 
الهجمات  مواجهة  أجل  من  اجلزائر 
تكنولوجيات  تأمني  وبالتالي  السيبرانية، 

اإلعالم واالتصال ملؤسساتهم.
رحمة عمار

دعوا الوزير لالستجابة لَمطالبهم

أساتذُة االبتداِئي يحتّجون أمام ُملحقة الوزارة بالّرويسو

استبعد فتح مكاتب للصرف حاليا

كان ستكون ُمفاِجئة  مصيطفى: نتائُج إعادِة إحصاء السُّ

 التمس، يوم أمس، النائب العام العسكري عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لشقيق الرئيس السابق 
السعيد بوتفيلقة، واملدير السابق جلهاز األمن واالستعالمات الفريق املتقاعد محمد مدين 

ومنسق األجهزة األمنية اجلنرال املتقاعد عثمان طرطاق واألمينة العامة حلزب العمال لويزة 
حنون، باإلضافة إلى خالد نزار وجنله لطفي وفريد بن حمدين املوجودين يف حالة فرار. 
يذكر أن هؤالء املتهمني يحاكمون جميعا من قبل مجلس االستئناف العسكري يف البليدة.

التعجيُل بتفعيل الـَمناطق 
ناعية الجديدة  الصِّ

اختتام أشغال قمَّة رؤساء االتحاد اإلفريقي 
الرئاسة: تّبون نّظَم نشاًطا 

ُمكثفا بأديس أبابا

لمواجهة الهجمات السيبرانية

اتصاالُت الَجزائر تنِشُئ 
مركزا عملياتًيا لألمن 
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أخبار السياسة

يرأسها  التي  اللجنة  أن  املتحدث  وأكد 
مسودة  إعداد  عملية  يف  تنطلق  لعرابة  الدكتور 
الدستور من أفكار رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تقدم  أن  من  مينعها  ال  »هذا  مضيًفا:  تبون، 
احلرية  لديها  حيث  الدستور  بشأن  اقتراحاتها 

الكاملة يف طرح االقتراحات«.
أن  إلى  لعقاب  أشار  ذاته،  السياق  ويف 
املسودة سوف يتم توزيعها على اجلميع من أجل 
أفضل،  لوقت  يبقى  توافقي  لدستور  الوصول 
الوقوع  من  البالد  وحماية  الهوية  »تعزيز  هدفه 

يف االستبداد مع الفصل فعليا بني السلطات”.
ودعا املتحدث الشعب اجلزائري للمشاركة 
متابًعا  الدستور،  لتعديل  اقتراحات  تقدمي  يف 
القوانني  من  العديد  ستعرف  التعديل  »بعد   :

تعديالت يف جوهرها«.
لزهاري،  بوزيد  الدستوري  اخلبير  أما 
ارتكاز  ضرورة  على  مداخلته  أثناء  طالب  فقد 

نوفمبر  أول  بيان  على  املقبل  املعدل  الدستور 
واحلراك الشعبي، باعتبارهما أحدثا الفارق ورافع 
لصالح الفصل بني السلطات مع تاليف التصادم 
والصراعات وتفادي الوقوع يف التناقضات.و قال 
ظاهرة  ليس  الدستور  تعديل  كثرة  إن  لزهاري 
جزائرية بل إن عددا من الدول املتقدمة واألكثر 
دميقراطية تلجأ إلى تعديل دساتيرها إذا اقتضت 

الضرورة ذلك.
الدستوري  القانون  لوراري أستاذ  أما رشيد 
بجامعة اجلزائر 1، فقد حتدث عن مبدأ الفصل 
بني السلطات وهو أهم تعديل ال بد أن يتضمنه 
احلالي  الدستور  وأن  خاصة  الدستور،  تعديل 
لكن   15 واملادة   11 الفقرة  يف  ذلك  عن  حتدث 
يبقى اإلشكال – حسبه - يف مدى جتسيد هذا 
املبدأ على أرض الواقع كي ال يبقى مجرد حبر 

على ورق.

جوهري  إصالح  لصالح  لوراري  رافع  و 
السلطة  ثنائية  إحداث  خالل  من  وعميق؛ 
التنفيذية أي رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة 
1989، ومراجعة جملة  طبًقا ملا جاء يف دستور 
اجلمهورية  لرئيس  املخولة  الصالحيات  من 
للتوجيهات  طبًقا  احلكومة  رئيس  إلى  وإسنادها 
رئيس اجلمهورية طبًعا.مع تشديده  املقدمة من 
على ضمان تنفيذ القوانني عبر آلية رقابية معينة 

أو متفق عليها.

رئيس  منح  بضرورة  بوراري  طالب  كما 
احلكومة - يف حال مت إعادة استحداث املنصب 
- سلطة وصالحية واسعة يف التعيني يف بعض 
مثل  حكومية  مراسيم  عبر  الهامة  املناصب 
الوزراء  مجلس  رئاسة  وتولي  اجلمهورية،  رئيس 
رئيس  وبتفويض من  احلكومة  رئيس  من طرف 
رئيس  على  ذلك  تعّذر  حال  يف  اجلمهورية 
اجلمهورية.و استمرار اتساع السلطة التشريعية.

فقد  خبابة،  عمار  واحلقوقي  احملامي  أما   
وقال  الدستور،  يف  املساواة  قضية  إلى  تطرق 
نظرًيا الدستور ُيكرس املساواة بني املواطنني،ألن 
ذلك،  تضمنت  و1996  و1976   1963 دساتير 
الدستورية.  النصوص  يف  تناقض  هناك  لكن 
فصلت  الدستور  وديباجة   132 املادة  إن  وقال 
ناقضت  الدستور  من   156 املادة  ذلك.لكن  يف 
القضائي،  باالمتياز  يسمى  ما  من خالل  ذلك 
وطالب بإلغاء االمتياز القضائي وأن يكون جميع 

وجود  رفض  القانون.و  أمام  سواسية  اجلزائريني 
محكمة عليا ومحكمة دنيا.

كما تطرق إلى املادة 126 اخلاصة باحلصانة 
البرملانية، وقال إن امرأة مطلقة ال ميكنها مقاضاة 
إن  حيث  النفقة،  لدفع  بالبرملان  النائب  زوجها 

القانون ال يسمح باستدعاء العدالة للنائب.
عمار  قردود

يف  للبرملان  السفلى  الغرفة  نواب  يشرع 
األول  الوزير  حكومة  عمل  مخطط  مناقشة 
عبد العزيز جراد بداية من اليوم الثالثاء، على 
الذي صادق  املخطط  وهو  أيام،  ثالثة  مدار 

عليه مجلس الوزراء اخلميس املاضي.
عملها  مخطط  يف  جراد راعت  حكومة 
والسياسة  للدولة  االجتماعي  الطابع 
السكن  يف  احلق  على  وركزت  االجتماعية، 
رئيس  برنامج  وأن  خاصة  اجلزائريني،  لكل 
مليون  يتضمن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

املرافق  الصيغ وكذا  مبختلف  سكنية  وحدة 
اخلماسي  املخطط  خالل  للحياة  الضرورية 
جديدة  وإستراتيجية   ،)2020-2024(
املالية  املسؤولية  إلقاء  مع  القطاع  هذا  حتكم 
يف  العمومية  اخلزينة  عاتق  على  كانت  التي 

اجناز البرامج السكنية على املقاولني.
فقد سطرت احلكومة برنامًجا سيتم من 
خالله بناء مليون سكن بكل املرافق خالل 4 
إعطاء  سيجري  البرنامج،  ذلك  سنوات.ويف 
يف  الذاتي  والبناء  الريفي  للسكن  األولوية 

يف  احلكومة  وتشير  االجتماعية.  التجزئات 
مشكل  حّل  على  عازمة  أنها  إلى  مخططها 
سكن  من  املواطن  متكني  وضمان  السكن 
الئق وفق صيغ عديدة، من خالل استهداف 

األسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية.
و تلتزم احلكومة بتكثيف بناء السكنات 
الضرورية  املالية  املوارد  وتخصيص  وتسخير 
والعدالة  اإلنصاف  وضمان  أكبر،  بنجاعة 
أنها ستعمل على  تؤكد  والتي  االجتماعية، 
التي  القصديرية  البيوت  على  الكلي  القضاء 

موجهة  جديدة  برامج  وتنفيذ  إحصاؤها  مت 
نظام  وضع  خالل  من  األسر  إسكان  إلعادة 
إلى جانب  االنتشار،  محاوالت  مراقبة ضد 
اعتماد  خالل  من  القدمية  السكنات  تهيئة 
ورصد  املتدخلني  مختلف  تخصص  آليات 
يف  املعنيني  املواطنني  إشراك  مع  املالية  املوارد 

العملية.
الوسائل  على وضع  احلكومة  و ستعمل 
توزيع  مجال  يف  الغش  حملاربة  املالئمة 
التوزيع  آليات  تعزيز  خالل  من  السكنات 

إجناز  تسريع  جانب  إلى  املسبقة،  واملراقبة 
آجال  واحترام  اجلارية  السكنات  مشاريع 
مسؤوليني  املقاولني  جعل  خالل  من  اإلجناز 
قوامه  جديد  برنامج  إطالق  ضمن  مالًيا، 
إعطاء  سيتم  جديدة،  سكنية  وحدة  مليون 
األولوية يف إجنازها إلى السكن الريفي والبناء 

الذاتي يف التجزئات االجتماعية.
عّمـــــار  قـــردود

صفية  نسناس
وأشار بيان صادر عن الغرفة التشريفية 
املقبل  اخلميس  جلسة  أن  إلى  أمس  يوم 
ستكون مخصصة لالستماع إلى رد الوزير 
طرحها  التي  االنشغاالت  على  األول 
التصويت  ثم  املناقشة،  أيام  طيلة  النواب 

على مخطط عمل احلكومة.
مشروع  يشدد  السياق،  هذا  ويف 
أهمية  على  احلكومة  عمل  مخطط 
يف  يندرج  كونه  القضاء،  استقاللية 
ويف  اجلمهورية  رئيس  برنامج  صميم 
احلكومة  ستقوم  وعليه  أولوياته،  صلب 
التشريعية  للترسانة  املالئمة  بالتعديالت 
تعزيز  إلى  اخلصوص  على  ترمي  التي 
نسبية  مبدأ  احترام  وضمان  الدفاع  حق 
احلبس  إلى  اللجوء  وحتديد  العقوبات 
األخطاء  من  والوقاية  املبّرر  غير  املؤقت 
بتعزيز  أساسا  األمر  ويتعلق  القضائية، 

استقاللية القضاء، بحيث تهدف مراجعة 
الذي  والقانون  للقضاء  األساسي  القانون 
وكذا  للقضاء  األعلى  الـمجلس  يحكم 
ووظيفة  القاضي  مهنة  أخالقيات  ميثاق 
القضاء  استقاللية  تكريس  إلى  التفتيش 

وأخلقة العمل القضائي.
بأنه  املخطط  أكد  الشأن،  هذا  ويف 
حماية  أجل  من  آليات  وضع  سيتم 
تثمني  مع  ونزاهته،  القاضي  استقاللية 
مراجعة  ستتم  كما  االجتماعي.  وضعه 
أجل  من  وتكوينهم  القضاة  توظيف  نظام 
ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة 

على احلقوق واحلريات.
احلكم  نوعية  حتسني  مجال  ففي 
قرينة  تأكيد  عن  فضال  فإنه  القضائي، 
للتوقيف  االستثنائي  والطابع  البراءة 
جديدة  قواعد  وضع  خالل  من  املؤقت، 
أحكام  إدراج  سيتم  للمراقبة،  وإجراءات 

تسمح بتكييف التشريع مع تطور الدعاوى 
خالل  من  لإلجرام  اجلديدة  واألنواع 
مراجعة  بينها  من  األمور،  من  جملة 
اجنرت  الذي  الفوري  الـمثول  إجراءات 
حتى  املؤقت،  التوقيف  نسبة  زيادة  عنه 
الذي  التلبس  حالة  إجراء  مع  تتعايش 
جديدة  أساليب  وإدخال  إدراجه  سيعاد 
للفصل يف الدعاوى يف املسائل اجلنائية، 
األمر  نطاق  وتوسيع  بالذنب  اإلقرار  مثل 
الـمخالفات  جميع  ليشمل  اجلنائي 
الـمتعلق  القانون  يف  الـمصاحلة  وتعميم 
األموال  رؤوس  وحركة  الصرف  بجرائم 
القضائي  النطاق  خارج  الوساطة  وكذلك 

يف الـمسائل الـمدنية.
أمام  املساواة  مبدأ  ترسيخ  أجل  ومن 
القضاء، سيتم كذلك إلغاء إلزامية اللجوء 
إلى احملامي يف بعض الـمنازعات، السيما 

لفائدة الـمتقاضني غير الـمستأنفني.

شرعية  حول  مجدًدا،  اجلدل،  عاد 
مباشرة  مع  تزامًنا  وذلك  احلالي،  البرملان 
مناقشة  الشعبي  الوطني  املجلس  نواب 
جراد،اليوم  العزيز  عبد  حكومة  مخطط 
قوجيل  صالح  ترأس  حيث  الثالثاء، 
بالنيابة،أمس  األّمة  مجلس  رئيس 
املجلس  ملكتب  اجتماًعا  اإلثنني، 
البرملانية،  املجموعات  لرؤساء  موسًعا 
خّصص لضبط اجلدول الزمني للجلسات 
العلنية املخّصصة لعرض ومناقشة مخطط 
برنامج  تنفيذ  أجل  من  احلكومة،  عمل 

رئيس اجلمهورية.
العلنية  اجللسات  وتقرر استئناف 
ومناقشة  لعرض  السبت 15 فيفري  يوم 
وستتواصل  احلكومة،  عمل  مخطط 
بتدخل  األحد 16 فيفري،  يوم  املناقشة 
رد  ثم  البرملانية،  املجموعات  رؤساء 
األعضاء  تدخالت  على  األول  الوزير 
عمل  مخطط  حول  وكذا تالوة الالئحة 

احلكومة واملصادقة عليه.
شرعية  حول  اجلدل  إشعال  شرارة 
اإلثنني،  أمس  ثقابها،  ُعود  كان  البرملان 
احملامي واحلقوقي عمار خبابة الذي طعن 
ووصفه  ومصداقيته  البرملان  شرعية  يف 
الذي  الوصف  برملان احلفافات«، وهو  بـ« 
الشعبي  املجلس  نواب  من  عدد  أغضب 
الندوة  يف  حاضرين  كانوا  الذين  الوطني 
التي  الدستور،  تعديل  حول  السياسية 
باملكتبة  »احلوار«  جريدة  أمس  نظمتها 
الوطنية باحلامة، لترد عليه سعاد خلضاري 
الوطني  للمجلس  القانونية  اللجنة  رئيسة 
وصفه  عن  خبابة  عاتبت  والتي  الشعبي 
غير املقبول، ألنه عمم وصفه ولم يستثٍن 

أو ُيخصص.
واحملامية  البرملانية  خصصت  كما 
القانونية  اللجنة  عضو  بغدادي-  فتيحة 
مداخلتها،  الشعبي-  الوطني  باملجلس 
للرد على خبابة  بالرغم من قصر مدتها، 

هو  احلفافات«،  »برملان  وصفه  إن  وقالت 
خطاب يحّض وُيحّرض على الكراهية.

يف  املتدخلني  معظم  أجمع  وقد 
على  اإلثنني،  أمس  احلوار،  منتدى 
أُميون  أشخاص  ُيقدم  أن  استحالة 
ال  الشيء  »فاقد  باب  من  التشريع  على 
اعترف   ،2017 مارس  ففي  ُيعطيه«؛ 
األمني العام األسبق حلزب جبهة التحرير 
الوطني جمال ولد عباس أن قائمته تضم 
من  قليلة  وأقلية  جامعًيا  و41  أمًيا   85

املجاهدين و182 امرأة. 
وزير  بدوي  الدين  نور  كشف  كما   
آنذاك،،  احمللية،  واجلماعات  الداخلية 
أنه »من بني 12591 مترشًحا لتشريعيات 
ميلكون  ال  منهم   5260  ،2017 ماي 

شهادة التعليم الثانوي«. 
عمار  قردود

فاعلون يراهنون على تجسيد الفصل بين السلطات
لعقاب: لجنُة الخبراِء قاَب قوَسين 

من إنهاء َعملها 

 يستأنُف المجلس الشعبي 
الوطني أشغاله اليوم، 

في جلسات علنية تخصص 
لعرض مخطط عمل الحكومة 
ومناقشته ثم التصويت 

عليه، حيث سيستمع النواب 
إلى عرض الوزير األول 
لتتواصل المناقشة إلى 
غاية يوم األربعاء بعد 

فسح المجال لتدخل رؤساء 
المجموعات البرلمانية.

استقاللية القضاء وتعديل الترسانة القانونية لحماية الحريات

البرلماُن يستأِنف جلساِته الّيوم 
لُمناقشة ُمخّطط عمِل الحكوَمة

دعواٌت إللغاء َمجلس األمة 

عودُة الَجدل حول شرعّية البرلمان
دعوا الوزير لالستجابة لَمطالبهم

أساتذُة االبتداِئي يحتّجون أمام ُملحقة الوزارة بالّرويسو

في 4 سنوات
حكومُة جراد أماَم تحدّي إنجاز مليون َسكن 

دعواٌت لثنائية: »رئيس الجمهورية - رئيس الحكومة« 

خبابة يدُعو إللغاء االمتياز الَقضائي 

افتتح، أمس اإلثنين، محمد لعقاب بصفته ُمكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية 
ندوة جريدة الحوار، وقال إن لجنة الخبراء المعنية بتعديل الدستور بقي أمامها 
شهر واحد حتى تنتهي من عملها وتقديمها مسودة تعديل الدستور، وقال إنه 

يطمح لدستور جامع وموحد، دستور ُيعزز الهوية الوطنية ويحميها.
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االكتظـاُظ ووضـع المؤّسسـات الَتربوّيـة محـّل ُسخـطاالكتظـاُظ ووضـع المؤّسسـات الَتربوّيـة محـّل ُسخـط
البليــــدة 

عبد الناصر حمودة 
والظاهرة املقلقة بدرجة أولى متثلت يف تواصل 
املؤسسات  ببعض  املسجل  االكتظاظ  مسلسل 
التربوي  بالشأن  مهتمني  دفعت  والتي  التربوية، 
حلول  إيجاد  بغيَة  مستعجلة  نداءات  توجيه  إلى 
سريعة للظاهرة، بالتزامن وموجات االحتجاج التي 
املؤسسة  غرار  على  التربوية،  املؤسسات  تشهدها 
جتاوز  حيث  بالصومعة  عيسى«  »سيدي  التربوية 
عدد التالميذ طاقة استيعاب املؤسسة إلى ما يعادل 
الضعف )عدد التالميذ جتاوز 800 تلميذ بينما طاقة 
ذاته  واألمر  تلميذ(،   500 الـ  تتعدى  ال  استعابها 
املؤسسات  وبعض  يعيش  وأوالد  أوالد سالمة،  يف 

الثانوية بقلب مقر الوالية البليدة.
و لم يكن االكتظاظ الدافع الوحيد لالحتجاج، 
بل ظروف الدراسة غير املريحة أيضا، باإلضافة إلى 
وضع بعض املؤسسات التربوية، والتي خلفت قلقا 
ومؤطريهم،  املتمدرسني  بني  وحتى  األولياء،  بني 
ببوينان.  عمروصة  مركز  مبتوسطة  احلال  هي  مثلما 
ثانوية  تالميذ  اضطر  تقريبا  أسبوع  منذ  أنه  ويذكر 
واالحتجاج  الدراسة  مقاطعة  إلى  العريقة  ابن رشد 
التي باتت تسجل  البرد أوال ثم االنهيارات  بسبب 
النوافذ  زجاج  بسبب  وكذلك  واآلخر،  احلني  بني 
احملطم، رغم أن الثانوية العريقة شهدت أشغال تهيئة 
يف املوسم الدراسي )2014 - 2015(، بغالف مالي 
لم يقل عن الـ 19 مليار سنتيم، لكن وضعها بات 

يدعو إلى احليرة.

 تتواصل معاناة التلميذ بالمؤسسات التربوية بالبليدة من مشكل االكتظاظ في األقسام الذي استحال ظاهرًة، باإلضافة إلى التمدرس تحت أسقف مهددة باالنهيار، في ظروف خطيرة جعلت األساتذة 
والتلميذ يدخلون في حركات احتجاجية متسلسة، من أجل تسوية وإيجاد حلول مستعجلة لكل تلك المشاكل.

الَوجباُت الباِردة ُتثير ُسخَط األولياء بسور الغزالن 

د دالمشكل سببه خلٌف بين البلدّية والمورِّ المشكل سببه خلٌف بين البلدّية والمورِّ
 طالب أولياء التلميذ بمدينة سور الغزالن الواقعة جنوبي عاصمة والية البويرة الوزارة الوصّية 
بالتدخل لوقف ما أسموه بالمهزلة، وذلك جراء تقديم وجبات باردة ألبنائهم في عز موسم الشتاء 

والبرد، معبرين عن غضبهم من استمرار الوضع، وناشدوا الجهات العليا التدخل.

اعتِمَد بسبب االكتظاظ بغليزان 

نظام الّتعليم الُمزدوج ُيغِضب األولياء نظام الّتعليم الُمزدوج ُيغِضب األولياء 
 تشهد الكثير من المؤسسات التربوية في والية غليزان مشاكل كبيرة باتت عبئا ثقيل، وسط تعاظم 
مطالب األولياء للجهات المسؤولة من أجل التدارك، وفي مقدمتها مشكل االكتظاظ واهتراء األقسام، 

وهو ما انعكس على التحصيل العلمي للتلميذ. 

سامية عماري
واستنادا إلى تصريحات هؤالء األولياء، فإن املشكل املذكور 
العطلة  أبنائهم من  الثاني، وعودة  الفصل  أعاله ظهر منذ بداية 
التربوية يف منحهم  املؤسسات  للدراسة، حيث شرعت مختلف 
وجبات باردة، مشكلة من قطعة خبز وقطع من اجلنب وياغورت، 
مديري  لدى  االستفسار  إلى  التالميذ  بأولياء  دفع  الذي  األمر 
البلدية  مصالح  بني  مشكل  بوجود  أخبروهم  الذين  املؤسسات 
والضرورية،  الغذائية  باملواد  املدرسية  املطاعم  يزوِّد  الذي  واملُوّرد 
وعليه اضطرت املؤسسات التربوية إلى تقدمي الوجبات الباردة إلى 

غاية حل اإلشكال وعودة الوجبات الساخنة بصفة عادية.
أحّلوا على حل  الذين  األولياء  يقنع  لم  التبرير  هذا  أن  غير 

املشكل يف أقرب اآلجال نظرا إلى خصوصية الفترة الشتوية التي 
متيزها البرودة؛ األمر الذي قد يعرض أبناءهم إلى أضرار صحية 
االستغناء  بعضهم  فضل  وقد  الباردة،  الوجبات  تناولهم  جراء 
عنها لهذا السبب. أما آخرون حتدثنا إليهم، ففّضلوا توجيه نداء 

للسلطات لوضع حد للمشكل. 
البلدية  ملصالح  التقدم  إلى  األولياء  تصريحات  ودفعتنا 
الذي  البلدية  رئيس  أفادنا  حيث  القضية،  عن  لالستفسار 
استقبلنا مبكتبه بقرب حل املشكل الذي ترتب عن إبرام الصفقة 
مع أحد املوردين، موضحا أن األمر يتعلق بإجراءات إدارية يجري 
القانون  بالصفقة وفق  الفائز  املورد  استكمالها، على أن يستأنف 
الوجبات  تقدمي  ومباشرة  األساسية  باملواد  املطاعم  تزويد  احملدد 

الساخنة خالل األيام القليلة القادمة. 

 ب.أمني 
الوطني  للمجلس  الوالئي  املكتب  أثار  وأن  سبق  وقد 
بوالية  للتربية،  األطوار  ثالثي  للقطاع  التدريس  ملستخدمي 
من  العديد  فيها  تتخبط  التي  املشاكل  من  جملة  غليزان، 
املؤسسات التربوية بالطور املتوسط، السيما االكتظاظ والعمل 

بالنظام املزدوج.
ومن جهته، أكد التنظيم ذاته، يف بيان حتصلت »أخبار 
التربوية  املؤسسات  من  العديد  أن  منه  نسخة  على  الوطن«، 
على  وهذا  كبيرا،  اكتظاظا  تعرف  الوالية  تراب  عبر  املنتشرة 
غرار مقاطعة جديوية وهواري بومدين بسيدي خّطاب والوفاق 

بعمي موسى. 
للتنظيم  الوالئي  املنسق  كشف  ذاته،  السياق   ويف 
لـ«أخبار الوطن« عن أن مشكل التدوير أصبح مطروحا بحّدة 
بعدد من املتوسطات بالعديد من البلديات، والذي حتول إلى 

هاجس بالنسبة لألساتذة واألولياء على حّد سواء. 
مبتوسطة  بحّدة  مطروح  املشكل  أن  املتحدث ذاته  وقال 
سيدي خّطاب، والتي بلغ عدد تالميذها هذا املوسم الدراسي 
أكثر من 1200 تلميذ، حيث فاق عدد التالميذ 45 تلميذا 
بالفوج. كما يطرح املشكل مبتوسطة سميطال ببلدية بن داود 
 800 تالميذها  عدد  فاق  والتي  الوالية  لعاصمة  املتاخمة 
تلميذ، كونها تستقبل تالميذ بن داود مركز، والذين يحولون 

لها بواسطة النقل املدرسي وتعمل حاليا بالنظام املزدوج. كما 
يطرح هذا املشكل مبتوسطة الوفاق بعمي موسى ومتوسطة قفة 
بن عدة التي وصل عدد التالميذ يف بعض أفواجها إلى 46 

تلميذا. 
ملديري  الوالئية  اللجنة  أثارت  أخرى،  جهة  ومن 
التربية  لعمال  الوطني  االحتاد  لواء  حتت  املنضوية  املتوسطات 
والتكوين بوالية غليزان جملة من املشاكل التي تواجه املدراء 
أن  لها  باين  الدراسي احلالي، موضحة يف  املوسم  بداية  منذ 
مديري املتوسطات يعانون ضغطا رهيبا جراء األعمال اليومية 
والصراعات  القانونية  النصوص  وغياب  العديدة  واملراسالت 
املتوسطات،  من  الكثير  تشهدها  التي  واالحتجاجات 
األكبر  الهاجس  أصبح  الذي  باملؤسسات  احلاد  واالكتظاظ 
أمام  األبواب  غلق  سياسة  البيان  يغفل  ولم  لهم،  بالنسبة 
من  تعاني  التي  املؤسسات  مشاكل  حلل  املتوسطات  مديري 
عدة مشاكل والتي تتعلق - أساسا - بالنقص احلاد يف التأطير 
اإلداري وترك التالميذ بدون أساتذة وعدم تعيني أساتذة بدل 
املستفيدين من العطل املرضية مما خلق جوا من الال استقرار 

وضياع عدة مناصب خاصة يف عقود ما قبل التشغيل.
افتقار  تتعّلق  أخرى  نقائص  هذا  كل  إلى   ويضاف 
واألثاث،  والوسائل  التجهيزات  إلى  التربوية  املؤسسات 
خصوصا )الطاوالت، الكراسي والسبورات البيضاء( ومخابر 

العلوم والفيزياء. 

المدارس في المناطق النائية بتمنراست تستغيث!

الّتدِفئة ُمعّطلٌة في َمدرسة »الرشدية« بتاظروك الّتدِفئة ُمعّطلٌة في َمدرسة »الرشدية« بتاظروك 
انعدام التدفئة وتعطل دورات املياه مشكالن يتقاسمهما العديد من املؤسسات التربوية، السيما املدارس االبتدائية يف املناطق 
النائية، حيث يكابد تالميذ العديد من املؤسسات التربوية بتمنراست ظروف متدرس قاهرة، بسبب املعاناة من البرد وتعّطل الكثير 
من املدافئ، باإلضافة إلى الوضعية املزرية التي تشهدها حجرات الدراسة بسبب اهتراء األبواب وزجاج النوافذ، ما جعل التالميذ 
يتعرضون لإلصابة بالعديد من األمراض.وأكدت جمعيات أولياء التالميذ ورؤساء اجلمعيات أن غياب التدفئة رغم األموال التي 

ترصد سنويا للبلديات التابعة لها هذه املؤسسات التربوية للنهوض بهذا القطاع احلساس يعد مشكال غير مقبول، مضيفني أن 
معاناة التالميذ ما تزال قائمة. وتساءلوا عن أسباب هذه املأساة، وما إن كانت تعبر عن عجز البلديات عن التسيير بعد تأخرها 

يف تزويد االبتدائيات بالغاز، وعدم إجناز البلديات شبكات الغاز الداخلية بالعديد من االبتدائيات املوجودة باملناطق النائية، التي 
ال تتوفر على هذه املادة، إضافة إلى تأّخرها يف جتديد زجاج النوافذ املكسور، وكذا ترميم املؤسسات التي ظهرت تصدعات على 

جدرانها.هذا، وأكد بعض املواطنني يف اتصال مع » أخبار الوطن« أن وضع املدارس االبتدائية باملناطق النائية بتمنراست بات غير 
قابل للتحمل بسبب تفاقم املشاكل، ما يتطلب تدخال من املسؤولني لتخصيص ميزانية لترميمها، باإلضافة إلى إيالء التدفئة 

أهمية يف كل مشروع تربوي ُينجز؛ إذ مازال تالميذ املدارس يعانون البرد باإلضافة إلى تناولهم الوجبات الباردة أو اجلاهزة يف بعض 
املؤسسات، ما زاد من معاناتهم. ويبقى التالميذ املغلوبون على أمرهم يعانون يف صمت دون التفاتة من اجلهات املسؤولة.

عبد المالك لخضاري
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القادر  املئات من تالميذ مدرسة بطاهر عبد  احتج، اخلميس املنقضي، 
بحي سميطال ببلدية بن داود يف والية غليزان رفقة أوليائهم، وعمدوا إلى قطع 
الطريق املوازي للمؤسسة التربوية باستعمال احلجارة. منددين بالوضع السيئ 
الذي آلت إليه حجرات التدريس، يف ظل االنتشار املقلق لألوساخ واجلرذان 
رفضوا  والذين  احملتجون  التالميذ  ورفع  يوميا.  يهددهم  خطر  إلى  حتولت  التي 
االلتحاق مبقاعد الدراسة جملة من الشعارات املنددة بظروف متدرسهم، تعبيرا 

املؤسسة  بهذه  اليومية  حياتهم  تطبع  التي  الكارثية  األوضاع  من  عن غضبهم 
خطر  أكبر  إن  الوطن«  »أخبار  لـ  وأوليائهم  التالميذ  بغض  وقال  التربوية.  
يتملكهم  أصبح  بالساحة، حيث  اجلرذان  من  كبير  عدد  ظهور  هو  يترصدهم 
اخلوف حينما يذهبون إلى دورة املياه.و هددوا مبواصلة مقاطعة الدراسة إلى غاية 

حتسني ظرووف التمدرس، وانتشالهم من هذا الوضع املتعفن.
ب. أمين

غليزان 

التالميــُذ وأولياؤهــم بطاهــر 
عبــــد القـــادر يحتجــون! 

عرض نتائج دراسة إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية 

والــي قالمة يأمُر بتنصيب لجنة 
لُمتابعة واقع الَمدارس االبتدائية

تعليمات  عبلة  كمال  قاملة  والي  وّجه   
االبتدائية،  للمدارس  اليومية  املتابعة  لتكثيف 
خاصة فيما يتعلق بالنظافة وصيانة التجهيزات، 
ملتابعة  والئية  خلية  بتنصيب  توصيات  مسديا 
واملعلومات  باملعطيات  اخلاصة  األرضية  حتيني 
عن كل مدرسة، حيث صرح بأن الوالية ماضية 
يف حتسني املدارس وإدخال الطاقات املتجددة إلى 
غاية تعميمها والوصول إلى مدارس منطية ترقى 

إلى تطلعات التالميذ واألولياء.
اخلاصة  الدراسة  نتائج  عرض  وخالل   
 « املدرسية  للخدمات  وطني  ديوان   « بإنشاء 
على مستوى الوالية، بحضور خبراء من املركز 
بالسكان  اخلاصة  والتحاليل  للدراسات  الوطني 
والتنمية )CENEAPED(، عّبر والي الوالية 
بالعرض،  املقدمة  لألرقام  الكبير  ارتياحة  عن 
والتي تسهم بشكل كبير - حسبه - يف اتخاذ 
قرارات لتطوير القطاع وحتسني التحصيل العلمي 
للتالميذ. كما ثمن هذه اخلطوة التي من شأنها 
تنظيم وتقنني وتوحيد طرق التسيير إلى جانب 
ذات  عمومية  خدمة  لضمان  النفقات  ترشيد 

نوعية لفائدة تالميذ املدارس. 
تشخيصا  املقّدم  العرض  وتضّمن  هذا، 
تسييرها  وطرق  االبتدائية  املدارس  وواقع  لوضع 
التعليم  نظام  يف  واملساواة  التعليم  جودة  لتعزيز 
اإلقامة  شق  تطوير  جانب  إلى  واخلدمات، 
واخلدمات  والتجهيز  اإلطعام  املدرسي،  والنقل 
وبعث  الطفل  حقوق  حماية  وكذا  الصحّية، 
يتضمن  كما  والثقافية.  الرياضية  األنشطة 
دقيق   )SIG( جغرايف  معلوماتي  نظام  املشروع 
التي  الّنقائص  يتم من خالله حصر  ومفصل، 
تعاني منها املدارس، لإلسهام يف توجيه الديوان 
على  اعتمادا  ملعاجلتها،  عملية  حلول  القتراح 
البيانات التي يتم حتيينها من قبل قطاع  قاعدة 
بعد  للوالية،  احمللية  التربية ومصالح اجلماعات 
مسح ميداني شمل كافة املؤسسات االبتدائية، 

عن طريق استبيان حول ظروف متدرس التالميذ. 
وزارة  لبرنامج  جتسيدا  املشروع  هذا  ويأتي 
العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
االقتصادية  التنمية  مسار  النتهاج  الرامي 
للمركز  مهامه  واملسند  للبالد،  واالجتماعية 
السكان  حول  والتحليل  للدراسات  الوطني 
والتنمية من خالل إجناز دراسات وحتاليل ذات 
واجتماعي  ودميغرايف  وسياسي  اقتصادي  طابع 
التالميذ  أولياء  جمعيات  مبشاركة  وثقايف، 

والطاقم البيداغوجي.
خديجة بن دالي

سميرة مزاري
ومن جملة املشاكل التي يسجلها قطاع التربية 
القائمون  بات  حيث  االكتظاظ،  مشكل  بالوالية 
البلديات  عبر  املوزعة  التعليمية  املؤسسات  على 
الــ 32 لبومرداس يؤكدون أن بعض هذه املؤسسات 
من  الهائل  العدد  استيعاب  على  قادرة  تعد  لم 
التالميذ، حيث يفوق عدد املتمدرسني يف القسم 
ذات  بالبلديات  السيما  تلميذا،   40 الواحد 
زموري،  دلس،  مثل:  املرتفعة  السكانية  الكثافة 
مرجعني  وبودواو،  اخلشنة  خميس  منايل،  برج 
ظهور  إلى  التربوية  باملؤسسات  االكتظاظ  سبب 
أحياء جديدة على مستوى هذه البلديات ساهمت 

يف تنامي ظاهرة االكتظاظ بالقطاع.
منهم  تقربت  الذين  األساتذة  بعض  وتطرق 
باملدارس صّعب  أن االكتظاظ  إلى  الوطن«  »أخبار 
وجعله  الثالثة،  األطوار  عبر  األستاذ  مهمة  من 
التالميذ،  من  املتزايد  العدد  تدريس  عن  عاجزا 
األمر الذي أدى إلى حصد نتائج سلبية يف نهاية 

كل فصل - على حد قولهم.
التربوية  املؤسسات  تسجل  أخرى،  من جهة 
نقائص  االكتظاظ  جانب  إلى  بومرداس  بوالية 
الذي  الكارثي  الوضع  مقدمتها  يف  يأتي  أخرى، 
هي  التي  االبتدائية  املدارس  من  العديد  تشهده 
بأمس احلاجة إلى مشاريع إعادة تهيئة، وهو حال 
ابتدائية طريف مولود بيسر، التي يشتكي تالميذها 
من الروائح الكريهة املنبعثة من املدفآت التقليدية 
يف  ونحن  املازوت  مبادة  تشتغل  مازالت  التي 
2020، يضاف إليها حالة أسوار املدرسة املتردية، 
وبالتالي  حلظة،  أي  يف  يف  للسقوط  معرضة  وهي 

تشكل خطرا كبيرا على سالمة التالميذ.
كالش«  »ابراهيم  ابتدائية  تشهده  نفسه  األمر 
املوجودة ببلدية قدارة، والتي توشك على االنهيار، 
بداية باحلائط اإلسمنتي الذي يوجد داخل املدرسة، 
أصبحت  التشققات  أن  التالميذ  أولياء  أكد  حيث 
أهم ما مييزه وهو آيل للسقوط يف أي حلظة، يضاف 
ليست  حالته  االبتدائية  خارج  يقع  آخر  حائط  إليه 

أحسن من الذي يف الداخل - على حد وصفهم.
 وما زاد الطني بّله، حسب األولياء أن قاعات 
عدم  بسبب  للسقوط  آيلة  األخرى  هي  التدريس 
صالحية األرضية التي شيدت عليها املدرسة، يف 
كهربائي  عداد  وجود  القاعات  إحدى  تشهد  حني 
خلطر  التالميذ  يعّرض  مما  احلائط،  على  مثبت 

اإلصابة بالصعقات الكهربائية.

 أولياٌء يتبّرعون
 لترِميم الَمدارس!

باملؤسسات  التي تسجل  النقائص  وأمام هذه 
عن  الوصية  اجلهات  تقاعس  ظل  ويف  التربوية، 

يجد  لم  بالوالية،  القطاع  مشاكل  حلل  التدخل 
لترميم  التدخل  غير  آخر  حال  التالميذ  أولياء 
املدارس والقيام بحمالت تنظيف لتحسني مستوى 
اجلحيم  من  وانتشالهم  أكبادهم  فلذات  متدرس 
الذي يتخبطون فيه، خاصة يف ظل تعطل املدفئات 

ونقص النقل املدرسي، واإلطعام املدرسي.
 وكان والي بومرداس يحيى يحياتن قد ترأس، 
خصص  والئيا  اجتماعا  املنصرم،  جانفي  خالل 
املقبل،  املدرسي  للدخول  حتضيرا  التربية،  لقطاع 
األشغال  تقدم  مدى  على  الوالي  وقف  حيث 
بالوالية،  اإلجناز  قيد  التربوية  الهياكل  مبشاريع 
 187 متوسطة،   15 إجناز  تعترض  التي  والعراقيل 
و178  مدرسيا  مجمعا   89 ثانوية،   39 توسعة، 

عملية ترميم بكل بلديات الوالية.
صارمة  تعليمات  يحياتن  وجه   وباملناسبة، 
لرؤساء البلديات والقطاعات املعنية باختيار املواقع 
اإلسراع  إلى  املشاريع  احتضان  شأنها  من  التي 
حتويل  سيتم  وإال  الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ  يف 
املشاريع لبلديات أخرى، السيما ما تعلق بالبطاقة 
لدى  اإلجناز  يف  كبيرا  تأخرا  تعرف  التي  التقنية 

بعض البلديات - حسب قوله.

ُر اإلنجاز َسّيُد الموِقف  تأخُّ
بالمؤّسساِت الَجديدة 

نذير  بومرداس  لوالية  التربية  مدير  أعرب 
الدخول  من  تخوفه  عن  جهته،  من  خنسوس، 

املدرسي املقبل بسبب التأخر املسجل بعدد من 
حيث  املدرسية،  املجمعات  خاصة  الهياكل، 
املجمعات  هذه  تسلم  لم  حال  يف  أنه  إلى  أشار 
املقدر عددها بـ25 مجمعا مدرسيا باإلضافة إلى 
املقبل  املدرسي  الدخول  توسعة، سيكون  أقسام 

صعبا جدا«.
 يف املقابل، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير 
أن  العونة  بومرداس محمد شريف  لوالية  العقاري 
الديوان أخذ على عاتقه إجناز ومتابعة 6 مجمعات 
املاضية  السنة  مت  وقد  ومتوسطة،  وثانوية  مدرسية 
تسليم 4 مجمعات مدرسية، يف حني بقيت أربع 
يف  ومتوسطة  ثانوية  بينها  من  عمومية  جتهيزات 
وصلت  اإلجناز،  قيد  ببودواو  مسكن   2200 حي 
باملائة،   90 نحو  إلى  بها  األشغال  تقدم  نسبة 
500 مسكن  إلى جانب مجمع مدرسي يف حي 
به  األشغال  تقدم  نسبة  بلغت  اخلشنة،  بخميس 
70 باملائة ومجمع آخر يف أوالد هداج ستسلم كلها 

مع الدخول املدرسي املقبل.
العمومية  التجهيزات  مديرة  وأوضحت   
الدخول  أن  جهتها،  من  بومرداس،  لوالية 
الهياكل  القادم سيشهد تسليم عدد من  املدرسي 
التربوية منها 8 متوسطات، وثانوية و4 مجمعات 
بتجالبني،  داخلية  ثانوية  إلى  إضافة  مدرسية 
يف  جاهزة  ستكون  املشاريع  هذه  أن  وأضافت 
تواجهها  التي  العراقيل  رغم  احملددة  آجالها 
ميدانيا، خاصة األراضي التي حتتوي على قنوات 
والتي تتطلب وقتا  واملياه،  والكهرباء  الغاز  شبكة 

قطاع الّتربية بوالية بومرداس

َمدافــئ تشتغـــــُل بالَمــازوت 
وأسـواٌر ُمهــّددة باالنهيــار 

 ما يزال قطاع التربية بوالية بومرداس، ورغم المشاريع العديدة التي تدعم بها في السنوات األخيرة، يعاني من نقائص جمة 
عكرت صفو التالميذ بمختلف األطوار وأثرت سلبا على التحصيل الدراسي لهم.

بالـــوادي

أساِتذة وُعّمال اإلدارة بابتدائّية 
»مصباحي عبد اهلل« ُيضربون! 
 دخل، أمس اإلثنني، أساتذة وعمال وإداريو ابتدائية الشهيد مصباحي عبد اهلل بقرية الغربية 
التابعة لبلدية حساني عبد الكرمي بوالية الوادي يف إضراب، وذلك احتجاجا على ظروف التمدرس 

التي يكابدونها كل يوم.
املضربون بدؤوا حركتهم االحتجاجية بوقفة تلوا فيها جملة مطالبهم، جاء يف مقدمتها توفير 
األمن يف املؤسسة وذلك من خالل استكمال إجناز اجلدار الذي يحيط بها لتسهيل عمل حراسها، 
الذين يصعب عليهم تأمينها، يف ظل غياب اجلدار ما جعل العديد من أغراض األساتذة والتالميذ 

عرضة للسرقة.
 كما عبر العاملون يف املؤسسة التربوية التي تتبع ملقاطعة الدبيلة 3 عن قلقهم من بطء وتيرة 
إجناز األقسام اجلديدة التي استفادت منها االبتدائية من أجل القضاء على العمل بالنظام املزدوج. 
كما أشاروا إلى ما وصفوه باالعتداءات التي طالت عددا منهم بسبب تهجم بعض أولياء التالميذ 
مدرسة  واإلداريون يف  املعلمون  استغرب  كما  مشاغب،  تلميذ  أثارها  عديدة  مشاكل  بعد  عليهم 
مصباحي عبد اهلل من متكني معلم وصفوه بالغريب من سكن وظيفي يف مدرستهم، رغم أن هذا 

األخير مستفيد من سكنات اجلنوب. 
الغربية بأنهم راسلوا مصالح  ابتدائية الشهيد عبد اهلل مصباحي يف  العاملون يف  هذا، وأّكد 
مديرية التربية بالوادي وكذا املجلس الشعبي البلدي، لكن مشاكلهم لم تعرف طريقها للحل، إلى 

حّد الساعة.
رشيد شويخ

ابتدائية »عمراني عمر« ببودواو 

َمكـــبُّ نفايــاٍت ُيخــــرج 
األوليــاء إلــى الّشـــارع 

جّدد، أمس اإلثنني، عدد من أولياء التالميذ باملدرسة االبتدائية عمراني عمر الواقعة 
بحي احلالميية ببلدية بودواو غربي بومرداس احتجاجهم للمرة الثانية، تعبيرا عن سخطهم من 

وجود مكب النفايات بجوار املدرسة وعجز السلطات احمللية عن رفعه.
وطالب األولياء الذين جتمعوا بقوة قرب املكب بضرورة تدخل السلطات احمللية لوضع حد 

نهائي لهذه الكارثة التي تهدد البيئة وصحة األطفال وكل سكان احلي.
وتوعد املعنيون، يف حديثهم لــ«أخبار الوطن«، مبواصلة االحتجاج إلى غاية إيجاد حل 
نهائي ملفرغة النفايات التي تراكمت بجوار املدرسة. وأضاف األولياء أن املكان حتول إلى مكب 
بودواو رغم  بلدية  وأن مصالح  للنفايات من قبل سكان احلي،  املتكرر  الرمي  للقمامة بسبب 
نداءاتهم املتكررة لم تكلف هذه املصالح نفسها عناء التدخل لتطهير جوار املدرسة من القمامة، 
التالميذ  متدرس  على  سلبا  أثرت  كما  للحي،  اجلمالي  الوجه  بعيد  حد  إلى  شوهت  والتي 
والكالب  كالقطط  الضالة  واحليوانات  الضارة  احلشرات  وكذا  املنبعثة  الكريهة  الروائح  نتيجة 
التي وجدت مالذا لها وسط القمامة. معربني يف الوقت نفس عن تخوفهم من اآلثار السلبية 

التي ميكن أن يخلفها مشكل القمامة على فلذات أكبادهم.
سميرة مزاري
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احتجاجات بسبب السكن والشغل والبنى التحتية

الجبهة االجتماعية بعنابة 
على صفيح ساخن 

تعيش الجبهة االجتماعية هذه األيام بوالية عنابة حالة غليان في ظل العجز الميداني للبلديات في التكفل بحل المشاكل 
اليومية متعددة األوجه للمواطنين وتأتي االنشغاالت االجتماعية في صدارة أسباب االحتجاجات والتجمهر أمام المؤسسات 

والهيئات العمومية خاصة بسبب ملفات السكن والشعل والبنى التحتية .

ف سليم

عنابة  والية  مقر  محيط  شهد 
أمس االثنني اكثر من 5 احتجاجات 
من  اصحابها  يطالب  واعتصامات 
التنفيذي  اجلهاز  على  االول  املسؤول 
جمال  »برميي  اجلديد  عنابة  والي 
من  فالعشرات  بالتدخل.  الدين   «
املكتتبني من برنامج السكن الترقوي 
بالبوني  الزرقاء  بالبركة   lpa املدعم 
الدي  املشروع  توقف  على  احتجوا 
يرواح مكانه مند سنوات عدة حيث 
التركية«كرطاس«  الشركة  تزال  ال 
حيث  بطيئة  بوتيرة  اشغالها  تسيير 
دعا احملتجني الوالي بالتدخل وسحب 
املشروع من هذه الشركة التي وصفوها 
باملفلسة وعير ملتزمة بالوعود السابقة 
التي قدمتها للسلطات احمللية وملمثليهم 
، من جانبهم العشرات من املواطنني 
الفوضوية بحي  الدين هدمت بيوتهم 
يف  حتقيق  بفتح  طالبوا  حرب  سيدي 

بالغير  وصفوها  التي  التهدمي  عملية 
عادلة التي تقوم بها السلطات البلدية 
مصالح  مع  بالتنسيق  عنابة  لبلدية 
مبيت  يف  تسببت  والتي  الدائرة 
العراء  يف  العائالت  من  العشرات 
مطالبني الوالي بحل وضعيتهم رافعني 
شعار« جزائريون يف 2020 يبيتون يف 
العراء« .من جانبهم التجار املطرودين 
من سوق واد القبة احتجوا برغه الفتة 
اكدوا من خاللها بانهم يف حالة بطالة 
داعيني   2018 ديسمبر   9 يوم  مند 
السلطات احمللية لوالية عنابة التدخل 
النتشالهم  لهم  حلول  اليجاد  السريع 
من كابوس البطالة على حد تعبيرهم 
حي  سكان  احتج  السياق  ذات  يف 
ببلدية  قطعة   162 جتزئة  الياسمني 
الوالية  مقر  قبالة  عمار  سيدي 
مبختلف  سكناتهم  بتزويد  للمطالبة 
والكهرباء  الغز  غرار  على  الشبكات 
حالة  شابان يف  قام  السياق  نفس  يف 
الرئيسية  البوابة  جدار  بتسلق  بطالة 

وخلق  باالنتحار  مهددين  الوالية  ملقر 
حدود  يف  الوالية  ملقر  هؤالء  تسلل 
الساعة العاشرة صباحا، حالة طوارئ 
شرعت  التي  الشرطة  مصالح  لدى 
إلقناعهم  محاولة  يف  محاورتهم  يف 
بعدما  االنتحار  فكرة  على  بالعدول 
هددوا بتقطيع أجسادهم وسب البنزين 
العمل  فرص  غياب  على  احتجاجا 
من أجل الضغط على السلطات على 
منحهما منصب عمل الئق يف املقابل 
احتج بطالني اخرين امام مقر الوالية 
باالضافة  هذه  عمل  بفرص  مطالبني 
من  ملواطنني  اخرى  احتجاجات  الى 
احياء مختلفة يطالبون بالسكن .من 
ل«  محلية  مصادر  كشفت  جهتها 
اخبار الوطن« ان والي الوالية استقبل 
احملتجني  املواطنني  جميع  عن  ممثلني 
امال  املطروحة  النشغاالتهم  واستمع 
اقرب  يف  لها  سريعة  حلول  ايجاد  يف 

األجال«

قرية  سكان  أمس  أغلق  
بقسنطينة  نحاس  وعني  الطبابلة 
اخلروب  بلدية  بني  الرابط  الطريق 
وقسنطينة، بعد أن ذاقوا ذرعا من 
الوعود الكاذبة وسئموا من العيش 
القصديرية  البيوت  أسقف  حتت 
رفعوها  التي  الشعارات  وهي 
تدخل  بضرورة  أيضا  مطالبني 
مشاريعه  ملنحهم  احمللية  السلطات 
سكان  طالب  حيث   ، إمنائية 
بتحسني  باخلروب  الطبابلة  قرية 

الظروف املعيشية الصعبة والتهميش الذي 
طالهم طيلة سنوات عديدة، يف ظل غياب 
التهيئة  غياب  احلياة،منها  أدنى ضروريات 
احلضرية حيث تعرف طرقات القرية اهتراء 
تخص  مشاريع  غياب  عن  ناهيك  كبيرا 
املاء  وحتى  الكهرباء  و  الغاز  قنوات  مد 
من  األخير  هذا  شراء  إلى  يضطرون  حيث 
الغالب غير صحية  التي هي يف  الصهاريج 
عرضة  بجعلهم  ما  مصدرها  يعرف  وال 

السكان  طالب  وعليه  بالتيفيويد،  لإلصابة 
إليجاد  احمللية  السلطات  تدخل  بضرورة 
سكان  طالب  حني  يف  جدرية.  حلول 
السلطات  من  أيضا  باخلروب  نحاس  عني 
للعيش  الئقة  مساكن  مبنحهم  احمللية  
الطبيعي  الغاز  بشبكات  تزويدهم  أو  الكرمي 
تعرف  التي  الطرقات  تعبيد  على  العمل  و 
حسب احملتجني وضعا مأساويا، كما طالب 
أرضية  قطع  منحهم  بضرورة  منهم  العديد 
لبناء سكنات ريفية الئقة للعيش بدال من 

يقطنون  التي  القصديرية  السكنات 
بها.

الغلق  عملية  تسببت  وقد  هذا 
وان  املرور خصوصا  تعطيل حركة  يف 
عملية الغلق متت يف ساعات الصباح 
احملاور  شهدت  حيث   ، األولى 
الكبرى لبلدية اخلروب انسدادا كبيرا 
ما خلف استياء وتذمر لدى السكان 
 ، اخلصوص  وجه  على  السائقني  و 
جعلتهم يتأخرون عن مقرات عملهم 
فتح  يتم  ولم  حاجياتهم،  قضاء  و 
اخلروب  دائرة  رئيس  بتدخل  إال  الطريق 
 ، الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  قائد  و 
حيث وعد رئيس الدائرة بحل اإلشكال و 
التكفل مبختلف املطالب، وبالنسبة لسكان 
عني نحاس يجري البحث عن قطع أرضية 
صاحلة للبناء الريفي بعد ان تبني إن القطعة 
باملدينة  السكن  ملشاريع  مخصصة  األولى 

اجلديدة عني نحاس باخلروب.
خديجة بن دالي

قسنطينة
سكان »قرية الطبابلة« و»عين نحاس« يغلقون الطريق

جيجل
أشغال تهيئة عشوائية  ببني  معادة

عبر العديد من سكان منطقة بني معادة ببلدية سطارة  عن استيائهم 
من احلالة التي أضحت عليها طرقات املنطقة والتي أصبحت حتت رحمة 
أشغال التهيئة ماجعلها معرضة لالجنراف خاصة يف األماكن القريبة من 

منازلهم والذي يرونه خطرا يهدد حياتهم .
الكهربائية  األعمدة  أحد  ان  الوطن«  لـ«أخبار  املواطنني   أحد  قال   
سقط على منزله جراء تلك األشغال والذي شكل خطرا حقيقيا على 
األمطار. تساقط  حالة  يف  خاصة  حوادث  بوقوع  ويندر  عائلته  أفراد 
حلماية  وقائية  حواجز  وإقامة  مستعجلة  حلول  بإيجاد  طالبوا  املواطنون 
التربة من االجنراف ومتأملني من املسؤولني اإلستماع ملطالبهم من أجل 

إنهاء حالة التخوف والفزع التي طالتهم مند بداية تلك األشغال.
سهام عاشور

تبسة
حجز قنطار من اللحوم الفاسدة بالشريعة

حجزت مصالح األمن  الشرطة التابعة ألمن دائرة الشريعة بتبسة أكثر 
من قنطارين من اللحوم غير الصاحلة لالستهالك، وهذا عند مراقبة محل 
عناصر جلنة حفظ  مع  احلمراء  بالتنسيق  اللحوم  لبيع  جتاري مخصص 
الطبيبة  التابعة لذات  البلدية، أين تبني  بعد مراقبة  الوقاية  الصحة و 
للبيع  مذبوحة  باحملل  معروضة  األغنام  ذبائح  من   07 وجود  البيطرية 
الصحة  لشروط  مطابقتها  لعدم   إتالفها  توجب   شرعية،  غير  بطريقة 
والنظافة  وكذا عدم صالحيتها لالستهالك البشري، وبحضور  املصالح 
املعنية مت ردم هذه الكمية من اللحوم مع  فتح حتقيق معمق يف القضية.
فيروز رحال

عنابة
الوالي يرفض مشروع إنجاز 670 سكنا 

»عدل« على أرض فالحية
بحضور   )  2 )عدل  مكتتبي  ممثلي  مع  لقاء  عنابة  والية  والي  عقد 
التعمير  مدير  و كذا  السكن  ومدير  لوكالة عدل  اجلهوي  املدير  كل من 
و الهندسة املعمارية حيث تعهد والي الوالية »برميي جمال الدين« بأن 
يعطي أهمية كبيرة لبرنامج و حل كل املشاكل التي تعترض خاصة و 
مت  بعنابة حيث  عدل  مشروع  يتخبط  التي  الكارثية  باحلالة  تفاجئ  أنه 
تقدمي عرض من طرف مدير السكن حول برنامج عدل و الذي ضم كل 
تنطلق.  لم  التي  و كذا  املتوقفة  و  بناءها  اجلاري  منها  السكنية  البرامج 
وبالنسبة  امس  اول  املنعقد  اللقاء  خالل  فانه  املكتتبني  ممثلي  وحسب 
ملشكل 670 سكن الذي لم يتم إختيار أرضية لها يف هذا املجال تفاجئ 
والي الوالية عن األسباب احلقيقة التي جعلت املسؤولني السابقني أنهم 
لم يتخذوا االجراءات من اجل حل هذا املشكل.كما تأكد رسميا أن 
موقع الكاليتوسة الذي مت إختياره من قبل لبناء حصة 670 سكن هي 
أرض فالحية و بالتالي رفض الوالي رفضا قاطعا أن حتول هذه األرضية 
أقترحت  التي  و  هكتارات   10 بـ  املقدرة  للمساحة  التطرق  ومت  للبناء 
القتطاعها من املساحة اإلجمالية املخصصة لبناء جامعة بذراع الريش، 
هذا االقتراح الذي رحب به الوالي و قبله مبدئيا و طلب من احلاضرين 

اخلروج ميدانيا و معاينة هذه األرضية.
ف سليم

سكيكدة 
الخدمات الصحية متدنية بـ »عين أغبال«

ببلدية  سكاني  جتمع  أكبر  ثاني  أغبال  عني  قرية  سكان  يشتكي، 
بالقرية  الصحية  اخلدمات  تدني   من  سكيكدة،  والية  غربي  الشرايع 
تعدي  والذي  سكانها  عدد  لتزايد  بالنظر  بلدية  مبثابة  أصبحت  التي 
»ألخبار  تصريح   يف  السكان  عن  ممثلني  وحسب  نسمة.   5000
الهائل من  العدد  فالقرية بها قاعة عالج وحيدة ال تستوعب  الوطن«، 
ما  وهو  للفحص،  غرفة  وجود  وعدم  لضيقها،  عليها  الوافدين  املرضى 
يجعل املرضى ينتظرون دورهم خارج القاعة، لوقت طويل يف وضع أثار 
إستيائهم، بالرغم من أن القاعة بها العديد من التجهيزات الطبية مثل 

كرسي طب األسنان والتجهيزات اخلاصة مبصلحة األمومة والطفولة.
مطالب  على  رده  يف  لوالية سكيكدة  الصحة  مدير  قال  املقابل  يف 
جديدة  عمل  مبناصب  قريب،  عن  تتدعم  سوف  القرية  بأن  السكان، 
لسنة  اخلاصة  البرنامج  وفق  هذا  و  النساء  و  األسنان  و  األطفال  لطب 

اجلارية و هو نفس الشيء لباقي القرى املعزولة يف الوالية.
جمال بوالديس
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المخرج  استغرب   
معنى  راشدي  أحمد  الكبير 
وسأل  الحاضنات  كلمة 
سمعها  كونه  فحواها،  عن 
من  ُطلب  حين  مرة  أول 
المكلّف  الوزير المنتدب 
ضياف  نسيم  بالحاضنات 
خاصة  كلمة  إللقاء  التقّدم 
األشغال  افتتاح  بمناسبة 
األولى للجلسات السينمائية 
وعليه،  الثقافة.  بقصر 
تفضل أحد الحضور بشرح 
الفّذ،  للمخرج  الكلمة  معنى 
قال  حيث  دون جدوى  لكن 
راشدي »لم أفقه المعنى ال 

بالعربية وال بالفرنسية«!

 توالت التعازي على عائلة شهيد الواجب »بن عدة إبراهيم« إثر سقوطه 
الشهيد تعازي  تلقت أسرة  إذ  شهيدا وهو يحول دون تمكين اإلرهابي مأرَبه. 
بالجزائر،  األمريكية  السفارة  إلى  باإلضافة  األول،  الجمهورية والوزير  رئيس 
التي نشرت عبر موقعها الرسمي على »تويتر« منشورا قالت فيه » تلقيا ببالغ 
الحزن واألسى خبر االعتداء اإلرهابي الجبان الذي استهدف مفرزة عسكرية في 
تيمياوين، وبهذه المناسبة األليمة نقدم تعازينا الخالصة لعائلة الشهيد إبراهيم 

بن عدة، وللجزائر عامة ونؤكد تضامننا مع الجزائر شعبا وحكومة«.

يُد الفساد تطاُل السينما!

عمار  والحقوقي  المحامي  وصف  أثار   
»برلمان  بــ  الشعبي  الوطني  المجلَس  خبابة 
منتدى  في  مداخلته  خالل  أمس  الحفافات«، 
»الحوار« حول تعديل الدستور بالمكتبة الوطنية 
الذين  النواب  من  عدد  وحنق  غضب  بالحامة، 
كانوا حاضرين بالقاعة، وردت عليه البرلمانية 
سعاد لخضاري رئيسة اللجنة القانونية للمجلس 
عاما  وصفه  واعتبرت  بقوة  الوطني  الشعبي 

وغير مقبول ال أخالقًيا وال مهنًيا.
كما ردت عليه البرلمانية والمحامية فتيحة 
بغدادي عضو اللجنة القانونية للمجلس الوطني 
ُيحّرض  بـــ«خطاب  وصفه  واعتبرت  الشعبي، 

على الكراهية«.

ِمصر ُتواجه طيب َرجب »أرطغرل«! 
 حذرت دار اإلفتاء المصرية من أعمال درامية تركية شهيرة، حيث قال المؤشر 
قواه  أسلحته، وكذلك  يستخدم جميع  إن أردوغان  اإلفتاء  لدار  التابع  للفتوى  العالمي 
اإلمبراطورية  عودة  ويريد  األوسط،  الشرق  منطقة  على  الهيمنة  لتحقيق  الناعمة 

العثمانية من جديد.
لم  المحلية- أن أردوغان  المنشور بوسائل اإلعالم  المؤشر -في تقريره  وأضاف 
ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى؛ سياسيا أو دينيا، أو حتى عبر القوة 

الناعمة عن طريق األعمال الثقافية والفنية.
وتابع »وخير دليل على ذلك مسلسل وادي الذئاب، ومسلسل قيامة أرطغرل، الذي 

أكد الرئيس التركي أنه رّد مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها«.

أحد  من  متوقعة  غير  خرجة  في 
األولى  األشغال  حضروا  الذين  المنتجين 
الثقافة،  بقصر  السينمائية  للجلسات 
عن  زروقي  الدين  عز  المنتج  أعرب 
إياه  مقاطعا  الجلسة،  منظم  ضد  انفعاله 
مدة  منذ  اآلن،  أتكلم  »اتركني  بالقول: 
وأنت  وجهي  في  مغلق  الوزارة  وباب 
أغلقوا  الذين  من  واحدا  كنت  شخصيا 
عن  آخر  منتج  تحدث  حين  في  الباب«، 
ذاكرا  األعمال  لتمرير  تقدم  التي  الرشوة 
السابقين  المدراء  أحد  المثال  على سبيل 

للتلفزيون الجزائري. 

بوفاريك  بمستشفى  العاملين  األمن  أعوان  تمّكن   
محاولة  إحباط  من  االثنين،  أمس  البليدة، مساء  بوالية 
للدخول  الزيارة  امرأة وقت  اغتنمت  إذ  اختطاف رضيّع 
إحدى  موهمًة  طبية  صفة  لتنتحل  المستشفى،  إلى 
السيدات بأنها طبيبة جاءت تستلم مولودها، متذرعة بأن 
حالته بحاجة إلجراء تحاليل طبية،فسلّمت لها األم وليدها 
مغادرة  المتهمة  محاولة  شك.وعند  يساورها  أن  دون 
األمن،  أعوان  لها  تفّطن  المولود،  حاملة  المستشفى 
بتوقيف  قامت  التي  األمن  مصالح  وأبلغوا  وأوقفوها 

المشتبه بها حاال، وفتحت تحقيقا في القضية.  

»برلمان الحفافات«.. خطاُب كراهّية!

الَحـاِضـنـات.. 
ال تـسـُع رشـدي!

ليـُث قسـنطينة 
يزأر ببوفاريك 

»إبراهيم«..
أســوة حـتى 
ألمــريـــكا! 
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وزير الصحة مطلوب في إليزي

شبح الموت يطارد الحوامل بالمناطق النائية

براهيم مالك

الصحية  والرعاية  الدائمة  املتابعة 
اجلنون  ضرب  من  حلم  بات   حلملهن 
قساوة  وطأة  حتت  زلنا  فال  اعتقادهن  يف 
الطبية  الرعاية  وشح  جهة  من  الطبيعة 
يف جهة أخرى. فكلما اقتربن من الشهر 
اخلوف  كابوس  أمامهن  ورسم  إال  التاسع 
سابقا  ضحيته  راح  مجهول  مصير  من 
 ) متاجرت   ( يف   األبد  إلى  مثيالتهن  
ولدت  التي  الريفية  املناطق  من  وغيرها 
وبقية يف رحم املعاناة . فالطريق إلى اقرب 
عن  مسافة  يقل  ال  الوالية  يف  مستشفى 
100 كلم يف ظل صعوبة املسالك املؤدية 
إليها وادهورها . فرحلة العالج  إلى املدينة 
معاناة أخرى يتكبدهن ليبقى شبح املوت 
إلى  احلمل  بدايات  منذ  يرسم  عنوانا 
وضعه فإما أن يولد ميتا أو متوت هيا قبل 

إن تهب حياة جديدة جلنينها.

 مناطق نائية بال أطباء .. وعيادات 
بال عتاد

النائية  املناطق  من  العديد  تعاني 
يف  كبير  نقص  من  إليزي  والية  يف 
واملستلزمات  كاألدوية  الطبية  املعدات 
الطبي  الشبه  أعوان  وكذا  االستعجالية 
تيفتي   - تهيهاوت   منطقة   غرار  على 
واد  إلى   الوالية   شمال  وهوهانت    -
تكظيرو   - تاست    - متاجرت   - سامن  
طبية  عيادات  فهناك  جنوبها  فضنون 
غاية  والى  التقاعد  على  حتصل  عمالها 
يزاولون  ممرضني  من  تستفيد  لم  اللحظة 
ومتاجرت  سامن  واد  كحال  بها  مهامهم 
لتبقى العيادات مجرد هياكل مجسدة بال 
فاعلية وال روح ال املريض استفاد منها وال 
العامل اشتغل بها ليبقى الضحية املواطن 
يتجرع املرض ويكابد مشقة التنقالت من 
نقل  وسيلة  وجد  إن  املدينة  إلى  الريف 
املرير  الواقع  حتمية  أمام  احلوامل  لتبقى 
وقدرة اخلالق يف خلقه ناهيك عن انعدام 
سيارات اإلسعاف بها فكلما كانت هناك 
املسافة  عواقب  وكانت  اال  طارئة  حالة 
إسعاف  بسيارة  االستنجاد  مابني  الطويلة 
تتحملها  وإيابا  ذهابا  الوالية  مقر  من 
املراءاة احلامل  مابني الم املخاض ومأساة 
الوالدة فكم من حالة وضعت جنينها يف 
سيارات اإلسعاف . يف األسبوع املاضي 

سيارة  يف  والدة  حالة  سجلت  فقط 
على  من  املدنية  للحماية  تابعة  إسعاف 
امسوان  منطقة  يف  جرات   واد  مشارف 
وكتب اهلل  أن تنجو من موت محقق لوال 
احلماية  عناصر  وتدخل  خلقه  قدرته يف 
املسيرة  وتواصل  سالمات  لتمر  املدنية 
بعد وضع حملها يف منتصف الطريق كل 
االم  صحة  على  كبير  بخطر  ينذر  هذا  
واجلنني ناهيك حالة الوفاة التي سجلت 
متاجرت  مبنطقة  املاضية  السنوات  يف 
تقع من حني  التي  وغيرها من احلوادث 
املناطق الطباء  تلك  افتقار  بسبب  الخر 
من  وحرمانهن  االختصاص  وذوي 
وحمايتهن  حلملهن  دائمة  طبية  متابعة 
من خطر الوالدة املبكرة التي قد تسببها 

مشقة احلياة اليومية التي يعيشونها .

 سوء التغذية يهدد األجنة
تتعايش معظم نساء املناطق الريفية 
للعيان  تظهر  أمراض  مع  اختالفها  على 
منذ الوهلة األولى فيقابلك جسم نحيل 
هشة   وعظام  جافة  وبشرة  متعب  وجسد 
يكاد  فال  رنني صوتهن خافت   و حتى 
سائدة  عالمات  وهي  لضعفه  يسمع 
توحي  والتي   النائية  املناطق  نساء  لدى 
فال  متسهن  التي  التغذية  سوء  بأعراض 
السميد  عجني  من  يخلو  كوخ  يكاد 
هو  فذاك  وجد  إن  احلليب  وقارورات 
اجلوع  من   يقيهم  الذي  الوحيد  الرمق 
وطول  مدها  على  النهار  فترات  طوال 
تعاني  الذي  الدم  فقر  وكذا مرض  ليلها 
من  مصدر  حسب  منهن  العديد  منه 
للصحة  االستشفائية  العمومية  املؤسسة 
يؤثر سلبا  الذي  ابن سينا األمر  اجلوارية 
للحوامل  بالنسبة  اجلنني  على  وينعكس 
قبل  مبكرة  أحيانا والدات  ينجر عنه  مما 
او  اجلنني   لدى  القلب  فشل  أو  أوانها  
ويضيف   األحيان  من  كثير  يف  وفيات 
ذات املصر انه مت تسجيل حاالت عديدة 
يف املناطق النائية تعاني األمر ذاته  رغم 
توفر أدوية له ولكن نظرا للحالة املتدهورة 
للصحة باملناطق النائية. يبقي حليمة يف 
الطبية  الدورات  رغم   . القدمية  عاداتها 
التي تشهدها املنطقة من حني ألخر إال 
أنها تبقى غير كافية نظرا لشساعة املنطقة 
وصعوبة تضاريسها األمر الذي يحول دون 

مسحها يف بضعة أيام فقط .

 نساء متقدمات في السن أصبحن 
قابالت

حتولهن  السن  يف  متقدمات  نساء 
املناطق  يف  قابالت  إلى  القاسية  الظروف 
ظل  يف  تطول  خبرة  ليكتسنب  النائية 
انعدام كامل ألهل االختصاص يف تلك 
املرات  عديد  يف  يواجهن  لكن  املداشر 
حاالت مستعصية يصعب التعامل معها 
على   منهن  البعض  اجبر  الذي  األمر 
التقليديات  القابالت  مهنة  عن  التخلي 
هذا  ورغم   . أرواح  إزهاق  من  خلوفهن 
الزال البعض يواصل امتهان مهنة القابلة 
للخالق  إرضاء   لكن  املقابل  ال طمعا يف 
العجوز  تدر(    ( كحال  األجر  عن  وبحثا 
مبنطقة  واد سامن التي تعلمت وتخرجت 
كثيرة  جتارب  ومن  احلياة   مدرسة   من  
يف  يلدن  نساء  بها  تنقذ  أن  استطاعت 
أحلك الظروف باستعانتها على االعشاب 
الرعاية  تبقى  لكن   . فقط  الطبيعية 
على  أمنا  أكثر  اماكن  الطبية يف  واملرافقة 

احلامل  وجنينها مطلبا لهن .

 اإلسعاف الجوي مطلب ملح
مصالح  تناشد  السياق  ذات  ويف 
اجلهات  العمومية  الصحة  بقطاع  الوقاية 
الوصية بضرورة تفعيل عمليات اإلسعاف 
مع  بالتعاون  وذالك  باملنطقة  اجلوي 
نظرا  وهذا  املجال  يف  املختصة  اجلهات 
لصعوبة تغطية املنطقة  املترامية األطراف 
ومسحها بسبب تضاريسها الوعرة وتباعد 
التي  املعبدة  غير  وطرقها  مسافاتها 
الدفع  الرباعية  السيارات  على  تستعص 
التي تتواجد يف حالة يرثى لها كما حتتاج 
ايضا حظيرة السيارات يف املستشفى إلى 
النوع  من  تدعيم بعتاد جديد من نفس 
اجل إجالء املرضى يف املناطق النائية من 
واملصنفون  والنساء  و األطفال  السن  كبار 
ضمن الفئات الهشة يف املجتمع والتكفل 
الدكتور  حسب  اللوجيستيكي   باجلانب 
ديب ياسني رئيس مصلحة الوقاية بعيادة 
ابن سينا ويضيف أن اإلسعاف اجلوي هو 
وحده كفيل بالوصول إلى الهدف املنشود 
لتكفل بصحة األم والطفل يف الواليات 
اجلنوبية الشاسعة املساحة ولكون املراءاة 
احلامل حتتاج رعاية ومتابعة صحية عبر 

مراحل .

أدرار
الكوابل الكهربائية تهدد سكان قصر الحاج

يشتكي  سكان قصر احلاج التابع لبلدية أوقروت من انتشار كوابل كهربائية وهذا 
أمام مرأى ومسمع السلطات احمللية التي لم  تتدخل حد الساعة .

51 ويف مدخل  الوطني رقم  املنتشرة قرب اخلط  شكلت هذه األسالك الكهربائية  
القصر وفوهات بعض الفقاقير ومحالت الرئيس  خطرا على املارة. وخصوصا األطفال 
الصغار الذي يلعبون بالقرب منها والغريب يف األمر كما قال أحد الناشطني يف املجتمع 
املدني بالقصر املذكور  أن  املسؤولني احمللني على علم بهذه الكارثة وذلك ملدة أكثر من 
ثالثة أسابيع وذلك عبر شكاوي املواطنني والتقارير األمنية  دون أن يتدخلوا ملعاجلة هذا 
.لذا  املشكل  هذا  يعاجلوا  حتى  ضحايا  سقوط  وانتظار  بالتقصير  إياهم  متهما  املشكل 
للقضاء  العاجل  التدخل  الوالئيه ومصالح سونلغاز  السلطات  احلاج  يناشد سكان قصر 

على مثل هذه الظواهر وهي وجود كوابل وأسالك كهربائية يف مناطق آهلة بالسكان.
عبداهلل مجبري

اليزي 
تدعيم 26  بئر رعوي بمضخات 

مزودة بالطاقة الشمسية 
مت جتهيز 26 بئر رعوي  مبضخات 
الشمسية  بالطاقة  تعمل   كهربائية 
والهوائية  موزعة على أربع بلديات يف 
كل من جانت وبرج احلواس واليزي 
لفائدة  اليزي  بوالية  اميناس  وعني 

سكان البدو والرحل والرعاة .
إطار   يف  اإلجراء  هذا  يدخل  و 
الصندوق الوطني لتنمية الفالحية و 

فيما ينتظر استكمال العملية لبئرين يف بلدية برج عمار إدريس بداية من األسبوع 
املقبل حسب ما كشف عنه مدير املصالح الفالحية  بالوالية احمد براهيمي .

على   28 أصل  من  رعوي  بئر   26 جتهيز  عملية  أن  املسئول  ذات  ويضيف 
مستوى الوالية  تهدف أساسا إلى املساهمة يف حتسني ظروف املواطنني والساكنة 
يف مختلف املناطق املترامية األطراف على تراب الوالية الذين ميتهنون نشاط الرعي 
باعتباره مصدر الرزق الوحيد و األساسي  لهم ولغرض  إنهاء معاناتهم اليومية 
باستغالل  وذالك  ولقطعانهم  لهم  الشروب  للمياء  أماكن  عن  البحث  رحلة  يف 
كالطاقة  للبيئة  متجددة وصديقة  طاقات  من  املنطقة  بها  تزخر  التي  االمتيازات 
ان  الفالحية   املصالح  مدير  يؤكد  وكما  استغالل  أحسن  واستغاللها  الشمسية 
والتعاون  الرحل  والبدو  لرعاة  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  مصاحله سخرت كل 
معهم  من اجل احلفاظ على  املعدات ويف حال تسجيل  أي  عطب على مستوى 
تلك اآلبار الرعوية فمصاحله مستعدة لتقدمي كل ما لديها إلصالح تلك اإلعطاب 
ومن جهتها أعرب العديد من املوالني يف املناطق الرعوية والساكنة باملناطق 
النائية عن فرحتهم الكبيرة واستبشارهم خيرا بهذه اخلطوات التي من شانها أن 
تضع حد ملعاناتهم اليومية مع الطرق التقليدية التي أثقلت كاهلهم يف استخراج 
املياء الشروب لعائالتهم وقطعانهم من اإلبل واملاشية كما سيساهم بشكل كبير 
يف  دخل  من  لها  ملا  احليوانية  الثروة  على  أكثر  االعتماد  يف  املوالني  تشجيع  يف 

اإلنتاج والوطني .
براهيم مالك

اليزي
تواصل احتجاج عمال شركات المناولة 

بمنطقة  الغار البترولية
الثاني على  لليوم        يتواصل 
الشركات  عمال  اعتصام  التوالي 
املناولة املختصة يف اإلطعام والفندقة 
التي  اخلدمات  من  وغيرها  والتمويل 
تعمل مع شركة سوناطراك يف منطقة 
 ، إليزي  والية  يف  البترولية  الغار 
املرفوعة  للمطالب  تلبية  نتيجة عدم  
سابقا.  و قال عدد من العمال لـ » 

األجور  وشبكة  العمل  بنظام  أساسا   متعلقة  املرفوعة  املطالب  أن  الوطن«  أخبار 
واملنح والعالوات واإلدماج املباشر مع إنهاء العمل بنظام شركات املناوالة بشكل 
كامل وغيرها من املطالب املشروعة يف نظرهم مهددين بالتصعيد يف حال مواصلة 
اجلهات املعنية التعنت وعدم االستجابة لها  .  فيما أكد عمال شركة املناولة 
مبجمع الشراكة مع سوناطراك )طوطال ريبسول ( بتيافتي  يف اتصال مع  أخبار 
الوطن مواصلتهم للوقفات االحتجاجية داخل املقرات إلى غاية تلبية مطالبهم و 
فيما شهدت أيضا منطقة غرد النص البترولية التابعة لوالية اليزي وقفات مماثلة 
لعمال املناولة مطالبة باإلدماج املباشر وإنهاء ما سموه االستغالل املادي للشركات 
بسبب  الشركات  تلك  مسئولي  مع  تفاوض  أي  رافضني  حسابهم  على  املناولة 
عدم جديتهم يف املوضوع وإطالة األزمة التي تكون غالبا يف صاحلهم طالبني يف 
ذات السياق اجلهات العليا بضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم قبل تفاقم الوضع 

واللجوء إلى اإلضرابات التي ال تخدم مصلحة الوطن واملواطن.
براهيم مالك

معاناة يومية تعيشها النساء الحوامل بمختلف المناطق النائية على تراب والية إليزي، في ظل تردي الخدمات 
الصحية المقدمة على مستوى العيادات الموجودة بها هذا إن وجدت في البعض منها أصال .
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أخبار الجنوب

 نورين عبدالقادر 

الريفي  تبودة  جتمع  سكان  عبر 
العشرات  تقطنه  الذي  سبقاق  ببلدية 
منعهم  تذمرهم من  العائالت عن  من 
مصالح  طرف  من  الريفي  البناء  من 
أنهم  املنطقة غابية رغم   الغابات كون 
وتوجد  وأجدادهم  آباءهم  عن  توارثوها 
املبنية  السكنات  من  العشرات   بها 
للنشاط  وفضاءات  واحلجارة  بالطني 
وظلوا  املاشية  وتربية   ، الفالحي 
القتل  عمليات  رغم  بها  متشبثني 
والتشريد التي تعرضوا لها أثناء العشرية 
رعوي  بئر  بحفر  ،ويطالبون  السوداء 
ملواشيهم  املياه  يشترون  الذين  للموالني 
بأسعار مرتفعة يف فصل الصيف ،وفتح 
مسلك وتعبيده لتسهيل حركة تنقلهم 
بعض  وربط  اليومية  حاجاتهم  وقضاء 

العائالت بشبكة الكهرباء .
وتطالب حوالي 80 عائلة  من دوار 
أوالد عدة تقطن مبنطقة حاسي معروف 
يف  املتمثل  بانشغالهم  التكفل  الريفية 
مسالك  وفتح  الكهرباء  بشبكة  ربطهم 
أن  حيث   ، عنهم  العزلة  لفك  لهم 
املنطقة تتوفر على ثروة حيوانية قوامها   
5800 رأس من املاشية وأكثر من 500 
للفالحة  الصاحلة  األراضي  هكتار من 
مربوطة  غير  عميقة  أبار   06 وبها   ،
تسترزق  العائالت  وكل  بالكهرباء 
الشباب  من  وأغلبهم  الثروة  هذه  من 
حتى  للمدينة  النزوح  رفضوا  الذين 
عدم  أن  غير  السوداء  العشرية  سنوات 
املناطق  تنمية  برامج  من   استفادتهم 
الريفية جعلهم  يواجهون متاعب كبيرة 
أو  املسالك  النعدام  التنقل  يف  سواء 
الذي  كاملاء  احلياة  ضروريات  لتوفير 
من  جللبها  صهاريج  لكراء  يضطرون 
الكهرباء  توفر  وعدم  بعيدة  مناطق 
سواءا املوجهة لإلنارة املنزلية أو للنشاط 

الفالحي  .
املاحلة  جتمعات  سكان  ويطالب   
بفتح  وتدمامة   اخلضراء  واخلاشة 
وصول  لتسهيل  وتعبيدها   مسالك 
بشبكة  ومدهم  إليهم  النقل  وسائل 

الكهرباء  .
ببلدية  طالة  بوزر  جتمع  ويشهد 
بعد  كبيرا  عمرانيا  توسعا  سبقاق 
األحياء  من   العديد  استحداث 
سكانه   تسجيل  مقابل  به  السكنية 
املرافق  بعض  يف  فادح  لنقص 
أنه  رغم  القاعدية  والهياكل  اخلدماتية 
الرابط   47 رقم  الوطني  الطريق  به  مير 

بني االغواط والبيض .
وعدم  بريدي  مكتب  انعدام  منها 
إجناز الوالدة الريفية املسجلة من طرف 
وسددت  االجتماعية  التنمية  وكالة 
تكلفة  من  باملائة   10 نسبة  البلدية 
يبقى  ،حيث  سنوات  منذ  املشروع 
املجاورة  للبلديات  يتنقلون  السكان 
للعالج أو قضاء حاجاتهم البريدية  ، 
بتسجيل  يطالبون  التعليم  مجال  ويف 
متوسطة ألبنائهم الذين يتزايد عددهم 
البلدية  ملقر  يوميا  ويتنقلون  سنويا 

للدراسة يف ظروف قاسية .
القدمية  األحياء  سكان  ويطالب   
سكن   358 تضم  التي  واجلديدة 
ببرمجة  القدمية   السكنات  إلى  إضافة 
وتهيئة  احلضري  للتزين  عمليات 
برك  جتمع  من  تعاني  التي  الشوارع 
الطرق  وضعية  وتردي  واألوحال  املياه 
،وإجناز ممر فوق مجرى الوادي بني احلي  
لتسهيل  القدمية  واألحياء   اجلديد 
اجلديد  احلي  ،وربط  املواطنني  حركة 
الغاز  بشبكة  عائلة   150 تقطنه  الذي 
والكهرباء وتوفير شبكة الهاتف النقال 

لفك العزلة عنهم .
التجمع  شباب  جهتهم  من 
بإجناز  الوصية  اجلهات  يناشدون 
كانت  التي  العشر  املهنية  احملالت 
مبرمجة للتجمع الستغاللها يف ممارسة 
وأن  خاصة  التجارية  األنشطة  بعض 
التجمع يعرف حركة مرور كثيفة على 

الطريق الوطني 47 .
مبنطقة  تقطن  20عائلة  وتعاني 
تغابايت ببلدية سبقاق من عزلة تامة 
انعدام  بسبب  اخلارجي  العالم  عن 
رقم  الوطني  بالطريق  يربطها  مسلك 
ومنه  ب5كلم  عنهم  يبعد  الذي   47
البلدية ، وحسب ممثلي هذه  إلى مقر 
مرات  عدة  وعود  تلقوا  أنهم  العائالت 
للتكفل بهذا املشكل لكن دون جدوى 
ويأملون أن يسجل  يف املشاريع املوجهة 
املاء  ‘إيصال  يطالبون  كما   ، للبلدية 
إليهم من البئر التي مت إجنازها على بعد 
4كلم منهم لتوفير املاء لهم والتخفيف 

من تنقلهم يوميا جلبلها 
الطريق  يعرف  أخرى  جهة  من 
الذي يربط مقر البلدية سبقاق بتجمع 
 15 مسافة  على  بريدة  ببلدية  لسهاو 
 ، حوافه   وتأكل  للحفر  إنشارا  كلم 
رغم  لالستعمال  صالح  غير  وأصبح 
ويفك  كبيرة  مرور  حركة  يعرف  أنه 
العزلة على املئات من العائالت ويربط 
عدة جتمعات سكنية ، حيث تطالب 
عملية  بتسجيل  البلديتني  سلطات 

إلعادة تأهيله أمام حركة املرور.

يعيش سكان المناطق الريفية ببلدية  سبقاق التابعة لدائرة آفلو  في األغواط  وضعية معيشية صعبة للغاية  في غياب 
تام  لمختلف المرافق التنموية على غرار المسالك الريفية والكهرباء الريفية والفالحية واآلبار الرعوية والبناء 

السلطات المحلية باالغواط   تكتفي بالوعود

الظالم والعزلة والعطش ..ثالوث يؤرق 
سكان المناطق الريفية بـ»سبقاق«

الوادي
  انطالق البطولة الجهوية للرماية 

بالمسدس  الفردي
بدأت أمس االثنني فعاليات البطولة اجلهوية للرماية باملسدس الفردي 
ملختلف مصالح األمن يف واليات  اجلنوب الشرقي وذلك بوالية بوالية 
الواديالتظاهرة الرياضية املذكورة والتي تدخل يف صنف رياضي مخصص 
ملصالح األمن و باقي االجهزة النظامية ، والتي تستمر لغاية يوم الغد، 
و تدخل البطولة اجلهوية للرماية باملسدس الفردي  مؤهلة للبطولة الوطنية 
للرماية التابعة ملصالح األمن ،كما أنها تدخل يف إطار السياسة املنتهجة 
من قبل املديرية العامة لألمن الوطني لتشجيع ممارسة الرياضة يف صفوف 
2019- الرياضي  املوسم  خالل  املسطر  للبرنامج  تنفيذا  و  منتسيبها، 
الرياضيني بهذا  التظاهرة املذكورة ستعرف مشاركة  نخبة من   ، 2020
االختصاص من اجلنسني ممثلني ألمن واليات كل من الوادي، ورقلة، 

األغواط، بسكرة، غرداية، إليزي 
رشيد شويخ

تمنراست
  دورات تكوينية للفالحين في مجال 

تقليم  األشجار
استفاد فالحوا والية متنراست من تكوين ميداني متخصص يف تقليم 
وأشرف عليها  متنراست  لوالية  الفالحة  أطرتهما غرفة  املثمرة،  األشجار 
العاصمة  باجلزائر  املرجة  تسالة  الكروم  و  املثمرة  لألشجار  التقني  املعهد 

يف عمل منسق.
مخاصني  إنتقل   حيث  كامل  أسبوع  لفترة  امتد  التكوينية   الدورة 
يف املجال باملعهد لتقني لالشجار املثمرة بالعاصمة  إلى بلديات الوالية 
بتاظروك وأدلس وعني أمقل وأبلسة لتنظيم تربصات تطبيقية يف البساتني 

يف مجال تقليم األشجار املثمرة.
أخبار  جلريدة  الذكر  السالف  باملعهد  إطار  فاحت  سماح  السيد  وقال  
الوطن أن والية متنراست لديها أصناف جيدة من األشجار املثمرة تضاهي 
نظيراتها يف الدول األوروبية خاصة بلدية تاظروك التي متتلك أشجار مثمرة 
ذات النوعية اجليدة مثل التفاح والعنب واألجاص واملشمش واخلوخ لكن 
حسب ما شاهد أنها تفتقر لعملية التقليم التي يقوم بها الفالح كل سنة 

مع وجود بعض األمراض التي تنخر هذه األشجار.
كرزيكة أحمد

األغواط 
 حجز 3 قناطير من اللحوم الفاسدة

حجزت مصالح ألمن  باالغواط  ما ال يقل  ثالث قناطر من أنواع 
اللحوم غير صاحلة لالستهالك البشري كانت موجهة للبيع / مت حجزها 
خالل خرجات ميدانية حملالت بيع اللحوم والدجاج املشوي ،وقد مت اتخاذ 
االجراءات القانونية ضد املخالفني لقوانني  املمارسات التجارية وشروط 

النظافة
نورين عبدالقادر

ورقلة 
طرقات حي بني ثور في وضع كارثي   
تذمرا  بورقلة،  ثور  بني  حي  طرقات  تشهدها  التي  الوضعية  أثارت 
مخططات  من  مقصني  أنهم  اعتبروا  هؤالء  األهالي،  طرف  من  شديدا 

التنمية بالبلدية جّراء تهميش السلطات املعنية لهم على حد تعبيرهم.
واستنكر  السكان عدم استفادة طرقات أحيائهم الرئيسية من مشاريع 
تعبيد وال تهيئة لألرصفة املنعدمة أصال باملكان، حيث متأل هذه الطرقات 
األتربة ناهيك عن احلفر واملياه القذرة املتسربة يف أكثر من نقطة، مما خلق 

العديد من األزمات الصحية خصوصا لدى األطفال وكبار السن.
بولفراد  شارع  غرار  على  البلدية،  أحياء  أكبر  تعرفها  كارثية  وضعية 
حالته  من خالل  املركبات  وأصحاب  للسكان  سوداء  نقطة  يبقى  الذي 
احملليني  املمثلني   ، الوضعية  هاته  من  ناشد  املتضررون  فيما  الكارثية، 
والوقوف  بجهتهم  التنمية  غياب  االعتبار  بعني  لألخذ  االلتفاتة  بضرورة 

على أهم انشغاالتهم فيها.

عبد  الوادي  والية  والي  أصدر 
يقضي  قرارا  أمس  سعيد  بن  القادر 
الشعبي  املجلس  رئيس  بتوقيف 
ادانته  ،بسبب  الطيور  ألم  البلدي 

قضائيا  بسنة سحنا نافذة
لدى  املتوفرة  املعلومات  وحسب 
املجلس  رئيس  فإن  الوطن  أخبار 
،ال  الطيور  ألم  البلدي  الشعبي 
يزال محل متابعة قضائية من طرف 
قضية  يف  الوادي  قضاء  مجلس 
التي  البلدية  عرفتها  التي  األحداث 

شمال  كيلومترا   150 بنحو  تبعد 
خالل  وذلك  الوادي.  مدينة  غرب 
أعضاء  بتجديد  اخلاصة  االنتخابات 
 23 يف  البلدي  الشعبي  املجلس 
نوفمبر 2017 ،  اذا مت حرق عدد من 
مقرات االحزاب و وقعت مشادات و 
عراك بني عدد من مناضلي األحزاب 
ذلك  ضوء  على  ،أدان  السياسية 
البلدية  رئيس  الوادي  قضاء  مجلس 
حاليا  والقضية  نافذا.  سجنا  بسنة 
باجلزائر  العليا  احملكمة  معاجلة  محل 

الوادي  والية  والي  ليصدر  العاصمة 
املسؤول  بتوقيف  ذلك  ضوء  على 
البلدي املذكور.ويعد رئيس بلدية أم 
الطيور ثاني مسؤول يف ذات املنصب 
يتم  توقبفه من الوالي احلالي للوادي 
توقيفه  2017،بعد  محليات  .منذ 
البلدي  الشعبي  املجلس  لرئيس 
للوادي و اثنني من اعضائه قبل أقل 

من سنة .
رشيد شويخ

الوادي
توقيف رئيس بلدية أم الطيور
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أ.أليان

و قال احد سكان  قرية اث بويحي 
خالل لقائه بـ »أخبار الوطن »  إن قريتهم 
عدة  على  النقائص  من  العديد  تشهد 
السكنية  املشاريع  من  انطالقا  مستويات 
ووصوال إلى غياب مناصب عمل، والتي 
اعتبرها املشاكل الرئيسية التي تعاني منها 
''اجلهات  قائال:  ذلك  عن  وعبر  البلدية 
بأي  طويل  وقت  منذ  تقم  لم  الوالئية 
'' وعرفنا  املواطن  أوضاع  لتحسني  جهود 

بدوره على عدة مناطق  تعتبر منكوبة على 
التي  املزرية  الوضعية  إلى  قوله،بالنظر  حد 
يعيشها السكان، حيث يقول أنهم يعيشون 
بيوم،  يوما  األوضاع  حتسن  أمل  على 

ولألسف الشديد ال ضمان لذلك حسبه·
   السكن والصحة على رأس المطالب 

حسبه  األوضاع  هذه  تسببت  وقد 
العنوسة  أهمها  املشاكل  من  باملزيد 
والتسرب  ملحوظا،  ارتفاعا  عرفت  التي 
يف  الرغبة  مالمح  بدت  وقد  املدرسي، 
وجوه  على  بادية  جديد  سكن  افتكاك 
املواطنني، وصار حلم احلصول على مسكن 
مطلبا ملحا لدى اجلميع واستهل عمي عمر 
كالمه باحلديث عن السكنات الهشة حتى 
معروفة  قصديرية،  مدينة  شبه  أصبحت 
خالل  من  املعيشية،  األوضاع  بتردي 
اخلدمات  وغياب  الطوبية  السكنات  حالة 
الضرورية، ويرى املتحدث أن البلدية تعاني 
بأعلى  االجتماعي  السكن  مشكل  من 
للسكن  طلب   3000 تفوق  والتي  درجات 
االجتماعي،حيث لم تقم اجلهات الوالئية 
محاوالت  رغم  مسطر  برنامج  بأي  حسبه 
بدل  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
الوالئية  السلطات  غياب  أمام  مجهودات 
ال  التي  الوالية  بإعانات  فقط  واكتفت 
تسد إال مشروع ثانوية، ال تعتبر االنشغال 
يف  يأملون  الذين  املواطنني،  لدى  األول 
مستشفى  على  احلصول  يف  حلمهم  حتقق 
إعانات  و  اجتماعية  سماكن  و  سرير   60

اخلاصة بالبناء الريفي.
  طاقات شبانية غير مستغلة 

مهد  فقد  األمنية،  الرقابة  غياب  ويف 

كثيرة  اجتماعية  آفات  النتشار  سبق  ما 
كظواهر السرقة واملخدرات وغيرها، وحتى 
السكان  قام  فقد  باملنطقة  املتوفر  امللعب 
من  واالستفادة  ببناءه  وقاموا  باستغالله 
تشيد مشروع مستشفى وقد قام املواطنون 
نظرا لهذه النقائص بعدة احتجاجات على 
أدلوا  ما  حسب  تلقوا  حيث  وضعيتهم، 
لكنها  وضعيتهم،  بتسوية  وعود  عدة  به 
التطبيق حسبهم، وهو  إطار  بقيت خارج 
األمر الذي قد يتسبب يف انفجار الوضع 
إذا لم يتم االلتفات إليهم يف أقرب اآلجال·

والطرقات.. مشكل آخر؟
ميثل اهتراء الطرقات مشكال آخر حيث 
تعرفه مداخل القرى البلدية التي تعود إلى 
متتلئ  حيث  تدهورا،  االستعمار  سنوات 
يحاول  والتي  املستوية،  غير  والبقع  باحلفر 
بطبقات  ترقيعها  مرة  البلدية يف كل  عمال 
الكارثي  املتردي و  الزفت، تزيد حالها  من 

سوءا مبرور األيام·
انعدام اإلنارة وتدهور قنوات الصرف 

الصحي
للسلطات  مناشدتهم  السكان  جدد 
املدينة  بغاز  أجل  تزويدهم  من  البلدية 
وأكد  بالقرى،  العمومية  اإلنارة  وإصالح 
التزمت  التي  الدائرة  راسلوا  أنهم  املواطنون 
االحزاب  ممثلي  قدمه  ما  ويبقى  الصمت، 
يشتكي  كما  وعود،  مجرد  حسبهم 
مستوى  على  اإلنارة  انعدام  من  السكان 
يكسوها  التي  الساللم  عن  زيادة  القرى 
اإلنارة  انعدام  أن  أوضحوا  والذين  الظالم، 
استبدال  يتطلب  كهربائي،مما  خلل  سببه 
كما  بالتوزيع،  اخلاصة  اخلارجية  الكوابل 
قنوات  وضعية  سوء  على  السكان  أكد 

على  خطرا  تشكل  أصبحت  التي  الصرف 
معظم  تلوثت  حيث  أطفالهم،  صحة 
الطوابق األرضية للعمارات نتيجة األعطاب 
يف  الصحي،  الصرف  بقنوات  حلقت  التي 
إلى  املعنية  املصالح  تبادر  لم  الذي  الوقت 

إصالحها·
 إمكانيات تجارية متاحة غير مستغلة

ومنه، مازال مشروع 100 محل مهني 
حبيس أدراج اجلهات الوصية التي لم تقدم 
املشروع،  مصير  حول  رسمية  معلومة  أي 
املواطنني  من  إقباال  تشهد  ال  فهي  وبذلك 
وجود  لعدم  احملالت،  هذه  طلب  على 
من  املشروع  هذا  وجود  عن  وإعالن  توعية 
تدخل  التي  املهمة  أنها  باعتبار  األساس، 
ضمن واجبات البلدية، لذلك صرح عمي 
سعيد أنها النقطة التي قصر فيها املسؤولني 
املسؤولني  السكان  هؤالء  يناشد  ولذلك 
هذه  إلى  االلتفات  الوالية  مصالح  احملليني 
باملوارد  تدعيمها  طريق  عن  الفقيرة  البلدية 
الكثير  إدراج  أجل  من  الالزمة،  املالية 
إلى  بالنظر  أولوية  تعد  التي  املشاريع  من 
الكثافة  نسبة  وارتفاع  السكان  احتياجات 

السكانية.

العاصمة
 124 محال تجاريا بالقبة قريبا

هامني  مشروعني  من  االستفادة  عن  العاصمة،  باجلزائر  القبة  بلدية  رئيس  كشف 
يضمان محالت جتارية وخدماتية،  ومواقف للسيارات ، املشروع األول بالشراكة بني بلدية 
القبة وديوان الترقية والتسيير العقاري حلسني داي،  يضمن إجناز 240 مسكنا و64 محال 
جتاريا إضافة إلى  موقف للسيارات يتسع لـ 500 مركبة ، حي مت اختيار األرضية مبنقطة 
جنان القارص ببلدية القبة وان البلدية بصدد االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية بالتنسيق  
الثاني  واملشروع   ، األشغال  وانطالق  املشروع  تسليم  الشروع يف  قبل  املنتدب  الوالي  مع 
يكون بالشراكة مع شركة »كوسدار« ويشمل إجناز 300 مسكنا و60 محال جتاريا وحظيرة 

للسيارات، وهو اآلخر يعرف تقدما يف اإلجراءات اإلدارية .             
   أيوب بن تامون

سيدي بلعباس
مد أ كثر من الف كلم من االلياف البصرية

تسعى مديرية »اتصاالت اجلزائر« بسيدي بلعباس، يف سبيل ترقية اخلدمات 
الهاتفية وحتسينها عبر مناطق الوالية، حيث تهتم يف الوقت الراهن بتجسيد برنامج 
توسيع  على  والعمل  األنترنت  تدفق  زيادة  بهدف  البصرية،  باأللياف  للربط  هام 
لسيدي  العملية  املديرية  تعرف  و  املختلفة،  االتصاالت  نوعية  من  الرفع  شبكة 
بلعباس انتعاشا كبيرا و وتيرة سريعة يف ربط جل بلديات الوالية و توصيل شبكة 
و  اثنان  الوالية  ذات  ,حيث حتصي  الوالية  أقصى حد من  إلى  البصرية  األلياف 
النوعية يف  املشاريع  هذه  تدخل  و  البصرية  باأللياف  موصولة   52 بلدية  خمسني 
إطار االستراتيجية لتحسني اخلدمة العمومية من حيث السرعة و النوعية و التدفق 
باأللياف  أيضا  موصولة هي  بلدية  ملحقة   43 أربعني  و  ثالثة  إلى  ,ضف  العالي 
البصرية ليصل الطول اإلجمالي لشبكة األلياف البصرية إلى ألف و ثالثة مائة و 

ثمانية وخمسني كيلو متر. 
رفيق.ف

بجاية

تخصصات جديدة في التكوين المهني
أدرجت مصالح التكوين املهني بوالية بجاية،4 تخصصات جديدة يرتقب إعتمادها 
رسميا متاشيا ومتطلبات سوق الشغل بالتوازي مع عرض مجمل التخصصات التقليدية، 

السيما تلك التي يكثر عليها الطلب من طرف املتربصني.
من بني التخصصات اجلديدة املقترحة،جند ترميم شباك الصيد على مستوى مركز 
التكوين بالقصر ، إال أّن العزوف عن هذا التخّصص يف كّل مّرة حال دون إدراجه ضمن 
قائمة التخصصات املعتمدة، كما يقترح ذات املركز أيضا تخصص تربية احملار الذي يرتقب 
التكوين  البحر،أما مبركز  وبلح  احملار  تربية  ازدهار مشاريع  الى  بالنظر  مميزا  يلقى جتاوبا  بأن 
إصالح  تخّصص  سيعرض  حني  الصناعية،يف  الكهرباء  تخصص  إقتراح  مّت  فقد  لفوكة 
الهواتف النقالة والثابتة مع االشارة الى كون مجمل التخصصات األربعة ستتوج يف آخر 

التكوين بشهادة الكفاءة املهنية.
بـــلقاسم.ج

البليدة

تذبذب في توزيع الماء بحلوية
من  البليدة  بوالية  بوفاريك  ببلدية  حلوية  مبنطقة  مسكن   40 حي  سكان  يشتكي 
تدبدب يف توزيع املاء منذ عدة سنوات، وهو ما أجبر الكثير منهم على اللجوء لشراء املياه 
املعدنية لتغطية  عياب املاء الشروب ، وحسب حديث البعض من سكان احلي ان سكان 
العليا من عمارات احلي ال يصلهم املاء منذ سنة 2014 بسب وجود مضخات  الطوابق 
قادرة على ضخ املاء بقوة حتى يصل على الطوابق العليا، بعكس سكان الطوابق السفلي 
فهم  ال يعانون من هذا املشكل ، وتأسف السكان املتضررين من نقص توزيع املاء ، كون 
أحياء مجاورة  يتم توزيع املاء بها على مدار 24 على 24 ساعة، و ينتظرون وعود مؤسسة 

اجلزائرية لتوزيع املياه حلل مشكلتهم.ن
أيوب بن تامون

بومرداس
اإلطاحة بـعصابة مختصة في السطو 

على المنازل
متكنت مصالح األمن احلضري ألوالد هداج بأمن والية بومرداس، من إلقاء القبض 
موسى،  بأوالد  مقيمني  سنة  و28  سنة   20 مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   03 على 
املواطنني  أحد  طالت  مالية  ومبالغ  األصفر  املعدن  من  مجوهرات  قضية سرقة  تورطوا يف 

قدرت بــ22 مليون سنتيم.
طرف  من  لهم  الترصد  بعد  األمن،  ملصالح  بيان  حسب  جاءت،  القبض  عملية 
أعوان الشرطة القضائية، أين متت العملية بوضع خطة أمنية محكمة وحتريات مكنت من 

استرجاع املسروقات مع إيقاف املتورطني و اقتيادهم وحتويلهم إلى مقر الشرطة.
سميرة مزاري

سكنات هشة الماء والغاز والقنوات للصرف الصحي

بني دوالة .. قرى منكوبة ومشاريع 
التنمية في خبر كان

تعاني بلدية بني دوالة في والية تيزي وزو من أزمة سكن خانقة جراء  تدهور بناياتها التي صنفت قراها  
في الخانة الحمراء بسبب هشاشتها،ما جعل السكان يلقبونها بالبلدية المنكوبة، فيما يشتكي سكانها من انعدام تام 

لمشاريع التنمية المحلية.

األساتذة  أمس،  صبيحة  نظم، 
تريكات  السعيد  الشهيد  بابتدائية  العاملون 
وقفة  بومرداس  ببلدية  املرملة  بحي  الواقعة 
احتجاجية، تنديدا بالتعسف املمارس عليهم 

من قبل مديرة املدرسة.
جتمع األساتذة احملتجون بساحة املدرسة، 

أين عبروا  إلى األقسام،  الدخول  كما رفضوا 
املمارسة  واحلقرة«  »الظلم  من  سخطهم  عن 
حسب  املدرسة،  مديرة  قبل  من  ضدهم 
أي  األخيرة  هذه  أن  املعنيون  قولهم.وأوضح 
على  اخلاص  منطقها  فرضت  املؤسسة  مديرة 
األساتذة العاملني باملؤسسة، وهو منطق قائم 

يرفضه األساتذة  الذي  األمر  التعسف،  على 
تعبيرهم.وطالب  حد  على  وتفصيال  جملة 
مهددين  املدرسة،  مديرة  برحيل  احملتجون 
الوقت نفسه بتصعيد االحتجاج يف حال  يف 
»الال  تصرفاتها  األخيرة يف  هذه  استمرت  ما 

مسؤولة« ضد العاملني باملدرسة.

بومرداس
أساتذة مدرسة السعيد تريكات  ينتفضون

باألمن  القضائية  الشرطة  عناصر  متكنت 
بومرداس،  عمران بوالية  بني  لبلدية  احلضري 
يف  تورطه  بعد  عشريني  على  القبض  إلقاء  من 
من  البالغة  جدته  ضحيتها  راحت  قتل  جرمية 
فعلته  األخير  هذا  نفذ  حيث  سنة.   84 العمر 
الشنيعة بعد التخطيط  والتحضير املسبق لكافة 

حتوزها  مالية  مبالغ  سرقة  قصد  جرميته  أطوار 
املرحومة يف بيتها أين كانت هذه العجوز تقطن 
مبفردها، و قد قام اجلاني بتهيئة كل الظروف التي 
جعلته يقترف جرميته عليها، مستعمال مطرقة يف 
قتلها كما كشفت التحريات التقنية التي قامت 
إلى  والتحقيقات  العلمية  الشرطة  مصالح  بها 

كشف مالبسات القضية احلاصلة و التي أكدت 
تورط املدعو )ز.ر( البالغ من العمر 29 سنة، يف 
قتل جدته العجوز، ليتم إجناز ملف قضائي و بعد 
إمتام اإلجراءات القانونية، مت تقدميه أمام اجلهات 
القضائية، أين مت إيداعه رهن احلبس إلى غاية 
محاكمته.                       سميرة مزاري 

بومرداس
القبض على قاتل جدته في بني عمران



1 السنة 01 - العدد 109 -الثالثاء 17 جمادى  الثانية1441  هـ  - 11 فيفري2020م 1
أخبار الرياضات

بانهاء  للجزائر  األخير  اليوم  وسمح 
املصارعة  منتخب  بفضل  بقوة  املنافسة 
احلرة )اكابر( الذي نال تسع ميداليات )3 
فيما  برونزيات(,   4 و  فضيتني  ذهبيات, 
بخمس  الثالث  الصف  يف  تونس  جاءت 
واحدة,  فضية  ذهبيات,   3( ميداليات 

وبرونزية واحدة(.
للمنتخب  الذهبية  بامليداليات  وتوج 
احلق  عبد  خرباش  من  كل  اجلزائري 
اهلل  عطاء  بن  الغني  وعبد  كلغ(   57(
يف  كلغ(,   62( فرج  ومحمد  كلغ(   61(
لكل  الفضيات  فيه  عادت  الذي  الوقت 
وجهيد  كلغ(   74( بوخرص  اسحاق  من 
لعمار  بالنسبة  كلغ(.أما   125( برحال 
مختاري  وابراهيم  كلغ(   65( لعيساوي 
كلغ(   79( بودراع  ومحمد  كلغ(   70(
اكتفوا  فقد  كلغ(   86( اهلل  فرج  بن  وفاحت 
قد  اجلزائرية  املنتخبات  بالبرونزية.وكانت 
منتخب  توج  موفقة, حيث  بداية  حققت 
األشبال يف اختصاص املصارعة االغريقية 
الرومانية بتسع ميداليات ايضا )3 ذهب, 
نظيريه  على  متقدما  برونز(,   4 فضة,   2
احلرة,  املصارعة  والتونسي.ويف  املصري 
االختصاص  هذا  اجلزائري  الفريق  أنهى 
يف الصف الثاني بثماني ميداليات )ذهبية 
وراء  برونزيات(,   3 و  فضيات   4 واحدة, 

مصر صاحبة املركز االول.
على  الشبالت  حتصلت  كما 

بنيلهن  الفرق,  حسب  االولى  املرتبة 
فضة,   5 ذهبيات,   3( ميداليات  لعشر 
بتسع  تونس  على  متقدمات  برونزيتني(, 

ميداليات ومصر بخمس ميداليات.
على  اجلزائر  حازت  األواسط,  وعند 
املصارعة  يف  الفرق  حسب  الثانية  املرتبة 
ويف  ذهبيتني,  منها  ميداليات  بعشر  احلرة 
االغريقية الرومانية افتكت تسع »قالدات« 
يف  النفيس،  املعدن  من  اربعة  بينها  من 
الوقت الذي حتصلت فيه الوسطيات على 
املرتبة الثالثة مبجموع ثماني ميداليات )4 

فضيات و 4 برونزيات(
)اغريقية  لألكابر  بالنسبة  أما 
رومانية(, فقد متكن زمالء بشير سيد عزارة 
االولى  املرتبة  وانتزاع  املصريني  من حتدي 
فضيتني  ذهبيات,   6( ميداليات  بعشر 

وبرونزيتني(.
وتوج بذهبيات اجلزائر كل من: عبد 
الكرمي فرقات )55 كلغ( عبد اجلبار جباري 
كلغ(   77( واكالي  الكرمي  عبد  كلغ(   63(
شوقي دوالش )82 كلغ(, بشير سيد عزارة 

)87 كلغ( وآدم بوجملني.
وصرح رئيس االحتادية اجلزائرية, رابح 
»راضون  املنافسة  عقب  ل«واج«  شباح, 
الفئات, سيما  احملققة يف كل  النتائج  عن 
االكابر يف اختصاص االغريقية الرومانية. 
والنتائج  املوعد  لهذا  جيدا  حضرنا  لقد 

كشفت ذلك«.

كل  للمصارعني  »وفرنا  وأضاف 
هذه  يف  جتسد  والعمل  املالئمة,  الظروف 
امليداليات, وهذه النتائج تسمح للرياضيني 
الطبعة  مع  مقارنة  ترتيبهم  بتحسني 
السابقة. وسيعودون قريبا للتحضير حتسبا 
شهر   2020 أوملبياد  الى  املؤهلة  للدورة 

مارس املقبل مبدينة اجلديدة باملغرب«.
الوطني  املنتخب  اكتفى  جهته,  من 
النسوي )كبريات( مبيداليتني واحدة فضية 
كل  نصيب  من  وكانتا  برونزية,  وواحدة 
من أمال حميش )65 كلغ( و ابتسام دودو 

)50 كلغ( على التوالي.
جلنة  رئيس  اوضح  جهته,  من 
االفريقية  الكنفيدرالية  لدى  التحكيم 
للمصارعة, التونسي كمال بوعزيز ل«واج« 
أنها  بالرغم من صعوبتها إال  »املنافسة  أن 
أدوا  واحلكام  مالئمة.  ظرف  يف  جرت 

مهمتهم كما ينبغي«.
وخالل الطبعة السابقة للبطولة القارية 
املنتخبات  أنهت  بتونس,  باحلمامات 
واالكابر  واالشبال  لالواسط  اجلزائرية 
الثالث  املركز  يف  املنافسة  والسيدات 
ب50 ميدالية )13 ذهب, 21 فضية, 16 

برونزية(.
 400 قرابة  مشاركة  املنافسة  وعرفت 
أقحمت  بلدا, يف حني   25 ميثلون  مصارع 

اجلزائر 90 رياضيا.   

مشاركتهم  اجلزائريون  املصارعون  أنهى 
التي  اكابر(   - اواسط   ( االفريقية  البطولة  يف 
يف  املغربية  طنجة  مبدينة  األحد  اختتمت 
ميدالية )9 ذهبيات, 4  الثالثة, ب20   املرتبة 
االكابر,  صنف  برونزيات(.ونال   7 و  فضيات 
ست ميداليات ذهبية من اجناز كل من:  حاج 
كوميتي/   ( دراو  وداد  كاتا(,   ( كاميليا  سعيد 
 68  + كوميتي/   ( مقداس  لبنى  كلغ(,   -55
48 كلغ(,  دايخي ) كوميتي/-  كلغ(, حسني 
وايوب  كلغ(   53  - كوميتي/   ( ابوريش  لويزة 
) كوميتي/ 55- كلغ(.ونالت  انيس حالسة  
من,  املتكونة  املجموعة   , الفضية  امليداليات 
ملياء معطوب ) كوميتي/ - 68 كلغ(,  وفريق  

عادت  بينما   , االكابر  لدى  كاتا  الرجال 
الفضيتان االخريان, اليناس عبيد ) كوميتي/ 
 -61 كوميتي/    ( تاس  ويانيس  كلغ(   59  +

كلغ(, عند االواسط.
اما البرونزيات فقد حصل عليها  كل من 
كلغ(, شيماء   50  - )كوميتي/  طالب  اميان   :
ميدي ) كوميتي/ 61- كلغ( , معاد كيتس ) 
كلغ(   75  - كوميتي/   ( لرجان  يانيس  كاتا(, 
وانيس سامي ابراهيمي ) كوميتي/ 84- كلغ( 
االواسط  اثنني من  ايضا مصارعني  ومن طرف 
البهجة  نور  وآية  كاتا(   ( تاس  يانيس   : وهما 

سعيد ) كوميتي/ - 59 كلغ(.
ويف الترتيب العام , توج باللقب االفريقي , 

ممثلو  البلد املستضيف, املغرب,  ب37 ميدالية  
) 15 ذهبية, 13 فضية  و 9 برونزيات(, بينما 
 39 مبجموع  الوصافة  مركز  على  مصر  حصلت 
ميدالية  ) 11 ذهبية , 19 فضية و 9 برونزيات(.
و جرت منافسات بطولة افريقيا 2020  ) 
من 7 الى 9 فبراير ( اخلاصة بفئتي االواسط و 
مشاركة  عرفت  و  بطنجة  زياتن  بقاعة  االكابر 
 23 ميثلون  مصارعة  و  مصارع   350 من  ازيد 

دولة, منهم 25 جزائريا.
و كان املنتخب اجلزائري قد حدد هدف , 
»حصد اكبر عدد ممكن من امليداليات و كسب 
الى  التأهل  اجل  من  النقاط  من  عدد  أكبر 

االلعاب االوملبية بطوكيو 2020.

البطولة األفريقية للمصارعة

 الجزائر في المركز الثاني بـ 75 
ميدالية منها 22 ذهبية

 بطولة العالم داخل القاعة للتجديف
 الجزائريان بودينة وآيت داود ضمن 
أحسن 10 رياضيين في موعد باريس

سيد  اجلزائريان  اجلذافان  ألق 
داود  آيت  كمال  و  بودينة  علي 
القاعة  داخل  العالم  بطولة  خالل 
والسبت  اجلمعة  يومي  جرت  التي 
على  تواليا  بحصولهما  بباريس، 
املرتبتني السادسة والعاشرة، مبشاركة 

44 متنافسا ميثلون 11 بلدا.
مسابقة  يف  بودينة  وحصل 
السادسة  املرتبة  على  م   2000

بتوقيت نهائي يقدر ب 6د 16 ثا 0 ج.م، 
32ثا  )1د  م    500 مسافات  على  مقسما 
و6 ج.م(، 1000م )3د 06ثا و 07 ج.م( 
بينما  و6 ج.م(،  ثا   41 )4د،  1500م  و 
العاشر  املركز  داود  آيت  مواطنه  احتل 
بتوقيت 6د 28ثا و 6 ج.م، مقسما على 
ثا   33 )1د  م   500 من  وسطية  مسافات 
و7 ج.م(، 1000م )3د 09 ثا و 6 ج.م( 

و1500م )4د، 46 ثا و 8 ج.م( .
املسابقة  هذه  يف  الصدارة  وعادت 
 5 و  ثا   06 )6د،  هوين  بيار  للفرنسي 
ج.م(، امام مواطنه ثيبو كوالر )6د 10ثا و 
0 ج.م( وااليطالي مارتينو غوريتي )6 د، 

11 ثا و8 ج.م(.
أن اجلذافني اجلزائريني  بالذكر  جدير 
بودينة و ايت داود، املتأهالن الى االلعاب 
2000م  سباق  يف  االوملبية2020- 
سكيف )زوجي - رجال(، متواجدان يف 
تربص بقطب التجذيف بنانت )فرنسا(، 

للتحضير ملوعد طوكيو.

اجلزائرية  االحتادية  رئيس  وصرح 
املجيد  عبد  كياك،  والكانوي  للتجذيف 
سعداء  »نحن  قائال:  ل«واج«  بوعود 
اجلذافان.  عليها  حتصل   التي  للنتيجة 
مرحلة  القاعة هي  داخل  باريس  مونديال 
حتضيرية للرياضيني اجلزائريني قصد حتسني 
اللياقة البدنية خاصة وهي عامل مهم يف 
ينبئ  اجلذافني  مردود  الزوجي.  مسابقة 
باخلير.«وقصد وضع الرياضيني اجلزائريني 
الهيئة  اختارت  الظروف،  احسن  يف 
يتوفر  الذي  بفرنسا  نانت  قطب  الفدرالية 
باملستوى  تليق  جيدة  حتضير  وسائل  على 
رئيس  اضاف  بوعود.و  حسب  العالي، 
له  سبق  الوطني  »املنتخب   : االحتادية 
التحضير بنانت. هو قطب رائع يتوفر على 
محيط مثالي من حيث الوسائل املوضوعة 
يف  الراغبني  اجلذافني  لفائدة  واملتطورة 
االستعداد  وخاصة  مستواهم  حتسني 
االوملبياد.  الهامة مثل  الرياضية  للمواعيد 
عالوة على هذا يتوفر املركز على مؤطرين 

تقنيني مؤهلني.«

كاراتي دو/ البطولة اإلفريقية
 الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات

حصدت المنتخبات الجزائرية للمصارعة المشتركة 75 ميدالية )22 ذهبية, 30 فضية و 23 برونزية( مما منحها 
المركز الثاني في الترتيب النهائي للفرق, سهرة األحد ضمن اليوم السادس واألخير لمنافسات البطولة االفريقية 

)أشبال-أواسط-اكابر-إناث( التي جرت من 4 إلى 9 فيفري بالقاعة البيضوية بالمركب األولمبي –محمد بوضياف- 
بالجزائر العاصمة.

مختصرات  االتحاديات الرياضية 
شطرنج 

 تأجل إجراء الدور نصف النهائي 
للبطولة الوطنية للسيدات, الذي كان 
الشباب  بيت  مستوى  على  مقررا 
إلى  )8-5فبراير(,  وزو  تيزي  ملدينة 
كهربائي  بسبب عطب  وقت الحق, 

يف مكان احتضان املنافسة.

كامبو 
اجلزائرية  االحتادية  نظمت   
األول  االنتقائي  التربص  للكامبو 
يومي  )أكابر(  الوطني  للمنتخب 
اجلمعة و السبت على مستوى القاعة 
راشد  بسيدي  الرياضات  متعددة 

)تيبازة(.

كاراتي دو 
اجلزائرية  االحتادية  ستعقد   
للكاراتي دو جمعيتها العامة العادية, 
املالي  التقريرين  على  للمصادقة 
اجلمعة  يوم   ,2019 لسنة  واالدبي 
الرياضي  املركز  مستوى  على  القادم 

»سفيلتيس« بالشراقة )العاصمة(.

فول كونتاكت 
 نظمت االحتادية اجلزائرية للفول 
موايتاي  بوكسينغ,  كيك  كونتاكت, 
الوطني  امللتقى  املشابهة,  والرياضات 
باملدرسة  السبت,  أمس  للحكام, 
الرياضة  وتكنولوجية  لعلوم  العليا 

بدالي ابراهيم )اجلزائر(.

دراجات 
 تنقل الدارجان اجلزائريان, أيوب 
سحيري )أقل من 23 سنة( و صالح 
)أواسط(,  شركي  األيوبي  الدين 
إفريقيا  جنوب  إلى  الفارط  االثنني 
يوما   40 تدوم  بتحضيرات  للقيام 
الدولي  لالحتاد  التابع  العاملي  باملركز 
للدراجات, حتسبا للمشاركة يف بطولة 

 29 و   23 بني  الطريق  على  إفريقيا 
مارس املقبل مبوريس.

 تنس الطاولة 
اجلزائري- التعاون  إطار  يف   
تنظم  ملوسم 2020-2021,  األملاني 
جامعة ليبزيغ )أملانيا( دورات تكوينية 
يناير   31 و   2020 أغسطس   31 بني 

2021 يف تخصص تنس الطاولة.

تنس 
اجلزائرية  االحتادية  أعلنت   
الوطنية »احلاج  الدورة  تأجيل  للتنس 
بن قاسمية شادلي محمد« املخصصة 
16 سنة )ذكور  و   14 أقل من  لفئتي 
بعدما  الحق,  تاريخ  إلى  إناث(,  و 
كانت مبرمجة نهاية األسبوع الفارط.

كرة القدم 
لقاء اجلزائر-جنوب  على هامش 
إياب  حلساب   )4-0( السودان 
للسيدات  العالم  كأس  تصفيات 
رئيس  أهدى  سنة(,   20 )دون 
عبد  السودان,  جنوب  منتخب  بعثة 
إلى  تكرميية  هدايا  شور,  الرحمان 
رئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم, 
الرابطة  رئيس  و  زطشي,  الدين  خير 
قاسحي.  جمال  النسوية,  الوطنية 
خاصة  هدية  األخير  هذا  وتلقى 
كعرفان ملجهوداته وعمله اليومي على 

رأس الرابطة.

 فوفينام فيات فوداو 
 نظمت املديرية الفنية الوطنية 

لالحتادية اجلزائرية للفوفينام فيات 
فوداو, دورة تدريبية النتقاء أحسن 
العناصر للمنتخب الوطني لألكابر 

واملواهب الشابة, يومي اجلمعة 
والسبت باملركب الرياضي اجلواري 

بالدار البيضاء )اجلزائر(.   
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كأس العرب

العميــد يخــرج بـرأس مرفـوع

ــر، بهــدف  ــة اجلزائ ــي أمــام ضيفــه مولودي انهــزم الرجــاء املغرب
دون رد، علــى ملعــب محمــد اخلامــس بالــدار البيضــاء، أول أمــس 
األحــد، يف إيــاب ربــع نهائــي كأس محمــد الســادس لألنديــة 
ــز  ــاوي يف حج ــق البيض ــح الفري ــك، جن ــع ذل ــال وم ــة األبط العربي
بطاقــة التأهــل إلــى نصــف النهائي، حيــث ســيواجه اإلســماعيلي 
ــة )2/1(.  ــى املولودي ــوزه يف الذهــاب عل املصــري، مســتفيدا مــن ف
وســجل الهــدف الوحيــد ملولوديــة اجلزائــر، ســامي فريــوي، يف 
الدقيقــة 41 وســنحت أولــى الفــرص للرجــاء، بعدمــا وصلــت 
ــل  ــر أن تدخ ــديد، غي ــاول التس ــى، وح ــام املرم ــو أم ــرة ملاالجن الك

ــق. ــدف محق ــن ه ــه م ــذ فريق ــة أنق ــي املولوي أحــد مدافع
ــعال،  ــد ش ــة فري ــارس املولودي ــب ح ــة 15، أُصي ويف الدقيق
ــدال  ــل ب ــث ح ــره، حي ــون، ومت تغيي ــدر بان ــن ب ــل م ــد تدخ بع
ــة  ــن ركل ــن احلكــم ع ــة 41، أعل ــوال ويف الدقيق ــان ط ــه عثم من
جــزاء لصالــح مولوديــة اجلزائــر، بعــد خطــأ ارتكبــه احلــارس أنــس 

الزنيتــي، مســتعينا بتقنيــة »الفــار«، وانبــرى لهــا ســامي فريــوي 
ــل يف الشــوط  ــا بنجــاح وبحــث الرجــاء عــن التعدي ــذي نفذه ال

ــع العمليــات. ــون كــرة أمــام مرب الثانــي، وأضــاع بان

وأضاع ماالنجو فرصة، بعد انفراده بالحارس 
طوال، الذي تدخل بنجاح.

ومــع مــرور دقائــق املبــاراة، بــدأ الضغــط يداهــم العبــي الرجاء، 
خاصــة مــع خــروج محســن متولــي لإلصايــة ويف الدقائــق األخيــرة، 
ــا  ــو م ــي، وه ــارس الزنيت ــى احل ــى مرم ــر عل ــة اجلزائ ــط مولودي ضغ
ــث عاشــوا حلظــات  ــوراء، حي ــون لل ــي الرجــاء يتراجع جعــل العب
ــوف،  ــوز الضي ــا ف ــاراة معلن ــم املب ــي احلك ــل أن ينه ــة، قب عصيب

ــا لتأهلهــم. ــم يكــن كافي ــه ل بهــدف دون رد، لكن

صنعــت جماهيــر مولوديــة اجلزائــر احلــدث مبركــب محمــد اخلامــس 
ــق  ــت الفري ــي جمع ــاراة الت ــش املب ــى هام ــة عل ــاء املغربي ــدار البيض بال
ــة  ــة العربي ــي البطول ــع نهائ ــي يف رب ــاوي املغرب ــاء البيض ــم الرج مبضيفه
ــة رغــم املشــاكل  ــد أجــواء رائع ــع عشــاق العمي ــة األبطــال، وصن لألندي
التــي عصفــت بالفريــق مــن حيــث النتائــج الفنيــة أو فيمــا يتعلــق 
باملشــاكل والصــراع اإلداريــة حيــث أبــدى األنصــار رغبــة كبيــرة يف دعــم 
ــي  ــا يف باق ــاء وإمن ــة الرج ــق مبواجه ــا يتعل ــط فيم ــس فق ــو لي ــاء جاب رفق
املشــوار خاصــة يف البطولــة التــي أصبحــت الرهــان الوحيــد بعــد اخلــروج 

ــك ــد وداد بوفاري ــى ي ــة عل ــن كأس اجلمهوري م
أنصار العميد جنبا إلى جنب مع المغاربة

املولوديــة كثيــرا علــى حفــاوة  أنصــار  أثنــى  يف ســياق متصــل 
اإلســتقبال التــي تلقوهــا مــن طــرف األشــاء املغاربــة حيــث إعتبــرو بأنهــم 
لــم يشــعرو للحظــة بأنهــم خــارج الوطــن خاصــة وأن أصحــاب األرض لــم 
يتوانــو يف فتــح بيوتهــم للضيــوف كــرد للجميــل بعــد احلفــاوة التــي خصهــا 

الشــناوة لعشــاق الفريــق األخضــر يف مواجهــة الذهــاب باجلزائــر . الشــناوة 
ــم تنســي فرحــة  ــر ل ــون بالتغيي ــن اإلدارة ويطالب ــم م ــرون عــن غضبه يعب
ــن  ــن ســخطهم م ــر ع ــم الشــناوة للتعبي ــى أرضه ــة عل ــام املغارب ــوز أم الف
اإلدارة احلاليــة وبصفــة خاصــة شــركة ســوناطراك املالكــة ألســهم النــادي 
ــأن الفريــق يجــب أن يتخلــص مــن هــذه الوجــوه قبــل نهايــة  معتبريــن ب
ــة،  ــة اجلزائري ــد األندي ــة عمي ــر وحتســن وضعي ــى أمــل التغيي املوســم عل
مــن جانــب آخــر دعــا أنصــار املولوديــة الالعبــن بالتحلــي بــروح املســؤولية 
والتواصــل معهــم يف كل الظــروف ســواء خــالل حتقيــق نتائــج ســلبية أو 
العكــس، وإعتبــرو بــأن الالعبــن مطالبــن بالتــدرب مــن اليــوم فصاعــدا 
ــة بعــن  ــز الفندق ــى مرك ــروب إل ــاء واله ــة وعــدم اإلختب مبلحــق 5 جويلي
البنيــان والــذي أصبــح حســبهم مــالذا لالعبــن واإلدارة هروبــا مــن 
الضغــط اجلماهيــري بــأن مركــز الفندقــة بعــن البنيــان ال ميكــن أن يدخلــه 
األنصــار عكــس ملحــق 5 جويليــة الــذي يضــع الالعبــن وجــه لوجــه مــن 

ــر نتائجهــم يف كل مــرة ــن لتبري جماهيرهــم العريضــة ويجعلهــم مضطري

جماهيــر العميــد حاضـرة بقــوة 
فــي مدرجــات محمــد الخامـس

شباب بلوزداد

دومــا يطالـب العبيـه 
بالتركيـــز أكثـر

أصبح فريق شباب بلوزداد يشعر اآلن بأنه مرشح بقوة لنيل لقب الرابطة 
االحترافية األولى. ويدرك العبوه أن مسؤوليتهم يف احلفاظ على املركز األول 
بترتيب املنافسة، ازدادت حجما رغم أن الطريق اليزال طويال لبلوغ هدفهم.
الفوز العريض احملقق ضد أهلي برج بوعريريج على ملعب ”20 أوت” 

ونتيجة التعادل خارج الديار أمام شباب مقرة، أكدا أن الفريق يتواجد بالفعل 
على السكة، وأضافا لالعبيه ثقة كبيرة يف إمكانياتهم الفنية والبدنية. ورمبا 
من السابق ألوانه االعتقاد أن املدرب اجلديد فرانك دوما، منح دفعا جديدا 
للفريق، لكن ميكن القول إن شباب بلوزداد ظهر حتت قيادة التقني الفرنسي 
بثوب جديد، وكتشكيلة متماسكة يف خطوطها الثالثة، جنحت إلى حد 

بعيد، يف حتقيق انطالقة قوية يف مرحلة العودة.
الذين شاهدوا اللقاءين ضد أهلي البرج وشباب مقرة الحظوا وجود 
تعاون وتكاتف بن جميع الالعبن فوق أرضية امليدان؛ سواء يف كيفية 

بناء الهجومات أو عند الرجوع إلى الوراء إلبعاد اخلطر عن منطقتهم. وأول 
ما قام به فرانك دوما عند اعتالئه العارضة الفنية البلوزدادية هو مطالبته 
الالعبن بالتحرر بسرعة من الضغط، واالبتعاد عن اليأس والفشل يف 

كل احلاالت، معتبرا ذلك مفتاح النجاح لشباب بلوزداد يف بطولة املوسم 
اجلاري؛ ”الالعب الذي يخشى الضغط ما عليه سوى ممارسة كرة القدم يف 
الشارع؛ فهو مطالَب بالتعامل مع الضغط يف كل الظروف. وأكثر من ذلك، 
فإن الشعور بالقلق واخلوف قد يكون يف كثير من احلاالت، إيجابيا، لكونه 
يدفع الالعب أو املدرب إلى بذل املزيد من املجهودات؛ بغية حتسن األداء 

فوق أرضية امليدان”، قال التقني الفرنسي، الذي يعي أكثر من أي أحد يف 
شباب بلوزداد، أن دفع عناصر تشكيلته إلى عدم االكتراث بالضغوط، هو 

جزء من العمل الكبير الذي ينتظره مع فريق شباب بلوزداد، وهو اآلن يعطي 
أهمية كبيرة للعمل البسيكولوجي؛ العتقاده أن حترير الالعبن من اخلوف 
واالرتباك من التعثر، هو جزء من املهمة الكبيرة التي وافق على القيام بها 

يف نادي لعقيبة. وقد شجعه على املضّي قدما يف هذا االجتاه، ظروف العمل 
املالئمة التي وقف عليها يف النادي البلوزدادي منذ أن حط قدميه يف بلوزداد.
لكن تقدم شباب بلوزداد بفارق خمس نقاط عن مالحقيه املباشرين، 
قد ال يقيه من التعرض ملفاجآت يف بطولة معروفة بتقلباتها الفجائية التي 

ال يسلم منها سوى الفريق الذي يعرف كيف يسّير املباريات الصعبة. 
وعودته املوفقة من املباراة التي جمعته بشباب مقرة من شأنها أن تشجع 

مجموعة املدرب فرانك دوما على كسب الثقة يف النفس، واالستعداد جيدا 
للمباريات القادمة التي تنتظره، منها تلك التي جتمعه يف اجلولة القادمة، 

بنصر حسن داي؛ يف موعد يبدو من الوهلة األولى أنه سيكون مثيرا للغاية 
بسبب الوضعية الصعبة التي يتواجد فيها هذا األخير ضمن ترتيب البطولة، 
والتي حتّتم على العبيه إخراج كل ما يف جعبتهم لتفادي خسارة أخرى بعد 
تلك التي مني بها بعقر داره أمام فريق جمعية الشلف، الذي انتصر عليه 

بنتيجة 3 – 0، غير أن املدرب البلوزدادي ال يريد أن يهتم فريقه فقط باللقاء 
القادم بقدر ما يتعن على العبيه وضع كل مبارياتهم القادمة على قدم 

املساواة من حيث التنافس.  وبالنسبة للتقني الفرنسي شباب بلوزداد، فهو 
يتواجد اآلن يف وضعية ال تسمح له بارتكاب أخطاء فادحة يف ما تبّقى من 

مسيرة البطولة.

شبيبة القبائل

مالل على كرسي قاذف...
أضحت أيام رئيس شبيبة القبائل شريف مالل، معدودة على رأس 

النادي، حيث أصبح مطالَبا إما باالستقالة من منصبه أو سحب الثقة منه 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمن يف 
الفريق، الذين اجتمع 9 منهم السبت املاضي 
بتيزي وزو، من بينهم الرئيس السابق محند 

شريف حناشي يف غياب مالل، للتشاور 
وبحث سبل القيام بهذه اخلطوة يف إطارها 
القانوني. ويطالب املجتمعون بعقد جمعية 
عامة استثنائية قبل نهاية الشهر احلالي. 

وسيتم إبالغ الرئيس مالل الذي ُمنحت له 
مهلة 48 ساعة لالستجابة لهذا املطلب. ويف 
حال العكس سيقرر األعضاء عقد جمعية 

عامة استثنائية إلقالة مالل، الذي سبق له أن 
أكد ”أن ال أحد ميكنه إقالته من منصبه”.

محمد ميخازني )مدرب مولودية الجزائر(:

حققنـا ما كنـا 
نصبو إليـه رغم 

االقصــاء
قال محمد ميخازني مدرب مولودية اجلزائر إنه سعيد 
بالفوز الذي سجله على الرجاء بهدف دون رد،  يف كأس 

محمد السادس لألندية األبطال، رغم أنه لم يتأهل وتابع يف 
املؤمتر الصحفي بعد املباراة: "األفضلية كانت  للرجاء مبستوى 
العبيه وجهازه الفني، نحن لعبنا دون ضغط، ألن ليس لدينا 
ما نخسره، بخالف الرجاء، والضغط عادة ما يكون عند الفريق 
املنتصر". وأكد أنه قّسم املباراة لثالث مراحل، بينما أشار إلى 
أن املواجهة لم تعرف الكثير من الفرص والتقنيات وأكمل: 

"فريقنا كان جيدا من ناحية التمركز والدفاع واحلضور، أربكنا 
الرجاء بعد تسجيلنا الهدف، لكن تأهله كان مستحقا، عطفا 
على ما قدمه ذهابا وإيابا". وختم: "أنا سعيد بفريقي. ليس 
سهال أن تفوز على الرجاء مبعقله، ويبقى االنتصار مهما من 

اجلانب املعنوي وكذا ملستقبلنا".

سامي فريوي:

 لن نخجل من اإلقصاء 
أمـــام الرجـــــاء

أبــدى ســامي فريــوي، العــب مولوديــة اجلزائــر، حزنــه العميــق 
ــة،  ــة لألندي ــة العربي ــي البطول ــع نهائ ــه، مــن رب عقــب إقصــاء فريق
رغــم فــوزه بهــدف دون رد، أول أمــس األحــد، علــى مضيفــه 
ــا يف اجلزائــر )2-1(، مــا  الرجــاء املغربــي وفــاز الفريــق املغربــي ذهاًب
ــن  ــوع املبارات ــي مبجم ــدور نصــف نهائ ــى ال ــد إل ــه ليصع رجــح كفت
وقــال فريــوي يف تصريحــات تليفزيونيــة، عقــب نهايــة املواجهــة 
»نهنــئ الرجــاء علــى التأهــل املســتحق، صراحــة كنــا نســتطيع 
ــح الرجــاء«.  ــاراة لصال ــرة حســمت املب ــات صغي ــرور، لكــن جزئي امل
وأضــاف »دخلنــا املبــاراة ونحــن نعانــي ضغطــا رهيبــا، بعــد هزميتنــا 
يف الذهــاب، حاولنــا تــدارك الوضــع وجنحنــا يف تســجيل هــدف أول 
ــام  ــة النتيجــة أم ــم نتمكــن مــن مضاعف ــا ل ــا الثقــة، ولكنن أعــاد لن

ــره«. ــام جماهي ــد أم ــم يجي خص
وختم »أعتقد أننا تأخرنا قليال يف الضغط على اخلصم، وهذا 
بسبب التغييرات االضطرارية التي خلطت أوراقنا، لن نستحي من 

هذا اإلقصاء، وسنعمل ما يف وسعنا للتعويض مستقبال«.
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تضمــن مشــروع مخطــط عمــل احلكومــة الــذي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء 
ــة  ــة الرياض ــاء, ترقي ــدا الثالث ــان غ ــى البرمل ــيعرض عل ــي وس ــس املاض ــوم اخلمي ي
املدرســية و اجلامعيــة عبــر »سياســة حقيقيــة تعمــل علــى اكتشــاف وتكويــن 

ــابة«. ــب الش املواه
ــة  ــم النشــاطات البدني ــار إصــالح تنظي ــن إط ــة ضم ــال احلكوم ــدرج أعم وتن
ــي  ــي واجلامع ــط املدرس ــة يف الوس ــة الرياض ــى ترقي ــي إل ــث ترم ــة, حي والرياضي
والرياضــة  رياضــات ذوي االحتياجــات اخلاصــة  البلديــة وكــذا  والرياضــة يف 

النســوية.
ويهــدف املخطــط إلــى »ترقيــة سياســة حقيقيــة الكتشــاف املواهــب الرياضيــة 
ــى  ــاكل املتخصصــة املنشــأة لهــذا الغــرض, عل الشــابة وتكوينهــا مــن خــالل الهي
شــاكلة الثانويــات الرياضيــة, مراكــز حتضيــر النخبــة واملــدارس الوطنيــة وكــذا 
ــداف  ــة األه ــس حركي ــن نف ــك ضم ــدرج كذل ــي تن ــة الت ــة املهني ــر الرياض تطوي

ــة«. ــل احلكوم ــط عم ــتراتيجية ملخط اإلس
وضمــن نفــس االســتراتيجية, ســتقوم احلكومــة ب«مرافقــة دؤوبــة مــن خــالل 

إجنــاز جتهيــزات رياضيــة ذات امتيــاز )موجهــة للنخبــة( وجواريــة )موجهــة للقاعــدة( 
ــر وإشــراك  ــة أكب ــراب الوطنــي وحتســن أجهــزة تســييرها نحــو مرون ــر كامــل الت عب
ــة ومهمــة التربيــة البدنيــة والرياضيــة  فعــال جلمعيــات األحيــاء«. وســتتعزز مكان
عبــر مراجعــة وتيــرة الدراســة وتدعيــم حظيــرة املنشــآت األساســية ورصــد املــوارد 
البيداغوجيــة, الســيما علــى مســتوى الطــور الدراســي األول الــذي يشــكل بيئــة 
حيــة حقيقيــة لبــروز املواهــب الرياضيــة الشــابة, الضامنــة لتجديــد النخبــة 

ــة. ــة الوطني الرياضي
 تثمين ودعم رياضة النخب

ــي  ــة -الت ــة النخب ــن رياض ــة وتثم ــع ترقي ــيتم رف ــاج, »س ــس املنه ــى نف وعل
لطاملــا كانــت مصــدر إشــعاع لبالدنــا يف العالــم-, إلــى مصــاف أولويــات احلكومــة, 
ــة ضمــن هــذه  ــة املكلــف برياضــة النخب ــر تعيــن كاتــب الدول وهــو مــا جتســد عب

ــة. ــب الوثيق ــداف«, حس األه
و انطالقــا مــن تشــخيص أُعــد بالتعــاون مــع احلركــة الرياضيــة الوطنيــة, فــإن 

ــن  ــى املدي ــداف عل ــف األه ــل مبختل ــة تتكف ــة الرياضي ــة للنخب ــال املوجه األعم
ــة  ــاب األوملبي ــة: األلع ــداف ذات األولوي ــا األه ــيما منه ــد, الس ــط والبعي املتوس
وشــبه األوملبيــة طوكيــو2020- و ألعــاب البحــر األبيــض املتوســط وهــران2021-.
ــى  ــك, إل ــى ذل ــادة عل ــي مخطــط العمــل, زي وحســب نفــس املصــدر, »يرم
ــى  ــة عل ــلطات العمومي ــل الس ــن قب ــرة م ــائل املوف ــى الوس ــجام عل ــاء االنس إضف
الصعيــد املالــي وتكويــن املؤطريــن مــن املســتوى العالــي وتطبيــق القانــون األساســي 
للنخبــة وذات املســتوى العالــي وكــذا ترقيــة الطــب الرياضــي وإنشــاء مخبــر مكافحة 
املنشــطات. كمــا ســيتم تعزيــز نســيج املنشــآت للرياضــة رفيعــة املســتوى مــن أجــل 

حتضيــر نوعــي لرياضيــي النخبــة«.
الرياضــة  يف  الراشــد«  و«احلكــم  »األخلقــة«  فــإن  آخــر,  وعلــى صعيــد 
ــة  ــال للوقاي ــرة أعم ــتتم مباش ــة. وس ــن احلكوم ــاص« م ــام »خ ــيحظيان باهتم س
والتحســيس باالتصــال مــع احلركــة الرياضيــة اجلمعويــة ووفقــا لألحــكام التشــريعية 
والتنظيميــة. ولهــذا الصــدد, ســيتم إعــداد برامــج للوقايــة مــن العنــف ومكافحتــه 

ــة. ــاط الرياضي يف األوس

مخطط عمل الحكومة

ترقيـة الرياضـة المدرسية والجامعية عبـر سياسـة 
حقيقيـــة الكتشـــاف المواهـــب الشابــــة

ــاّدة،  ــج ح ــة نتائ ــة يف أزم ــاد العاصم ــق إحت ــل فري دخ
بعدمــا تكّبــد الفريــق ثانــي هزميــة لــه علــى التوالــي يف الرابطة 
ــلة  ــك سلس ــن بذل ــدم، مواصل ــرة الق ــى لك ــة األول احملترف
ــس  ــوز يف خم ــوا الف ــم يعانق ــن ل ــلبية،هم الذي ــج الس النتائ
مباريــات متتاليــة يف مختلــف املنافســات، وضعيــة يرّشــح أن 
تتواصــل ومتتــد ملــدة طويلــة يف ظــل األزمــة اإلداريــة واملاليــة 
ــم  ــالق املوس ــل انط ــق قب ــا الفري ــط فيه ــي يتخب ــة الت اخلانق
الكــروي، والتــي بــدأت تلقــي بظاللهــا علــى نتائــج الفريــق، 
ــة  بعدمــا صمــد رفقــاء متوســط امليــدان حمــزة كــودري طيل
ــة  ــث مناصف ــز الثال ــا يف املرك ــي أنهوه ــة الذهــاب، الت مرحل
مــع شــبيبة القبائــل بفــارق خمــس نقــاط عــن البطــل 

ــوزداد. الشــتوي شــباب بل
الهزيــل  لــم يتقّبــل أنصــار إحتــاد العاصمــة األداء 
ــا  ــي أضحــى فيه ــرة، الت ــات األخي ــم خــالل املباري لفريقه
ــن  ــن ب ــاروا م ــة وص ــم ثقيل ــون هزائ ــطارة يتلق ــاء سوس أبن
أضعــف دفاعــات البطولــة، بعدمــا تلّقــت شــباكهم 11 
ــت لتكــون  ــج كان ــرة، نتائ ــاءات األخي ــع لق ــا يف األرب هدف
أثقــل لــوال حنكــة وخبــرة حامــي عريــن الفريــق املخضــرم 
ــازل  ــن مه ــق م ــذ الفري ــذي أنق ــوش، ال ــن زمام ــد مل محم
كرويــة تاريخيــة، خاصــة يف مبــاراة ســطيف.نتيجة الفريــق 
املخيبــة لآلمــال جعلــت أنصــار النــادي يحاصــرون ملعــب 

عمــر حمــادي ببولوغــن بعــد نهايــة اللقــاء، رغــم أن 
ــذي  ــد ال املواجهــة لعبــت دون جمهــور، وهــو امللجــأ الوحي
وجــده أبنــاء البهجــة مــن أجــل الضغــط علــى إدارة الفريــق 
ودفعهــا للرحيــل مــن علــى رأس النــادي، بعدمــا الحظــوا 
ــا  ــو م ــرة، وه ــة األخي ــع يف اآلون ــق تتراج ــة الفري ــأن هيب ب
ــق  ــب ال تلي ــة ويف مرات ــم بصعوب ــي املوس ــا تنه ــد يجعله ق

بســمعة الفريــق العاصمــي املتعــود علــى خــوض املنافســات 
القاريــة بشــكل دوري، بدليــل أن اإلحتــاد يعتبــر أكثــر فريــق 
جزائــري خــاض املنافســات اخلارجيــة يف عهــد اجلزائــر 

ــتقلة. املس
تراجــع  اســتمرار  االختصــاص  أهــل  ويرّشــح  هــذا 
النتائــج الفنيــة للفريــق يف ظــل األزمــة التــي تنخــر الفريــق، 

ــاد  ــه اإلحت ــي تواج ــة الت ــة اجلهنمي ــل البرمج ــك يف ظ وكذل
يف األســابيع األخيــرة، بعدمــا خــاض أشــبال املــدرب بــالل 
ــدة،  ــة الســنة اجلدي ــذ بداي ــاء من ــري ســهرة أمــس 9 لق دزي
ــذي  ــر ال ــو األم ــان يف األســبوع الواحــد، وه ــدل مواجهت مبع
أرهــق تعــداد الفريــق كثيــرا، خصوصــا أن الطاقــم الفنــي ال 
ــر التعــداد مثلمــا كان  ــة لتدوي ــارات وأســماء ثقيل ميلــك اخلي
ــة،  ــنوات الفارط ــق يف الس ــابقون للفري ــون الس ــه املدرب يفعل

ــق. ــي يعيشــها الفري ــة الت ــا زاد مــن حــدة األزم وهــو م
مــن جهــة أخــرى، يطالــب عــدد مــن أنصــار الفريــق 
ــة  ــة الفني ــى رأس العارض ــن عل ــري م ــدرب دزي ــة امل بإقال
ــب  ــدأت املطال ــد خلالفته،وب ــدرب جدي ــن م ــق وتعي للفري
ــة  ــى رأس العارض ــن عل ــق م ــابق للفري ــم الس ــة النج بإقال
ــن  ــى تســريح املهاجــم ب ــق عل ــا واف ــق، بعدم ــة للفري الفني
شــاعة إلــى النــادي الصفاقســي التونســي علــى شــكل 
إعــارة، مــع أحقيــة شــراء عقــده خــالل امليركاتــو الشــتوي 
املنصــرم، خصوصــا أنــه كان مــن بــن أبــرز العناصــر منــذ 
ــداف  ــجيل 5 أه ــن تس ــن م ــا متّك ــم، بعدم ــالق املوس انط
كاملــة يف منافســة رابطــة األبطــال اإلفريقيــة، وســاهم 
بشــكل كبيــر يف النتائــج اإليجابيــة التــي حصدهــا الفريــق 

ــم. ــن املوس ــوط األول م ــا يف الش ــا وقاري محلي

إتحاد العاصمة

األزمــة تتفاقــم واألنصــار فــي حيـــرة

باليلـــي ضمـــن أحســــن الصفقـــات فــي رابطــة أبطـــال آسيـــــا
إختار اإلحتاد اآلسيوي لكرة القدم الدولي اجلزائري يوسف باليلي ضمن أفضل 5 صفقات أبرمتها الفرق املشاركة يف بطولة دوري أبطال آسيا 

خالل فترتي اإلنتقاالت الصيفية والشتوية والتي ستكون األكثر تأثيرا يف نسخة دوري أبطال آسيا اجلديدة، وشهد التقرير الذي نشره اإلحتاد 
اآلسيوي للعبة تواجد الدولي اجلزائري رفقة أرمادة من النجوم العاملية على غرار ماريو ماندزوكيتش مهاجم الدحيل القطري وستيفان شعراوي 
العب شنجهاي شينهوا الصيني، وعزيزجون جانييف العب شباب األهلي دبي وماركو روجاس العب ملبورن فيكتوري. وإنضم باليلي إلى 

صفوف الفريق السعودي بعد عام مميز شهد مساهمته يف فوز املنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا إلى جانب قيادة الترجي التونسي إلى الفوز بلقب 
دوري أبطال إفريقيا مع حصوله على جائزة أفضل العب محلي يف إفريقيا لسنة 2019، ومنذ إنضمامه إلى صفوف األهلي الصيف املاضي قام 
باليلي بدور مهم يف اجلانب الهجومي حيث سجل هدفن وصنع 9 فرص يف 10 مباريات، يشار إلى أن أولى مباريات دور املجموعات برابطة 

أبطال آسيا يف نسختها اجلديدة لعام 2020 ستنطلق اليوم اإلثنن.
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البايرن يخطط لتدمير مثلث ليفربول الناري

 روبيرتـــو فيرمينــــــو 
علــــى رادار البافــــاري

سيبتعد لمدة شهر

برانـدت يعانــي مــن تـمزق 
فـــي وتــر الكاحــــل

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند 
األملاني لكرة القدم ان العب وسطه 

الدولي يوليان براندت يعاني من متزق 
يف الوتر اخلارجي للكاحل وسيغيب عن 
املالعب حتى نهاية األسبوع املقبل على 
االقل وقال دورمتوند يف بيان نشره على 
موقعه على شبكة االنترنت »أصيب 

يوليان براندت بتمزق يف الوتر اخلارجي 
للكاحل خالل مباراة الدوري السبت يف 
ليفركوزن )خسر 4-3(، وهو لن يكون 
متاحا يف املباراة املقبلة ضد اينتراخت 
فرانكفورت )اجلمعة املقبل(«. ولم 

يذكر دورمتوند ما إذا كان العبه سيلحق 
باملباراة التي يلعبها يف ذهاب الدور 

ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد 
باريس سان جرمان الفرنسي يف 18 
فيفري، ولكن طبيعة اإلصابة تشير 

إلى أن الالعب لن يكون متاحا وترك براندت امللعب وهو يعرج ومت استبداله بني الشوطني، 
ليضاف اسمه إلى قائد الفريق ماركو رويس الذي تعرض هو االخر األربعاء إلصابة عضلية 

خالل مسابقة الكأس ضد فيردر برمين )أقصي دورمتوند بخسارته 3-2 دور الـ 16(، ستبعده عن 
املالعب حوالي أربعة أسابيع.

أرقـام قياسيـة لإلنتـر فـي ليلـة الرباعيـة

إلى  ميالن  ضيفه  أمام  نظيفني  بهدفني  تأخره  ميالن  إنتر  نادي  قلب 
التي  الغضب(  )ديربي  ميالنو  مدينة  ديربي  مباراة  خالل   4-2 بنتيجة  فوز 
جمعتهما يف اجلولة الثالثة والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم، لينتزع 
صدارة الترتيب من يوفنتوس متفوقا عليه بفارق األهداف وتقدم ميالن بهدفني 
إبراهيموفيتش يف  40، وزالتان  الدقيقة  يف  ريبيتش  أنتي  سجلهما  نظيفني 
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للشوط األول ويف الشوط الثاني، قلب 
إنتر ميالن األمور وسجل أربعة أهداف عن طريق مارسيلو بروزوفيتش وماتياس 
والثالثة  51 و54 و70  الدقائق  لوكاكو يف  فيتشينو وستيفان دي فري وروميلو 

من الوقت بدل الضائع للمباراة وبهذا الفوز، رفع إنتر ميالن رصيده إلى 54 
نقطة، لينتزع الصدارة من يوفنتوس متفوقا عليه بفارق األهداف، بينما توقف 
رصيد ميالن عند 32 نقطة يف املركز الثامن وحقق إنتر ميالن، بعض األرقام 
القياسية بعد فوزه وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أن إنتر ميالن حقق 4 
انتصارات متتالية على ميالن مبنافسات الدوري اإليطالي، ألول مرة منذ عام 
1983، أي ألول مرة منذ 37 عاًما وأضافت أن إنتر للمرة الثانية يف تاريخه، 
فاز على ميالن يف مباراة تأخر فيها بهدفني، بعدما فاز يف نوفمبر/تشرين ثان 

1949 بنتيجة )6-5(.

سان  لباريس  الرياضي  املدير  ليوناردو،  دافع 
وكيليان  جونيور  نيمار  الفريق  جنمي  عن  جيرمان 
مبابي، منتقدا يف الوقت ذاته التقليل من قدرات 
يف  دورمتوند  بوروسيا  مواجهة  قبل  جي  إس  بي 
ليوناردو  وصرح  أوروبا  أبطال  لدوري  الـ16  دور 
يردد  »ملاذا  بلس الفرنسية  محطة كانال  عبر 
الكثيرون أن بي إس جي قلق من دور الـ16 لدوري 
لدينا  السلبية،  األجواء  هذه  أحب  األبطال؟، ال 
الثنائي )مبابي ونيمار( يعتبر من أفضل 5 العبني 
تابعت  »لقد  اخلوف؟«.وأضاف  فلم  العالم،  يف 
األخيرين،  األسبوعني  مدار  على  األفعال  ردود 
وسمعت ما يتردد يف كل مرة عندما يكون الفريق 
األبطال،  بدوري  اإلقصائية  األدوار  على مشارف 
وما يقال إن سان جيرمان غير جاهز، وإن الدوري 
أقوى،  بشكل  الفريق  لتجهيز  يكفي  الفرنسي ال 
على  والسيطرة  التعامل  جتيد  ال  النادي  إدارة  وإن 

جنوم الفريق«.
ذلك،  كل  يقال  ملاذا  أفهم  »أريد  واسترسل 
الدوري  جدول  نتصدر  سعيدة،  مرحلة  نعيش 
بفارق 12 نقطة، ويف دوري األبطال حقق الفريق 
ولدينا  وحيد،  تعادل  مقابل  مباريات   5 يف  الفوز 

فريق متكامل، لذا نحن يف مستوى عال«.
أننا  يثار  للتساؤل مجددا »ملاذا  ليوناردو  وعاد 
خائفون من دوري األبطال؟ مباراتنا أمام دورمتوند 
لن تكون حياة أو موت، بل منافسة يف كرة القدم، 
خطوة  فإنه  جنحنا  إذا  لها،  جاهزون  أننا  وأعتقد 
والتطوير،  العمل  سنواصل  نفز،  لم  وإذا  رائعة، 
علينا التخلص من هذه احلالة السلبية«. واستطرد 
تغيرت  ثم   3-0 ليون  أوملبيك  على  تقدمنا  »لقد 
النتيجة إلى 2-3 وأنهينا اللقاء فائزين 2-4، إنه 
دورمتوند،  بوروسيا  أمام  يتكرر  أن  ميكن  سيناريو 
الذي يحقق أيضا نتائج متشابهة مثل 3-4 و3-2 
وهدوء،  بجدية  التعامل  و4-5«.وأكمل »علينا 

ويكون هدفنا أن بي إس جي يجب أن يتأهل لدور 
السلبية،  األجواء  هذه  نشر  أن  أشعر  الثمانية، 
أحب  ال  أنا  اخلروج،  أو  للخسارة  متهيد  كأنه 
»يجب  املعتزل  البرازيلي  النجم  وشدد  ذلك«. 
التخلص من هذه األجواء السلبية من أجل جميع 
فإذا وصل  فقط،  باريس  وليس  الفرنسية  األندية 
سان جيرمان للنهائي وتوج باللقب، سيكون إجنازا 
يحسب للجميع، لدينا فريق قوي ومجموعة رائعة 

من الالعبني«.
وأشار »نيمار يتمتع مبوهبة إلهية، فهو يفعل 
أشياء مذهلة، فمن األفضل أن نشيد به بدال من 
وكيف  سيفعل  وماذا  ميالده،  عيد  حفل  انتظار 
الرياضي  املدير  النادي«.وأكد  إدارة  ستتعامل 
احلفل  لهذا  تأثير  أي  يوجد  »ال  الباريسي  للنادي 
ونعلم  يفعل  ماذا  جيدا  يعرف  فالالعب  علينا، 
توجد  ال  لذا  الالعب،  يتصرف  كيف  جيدا 
مشكلة«. واستدرك »إذا تطرقنا للحديث عن أداء 

منضبط  العب  أنه  سنالحظ  امللعب،  يف  نيمار 
وملتزم ويؤدي بسعادة كبيرة، ويعيش حالة جيدة 

للغاية، وسعداء بتواجده معنا، إنه مذهل«.
وأردف ليوناردو »سعداء أيضا لتواجد كيليان 
مبابي بصفوف الفريق، إنه نوعية مختلفة، وأسمع 
خارج  اخلاصة  بحياته  متعلقة  أنباء  أيضا  عنه 
العب  يغادر  عندما  كثيرا،  وتزعجني  امللعب، 
أرض امللعب حزينا ويدخل يف نقاش مع مدربه، 
هذا سلوك خاطئ، ولكن سنعاجله داخليا، ولكن 
أرفض ما يقال عنه بأنه )فتى مدلل( ألن كيليان 

شخص محبوب وملتزم«.
وأمت تصريحاته »لدينا فريق متكامل، حارس 
مرات،   3 األبطال  بدوري  الفوز  له  سبق  مرمى 
بارزة،  أخرى  وعناصر  الهجوم  وعدة جنوم يف خط 
تنتظرنا مباراة يف دوري األبطال نسعى للفوز بها، 

وإذا لم ننجح، سنحاول يف املوسم اجلديد«.

ليوناردو: 

لماذا نخشى دوري األبطال ولدينا نيمار ومبابي؟

في ديربي الغضب

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن رغبة نادي بايرن ميونخ األملاني، يف التعاقد مع 
مهاجم ليفربول، خالل فترة االنتقاالت الصيفية وذكرت صحيفة »ميرور«، أن بايرن ميونخ 

يريد ضم روبيرتو فيرمينو من ليفربول وليروي ساني من مانشستر سيتي، حيث يتطلع 
النادي البافاري لبناء خط هجوم قادر على الهيمنة محلًيا وأوروبًيا وأضافت أن البايرن ينظر 
إلى فيرمينو وساني على أنهما الشريكان املثاليان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم 

البافاري األساسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد للتقدم بعرض لشراء مهاجم الريدز، مشيرة إلى 
أن قيمة العرض قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني وختمت بأن ليفربول ارتبط بتحرك 

نحو تيمو فيرنر مهاجم اليبزيغ، ويرى النادي البافاري أن هذه فرصة مثالية أمامه لضم 
فيرمينو وميتلك املهاجم البرازيلي )28 عاًما(، خبرة اللعب يف الدوري األملاني بعدما قضى 4 

مواسم ونصف املوسم يف هوفنهامي.

في قمة البوندسليغا

اليبزيـغ يوقـــف سلسلـة 
انتصارات بايرن ميونيخ

أوقف اليبزيغ الثاني سلسلة االنتصارات املتتالية ملضيفه بايرن ميونيخ املتصدر وحامل 
اللقب يف األعوام السبعة األخيرة عندما أرغمه على التعادل السلبي األحد على ملعب »أليانز 

أرينا« يف ميونيخ يف ختام املرحلة احلادية والعشرين من بطولة املانيا لكرة القدم وكان بايرن 
ميونيخ ميني النفس بتحقيق الفوز السابع على التوالي، لكن اليبزيغ قدم مباراة جيدة وكان 

قاب قوسني أو أدنى أن ينتزع فوزا غاليا من النادي البافاري بالنظر إلى الفرص التي سنتحت 
ملهاجميه خصوصا الدولي تيمو فيرنر يف الشوط الثاني ورضي الفريقان بالتعادل على غرار 
مواجهتهما ذهابا 1-1، وبقي بالتالي الفارق بينهما نقطة واحدة )43 لبايرن ميونيخ و42 
لاليبزيغ وهو التعادل الثالث بني الفريقني يف ثماني مواجهات بينهما، حقق خاللها بايرن 

ميونيخ أربعة انتصارات مقابل خسارتني وكان بايرن ميونيخ الطرف األفضل يف املباراة واألكثر 
استحواذا حيث بلغت النسبة 80 باملئة يف إحدى فتراتها، لكن مهاجميه واجهوا تكتال دفاعيا 
رائعا للضيوف فندرت الفرص احلقيقية للتسجيل ألصحاب األرض وتابع بايرن ميونيخ سيطرته 
يف الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى اليبزيغ الذي كان أخطر يف الهجمات املرتدة وكاد 

يهز الشباك يف ثالث محاوالت بينها فرصتان للدولي تيمو فيرنر، فيما سنحت فرصة واحدة 
خطرة للنادي البافاري أهدرها الدولي ليون غوريتسكا وعلق العب وسط بايرن ميونيخ الدولي 

اإلسباني تياغو ألكانتارا على تعادل فريقه قائال »إنها نتيجة مخيبة، سنحت أمامنا العديد من 
الفرص لم نترجمها إلى أهداف«، مضيفا »لم نلعب بشكل جيد كفريق، ظهرنا بصورة جيدة 
يف الشوط االول لكننا تراجعنا يف الثاني حيث لم نتحل بالطراوة وخانتنا الطاقة ملواصلة املباراة 
بنفس ايقاع شوطها األول«. وتابع »ال تزال األمور بني أيدينا واحتفاظنا باللقب يتوقف على ما 
سنقدمه يف كل مباراة، لكن علينا ان نتحسن ونحسن ما قدمناه ..«. من جهته، قال توماس 
مولر »أهدرنا فرصة حلسم هذه املباراة. التعادل جيد جدا بالنسبة للفريقني، لكن اعتبارا من 
الدقيقة 70 لم يكن أي منهما يرغب يف املجازفة تفاديا للخسارة. لم تعد لدينا هذه اإلرادة 

القوية لتحقيق الفوز. إنها نتيجة عادلة لكننا كنا نتوقع الكثير من هذه املباراة«.

بالبريميرليغ

عاصفة تؤجل مباراة مانشستر سيتي مع ويست هام 
تأجلت مباراة مانشستر سيتي وضيفه ويستهام يونايتد بالدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، التي كانت مقررة أول أمس األحد، بسبب سوء األحوال 
اجلوية نتيجة هبوب العاصفة كيارا وقال سيتي يف بيان اليوم األحد »نتيجة الستمرار وتصاعد األحوال اجلوية السيئة وحرصا على سالمة اجلمهور والطواقم 

تقرر تأجيل املباراة املقررة ...«.وأضاف البيان »أخذ مسؤول السالمة يف مانشستر سيتي هذا القرار بعد مشاورات مع حملة أسهم النادي واملسؤولني يف 
ويستهام يونايتد« وجاء يف البيان أيضا أن »تفاصيل املوعد اجلديد للمباراة ستعلن يف الوقت املناسب« ويحتل سيتي حامل اللقب املركز الثاني بني فرق 
الدوري اإلجنليزي املمتاز العشرين برصيد 51 نقطة من 25 مباراة، متخلفا بفارق 22 نقطة عن ليفربول املنفرد بالصدارة، بينما يحتل ويستهام اللندني 

املركز 18 يف القائمة برصيد 24 نقطة.
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أخبار العالم

تصعيد كبير بإدلب 

مقتل 5 جنود أتراك ومحادثات بين تركيا وروسيا
وكاالت

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود أتراك 
وجرح خمسة آخرين يف هجوم شنته قوات النظام السوري 
نوعه  من  الثاني  هو  سوريا،  غربي  شمال  إدلب  مبحافظة 
خالل أسبوع، وسط توتر بالغ وتصاعد يف املوقف مبنطقة 

إدلب.
بشكل  ردت  التركية  املدفعية  أن  البيان   وأوضح 
مكثف على مصادر النيران التي مت حتديدها يف املنطقة، ومت 
تدميرها بالكامل. وقال وسائل إعالم، إن قصفا مدفعيا 
للقوات  متركز  نقطة  يشكل  الذي  تفتناز  مطار  له  تعرض 
املاضية. وذكر  الفترة  التي عززت وجودها خالل  التركية 
موقعا  هاجمت  السوري  النظام  قوات  أن  أتراك  مسؤولون 
عسكريا تركيا يف منطقة تفتناز مبحافظة إدلب شمال غرب 
سوريا اليوم االثنني، ونقلت صحيفة »ديلي صباح« اليوم 
استهدفت  السوري  النظام  قوات  أن  الوزارة  عن  االثنني 
يف  تفتناز  مبطار  التركية  املراقبة  نقطة  الثقيلة  باملدفعية 
املروحي  للطيران  مكثفا  حتليقا  هناك  بأن  وأفادت  إدلب. 
بعد  إدلب،  قبالة  سوريا  مع  احلدودية  املنطقة  يف  التركي 
يف  التركية  املراقبة  نقاط  إحدى  السوري  النظام  قصف 

إدلب.
وبالتوازي مع التطورات امليدانية يف إدلب، ُتعقد يف 
العاصمة التركية أنقرة جولة جديدة من احملادثات التركية 

فيها  ويشارك  إدلب،  محافظة  يف  األوضاع  بشأن  الروسية 
ممثلون عن اخلارجية والدفاع واالستخبارات يف كال البلدين. 
اخلارجية،  وزير  مساعد  أونال  سادات  التركي  الوفد  ويرأس 
وجهاز  والدفاع  اخلارجية  وزارتي  من  مسؤولني  الوفد  ويضم 
االستخبارات ورئاسة األركان، يف حني يرأس الوفد الروسي 
وألكسندر  اخلارجية  وزير  نائب  فيرشينني  سيرغي  من  كلٌّ 

الفرنتييف املبعوث اخلاص للرئيس الروسي إلى سوريا.
وقال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يف 
احملادثات  إدلب خالل  بشأن  تقارب  إلى  التوصل  حال عدم 
املقررة اليوم مع الروس، فإن األمر سُيرفع إلى الرئيسني التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فالدميير بوتني. وأضاف 
الوزير التركي أنه يجب إيقاف ما وصفها بالهجمات العدائية 
للنظام السوري. وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حذر 
من أن بالده لديها خطط بديلة يف حال عدم التزام األطراف 
للمعارضة،  األخير  املعقل  حيث  إدلب  بشأن  باالتفاقيات 
مؤكدا أن أنقرة ستقوم مبا يلزم إذا لم تنسحب قوات النظام من 

مناطق خفض التصعيد نهاية الشهر اجلاري.
يشار إلى أن الرئيس التركي سبق أن أمهل دمشق حتى 
وحّض  التركية،  النقاط  من  لتنسحب  احلالي  الشهر  آخر 
يف  العسكرية  عمليته  بوقف  األسد  نظام  إقناع  على  روسيا 

إدلب.ذ

أن  من  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت 
خارج  اجلديد  كورونا  فيروس  تفشي  وتيرة 
العدوى  انتقال  بسبب  تتسارع  قد  الصني 
هذا  إلى  قط  يسافروا  لم  أشخاص  بواسطة 
البلد، يف حني ارتفعت حصيلة الوفيات بهذا 

الفيروس إلى 910 حاالت.
ويأتي هذا اإلعالن بينما توجه أعضاء يف 
املنظمة التابعة لألمم املتحدة على رأس »بعثة 
خبراء دولية« إلى الصني للمساعدة يف تنسيق 
مكافحة انتشار املرض الذي أصاب 40 ألف 
شخص حتى اآلن. وقال املدير العام للمنظمة 
تغريدة  يف  األحد  أمس  غيبريسوس  تيدروس 
للقلق  مثيرة  حاالت  »هناك  إن  تويتر  على 
العلمي  )االسم   »2019 يف  كو  »إن  النتشار 
املؤقت للفيروس( بواسطة أشخاص لم يسبق 
أن  وأضاف  الصني.  إلى  سافروا«  أن  لهم 

يشير  قد  احلاالت  من  »اكتشاف عدد صغير 
إلى انتقال العدوى على نطاق أوسع يف بلدان 
أخرى.. باختصار، ما نراه قد ال يكون سوى 

رأس اجلبل اجلليدي«.
الوباء  انتشار  وتيرة  أن  من  الرغم  وعلى 
ما فإن  حد  إلى  بطيئة  تبدو  الصني  خارج 
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية حذر من أن 
هذه الوتيرة ميكن أن تتسارع. وسجلت خارج 
الصني حتى اآلن حالتا وفاة فقط بالفيروس، 
إحداهما يف هونغ كونغ واألخرى يف الفلبني، 
يف حني زاد عدد املصابني على 350 شخصا 

يتوزعون على حوالي 30 دولة.
وسائل  ذكرت  آخر،  صعيد  وعلى 
إعالم يابانية اليوم االثنني أن الفحوص التي 
أجريت على ركاب سفينة »دميوند برنسيس« 
الصحي  احلجر  وضعت يف  -التي  السياحية 

أكدت  طوكيو-  جنوبي  يوكوهاما  ساحل  يف 
وجود 60 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا 

اجلديد.
 ونقلت محطة »تي بي إس« التلفزيونية 
وهيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر 
إن اإلصابات اجلديدة  قولها  الصحة  وزارة  يف 
ترفع عدد احلاالت املؤكدة على منت السفينة 
يف  السفينة  ووضعت   .130 إلى  الراسية 
وصولها  لدى  أسبوعني  ملدة  الصحي  احلجر 
اجلاري،  الشهر  من  الثالث  يف  يوكوهاما  إلى 
متنها  على  كان  رجل  إصابة  ثبتت  أن  بعد 

ونزل يف هونغ كونغ.
منت  على  شخص   3700 نحو  ويوجد 
السفينة، وعادة ما يديرها طاقم من 1100 فرد 

وتتسع لنحو 2670 راكبا.
وكاالت

جتتاح رياح عاتية وأمطار غزيرة أنحاء بريطانيا 
والسفر  الطيران  حركة  انتظام  على  أثر  حد  إلى 

بسبب العاصفة »كيارا«.
أدى  مما  واسع،  نطاق  على  فيضانات  وهناك 
إلى إطالق حتذير »مشدد« من قبل هيئة األرصاد 
إلى وجود خطر  يشير  والذي  بريطانيا،  اجلوية يف 
اجلوية خاصة يف  األحوال  احلياة جراء سوء  على 
شمالي  يوركشاير  مبقاطعة  بريدج  بايتلي  مناطق 
البالد. وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 137 
شركات  لكن  املتحدة،  اململكة  سكان  من  ألفا 

توزيع الكهرباء قالت إنها أعادت التيار إلى حوالي 
99 ألف من املتضررين.

وأصدرت  اجلوية  الرحالت  وألغيت عشرات 
للركاب  توصيات  احلديدية  السكك  خطوط 
ركاب  يواجه  كما  العاصفة.  أثناء  السفر  بتفادي 
العبارات تأخيرا يف مواعيد رحالتهم وإلغاء بعضها 
مع صدور حتذيرات للسائقني بضرورة توخي أقصى 

درجات احلذر.
ق.د

قال املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
تفرضها  التي  العقوبات  إن  االثنني،  بيسكوف، 
للقوانني  مخالفة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
جاء  الدول.  من  بالعديد  أضرارا  وتلحق  الدولية 

ذلك خالل لقائه مع عدد من الصحفيني بالعاصمة 
التي  العقوبات  فرض  سياسة  فيه  قّيم  موسكو، 

تتبعها الواليات املتحدة األمريكية.
يف  بدأت  املتحدة  الواليات  أن  بيسكوف  وأوضح 
العديد  على  عقوبات  بفرض  األخيرة  السنوات 
من الدول، بناًء على مصاحلها التجارية. وأضاف 
الدولية،  القوانني  مع  تتوافق  السياسة ال  هذه  أن 
قائال:  وتابع  الدول.  من  بالعديد  أضرارا  وتلحق 
»نحن نعارض سياسة الواليات املتحدة يف فرض 
بالشكل  السياسة  هذه  على  وسنرد  العقوبات، 

املناسب«.
ق.د

60 حالة جديدة في اليابان
»الصحة العالمية« تحذر من تفشي كورونا خارج الصين 

البريطانية  احلكومة  أعلنت 
أن فيروس كورونا »تهديد وشيك 
العامة، وكشفت  خطير« للصحة 
ملكافحة  جديدة  إجراءات  عن 

انتشاره.
اإلجراءات،  تلك  على  وبناء 

ميكن اآلن أن جتبر السلطات املشتبه يف إصابتهم على دخول احلجر 
إلى  إرسالهم  أيضا  وميكن  باملغادرة.  لهم  السماح  وعدم  الصحي، 
أماكن معزولة، إذا كانوا ميثلون تهديدا للصحة العامة. وقد بلغ عدد 
40000 حالة، معظمها يف  العالم حتى اآلن،  احلاالت املصابة يف 
الصني، ويوجد يف بريطانيا حاليا أربع حاالت. ووصل عدد ضحايا 

الفيروس يف الصني حتى اآلن 908 أشخاص.

موسكو 
سياسة فرض العقوبات التي تتبعها 
واشنطن مخالفة للقوانين الدولية

بريطانيا أعلنته تهديدا خطيرا 
كورونا يسجل أكبر عدد وفيات أمس

العاصفة كيارا: 
فيضانات ورياح عاتية تضرب بريطانيا 
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 تكنولوجيا

أنباء عن اطالق آيفون جديد منخفض التكلفة في مارس

ذلك؛  من  ألبعد  األمر  تطور  اآلن  ولكن 
تطبيق  ظهر  حيث  أيًضا،  التطبيقات  ليشمل 
على  يعتمد   LucidPix ُيسمى  جديد 
الذكاء االصطناعي اللتقاط صور ثالثية األبعاد 
كان  سواء  ذكي  هاتف  أي  كاميرا  باستخدام 
جديًدا أو قدمًيا دون احلاجة إلى كاميرا متعددة 
العدسات، أو مستشعرات حديثة مدمجة. كما 
مهارات  أي  يتطلب  وال  االستخدام  سهل  أنه 

تصوير خاصة.
اجلديد   LucidPix تطبيق  يعتمد 
لتحديد  االصطناعي  الذكاء  على  عمله  يف 
عمق،  خريطة  إنشاء  ثم  املشهد  يف  الكائنات 
األبعاد  الثالثية  الصور  التقاط  ميكنك  وبذلك 
لك  ويتيح  العادية،  هاتفك  كاميرا  باستخدام 
أيًضا حتويل الصور الثنائية األبعاد التي التقطتها 
بالفعل إلى صور ثالثية األبعاد، وكذلك إنشاء 

مقاطع فيديو للصور الثالثية األبعاد ملشاركتها.
مشاركة  خيارات  أيًضا  التطبيق  يتضمن 
منصات  على  أو  التطبيق،  مجتمع  مع  مدمجة 
التواصل االجتماعي مثل: فيسبوك الذي يدعم 

عرض الصور الثالثية األبعاد.
يف  للمشاركة  خياًرا  أيًضا  التطبيق  يتضمن 
إنستاغرام، وسناب شات، وTikTok كفيديو 
إطارات  يتضمن  GIF. كما  متحركة  أو صور 

تبحث عن  إذا كنت  وملصقات  األبعاد  ثالثية 
املزيد من التخصيص لصورك.

أهم ما مييز تطبيق LucidPix هو إمكانية 
من  الذكية،  الهواتف  معظم  على  تشغيله 
أحدث الهواتف الرائدة – سواء هواتف آيفون، 
حتت  تقع  التي  الهواتف  وحتى   – أندرويد  أو 
والتي صدرت من عدة سنوات  املتوسطة  الفئة 

مضت.

غير  لتقارير  وفقا  آبل،  شركة  تعتزم 
مؤكدة، تسعير جهاز آيفون منخفض التكلفة 
 iPhone SE 2 اسم  يحمل  قد  الذي 
ومن  دوالًرا،   399 بسعر   iPhone 9 أو 
املرجح أن يتم اإلعالن عنه يف شهر مارس/
هذا  صدر  جديد  لتقرير  وفًقا  وذلك  آذار، 
.Fast Company األسبوع من موقع
Fast Com� موقع تقرير   ويأتي 
محلل  من  سابق  بتقرير  مدعوًما   pany
أعلن يف  الذي  كو،  تشي  مينغ  الشهير  آبل 
آيفون  هاتف  »أن  األول  أكتوبر/تشرين  شهر 
بالسعر  متاًحا  سيكون  التكلفة  منخفض 

املذكور«.
إلى  آبل حتتاج  إن شركة  ويقول محللون 

جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل 
ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهت الشركة 

مشكلة يف زيادة حصتها السوقية هناك.
آيفون  هاتف  سعر  فإن  التقارير،  صحت  حال  ويف 
سيكون  دوالًرا   399 البالغ  التكلفة  املنخفض  اجلديد 
مطابًقا للسعر األساسي جلهاز iPhone SE الصادر 
باسم  إليه  البعض  أشار  السبب  ولهذا   ،2016 عام  يف 
اسم  عليه  آخرون  أطلق  بينما   ،iPhone SE 2

.iPhone 9
العديدة، أصبح هناك مجموعة  التسريبات  وبفضل 
iPhone SE 2، مثل  املعروفة عن  املواصفات  من 
 ،iPhone 8 هاتف  مع  التصميم  من حيث  تشابهه 
لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر املنزل املتضمن 

.Touch ID ميزة
 iPhone SE 2 ومن املتوثع أن تزود شركة آبل
 ،Pro  11 و   iPhone 11 املتوفرة يف   A13 بشريحة 
 3 بسعة  عشوائي  وصول  ذاكرة  على  يحتوي  وُيرجح 

جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل 
ما  املعروف  غير  من  لكن  منخفضة،  التكاليف  إبقاء 
الزاوية  ذات  للكاميرا  مماثلة  ستكون  الكاميرا  كانت  إذا 

.iPhone 11 الواسعة يف
و   64 بخيارات   iPhone SE 2 يتوفر  ورمبا 
128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن 

تشمل األلوان: الرمادي والفضي واألحمر.
 iPhone SE 2 وكان من املفترض أن يبدأ إنتاج
اجلديد ذي التكلفة املنخفضة يف فبراير/شباط، لكن مت 
إغالق مصانع موردي آبل يف الوقت احلالي بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستمر يف الصني، وليس من الواضح ما 
إذا كان هذا سيؤثر على خطط اإلنتاج وما إذا كان سيتم 

تأجيل تاريخ إطالق هاتف آيفون اجلديد.
يذكر أن هذا الهاتف سيكون خيار ترقية شائع ملالكي 
وذلك ألن   ،iPhone 7 أو   iPhone 6s هواتف 
التصميم سيكون مشابًها، كما سيجذب الهاتف أولئك 
بأسعار  آيفون  هاتف  على  احلصول  يف  يرغبون  الذين 

Touch ID معقولة، وكذلك الذين يحبون

تطبيق LucidPix يمكنك 
من التقاط صورا 

ثالثية األبعاد
قبل بضع سنوات فقط لم يكن من الممكن 
التقاط صور بدقة عالية ذات عمق إال من 
خالل الكاميرات الرقمية DSLR، ولكن 
سرعان ما تطورت الهواتف الذكية وأصبحت 
مجهزة بكاميرات متعددة العدسات، باإلضافة 
إلى مستشعرات حديثة مدمجة اللتقاط الصور 

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

»قمر الثلج«.. هذا موعد مشاهدة أضخم 
أقمار 2020

تشهد سماء النصف الشمالي من الكرة األرضية، حدثا فلكيا مثيرا خالل 
الساعات األولى من صباح غد االثالثاء، وهو ظهور قمر الثلج العمالق، وهو 
عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر يف أقرب نقطة إلى األرض 

يف مداره.
ما  العمالق«،  »القمر  اسم  الشهر  هذا  قمر  على  اخلبراء  بعض  وُيطلق 
2020، وسيبدو كبيرًا بشكل  يعني أنه سيكون واحدًا من أضخم أقمار عام 
خاص عند ارتفاعه وهبوطه، ومع ذلك، يختلف اخلبراء حول شروط »القمر 

.»EarthSky« العمالق«، وفقًا ملنظمة
هذا وسيكون القمر يف أشد درجة من االكتمال عند الساعة 2:33 صباحًا 

بتوقيت املنطقة الشرقية )ET(، وفقًا لـوكالة »ناسا«.
قمر الثلج

من جهته، رأى عالم الفلك ريتشارد نول أن أول »قمر عمالق« لعام 2020 
سيظهر يف 9 مارس/آذار، ويعرف بدر شهر فبراير باسم »قمر الثلج«، ألن هذا 
ما  الشتاء بحسب  نهاية  ويأتي يف  للثلوج  تساقط  أعنف  ما يشهد  غالبا  الشهر 

نشرته »سي إن إن«.
إلى ذلك، قال غوردون جونستون، من وكالة ناسا إن القمر »سيبدو ممتلئا 
ملدة ثالثة أيام تقريبا، من مساء اجلمعة إلى غاية صباح االثنني، ما يجعل عطلة 

نهاية األسبوع قمرية كاملة«.
كما أضاف أن مدار القمر بيضاوي الشكل وهو ما يجعله يقترب من األرض 
ويبتعد عنها خالل مدراه، موضحًا »أن 
املداري،  القطع  هذا  يف  نقطة  أبعد 
تسمى األوج وهي على بعد نحو 
405،500 كلم من األرض يف 

املتوسط.
قال »عندما  إلى ذلك، 
يف  القمر  اكتمال  يظهر 
أكثر إشراقا  احلضيض يصبح 
القمر  اكتمال  من  قليال  وأكبر 
الذي  املكان  هو  وهذا  العادي، 

نحصل فيه على قمر عمالق«
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عبداهلل مجبري

احمد  رحموني  اخليرية املدعو  اجلمعيات  يف  ناشط  عضو  كشف 
أدرار  أكتشف  من  10 كم  وينة  لقصر  زيارته  الوطن  أنه يف إحدى  ألخبار 
وجود  عائلة تعيش وضعا مزريا أقل مايقال عنه أنه مأساوي,وظروف إجتماعية 

صعبة  وأضاف ذات املتحدث أن
عائلة »لنصارى » بوايّنة إحدى قصور بلدية بودة املتكونة من أربعة أفراد 
أب فاقد للبصر ومريض و أم ماكثة بالبيت و بنت وولد صغير حيث ال متلك 
هذه العائلة أدنى ضروريات العيش  ال ماء وال كهرباء و متر عليهم أيام دون أكل 
احلزن والبؤس ظاهر على وجوههم ينامون على األرض ويفترشون  العجالت 
املطاطية يف بيت قصديري متهالك يبعد عن القصر ب 08 كلم .وعلى إثر 

ذلك
واملالبس  واملاء  األغذية  بجمع  تطوعية  بحملة  اخلير  بيت  قامت جمعية 
واألفرشة وجلب كابل كهرباء للعائلة ,وال تزال العملية مستمرة  ومتواصلة 
بخصوص  دراسة كيفية إيصالهم باملاء و شراء ثالجة ومكيف هوائي وكل 
الى  الوقت  نفس  واحملسنني  يف  السلطات  داعيني  حاجيات  من  مايلزمهم 

التكفل األمثل بهذه العائلة.

بالسالمة  شبابية   مجموعة  أطلقت 
من  للتحذير  وطنية  “حملة  اليوم،  املرورية، 
السياقة  أتناء  التركيز  و  القيادة  أثناء  التهور 

,حتت هاشتاق ” #سوق_للناس«
عدد  مبشاركة  تأتي  التي  احلملة  وتهدف 
الشهر  نهاية  حتى  ومتتد   ، اجلمعيات  من 
القادم؛ إلى توعية قائدي وقائدات املركبات 
باستخدام  القيادة  عن  االنشغال  مبخاطر 
بأهمية  التوعية  إلى  إضافة  وغيره،  اجلوال 
على  عالوة  األطفال”،  “كراسي  استخدام 
هذا  لضحايا  واألرقام  اإلحصائيات  نشر 

السلوك اخلاطئ.
بن  حفيظة   ، حفيظة  الفكرة  صاحبة  أوضحت 
كبيرا  خطرا  تشكل  باتت  املرور  حوادث  أن  هدو، 
بإشراف  األنشطة  وستتواصل  املواطن،  على سالمة 
أعضاء مكاتب عدة جمعيات خيرية وحتى يف  من 
اجلامعات بني الطالبة ، لتوعية أكبر عدد من الشباب، 
مضيفة أن هذا النشاط يندرج ضمن رزنامة املواعيد 
 ، احلرة  الشبابية  املجموع  تنظمها  التي  التحسيسية 
بالتنسيق مع مختلف اجلهات، خاصة األمنية التي 
تلعب ـ حسبها ـ دورا رياديا يف مثل هذه احلمالت، 
إلى أن  املرور. كما أشارت  للتعريف مبخاطر حوادث 
مجموعتها تسعى من خالل البرنامج التوعوي، إلى 
على  معتمدينا  األجيال  لدى  املرورية  الثقافة  غرس 
وائل التواصل االجتماعي و التكنولوجيا لتحقيق اكبر 

عدد ممكن من االتصال و التواصل مع األشخاص 

العديد من  النشاط عبر  نقل  البرنامج  وروعي يف 
لتحسيس   ، العامة  املرافق  أيضا  الواليات  مدارس 
الطرق  إرهاب  مبخاطر  التالميذ  من  ممكن  عدد  أكبر 
الذي بات يحصد أرواح اآلالف من املواطنني يوميا، 
وحرصنا على أن ينفذ البرنامج ويتضمن إقامة خياما 
الذي  املعرض  جانب  إلى   ،  ، الكبرى  املدن  وسط 
يهدف إلى تعريف الزوار مبخاطر السرعة، من خالل 
مع  املرورية،  احلوادث  حول  صور  مجموعة  عرض 
سائقو  يرتكبها  املكلفة  التي  األخطاء  على  التركيز 

السيارات 
مع  بالكثير،  الشبابية   املجموعة  تِعد  لإلشارة، 
عليها،  قامت  التي  األهداف  ضمن  البرنامج  تنويع 
يف  حداثتها  ورغم  اجتماعيا،  طابعا  تكتسي  والتي 
شملت  مهمة  بأنشطة  بادرت  حيث   ، النشاطات 
كما  واملسنني،  واملعوزين  املرضى  واملساكني   الفقراء 

تضمن الدروس اخلصوصية مجانا للمعوزين. 

إطالق مبادرة “سوق للناس” للتوعية العامة بالسالمة 
المرورية وللحد من الحوادث المرورية

أدرار

»ناس الخير« بوينة تنتشل 
عائلة من الحضيض 
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ما هي خطورة تركيب المجوهرات على األسنان؟
هيلي  جينير،  كيندال 
غراندي، وهايلي  بيبر، أريانا 
النجمات  أوائل  من  بالدوين، 
األحجار  موضة  اعتمدن  الالتي 
تعود  اليوم  األسنان.  على  الكرمية 
هذه املوضة بقّوة، بعد أن كانت ترند 
يستعيض  البعض  التسعينات.  يف 
من  بحبات شواروفسكي بداًل 
جميلة،  موضة  الكرمية.  األحجار 
على  مخاطرها  هي  ما  ولكن 

األسنان؟ وماذا يقول األطباء؟

ما هو رأي أطباء األسنان في 
تركيب مجوهرات على األسنان؟

من  ليسوا  األسنان  أطباء 
بهذا اإلكسسوار، وشّددوا  املعجبني 
على  غريبة  أجسام  وضع  أّن  على 
أو  آمنًا  يكون  أن  ميكن  ال  أسنانِك 
ميكن  وهذا  اإلطالق،  على  صحيًا 

أن يؤثر سلبًا على القدرة على املضغ 
تبتلعيه  أن  وميكن  الطعام،  تناول  أو 
حتدث  كذلك  اخلطأ.  طريق  عن 
األطباء عن آثار جانبية أكثر خطورة 
مبا يف ذلك تسّوس  مراعاتها،  يجب 
األسنان والعدوى، واجلراثيم بسبب 
بعض  تعّرض  وقد  الالصقة.  املواد 
األشخاص لتغّير لون األسنان نتيجة 
استخدام مادة الصقة مشكوك فيها. 
إذن نحن نخاطر بوضع أحجار كرمية 
ذلك  يؤثر  أن  وميكن  أسناننا،  على 
على الصحة العامة من خالل كونها 
نقطة جذب لقطع الطعام أو اجلراثيم 
أطباء  عام.  بشكل  والبكتيريا 
مخضرمون نصحوا بتبييض األسنان 
كبديل أقل خطورة، مشيرين إلى أّنه 
أفضل،  جمالية  نتيجة  له  سيكون 
أطول،  لفترة  وتستمر  عام،  بشكل 

وأكثر أمانًا.

ما هي المشاكل التي تسببها 
المجوهرات لألسنان؟

أطباء األسنان ال يحبذون  إذًا، 
تركيب األحجارالكرمية أو املجوهرات 
على األسنان. لكن إذا كنِت مصّرة 
على تركيبها، فتأكدي دائمًا من أن 
هذه  سينفذ  الذي  األسنان  طبيب 
حسنة  سمعة  وذو  قوي،  التقنية 
يف هذا املجال. كما تالحظ إحدى 
التدوينات يف عيادات طب األسنان 
استخدام  ضمان  الضروري  من  أّنه 
الوضع  املناسبة. هنا  املادة الالصقة 
شبيه بأّية عملية جتميلية تخضعني 
إليها. باإلضافة إلى ما سبق، علينا 
األسنان  جواهر  أّن  إلى  االنتباه 
أسنانك؛  تنظيف  عليِك  تصّعب 
يعلقا  أن  ميكن  واحلطام  الطعام  ألن 
يف  يتسّبب  مما  املجوهرات،  حول 
دون  عادة  األسنان  تسّوس  ظهور 

فمك  سيتأثر  وباملثل،  علمك. 
اجلديدة.  اإلضافة  بهذه  بالكامل، 
أّنه  أسنان  أطباء  يحَذر  هذا،  إلى 
األنسجة  إلى  الغراء  يف حال دخول 

اللّينة يف فمك، فقد يؤدي ذلك إلى 
باإلضافة  كيميائية،  وقروح  حروق 

إلى التهاب اللثة أو حتى اإلصابة.

خطوات رسم الكحل لتكبير العيون
يختلف اثنان على 

أّن أجمل العيون هي 
أكبرها وأوسعها، 

ولكن ميزة العيون 
الكبيرة ال تتمّتع 

بها جميع النساء لذا 
نقّدم لِك فيما يلي 
طريقة رسَم كحٍل 

لتكبير العيون، 
فحيل المكياج تسمح 
لِك بإجراء تعديل 

على مالمحِك 
لتحصلي معها على 

ما تبتغين.

لتكبير  كحل  رسم  خطوات  تعلمي 
العيون إلطاللة جمالية أكثر جاذبية.

مكياج تكبير العيون 
استخدام ظالل عيون مضاعف من   1-
الكبيرة، عبر وضع  العيون  تأثير  أجل خلق 

لونني مختلفني من نفس التدرجات.
صحيح:  بشكل  األلوان  وضع   2-
منطقة  يف  أكثر  ألوان  وضع  جًدا  املهم  من 
وسط اجلفن ألنها أوسع جزء يف العني، مما 
خطوط  على  للحصول  التركيز  يف  سيساعد 

ناعمة وسلسة يف اجلفن العلوي.
الفاحت  واآليالينر  االقالم  استخدام   3-
او  األخضر  اآليالينر  وضع  جربي  اللون: 
األزرق، فكل لون فاحت ومشرق يجعل العني 

تبدو أكبر وعندما يستخدم بشكل صحيح، 
يعطي عمقا هائال للعني.

مفتوحة  عني  مظهر  على  للحصول   4-
اعتمدي تقنية التجعيد عند الطرف، فكل 
األعلى،  اجلفن  يف  جتعيدة  ميلك  شخص 
خط  على  اآليالينر  وضع  املهم  من  لذلك 
الضوء  تسليط  يف  سيساعدك  مما  التجعيدة 

على كونتور عينك الطبيعي.
فقط  ليست  »األومبري«  تقنية   5-
لون  استخدام  عبر  هي  هنا  فاحليلة  للشعر، 
أغمق يف جتعيدة  ولون  العني  زاوية  افتح يف 
تبدو  العني  سيجعل  مما  الطرف  او  اجلفن 

أكبر.
طبيعيًا  طابعًا  يضفي  البيج  لون   6-  
عبر  أكبر  العني  أجل جعل  ملكياجك: من 

استخدام القليل من ظالل العني، ننصحك 
العني  طول  على  اللون  لؤلؤي  آيالينر  بوضع 
يجعالن  والبني  فالباج  الزاوية،  من  وبدءًا 

من مكياجك طبيعي جدا.
-7 كونتورينغ العني ملظهر أكثر إشراقة: 
من أجل إضفاء املظهر املعبر العني، ضعي 
العلوي  اجلفن  على  خفيف  بني  ظل 
العني  اخلارجية  الزاوية  وأضيئي  والسفلي، 
بألوان فاحتة ولؤلؤية، وال تنسي وضع الظل 
األبيض حتت عظمة احلاجب إلشراقة أكبر 
العيون  ملكياج  الكالسيكية  التقنية   8-
مظهر  أجل خلق  من  مثالية  هي  السموكي 
درامي وذلك عبر البدء بتحديد خط اجلفن 
كامل  على  الّلون  حيادي  ظل  بعدها  ومن 
اجلفن  خط  طول  على  بقلم  ملحق  اجلفن 

مبزج  وقومي  السفلي،  بعدها  ومن  العلوي 
للعني  الدخاني  التأثير  خللق  اخلطوط  هذه 

وأضيئي زاوية العني بالظل األبيض.
لتخطيطها:  العيون  ظل  استخدمي   9-
جتعل  اللؤلؤية  األلوان  إن  سابقا،  قلنا  كما 
لذلك  أكثر،  ومفتوحة  نضرة  عينك  من 
ابدئي برسم خط عبر قلم أبيض يف الزوايا 
الّلون  ضعي  بعدها  ومن  للعني  الداخلية 
األساسي على كامل اجلفن، حّددي خط 
الرمش العلوي بألوان بنية أو رمادية ولؤلؤية 

يف خط الرمش السفلي.
الظالل  عبر  العني  كونتور  أضيئي   10-
شكل  فتح  أجل  من  مثالية  فهي  البراقة: 
العني وجعلها تبدو أكبر إضافة إلى حصولك 

على مكياج مشرق وبراق.

ابتسام  بوكتير
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بعيدا عن مجانية األلفاظ التي لم 
السلطة  أهرام  منها،  فائدة  هناك  تكن 
يف العالم الثالث من رئيس جمهورية، 
وزراء،  اجليش،  أركان  قائد  زوجته، 
وصحفية كلهم جاوزوا أرذل العمر بعد 
أن هاجر جميع من يف البالد إال شاب 
وصديقته  »خاطيني«  يدعى  واحد 

إميان، ووالدا الشاب »خاطيني«.
ماء  على  اإلبقاء  السلطة  حتاول 
اإلبقاء  يف  الدولي  الرأي  أمام  الوجه 
هاجر  الذي  الشباب  ميثل  شاب  على 
الشاب  أن  أخبار  وصلت  وقد  البالد، 
خاطيني يحاول الهجرة مما شكل خطرا 
إرضاء  ومحاولة  الدولة،  سمعة  على 
خاطيني  الفتى  على  للضغط  والديه 
كان  والديه  أن  غير  احلل،  كانت 
من  سنني  تصليح  وهو  آخر  رأي  لهم 

السكوت عن احلق.
يف  متسببة  ساخرة  كوميديا 
كانت  املوت  حتى  الضحك  هستيريا 
املسرحية  سيدة  السينوغرافيا  فيها 
سينوغرافيا  املخرج  باعتماد  )بصريا( 
وفنان تشكيلي بدت فيه ألوان الديكور 
غابت  كألوان  اللون  باهتة  واملالبس 
القرمزي  اللون  تخللها  الشمس،  عنها 
شاحبة،  وجوه  الدماء،  إلى  القريب 
اجتاهاتها  يف  السينوغرافيا  توزيع  كان 
وغربا  ذكيا جدا، شرقا  اجلمهور  قبالة 
من  أكثر  لتجسد  صاحلة  جعلها  مما 

ظرف مكاني يف آن واحد.
لألصغر  األكبر  من  االنتقال  كان 
املصغر  للمشهد  العام  املشهد  ومن 
للتفاصيل الدقيقة واضحا كصور مركبة 
البصرية والصوتية،  من )تلفاز مبؤثراته 

إجماع  هنالك  كان  ومكتبة(  حمام، 
بني أعضاء السينوغرافيا بكثافة لتأدية 
كل املشاهد، كأنك تقسم شاشه إلى 
 zoom فيه  من  منها  إطارات  عدة 
 zoom يف  من  ومنها   Avant

 .arrière
رغم تقبل اجلمهور الكبير للعرض 
إال أنه الزال املخرج أحمد رزاڨ يكتب 
عروضا وليس نصوصا مسرحية تغيب 
الدراماتورجيا بشكل كبير يطغى  فيها 
وهو  املباشر  الشعبوي  اخلطاب  فيها 
وكأننا  اجلمهور  يعرفه  ما  يقول  الذي 
نعيد مشهدا رأيناه وكأننا ننتج لنعجب 
فنقع  رأيه  من  رأينا  ألن  فقط  اجلمهور 
املسرحية  يف  جرى  ما  املجاملة،  يف 
شاهده 40 مليون جزائري وهو متأكد 
منه، ال بأس أن نضحك على مآسينا 
هو  مبا  الوعي  على  املسرح  ويحرضنا 
حتى  لكن  اخلطأ  نكرر  ال  وأن  قادم 
أنفسنا  سمينا  أن  أيضا  نحن  نعيد  ال 
فنانني اخلطأ الذي وقع فيه أسالفنا يف 
بنا  أدى  شعبوي  خطاب  من  املسرح 
إلى متلقي ينفر من املسرحيات الراقية 
املفهوم، مع أن اجلمهور يشاهد أصعب 

سلسالت هوليود الفكرية.
وتعدد  املوقف  كوميديا  تشكل 
يف  السينمائية  والتأثيرات  املشاهد 
عمقا،  املسرحية  اإلطار  تقسيم 
العرض  قوى  احد  وأفقيا،  عموديا 
إلى أن ضعف بناءه الدرامي واضح يف 
الشخصيات التي تقول كل شيء وال 
ننتظر تطورها أو أن تفعل بها األحداث 

تغيرات يف أبعادها.
الذي  خاطيني  احملورية  الشخصية 

متنيت لو لم يظهر على الركح لم يكن 
بصفته  املتابعة  من  كايف  نصيب  له 
األكثر  للهدف  احلاملة  الشخصية 
إذ  هدف،  هنالك  وجد  إن  تعاطفا 
يشكل  إيقافه، ال  السلطة  كان هدف 
انه  حيث  خاطيني  للشاب  عائق  أي 
دون  فجأة  السفر  يف  رغبته  عن  تنازل 
مبرر سابق كما يف األفالم الهندية يف 

مشاعر مبالغ فيها وسريعة.
بهرجة  كان  الذي  احلمام  مشهد 
املخرج  فيها  استعرض  فيها  مبالغ 
مرة  متناسيا  السينوغرافية  عضالته 
فكان  الدرامي  البناء  ضرورة  أخرى 
وحدة  يف  املسرحي  هدفه  عن  يبتعد 
هروب  مخطط  إفشال  وهي  احلدث 

الشاب خاطيني.
شعبوي  كان  الشخصيات  حوار 
ووقاحة  الكالم  بذاءة  تضمن  مباشر 
تظني  ال  لها  ضرورة  ال  زائدة  ما  نوعا 
ملجانيتها،  تصدمنا  كانت  بل  دراميا 
األداء ال غبار عليه الذي لواله ملا جنح 
العرض ربيع وجاووت املبدع الذي ال 
دوبابة،  بن  فؤاد  عادي  بشيء  يرضى 
بهلول،  حورية  قريشي،  صبرينة 
بوحجر  والرائع  خليفة،  شهرزاد 

بوتشيش وسميرة صحراوي.
كان  شواط  عيسى  واملجنون 
سمحت  خبرتهم  القمة  يف  أداءهم 
مفهوم  من  أدوارهم  بإنتاج  لهم 
متوت  دراميا  فالشخصيات  العرض 
عقل  يف  موجودة  ألنها  دخولها،  فور 
املخرج ال على النص مما يجعل املمثل 

مقيدا، مبخيلة املخرج ال مبخيلته.
بقلم: رؤوف دادي

الخـيـانـة
مهما كان التبرير فاني لن أقبل به حجة 

لتفسير تلك الخطيئة
كانت تلك العيون البريئة تستحيل أن 

تخون
أم أن للحقيقة وجها وشكال غير ذلك
زرعت في القلب أكثر جرح لأللم و 
تركته ينزف دون أن تلتفتي إليه 

وتضمديه
فقد أصبحت الخيانة عادة للقلوب القاسية 

والقدر صار فنــــا يبتاع
أما الكذب فهو بستان أزهرت حدائقه 

خمرا للسكر والنفاق
أم لبست ثوب الخيانة فإذا شئت نزعتيه، 

ولكن رائحته ال تزال تفوح
فالناس التي تغدر بحاجة إلى الخيانة 
فهي سر بقائهم ووجودهم على قيد 

الحياة
بقلم: أية سوالف سالمي

أنتجها المسرح الجهوي لمستغانم وأخرجها أحمد رزاق

قراءة في مسرحية »خاطيني«

يوم بدون رأس
استيقظت اليوم صباحا بدون رأس، وعلى ما يبدو عليه األمر من غرابة، إال أن دهشتي انخفضت حني أدركت كم صرت خفيفا بدونه. 
كنت أنظر إلى الفراغ الذي فوق رقبتي يف املرآة بذهول، حتى أنني استطعت رؤية باب احلمام خلفي بكل وضوح، لم اعرف ماذا كنت أفعل 

أمام املرآة، فلم يعد لدي وجه ألغسله أو شعر ألمشطه، فوجدتني ذاهبا للعمل أبكر مما كنت عليه سابقا.
فكرت قليال كيف أن الناس ستنظر إلي بغرابة ، رجل ميشي يف الشارع دون رأس. لو مشيت عاريا ملا الحظني أحد، لكن أن تتجول يف 

الشوارع كجثة غريبة بال رأس فهذا أكيد سيجلب لك كل أنظار العالم.
يعيقني عن فعل ذلك،  ما غير مرأى قد  املوجود دون أي وجود لشيء  مررت يدي فوق رأسي غير 
فاكتشفت أنه غير موجود إطالقا. قلت يف نفسي: ما الضير يف ذلك؟ لعل العيش بدون رأس سيسهل 
وأصدقائي  العمل  يف  زمالئي  أحد،  علي  يتعرف  لم  ما حدث.  هو  العكس  أن  إال  كل شيء، 
بي  فسخت خطبتها  الرأس، حتى خطيبتي  مقطوع  برجل  لهم  أي صلة  متاما  نكروا  وعائلتي 
مباشرة حني أعلمتها بأن هذا املسخ الذي يقبع أمامها هو زوجها املستقبلي، إال أنها لم تتقبل 
لو  به  مما كانت ستفتخر  أكثر  الزفاف سيحرجها  ليلة  الشكل  بهذا  بجانبها  فكرة وجودي 

أبقيت على رأسي.
بقيت هكذا، طوال عام كامل لوحدي، هجرني اجلميع، فحتى وضع خوذة دراجة 
»رائد  إلى  »املشنوق«  من  لقبي  تغير  بل  الصدمة،  يخفف  لم  مؤقت  كبديل  نارية 

الفضاء«.
اليوم  يف  و  للبيع،  رأس  عن  أبحث  و  اخلردوات  سوق  اقصد  أن  بعدها  قررت 
املوالي حلقت السوق فوجدت مزادا يحيط به جمع من الناس، و فوق طاولة خشبية 
حملت رأسا يلمع أعرفه، بوجه شاحب و شعر مجعد أسود و شارب كثيف إنه رأسي !

حاولت دخول املزاد غير أن الرأس كان قد بيع لشخص ثري قصدت منزله ألقنعه 
بأن هذا رأسي، لم يسمح لي البواب بالدخول، فقفزت خلسة فوق السور، و نظرت 

داخلها  يجلس  كان  مضاءة  نافذة  عبر 
الفاخرة  أريكته  على  الثري  الرجل 
مستعمال  يدخنه  ضخم  سيجار  وبيده 

رأسي املقلوب كمنفضة سجائر.

بقلم: عبد العالي براهمي  

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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وثائقي »جميالت  فيلم  مت عرض 
ومتمردات« الذي يروي قصة للبطلتني 
سعدان  وفضيلة  مرمي  الشهيدتني 
ويحكي عن خيرة بنات وأبناء اجلزائر، 
منهم احملكوم عليهم باإلعدام من طرف 
من  ومنهم  بأعجوبة  وجنوا  االستعمار 
باحلامة  السجون  يف  للتعذيب  تعرض 
من  ومنهم  أمزيان  ومزرعة  بوزيان 
ويرمي  السالح  يحمل  وهو  استشهد 

بالقنابل على عساكر العدو البشع.
وفضيلة  مرمي  األختني  هؤالء  ومن 
سعدان، حيث عرف الشريط الوثائقي 
منهم  املجاهدين  من  العديد  تدخل 
عبد الوهاب بن ميينة،  ليلى لعروسي، 
وفضيلة  عزوز  هجيرة  سعدان،  عزيزة 
كأنها  حية  ذكرياتهم  وكانت  مرابية 

حدثت البارحة فقط.
من  سعدان  األختان  وتعتبر 
دامت  ما  تنسى  لن  التي  الوجوه  بني 

كتبت التاريخ بالبطولة والدم، ليختتم 
وفدائيني  مجاهدين  بتكرمي  العرض 
منهم  املظفرة،  التحريرية  الثورة  إبان 
أخت الشهيدتني فضيلة ومرمي سعدان 
واملجاهدات  سعدان،  عزيزة  املجاهدة 
فاطمة  أنيسة،  زموشي  واملجاهدين 
عزوز،  بن  هجيرة  جريو،  بن  الزهراء 
بن  مرابية،  فضيلة  لعروسي،  ليلى 

ميينة عبد الوهاب وموسى عمار.
الثقافة  دار  نظمته  الذي  التكرمي 
مجموعة  مع  بالتنسيق  حداد  مالك 
 62 الـ  الذكرى  مبناسبة  »قسنطينتي« 
وجاء  يوسف  سيدي  ساقية  ملجازر 
مجاهدينا  لبطوالت  وعرفانا  تقديرا 
األخيار إبان الثورة التحريرية، يشار إلى 
التلفزيون  إنتاج  الوثائقي من  الفيلم  أن 
وإخراج  قسنطينة  محطة  اجلزائري 

صورية عمور.
خديجة بن دالي

بمناسبة ذكرى مجازر ساقية سيدي يوسف 
عرض الفيلم الوثائقي »جميالت 
متمردات« بدار الثقافة بقسنطينة

حملت عنوان »متن رسالة ابن أبي زيد«
انطالق الندوة السنوية للشيخ محمد 

بن الكبير بأدرار

تنظم بلدية أدرار وبالتنسيق مع 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية 
أحمد  العقيد  وجامعة  للوالية 
الندوة  األسبوع  هذا  بحر  دراية 
الثامنة عشر يف ذكر ى وفاة الشيخ 
برعاية  الكبير،  بن  محمد  سيدي 
خاصة من والي أدرار السيد العربي 

بهلول.
وفاة  الذكرى  فعالية  انطلقت 
الكبير  بن  محمد  سيدي  الشيخ 
بختم  بدايتها  متيزت  التي  مؤخرا، 
القرآن أو ما يعرف محليا عند إقليم 
يف  »السلكة«  قراءة  بداية  توات 
الكبير  بن  محمد  الشيخ  مسجد 

وتستمر القراءة لثالثة أيام.
الذكرى  مبناسبة  نظم  كما 
الثقافة  بدار  األحد  السنوية 
املوسومة  الندوة  الوالية   بعاصمة 

زيد  أبي  ابن  رسالة  »منت  بعنوان 
الفقهي  البرنامج  يف  ومكانتها 
التي  التواتية«  القرآنية  للمدارس 
تتناول أحد جوانب من  شخصية 
اإلمام محمد بن الكبير من حيث 

كيفية تعليمه للمتون للطلبة.
أساتذة  تأطير  من  الفعالية 
ومن  الوالية  داخل  من  جامعيون 
العالمة  فإن  ولإلشارة  خارجها، 
الكبير  بن  محمد  سيدي  الشيخ 
قد رحل يف 15 من سبتمبر 2000 
على  وروحية  علمية  مسيرة  بعد 
مدى نصف قرن يف التعليم والدعوة 
من  اآلالف  خاللها  من  تخرج 
املنتشرين  والطلبة  واألئمة  الدعاة 
عبر ربوع مساجد الوطن متيز بنهجه 

الوسطي املعتدل. 
عبد اهلل مجبري

صارة بوعياد

»لقد  الدولة،  كاتب  وقال 
والفاعلني  املختصني  مع  تشاورنا 
كل  يشمل  لكي  امليدان،  يف 
اإلنتاج،  يف  اجلزائري  القطر 
التوزيع واالستثمار يف ظل املنظومة 
التخطيطية التي تتطلب إعادة النظر 
لالستثمار  التكوينية  املنظومة  يف 
للتكوين  املجال  وفتح  اإلنسان  يف 
واإلنتاج السينمائي اجلاد للمضي 

نحو الصناعة السينمائية«.
سحيري،  لفت  حني،  يف 
يستلزم  بحيث  للمنتجني  االنتباه 
على  املباشر  االتكال  عدم  عليهم 
اإلنتاج،  الدولة يف عمليات  دعم 
مطالبا احلضور يف اجللسات األولى 
ومنتجني  موزعني  من  للسينما 

حلوال  يقدموا  أن  مستثمرين  وكذا 
التي  املشاكل  عن  بعيدا  واقتراحات 
دراية  على  وهم  القطاع  فيها  يتخبط 
بها يف ظل إرادة سياسية تدفع باحلوار 
اجلزائرية،  السينما  تطور  نحو  اجلاد 
بحسبه. مطالبا احلضور يف اجللسات 
األولى للسينما من موزعني ومنتجني 
حلوال  يقدمون  أن  مستثمرين  وكذا 
التي  املشاكل  عن  بعيدا  واقتراحات 
دراية  على  وهم  القطاع  فيها  يتخبط 
بها يف ظل إرادة سياسية تدفع باحلوار 

اجلاد نحو تطور السينما اجلزائرية.
املكلف  املنتدب  الوزير  أما 
وليد،  ياسني  الناشئة،  باملؤسسات 

نحو  املضي  ضرورة  على  أكد  فقد 
على  وقائم  للجزائر  مستدام  اقتصاد 
والناشئة  الصغرى  املؤسسات  دعم 
الثقايف  القطاع  يف  مميزة  مشاريع  خللق 
الفيلم  باب  من  خاصة  السينمائي، 
خصبة  أرض  يقّدم  الذي  القصير 

القتصاد السوق.
وقال الوزير املنتدب نسيم ضياف 
الوزارة  دور  »إن  باحلاضنات،  املكّلف 
حضن  على  تقوم  التي  املستحدثة 
ويف  خاص،  طابع  ذات  املؤسسات 
للسينماتوغرافية  ساحة  وجود  حال 
ذلك،  سيكون  حضنهم  يتطلب 
واملقترحات  احللول  كل  نتقبل  كما 

القادمة«.

العام  املدير  أوضح  جهته  ومن 
بن  أحمد  اجلزائري  التلفزيون 
صبان، بأن التلفزيون اجلزائري يعد 
أكبر مستهلك لالنتاجات وشريك 
أساسي يف بناء اإلستراتيجية التي 
وصورة  صوت  من  ألكثر  حتتاج 

تتعامل مع املنتجني.
قطاع  يف  املتدخلني  جل  وأكد 
استرجاع  ضرورة  على  السينما 
القاعات السينمائية مع استحداث 
مهرجانات جديدة، مؤكدين على 
قوانني  وسن  التكوين،  ضرورة 
خارج  السينما  قطاع  يف  تنظيمية 
عن الصفقات العمومية إلبراز دور 
التوجه  مع ضرورة  الفني،  اإلنتاج 

نحو بناء مدينة سينمائية.
هذه  مثل  أن  الذكر  ويجدر 
تعد  ال  الفنية  الثقافية  اجللسات 
وزارة  مستوى  على  نوعها  من  األولى 
مع  مرة  كل  يف  تتجدد  وإمنا  الثقافة 
وزير، حيث كانت بدايتها مع الوزيرة 
السابقة نادية شيرابي والوزير السابق 
عز الدين ميهوبي وها هي اليوم تعود 
الفلسفة مليكة بن دودة،  مع أستاذة 
نبض  جس  يف  استمرارية  هي  فهل 
املشاكل التي تتكرر يف سيناريو نفسه 
دون  القطاع،  فيها  يتخبط  وصعوبات 
إيجاد حلول ومقترحات جادة وفعالة 
إليقاف نزيف السينما اجلزائرية التي 
بعض  متيز  رغم  األسفل  نحو  تهوي 
املهرجانات  من  العديد  يف  األفالم 

وتتويجها باجلوائز.  

انطالق أولى الجلسات السينمائية بقصر الثقافة 

يوسف سحيري يتعهد باسترجاع 
قاعات  السينما

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة  السنيماتوغرافية، يوسف سحيري على ضرورة استرجاع قاعات السينما من البلديات 
والواليات وكذا الخواص، في كلمة ألقاها مساء األحد بقصر الثقافة ضمن الجلسة األولى من أشغال الجلسات السينمائية.

الوثائقي  الفيلمني  اختيار  مت 
شيء  كل  »سأحكي  القصيرين 
للتنافس  الظالل«  بني  و«لعنة  هلل« 
إيراتو  ملهرجان  الثالثة  الطبعة  يف 
املرتقب  اإلنسان  حلقوق  السينمائي 
بني 21 و25 مارس املقبل يف العاصمة 
أعلنه  حسبما  طرابلس،  الليبية 
هذا  خالل  وسيتنافس  املنظمون. 
حوالي خمسني  جانب  إلى  املهرجان 
 Je« من  كل  آخر  قصيرا  فيلما 
 »raconterai tout à dieu
سأحكي كل شيء هلل للمخرج محمد 
القصير  اخليالي  والفيلم  اهلل  عبد  بن 
Curse wit� (»لعنة بني الظالل« 

عماد  للمخرج   )hin shadows
غجاتي.

بني  »لعنة  القصير  الفيلم  ويتطرق 
اجلوائز  من  بالعديد  فاز  الذي  الظالل« 
اجلزائر  يف  سينمائية  تظاهرات  يف 
التالعب  إلى  دقيقة   15 مدار  وعلى 
الدعاية  طريق  الدولي عن  العام  بالرأي 
عن  الناس  انتباه  تبعد  التي  اإلعالمية 
املشاكل احلقيقية. ويروي الفيلم القصير 

 8 مدار  على  كل شيء هلل«  »سأحكي 
دقائق قصة جندي وإرهابي يتواجهان يف 
رصاصة  سوى  تبقى  وال  الوغى  ساحة 
األخرى  األفالم  بني  ومن  واحدة، 
املشاركة يف املنافسة »آم« للسورية رمي عبد 
العزيز و«15 :19« للسوري رامي نضال 
شنار.  عدنان  للعراقي  الدافئ«  و«الثلج 
ويهدف هذا املهرجان الذي تأسس سنة 
إيراتو لإلعالم  2017 من طرف منظمة 
إلى  ليبيا  يف  نوعه  من  واألول  والثقافة 

الشباب  السينمائيني  الشباب  تشجيع 
تتعلق  مواضيع  نحو  إبداعاتهم  وتوجيه 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان وترقية ثقافة 

حقوق اإلنسان يف ليبيا.
استخدام  على  املهرجان  ويعمل 
االعتداءات  إلدانة  »كمنبر  السينما 
الطفل  وحقوق  اإلنسان  حقوق  على 
غير  االنتشار  مثل  الظواهر  وبعض 

الشرعي لألسلحة.
ق.ث

ينظم بين 21 و25 مارس المقبل
فيلمان قصيران جزائريان يتنافسان في مهرجان إيراتو السينمائي 
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محمد رمضان يفّكر في مشاريع خاصة

»هذا حد العشرة« فيديو كليب 
ياسمين عماري  والزهوانية 

طرحت الفنانة ياسمني عماري فيديو كليب أغنية »هذا 
»اليوتيوب«  موقع  عبر  الرسمية  صفحتها  على  العشرة«  حد 
والذي قدمته مع الفنانة الزهوانية، ويتحدث عن عالقة الكنة 
بأم الزوجة، والتي تنتهي غالبا بانفصالهما عن العيش حتت 

سقف بيت واحد.
شركة  وإنتاج  محفوظ  ياسني  إخراج  من  كليب  الفيديو 
بطريقة  تصويره  جاء   »welcome adversting  «

عصرية وباحترافية عالية ومن نوع طابع الراي العصري.

مصر  إلى  رمضان  محمد  عاد 
بعد زيارة سريعة للمملكة العربية 
ومدير  شقيقه  برفقة  السعودية 
وابنه  رمضان  محمود  أعماله 
خاصًا  فيديو  نشر  حيث  علي، 
عودتهما  رحلة  يف  معًا  يجمعهما 
اإلنستغرام.  عبر  ساعات  قبل 
ومن خالل موقع نواعم، نكشف 
باألسطورة  خاصة  تفاصيل  عن 
فنية  وخطوات  رمضان  محمد 
جديدة يحسم أمرها خالل الفترة 

املقبلة.
علمت نواعم أن هناك مشروعًا 
دراميًا جديدًا ُرّشح لبطولته محمد 
لنوعية  ينتمي  أن  على  رمضان، 
تتجاوز  ال  التي  القصيرة  الدراما 
ومن  حلقات،  العشر  حلقاتها 
شاشة  عبر  ُيعرض  أن  املتوّقع 
اإللكترونية  املنصات  إحدى 
مروان  املخرج  إخراجه  ويتوّلى 

حامد.

يف  جّديًا  رمضان  ويفكر 
يحسم  أن  املقرر  ومن  املشروع، 
فور  املقبلة  الفترة  خالل  قراره 
إنهاء السيناريست كتابة حلقات 

املسلسل.
حتاول  آخر،  صعيد  على 
االتفاق  والثقافة  الترفيه  هيئة 
مسرحي  على عرض  رمضان  مع 
الكرمي،  رمضان  شهر  بعد  جديد 
أنه مشغول حاليًا بتصوير  خاصة 
مسلسله  أحداث  مشاهده ضمن 
»البرنس«،  اجلديد  الدرامي 
الرمضانية  املنافسة  به  ليخوض 

لعام 2020.
خالل  من  رمضان  ويجّسد 
ُتدعى  شخصية  األحداث 
رضوان البرنس املعروف بشهامته 
التي  املنطقة  وسط  وشجاعته 
يعيش فيها خاصة بعد وفاة والده 
عن  األول  املسؤول  هو  ليصبح 

أسرته. 

أّدى املتسابق املصري يوسف سامح، أغنيته على مسرح ذا فويس كيدز 
البرنامج  من  األخيرة  املرحلة  يف  العذب،  بصوته   The Voice Kids

»الصوت وبس«.
بالنجم  ابنها  جتمع  قرابة  صلة  هناك  أّن  وهي  مفاجأة  والدته  وكشفت 

الراحل كارم محمود.
بعد أن أشعل مسرح »ذا فويس كيدز« بصوته املذهل، أّكد اجلمهور عبر 

مواقع التواصل االجتماعي أّنه ورث جمال الصوت من قريبه كروان الغناء.
وكان املتسابق يوسف سامح صعد على املسرح وغّنى أغنية كارم محمود: 

»أمانة عليك يا ليل طول«، فالتّف إليه الفّنان محمد حماقي يف احلال.

جوائز األوسكار 2020 ..فيلم بارازايت 
من كوريا الجنوبية يدخل التاريخ

دخل فيلم »بارازايت« »طفيلي« للمخرج الكوري اجلنوبي 
يونغ جون التاريخ، بعد أن أصبح أول فيلم ناطق بلغة أجنبية 
أكادميية  جوائز  وأعلنت  فيلم،  ألفضل  أوسكار  بجائزة  يفوز 
الثانية  فنون وعلوم السينما األمريكية )األوسكار( يف النسخة 
والتسعني من احلدث السينمائي األبرز الذي يشكل ذروة موسم 

املكافآت يف هوليوود.
وفاز الفيلم الكوري اجلنوبي أيضا بجائزة أفضل فيلم دولي 
وهي التسمية اجلديدة لفئة »أفضل فيلم أجنبي«، وسبق للفيلم 
الذهبية ملهرجان كان، فضال  بالسعفة  املاضي،  العام  فاز،  أن 
عن مجموعة من اجلوائز هذا املوسم من بينها غولدن غلوب، 

وبافتا.
فينيكس جائزة »أفضل ممثل« عن  يواكني  املمثل  وحصد 
وأنطونيو  كابريو،  دي  ليوناردو  على  متفوقا  »اجلوكر«،  فيلم 

بانديراس، وآدم درايفر وجوناثان برايس.
ممثلة«  »أفضل  بجائزة  زيلويغر،  رينيه  النجمة،  وفازت 

»هارييت«  إيريفو  سينثيا  على  متغلبة  »جودي«،  فيلم  يف  دورها  عن 
وسكارليت جوهانسون »ماريدج ستوري« وسارشه رونان »ليتل وومن« 

وشارليز ثيرون »بومبشل«.
ممثل يف  أفضل  أوسكار  بجائزة  بيت  براد  األمريكي  املمثل  وتوج 
دور ثانوي عن دوره يف فيلم »وانس ابون ايه تامي إن هوليوود« من إخراج 
براد بيت،  به  يفوز  متثيلية  فئة  أول أوسكار يف  تارانتينو، وهو  كويننت 

البالغ من العمر56 عاما، والذي سبق له أن رشح ثالث مرات.
فازت املمثلة األميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة يف دور 
ثانوي عن دورها يف فيلم »ماريدج ستوري«، وظفرت ديرن، هذا العام، 
بعدة جوائز عن هذا الدور من بينها جائزة غولدن غلوب وجائزة جمعية 

املمثلني األميركيني والبافتا البريطانية.
وقد تفوقت ديرن عشية عيد ميالدها الثالث واخلمسني على مارغو 
)جوجو  يف  جوهانسون  وسكارليت  )بومبشل(،  يف  دورها  عن  روبي 

)ريتشارد  يف  بايتس  وكاثي  وومن(  )ليتل  بيو  وفلورانس  رابيت(، 
جويل.

لـ  أزياء  تصميم  األوسكار ألفضل  بجائزة  دوران  وفازت جاكلني 
»نساء صغيرات«، كما توجت سلسلة أفالم التحريك »توي ستوري 
4« بأوسكار ثالث منذ انطالقها قبل 25 عاما، والفيلم هو اجلزء الرابع 
1995 عندما كانت  »بيكسار« يف  أطلقته ستوديوهات  الذي  واألخير 
بفضل  مذهل  بشكل  بعد  فيما  وتطورت  معروفة  غير  صغيرة  شركة 

التكنولوجيا.
وكان فيلم املخرجة السورية وعد اخلطيب »من أجل سما« ضمن 
»مصنع  فيلم  لكن  تسجيلي،  فيلم  أفضل  جلائزة  املرشحة  األفالم 
إنتاج  أول  هو  والفيلم  اجلائزة،  اقتنص  فاكتوري(  )أمريكان  أمريكي« 
باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  أسسها  التي  جراوند«  »هاير  لشركة 
رايشرت  جوليا  إخراج  من  وهو   ،2018 عام  ميشيل  وزوجته  أوباما 

وستيفن بوجنار. 

متسابق »ذا فويس« المصري تجمعه 
ِصلة قرابة بنجم شهير

لقاء جنيفير لوبيز وشاكيرا 
يشعل مواقع التواصل االجتماعي 
لِك  أحضرنا   olnو نواعم  شاشتي  على  جديد  فيديو  يف 
املشاهير  »أخبار  األسبوعي  البرنامج  من  العشرين  احللقة  اليوم 
يف  سواء  هو جديد  ما  كل  إلى  ستتعّرفني  وخاللها  جوانا«،  مع 
األسبوع،  هذا  الفن  عالم  كواليس  داخل  دار  وما  النجوم  حياة 
وعلى  نواعم  عبر  فقط  سُتشاهدينها  التي  احلصرية  املقابالت  أو 

طريقتها اخلاصة.

سعاد ماسي تغني في أول ليالي مهرجان »هاي أبو ظبي«
تستعد الفنانة واملؤلفة اجلزائرية سعاد ماسي إلحياء أجدد حفالتها الغنائية 
يف اإلمارات، تشارك خاللها يف أول ليالي مهرجان هاي أبو ظبي، وذلك يف متام 

السابعة والنصف مساء الثالثاء 25 فبراير.
وتضع ماسي ملستها املوسيقية يف افتتاح الليالي الغنائية للمهرجان الثقايف 
العربي  للجمهور  ويقدم  العام،  هذا  مرة  اإلمارات ألول  تشهده  الذي  الضخم، 
جتربة فنية وثقافية غير مسبوقة بجمعه أكثر من 99 كاتًبا عاملًيا من نخبة الكتاب 
دولة   20 من  واالستعراضيني  الفنانني  من  مميزة  وتوليفة  العالم،   يف  واملثقفني 
مختلفة،  بحيث يخلق ملتقى ثقايف عاملي يف أبو ظبي يستمر على مدار أربعة 

أيام متتالية.
ألغنيات  الاليف  بالعرض  اإلماراتي  جمهورها  مع  ماسي  سعاد  وحتتفي 
وقدمت خالله  »املتكلمون«،  السابق  ألبومها  منذ  سنوات   4 غياب  بعد  الفنية  للساحة  به  عادت  الذي  »أمنية«،  اجلديد  ألبومها 
 Pays« رحلة سماعية ممتعة يف 10 أغنيات،  بني اللغة العربية والفرنسية،  منها »سالم« و«راني نتعلم« و«بان كل شي«، وأغنية

Natal«  أو »الوطن األم«.
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من املظاهرات الشعبية الكبرى التي عرفتها   
دولتنا الوطنية مظاهرات صيف 1962 التي رفع فيها 
املتظاهرون شعار »سبع سنني بركات« محاولني إنقاذ 
اجلزائر من حرب أهلية كادت أن تنشب بني اإلخوة 
ومجاهدو  الداخل  –مجاهدو  األعداء  املجاهدين 
السالح  بانتصار  الصراع  هذا  انتهى   . اخلارج- 
أهلية،  البالد يف حرب  تدخل  ولم  الشرعية  على 

فالسالح كانت له الكلمة األخيرة. 
وكان شعارها   ،1988 أكتوبر   5 ومظاهرات   
الشاذلي  املالية،  سراق  »مساعدية  البداية  يف 
من  مباشرة  متوجهة  وكانت  –مجرم-«  أساسان 
باب الواد إلى املرادية ولكن السلطة كانت أذكى 
وأخبث وأمكر وقد استطاعت أن جتهض هذه احلركة 
املتظاهرين  من  املئات  على  النار  بإطالق  الشعبية 
السلميني، تبعها مباشرة خطاب الرئيس »الشاذلي 
بن جديد« الذي ظهر فيه باكيا ومتوعدا بأنه سوف 
بإنهاء األحادية  انتهت  الشعب.  ملطالب  يستجيب 
الوضع  لكن  للجزائر،  آخر  دستور  ووضع  احلزبية 
تتحسن  ولم  تغيير  أي  عليه  يطرأ  لم  االقتصادي 
انخفاض  نتيجة  سوءا  زادت  بل  املواطنني  حياة 
قيمة الدينار وتسريح مئات اآلالف من العمال وبيع 
النافذة  للشخصيات  والعقارات  الدولة  مؤسسات 
احلياة  أن  باختصار  الرمزي،  بالدينار  السلطة  يف 
سوء،  على  سوءا  زادت  للمواطنني  االجتماعية 
جاءت على إثرها مظاهرات احلزب احملل »الفيس« 
الذي حمل شعار »ال عمل   1991 وإضراب جوان 
واضح  هو  كما  الرئاسة«  تسقط  حتى  دراسة  ال 
انتهى  مباشرة.  السلطة  الشعار كان هدفه  من هذا 
هذا اإلضراب بانتخابات البرملان يف ديسمبر 1991 
لتدخل   1992 جانفي   11 يف  الشاذلي  واستقالة 
وجماعة  القائم  النظام  بني  أهلية  اجلزائر يف حرب 
الفيس احملل، سببت كوارث كبرى للجزائر وكادت 

أن تعصف بالدولة اجلزائرية.
ال يجب التقليل من أهمية هاته املظاهرات   
الواحد  واحلزب  واالستبداد  النظام  ضد  الشعبية 
النظام  فتئ  ما  التي  املقيتة  اخلشبية  واللغة  سابقا 
حصل  أنه  ريب  فال  الشعب،  على  بها  يستهزئ 
ضد  االحتجاج  حركات  اندالع  منذ  ما  شيء 

النظام واألوضاع االجتماعية املزرية وخاصة حراك 
رياح  من  نسمة  أن  كلنا  شعرنا   ،2019 فيفري   22
والدميقراطية قد هبت على  احلرية وكرامة اإلنسان 
اجلزائر، رياح جديدة نقية معبأة بأوكسجني كرامة 
ونهب  بالفساد  امللوثة  الرياح  أمامها  لتزيل  اإلنسان 
واجلهوية  البشرية  التنمية  وتعطيل  الشعب  ثروات 
واحملسوبية، فاملجتمع اجلزائري بدأ يتحرك ويتنفس 
محاوال دخول التاريخ كما دخله يف ثورة أول نوفمبر 
1954 ضد أوحش استعمار استيطاني عرفه تاريخنا 
املعاصر، لكن حلد اآلن لم نشعر إال بتغيير طفيف 
العهدة  بإلغاء   2019 فيفري   22 حراك  من  حتقق 
 12 يوم  نزيهة  رئاسية  انتخابات  وإجراء  اخلامسة 
ديسمبر 2019 وسجن بعض رؤوس العصابة الذين 
على  يأتي  وتخريبا  ونهبا  فسادا  البالد  يف  عاثوا 
رأسهم زعيم العصابة الكبير »رب دزاير« وزميله يف 
اإلجرام »خالد اجلزار« الهارب من العدالة اجلزائرية 

واملتشرد يف الدول األوروبية اآلن. 
حتدث  لم  أنه  يرى  أغلبيته  يف  الشعب   
مع  سواء  السابق  النظام  مع  الكبرى  القطيعة 
واحدا  شيئا  عدا  ما  القضائية  أو  اإلدارية  األجهزة 
وهو تعهد قيادة اجليش الوطني بأن ال تسفك قطرة 
احلراك.  بسبب  اجلزائري  الشعب  من  واحدة  دم 
وال  انتعش  اقتصاد  وال  اجتماعية حتسنت  حياة  ال 
مستشفيات أصلحت وال إدارة تغيرت، فدار لقمان 
ما عدا مدخلها  بقيت على حالها يف معظم غرفها 
حراسه  بعض  بسجن  بسيطا  تغييرا  عرف  الذي 

ونقلهم إلى سجن احلراش.
عشية  بني  تتغير  ال  األمور  إن  كل  على   
وضحاها، فأي مسؤول اآلن يف أي مستوى كان عليه 
وجتبره،  وأفعاله  ألقواله  حساب  ألف  يحسب  أن 
فسجن احلراش لن يغلق أبوابه الشعب، لن يسكت 
والتاريخ ال ينسى وأن املال العام لم يعد سائبا يفعل 

به املجرمون خائنو األمانة ما يشاؤون.
والثورات  االنتفاضات  معظم  تاريخيا،   
ولنا عبرة  املاضي،  تسير نحو األحسن وليس نحو 

ملن يعتبر مبظاهرات 08 ماي 1945.
القادم  األسبوع  يف  اهلل  شاء  إن  عودة  ولنا   

ملواصلة هذا املوضوع.

بقلم:  الدكتور عز الدين معزة - كاتب 	

حول الديمقراطية 
والدولة المدنية

رفع حراكيو جمعة   
51 شعار »دولة 

مدنية ماشي عسكرية«  
فهل هذا المطلب جديد؟ 

بعد أن رفعوا في الجمعة 
األولى من الحراك 

»ال للعهدة الخامسة – 
الشعب الجيش – خاوة 

خاوة«.
هل يستطيع شعار   

»دولة مدنية« أن 
ينقل الجزائر من 

وضعها الحالي إلى وضع 
أفضل؟ أم هو مجرد 

فقاعة تطفو على سطح 
شوارعنا كل جمعة؟ 



 » »اعتراض اعتراض 109109 »حراق »حراق

تدميُر َمخبأ للجماعاِت اإلرهابّية بعين الدفلىتدميُر َمخبأ للجماعاِت اإلرهابّية بعين الدفلى
مخبأ  الدفلى،  بعني  اللوح  جبل  مبنطقة  أمس  أول  نّفذتها  ومتشيط  بحث  عملية  إثر  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة   دمرت 

.للجماعات اإلرهابية يحوي 3 قنابل تقليدية الصنع ومولدين كهربائيني، باإلضافة إلى ألبسة وأغطية وأغراض أخرى
 وأوضح بيان صدر عن وزارة الدفاع أمس اإلثنني أنه، يف إطار محاربة اجلرمية املنظمة، ضبط حراس احلدود بتلمسان 3.800

.كيلوغرام من الكوكايني و08 كيلوغرامات من الكيف املعالج و12380 قرصا مهلوسا
 وبتمنراست، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 3 أشخاص وضبطت مركبتني رباعيتي الدفع و9 مولدات كهربائية ومطرقتي

.ضغط. يف حني، ضبط عناصر الدرك الوطني بندقية صيد ومسدس آلي بسعيدة
 من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاوالت هجرة غير شرعية هّم بها 109 أشخاص كانوا على منت قوارب تقليدية الصنع

 بكل من تلمسان ووهران والشلف وسكيكدة وعنابة والطارف. يف حني، مت توقيف 21 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة
.بكل من عني صالح وتيارت وتبسة واألغواط وجانت وتلمسان

 رحمة عمار
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الُمعتَدى عليها وقفات احتجاجّية تضاُمِنية مع األستاذة 

َشلــــٌل بالمؤّسســــاِت الَتربوّيـــة بقالمــــة
 شّن، يوم أمس اإلثنني، املجلس الوطني املستقل ملستخدمي التدريس لقطاع التربية

 ثالثي األطوار بقاملة إضرابا عن العمل يدوم يومني، ملساندة مطالب أساتذة الطور االبتدائي
 الذين نظموا - هم كذلك - وقفة احتجاجية من أمام مديرية التربية بقاملة، متسكا مبطالبهم

.التي رفعوها إلى الوزارة الوصّية
 ويف حركة احتجاجية اصطلح على تسميتها »وقفة استرجاع الكرامة«، جرى التأكيد

 على مساندة األستاذة )ح. ل( التي تعرضت العتداء بالضرب من طرف ولي تلميذ،،
 حيث مت تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس من أمام مديرية التربية، ُتتبع بوقفة أخرى ينظمها
 اليوم الثالثاء أساتذة الطورين املتوسط والثانوي، حسب بيان نقابة الكنابست، الذي تلقت

 جريدة »أخبار الوطن« نسخة منه. يذكر أن البيان فصل يف حيثيات وأسباب اإلضراب
 والذي جاء بسبب عدم تطبيق املادة )03/06(، ما أدى إلى استفحال ظاهرة الال أمن داخل

.املؤسسات التربوية
 وحسب البيان دائما، فإن األسباب األساسية لشن اإلضراب هو غلق مدير التربية باَب

  احلوار، بعد طلب النقابة مقابلته شهر سبتمبر املاضي غير أن الطلب لم يلق استجابة من قبله.
 هذا، وحسب مديرية التربية التابع للوالية، فقد بلغت نسبة إضراب الطور االبتدائي 16.50
 باملائة، و30 باملائة بالنسبة إلى أساتذة الطور املتوسط. يف حني، سجل الطور الثانوي نسبة
 إضراب قدرت بـ 31 باملائة. لإلشارة، فقد نددت مديرية التربية يف بيان لها بالظاهرة الغريبة
 التي تفشت يف الوسط التربوي بالوالية، املتمثلة يف االعتداء على األستاذة، مؤكدة أنها تقف

.يف صف األستاذة يف الدعوى القضائية ضد ولي التلميذ
 خديجة بن دالي

بقلـــم: ريــاض هـــويلي

 الِعصابــُة..
 الشعُب

 َطالبوا برٍد َرسمي من الوالي

 أصحــاُب الّطعــون بأحياء
ـون  الُعبـور بسكيكدة يحتجُّ

 احتج، يوم أمس، سكان الصفيح أصحاُب الطعون الذين مت إسقاطهم من
 قائمة املستفيدين من عملية الترحيل التي كانت الوالية قد شرعت فيها منتصف
 السنة ما قبل املاضية. وطالب احملتجون والي الوالية اجلديد عيسى عروة بضرورة

 الرد على طعونهم التي تأخرت بعد أن أكد السكان أنهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية
 وسط عدد من األكواخ املهدمة التي زادت يف مأساتهم وحولت يومياتهم إلى كابوس

.وجحيم ال يطاقان
 ويف هذا السياق، طالب أصحاب الطعون، يف لقاء مع »أخبار الوطن«، الوالي

 عيسى عروة بالتدخل عاجال من أجل الرد على طعونهم التي مر عليها أكثر من
 سنتني دون أي جديد يذكر بشأن تسوية وضعهم املزري، متمسكني بشرعية طعونهم
 خاصة وأنهم من أبناء تلك األحياء املرحلة، متمسكني بإعادة إدراجهم ضمن قوائم

.املرحلني يف العملية املرتقبة يف األسابيع املقبلة
 نشير إلى أن والي سكيكدة كان قد أعطى خريطة برنامج لعملية الترحيل

 واإلسكان التي ستنطلق منتصف الشهر املقبل، على أن تنتهي نهاية ماي املقبل.
.وستمس كل طالبي السكن دون استثناء، حيث تعهد بأن يعطى السكَن ُمستحُقوه
 جمال بوالديس

   »إذا الّشعُب يوًما أراَد 
احلياَة؛ فال ُبدَّ أّن يستِجيَب 
الَقدر«؛ وألنَّ قدَر اجَلزائر 

واجلزائريني هو الِكفاُح 
ِمن أجِل احُلرّيِة، وامُلقاومُة 
لمّيِة ِمن أْجل الَعدالِة  السِّ

االجتماعّيِة، َفقد كاَن 
الَعاشُر ِمن َشهر ِفيفري 

2019 فارًقا يف َتاريِخ 
اجَلزائر املعاصر؛ فارٌق من 

حيُث االعتداِء على َطبيعِة 
الّشعِب وتاريِخه بإعالن 
ِعصابِة امَلخلوع َترشيَحُه 
لُعهدٍة خاِمَسة دوَن حياٍء 

، ُمتناسيا أّن  وال َوجلٍّ
اجَلزاِئر ِملٌك لَشعٍب َيرفُض 

أن َيسِقي أرَضها بغيِر 
ماء، ُمتناِسيا أّن اجَلزائَر  الدِّ

ًة.  ال ميِكُن أن تكوَن َملكيَّ
وإن أرادات أن تكون َملكية.. 

َفلن َتكون َملكّية؛ فثورُة 
الّتحريِر امُلباركة أقَسمت 

أّنْ تبَقى اجلزائُر جمهوريًة 
تغييَر  شعِبيًة، ُمتناسيًا أن الَّ

ُسّنٌة ِمن ُسَن الَكون، 
متناِسيا أنَّ قانوَن الّطِبيعِة 

يرفُض اخُللوَد، وأّن دورَة 
احَلياِة َكما َسّماها الّزعيُم 
مُز »آيت أحمد« ترفُض  الرَّ

اجُلموَد.
 كاَن ذاك الّيوُم امَلشؤوُم 
فارًقا؛ ألّن اإلعالَن عن 

»ُعهدِة الَعار« جعَل الّرَب 
يقوُل للّشعِب: »أْمُرَك 

أْمِري«؛ وُهنا، اسَتيقَظِت 
ر الغضُب ُمعِلًنا  الِهَمم، وتفجَّ
ثورًة ِسلمّيًة بعَد اْثَني َعشَر 

يوًما. نحُن هنا نتحّدُث 
عن الّثاني والِعشرين من 

فيفري، عن ُجمعِة الّرفِض، 
ُجمعة الَغضب، ُجمَعة 
إسقاِط امَللكّية، ُجمَعة 
راِخ يف وجِه  الَقوِل والصُّ

الِصعابة: »َكفى..عشروَن 
سنًة َبركات!«.

عاَر  ُر الشِّ ولعلَّ اجلميَع يتذكَّ
ي الّذي زلزَل األرَض  امُلدوِّ
من َتِت أقَدام الِعصابة: 

»ِجيبوا الِبياري، ِزيُدو 
الَصاعقة، ماَكاْش اخَلاْمَسة 
يا بوتفليقة«. وبالِفْعل، كاَن 

عِب ما أراَد، َفسقَطِت  للشَّ
اخَلاِمسة، وَسقطِت 

الِعصابُة، وتّقَق - ِفيما 
َبعد - َتقِدمُيها ِللعدالة 

َجماعاٍت وُفرادى!
ُق إرادُة  َهكذا إذن، َتتحقَّ
عوِب  عوِب، وإراَدُة الشُّ الشُّ

ِمن إرادِة اهلل؛ واَل َمردَّ 
إلرادِة اهلل وال إلرادِة 
عوِب يف الّتغيير؛  الشُّ
فُشكًرا للّشعب الّذي 

أسقَط اخلاِمَسة، وأذاَق 
الِعصابَة َمرارة الَعلقِم. 

وُشكًرا لقاَدِة اجَليش 
ولِة ِمن  وإطاراِت الدَّ

الَتحُقوا بالشعبِّ وآَمنوا 
بإراَدِته. ُشكًرا للَحراِك يف 
انِتظار ِبناء َجزاِئر احُلرّية 

والّدميقراِطّية والَعدالة 
االجتماعية!

القصوى

º21
الصغرى
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 اكُتِشفت شهر جانفي المنقضي بتبسة 

ـــل بترميــــم الُفسيفســاء الرومانّيـــة بـــن ُدودة ُتعجِّ
 أكدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بتبسة على ضرورة الترويج إعالميا للثقافة احمللية للوالية قصد التعريف باملنطقة وآثارها الرومانية القدمية، التي تشهد على تعاقب 

 احلضارات، معربة عن إعجابها باملناطق األثرية التي وقفت عليها، قائلة إن معظم اجلزائريني يجهلون ما حتتويه تبسة من مواقع سياحية.و يف إطار زيارة عمل وتفقد قامت بها الوزيرة
 لوالية تبسة احلدودية والتي تدوم يومني، وقفت الوزيرة على ما تزخر به املنطقة األثرية الرومانية. وقالت بن دودة إن والية تبسة لها موروث ثقايف مميز يضم عدة مواقع أثرية واسعة

 تتطلب إعادة االعتبار، مع عدم املساس بالهوية الثقافية وهذا من أجل جذب أكبر عدد ممكن من السياح.  يذكر أن وزيرة الثقافة حتدثت أيضا عن الشروع يف ترميم الفسيفساء
 الرومانية املكتشفة مطلع شهر جانفي من السنة اجلارية يف منطقة بوباديس بنقرين جنوبي عاصمة الوالية، لعرضها يف املتحف العمومي، والذي سيستفيد من مقر اإلذاعة القدمي

.كملحقة للمتحف تعرض فيه أهم القطع األثرية
فيروز رحال

ع.ح

بشار

عبة  اإلطاحُة بعصابة َتمتهُن تزوير العملة الصَّ
 أوقفت قوات أمن دائرة القنادسة، بالتنسيق مع املصلحة الوالئية للشرطة القضائية ببشار، 4 أشخاص، من

 بينهم رعيتان أجنبيتان وحجزت أوراقا نقدية من العملة الصعبة مزورة باإلضافة إلى وثائق رسمية مزورة. وقائع
 القضية تعود الستغالل فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة القنادسة معلومات تفيد بقيام رعية إفريقي بترويج

 وتوزيع وبيع أوراق نقدية من عملة األورو، ليتم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفه على مستوى مدينة بشار،
.مع حجز 08 أوراق نقدية مزورة من فئة 50 أورور كانت بحوزته

 التحري مع الرعية املشتبه فيه مّكَن من حتديد هوية ممونه، ليتم توقيف املشتبه فيه رفقة شريكه على منت
 مركبة سياحيةباملنطقة الزرقاء يف بشار، مع ضبط وحجز ورقتني نقديتني مزورتني من فئة 50 أورو، وكذا املركبة
 السياحية التي كانا على متنها.وبعد استصدار إذن بتفتيش محل سكن الرعية األجنبي، ضبطت قوات األمن
 بطاقة الهوية التي كان يستعملها املوقوف، والتي تبني أنها خاصة بدولة إفريقية غير دولته األصلية وحتمل هوية

.مغايرة لهويته


