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آخر خبر

قطــاٌر يــودي بحيــاة 
شــاب بعيـن الدفلــى

تويف، أمس اجلمعة، شاب دهسه 
قطار على مستوى بلدية أعريب 
بوالية عني الدفلى، حسب بيان 

أوردته مصالح احلماية املدنية.
وأفاد البيان ذاته بأن الشاب يبلغ 
من العمر 17 سنة، تويف منتصف 

نهار أمس و15 دقيقة على مستوى 
منطقة املهارة ببلدية أعريب. كما 

أشارت مصالح احلماية املدنية 
إلى أن القطار الذي دهس الشاب 

كان ينقل املسافرين على خط 
»اجلزائر العاصمة - وهران«.

02
  الجتماع بالوّلة سيضِبط

 آجاَل ُمخّطِط الَعمل

جـراد: حُل أزمات 
البالد لـن يتحّقـق 
بين عشية وضحاها 13

ودزيـــــري يستقيـــلودزيـــــري يستقيـــل

الَحراكّيـون يتمّسكـوَن بمطلـب التَّغييـر واستقاللّيـة الَقضــاء 
جّدد احلراكيون، يوم أمس يف اجلمعة الـ 52 من احَلراك الذي سيحتفل بذكراه األولى األسبوع املقبل، َمطالبهم امُلتمثلة يف ّتغيير النظام ِجذريا، 

كما رافعوا لصالح استقاللية القضاء.

04

10
سيدي بلعباس

المّوالـون ُيطالبـون 
برفـع حصـص العلـف 

05
عين تيموشنت

ُمنتخبـون ببني صاف 
يطالبــون برحيــِل 

»الميــــــر«
06

عنابة
ألفـا وحـدة سكنّيـة 
)عـدل 2( سُتسّلـم 

فـــــي 2020

اتحاد العاصمة

في الجمعة 52: 

أّكد الوزير األول عبد العزيز جراد، 
عشيَة اخلميس املنقضي، أن احلكومة 

عازمٌة على استرجاع ثقة املواطن؛ بتبني 
القيم اإلنسانية املفقودة وتعزيز ثقافة 
اإلخالص يف العمل واملساءلة واحملاسبة 

وإطالق احلريات. وقال جراد إن حلَّ أزمات 
البالد لن يتحقق بني عشّية وُضحاها.

 الّسيناتــورات.. رواتـُب ومكافــآُت
الحيات مجلُس األّمة بين اإللغاء وَتوسيع الصَّ

03
بشير فريـــــك: َمجلُس األّمِة باَت ُملتقى امَلسؤولني امُلتقاعدين

 عامر رخيلــــة: مجلُس األّمِة يحمي اجلزائَر من الَفراغ الّدستوِري

ِنهايــة َموســم ُمبكـــرة ِنهايــة َموســم ُمبكـــرة 

 نهايـــة الخدمــة! نهايـــة الخدمــة!

04
د فلوَل اإلرهاب: اللِّواء شنقريحة يتوعَّ

د قوًيا إلى غاية  سيكوُن الرَّ
استئصالكــم نهائيــــا 

د رئيس أركان اجليش، أمس اجلمعة، فلوَل اإلرهاب ومن يقف وراءهم،  توعَّ
الح أو القانون، حتى استئصالهم  بالّرِد القوي واحلاسم سواء عن طريق السِّ

نهائيا من اجلزائر.

لـــــوراري: املجلس عبء ثقيل على اخلزينة 



02
أخبار السياسة

بعد مناقشة دامت 3 أيام

نـّواُب الـغـرفـة الـُسفـلى يـصــادقـون 
بـاإلجـماع عـلى ُمخـطط عـمِل الحـكومة
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صفية   نسناس
الشعبي  املجلس  نواب  صادق   
املنقضي،  اخلميس  يوم  مساء  الوطني، 
احلكومة،  عمل  مخطط  على  باألغلبية 
خالل جلسة علنية ترأسها رئيس املجلس 
عبد  األول  الوزير  بحضور  شنني  سليمان 
ما  وفق  احلكومة،  وأعضاء  جراد  العزيز 

تنص عليه املادة 94 من الدستور.
عمل  مخطط  على  التصويت  وجاء 
على  جراد  األول  الوزير  رد  بعد  احلكومة 
خالل  النواب  أثارها  التي  التساؤالت 
على  احلكومة  عمل  مخطَط  مناقشتهم 

مدار ثالثة أيام.

 أكد الوزير األول عبد العزيز جراد، عشية 
يوم اخلميس امنقضي، أن احلكومة عازمة 
القيم  بتبني  املواطن؛  ثقة  استرجاع  على 
ثقافة اإلخالص  وتعزيز  املفقودة  اإلنسانية 
وإطالق  واحملاسبة  واملساءلة  العمل  يف 

احلريات.
نواب  انشغاالت  رده على  وقال جراد، يف 
مد  إعادة  إّن  الوطني،  الشعبي  املجلس 
عبر  حتما  متر  املواطنني  بني  الثقة  جسور 
واملكاشفة،  باملصارحة  الفعلي  االلتزام 
بعيدا عن التضليل والتهرب وإطالق الوعود 
اجلديدة  اجلزائر  بناء  أن  موضحا  الكاذبة، 
التي  األزمات  وحل  التحديات  ومواجهة 
وضحاها،   ليلة  بني  يتم  لن  البالد  تعرفها 
طويال ودراسات  جهدا  إلى  يحتاج  بل 

وتصورات لكيفية معاجلتها.
ويف السياق ذاته، كشف املتحدث ذاته أن 
رئيس  قرره  الذي  بالوالة  احلكومة  اجتماع 
املقبلة  القليلة  األيام  خالل  اجلمهورية 
اإلجراءات  ويترجم  األولويات،   سيحدد 
ويضبط اآلجال بدقة للتطبيق الفعلي لكل 
رأسها  وعلى  احلكومة،  برنامج  يف  جاء  ما 
فوارق  لتدارك  االستعجالي  املخطط  تنفيذ 

اجلنوبية  باملناطق  خاصة  احمللية،  التنمية 
واجلبلية والريفية ويف ضواحي املدن.

التطمني،  للغة  جراد  جلأ  ثانية،  جهة  من 
الشعبي  املجلس  نواب  على  رد  حيث 
الوطني بخصوص االنشغاالت التي عبروا 
عنها لدى مناقشتهم مخطَط عمل احلكومة 
وأولوية  خصوصية  تعي  احلكومة  بأن 
عن  وتعرب  التنمية،  ملف  وحساسية 
بهذه  التكفل  أجل  من  للعمل  استعدادها 
عبر  املتوازنة  التنمية  لضمان  االنشغاالت 
كافة جهات الوطن دون إقصاء أو تهميش.
فيما  النواب  بعض  أثاره  ما  وبخصوص   
اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية 
احلكومة  أن  األول  الوزير  ذكر  املستحدثة، 
دائرة   28 من  احلقيقة  يف  تتكون  احلالية 
يف  نفسه  الوزارات  عدد  وهو  فقط،  وزارية 
توسعة  أن  مؤكدا  السابقة،  احلكومات 
الطاقم احلكومي لعدد من الوزراء املنتدبني 
تنظيما  ميتلكون  ال  الذين  الدولة  وكتاب 
لها  التابعني  الوزارات  عن  منفصال  إداريا 
وال ميزانيات مستقلة، لن ينتج عنه عبء 

مالي محسوس.
الـمتعلقة  التدخالت  إلى  تطرقه  ولدى   

إن  جراد  قال  اإلدارة،  جهاز  بإصالح 
تطهير  عينها  نصب  وضعت  احلكومة 
اإلدارة من املمارسات البالية والبيروقراطية 
التي  العملية،  التدابير  من  جملة  عبر 
احلكومة،  عمل  مخطط  بالتفصيل  تناولها 
الالمركزي  التسيير  بتعزيز  االنشغال  وبأن 
وسيسعى  التنفيذي،  اجلهاز  يتقاسمه 
مختلف  يف  األداء  لتحسني  تشجيعه  إلى 

املجاالت.
فأوضح  البطالة،  مكافحة  يخص  فيما  أما 
أن احلكومة تعتمد مقاربة جديدة ملكافحة 
صحية  تغطية  بضمان  وتلتزم  البطالة 
على  العمل  مع  جودة«،  وذات  »متساوية 
كسب رهان اجلودة يف قطاع التربية، مجددا 
بانشغاالت  التكفل  على  احلكومة  عزم 
اإلدماج  أجهزة  إطار  يف  العامل  الشباب 
املتعاقدين  واألعوان  واالجتماعي  املهني 
عميقة  دراسة  خالل  من  واملستخلفني،  
بإيجاد  وذلك  املشكل،   لهذا  ومستفيضة 
مع  الضرورية  اجلسور  ملد  املمكنة  احللول 
احلياة  يف  إدماجهم  بغرض  العمل  سوق 

العملية.
صفية نسناس

حكومته  أمس، أن  األول، أول  الوزير  أكد   
عدة  على  ترتكز  شاملة  مقاربة  ستعتمد 
إجراءات لضمان متويل مخططها، مبا يف ذلك 
املوجودة  األموال  واستقطاب  اجلباية  إصالح 
للصيرفة  قوي  دعم  مع  املوازي  السوق  يف 

اإلسالمية.

بخصوص  النواب  انشغاالت  على  رده  يف  و 
رقمية  معطيات  إلى  العمل  مخطط  افتقار 
أن  أكد  التمويل،  ومصادر  التنفيذ  وآجال 
املخطط يحمل أهدافا واضحة يسهل متابعتها 
أن  إلى  مشيرا  حتقيقها،  تقدم  مدى  وتقييم 
القصير  املدى  على   - ستعتمد  احلكومة 

مقاربة متكاملة وشاملة،  والبعيد-  واملتوسط 
وتقليص  العمومي  اإلنفاق  ترشيد  تقوم على 
ترتيب  إعادة  مع  الدولة،  سير  مصاريف 
األولويات مبوجب قوانني املالية، حيث تعتزم 
املوارد  تنويع   - اإلطار  هذا  يف   - احلكومة 
التحصيل اجلبائي  بزيادة فعالية  للبالد  املالية 

ومراجعة  اجلبائيني  والغش  التهرب  ومحاربة 
نظام الـمزايا اجلبائية.

تعبئة  على  احلكومة  جهود  ستركز  كما   
والكتلة  االدخار  واستقطاب  إضافية  موارد 
لتمويل  املوازية  السوق  يف  املتداولة  النقدية 
الصيرفة  تطوير  مبرزا أن  االقتصادية،  التنمية 

اإلسالمية سيشكل مجاال ستدعمه احلكومة 
توجيه  أخرى  جهة  من  وسيتم  قوة،  بكل 
من  احلقيقيني  مستحقيها  نحو  الدولة  موارد 
عدالة  يحقق  مبا  واملستضعفة  الهشة  الفئات 

اجتماعية أكبر، بحسب الوزير األول.
ص. نسناس

الشعبي  باملجلس  البرملانية  الكتل  رؤساء  دعا 
عمل  مخطَط  مناقشتهم  خالل  الوطني، 
من  السياسي  النظام  طبيعة  لتحديد  احلكومة، 
خالل التعديل الدستوري املقبل، باإلضافة إلى 
منح املعارضة دورها احلقيق واألمرنفس بالنسبة 

إلى البرملان. 
دعا رئيس الكتلة البرملانية حلركة مجتمع السلم 
مناقشة مخطط احلكومة  زنطوط، خالل  مهدي 
التي متت املصادقة عليه، لتحديد طبيعة النظام 
الدستورية  الرؤية  لبناء  سيختار  الذي  السياسي 
البرملان  يقوم  أن  أهمية  على  مؤكدا  القادمة، 
املعارضة  وإعطاء  والرقابي  التشريعي  بدوره 
ورئاسة جلان  املالية  بترؤس جلنة  الطبيعي  دورها 
عزل  صالحية  البرملان  إعطاء  وكذا  التحقيق، 
تفضيل  خالل  من  البرملان  أن  مؤكدا  وزير،  أي 
النظام البرملاني يف الدستور القادم سيكون فاعال 

لتحقيق إرادة الشعب.
أما رئيس الكتلة البرملانية جلبهة املستقبل احلاج 
تتجسد  لن  اجلديدة  اجلزائر  إن  فقال  بلغوثي، 
ُترصُّ  صادقة،  وطنية  جبهة  بتشكيل  إال 
بهدف  الوطنية  الوحدة  وتدعم  الصفوف  فيها 
على حتسني  العمل  عبر  وذلك  الثقة،  استرجاع 
واعتماد  للمواطن  الرفاهية  وتوفير  الشعب  حياة 
احلوار للقيام بالتغيير املنشود واالهتمام باإلنسان 

وضمان حقوقه.
البرملانية  الكتلة  رئيس  أكد  آخر،  جانب  من 
على  بربارة  الشيخ  اجلزائرية  الشعبية  للحركة 
مطالبا  الشعوب،  حتصني  يف  الدميقراطية  دور 
ويحمل  الدميقراطية  القيم  على  مبني  بدستور 
فصال حقيقيا بني السلطات ويحدد نظام احلكم 
بدقة، محذرا من تداعيات »التهور السياسي« يف 

املرحلة القادمة.
 

أمل  لتجمع  البرملانية  الكتلة  رئيسة  أكدت  و 
اجلزائر كرمية عدمان، بدورها، على ضرورة إعادة 
بناء جسر الثقة بني املواطن والسلطة من خالل 
سياسة  إصالحات  يشمل  الذي  الراشد  احلكم 
والشباب،  املرأة  وترقية  واجتماعية  اقتصادية 
بهدف وضع بالدنا يف مأمن، داعية إلى أهمية 

مشروع  حتقيق  سبيل  يف  اجلهود  جميع  تظافر 
اجلزائر اجلديدة.

البرملانية  الكتلة  رئيس  محمد  قيجي  وطالب 
يف  النظر  بإعادة  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 
فئات  بني  الفجوة  لتقليص  االجتماعي  الدعم 
املجتمع، والعمل على القضاء على البيروقراطية 
تعيني  يف  صارمة  معايير  واعتماد  والتهميش 
يف  فاعلني  يكونوا  حتى  الدولة،   يف  املسؤولني 

خدمة املواطن.
والتكفل  الصحية  املنظومة  إصالح  وشكل 
املواطن  معيشة  مستوى  وحتسني  الهشة  بالفئات 
املطلب األساسي لرئيس الكتلة البرملانية حلزب 
أكد  الذي  بورياح،  الوطني خالد  التحرير  جبهة 
غير  الهجرة  ظاهرة  محاربة  ضرورة  على  أيضا 
تطلعاتهم  تلبية  عبر  الشباب،  لدى  الشرعية 
التجار  ردع  عبر  للمواطن  الشرائية  القدرة  ودعم 

واالستمرار يف سياسة الدعم االجتماعي.
أما رئيس كتلة األحرار يوسف جبايلية، فقد ركز 
على أهمية استرجاع ثقة املواطن، كما متحورت 
ما  قروض  النظر يف  إعادة  أهمية  مداخلته حول 
قبل التشغيل التي لم تكلل بنتائج منذ سنوات،  
االجتماعيني  الشركاء  مع  فتح حوار  إلى  إضافة 
يف جميع القطاعات خصوصا يف التربية والصحة 
املرضى  على  انعكست  انتكاسات  تعاني  التي 

إجماال ومرضى السرطان خصوصا.
البرملانية  الكتلة  رئيسة  ركزت  آخر،  جانب  من 
بلدية  والبناء  والعدالة  النهضة  أجل  من  لالحتاد 
التربوية،   املنظومة  مراجعة  ضرورة  على  خمري 
وترجمة وعود رئيس اجلمهورية التي أخذها على 

عاتقه خالل احلملة االنتخابية.
العمال  حلزب  البرملانية  املجموعة  رئيس  ودعا 
الشرائية  القدرة  حتسني  إلى  منير  ناصري 
للمواطن، ومحاربة التهريب الضريبي فضال عن 
استرجاع األموال املنهوبة، باإلضافة إلى ضرورة 
املنظومة  وعصرنة  االستثمار  قوانني  مراجعة 
الضرائب  السيما  القطاعات  رقمنة  مع  البنكية 

واجلمارك.
)و.أ.ج(/ ص.ن

عمد الوزير األول عبد العزيز جراد، أول أمس، 
إلى تدارك تصريح ويزر الصحة عبد الرحمن بن 
بوزيد لدى تطرقه إلى قطاع الصحة، الذي كان 
موضوع الكثير من التدخالت، حيث ذكر جراد 
بـاألهمية التي توليها احلكومة لهذا القطاع من 
ومتساوية  كاملة  صحية  تغطية  ضمان  أجل 
املؤسسات  تكثيف  جانب  إلى  جودة،  وذات 
والتكفل  والعالجية  االستعجالية  اجلوارية 

الكلي مبصالح التوليد.
السرطان  مبرضى  التكفل  يخص  وفيما   

بالسرطان مبختلف  اخلاص  الدواء  وفرة  وضمان 
أصنافه، أشار الوزير األول إلى أن تصريح وزير 
بالعالج  املبتكرة اخلاصة  األدوية  الصحة بشأن 
الكيميائي والعالج املوجه والعالج املناعي »قد 
أن  إلى  مشيرا  الصحيح«،  سياقه  عن  أخرج 
تصريح الوزير لم يرد فيه أن الدولة تعتزم وقف 
العتبارات  بالسرطان  اخلاصة  األدوية  شراء 
اقتصادية، مؤكدا أن خطابه كان موجها للخبراء 
الدولي  العلمي  امللتقى  خالل  واألخصائيني 
مراعاة  ضرورة  على  حلثهم  بالسرطان،  اخلاص 

وجناعة  للدواء  الطبية  املنفعة  بني  املوازنة  معيار 
العمل الطبي، مؤكدا أن ما يؤكد التزام الدولة 
بضمان وفرة دائمة للدواء اخلاص بالسرطان هو 
تخصيصها أزيد من 60 مليار دينار سنويا لتوفير 
أدوية ومسلتزمات معاجلة السرطان، مشيرا إلى 
الدولة  توفرها  التي  السرطان  أدوية  بعض  أن 
لكل  سنتيم  مليون  إلى  السنوية  كلفتها  تصل 
مريض.                          صفية  نسناس

االجتماع بالوالة سيضِبط آجاَل ُمخّطِط الَعمل 
جراد: حلُّ أزماِت البالد لن يتحّقَق بين عشّيٍة وضحاها 

•  الِوزاراُت اجَلديدة لن ُتدَث عبئا ماليا   

جراد يتدارك بن بوزيد:
حيح!  تصريُح الوزيِر أخِرج عن سياقه الصَّ

إثَر انتقاد غياب آليات الّتنفيذ..  الوزير األول:
 َسنعتمُد مقاربًة شاِملة لضماِن تمويل َمخّطِط َعملنا 

دعوات لمنح المعارضة دورها الطبيعي 
رؤساُء الكتِل َيدعون للَفصل في طبيعِة 

النِّظام السياسّي 



عمار  قردود
 عاد احلديث، مجدًدا، عن ضرورة إلغاء 
مجلس األمة؛ وذلك بالتزامن مع حتضير جلنة 
قبل  الدستور،  تعديل  ملسودة  لإلعداد  اخلبراء 
عرضها على االستفتاء الشعبي. ومطلب إلغاء 
مجلس األمة واالكتفاء ببرملان من غرفة واحدة 
ليس جديًدا أو وليد اليوم، بل هو مطلب قدمي؛ 
األحزاب  مقترحات  يف  جاء  وأن  له  سبق  إذ 
التي تعاقبت تباًعا على اجللسات واملشاورات 
مع مدير الديوان بالرئاسة سابًقا أحمد أويحيى 

حول التعديل الدستوري يف جويلية 2014.
القانون  يف  ومختصون  خبراء  أجمع 
حديثهم  يف  ووزراء،  وسياسيون  الدستوري 
لـــ«أخبار الوطن«، على ضرورة إلغاء مجلس 
ُيؤدي  ال  ألنه  للبرملان(،  العليا  األمة )الغرفة 
منحه  أو  بالبالد  التشريعية  احلياة  يف  دور  أّي 
على  التشريع  من  متكنه  أوسع،  صالحيات 
الشعبي  )املجلس  السفلى  غرار الغرفة 

الوطني(.
يف  املعدل  الدستور  من   98 املادة  وتنص 
مجلس  مبوجبه  استحدث  والذي   ،1996

التشريعية  السلطة  أن »ميارس  على  األمة، 
املجلس  وهما  غرفتني،  من  يتكون  برملان 
السيادة  وله  األمة.  ومجلس  الوطني  الشعبي 
يف إعداد القوانني والتصويت عليها«. والواضح 
أن الدستور يعتبر البرملان بغرفتيه فضاء للتشريع 
والتصويتع، أي أن دور مجلس األمة ال يقل 
أهمية عن دور املجلس الشعبي الوطني.فيما 
القانون العضوي رقم 99 ـ 02 املؤرخ يف الثامن 
من مارس 1999، الذي يحدد تنظيم البرملان 
قّيد  باحلكومة،  بغرفتيه وعملهما وعالقاتهما 
وهنا  التشريع  مجال  يف  األمة  مجلس  دور 

مكمن املشكلة - بحسب اخلبراء الدستوريني. 
فالصالحيات التشريعية ملجلس األمة حالًيا ال 
من  املتأتية  القوانني  على  املصادقة  تتعدى 
وهو  الوطني،  الشعبي  املجلس  عبر  احلكومة 
ما حّولها ملجرد غرفة تسجيل، بحسب العديد 
األمة  أن مجلس  يؤكدون  الذين  اخلبراء،  من 
مت استحداثه يف ظل ظروف سياسية خاصة، 
شأنها  من  سياسية  قوة  بروز  احتمال  ملواجهة 
قد  القائم،  السياسي  النظام  طبيعة  تهديد 
يف  حصل  مثلما  تشريعية  انتخابات  تفرزها 

بداية تسعينيات القرن املاضي.
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مجـلُس األّمـِة بـين إلـغاِئه
 وتـوسـيـِع صـالحـّياتـِه 

فرئيس  قانونية؛  أزمة  حاليا  األمة  مجلس  يعرف 
رئيس  صالحيات  له  ليس  بالنيابة  األمة  مجلس 
مجلس األمة املنتخب، وهذا ما يعرض القوانني 
القادمة وجلسات املجلس إلى فراغ قانوني كبير، 
بضرورة  السيناتورات  من  عدد  طالب  ولهذا 
إلى  األمور  إعادة  بغية  اجلمهورية  رئيس  تدخل 

نصابها الدستوري والقانوني.
القادر  عبد  األمة  رئيس مجلس  استقالة  بعد 
حسب  بذلك،  اجلمهورية  رئيس  وإخطار  صالح  بن 
الدستور والقانون الداخلي للمجلس وفًقا للمادة رقم 6 التي تنص على 
أنه يف حالة استقالة رئيس مجلس األمة يجتمع مكتب املجلس وجوًبا 
يف ظرف 48 ساعة إلثبات الشغور، ويف ظرف 15 يوًما ُينتخب رئيس 

لم  قوجيل  بالنيابة صالح  املجلس  رئيس  أن  إال  األمة.  ملجلس  جديد 
يعقد اجتماع مكتب املجلس تقريًبا ملدة شهر، ليتم بعد ذلك استدعاء 
مكتب املجلس، وكان االعتقاد أن سبب ذلك كان من أجل إثبات حالة 
الشغور والذهاب نحو انتخاب رئيس مجلس أمة جديد، حسب ما ينص 
عليه القانون. إال أن قوجيل جتاوز كل هذه اإلجراءات القانونية ونّصب 

نفسه رئيًسا للمجلس دون املرور على االنتخابات واالقتراع السري.
و بحسب مصادر »أخبار الوطن«، فإن رئيس اجلمهورية لم يحسم 
بعد يف قرار إلغاء مجلس األمة خالل التعديل الدستوري املقبل، وهو 
يف انتظار مقترحات اخلبراء واملعنيني ولهذا أرجأ تعيينه ألعضاء الثلث 
مجلس  رئيس  شغور  حالة  إلعالن  األخضر  الضوء  يعِط  ولم  الرئاسي 

األمة وانتخاب الرجل الثاني يف سلم الدولة.
عّمــــــار قـــردود

الوطنية  اللجنة  ورئيس  احملامي  أكد 
اإلنسان  حقوق  وحماية  لترقية  االستشارية 
الوطن«،  لـــ«أخبار  قسنطيني،  فاروق  سابًقا 

أن وجود مجلس األمة هو مجرد حرق ألموال 
احملدودة  العمومية، بسبب صالحياته  اخلزينة 
جًدا واملقتصرة على تسجيل القوانني واملوافقة 

عليها«، لكنه ال ميلك سلطة التغيير أو اقتراح 
أو تعديل القوانني، وأضاف يقول:« لقد حان 
الوقت للتخلص منه«.                ع. قردود

تراوحت تصريحات وزراء وبرملانيني ووجوه 
سياسية وحتى والة سابقني بني مطلبني رئيسني 
هما: إما إلغاء مجلس األمة أو توسيع صالحياته 
من أجل منحه فاعلية، بدل وضع الركود الذي 

يطبع نشاطه احلالي بحسبهم.

خوذري: الُمشكلة في َعدم تطبيِق 
ستور  نصوص الدُّ

األسبق  الوزير  خوذري  محمود  قال 
له  أدلى  تصريح  يف  البرملان،  مع  للعالقات 
يف  تكمن  ال  املشكلة  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
مهامه  الدستور  له  حدد  الذي  األمة  مجلس 
تقل  ال  مهام  وهي  متناهية،  بدقة  به  املنوطة 
الشعبي  باملجلس  املنوطة  تلك  عن  أهمية 
يف  يتمثل  احلاصل  اإلشكال  ولكن  الوطني. 
ـ   99 رقم  العضوي  العضوية، كالقانون  القوانني 

02 املؤرخ يف 8 مارس 1999، الذي يحدد تنظيم 
البرملان بغرفتيه وعملهما وعالقاتهما باحلكومة، 
والذي قّيد دور مجلس األمة يف مجال التشريع.

بشير فريك: َمجلُس األّمة باَت 
ُملتقى المسؤوليَن الُمتقاعدين

دعا الوالي األسبق بشير فريك، يف تصريح 
األمة  مجلس  تضمني  إلى  الوطن«،  لـــ«أخبار 
ال  حتى  نهائًيا،  إلغائه  أو  التشريع  صالحيات 
بات  إنه  قال  للمصادقة.و  غرفة  مجرد  يبقى 
بسبب  خاصة  املتقاعدين  للمسؤولني  ملتقى 
تعيني الثلث الرئاسي. وكان من األجدر تسمية 
أن  أساس  على  الشيوخ  مبجلس  األمة  مجلس 

معظم أعضائه من الشيوخ وكبار السن.
محليات  يف  كبير  تزوير  بوقوع  فريك  أقر  و 
1997، خاصة بعد إنشاء مجلس األمة مبوجب 

ثلثي  على  اشترط  والذي  اجلديد،  الدستور 
وهو  احملليني،  املنتخبني  من  يكونوا  أن  أعضائه 
املجالس  غالبية  األرندي يحصل على  ما جعل 
املنتخبة، وقال »أذكر أنه - يومذاك - استقبلت 
بصفة شخصية من طرف اجلنرال محمد بتشني 
على مستوى الرئاسة بصفتي والًيا لوالية عنابة، 
مع  جتربة  أول  هي  هذه  يومها:  بتشني  لي  وقال 
تكون  ال  أن  نتمنى  نحن  لذلك  األمة  مجلس 
هناك مفاجآت، وبالتالي يجب أن تكون األغلبية 

لألرندي يف هذه االنتخابات«.

بن عجمية: َطالبنا بإلغاِء َمجلس 
األمَّة وبتشكيِل ُحكومة من األغلبية 

الَبرلمانّية
مجتمع  حركة  باإلعالم يف  املكلف  كشف 

السلم بو عبد اهلل بن عجمية أن حزبه فتح عدة 
ورشات للنقاش بخصوص الدستور، مشيًرا إلى 
كان  ما  بقدر  النصوص  يف  يكن  لم  املشكل  أن 
أن  عن  كاشًفا  لتطبيقها،  السياسية  اإلرادة  يف 
يلغى  واحدة  بغرفة  برملانًيا  نظاًما  اقترح  حزبه 
مبوجبه مجلس األمة، الذي اتهمه بعرقلة العمل 
التشريعي، باإلضافة إلى الفصل بني السلطات 
وليس التوازن وذلك بتقليص سلطات التعيني، 
وليس  فقط  التنفيذية  املجالس  يف  يكون  حيث 
تخفيض  إلى  باإلضافة  التمثيلية  املجالس 
صالحيات الرئيس، وكذا تشكيل احلكومة من 
األغلبية البرملانية الفائزة والتي تعمل ببرنامجها 

ال برنامج رئيس اجلمهورية.
 أميرة سليم: قراُر إلغاِء مجلس 

لطة األّمة من عدِمه يرجُع للسُّ

الوطنية  اجلالية  عن  النائب  أوضحت 
باخلارج أميرة سليم، لـــ«أخبار الوطن«، أنه من 
تعديل  وصالحية  التشريع  سلطة  منح  األفضل 
نحو  الذهاب  عن  بداًل  األمة  ملجلس  القوانني 
من  العليا  الغرفة  هذه  ألن  نهائًيا،  وجوده  إلغاء 
البرملان طاملا كان وجودها مهما ومفيدا، وجّنب 
اجلزائر مخاطر كثيرة خاصة العام املاضي عندما 

تفادينا الفراغ الدستوري بعد استقالة بوتفليقة.
مجلس  إلغاء  قرار  أن  إلى  سليم  أشارت  و 
األمة من عدمه يبقى يف يد السلطة التي باشرت 
الوطنية  الشخصيات  مع  مشاورات  سلسلة 
واألحزاب السياسية من أجل تعديل الدستور، 
وإذا رغبت األغلبية يف إلغاء مجلس السيناتورات 

كان لها ذلك.
عّمــــــار قـــردود

بعد استقالة بن صالح 
منصُب رئيِس َمجلس األّمة شاغر! 

فاروق قسنطيني:
َمجلس األّمِة هدٌر ألموال الَخزينة الُعمومّية

رشيد لوراري:
إما إلغاُء الَمجلس أو توِسيُع َصالحّياته 

»اجلزائر1«،  بجامعة  الدستوري  القانون  لوراري أستاذ  رشيد  دعا 
ال  بات  أن  بعد  األمة  مجلس  إلغاء  إلى  الوطن«،  لـــ«أخبار  تصريح  يف 
يقدم وال يؤخر يف شيء، بل أصبح وجوده ُيشكل عبًئا ثقياًل على كاهل 
بطالة  يف  يوجدون  )السيناتورات(  أعضائه  معظم  ألن  العمومية،  اخلزينة 
التي  املعتبرة  ناهيك عن عدم تقدميهم أي خدمات نظير األموال  مقنعة، 

البرملانية،  واحلصانة  الكثيرة  االمتيازات  عن  احلديث  دون  منها  يستفيدون 
بحسب توضيحه.

و أشار لوراري إلى ضرورة تدخل الدولة لوضع حد لهذا االستنزاف اخلطير للمال العام، 
واقترح حلني: إما إلغاء مجلس األمة أو منحه صالحيات معينة على رأسها تعديل القوانني، 

ومِلا ال السماح له بالتشريع مثله مثل املجلس الشعبي الوطني.
التشريع  التشريعية يف عملية  السلطة  املتحدث ذاته على ضرورة عدم تقييد  أّكد  كما 

باعتبارها مهمتها األساسية حسب ما ينص عليه الدستور احلالي.
ع. قردود

عامر رخيلة:
َمجلس األّمة يحِمي الجزائَر من الفراغ الّدستوري 

يعتقد عامر رخيلة اخلبير الدستوري، يف حديث لــ«أخبار الوطن«، 
كبيرا،  سياسيا  خطأ  ُيعتبر  احلالي  الظرف  يف  األمة  مجلس  إلغاء  أن 
وقد يصبح خطيئة، ونصح السلطة بعدم االجنرار وراء الدعوات املنادية 
بذلك، رغم اقتناعه بأن وجود مجلس األمة من الناحية التشريعية ال 

معنى له بتاًتا، لكن من الناحية الدستورية والسياسية هو مبثابة صمام 
أمان للجزائر بالنظر إلى دوره الكبير يف جتنيب البالد ويالت الوقوع يف الفراغ 

الدستوري، وهو ما حدث يف 2 أفريل املاضي بعد استقالة الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة.

و أفاد رخيلة بأن نظام البرملان بغرفتني يصلح للدول االحتادية والفيدرالية واملركبة وليس 
لدولة مثل اجلزائر، وقال إن ما يناسب البالد هو نظام برملان الغرفة الواحدة وهو ما سارت 
1996، حيث مت استحداث مجلس األمة نتيجة ألوضاع  1963 وحتى  عليه اجلزائر منذ 
خاصة - آنذاك - اضطرت السلطة ألسباب معينة قد تتحول إلى انزالق خطير إلى إنشاء 

مجلس األمة ليكون كابحا ألي انزالق يف املجلس الشعبي الوطني. 
إلغاء مجلس األمة توسيع صالحياته بأن يكون له سلطة  اقترح رخيلة عوًضا عن  و 
إصدار القوانني وتشريعها وتعديلها، خاصة أن رئيسه يعتبر الرجل الثاني يف السلم التراتبي 

للدولة يف البالد.
ع. قردود

بوزيد لزهاري:
مجلُس األّمِة ليَس بدعًة والمطلوب َمنحُه سلطَة 

التَّشريع

بوزيد  الدستوري  واخلبير  اإلنسان  الوطني حلقوق  املجلس  رئيس  أكد 
لزهاري، لـــ»أخبار الوطن«، أنه من الصعب على مجلس األمة يف اجلزائر أن 

يكون دوره يف مستوى دور مجلس الشيوخ يف أمريكا وفرنسا وبريطانيا املعتمد على 
نظام الذهاب واإلياب، وذلك الفتقاد اجلزائريني الثقافة الدستورية.

»مجلس  أو  الشيوخ«  »مجلس  لتكون  األمة«  »مجلس  تسمية  تغيير  لزهاري  اقترح  و 
الشورى«، والذي يعد مبثابة الغرفة التشريعية الثانية، وهذا النظام معمول به فى أغلب دول 

العالم التي لها تاريخ طويل فى احلياة البرملانية.
عّمــــــار قـــردود

بحسب مقترحات التعديل الّدستوري. . خبراء لـ»أخبار الوطن«:

•   الّسيناتورات. . رواتٌب دوَن صالحيات   
•   َمنصب رئيِس َمجلس األّمة شاغ!   

سياسيون وبرلمانيون ووزراء ووالة سابقون:

إّما إلغاُء َمجلس األّمة أو توسيُع صالحّياِته



04
أخبار السياسة

اللواء شنقريحة يتوعد فلوَل اإلرهاب:

سيكون الرد قويا إلى 
غاية استئصالكم نهائيا 
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رحمة  عمار 
الوطني  الشعبي  اجليش  أركان  رئيس  أكد 
بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، أمس اجلمعة، 
العسكرية  للناحية  زيارته  من  الثاني  اليوم  يف 
إلى  والوقوف  دعمه  بتمنراست،  السادسة 
جانب املفرزة التي كادت أن تكون عرضة لفعل 
إرهابي مؤخرا، يف محاولة بائسة راح ضحيتها 
الشهيد اجلندي املتعاقد بن عدة ابراهيم، الذي 
متكن بشجاعته ويقظته من إفشال هذه احملاولة 
مجددا  ووحدته،  زمالئه  إنقاذ  ومن  اليائسة، 
تقدمي تعازيه ألهله وذويه، مؤكدا فخر مؤسسة 
اجليش بالعمل البطولي الذي يقوم به رجالنا، 

داعيا اجلميع لالقتداء به.
النتائج اإليجابية التي ما فتئت  اللواء أن  وأبرز 

يف  حتققها،  الشعبي  الوطني  اجليش  وحدات 
املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب  مكافحة  مجال 
التحكم  بعدما ساهمت يف  اإلشادة  تستوجب 
البالد.  يف  األمني  الوضع  يف  كاملة،  بصفة 
الشعبي سيظل دوما  الوطني  مؤكدا أن اجليش 
غاية  إلى  الضالة  »الشراذم  ملواجهة  باملرصاد 

استئصالها نهائيا من أرض اجلزائر الطيبة«.
»وأنا  يقول:  بالنيابة  األركان  رئيس  وأضاف 
احلدود  أقصى  من  املكان،  هذا  من  اليوم 
تيمياوين،  من  وبالتحديد  لبالدنا،  اجلنوبية 
يقف  وملن  ولعمالئهم  اإلرهابيني  لهؤالء  أقول 
فشلت  واليائسة  اجلبانة  محاولتكم  إن  وراءهم 
قواتنا  أفراد  ويقظة  وشجاعة  بسالة  بفضل 
املسلحة، أمثال الشهيد البطل بن عدة إبراهيم، 

الشعبي  الوطني  أننا يف اجليش  ولتعلموا جيدا 
نرد  ونعرف كيف  باملرصاد،  لكم  دوما  سنكون 
لكم الصاع صاعني، فنحن سادة هذه األرض 
اختيار  نحسن  امليدان،  سادة  ونحن  الطيبة، 
الشنيعة.  جرائمكم  على  للرد  واملكان  الزمان 
وسيكون الرد قويا وحاسما بقوة السالح، وبقوة 
هذه  من  نهائيا  استئصالكم  غاية  إلى  القانون 
األرض الشريفة، وتخليص وطننا من دنسكم 

وشروركم. »
واألفراد عن  اإلطارات  أمام  اللواء  وأعلن  هذا، 
بن  البطل  للشهيد  الشجاعة  وسام  منح  قراره 
قيادة اجليش  وتقديرا من  إبراهيم، عرفانا  عدة 
قدمها  التي  بالتضحيات  الشعبي  الوطني 

الشهيد يف سبيل الوطن.

موفق  رباح
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  استقبل 
اليوناني  اخلارجية  وزير  اخلميس،  األول  أمس 
بيان  به  أفاد  حسبما  ديندياس«،  »نيكوالوس 

لرئاسة اجلمهورية.
وتلقى الرئيس تبون دعوة لزيارة اليونان من قبل 
أمس  صباح  حل  الذي  اليوناني  اخلارجية  وزير 
باجلزائر. وكان امللف الليبي أبرز امللفات التي مت 
اليونانية، حيث  اجلزائرية  املباحثات  يف  تناولها 
أثنى وزير اخلارجية اليوناني على الدور اإليجابي 
الليبية،  املعضلة  حل  يف  اجلزائرية  للدبلوماسية 

وقال إن أثينا تدعمها.
كما استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
والتعاون  اخلارجية  وزير  املنقضي،  اخلميس 
الشيخ  ولد  إسماعيل  باخلارج  واملوريتانيني 
املوريتاني  الذي سلمه رسالة من نظيره  أحمد، 

محمد ولد الشيخ الغزواني.
اجلمهورية  رئاسة  مبقر  االستقبال  جرى  وقد 
بوقادوم،  اخلارجية صبري  الشؤون  وزير  بحضور 
الرسمي  الناطق  لالتصال،  املستشار  والوزير 

لرئاسة اجلمهورية بلعيد محند أوسعيد.
ويف تصريح أدلى به للصحافة عقب االستقبال، 
“العالقة  املوريتانية  الدبلوماسية  رئيس  ثمن 
وموريتانيا،  اجلزائر  جتمع  التي  اإلستراتيجية” 
مضيفا بالقول : »ما توصلت إليه من توجيهات 
من طرف الرئيس تبون يدل على متانة العالقة 
الطرفني  عزم  أبرز  وأهميتها«.كما  البلدين  بني 
بهذا  قال  حيث  الثنائية،  روابطهما  تعزيز  على 
أن  ونريد  ممتازة  الثنائية  “عالقاتنا  اخلصوص: 

نعطيها دفعا إلى األمام”.
وبعد أن أشار إلى أن الرئيس تبون حمله جملة 
من الرسائل إلى نظيره املوريتاني، ووجه له دعوة 
الشيخ  ولد  خلص  اجلزائر،  الى  بزيارة  للقيام 
التفاؤل  بكثير من  هنا  “أذهب من  القول:  إلى 
اجلزائر  جتمع  التي  املتميزة  العالقة  بخصوص 

وموريتانيا”.
تدعم  بالده  أن  املوريتاني  اخلارجية  وزير  وأكد 
اجلزائر  به  تقوم  الذي  واإليجابي«  الدور«البناء 
باقتراح  وترحب  الليبية،  لألزمة  حل  إليجاد 
الرئيس عبد املجيد تبون باحتضان اجلزائر للحوار 

بني األشقاء الليبيني.

مشتركة  صحفية  ندوة  يف  الشيخ،  ولد  وأفاد 
عقدها مع وزير الشؤون اخلارجية صبري بوقدوم، 
رًدا عن سؤال بخصوص موقف بالده من اقتراح 
اخلاص  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
الليبيني،  األشقاء  بني  للحوار  اجلزائر  باحتضان 
قائاًل : »نحن نرحب بهذه املبادرة التي نرى فيها 
الليبية  األزمة  حلل  اإليجابي  التطور  من  الكثير 
مخيف«،  مستوى  إلى  ووصلت  تفاقمت  التي 
مشيًرا يف السياق نفسه إلى وجود »تطابق كبير« 
يف وجهات النظر بني البلدين، خاصة ما تعلق 
بإدانة أي شكل من أشكال التدخل األجنبي.

التدخل  هذا  نوع  كان  »مهما  أنه  وأوضح 
هذه  حل  على  يؤثر  أن  ميكن  فإنه  األجنبي، 
أن  مؤكًدا  املنطقة«،  يف  األمن  وعلى  األزمة 
للقيام  اجلزائر وهي مستعدة  مع  »تقف  موريتانيا 

بجهود حلل األزمة«.
الثنائي  التعاون  أن  الصدد،  هذا  يف   وأضاف، 
إقامة خط سكة  إمكانية  مبرًزا  باخلير«،  »يبشر 

حديدية يربط بني البلدين. 

وزير اخلارجية سيزور 
طرابلس قريًبا

بوقادوم،  صبري  اخلارجية  الشؤون  وزير  كشف 
بدوره، عن زيارة سيقوم بها قريبا إلى طرابلس، 
كافة  مع  مستمر  اتصال  »يف  أنه  إلى  مشيًرا 

األطراف الليبية«.

بوقادوم يدعو لعودة سوريا 
للجامعة العربية

من جهة أخرى، ذّكر بوقادوم مبوقف اجلزائر من 
تقم  لم  اجلزائر  أن  إلى  مشيًرا  السورية،  األزمة 
بغلق سفارتها بهذا البلد. ودعا يف السياق نفسه 
الدول العربية إلى قبول عودة سوريا إلى أحضان 

اجلامعة العربية.
املرسوم  إن  بوقادوم  قال  منفصل،  سياق  ويف 
الدولي  للتعاون  جزائرية  وكالة  بإنشاء  اخلاص 
إفريقي  بعد  ذات  والتنمية  التضامن  أجل  من 
الوكالة  هذه  أن  إلى  مشيًرا  »قريًبا«،  سيصدر 
سيكون لها »دور هام« يف التعاون مع كافة دول 

منطقة الساحل واملغرب العربي وإفريقيا.

األول  أمس  مساء  تلمسان،  محكمة  أمرت 
اجلامعية  الطالبة  عن  باإلفراج  اخلميس، 
والناشطة يف احلراك الشعبي نور الهدى عقادي، 
املعتقلة منذ أسابيع يف سجن تلمسان، باإلضافة 

إلى عدد من نشطاء احلراك.
نافذا  شهرا  باحلبس  حكًما  القاضي  أصدر  و 
الناشطة  حق  يف  النفاذ  موقوفة  أشهر  ستة  مع 
قد  اجلمهورية  وكيل  وكان  عقادي.  الهدى  نور 
التي  الطالبة  حق  يف  نافذا  حبسا  عاما  التمس 
للتجمهر  الدعوة  منها  تهم،  بعدة  متابعة  كانت 

غير املسلح وإحباط معنويات اجليش.

وإلى جانب الناشطة نور الهدى عقادي، سيتم 
محمد  سايح،  عصام  من  كل  عن  اإلفراج 
نقلت  ما  حسب  بلعربي،  القادر  عبد  خواني، 
املعتقلني.وأدانت  عن  لإلفراج  الوطنية  اللجنة 
احملكمة املعتقلني بعام حبسا حُتتسب الفترة التي 

قضاها كل معتقل إلى غاية اخلميس املاضي.
برأت احملكمة نفسها، صباح  من جهة أخرى، 
قضية  يف  متظاهًرا   22 املنقضي،  اخلميس 

انتخابات 12 ديسمبر 2019 املاضية.
عّمـــــار  قـــردود

الشعبي  الوطني  اجليش  مناورات  شّدت 
»الهقار 2020«، بالناحية العسكرية السادسة 
أسلحة  الستخدام  وهذا  األنظار  متنراست، 

جزائرية خالل العملية التدريبية. 
املناورة التي أشرف عليها رئيس األركان بالنيابة 
القتالية  اآللية  ظهور  شنقريحة، شهدت  اللواء 

املسماة »منر 1«، والتي أظهرت قوة كبيرة خالل 
أنحاء  مبختلف  واملناورات  العمليات  مختلف 
»فوكس  مدرعة  أيضا  ظهرت  كما  الوطن. 
اجلزائرية  النسخة  وهي  املناورات  خالل   »2
املطّورة ملدرعة »فوش 1« األملانية، والتي زودت 
من  للتحكم  قابل  لرشاش  حامل  جديد  ببرج 

 »54 »اجلزائر  درون  صنعت  فيما  الداخل. 
طائرات  وهي  العمليات،  خالل  احلدث 
قبل  باجلزائر من  قتالية مت تصنيعها  بدون طيار 
مهندسني وتقنيني وإطارات من اجليش الوطني 

الشعبي.
و. كويني

الـ  اجلمعة  يف  أمس،  يوم  احلراكيون،  جّدد 
52 من احلراك الذي سيحتفل بذكراه األولى 
تغيير  يف  املتمثلة  مطالبهم  املقبل  األسبوع 
استقاللية  لصالح  ورافعوا  جذريا،  النظام 

العدالة.
وكيل  املتظاهرون صور  رفع  اإلطار،  هذا  و يف 
أمحمد  سيدي  مبحكمة  املساعد  اجلمهورية 
أن  معتبرين  وحتويله،  نقله  مت  الذي  بلهادي، 
حكم  والتماسه  مرافعته  بعد  جاء  اإلجراء 
البراءة لفائدة 19 شخصا من نشطاء احلراك، 
حيث رفعوا شعار فخر العدالة اجلزائرية أبناؤها 
األحرار، مع استمرار هتاف »عدالة مستقلة«، 

إلى جانب هتاف »صحافة حرة«.
سراح  إطالق  مبطلب  احلراكيون  متسك  كما 
طبع  كما  الرأي.  ومعتقلي  احلراك  موقويف 
حراك أمس املطالبة بإرساء دولة القانون وحترير 
تعزيزات  تسجيل  مت  وقد  هذا،  الصحافة. 

أمنية خالل احلراك.
عمار قردود

د رئيس أركان اجليش، أمس اجلمعة، فلول اإلرهاب ومن يقف وراءهم بالرد القوي  توعَّ
واحلاسم سواء عن طريق السالح أو القانون حتى استئصالهم نهائيا من اجلزائر.

»الهقار 2020« تستعرض األسلحة العسكرية الجزائرية 

الحراك في الجمعة الـ 52: 
الَحراكيون يتمّسكون بمطلِب الّتغيير واستقاللّية الَقضاء 

تّبون يستقبل وزيَري خارجية الَدولتين
موريتانيا واليونان َتدعمان الّدوَر 

الجزائري في حلِّ األزمة اللِّيبية

تبرئة 22 متظاهًرا ُمناوئا النتخابات 12 ديسمبر 
البِة نور الهدى عقادي  اإلفراُج عن الطَّ



 رفيق.ف

عشر  الـخمسة  األعضاء  قدم  و   
من بني  آخرين عريضة ممضاة تطالب 
يتخذ  الذي  البلدية   رئيس  بإقالة 
شؤون  تسيير  يف  ارجتالية  قرارات 
البلدية و ملفات املشاريع و كذا قوائم 
»املير«  هؤالء  اتهم  السكن،حيث 
يف  األسلوب  نفس  على  باإلبقاء 
التحضير لدورات املجلس وعدم تطبيق 
احمللية  اجلماعات  قانون  من   22 املادة 
متابعة  وعدم  اإلهمال  عن  ،فضال 
وإصالح العتاد مبحشر البلدية  ، جتدر 
اإلشارة إلى أن هدا األخير يوجد حتت 
الرقابة القضائية لتورطه يف قضية فساد 

و تبديد أموال عمومية. 

قدم  صلة  ذي  سياق  فغي  و    
املكلف  بلدية  لرئيس  األول  النائب 
التعمير استقالته  و  البناء  و  باألشغال 
إعفائه  طلب  بعد  البلدية  لرئيس 
منذ  يزاولها  لم  التي  مهامه  تأدية  من 

احلساس  املنصب  بهذا  شهر  من  أكثر 
أية  البلدية  رئيس  يتخذ  لم  الذي  و 
تدابير قانونية لتعويضه من اجل السير 
بقراراته  اكتفائه  و  لألشغال  احلسن 

االرجتالية يف تسيير هذا املنصب.  
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الحدث

 منتخبون ببلدية بني صاف في عين 
تموشنت يطالبون برحيل المير

لألمن  الوالئية  املصلحة   أحصت 
جانفي  خالل  ببومرداس،  العمومي 
 21 وإصابة  شخص  مقتل  الفارط، 
 15 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  آخرين 
طرقات  عبر  مروري  وقعت  حادث 
بسحب  املصلحة  قامت  كما  الوالية. 
 1724 وتسجيل  سياقة  رخصة   473
من  التقليل  وبهدف  مرورية،  مخالفة 
األمن  فرق  عمدت  املرورية،  احلوادث 
جهاز  إستعمال  تكثيف  إلى  املروري 

تدخل خالل شهر   286 مبعدل  الرادار 
على  احلفاظ  بهدف  الفارط،  جانفي 
النقاط  يف  الطريق  مستمعلي  سالمة 
عززت  أخرى،  جهة  السوداء.  ومن 
املصلحة  من إجراءاتها األمنية املرورية، 
من  الطرقات  بهدف حماية مستعملي 
حوادث املرور و كذا تنظيم سير املركبات 
التي تتوافد بإقليم اإلختصاص إضافة 
إلى عمليات التحسيس الوقائية املوجهة 
لفئة السائقني و الراجلني و كذا تالميذ 

 101 بلغت  التي  التربوية  املؤسسات 
حملة حتسيسية خالل ذات الفترة.

وحماية  العمران  لشرطة  وبالنسبة 
تدخل يف   16 تسجيل  فقد  مت  البيئة، 
مجال العمران و تدخل واحد يف مجال 
الصحة  مجال  يف  تدخل   12 و  البيئة 
غير  التجارة  مجال  يف  تدخل    82 و 
الشرعية خالل الشهر األول من السنة 

اجلارية.
سميرة مزاري

بومرداس
مقتل شخص وإصابة 21 آخرين في حوادث مروعة

تبسة
سنتان سجنا نافذا لمروجا األقراص 

المهلوسة
أصدر وكيل اجلمهورية لدى محكمة تبسة حكم عامني حبس 
من  يبلغني  شخصني  حق  يف  اإليداع  مع  نافذة  مالية  وغرامة  نافذ 
العمر 32 و 42 سنة  حول جرم احلصول و الشراء قصد البيع بطريقة 
غير شرعية لألقراص املهلوسة واملؤثرات العقلية يف كل من اجلامعة 
مبحاذاة  احللويات  و  التبغ  لبيع  طاولة  باستغالل  املعني  يقوم  حيث 
للمسافرين  البري  النقل  محطة  كذا  و  املهلوسات  لبيع  اجلامعة  
بعاصمة الوالية، أين مت حجز حوالي 260 قرص مهلوس من مختلف 

األنواع و كذا 08 قارورات دواء من نوع إيزوبتيل معدة للترويج.
جدير بالذكر أن مصالح أمن والية تبسة فككت مؤخرا العديد 
من الشبكات التـــي تقوم بترويج األقراص املهلوسة و املخدرات يف 
الوسط اجلامعي و حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس، تورط فيها 

العديد من األشخاص مبا فيها العنصر النسوي.
فيروز رحال

قسنطينة
 تحرير شاب مختطف 

متكنت الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية   بأمن 
 03 من  تتكون  اجرامية  مجموعة  تفكيك  من   ، قسنطينة  والية 
اشخاص تتراوح اعمارهم بني 21 و 30 سنة مشتبه فيهم يف قضية 
تكوين جمعية اشرار قصد االعداد الرتكاب جنايات و جنح ضد 
االشخاص، اخلطف، حجز شخص دون إذن من السلطة املختصة، 

مقترن بالتهديد بالعنف و االعتداء بالضرب و اجلرح العمديان.
 تعود وقائع القضية لشكوى مقدمة من قبل شخص بخصوص 
تعرض شقيقه لالختطاف من قبل مجهولني و هذا يف حدود الساعة 
و  الفرقة  عناصر  باشرها  التي  التحريات  بفضل  صباحا،  الثانية 
االبحاث املكثفة مع االستغالل اجليد للمعلومات املتحصل عليها، 
عملية  إعداد خطة  ليتم  الضحية،  تواجد  مكان  من حتديد  مكنت 
للشرطة  العملياتية  الوحدات  مختلف  مع  بالتنسيق  و  احملكمة 
املعمق  التحقيق  ليستمر  االخير،  هذا  حترير  من  مكنت  القضائية 
توقيفهم على مستوى  و  فيهم  املشتبه  هوية  إلى حتديد  الذي وصل 
مقرات اقامتهم و حتويلهم الى مقر امن الوالية، أين تبني أنهم قاموا 
مت  التحقيق  االنتهاء من مجريات  وبعد  عليه،  واالعتداء  باختطافه 
اجناز ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني قدموا مبوجبه أمام النيابة 

احمللية .
خديجة بن دالي

القبض على محتالين  سالبا 400 
مليون سنتيم 

توقيف  من  التاسع   احلضري  لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
قضية  فيهما يف  مشتبه  65 سنة  و   57 العمر  من  يبلغان  شخصني 
النصب و االحتيال يف إطار صفقة بيع زيوت مركبات تقدر قيمتها 
بحوالي 400 مليون سنتيم. ويف التفاصيل، تعود حيثيات القضية 
و  التحري  مت  أين  القضية،  وقائع  للتحقيق حول  نيابية  تعليمة  إلى 
من  ينحدر  املركبات  زيوت  مؤسسة  صاحب  شكوى  يف  التحقيق 
إحدى الواليات املجاورة لوالية قسنطينة، بخصوص تعرضه لفعل 
النصب و االحتيال من قبل شخصني قاما باقتناء طلبية 38 برميل 
املالية  قيمتها  تقدر  تشحيم،  مادة  من  كمية  كذا  و  مركبات  زيت 
اتضح  باملبلغ  بنكيا  شيكا  تسلم  و  سنتيم،  مليون   400 بحوالي 
مطابق،  غير  بإمضاء  انه  املبلغ  القتناء  الشركة  اجته صاحب  بعدما 
والية  بأمن  التاسع  احلضري  لألمن  الشرطة  قوات  حتريات  لتمكن 
قسنطينة، من حتديد مكان تواجد املعنيان و توقيف األول مبقر إقامته 
باملدينة اجلديدة علي منجلي و اآلخر قرب محطة املسافرين الشرقية 
مبدينة قسنطينة، ليتم حتويلهما ملقر املصلحة و استكمال اإلجراءات 
الالزمة، بعد االنتهاء من اجناز ملف إجراءات جزائية يف  القانونية 

حق املعنيني مت تقدميهما أمام النيابة احمللية .
 خديجة بن دالي

 بسبب التسيير االنفرادي و متابعته قضائيا

والعمال  وموظفو  عمال  اعتصم 
بساحة  الطاهير  ملستشفى  املهنني 
وقفة  نطموا  و  احتجاجا،  املستشفى 
احتجاجية، تنديدا بشغور منصب مدير 
املستشفى منذ أزيد من شهرين ما أدى 
التسيير  يف  تسيب  و  انسداد  حالة  إلى 
.  قال العمال  يف تصريح الخبار الوطن 

عنه عدة  ترتب  املدير  إن شغور منصب 
مرتبات  صب  توقف  منها  انعكاسات 
العمال مند شهرين كما أن 29فيفري هو 
انتهاء السنة املالية ومنصب املدير شاغر  
سيؤدي الى  عجز باملؤسسة الصحية يف 
إلتزاماتها املالية األمر الذي سيضر عملية 
املوظفون  طالب  فيما  باملرضى  التكفل 

بضرورة عودة اإلستقرار للمؤسسة وضخ 
دم جديد لها حسبهم من أجل التكفل 
احلسن باملواطن وقد تلقى العمال وعودا 
حل  إيجاد  يف  الصحة  مديرية  قبل  من 
يف غضون 24ساعة غير ان احلالة نفسها 

يعيشها املستشفى.
سهام عاشور

جيجل
عمال وموظفو مستشفى الطاهير ينتفضون

ندد نشطاء املجتمع املدني  يف احلروش بسكيكدة، من عمليات النهب 
السعيد  قرية  مستوى  على  اليها مساحات فالحية شاسعة  تتعرض  التي 
بوصبع و هي ثاني أكبر جتمع سكاني يف البلدية ب24 ألف نسمة، حيث 
يتسابق مند أشهر العديد من بارونات العقار لنهب أراض فالحية كانت 
إلى وقت قريب سلة غداء الفقراء من املواطنني. طالب مواطنون بالتدخل 
العاجل لوالي الوالية   لوقف التعدي الفاضح على العقار الفالحي على 
كل  و  الزيتون  و  البقوليات  من  الوالية  غذاء  سلة  كانت  منطقة  مستوى 
أصحاب  قام  بعدما  فوضوية   الى سكنات  انها حتولت  غير  اخلضروات،  
فوضوية  مساكن  تشيد  قصد  منها  أجزاء  بيع  على  الفالحية  املستثمرات 

عليها و آخرون أنشئوا حظائر لبيع املواد اإلسمنتية املختلفة.
جمال بوالديس

سكيكدة 
أرٍض فالحية  تتحول إلى حظائر إسمنتية بالحروش

 دعا 15 عضوا من بلدية بنتي صاف بوالية عين تموشنت، التدخل العاجل للسلطات الوصية إلنهاء حالة التسيب و سوء 
التسير من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  مطالبين  برحيله، خاصة و ان المعني متابع قضائيا في شبهات فساد و تبديد 

أموال عمومية.
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مشروع 744 سكنا تساهميا  سيسلم أفريل القادم 

60 مليون سنتيم الستكمال أشغال 
716 سكنا ترقويا بقسنطينة

  من المقرر ان يتم تدعيم مشروع 716 سكن ترقوي مدعم بغالف مالي كشطر اولي يقدر بـ 60 مليون سنتيم  لتعزيز 
الورشة و الدفع باألشغال التي تعرف تأخرا، فيما سيتم استالم مشروع 744 سكن تساهمي  شهر أفريل القادم .

خديجة بن دالي

 القرار جاء عقب الزيارة التفقدية 
لوالي قسنطينة  التي   قادته للمشروع 
التي  منجلي  علي  االدارية  باملقاطعة 
حيث   ساكن  الف   400 قرابة  تضم 
تقريب  على  العمل  ضرورة  على  أكد 
و  املتعاملني  تقريب  و  النظر  وجهات 
حل املشاكل املالية بني االدارة و املرقي 
و بني املرقي و املؤسسات بعد التغلب 
على كل املشاكل اإلدارية التي كانت 
مؤسسة  تعهد  ناهيك عن   ، مطروحة 
االجناز بتسليم املشروع قبل نهاية السنة 
احلالية ، كما أعلن الوالي خالل زيارته 
لديوان  تساهمي  مسكن   774 ملشروع 
مؤسسة  أن  العقاري  التسيير  و  الترقية 
االجناز قدمت تعهد قاطع لتسليمه قبل 
الوالي  وعرج   ، افريل2020.  نهاية 
خالل زيارته على مشروع 400 سكن 
اجلوارية  بالوحدة  ايجاري  عمومي 
عملية  حول  عرضا  تلقى  كما   ،18
قبل  من  اجلديدة  املدينة  تأهيل  إعادة 
منجلي  علي  مدينتي  تسيير  مؤسسة 
 )EAVANAM( نحاس   عني  و 
شبكة  جتديد  اعادة  تخص  والتي 
الصرف الصحي واملاء الشروب وتهيئة 

تأهيل  واعادة  العمومية  املساحات 
شبكة الطرق املتضررة . واكد الوالي ان 
وثيرة سير مشاريع التابعة لقطاع املوارد 
املائية انها تسير بوتيرة جيدة و شارفت 
على االنتهاء منها  محطة الضخ  التي 
منجلي  بعلي  ساكن  ألف   142 تزود 
عرض  على  اطلع  و  الشروب  باملاء 
ضد  اجلديدة  املدينة  حماية  مشروع 
تصفية  محطة  عاين  كما  الفيضانات 
الوالي  السيد  عرج  .كما  القذرة  املياه 
بالوالية،  التربية  قطاع  مشاريع  على 
ثانوية  اجناز  مشروع  تفقد  حيث 
بالوحدة اجلوارية 18 التي تتسع 1000 
تسليمها  املرتقب  و  بيداغوجي  مقعد 

ناهيك  املقبل،  املدرسي  الدخول  عند 
د  نوع  من  مدرسي  مجمع  إجناز  عن 
ملدينة  اجلنوبية  بالتوسعة  متوسطة  و 
بحي  أخرى  وثانوية   ، منجلي  علي 
قطاع  مشاريع  عاين  كما  االستقالل، 
الوالي  :زارالسيد  الرياضة  و  الشباب 
أوملبي  نصف  املسبح  مشروع  منها 
مبدخل مدينة علي منجلي هذا املشروع 
الذي يعرف تأخر يف االجناز حيث وجه 
تعليمات إلنهاء اجلزء اخلاص بالبناية 
و عقد اجتماع لتذليل كافة العقبات و 
الدفع باملشروع، كما أسدى توجيهات 
لتعزيز مشروع ملعب بـ 2000 مقعد، 

باليد العاملة.

ديوان  مصالح  من  مصادر  ت  كشف 
عن  بعنابة  لعقاري  التسيير  و  الترقية 
استالم ما ال يقل ألفي وحدة سكنية ل« 
العديد   عبر  اجلارية  السنة  خالل   « عدل 
من املواقع بالوالية   هم  يف العام اجلاري 
والتي  اجلهوية  الوكالة  طرف  من   2020
العديد  عبر  موزعة  وحدة  ال2000  تفوق 
من املواقع. وحسب  نفس املصدر » اخبار 
الوطن« فان حسب األرقام املتحصل عليها 
السكنات  عدد  فان  اجلهوية  الوكالة  من 
السنة  هذه  يف  سيسلم  الذي  اإلجمالي 
عدل  صيغة  يف  سكنية  وحدة   2396 هو 
مشروع  واما  سكن   837 مشروع  منها   2
سكن   760 منه  سيسلم  سكن   2000
ومشروع 5000 وحدة سكنية سيسلم منه 
799 سكن حيث ان 200 سكن بجمعة 
حسني من مجموع 500 سكن ستسلم يف 

الثالثي األخير من السنة اجلارية وبالنسبة 
وحدة   2000 مشروع  يف  االشغال  لنسبة 
 1500 بحصة  بلغت  بالقنطرة  سكنية 
سكن 16 باملائة واما بحصة 500 متوقفة 
ومبشروع  الفوضوية  البيوت  بسبب  متتما 
نسبة  بلغن  حسني  بجمعة  500سكن 
نسبة  باملائة  وبلغت   78.19 االشغال 
تقدم  ونسبة  باملائة   5 اخلارجية  التهيئة 
بالقنطرة   1077 االشغال يف مشروع  وتيرة 
االف   5 ومبشروع  باملائة   23.18 بلغت 
سكن نسبة تقدم االشغال بحصة 2200 
وحدة سكنية بلغت 49.86 باملائة وحصة 
2800 وحدة سكنية وصلت الى 42.53 
ب3  ستنطلق  اخلارجية  والتهيئة  باملائة 
837 سكن  اشهر ونسبة االشغال مبشروع 
هي 87.24 باملائة ونسبة التهيئة الداخلية 
للسكنات بلغت 22 باملائة اما نسبة تقدم 

2000سكن  بحصة  السكنات  اشغال 
باملائة   92.24 حدود  الى  وصلت  عدل 
 26 الداخلية  الشبكات  تقدم  ونسبة 
باملائة.كما اكد ممثلي مكتتبي عدل 2 ان 
املشاكل  جميع  الى  تطرقوا  كانوا  املمثلني 
وكل  لألخطاء  بتشريح  وقاموا  املوجودة 
البناء  سيرورة  تعترض  التي  الصعوبات 
مسؤولي  أمام  ذلك  وكان  املواقع  كل  يف 
كل القطاعات املعنية وستعرض كل هذه 
األول  املسؤول  أمام  األحد  غدا  املشاكل 
عن اجلهاز التنفيذي الوالي إلعطاء األوامر 
الكفيلة  النموذجية  للتسوية ووضع احللول 
األشغال  وتيرة  يف  التسريع  تضمن  والتي 
والتقييم  املتابعة  على  شخصيا  والوقوف 
يف  السكنات  تسليم  يتم  حتى  امليداني 

األجال احملددة .
ف سليم

ناشد سكان بلديتي خيران والوجلة 
بوالية  جنوبية  نقطة  باقصى  الواقعتان 
السلطات  كلم،   75 بعد  على  خنشلة 
احمللية وعلى رأسهم والي الوالية اجلديد 
بوزيدي علي بالتدخل لإلسراع يف اجناز 
مقر  بني  الرابط  الوالئي  الطريق  وتهيئة 
بلديتي الوجلة ، مرورا بخبران باجتاه مقر 
الوالية املنتدبة ششار ، لتسهيل حركة 
املواطنني  على  الغنب  ورفع   ، التنقل 
منهم  خاصة  السكان  يجد   حيث 

املتنقلني يوميا بني مقر الدائرة والبلديتني 
صعوبة كبيرة لاللتحاق مبقرات عملهم، 
و تتفاقم معاناتهم أكثر  منذ حلول فصل 
الشتاء حيث  يرفض أصحاب املركبات 
احلفر  وكثرة  لصعوبته  الطريق  استعمال 
باهضة   أسعار  وفرض  واملطبات،  
يف  مرضاهم  نقل  عند  خاصة  لنقلهم 
طالبوا  أخرى  جهة  من  الليلية،  الفترة 
و   ، للشرب  الصالح  املاء  بتوفير  أيضا 
مطالب  على  رده  ويف   . السقي  مياه 

جمال  ظريفي  اوضح  السكان  ومعاناة 
الوجلة،  لبلدية  البلدي  املجلس  رئيس 
الطريق  لتهيئة  ملف  بتقدمي  قام  انه 
،وكذا  الدائرة  ومقر  البلدية  بني  الرابط 
الصاحلة  باملياه  البلدية  سكان  تزويد 
للشرب ، والسقي ملديرية االدارة احمللية 
للتكفل بها عن طريق صندوق الضمان 
والتضامن للجماعات احمللية، يف انتظار 

جتسيد املطالب على ارض الواقع.
نوي سعادي

عنابة
 ألفا وحدة سكنية »عدل 2« ستسلم في 2020

خنشلة
سكان بلدتي الولجة وخيران   يطالبون بمشاريع التهيئة  

تبسة
سكان »الحويجبات«  يطالبون 

بالكهرباء  والغاز 
التابعة  احلدودية  احلويجبات  ببلدية  الريفي  التجمع  سكان  يطالب 
إقليميا لوالية تبسة  من السلطات احمللية والوصية  يف اإلسراع يف  عملية  
التي يعيشونها منذ  ربط حييهم بشبكتي الكهرباء  والغاز نظرا للمعاناة 

سنوات طويلة .
للسلطات  الشكاوى  من  العديد  قدموا  أنهم  السكان  وأضاف  
الربط  مع  عن  معاناتهم  معبرين  تذكر،  جدوى  دون  لكن  الوصية 
حيث  أخرى،  جهة  من  لالنقطاعات  حد  ووضع  جهة،  من  العشوائي 
نتيجة  الكهرباء  بأسالك  العشوائي  الربط  ظاهرة  يتخوف  بعضهم  من 
انعدام املولدات اخلاصة بتوسيع شبكة الربط، واعتبر السكان بأن حَيهم 
لم ينل نصيبه من أدنى املشاريع مشتكني من العديد من النقائص التي 

أرقت يومياتهم آملني أن تؤخذ  انشغاالتهم بعني االعتبار .
ومن جهة أخرى أكد نائب  رئيس بلدية احلويجبات أنه مت تخصيص 
سنتيم  مليون  قدر  بحوالي  90  بالكهرباء  احلي  هذا  لربط  مالي  مبلغ 
اآلجال  أقرب  يف  للمقاول  األشغال  إشارة  انطالق  منح   حيث  مت   ،
،  مضيفا أن هذا  األمر ال يقع على عاتق البلدية لكنها تدخلت يف هذه 

العملية من أجل تسريع احلصول على حق من حقوقهم.
فيروز رحال

جيجل 
 إنفجار القناة الرئيسية للماء بالعنصر 

يثير حفيظة السكان
لالنفجار  العنصر  ببلدية  الشروب  للماء  الرئيسية  القناة  تعرضت 
شركة  مسؤولي  من  تدخل  أي  دون  العام  قرابة  مند  للمياه  وتسرب 
اجلزائرية للمياه رغم الشكاوي العديدة التي تقدم بها سكان املنطقة  على 
البلدية غير أنهم يتلقون وعودا لم  مستوى مكتب الشركة على مستوى 
لغاية كتابة هاته األسطر  واالكتفاء بخرجات ميدانية من  يتم تنفيدها 
قبل املصالح املختصة لتتلخص الزيارة بتقدمي ضمانات شفوية بأن العملية 
تسير وفق برنامج ورزنامة مسطرة غير ان املواطنني استنكروا بشدة هاته 
احلالة مؤكدين على أن التماطل يف إصالح هدا العطب الدي اليتطلب 

سوى ساعة من الزمن أكد وبرهن على فشل اجلزائرية للمياه
 سهام بن عاشور

خنشلة
إنتاج ألف قنطار من العسل

جد  نسبة  املاضية  السنة  خنشلة  بوالية  الفالحية  املصالح  سجلت 
مرتقعة يف إنتاج العسل مبختلف أنواعه وأصنافه ، وبجودة عاملية حيث 
وصلت كمية اإلنتاج 1845 قنطار ،  وتعتبر شعبة العسل بخنشلة لها 
أهمية كبيرة حيث  قام عدد من املنتجني السنة الفارطة بتصدير العسل 
لعدة بلدان أوروبية ولقى استحسان وإقبال كبيرين جلودته ـ كما عملت 
الشعبة على تطويره وتوسيع رقعة إنتاجه لعدة بلديات بعدما كان يختصر 
إنتاجه مبنطقة ششار الواقعة باجلهة اجلنوبية لوالية خنشلة املتميزة بعشبة 
الشيح ، وبعض األزهار واألعشاب  التي تتغذي عليها النحلة لتنتج أنواع 

وأصناف مختلفة من العسل .          
نوي .سعادي

249 قضية إجرامية خالل
 شهر جانفي 

خنشلة  والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  املصلحة  سجلت 
فيها 227 شخصا  تورط  املاضي ،249  قضية مختلفة ،  الشهر  خالل 
، أودع منهم  53  شخص رهن احلبس املؤقت،01 شخص واحد صدر 
القضائية  رقابة  حقهم  أشخاص صدر يف   03  ، نافذ  غير  ضده حبس 
املؤقت و20 شخصا وجهت لهم  ، فيما استفاد شخصني من اإلفراج  
استدعاءات مباشرة ،فيما مت إرسال 134 ملف إلى اجلهات القضائية ، 
و 08أشخاص صدرت يف حقهم أحكام اخرى .وتصدرت جرائم ضد 
املعلوماتية  اجلرمية  لتبقى  قضية   93 مبجموع  القضايا  مجمل  املمتلكات 

تتذيل الترتيب بـ 10 قضايا متورط فيها 4 أشخاص.       
 نوي سعادي
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عن  غزالي  ريم  الفنانة  خرجت   
محبيها  إلى  رسالة  ووجهت  صمتها، 
ألول مرة بعد انتشار خبر وفاتها، حيث 
عملية  من  أكثر  أجريت  »قد  قالت: 
بخير  لكنن  مرضي  بسبب  جراحية 
من  أسفها  عن  أعربت  لكنها  اآلن«، 
والتي  مؤخرا،  طالتها  التي  اإلشاعات 

رّوجت خبر وفاتها.
كما دعت ريم لالبتعاد عن مثل هذه 
اإلشاعة  إن  قائلة  الشنيعة،  التصرفات 
عقب،  على  رأسا  عائلتها  حياة  قلبت 
التي  االتصاالت  من  الهائل  للكم  نظرا 
وردتهم بغية االطمئنان عليها. وأشارت 
الفنانة إلى أنها فنانة تحب التحدث عن 
أعمالها ومن طبعها عدم مشاركة حياتها 
الشخصية مع عامة الناس، سواء تعلّق 

األمر بأفراحها أو أحزانها.

يقام  الذي  األوسط«،  الشرق  »سينما  مهرجان  أن  ِعبرية  إعالم  وسائل  كشفت   
دول  عدة  من  أفالم  عرض  سيشهد  بفلسطين،  المحتلة  القدس  في  المقبل  األسبوع 
عربية، بينها الجزائر. يذكر أن المهرجان نظم ليسلِّط األضواء على الحضارة والثقافة 
والناس في الدول العربية، والقضايا التي تهمهم، باإلضافة إلى خلق جسر ثقافي من 
كي  أختبئ  »مازلت  وهو  بالعرض  المعني  الفيلم  أن  الغريب  التطبيع.و  تشجيع  أجل 
أدّخن« للمخرجة الجزائرية ريحانة، وهو الفيلم الذي ُمِنَع من العرض في الجزائر منذ 
للحياء.هذا،  خادشة  مشاهد  احتوائه  إلى  باإلضافة  أثاره،  الذي  الجدل  بسبب  سنوات 
وتدور أحداث الفيلم الذي صور في اليونان حول قصص نساء يلتقين في حمام خاص، 
يعشن فيه حياتهن ساعات بالشكل الذي يرغبن فيه، والحديث بحرية في كل المواضيع. 
إال أن الفيلم ال يعد إنتاجا جزائريا بل فرنسيا. في حين، يحاول اإلعالم الِعبري التالعب 

من أجل الترويج لفكرة حضور ممثلين جزائريين المهرجان.

المسرح  وفنانو  عمال  وقف   
الوطني، يوم الخميس المنقضي، وقفة 
ترحم على فقيد الفن الرابع عز الدين 
مجوبي أمام مبنى بشطارزي بحضور 
عن  قرن  ربع  مرور  بعد  أرملته، 
كان  السوداء.  العشرية  زمن  اغتياله 
صاحب  بذكريات  حافال  الخميس  يوم 
»العيطة« و«حافلة تسير«؛ فقد شهد 
- تكريًما لمجوبي صديق صونيا وبن 
قطاف - عرَض حافلة تسير في جزئها 
جمعية  إنتاج  من  عرض  في  الثاني، 
على  عزابة  لمسرح  األحرار  الفنانين 

ركح مصطفى كاتب.

 »ووهـان«.. تستغيث تّبون!
 استغاثت عائلة جزائرية تقيم في مدينة ووهان الصينية الرئيَس عبد المجيد 
العائلة رسالة  تبون، وطلبت منه إجالءها »في أسرع وقت ممكن«، ووجهت 
قالت  المنقضي،  الخميس  جزائرية  إعالم  وسائل  تداولتها  تبون،  الرئيس  إلى 
فيها »نحن أسرة طالب الدكتوراه فارس مهاوة المقيم بمدينة ووهان الصينية 
المعزولة بسبب وباء كورونا القاتل، نناشدكم التعجيل في إجالء الطالب وعائلته 

من مدينة ووهان، في أسرع وقت ممكن«.

الجمهورية  رئيس  على  تتهاطل  الدعوات  تزال  ما 
العربية  الدول  وزعماء  رؤساء  من  تبون  المجيد  عبد 
واألجنبية من القارات الخمس لزيارة بلدانهم؛ إذ تلقى 
وزير  قبل  من  اليونان  لزيارة  دعوة  تبون  الرئيس 
قد  تبون  بالجزائر. وكان  الذي حل  اليوناني  الخارجية 
استقبل، أمس األول الخميس، وزير الخارجية اليوناني 
لرئاسة  بيان  به  أفاد  حسبما  ديندياس«،  »نيكوالوس 
دعوات  تلقى  قد  تبون  الرئيس  أن  ُيذكُر  الجمهورية. 
تركيا،  إيطاليا، مصر،  روسيا،  من  كلٍّ  لزيارة  رسمية 

تونس والسعودية.

السيت، دورية   عثرت، يوم أمس 
تيزي  لوالية  الغابات  لمحافظة  تابعة 
ميدانية  مراقبة  مهام  تنفذ  كانت  وزو، 
الطريق  مستوى  على  للسيارات 
واعكوران،  وزو  تيزي  بين  الرابط 
بالصندوق  مدسوسة  كانت  قردة  على 
وباستشارة  خاصة.  لسيارة  الخلفي 
النيابة العامة لمحكمة عزازقة، حررت 
عناصر األمن محضرا قضائيا للمشتبه 
حيوانات  حيازة  تهمة  له  ووجهوا  به، 
العمليه  أن  يذكر  رخصة.  دون  محمية 
هذه جرت بالتنسيق مع جمعية صيادي 

الوالية.

الحـافلة.. مـا زالـت تـسيـر!

ريــم غـزالـي.. 
حياتي خطٌّ أحمر!

ِقـردة تـيـزي وزو..إلـى أيــــن؟! 

الَجزائر في الُقدس 
المحـتلـة والفـيلم 
فـــــرنـــــسي!

الـرئيُس مـطلوٌب ِجدا!
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مشاريع التنمية غائبة و السكان يعيشون البداوة 

قصور »دلدول أوقروت« هنا تنتهي الحياة

عبد اهلل مجبري

بلدية  من  مواطنون  ناشد  ولقد 
الشعبي  املجلس  رئيس  دلدول 
أحوالهم  تفقد  بضرورة  البلدي 
للوقوف على حجم املعاناة التي حتيط 
أجل    تخفيف  من  ,وذلك  بهم 
النقائص  املواطنني  وتدارك  أعباء 
بحياتهم  املرتبطة  العديدة 
تزويد  يف  مباشر   متمثلة  بشكل 
أحيائهم  باإلنارة العمومية  فمنطق 
يف  بعض  حصارا  يفرض  الظالم 
األحياء  هذه  مايجعل  األحياء 

زاد  وما  الليل  يف  أشباح  عن  عبارة 
ندرة  املياه  هي  املعاناة  حجم  يف 
استاء  .كما  للشرب  الصاحلة 
املواطنون من الوضعية الكارثية التي 
تعرفها البلدية  املركز خاصة قطاعي 
الصحة والبريد كما جاء يف الرسالة 
روح  هياكل  بال  مجرد  عيادات 
وبدون عمال ومكتب بريد مبوظفني 
اليلبي جحم  والذي حسبهم  فقط 
للموطنني  بالنظر  الكبيرة  اخلدمات 
فهم  لذا  الكثيرة  الطلبات  لكميات 
بضرورة  الوصية  املديرية  يطالبون 
شأنه  من  الذي  التأطير  زيادة 

يضاعف  ,ويسرع اخلدمات املتعلقة 
بالزبائن .

استفادت  السياق  ذات  ويف 
من  السابقة  األعوام  يف  البلدية 
مشاريع تنموية مهمة ونخص بالذكر 
العملية  يف  والبناء  التعمير  قطاع 
يتضمن  أشغال  الذي  األولى 
املختلفة  والشبكات  الطرق  إجناز 
معظم  ان  البلدية.إال  قصور  ملوقع 
األزقة  بسبب  موقفة  األشغال  هذه 
بينما  املسالك  فتح  وانتظار  الضيقة 
تبقى املشاريع األخرى بني متواصلة 

ومتوقفة ألسباب غير معروفة .

غرداية 
إعطاء حركية جديدة للصناعة 

التقليدية 
الصناعة  لقطاع  جديدة  حركية  إعطاء  ضرورة  إلى  وجتار  حرفيون  دعا 
مناطق  مبختلف  املادي  وعير  املادي  التراث  ترقية  خالل  من  التقليدية، 
من  مببادرة  نظمت  التي  اللقاءات  تلك  خالل  متدخلون  وأبرز  الوطن، 
مجال  يف  الفاعلني  مختلف  مبشاركة  واحلرفني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
إعالمية  مهنية  وطنية  قافلة  إطار  يف  ميزاب،  بوادي  التقليدية  الصناعة 
متنقلة حول آفاق تطوير اجلنوب، أهمية قطاع الصناعة التقليدية واحلرف يف 
النسيج االقتصادي الوطني، من خالل توفير فرص عمل يف مختلف املهن.
كما طالب الفاعلون االقتصاديون يف القطاع، بتشجيع اإلبداع واالبتكار 
بني احلرفيني ووضع يف متناولهم، الوسائل الضرورية لترقية قطاع الصناعة 
التقدم  احلرفيني،  من  العديد  وأبرز  التنمية،  مفتاح  باعتباره  التقليدية، 
التي  التحديات  الوطنية، رغم بعض  التقليدية  املسجل يف قطاع الصناعة 
وتطوير  احلرفية،  املعرفة  نقل  اخلام وضمان  املواد  ندرة  تواجهها، ال سيما 
وعدم  الزرابي،  السيما  احمللية،  اليدوية  للحرف  التجارية  العالمة  صورة 

ترويج سمعتها على الصعيدين الوطني والدولي.
ق.م

إليزي
 تطوير السياحة الصحراوية لضمان 

تنمية اقتصادية مستدامة 
أبرز مشاركون يف ملتقى حول السياحة الصحراوية  املنظم بوالية اليزي 
السياحة الصحراوية  لتطوير  اقتصادية مستدامة  تنمية  على ضرورة ضمان 
اللقاء  وباحثني يف هذا  أساتذة جامعيني  وأكد متدخلون من  يف اجلزائر . 
الذي احتضنه معهد العلوم اإلقتصادية والتجارية باملركز اجلامعي بإيليزي 
الثروة  يوفر  أن  بإمكانه  قطاعا  باعتبارها  الصحراوية  السياحة  تطوير  ضرورة 
أكد رئيس  اقتصادية متنوعة ومستدامة.ويف هذا اجلانب  تنمية  و يضمن 
امللتقى األستاذ بن حامد عبد الغني أن هذا اللقاء يهدف إلى حتديد اإلطار 
لتسويق  الناجعة  والشروط  الصحراوية،  السياحة  ملفهوم  والعلمي  النظري 
املنتج السياحي الصحراوي يف اجلزائر، وتقدمي حلول ومقترحات من أجل 
النهوض بالسياحة الصحراوية يف اجلزائر عامة، ومنطقة الطاسيلي على وجه 
اخلصوص. وبدوره قدم املكلف بالترقية السياحية بوزارة السياحة والصناعة 
العريضة إلستراتيجية تنمية  التقليدية ملوك نبيل، ملخصا حول اخلطوط 
آفاق  من  يحمله  ملا  القطاع  هذا  تطوير  أهمية  مبرزا  الصحراوية،  السياحة 
واعدة لإلقتصاد الوطني.ومن جهته تطرق األستاذ جعفري يحي )جامعة 
اجلزائر 3( يف مداخلته إلى أهمية السياحة الصحراوية كقاطرة يف التنمية 
السياحية يف اجلزائر، ودور القطاع املصريف يف متويل السياحة كآلية لترقية 
مختار  حميدة  األستاذ  تطرق  جانبه  الصحراوي.ومن  السياحي  املنتج 
)جامعة اجللفة( يف مساهمته األكادميية إلى املعوقات التي تعترض السياحة 
الصحراوية سيما يف املناطق احلدودية.وأثرى املشاركون يف هذا امللتقى الذي 
يعالج إشكالية سبل تطوير السياحة الصحراوية من أجل تنمية اقتصادية 
مستدامة جملة من احملاور من ضمنها »التراث الثقايف وواقع قطاع السياحة 
املنتج  تسويق  يف  احلديثة  والتقنيات  اإلعالم  »دور  و  اجلنوب«  بواليات 

السياحي الصحراوي »، و«جتارب الصناعة السياحة الصحراوية« .
ق.م

دورة تكوينية حول تربية الماعز 
وصناعة  الجبن

الطازج  اجلنب  وصناعة  املاعز  تربية  حول  محلية  تكوينية  دورة  ستنظم 
اجلاري،  فبراير  و13   12 يومي  إيليزي  بوالية  والفالحني  املربني  لفائدة 

حسبما استفيد من مصالح غرفة الفالحة مؤخرا.
مديرية  مع  بالتنسيق  التي ستنظم  التكوينية  الدورة  وستستهدف هذه 
املصالح الفالحية ومحافظة الغابات، الفالحني ومربي املواشي وكذا املرأة 
الريفية، باإلضافة إلى إطارات القطاع، وذلك بإشراف أساتذة من املعهد 

الوطني لتربية احليوانات، وفق نفس املصدر.
وسيتم ضمن برنامج هذا اللقاء تقدمي جملة من اإلرشادات واملعلومات 
حول تربية املاعز، واألصناف املالئمة للمنطقة وطرق العناية بها، باإلضافة 
إلى كيفية صناعة اجلنب الطازج بواسطة حليب املاعز بالنسبة للمرأة الريفية 
امليدان؛ من خالل حصص  وآفاق االستثمار يف هذا  البيت،  واملاكثة يف 
بعض  إلى  ميدانية  خرجة  الدورة  هذه  ستتخلل  كما  وتطبيقية.  نظرية 
املاعز، وأهم السالالت  تربية  الفالحية، واالطالع على واقع  املستثمرات 

املتواجدة بها.

يعاني مواطنو بلدية دلدول الواقعة على بعد  190 كم شمال والية أدرار جملة من النقائص، نغضت حياتهم، ورغم إستفادة 
البلدية من مشاريع تنموية ،إال إنها لم تر النور بعد،  مقابل الصمت المطبق نمن قبل السلطات الوصية التي تلتزم الصمت    

تجاه العراقيل التي   تحول دون إنجازها  .

اجلديد  أدرار  والية  والي  يعقد   
اجتماعات طارئة حلل املشاكل العالقة و 
امللفات السوداء التي الزال تعيق التنمية 
التشغيل  قطاع  بينها  بالوالية من  احمللية  
إلى  باإلضافة  االستثمار  و  السكن  و 

األـشغال العمومية .
الوالي  قام  التي  امللفات  بني  ومن  
الوئام  طريق  ملف  الطاولة  على  بوضعها 
بعد  ينطلق  لم  الذي  ورقان  مختار  لبرج 
إلى حد كتابة هذه األسطر   أين كشف 
له ميزانية هامة  بأنه مت تخصيص  الوالي 
أكد  و  سنتيم  مليار   1000 إلى   وصلت 
على إمتام اإلجراءات الالزمة حتى ينطلق 
العام  األمني  ضم  اجتماع  يف  وذلك 
قام  العمومية .   كما  األشغال  ومدير 
الوالي بفتح ملف التشغيل بالوالية وعقد  
مسؤولي  مختلف  ضم  موسعا  اجتماعا 
أجهزة التشغيل حيث اطلع على الوضعية 
توجيهات  أعطي  للشغل   أين  العامة 
الدائم  والسهر  السعي  بضرورة  صارمة 

على امتصاص البطالة يف أوساط الشباب 
املفعول  والساري  املنظم  القانون  وبتطبيق 
مع اإلسراع يف إدماج الذين استفادوا من 
و  القطاعات  مختلف  يف  اإلدماج   قانون 
مرافقة املؤسسات املصغرة والناشئة. كما 
السكن  مدير  ضم  اجتماع  الوالي  عقد  
بهدف  والتعمير   والبناء  والتجهيزات 
تشخيص مشاكل القطاع . أما بخصوص 
قطاع االستثمار فقد أمر مسؤولي القطاع 
الكبرى  باملشاريع  االهتمام  بضرورة 
والفالحي  السياحي  االستثمار  وترقية 
من  الوالية  حتتويه  ملا  وذلك  والصناعى 
االستثمار  من  النوع  هذا  جتعل  مقومات 
اجتمع  قد  الوالي  كان  وقد  هذا  ناجحا  
توجيهات  وأعطى   التنفيذين  املدراء  مع 
أنشطة  تفعيل  بضرورة  وصارمة  مباشرة 
احمللي  التسيير  أساليب  وتغيير  القطاعات 
اإلمكانيات  لكل  محكم  واستغالل 
املتاحة وأكد على العمل كفريق منسجم 
الوالي  كشف  .كما  احمللية  التنمية  لدفع 

خالل لقائه األول  مع وسائل اإلعالم أن 
منظمة  يعتمد على خطة عمل  برنامجه 
مما  وسليم  دائم  مناخ  خلق  على  مبنية 
يسمح لنا دفع وتشريح عدة ملفات بغية 
إعطاء صورة جديدة للوالية كما أكد على 
أن  أبواب الهيئة  التنفيذية مفتوحة أمام 

املواطنني .
من  احملتجني  أدرار  والي  قابل  كما 
أمر  حيث  تسابيت  وبلدية  ودغة  قصر 
اجتماعات  بعقد  للوالية  العام  األمني 
بسكان  املعنيني  احملليني  مسؤولي  مع 
األحياء  هذه  عن  وممثلني  القصور  هذه 
امليدانية  الزيارات  تبدأ  أن  املنتظر  . ومن 
للوافد اجلديد على رأس الهيئة التنفيذية  
يتم  حتى  والدوائر  البلديات  ملختلف 
تقدم  مدى  على  قرب  عن  االضطالع 
استفادت  التى  املشاريع  مختلف  وإجناز 
املجتمع  منها واالستماع ملختلف هيئات 

املدني للتكفل بإنشغاالت الساكنة.
عبداهلل مجبري

شملت قطاع السكن التشغيل و االستثمار
ملفات سوداء على  طاولة والي  أدرار الجديد

النعامة 
قافلة تحسيسية لمكافحة تبذير الخبز 

أطلقت مديرية التجارة بوالية النعامة، مؤخرا، قافلة حتسيسية ملكافحة التبذير والرمي العشوائي ملادة اخلبز يف األماكن 
والفضاءات العمومية، كما أفادت بذلك مديرة القطاع منى متيمي. وستجوب هذه القافلة التي يستمر نشاطها طيلة السنة 
استرجاعها،  رميها، وتسهيل عملية  يتم  التي  للمواد  االنتقائي  الفرز  ثقافة  نشر  للوالية؛ بهدف   12 البلديات  اجلارية، 
ومحاربة ظاهرة تبذير اخلبز واحلد منها؛ باعتبارها من السلوكات الدخيلة على املجتمع اجلزائري. وستشمل احلملة التي 
واإلقامات  والتربية  احمللية  واإلدارة  واألوقاف  الدينية  والشؤون  والسكان  الصحة  بينها  من  مديريات  عدة  مبشاركة  تنظم 
اجلامعية إلى جانب اجلمعية الوالئية حلماية املستهلك واالحتاد الوالئي للتجار واحلرفيني، ستشمل توزيع مطويات على 
املواطنني، لتوعيتهم بتجنب تبذير اخلبز وعدم رميه يف أماكن عمومية بطريقة عشوائية، مع تخصيص حاويات وسالت 

لوضع بقايا هذه املادة االستهالكية، وفرزها وعدم خلطها ورميها يف حاويات القمامة، كما أضاف املصدر.
م.م
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أخبار الجنوب

 حاورها : جمال أبو أشرف

أخبار الوطن  : متى كان افتتاح 
ملحق الديوان على مستوى 

املسيلة ؟
فكرة  أقدم  أن  أود  أوال  عزي:  بن  السيدة 
البرنامج حملو األمية يف اجلزائر حيث يعتبر  عن 
حملو  اإلستراتيجية   لتمثيل  الرسمية  األداة 
 ، والية   48 عبر  وذالك  الكبار  وتعليم  األمية 
حيث كان تاريخ 31جانفي 2007 بداية أولى 
للعمل   فعلية  كانطالقة  األمية  حملو  لبرنامج 
خاللها   من  والتي  اإلستراتيجية  تطبيق  على 
اجلزائري  بالتراب  األمية  محو  على  العمل 
خالل  املسيلة  ملحق  افتتاح  كان  حني  يف   .
السنة الدراسية 99/2000سنة ، وبالرغم من 
االنطالقة احملتشمة يف ظل نقص اإلمكانات إال 
أنها كانت موفقة حلد بعيد بالتنسيق طبعا مع 
مختلف الشركاء  الفاعلني هلي مسوي احمللي.

أخبار الوطن: قلتم شركاء القطاع 
هل لنا أن نعرفهم ؟

السيدة بن عزي:إستراتيجية احلكومة هي 
العمل على  احلد والتقليص  من نسبة األمية 
يف اجلزائر ومن هنا وجب تضافر اجلهود وإشراك 
جميع اجلهات من حركات جمعوية والكشافة 
اإلسالمية اجلزائرية ، هم من نعتبرهم شركاء 
الدفاع  ووزارة  السجون  إلدارة  إضافة  طبعا  لنا 
الوطني حيث عمدت إلى فتح أقسام حملو األمية  

.

أخبار الوطن: السيدة  املديرة  كيف 
تقيمون واقع األمية بالوالية ؟

يف  األمية  واقع  عزي:بصراحة  بن  السيدة 
املسيلة  بوالية  سجلنا   حيث  مر  واقع  اجلزائر 
من  التقليل  على  نعمل  ونحن  مرعبة  أرقاما 
نسبة األمية بهذه  الوالية التي سيكون شعارنا 

هذا العام املسيلة بدون أمية .

أخبار الوطن : ماهي الفئة 
املستهدفة لدى ملحقتكم ؟

ال  اجلهل  :سالسل  عزي  بن  السيدة 
جميع  ضم  إلى  نسعى  ونحن  أحد  تستثني 
 49 إلى  ال15  سن  من  بداية  املجتمع  شرائح 
والقراءة واحلساب  الكتابة  يعرفون  سنة  ممن ال 
تطبيقا  وذلك  املجتمع  يف  إدماجهم  بغية 
إلستراتيجية احلكومة املوضوعة يف هذا الشأن.

إقباال   األكثر  الفئة  ماهي  الوطن:  أخبار 
على فصول محو  األمية ؟

السيدة بن عزي:تعتبر فئة النساء من بني 
الفئات األكثر إقباال  على فصول محو األمية   
من  ذلك  ويتجلى  النساء  تسجيل   يتم  حيث 
 . الرجال   عزوف  مع  مقارنة  توافدهن  خالل 

وهنا أود أن أضيف شيئا .

أخبار الوطن:تفضل .
السيدة بن عزي:هذه السنة عرفت تسجيل 
ذوي  من  والدارسات  الدارسني  من  عدد 
االحتياجات اخلاصة تؤطرها نخبة من املعلمني 

املختصني .

أخبار الوطن:بداية ونحن مع املوسم 
الدراسي اجليد هل لنا أن نعرف 
كيفية التسجيل يف فصول محو 

األمية ؟
السيدة بن عزي :التسجيل يتم من  خالل 
القوافل التحسيسية التي أطلقتها ملحقة ديوان  
محو األمية وتعليم الكبار والتي جابت بلديات 

الوالية ال47بقراها ومداشرها .

أخبار الوطن:ماهو عدد املسجلني ؟
السيدة بن عزي:يوجد 7500مسجل منهم 
6790دارسة موزعني على 472فصال كما جتدر 
اإلشارةإال أنهتم تسجيل 2000مسجل جديد 
بني  موزعني  طبعا  الدارسون  املوسم  هذا  خالل 

املستوى األول والثاني .

أخبار الوطن:ما جديدكم خالل 
هذه السنة ؟

فتح  العام  هذا  جديد  عزي:  بن  السيدة 
حمام  من  كل  يف  األمازيغية  باللغة  قسمني 

الضلعة وعاصمة الوالية .

أخبار الوطن : الدارسات والدارسون 
يؤطرهم أساتذة و مؤطرون هل لنا 

أن نعرف عدد املؤطرين ؟
من  أكثر  هؤالء  :يؤطر  عزي  بن  السيدة 
650مؤطر  ومؤطرة يف صيغ مختلفة  منهم 258 
التشغيل .و37من جهاز  قبل  ما  إطار عقود  يف 
355متعاقد  مع  والتضامن  االجتماعي  النشاط 

مع الديوان 

أخبار الوطن:ماهي الصعوبات  
والعوائق التي تقف حائال دون 

وحتقيق برامجكم املسطرة ؟
ولرمبا  عوائق  هناك  طبعا  عزي:  بن  السيدة 
أكبرها مشكلة هي عزوف الكثير  من الشباب 

وذلك  الدراسة   مبقاعد  االلتحاق  عن  واآلباء 
امللحق  ملقر  يفتقر  اعتبارات ،كما  لعدة  نتيجة 
مستقل  ، يف انتظار توفير مقر جديد بعد الوعود 
السيد  وان  خاصة  السلطات  من  تلقيناها  التي 
أكثر  يف  اكد  منصور  بن  اهلل  عبد  الوالية  والي 
أولوياتي  من  األمية  محو  أن  على  مناسبة  من 
كمسؤولة  لكن تبقى حلد اآلن وعود يف انتظار 
من  مرتاحني  أننا  على  أؤكد  وهنا   . جتسيدها 
ووفرة  التجهيزات  وبخاصة  املالي  اجلانب 

الكتاب .

أخبار الوطن:كلمة أخيرة ؟
شكري  أقدم  بداية  عزي:  بن  السيدة 
جلريدة »أخبار الوطن  »التي كانت أول جريدة 
كل  أشكر  خاللها   ومن  صفحاتها  لنا  تفتح 
امليداني  العمل  هذا  يف  الفاعلني  املساهمني 
اتفاقيات  معها  تربطنا  التي  رسمية  من جهات 
نبقى  وغيرها.ونحن  جمعيات  و  رسمية  
إلى تخطي  والطموح  مشروع الن نصل  نطمح 
عتبةا80000دارس كما نسعى وسعينا مشروع  
ألن تكون مصر تألف ولبنان تطبع واجلزائر تقرأ 
وتصبح جزائر بدون أمية إذا ما تضافرت جهود 

اجلميع .

تسجيل أكثر من ألفي دارس جديد خالل هذا الموسم 	
المسيليات أكثر حرصا على التحرر  من األمية  	

مديرة محو األمية فاطمة الزهراء بن عزي لـ» أخبار الوطن«

نسعى الحتالل المراتب األولى في تجفيف منابع األمية

 مجهودات معتبرة تبذلها مدارس محو األمية بوالية المسيلة في سبيل نشر العلم و المعرفة بين من لم يتمكنوا 
من الولوج لمقاعد الدراسة حيث  سجلت إقبال ألفي دارس جديد خالل السنة الجارية ، مقابل تعليم 60 ألف 
دارس خالل الفترة الممتدة ما بين 2007 الى غاية 2019 من كال الجنسينـ  أخبار الوطن التقت بمديرة 
الملحقة التي تحدثت عن االستراتجية التي تتخذها هذه المؤسسة لتجفيف منابع األمية بالمنطقة كما تقول 

محدثتنا في هذا اللقاء .



10
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 112 -السبت 21 جمادى  الثانية1441  هـ  - 15 فيفري2020م

رفيق.ف

ملدة  الفئة  هذه  معاناة  تستمر 
احلصول  عدم  بعد  أشهر   03 فاقت 
تزايد  نتيجة   املذكورة  حصة   على 
التي  اجلنوبية  باجلهة  املاشية  رؤوس 
سكانها  من  األعظم  السواد  يعتمد 
وحتى  واملاعز  املاشية  تربية  على 
أخلط  الظروف  تدهور  ،لكن  األبقار 
يترك  املوالني وجعل جلهم  حسابات 
هذا  ويف  ،حيث  حمل  مبا  اجلمل 
باجلهة  موال  ألفي  نحو  كان  السياق 
قد أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع وأبدوا 
تربية  تالشي  من  الكبير  تخوفهم 

هكذا حيوانات وسط ظروف  مزرية  
،السيما بعد ارتفاع أسعار األعالف 
التي وصل سعر القنطار الواحد منها 
الضاحية  أن  ،يذكر  دج   3500 نحو 
منذ  جفافا  تعرف  للوالية  اجلنوبية 
إلى  املاشية  مربي  اضطر  ما  سنوات 
للكأل  مناطق  عن  دوما  البحث 
الشمالية  اجلهة  يف  مساحات  وكراء 
أرهق  الذي  العلف  إلى  اللجوء  أو 
كاهلهم خصوصا بعد تضييق اخلناق 
السهوب  محافظة  طرف  من  عليهم 
آالف  حولت  التي  املافيا  وتكالب 
حسيب  دون  لصاحلها  الهكتارات 
احملاضر  بعض  باستثناء  رقيب  أو 

املنجزة والتي لم تعد كافية لردع هذه 
إجراءات  اتخاذ  يتطلب  ،ما  املافيا 
بعد  خصوصا  صرامة  أكثر  عقابية 
واحلرث  الفوضوية  البناءات  عودة 
املوالني  حيرة  وسط  اجلائر  العشوائي 
الصغار ،لإلشارة فإن الديوان الوطني 
أخلى  وأن  األنعام  سبق  لتغذية  
التي  القليلة  مسؤوليته عن احلصص 
حيث  الفالحني   على  دوريا  يوزعها 
محدودية  إلى   ذلك  سبب  ارجع 
احلصة التي متنحها له تعاونية احلبوب 
والبقول اجلافة  التي تعجز بدورها عن 
تغطية جميع طلبات  املوالني لكثرتهم  

مقارنة بقلة هذه احلصة.

العاصمة
فتح 13 ألف منصب بيداغوجي بمراكز 

التكوين  المهني
عن  زقنون،  أحمد  العاصمة  اجلزائر  لوالية  املهني،   التكوين  مدير  كشف 
التكوين  بقطاع  اإللتحاق  يف  للراغبني  جديد  بيداغوجي  منصب   12791 فتح  
حيث    ، اجلاري  فيفري   23 يوم  املقررة  الثانية  الدورة  خالل  التمهني  و  املهني 
سيتم فتح تخصصات جديدة كفيلة بإعداد كفاءات مؤهلة للمحيط االقتصادي 
على  الدورة  تعداد  ويشمل  بالتكوين.  اخلاصة  العروض  تنويع  إطار  يف  والبيئي 
3334 متربص يف التكوين احلضوري ، و5437 يف التكوين عن طريق التمهني 
إطار  تكوني يف  235 منصب  إلى  إضافة   املعابر،  طريق  متربص عن  و760   ،
الدروس املسائية ، و1985 منصب لفائدة املرأة املاكثة يف البيت ، و85 من فئة 
العقابية ،  ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذا مناصب تكونية لنزالء املؤسسات 
واشر ذات املسؤول أن التسجيالت انطلقت منذ 05 جانفي 2020 ، وتستمر إلى 
غاية 15 فيفري اجلاري بعدها يفتح املجال أيام 16 و17 و18 فيفري اجلاري من 
أجل االنتقاء والتوجيه ليتم اإلعالن عن النتائج يوم 20 فيفي والدخول يكون يوم 
23 فيفري، و يذكر أن عدد املتربصني يف قطاع التكوين املهني والتمهني بوالية 
اجلزائر العاصمة يتراوح بني  40000 و54000 متربص موزعني على 12 معهدا 

و50 مركزا تكوينيا ، وملحقات إضافية.
أيوب بن تامون

قاطنو مزرعة الحاج مسعود يطالبون بالترحيل
طالب قاطنو مزرعة احلاج مسعود ببلدية املـحمدية باجلزائر العاصمة من والي 
الكثير  يسودها  التي  السكنية  إنهاء وضعيتهم  أجل  التدخل،  من  العاصمة  والية 
من الغموض بعد 58 سنة من االنتظار، حيث طالبوا بالفصل النهائي  يف قضيتهم 
الذي  الترحيل  السكنات االجتماعية يف  املستفيدين من  بإدراجها ضمن  وذلك   ،
التي توجد فوقها  أو تسوية عقود ملكية لألراضي  العاصمة ،  تشهده والية اجلزائر 
سكناتهم ،و هي عبارة عن أكواخ ال تتوفر على أدني شروط العيش يف غياب الربط 
بشبكة الصرف الصحي وطرقات مهترئة . وحسب حديث البعض من السكان أن 
تواجدهم يف وضيعة غير قانونية  جعلهم يعيشون يف قلق وخوف ، رغم أن السلطات 
أن  اال  بالترحيل ،  املعنية  العائالت  قائمة  بإدراجهم يف  وان وعدتهم  البلدية سبق 
ذلك لم يتحقق إلى اليوم، وشمل ترحيل جزئي لـ 30 عائلة فقط سنة 2011 رغم أن 
كل العائالت  مت إحصائها  وتسجيلها على مستوى املصالح اإلدارية للبلدية منذ سنة 
2007  وملفاتهم استوفت كل شروط االستفادة من السكن االجتماعي، ويأملون 

هذه املرة أنصافهم  و إيجاد احلل املناسب لهم.
أيوب بن تامون

البويرة
الغاز الطبيعي مطلب سكان قرى تاغزوت

راسلت اجلمعيات املمثلة لسكان قرى بلدية تاغزوت على غرار معضي و إنسمان 
، السلطات الوالئية لوالية البويرة قصد تذكيرها بوعودها السابقة حول مطلب توفير 
مراسلة  .وبحسب  املنطقة  طبيعة  باعتبار  مستعجال  اعتبروه  الذي  الطبيعي  الغاز 
رسمية بعثتها اجلمعيات املمثلة لسبع قرى هي معضي وإنسمان ، كاف أوعرقوب ، 
ثالة بغالل ،  إغيل أومنشار ، واقذ ، و بومسعادن تابعة كلها ببلدية تاغزوت على 
سفوح جبال جرجرة الشهيرة ، فإن منطقتهم ال تزال تعاني التهميش والعزلة ال سيما 
الوالئية  للجهات  مراسلتهم  من خالل  طالبوا  ، حيث  الطبيعي  بالغاز  يتعلق  فيما 
ضرورة التعجيل بتجسيد املشروع الذي وعدوا به من قبل ومنذ سنوات ، أين نظموا 
إحتجاجات يف اخلصوص غير أن ذلك لم يغير من الوضع شيء ، لتبقى منطقتهم 
موقعها ، حيث  بحكم  تطبعها  التي  القاسية  املناخية  الظروف  وتواجه  البرد  تعاني 
تنعزل متاما بسبب التساقط الكثيف للثلوج وما ينجر من وراء ذلك من انعدام قارورات 
الغاز وغيرها ، األمر الذي يضظرهم إلى اللجوء إلى الوسائل البدائية كاحلطب ، مما 
يجعل من مطلبهم كما قالوا مشروعا وإستعجاليا مبا ينهي معاناتهم ويحد من العزلة 

التي يتخبطون فيها منذ مدة طويلة .
سامية عماري

إنزالق الترابة يهدد  سكان الدشمية
وبلدية  سحابة  بن  قرية  بني  الرابط   26 رقم  مستعملو الطريق الوطني  ناشد 
الدشمية جنوب البويرة وكذا سكان املنطقة ، تدخل اجلهات املعنية بصفة استعجالية 
كل  يف  املوت  فيه  يتربصهم  حقيقي  خلطر  مستعمليه  تهيئة الطريق وجتنيب  إلعادة 
حلظة ، السيما بعد انهيار جزء بفعل انزالق ترابي . وبحسب تصريحات السكان 
فإن اإلنزالق الترابي شهده الطريق منذ عدة أشهر ، وهو يتواصل باستمرار يف ظل 
غياب تام للمصالح املعنية قصد التدخل ووقف اإلنزالق مع فتح أشغال إلعادة تأهيله 
من جديد ، حيث بات يشكل خطرا حقيقيا على مستعمليه ومصدر موت يف كل 
حلظة خاصة مع ظروف اإلضطرابات اجلوية و احتمال حدوث انزالقات أخرى تزيد 
من درجة انهياره . ويضيف السكان بأنهم قاموا مبراسلة اجلهات املعنية حول القضية 
إال أن مناشداتهم لم جتد األذان الصاغية لدى املسؤولني احملليني ، ليرفعوا انشغالهم 
و  الفوري  التدخل  قصد  العمومية  األشغال  مصالح  السيما  الوالئية  اجلهات  إلى 
تخصيص غالف مالي إعادة تأهيل الطريق الوطني الذي يعتبر محوري ال يربط بني 

قرى املنطقة مبركز البلدية فقط وإمنا يوصل حتى إلى والية املدية املجاورة .
سامية عماري 

بسبب الجفاف وتدهور المراعي بجنوب الوالية

موالو سيدي بلعباس  يطالبون 
برفع حصص العلف

يعاني موالو الضاحية الجنوبية لوالية سيدي بلعباس من مشاكل عديدة  منها ما تعلق بالتوزيع غير العادل لألعالف منذ 
بداية الموسم ،حيث كان هؤالء قد نظموا وقفة احتجاجية أمام تعاونية الحبوب والبقول الجافة الكائن مقرها ببلدية 

مزاورو  جنوب سيدي بلعباس مطالبين والي الوالية بالتدخل العاجل لحل هذه المعضلة التي أرقتهم ،كما هدد المحتجون 
بتصعيد الحركة االحتجاجية في حال استمرار الوضع.

جلمعية  تأسيسيا  اجتماعا  عقد 
رؤساء مراكز تكوين  السائقني احملترفني 
مع  بالبليدة  أمس  واليات،  عدة  من 
 ، املهنة  أخالقيات  ميثاق  وضع  أجل 
وترقية التكوين يف ظل عزم الدولة على 
التي  السيما  املرور،  حوادث  مكافحة 
نقل  حافالت  أصحاب  فيها  يتسبب 

املسافرين ، ومركبات نقل البضائع .
االجتماع حضره العديد من مدراء 
ومتت  الوطن،  مستوى  على  املراكز 
للجمعية  رئيسا  لكحل  مراد  تزكية 
مقتضب  تصريح  يف  أكد  والذي   ،
اإلعالن  أجل  من  كان  االجتماع  أن 
يف  تأسيسية،   جمعية  ميالد  عن 

التسمية،  وتضم  االتفاق على  انتظار 
اجلمعية التأسيسية رؤساء 370 مركزا 
لتكوين السائقني احملترفني على مستوى 
48 والية بالوطن،  وتهدف باألساس 
 ، املراكز  مدارء  ظروف  حتسني  إلى 
والدفاع عن حقوقهم، و مواكبة تكوين 

السائقني وفق برنامج وطني .
الناقلون  أعلن  دلك  مع  وباملوازاة 
الرامول  حلي  البرية  باحملطة  اخلواص 
اإلضراب،  تعليق  عن  أمس   بالبليدة 
سابق  وقت  يف  قرروا  قد  كانوا  الذي 
األربعاء  أمس  من  بداية  فيه  الدخول 
على خلفيات التعليمة الوزارية األخيرة 
بحجز  الناقلني  بإلزام  تقضي  التي 

احملطة  شبابيك  مستوى  على  التذاكر 
البرية ، وهو ما رفضوه ، السيما احلجز 
وأكد  القصيرة،   باملسافات  املتعلق 
نظموا  أن  و  سبق  أنهم  الناقلني  ممثل 
باحملطة،   يومني  منذ  احتجاجية  وقفة 
 ، اإلضراب  يف  الدخول  عن  وأعلنوا 
لكن قاموا  بتعليقه بعد لقاء مع مدير 
والتماس  البرية  باحملطة  النقل  مؤسسة 
املدير  مع  موسع  لقاء  بتحديد  وعودا 
لدراسة  النقل  محطات  ملؤسسة  العام 
بالناقلني وظروف  املتعلقة  كل املشاكل 

عملهم،  وإيجاد احللول العاجلة لها.
أيوب بن تامون

البليدة
تأسيس الجمعية الوطنية لمراكز تكوين السائقين المحترفين

بوجنار،  محـمد  البرفيسور  كشف 
مكافحة  مبركز  األورام  مصلحة  رئيس 
مرض السرطان بالبليدة ، عن استحداث 
من  األولى  تعد  باملركز  جديدة  وحدة 
مهمتها   ، الوطني  املستوى  على  نوعها 
واالجتماعي  والنفسي  الطبي  التكفل 
 ، الكيميائي  العالج  بعد  للمرضى 
وإيجاد   ، باملرضى  التكفل  تعزز  حيث 

النفسي  والتكفل   ، العالجية  احللول 
واالجتماعي ، ومن املنتظر أن تفتح هذه 
وأضاف   ، قليلة  أيام  غضون  يف  الوحدة 
بعد  السرطان  مرضى  أن   ، البرفسيور 
بعض  عليهم  تظهر  الكيميائي   العالج 
األعراض اجلانبية  والنفسية،  ومن غير 
املمكن بقائهم يف بيوتهم، ومن الضروري  
اجليدة  للمتابعة  الدوام  بعد  إخضاعهم 

أنه  وأشار   ، الوحدة  داخل  أيام   لعدة 
مستوى  على  سجل   2019 سنة  خالل 
املركز 300 زيارة منزلية للمرضى بخالف 
عدد آخر يعود إلى املركز من تلقاء نفسه 
للعالج ،واقترح فتح وحدات مماثلة على 
مبكافحة  اخلاصة  املراكز  كل  مستوى 

مرض السرطان عل املستوى الوطني .
أيوب بن تامون

استحداث وحدة للتكفل بمرضى السرطان بعد العالج الكيماوي 
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أخبار الرياضات

الفرق  -حسب  اجلزائري  املنتخب  توج 
بلقب  )بادمينتون(,  الريشة  لكرة  رجال- 
)رجال-سيدات/فردي- اإلفريقية  البطولة 
املصرية  بالعاصمة  اجلارية  الفرق(  حسب 
على  النهائي  يف  اخلميس  فوزه  إثر  القاهرة, 
جزر موريس بنتيجة )2-3( اليوم اخلميس.
 )2-0( النتيجة  يف  منهزمني  »اخلضر«  وكان 
)فردي(  صبري  مدال  يوسف  خسارة  بعد 
 )09-21  ,18-21( بول  جوليان  جورج  أمام 
على  )فردي(  بلعربي  الرحيم  عبد  ومحمد 
21-19(.لتنقلب   ,09-21( لوباه  آتيش  يد 
األوضاع بعدها لفائدة اجلزائر, بفضل: عادل 
بونغو  بيرنار  الفائز على جون  )فردي(  حامق 
كسيلة  الثنائي  ثم   ,)21-15  ,22-20(
أمام  )زوجي(  مدال صبري  ويوسف  معمري 
 ,15-21( لوباه  آتيش  و  بول  جوليان  جورج 
محمد  الزوجي  وبعدها   ,)21-13  ,22-20
الذين  حامق,  وعادل  بلعربي  الرحيم  عبد 

بعد  للجزائر  الذهب  وأهديا  الكفة  رجحا 
الزمن  من  ساعة  قرابة  دام  »ماراثوني«  لقاء 
بيرنار  و جون  آبياه  ميلفني  أمام  دقيقة(   54(
بونغو بواقع )20-22, 16-21(.وكان الفريق 
اجلزائري قد فاز يف املربع الذهبي على جنوب 
إفريقيا )0-3( أمس األربعاء, يف الوقت الذي 
جتاوزت فيه جرز موريس, املنتخب املصري, 
منظم الدورة, بـ)0-3(.كما تصدرت اجلزائر 
املباريات  يف  الفوز  بعد  األولى  املجموعة 
الثالث, على حساب تونس )0-5( وأوغندا 

)0-5(, وجزر موريس بـ)4-1(.
اجلزائري  املنتخب  حتصل  جهته,  من 
بعد  الفضية,  امليدالية  على  للسيدات 
مصر  بعد  النهائي,  الترتيب  يف  ثانيا  حلوله 
فازت  حيث  النفيس,  املعدن  افتكت  التي 
 )5-0( افريقيا  جنوب  أمام  »اخلضريات« 
واحدة  خسارة  مقابل   ,)3-2( موريس  وجزر 
بإجراء  املنافسة  )3-2(.وتتواصل  مصر  أمام 

لقاءات الفردي إلى غاية 16 من هذا الشهر, 
اللقب  احلفاظ على  إلى  اجلزائر  تهدف  حيث 
إلى  التأهل  أجل  من  ذكور,  الزوجي  لدى 
اليابانية. بطوكيو   2020 األوملبية  األلعاب 
من  نقطة  آالف   6 القاري  البطل  وسينال 
مما  العاملي,  التصنيف  يف  ترفعه  أن  شأنها 
يسمح للثنائي اجلزائري مدال صبري ومعمري 
تأشيرة  بانتزاع  التتويج,  حال  يف  كسيلة, 
تقام  الدورة,  برنامج  وحسب  األوملبياد. 
فيما  فبراير,   13 إلى  الفرق من 10  منافسات 
تلعب مواجهات الفردي أيام 14 و 15 و 16 من 
بثمانية  اجلزائري  الوفد  الشهر.ويشارك  نفس 
الوقت  يف  اإلناث,  من  أربعة  منهم  عناصر 
الذي تشهد فيه هذه املنافسة حضور 9 بلدان 
ويتعلق األمر بكل من اجلزائر, جزر موريس, 
املغرب,  الكاميرون,  افريقيا,  جنوب  تونس, 

سيراليون, أوغندا ومصر )البلد املنظم(.
ق.ر

سيطرت عناصر الناحية العسكرية األولى على منافسات البطولة الوطنية 
اختتمت  التي  ملوسم 2019-2020  آلية  النصف  بالبندقية  للرمي  العسكرية 
اللواء املدرع السابع الشهيد بن حاج مسعود بالتالغمة  األربعاء على مستوى 

)ميلة( بعد متكنها من نيل 5 ميداليات ذهبية من أصل 8.
الفرق  باقي  على  التفوق  من  األولى  العسكرية  الناحية  فريق  متكن  وقد 
السابع  باللواء  الثابت  الرمي  ميدان  احتضنها  التي  البطولة  هذه  يف  املشاركة 
املدرع بن حاج مسعود من خالل ذهبية املساعد فاطمة أبركان يف فئة اإلناث 
منبطح  )وضعية  إناث  للفرق  بالنسبة  ذهبيتني  جانب  إلى  منبطح(  )وضعية 
مبيداليتني  بوهام  أحمد  متعاقد  أول  العريف  عاد  الثالث(.كما  الوضعيات  و 

ذهبيتني للناحية العسكرية األولى يف رمي الدقة و رمي السرعة )فردي رجال(.
وحاز ممثلو ذات الناحية العسكرية على برونزية واحدة يف ترتيب الفرق )رمي 
السرعة ذكور(.وجاءت يف املركز الثاني الناحية العسكرية اخلامسة التي نالت 
ذهبيتني تصدرت بهما ترتيب الفرق يف رمي الدقة والسرعة )فئة رجال( كما 

حازت ذات الناحية على فضية واحدة يف هذه املنافسات.
الثانية من خالل  العسكرية  الناحية  نصيب  من  فكان  الثالث  املركز  أما 
ذهبية الرقيب أول متعاقد سارة لكحل )رمي الوضعيات الثالث فردي إناث( 
إلى جانب فضيتني و 3 برونزيات.كما نالت قيادة القوات البحرية 3 فضيات 
وبرونزية، تلتها الفرقة األولى املدرعة بفضيتني وبرونزيتني ثم الناحية العسكرية 

يف  املدرع  السابع  اللواء  قائد  العميد  أثنى  واحدة.وقد  برونزية  مبيدالية  الثالثة 
عنها  أبان  التي  والقدرات«  »املهارات  على  البطولة  اختتام  مبناسبة  كلمته 
املبذولة  املجهودات  يعكس -حسبه-  ما  الثالثة  املنافسة  أيام  املشاركون طيلة 
اجلاهزية يف  إيجابيا عن  مؤشرا  يعد  والتحضير »كما  التدريب  السنة يف  طيلة 
مجال الرماية«.وقد شارك يف البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف 
آلية لهذا املوسم 96 عنصرا ميثلون جميع النواحي العسكرية وقيادات القوات 
البحرية والبرية واجلوية والدفاع اجلوي عن اإلقليم و احلرس اجلمهوري والدرك 
ميكانيكية  مشاة   12 والفرقة  مدرعة  الثامنة  و  مدرعة  األولى  والفرقة  الوطني 

والفرقة 40 مشاة ميكانيكية واملدرسة العليا للقوات اخلاصة.

البطولة اإلفريقية لكرة الريشة

 الجزائــر تتــوج باللقـب القـاري
اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة

 زهــــاء 6500 مشــــارك 
باألكاديمية العسكرية لشرشال 

للعدو  الوطني  اليوم  سباق  يف  شارك 
للمجلس الدولي للرياضة العسكرية املنظم 
لشرشال,  العسكرية  باألكادميية  اخلميس 
»الرئيس الراحل هواري بومدين« )تيبازة(, 
أجواء  يف  عسكري  فرد   6500 زهاء 
املنظم  السباق  تنظيمية »محكمة«.وجرى 
الوطني  اجليش  وحدات  كل  عبر  اليوم 
الشعبي وأعطى إشارة انطالقه الرسمية من 
شرشال, رئيس مصلحة الرياضة العسكرية 
بأركان اجليش الوطني الشعبي رفقة القائد 
العميد  التوالي,  على  لألكادميية  املساعد 
بوراس,  الدين  نور  العميد  و  قْريش خلضر 
 4 و  للذكور  بالنسبة  كلم   5 مسار  على 
املتنافسون  لإلناث.وميثل  بالنسبة  كلم 
املشاركون يف هذه التظاهرة التي حتمل شعار 
الفئات  جميع  الرياضة«,  عبر  »الصداقة 
العاملني  واألفراد  الطلبة  من  العمرية 
باألكادميية العسكرية لشرشال التي وفرت 
ظروف  يف  املنافسة  إلجناح  الشروط  جميع 
مناخية ساعدت بشكل واضح العدائني.
ويف كلمة له خالل إشرافه على االفتتاح, 
الواسعة  املشاركة  على  قْريش  العميد  أكد 
ووحدات  نواحي  مختلف  شهدتها  التي 
من  الشعبي  الوطني  اجليش  وهياكل 
الصداقة  لتعزيز  والرتب  األعمار  مختلف 
وعلى  العسكريني  األفراد  بني  والعالقات 

يولى  »هام«  عسكري  حدث  أنه  اعتبار 
الالزمني. واحلرص  الرعاية  أشكال  بكل 
رسالة  مترير  إلى  »أساسا«  املناسبة  وتهدف 
األعضاء  الدول  كافة  بني  وسالم«  »محبة 
العسكرية  للرياضة  الدولي  املجلس  يف 
البالغ عددها 140 دولة منذ تأسيسه سنة 

1948, حسب العميد قْريش.
كما تهدف التظاهرة -- يتابع العميد 
من  الرياضيني  كل  تذكير  قْريش-- 
تلعبه  الذي  الكبير  بالدور  الدول  مختلف 
الرياضة العسكرية لتعزيز عالقات الصداقة 
القوات  أفراد  بني  والتضامن  والتعاون 
العالم.وباملناسبة,  دول  ملختلف  املسلحة 
الرياضية  النشاطات  مصلحة  رئيس  جدد 
التذكير  الشعبي  الوطني  اجليش  بأركان 
ملختلف  واملمتازة«  »املشرفة  باملشاركات 
التظاهرات  العسكرية يف  الرياضية  النخب 
السنوات  خالل  املنظمة  املختلفة  الدولية 
األخيرة سواء يف رزنامة املجلس العسكري 
املناسبات  أو  العسكرية  للرياضة  الدولي 
حرص  يترجم  ما  واإلقليمية  اجلهوية 
القيادة العليا للجيش على االرتقاء بجميع 
طبعة  الرياضية.واختتمت  النشاطات 
على  وامليداليات  اجلوائز  بتوزيع   2020
تشجيعا  األولى  الثالثة  باملراتب  املتوجني 

لهم على النتائج اإليجابية احملققة.

البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقيةنصف اآللية بميلة

الناحيــة العسكريــة األولــى تحصـد 5 ذهبيـــات

ورقلة 
 مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق 

اليوم الدولي للرياضات العسكرية 
شارك حوالي 1.200 عداء من مختلف الفئات العمرية و الرتب من مختلف الوحدات 

العسكرية التابعة ملقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة يف سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية 
) الصداقة عبر الرياضة ( الذي نظم اخلميس باملركب الرياضي اجلهوي العسكري بورقلة.و قد 
جرت هذه التظاهرة الرياضية التي متيزت بالتنافس الشديد بني املشاركني يف ظروف تنظيمية 
محكمة حيث قطع خاللها املتسابقون مسافة 5 كلم .وكانت إشارة انطالق هذا السباق قد 

أعطيت ونيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة من طرف القائد اجلهوي للدفاع اجلوي بنفس 
الناحية العميد عاصم بوعكاز . 

وشهدت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت عبر الطريق املؤدي ملنطقة األسكرام بتمنراست 
بالناحية العسكرية السادسة )ن-ع6- ( تنافسا كبيرا بني املشاركني . و قد تنافس املشاركون 

ضمن وقائع هذا السباق على مسلك بطول 8 كلم وهو مسلك رملي مناسب إلجراء مثل هذا النوع 
من السباقات.

تنس/البطولة اإلفريقية لألواسط

 تأهل الجزائرية بكرار للمقابلة النهائية 
تأهلت الالعبة اجلزائرية إيناس بكرار الى الدور النهائي من البطولة االفريقية لألواسط )ذكور وإناث( يف التنس, بعد فوزها 
اخلميس يف مقابلة الدور نصف النهائي على منافستها املغربية ياسمني قباج املصنفة رقم 1 يف اجلدول, يف املنافسة املتواصلة 

فعالياتها ببريتوريا )جنوب افريقيا(.
املقابلة بنتيجة مريحة  و لم جتد الالعبة اجلزائرية صعوبة كبيرة  يف جتاوز عقبة منافستها املغربية, بعد حسمها لشوطي 
)2-6( و )3-6( .ويف املقابلة النهائية ستواجه بكرار الفائزة يف مقابلة الدور نصف نهائي الثانية بني املصرية هانية ابو السعد 
و مواطنتها ياسمني عزويف اجلدول الزوجي, أقصيت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر يف الدور ربع النهائي عقب اخلسارة 
املسجلة أمام الزوجي املركب من الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو والنيجيرية باراكات ووينلومو, املصنفات رقم 2  بنتيجة 
2-6, 5-7.ومن جانبه, أقصي اجلزائري اآلخر سمير حمزة رقيق يوم االثنني الفارط من املنافسة بعد انهزامه يف الدور األول 
امام امللغاشي  توكي رانيفو بواقع شوطني مقابل صفر 1-6, 2-6.كما اقصي يف اجلدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام عبد 
الرحمان يف الدور األول بعد الهزمية أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من داميان نزار وأندرياس سكوت يف النقاط احلاسمة 
5-10, بعد أنا كانا متعادالن يف األشواط 1-6, 7-5.وجترى املسابقة  من 10 الى  16 فبراير, على األراضي السريعة لتيك 

سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.
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كأس الجمهورية

بوفاريك يواصل التألق والسياربي يغرق
متكن فريقا وداد بوفاريك )بطولة الهواة( 
وجمعية وهران )الرابطة الثانية( من اإلطاحة 
بكبار األندية وذلك يف الدورين ثمن النهائي 
أمس  أول  القدم,  لكرة  اجلزائر  لكأس  والـ16 
اخلميس, بفوزهما على كل من مولودية وهران 
األولى,  الرابطة  الى  املنتميان  اجلزائر  واحتاد 
بلوزداد,  شباب  اللقب,  حامل  غادر  فيما 
االحتاد  أمام  بسكرة  يف  خسارته  إثر  املنافسة 
خروج  النهائي  ثمن  الدور  عرف  كما  احمللي 
بجمعية  ويتعلق  األولى  الرابطة  من  آخر  ناد 
عني مليلة التي سقطت على ميدانها بثالثية 
لواحد امام تشكيلة اخرى من بطولة النخبة, 
أهلي برج بوعريريج وبهذا يرتفع عدد األندية 
الى  املغادرة   االولى  الرابطة  الى  املنتمية 
10...واستطاع وداد بوفاريك, متصدر بطولة 
الهواة )مجموعة الوسط(, من إزاحة ناد آخر 
كبير, وهو مولودية وهران بالفوز عليه )2-0(, 
54(, بعدما  و  بثنائية وقعها خطاب )45+1 
كان قد أزاح مولودية اجلزائر يف الدور السابق 
بركالت الترجيح وبات ممثل »املتيجة« يحقق 
نهائي  ربع  ببلوغه  املوسم,  هذا  جيدا  مشوارا 
الرابطة  الى  للصعود  الطريق  وشقه  الكأس, 
مفاجأة  الدور,  هذا  احملترفة كما عرف  الثانية 
أخرى من العيار الثقيل, بخروج حامل كأس 
احتاد  يد  على  بلوزداد  شباب  املاضية,  السنة 
يف  جعبوط  القناص  أمضاه  بهدف  بسكرة 
الدقيقة  )38( عن طريق ضربة جزاء, ليتبخر 
حلم »العقيبة« يف معانقة الكأس التاسعة يف 
تاريخه من جهته, حقق أهلي برج بوعريريج 
بجمعية عني  أطاح  عندما  عن جدارة  تأهال 
أنه  علما   ,)3-1( بواقع  أرضها  على  مليلة 
أنهى الشوط األول متقدما بثنائية نظيفة. أما 
االولى(, حامل كأس  )الرابطة  بلعباس  احتاد 
على  الفوز  قبل  صعوبات  واجه  فقد   ,2018
الضيف احتاد عنابة, من الرابطة الثانية, بهدف 

وحيد وقعه الالعب بوقطاية )د 61( يف حني 
من  الثانية(  )الرابطة  بوسعادة  امل  استغل 
من  آخر  ناد  ليهزم  واجلمهور  األرض  عاملي 
األربعاء  بأمل  األمر  ويتعلق  الثانية,  الرابطة 
ليبقى   )44 )د  غزالة  العبه  بفضل   )1-0(
فريقا أمل بوسعادة ووداد بوفاريك الوحيدين 
من األقسام الغير منتمية الى بطولة النخبة يف 
ربع النهائي. من جانبه, حقق فريق جمعية 
وهران املفاجأة بإزاحته الحتاد اجلزائر, يف لقاء 
متأخر عن الدور 16, بهدف وقعه الالعب بن 
احالم  على  ليقضي   ,)54( الدقيقة  رقية يف 
بالكأس  يطمح  كان  الذي  العاصمي  النادي 
جمعية  تضرب  وبهذا  موسمه.  إلنفاذ 
جمعية  مع  النهائي  ثمن  يف  موعدا  وهران 
الشلف...باملقابل, ويف لقاء متأخر عن الدور 
ال16, استعرض نادي بارادو  عضالته بعدما 
هزم ضيفه مولودية البيض )ما بني اجلهات/

جنوب شرق( بخماسية نظيفة. وبعد شوط 
أول انتهى بتقدم »الباك« بهدف يتيم, حتركت 
املولودية  شباك  لتمطر  »األكادمييني«  »آلة«  
البدني  االنهيار  مستغلة  أهداف,  بأربعة 
سيارات  عبر  املرهق  التنقل  بسبب  للضيوف 
اخلاصة  احلافلة  تعطل  اثر  »تاكسي«  أجرة 
بالفريق وهكذا يضرب »األتليتيك« موعدا يف 
ثمن النهائي مع ناد من بطولة ما بني اجلهات 

)شرق( ويتعلق األمر بترجي قاملة.

برنامج الدور ربع النهائي 
وداد بوفاريك – إحتاد بسكرة
إحتاد بلعباس – أمل بوسعادة

وفاق سطيف – أهلي برج بوعريريج
الفائز من ترجي قاملة – أتلتيك بارادو 

 يواجه الفائز من جمعية وهران –
 أوملبي الشلف

إلى  مثيًرا  تأهاًل  سطيف،  وفاق  حقق 
ربع نهائي كأس اجلزائر، بعدما جنح يف قلب 
تأخره إلى فوز بنتيجة 1-2 أمام نظيره شباب 

قسنطينة، يف إطار دور الـ 16.
التسجيل  افتتح باب  شباب قسنطينة 
عن طريق حسني بن عيادة يف الدقيقة 41، 
قبل أن يدرك ماليك توريه، التعادل لصالح 
49 وجنح إسحاق  الدقيقة  وفاق سطيف يف 
بوصوف، يف تسجيل الهدف الثاني لصالح 

وفاق سطيف يف الدقيقة 84.
وعرف اللقاء ندية كبيرة بني الفريقني، 
خاصة يف الشوط األول الذي شهد العديد 
بن  حسني  يتمكن  أن  قبل  الفرص،  من 
عبر  املقدمة،  يف  فريقه  وضع  من  عيادة 
 25 بعد  على  من  مباشرة  حرة  مخالفة 
نبيل  املدرب  منح  الثاني،  الشوط  متًرا ويف 
التقدم  بضرورة  لالعبيه  تعليمات  الكوكي 
إلى األمام، والتواجد بكثافة داخل منطقة 
العمليات، وهو ما أربك دفاع اخلصم الذي 
تلقى هدفا مباغتا بعد 4 دقائق فقط، عبر 
تلفظ  املباراة  كانت  وبينما  توري  املهاجم 
إسحاق  الشاب  تلقى  األخيرة،  أنفاسها 
العمليات،  مربع  داخل  متريرة  بوصوف 
الكرة  يروض  أن  قبل  غشة،  زميله  من 
أرضية  صاروخية  ويطلق  جميلة  بطريقة 
إسحاق  أعرب  وقد  الشباك  زاحفة سكنت 
وفاق  نادي  ألعاب  صانع  بوصوف، 
بتسجيل  الكبيرة  سعادته  عن  سطيف، 
مثير  تأهل  لتحقيق  فريقه  وقيادة  هدف، 

صحفي عقب  تصريح  يف  بوصوف  وقال 
بهذا  للغاية  سعداء  املواجهة: »نحن  نهاية 
التأهل، خاصة وأنه حتقق أمام فريق قوي، 
تسبب لنا يف كثير من املشاكل، وكان قريبا 
ميكنني  »ال  وتابع:  التأهل«.  حتقيق  من 
التسجيل،  يف  جناحي  بعد  شعوري  وصف 

يف  جاء  أنه  خاصة  رائعا  أمرا  كان  لقد 
التسجيل  مواصلة  أمتنى  األخيرة،  الدقائق 
يف  نستمر  حتى  املقبلة  املباريات  خالل 
وأكمل:  التتويج«.  منصة  نحو  التقدم 
ونؤكد  الدعم،  على  كثيرا  أنصارنا  »نشكر 
طريقا  التأهل  هذا  من  سنجعل  أننا  لهم 

وفاق سطيف

الفوارة تكسب داربي الشرق عن جدارة

اتحاد العاصمة

نهايــة موســم مبكـرة 
ودزيـــري يستقيــل

غادر فريق إحتاد العاصمة ظهيرة أول أمس اخلميس منافسة كأس اجلمهورية، 
بعد إقصائه على يد جمعية وهران يف املباراة التي إحتضنها ملعب احلبيب بوعقل 

والتي إنتهت بفوز أبناء املدينة اجلديدة بنتيجة 0-1 وبهذا اإلقصاء يكون فريق 
سوسطارة قد خسر كل أهدافه املسطرة، بعد خروجه من دور املجموعات من منافسة 
دوري أبطال إفريقيا، وإقصائه من منافسة كأس اجلمهورية يف الدور الـ16، باإلضافة 

إلى إحتالله املركز السابع بـ24 نقطة فقط وقد قدم املدرب بالل دزيري استقالته 
من تدريب فريق إحتاد العاصمة عقب اإلقصاء من الدور ال16 ملنافسة كأس 

اجلمهورية على يد املضيف جمعية وهران بهدف دون رد وكان فريق سوسطارة قد 
تلقى العديد من الهزائم يف الفترة األخيرة وعجز عن العودة للسكة الصحيحة مادفع 

»بالل دزيري« لرمي املنشفة وقد أكد »دزيري بالل«، أنه استقال من تدريب 
إحتاد العاصمة أمام »جمعية وهران« يف كأس اجلمهورية وقال دزيري: »أؤكد 

استقالتي من تدريب احتاد العاصمة، وأنا منسحب من الفريق بعد اإلقصاء من 
كأس اجلمهورية«. وأضاف: »كنت أقول من قبل أن مباريات شهر جانفي وشهر 
فيفري ستنهك كثيرا العبي الفريق، وصلنا للمباراة 28 حلد اآلن وهذا أمر كثير«. 
وتابع: »الرابطة لم تساعدنا والكاف أيضا قامت بتقدمي مباريات دوري أبطال إفريقيا 

وكان هناك تراكم للمباريات، وحتى الرجاء والوداد والترجي اشتكوا من تراكم 
املباريات«. وأردف: »اليوم قررت الرحيل...عندما كان الفريق بأمس حاجة 
كنت هنا ولم أدر ظهري للفريق خاصة أن اجلميع رفض الفريق بالنظر لألزمة«.

نادي بارادو

البــــــاك يقســــــو 
علــى مولوديـة البيــض
أوقف فريق أتلتيك بارادو ُحلم مولودية البيض يف الدور ال16 من منافسة كأس 

اجلمهورية...املواجهة التي جرت مبلعب »عمر حمادي« ببولوغني انتهت بفوز 
»الباك« بخماسية كاملة دون رد على الضيف الناشط يف قسم مابني الرابطات 

خماسية »بارادو« وقعها بوزوق يف الدقيقة 15، بوعبطة يف الدقيقة 55، قادري يف 
الدقيقة 58، ميصياد يف الدقيقة 80 وأوكيلو يف الدقيقة 90.

وداد بوفاريك

تأهــــــل مستحــــق 
أبكــى الحمـــراوة!

واصل فريق وداد بوفاريك سيطرته على أندية القسم الوطني األول، بعدما 
متكن ظهيرة من إقصاء فريق مولودية وهران يف الدور الـثمن نهائي من منافسة 

كأس اجلمهورية وكان فريق وداد بوفاريك قد أقصى فريق مولودية اجلزائر يف الدور 
الـ16، ليتمكن بعدها من الفوز أمام مولودية وهران بنتيجة 0-2، ويقطع تأشيرة 
التأهل إلى الدور ربع النهائي وقد أعرب سي الطاهر شريف الوزاني، املدير العام 

لنادي مولودية وهران، عن خيبة أمله بعد اخلروج من مسابقة كأس اجلزائر، 
باخلسارة أمام وداد بوفاريك وقال شريف الوزاني، يف تصريحات لوسائل اإلعالم، 

عقب نهاية املواجهة: »أريد أن أعتذر من أنصارنا الذين ساندونا يف املباراة، 
وتنقلوا من أجلنا، إال أننا خيبنا أملهم ولم نلب توقعاتهم«.

وأضاف: »عانينا من غيابات مؤثرة خاصة يف اخلط اخللفي، أعتقد أنهم 
كانوا أكثر إرادة منا، صحيح أننا جنحنا يف خلق العديد من الفرص، إال أننا 
ارتكبنا هفوات قاتلة أيضا تسببت يف خسارتنا«. وختم: »لقد حاولنا طيلة 
األسبوع حتضير العبينا ذهنيا، وطالبناهم بالتركيز خالل املباراة، واحلذر من 

الكرات الثابتة، خاصة أن العبي بوفاريك، ميتلكون بنية جسدية قوية، إال أنهم 
فشلوا يف تطبيق التعليمات«.

اتحاد بسكرة

أبناء الزيبـان يطيحـون بحامـل الكــأس
متكن فريق إحتاد بسكرة من الفوز على حامل لقب كأس اجلمهورية شباب بلوزداد بنتيجة 0-1 يف إطار الدور الـثمن نهائي من  منافسة الكأس 

وسجل هدف املباراة الوحيد الالعب جعبوط يف الدقيقة الـ36 عن طريق ركلة جزاء، لينظم فريق شباب بلوزداد إلى أندية القسم األول الذين غادروا 
منافسة كأس اجلمهورية على غرار مولودية اجلزائر، شبيبة القبائل، مولودية وهران ، وإحتاد العاصمة.
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لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  وجه 
شديد  حتذيرا  زطشي،  الدين  خير  القدم، 
اللهجة، لرؤساء والعبي أندية دوريي احملترفني 
انتشرت ظاهرة مقاطعة  بعدما  الثاني،  األول 
األمر  املالية،  املستحقات  بسبب  املباريات، 
الذي يؤثر على نتائج املباريات، ويتسبب يف 
الفاف، يف  نزاهة األندية وذكر  التشكيك يف 
مراسلة لرئيس الرابطة اجلزائرية لكرة القدم، 
وجميع رؤساء األندية، بأن إجراءات الدخول 
للقوانني  تخضع  أن  يجب  اإلضرابات،  يف 
قانون  من   11/90 املادة  يف  عليها  املنصوص 
العمل اجلزائري وأكد »الفاف« أن الشروع يف 
إضرابات ال شرعية سوف يعرض أصحابها إلى 
العقوبات التي تنص عليها القوانني الداخلية 
القسمني  أندية  العبي  البيان  ودعا  لألندية 
األول والثاني، بضرورة التحلي باالحترافية، 
النزاعات  الوطنية لتسوية  اللجنة  إلى  واللجوء 
على مستوى الرابطة، من أجل حتصيل كامل 
رئيس  أعلن  قانونية...كما  بطريقة  حقوقهم 
القتراح  دعمه  القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
جياني إنفانتينو، رئيس االحتاد الدولي للعبة، 
سنوات   4 كل  أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  بإقامة 
إقامة  يساند  إنه  زطشي،  الدين  خير  وقال 
بطولة »الكان« كل 4 سنوات، شريطة إعداد 

دفتر أعباء أكثر صرامة، ويستجيب لتطلعات 
السواء  على  املنظم  والبلد  األفريقية  اجلماهير 
)تنظيم  احلالي  النموذج  إن  زطشي  وأوضح 
ويعتبر  محدوديته  أثبت  سنتني(  كل  الكان 
بخسائر  يتسبب  ألنه  البطولة،  لهذه  فشال 
مالية كبيرة للبلد املنظم نظير غياب اجلماهير 
تلك  باستثناء  البطولة  مباريات  أغلبية  عن 
وأضاف  فيها  طرفا  منتخبه  فيها  يكون  التي 
»أنا مع تنظيم الكان كل 4 سنوات، لكن مع 
أن  الذي يجب  األعباء  لدفتر  الصارم  التنفيذ 
تنقل  بضمان  املنظم  البلد  يلزم  بندا  يتضمن 
اجلماهير من مختلف الدول األفريقية وحتى 
مببالغ  السمراء  القارة  من  القريبة  الدول  من 
مدروسة، لضمان جناح هذه البطولة جماهيريا 
كأس  من  أن جنعل  »يجب  واقتصاديا«.وتابع 
العالم،  يف  األبرز  الكروي  احلدث  أفريقيا  أمم 
يقام يف  أن  يجب  تنظيمها ال  أن  يعني  وهذا 
هكذا  اليورو.  أو  املونديال  تنظيم  سنة  نفس 
األموال  من  الكثير  حتصيل  الكاف  سيضمن 
أمام  سيتيح  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
من  متسع  الكان  تنظيم  يف  الراغبة  الدول 
الوقت لتجهيز مالعبها وبناها التحتية«....
زطشي،  الدين  خير  الفاف  رئيس  كما شرح 
املغربي  جللب  إدارته  دفعت  التي  األسباب 

عبد السالم وادو، للتواجد كمتربص يف طاقم 
الرسمي  للموقع  تصريحات  يف  وقال  اخلضر 
لإلحتاد اجلزائري لكرة القدم :«وادو يف بلده، 
وواصل  معنا«.  لتواجده  سعيدون  ونحن 
السالم،  عبد  برغبة  أعلمني  :«بلماضي 
بتربصه  القيام  أجل  من  معنا،  التواجد  يف 
بأن  ُيشار  ُمباشرة«.  بصفة  به  رحبنا  أمر  وهو 
السابق ألسود األطلس، سيتواجد يف  القائد 
التربص القادم حمُلاربي الصحراء، شهر مارس 
سياق  موسى...ويف  سيدي  مبركز  القادم 
الفاف،  رئيس  زطشي  الدين  خير  وّجه  آخر 
»كارل  السابق  الدولي  لالعب  خاصة  رسالة 
مجاني« الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا وقال 
أوجه رسالة خاصة لكارل  أن  »أريد  زطشي: 
ملسيرته  حدا  وضع  أنه  سمعنا  الذي  مجاني 
الدولية اجلميلة«. وأضاف: »بإسم الفيدرالية 
الكروية  األسرة  وبإسم  القدم  لكرة  اجلزائرية 
قلبي  أن أشكر من كل أعماق  أود  للجزائرية 
مجاني لكل ما قدمه للخضر كالعب وأيضا 
كشخص«. وتابع: »نتمنى أن ال يكون بعيدا 
عن عالم كرة القدم، لرمبا يصبح مدربا ولديه 
الكثير ليقدمه يف هذا العالم«. وختم كالمه: 
»نتمنى مالقاته يوما ما يف املالعب ولكن هذه 

املرة ليس كالعب«.

خير الدين زطشي )رئيس الفاف(:

 الالعبون المحترفون ال يحق لهم اإلضراب
جمال بلماضي:

 عبــد الســـالم وادو 
إضافة حقيقية للخضر
حتّدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن قضية التحاق التقني املغربي 

والالعب الدولي السابق عبد السالم وادو بالطاقم الفني لـ »اخلضر«، بلماضي 
قال يف تصريح خص به املوقع الرسمي لـ »الفاف«: »أود أن أُعلمكم عن التحاق 
املغربي عبد السالم وادو بطاقمنا الفني كمترّبص بداية من شهر مارس القادم، 

على أن ُيكمل تكوينه للحصول على شهادة »يويفا«.
وأضاف بلماضي قائال: »نستقبل بكل فخر الالعب الدولي املغربي السابق 

ضمن طاقمنا الفني، كان العبا كبيرا وميلك سيرة ذاتية ثرّية، وادو لعب معي 
يف فالنسيان ودّربته يف بداياتي مع فريق خلويا القطري، هو شخص لديه إرادة 

كبيرة كما يتمّيز بانضباط شديد سمحا له باحلصول على العديد من الشهادات 
التدريبية«.

وخلص الناخب الوطني العوامل التي جعلته يختار وادو قائال: »هذه العوامل 
األخيرة هي من جعلتني أُعجب بعبد السالم وادو، ولذلك فمن املنطقي جدا أن 
يكون هذا الشخص املثالي ضمن طاقمنا الفني، وأمتنى أن يجد مّنا عبد السالم 

وادو كل الدعم للذهاب بعيدا يف مشواره التدريبي«.
ويأتي التحاق وادو باملنتخب ليؤّكد رغبة بلماضي يف العمل مع أهل الثقة، 

خاصة أن العديد من املصادر أّكدت يف السابق أن بوقرة هو من سيكون ضمن 
الطاقم الفني إال أن االختيار وقع على وادو.

وميتلك وادو سيرة ذاتية ثرّية، خاصة أنه لعب مع املنتخب املغربي 56 
مباراة وشارك يف مونديال 1998 بفرنسا، ولعب لعدة أندية أبرزها نانسي وفولهام 

االجنليزي، إضافة إلى أوملبياكوس اليوناني.
وينتظر أن مينح وادو االضافة الالزمة خالل التربص املقبل الذي سيكون يف 

شهر مارس، خاصة خبرته الكبيرة على املستوى االفريقي بحكم مشاركته مع 
املنتخب املغربي يف العديد من املباريات واملنافسات الّرسمية

ُرشح النجم الدولي اجلزائري »رياض محرز« جلائزة جديدة 
يف فريقه »مانشستر سيتي« االجنليزي رغم غيابه عن التألق 

مؤخرا...«محرز« ُينافس بهدفيه ضد أستون فيال ومانشستر يونايتد 
على جائزة أفضل حركة خالل شهر جانفي يف فريقه مانشستر 

سيتي...احلساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« نشر هديف محرز رفقة هدف أغويرو وآخر لبيرناردو سيلفا...

احلساب أطلق استفتاء بعنوان:«شارك برأيك، واختر احلركة 
األفضل خالل شهر جانفي«. ويف سياق آخر بعث النجم الدولي 
اجلزائري لفريق مانشستر سيتي اإلجنليزي »رياض محرز« برسالة 

ُمشفرة لزوجته السابقة »ريتا«. قائد اخلضر نشر صورة رفقة شقيقه 
الذي يقضي معه العطلة بدبي أمسية اخلميس الفارط على حسابه 

الشخصي يف موقع التواصل االجتماعي »أنستغرام«....الساحر 
اجلزائري أرفق الصورة بعبارة حتمل الكثير من املعاني:«عني على 
إخوتي وعني على اخلونة«....ُيشار إلى أن الصحافة اإلجنليزية 

أكدت يف وقتا سابق خيانة عارضة األزياء الهندية حملرز يف األشهر 
القليلة املاضية.

بهدفيه ضد أستون فيال ومانشستر يونايتد

محرز مرشح لجائزة جديدة في السيتي
بعد 8 سنوات و 62 مباراة

مجانــي يعتــزل دوليــا
قرر كارل مجاني، مدافع نادي نادي آف 

سي ساال سي الفرنسي، اعتزال اللعب الدولي، 
بعد مسيرة دامت 8 أعوام رفقة املنتخب اجلزائري 

لكرة القدم وقال مجاني يف تغريدة عبر حسابه 
الرسمي على »تويتر«: »فخور جدا بارتداء 

قميص املنتخب الوطني 62 مرة، وحمل شارة 
قيادة منتخب احملاربني، سيظل هذا األمر راسخا 

يف قلبي«. وأضاف: »أعرف جيدا ماذا جلب 
لي املنتخب، شكرًا لكل الشعب اجلزائري على 
الدعم املستمر الذي قدمه لي، وال يوجد شيء 
ميكن قوله غير أنكم أفضل جمهور يف العالم«. 
وتابع »أشكر أيضا جميع إخواني يف املنتخب، 

على كل اللحظات الرائعة التي تشاركنا فيها طوال مسيرتي مع منتخب بلدي، كان أمرا 
مميزا حقا«. وختم »تتويجكم بلقب كأس أمم أفريقيا كان مدهًشا، أمتنى لكم األفضل يف 

املستقبل، واجعلونا نحلم مجدًدا يف كأس العالم...حتيا اجلزائر«.

بعد استقدامه من شالك
مدافع نيوكاسل يثنى على بن طالب

أشاد دي أندري يدلن، مدافع نيوكاسل اإلجنليزي، بزميله يف الفريق، الدولي 
اجلزائري نبيل بن طالب، معتبرا إياه صفقة مربحة للنادي وصرح دي أندري يدلن، 
للموقع الرسمي لنادي نيوكاسل: »بن طالب كان أحد أفضل الالعبني يف توتنهام، 

عندما كنا نلعب معا«. وأضاف مدافع نيوكاسل: »أضن أن الفريق قام بصفقة جيدة، 
بانتدابه لنب طالب، خاصة بعد اكتسابه املزيد من اخلبرة يف شالك«....يذكر أن نبيل 
بن طالب، انضم لنادي نيوكاسل اإلجنليزي، خالل امليركاتو الشتوي املنصرم على شكل 

إعارة، قادما من نادي شالك األملاني.

بتأكيد من مدرب مونشنغالدباخ

بــن سبعينــي يعـــــود تدريجيـــا
كشف مدرب نادي مونشنغالدباخ، ماركو روزي، عن عودة رامي بن سبعيني، لتدريبات الفريق، مستبعدا يف ذات الوقت مشاركته يف 
املباراة املقبلة لفريقه وصرح ماركو روزي، يف هذا اخلصوص، للصحافة األملانية: »بن سبعيني، عاد مؤخرا للتدريبات اجلماعية مع الفريق«. 
وبخصوص امكانية مشاركته، يف املباراة املقبلة، أوضح مدرب مونشنغالدباخ: »لن يشارك يف املباراة املقبلة، إال يف حالة وجود طارئ«....

يذكر أن رامي بن سبعيني، عاد مؤخرا من اإلصابة التي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن املنافسة يف األسابيع املاضية.
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بيب غوارديوال: 

الخسارة أمام ريال مدريد 
قــد تعنــي إقالتـــي

قبل مالقاة دورتموند

دوغــاري يحــذر باريــس 
مــــن فــخ نيمـــــار

علق الفرنسي كريستوف دوغاري جنم برشلونة وميالن السابق، على مباراة باريس سان 
جيرمان ضد بوروسيا دورمتوند، املقرر لها الثالثاء املقبل، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
وقال دوغاري يف تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت »األملان سيضغطون بقوة على نيمار يف أول 
كرتني أو ثالث خالل املباراة«. وأضاف »إذا لم يكن الالعب يف أفضل حالة ولم يكن لديه 
القدرة على اللعب بأقصى قوة، فإن العبي بوروسيا دورمتوند سيدخلون عليه بشكل أكثر قوة 

خالل الكرات املشتركة«.وتابع »أعتقد أن باريس سان جيرمان ميكنه االستغناء عن نيمار ضد 
بوروسيا دورمتوند، وذلك على األقل يف مباراة الذهاب«. وأمت جنم برشلونة السابق »حتى إن لعب 
باريس سان جيرمان دون نيمار، ما زال لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق نتيجة جيدة أمام بوروسيا 
دورمتوند«. وأصيب نيمار جونيور خالل مباراة مونبلييه بالدوري الفرنسي، وغاب بسببها عن 3 

لقاءات متتالية ضد نانت وليون وديجون.

رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميالن

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه 
عندما  ميالن  مضيفه  امام  اخلسارة  من  يوفنتوس 
ادرك له التعادل 1-1 يف الدقيقة االخيرة من ركلة 
جزاء، يف ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا 
النفس  ميني  ميالن  وكان  سيرو  سان  ملعب  على 
لم  ايطاليا  كأس  يف  عاما   35 الزمه  نحس  بكسر 
يحقق خاللها الفوز على يوفنتوس يف هذه املسابقة 
ريبيتش  انتي  الكرواتي  مهاجمه  له  افتتح  عندما 
التسجيل بتسديدة على الطاير، لكن يوفنتوس جنح 
العددي يف صفوف  النقص  باستغالل  النهاية  يف 
منافسه اثر طرد الفرنسي ثيو هرنانديز حلصوله على 
املباراة بعشرين  الثانية قبل نهاية  الصفراء  البطاقة 
يد  ملسة  اثر  جزاء  ركلة  من  التعادل  ليدرك  دقيقة 
داخل املنطقة وكان ميالن يستحق الفوز النه كان 
الطرف االفضل معظم فترات املباراة واالكثر تهديدا 
بوفون... جانلويجي  املخضرم  احلارس  ملرمى 
يف  خسارتني  وقع  على  املباراة  الفريقان  ودخل 
فيرونا  امام  املفاجىء  يوفنتوس  بسقوط  الدوري 
علما   2-4 انتر  جاره  امام  ميالن  وخسارة   ،1-2

الشوط  نهاية  يف  نظيفني  بهدفني  عليه  تقدم  بانه 
املباراة بضغط كبير واعتمد  االول واستهل ميالن 
التصويب من خارج املنطقة، فأطلق الغاني فرانك 
كيسي كرة قوية من 30 مترا مرت بجانب القائم 
االمين )2(، واخرى مماثلة للكرواتي انتي ريبيتش 
سددها  قوية  لكرة  باملرصاد  بوفون  وكان   .)5(
السويدي  النجم  وهيأ   .)22( كاالبريا  دافيدي 
املخضرم زالتان ابراهيموفيتش كرة متقنة ليوفيتش 
يدي  بني  ضعيفة  زاحفة  سددها  االخير  لكن 
خطيرة  فرصة  اول  وكانت   .)28( بوفون  احلارس 
تصدى  كوادادو  خوان  االكوادوري  كرة  ليوفنتوس 
لها حارس ميالن جانلويجي دوناروما )31(. ويف 
مطلع الشوط الثاني تدخل بوفون مرة جديدة النقاذ 
مماثلة  واخرى  لهرنانديز  يسارية  مرماه من تسديدة 
البراهيموفيتش.وترجم ميالن افضليته الى هدف 
كرة  االسباني سامو كاستيخيو  مرر  عندما  التقدم 
عرضية متقنة لم يحسن مدافعو يوفنتوس التعامل 
الشباك  داخل  الطاير  على  ريبيتش  فسددها  معها 
على  العجوز  السيدة  فريق  العبو  )61(.واحتج 

عدم احتساب ركلة جزاء اثر اعاقة كوادرادو داخل 
املنطقة لكن احلكم لم يكترث لهم )65(. واكمل 
اثر  هرنانديز  طرد  اثر  بعشرة العبني  املباراة  ميالن 
على  ليحصل  ديباال  باولو  االرجنتيني  مخاشنته 
مدرب  )71(.واشرك  املباراة  يف  الثاني  االنذار 
يوفنتوس ماوريستيو ساري آخر ورقة هجومية لديه 
واملتمثلة باالرجنتيني غونزالو هيغواين يف محاولة 
لتحاشي خسارة ثانية تواليا بعد سقوطه املفاجىء 
امام فيرونا 2-1 يف الدوري وثالثة منذ مطلع العام 
احلالي بعد سقوطه امام نابولي قبل اسبوعني وقام 
احد  بيد  ارتطمت  رائعة  مقصية  بضربة  رونالدو 
احلكم  فاحتسب  املنطقة  داخل  ميالن  العبي 
ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية املساعدة بالفيديو 
الرمق  يف  التعادل  هدف  رونالدو  منها  فسجل 
8 ركالت جزاء هذا  ليوفنتوس  االخير واحتسبت 
البرتغالي جميعها  النجم  ترجمتها  املوسم جنح يف 
الى اهداف وكان نابولي اسقط انترميالن يف عقر 
داره -1 0 قبل مباراتي االياب املقررتني يف 4 و5 

مارس املقبل.

نصف نهائي كأس إيطاليا - ذهاب 

أعرب اإلسباني جوسيب غوارديوال، عن تخوفه من اإلقالة من تدريب مانشستر 
سيتي اإلجنليزي لو فشل بالتغلب على ريال مدريد اإلسباني يف ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ورغم فوز غوارديوال مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب يف املواسم الثالثة 
املاضية، فإنه فشل يف جتاوز الدور ربع نهائي دوري األبطال مع فريقه مما سبب خيبة أمل 

كبيرة ويتخلف سيتي بطل املوسمني املاضيني يف الدوري احمللي بفارق 22 نقطة عن ليفربول 
املتصدر، وهو ما يجعله حتت ضغط التعويض األوروبي بعدما بات احلفاظ على لقبه صعب 
املنال وقال غوارديوال لشبكة سكاي سبورتس »أريد الفوز بدوري األبطال، أحلم به، وسوف 

أستمتع بالتحضير للعب ضد ريال مدريد« وأضاف »إذا لم نتغلب عليهم )ريال مدريد(، 
حسنا، سيأتي رئيس النادي أو املدير الرياضي ويقول هذا ليس جيدا مبا فيه الكفاية، نحن 

نريد دوري أبطال أوروبا، سأقيلك  ال أعرف )ما إذا كان هذا سيحدث( لقد حدث عدة 
مرات وقد يحدث«وكان املدرب اإلسباني قد استهل مسيرته التدريبية مع رديف برشلونة 
اإلسباني، قبل استالم دفة القيادة يف الفريق األول ملدة أربعة مواسم )2008-2012(، 
انتقل بعدها لبايرن ميونيخ األملاني )2016-2013(، ومنه إلى »السيتيزنز« حيث ينتهي 
عقده نهاية املوسم املقبل، لتكون هذه أكبر فترة قضاها مع فريق فيما لو استمر يف منصبه 
ورد املدرب الكتالوني على قول إن جناح أو فشل أي موسم يجب أن يقاس فقط بالبطوالت 
احملققة، »نعطي رسالة سيئة للجيل اجلديد، وألطفالنا، بأننا نحسب الفائز فقط واجلوائز 
التي نربحها« وتابع »تقول إن املوسم كارثي ولكن إن فزت بدوري األبطال فسيكون ذلك 

استثنائيا. ملاذا؟ ألنه من الصعب الفوز به«.

لرئاسة اتحاد الكرة اإلسباني

كاسياس يبدأ مشواره اإلداري 
كاسياس  إيكر  املخضرم  احلارس  حسم 
التحرك  وبدأ  اللعب،  اعتزاله  بعد  مستقبله 
كرة  احتاد  رئاسة  انتخابات  خلوض  استعدادا 
عاما(   38( وتعرض كاسياس  إسبانيا  القدم يف 
منذ  يخض  ولم  املاضي،  ماي  يف  قلبية  ألزمة 
بورتو  فريقه  مع  رسمية  مباراة  أي  احلني  ذلك 
لنادي  التاريخي  احلارس  أن  ورغم  البرتغالي 
ريال مدريد لم يعلن اعتزاله رسميا، فإن وسائل 
عن  سابق  وقت  يف  حتدثت  اإلسبانية  اإلعالم 
رئاسة  النتخابات  التقدم  يف  كاسياس  رغبة 
تقارير جديدة أكدت  االحتاد اإلسباني وظهرت 
يف  له  سابقني  زمالء  مع  تواصل  احلارس  أن 
 2010 العالم  بكأس  املتوج  اإلسباني  املنتخب 
من أجل احلصول على مساندتهم يف االنتخابات 
املقررة يف وقت الحق من العام احلالي وأكدت 
التقارير أن كاسياس حصل على دعم رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس الذي ال تربطه عالقات 
الالعبني  احتاد  رئيس  روباليس، كما حصل على دعم من  لويس  احلالي  االحتاد  برئيس  جيدة 
انتخابات  نحو  والتقدم  رسميا  اللعب  اعتزاله  إلعالن  كاسياس  ويخطط  أغانزو  دافيد  اإلسبان 
رئاسة االحتاد اإلسباني خالل األسابيع القليلة املقبلة، ومن أجل قبول ترشحه يحتاج للحصول 
على دعم %15 على األقل من أعضاء االحتاد املقدر عددهم بـ140 عضوا وتسبب روبياليس يف 
انقسام كبير يف عالم كرة القدم اإلسبانية بسبب قرارات أثارت اجلدل، من بينها التخلي عن 
مدرب املنتخب جولني لوبيتيغي قبل أيام من انطالق مونديال روسيا 2018، والتوقيع على اتفاق 
لنقل النسخة اجلديدة من كأس السوبر اإلسباني إلى السعودية وشارك كاسياس يف 167 مباراة 
2008 و2012، كما  أوروبا عامي  2018 وأمم  العالم  املنتخب اإلسباني، وتوج معه بكأس  مع 

خاض أكثر من 700 مباراة مع ريال مدريد وتوج معه بدوري أبطال أوروبا يف ثالث مناسبات.

عقب كالسيكو الجيش والرجاء

توقيـــف 13 مشجعــا 
إثــــر أعمـــال شغــب 

أوقفت 
الشرطة املغربية 

13 مشجعا 
بسبب أعمال 

شغب تلت مباراة 
الكالسيكو بني 
فريقي اجليش 
امللكي والرجاء 

البيضاوي بالرباط 
أسفرت عن 

إصابات وأضرار 
مادية، بحسب 

ما أفاد بيان 
للمديرية العامة 
لألمن الوطني 
ويشتبه تورط 

املوقوفني »يف عمليات الرشق باحلجارة، وإحلاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية، وحيازة 
أسلحة بيضاء وشهب نارية، والعنف يف حق موظفني عموميني أثناء مزاولتهم ملهامهم«، بحسب 
البيان وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي مطاردات ورشقا باحلجارة يف محيط 

مركب األمير موالي عبد اهلل بالرباط الذي احتضن املباراة مساء األربعاء والتي انتهت بفوز 
املضيف اجليش امللكي على الرجاء البيضاوي -1صفر يف ختام املرحلة اخلامسة عشرة األخيرة 

من دور الذهاب ضمن الدوري احمللي وأضاف بيان الشرطة املغربية أن أعمال الشغب أسفرت عن 
إصابة مجموعة من عناصرها بجروح بينهم ثالثة إصاباتهم متفاوتة اخلطورة، فضال عن إصابة 
22 مشجعا بجروح طفيفة، وعنصرين للوقاية املدنية وأثناء املباراة كذلك ألقى مشجعون شهبا 
اصطناعية وأدوات حديدية أدت إلى إصابة مصور صحايف بجراح يف رأسه، بحسب وسائل 
إعالم محلية وأحلق املشاغبون خسائر مادية بـ19 سيارة للشرطة وشاحنة تابعة للوقاية املدنية 
وسيارة لإلسعاف، عالوة على إحلاق أضرار بستة سيارات يف ملك اخلواص، بحسب بيان 

الشرطة وأشار نفس املصدر إلى أن البحث ما يزال متواصال لتحديد هويات باقي املتورطني يف 
هذه األحداث وسبق أن شهدت مباريات اجليش امللكي والرجاء مواجهات بني جماهير الفريقني 
كما سبق أن قتل مشجعان يف مارس 2016 على إثر أعمال شغب بني مجموعات التراس، قررت 

بعدها السلطات حل هذه املجموعات وحظر أي شعارات أو الفتات خاصة يف املالعب، ثم 
عادت وسمحت بها يف 2018.

VAR تتعلق بتقنية الـ
االتحاد اإليطالي يقترح 
تجربـة نظـام جديد 

أعلن االحتاد االيطالي لكرة القدم أنه طلب من االحتاد 
الدولي للعبة )فيفا( جتربة نظام جديد لتقنية املساعدة 

بالفيديو »يف آي آر« يسمح لالندية املطالبة مبراجعة القرارات 
على أرض امللعب، على غرار كرة املضرب والكريكيت 

وجاء يف بيان لالحتاد االيطالي أنه تقدم بهذا االقتراح الى 
فيفا بعد تلقيه »طلبات عدة من أندية سيري أ يف االسابيع 
االخيرة« وأفاد االحتاد االيطالي أنه »أبلغ فيفا بشكل غير 
رسمي عن جهوزيته لتجربة استخدام التحدي )تشالنج( 
خالل فترة معينة ووفقا الجراءات يحددها مجلس االحتاد 
الدولي لكرة القدم« الهيئة املسؤولة عن سن قوانني اللعبة 

كما وأشار االحتاد االيطالي أنه طلب من رئيس جلنة احلكام 
نيكوال ريتزولي تشجيع احلكام على »تكثيف املراجعات« 

على شاشة التحكم على ارض امللعب فيما يخص القرارات 
املثيرة للجدل وتبنى الدوري االيطالي »سيري أ« تقنية 
املساعدة بالفيديو يف عام 2017، قبل أن يضمه مجلس 
االحتاد الدولي الى قوانني اللعبة بشكل رسمي يف مارس 
2018 وحتظى التقنية بشعبية يف ايطاليا، على عكس 

انكلترا حيث أعربت جماهير الدوري االنكليزي املمتاز 
بشكل دائم عن امتعاضها من إلغاء أهداف بداعي التسلل 
بسبب ميلمترات بالكاد تظهر يف االعادة فضال عن تسببها 

يف تباطؤ املباراة.
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أخبار العالم

إدلب

الجيش التركي يتبادل القصف مع قوات النظام السوري 

يف  أفادت  إعالمية،  وكاالت  وكانت 
بالصواريخ  قصفت  تركيا  بأن  سابق  وقت 
حلب  ريف  يف  السوري  النظام  لقوات  مواقع 
سقطوا  وجرحى  قتلى  أن  مضيفا  الغربي، 
محيط  يف  اجلبل  قبتان  بلدة  على  غارات  يف 
النقطة التركية بجبل عقيل غرب حلب. من 
جهتها، أعلنت املعارضة املسلحة صد محاولة 
من  املدعومة  واملليشيات  النظام  لقوات  تقدم 
إيران على محور ريف املهندسني الثاني غرب 

حلب، ومقتل وجرح العشرات منهم.
ويف املقابل، قالت وكالة األنباء السورية 

ريف  يف  قرى  على  سيطرت  النظام  قوات  إن 
من  مع  معارك  بعد  الغربي،  اجلنوبي  حلب 
غضون  يف  املنطقة.  يف  باإلرهابيني  وصفتهم 
أكار  التركي خلوصي  الدفاع  وزير  قال  ذلك، 
ال  الذين  ضد  إجراءات  ستتخذ  أنقرة  إن 

ميتثلون لوقف إطالق النار يف إدلب.
كما مت تأكيد بأن تركيا أرسلت تعزيزات 
مع  هاتاي  والية  إلى حدود  عسكرية جديدة 
سوريا، تضم أكثر من 100 دبابة وعربة. جاء 
تعزيزات  التركي  اجليش  أرسل  بعدما  ذلك 
إلى محافظة إدلب دعما لنقاط املراقبة، ونشر 

قبالة  السورية  احلدود  على  صواريخ  راجمات 
إدلب.

أن  الدفاع  وزارة  أعلنت  موسكو،  ويف 
الروسية فاليري  القوات املسلحة  رئيس أركان 
نظيره  مع  هاتفيا  اتصاال  أجرى  غيراسيموف 
خالله  بحثا  غولر  ياشار  اجلنرال  التركي 
الوزارة  وأضافت  إدلب.  األوضاع يف  تطورات 
أن اجلانبني ناقشا القضايا املدرجة على جدول 
الروسية  العسكرية  للهيئات  الثنائي  األعمال 
سوريا،  يف  بالوضع  يتعلق  فيما  والتركية 

خصوصا منطقة خفض التصعيد يف إدلب.

كما قال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف إن روسيا ال ترى نزاعا فيما يحدث 
ملا  السوري  اجليش  محاربة  هو  بل  إدلب،  يف 
وأضاف  بالده.  أرض  على  باإلرهاب  وصفه 
أن احلديث  بيسكوف يف تصريحات صحفية 
تنفيذ  عدم  عن  بل  نزاع،  حول  يدور  ال 
اتفاقات سوتشي، ومدى التزام األطراف بهذه 
االتفاقات، مؤكدا أنه ال ميكن احلديث اآلن 
عن تدخل أميركي مباشر يف التصعيد األخير 

بشأن إدلب.
الدميقراطيني  كبير  أعرب  واشنطن،  ويف 

الشيوخ  مبجلس  اخلارجية  العالقات  جلنة  يف 
هجوم  إزاء  الشديد  قلقه  عن  موريف  كريس 
قوات النظام السوري وسالح اجلو الروسي على 
إدلب. وقال يف بيان إن القصف يسبب مآسي 
مصاعب  يواجهون  الذين  الفارين  للمدنيني 
إيصال  وصعوبة  أمامهم  احلدود  إغالق  جراء 
اإلغاثة إليهم. وأضاف موريف أن ما يجري يف 
إدلب اليوم من عنف، قد يكون املرحلة األكثر 
دموية يف احلرب السورية، وأنها حتمل بصمات 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني يف كل مكان.

وكاالت 

وقد أعلنت الصني، أمس، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
و121 حالة وفاة جديدة، يف البر الصيني الرئيسي.

  ويف إقليم هوبي وحده ُسجلت 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة. وقد 
أبلغ إقليم هيلونغجيانغ شمال شرق البالد عن حالتي وفاة جديدتني، يف حني 
كانت الوفيات األخرى يف إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ. وقالت جلنة 
الصحة الوطنية إن العدد اإلجمالي لإلصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 
حالة. وحتى اآلن بلغ عدد الوفيات 1380 شخصا. ويخضع نحو 55 ألفا و748 
للعالج. وأفادت السلطات بأن ستة آالف و723 مريضًا خرجوا من املستشفيات 

بعد تلقي العالج والشفاء التام من فيروس كورونا.
إقليم هوبي  الكبيرة بعدد اإلصابات بعد أن قالت سلطات  الزيادة  وجاءت 
إنها طرحت استخدام وسيلة تشخيص أسرع باألشعة املقطعية باحلاسوب التي 
قالت جلنة الصحة الوطنية إنها شخصت 13332 حالة من اإلصابات اجلديدة. 
وأفادت جلنة الصحة يف هوبي بأن األشعة املقطعية تظهر إصابة الرئتني، وتأكيد 
حاالت اإلصابة اجلديدة وعزلها يف وقت أقصر. وكانت السلطات يف هوبي تعتمد 

يف السابق على حتليل احلمض النووي الذي قد يستغرق أياما.
واعتبر مسؤولون من منظمة الصحة العاملية أن القفزة يف عدد حاالت اإلصابة 
وقال  العدوى.  أوسع« حلالة  »تعريفا  الصني تعكس  بفيروس كورونا يف  اجلديدة 
جديدة  حالة  عبارة  »تعريف  لرويترز  املنظمة  باسم  املتحدث  جسارفيتش  طارق 
يوسع بحسب فهمنا احلالي نطاق املسألة بحيث ال تشمل فقط احلاالت املؤكدة 
بالتحاليل املعملية، بل أيضا احلاالت املشخصة إكلينيكيا استنادا إلى األعراض 
والتعرض«. وأضاف أن املنظمة تسعى »لوضوح أكبر« من الصني بشأن التحديثات 

األخيرة لتعريفها حلالة العدوى.

كورونا يتفشى في  بالصين..

 أرقام عن اإلصابات والوفيات وحاالت الشفاء

أعلنت القيادة الوسطى للقوات األميركية أن 
إيرانية على منت  بحريتها صادرت شحنة أسلحة 

زورق يف بحر العرب، يف التاسع من فيفري.
أو  الزورق  هوية  الوسطى  القيادة  توضح  ولم 
وجهته، غير أنها أشارت يف بيان إلى أن كثيرا من 
األسلحة املصادرة مطابقة لتلك التي صادرتها يف 
بحر العرب يف نوفمبر املاضي، وكانت متجهة إلى 
احلوثيني يف اليمن. وأضافت أن الشحنة املصادرة 
مضادًا  الصنع  إيراني  صاروخًا   150 تضمنت 
جو،  أرض  صواريخ  ثالثة  عن  فضاًل  للدبابات، 
ومناظير حرارية، وقطع للطائرات والزوارق املسيرة، 
أن  البيان  وذكر  متقدمة.  ألسلحة  وقطع  وذخائر 

األسلحة ما زالت بحوزة اجليش األمريكي، وأنه 
سيتم تقييم الوضع النهائي لها الحقا.

ونشرت القيادة املركزية مقطع فيديو باألبيض 
التي  العملية  تفاصيل  إنه  تقول  ملا  واألسود 
إلى  ختامه  يف  البيان  وأشار  البحرية.  بها  قامت 
من  املزيد  مشاركة  وستتم  مستمرة،  العملية  أنه 

املعلومات عند توفرها.
أميركية  اتهامات  مرارا  نفت  إيران  أن  ُيذكر 
مسيرة،  وطائرات  بصواريخ  اليمن  حوثيي  بتزويد 
يف حني يقول احلوثيون إن ترسانتهم من الصواريخ 

الباليستية والطائرات املسيرة صناعة محلية.

في بحر العرب
البحرية األمركية تعلن ضبط سفينة أسلحة إيرانية 

مالي 

القوات الحكومية تعود لمدينة كيدال

البالد،  شمال  كيدال  مدينة  دخول  من  مبالي  اجليش  قوات  متكنت 
اخلميس، يف أول انتشار دائم بها جلنود منذ طردهم على أيدي متمردي الطوارق 

االنفصاليني عام 2014.
وأظهرت صور نشرتها بعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، على وسائل 
التواصل االجتماعي، ونقلتها العديد من وسائل اإلعالم احمللية، حاكم الوالية 
سيدي محمد أج إشراش يرحب بقافلة اجليش يف كيدال. 300 شخص تقريًبا 
الذين  للطوارق  متكرر  مترد  بؤرة  تعبر  التي  املدينة  التي دخلت  املفرزة  قوام  هم 
من صفوف  املفرزة  ثلث  اختيار  ومت  أزواد.  باسم  مستقلة  دولة  إلقامة  يسعون 
اجليش احلالي والثلث من املتمردين االنفصاليني السابقني والثلث األخير من 

ميليشيات موالية للحكومة.
وميثل ذلك االنتشار انتصارا رمزيا جلهود احلكومة الستعادة سلطة الدولة 
يف شمال مالي وتطبيق اتفاق سالم أُبرم عام 2015 مع املتمردين تضمن وعدا 
مبزيد من احلكم الذاتي احمللي مقابل عودة القوات احلكومية. وقال ديران كون 
املتحدث باسم اجليش ”أؤكد أن اجليش وصل إلى كيدال. وصلوا هناك دون 

أي مشكلة“.
السالم  قوات حفظ  من  أفراد  انتشر  املضطرب  األمني  للوضع  إشارة  ويف 
وطائرات هليكوبتر من بعثة األمم املتحدة يف مالي ملرافقة القافلة يف حني كتب 
وزير اخلارجية على تويتر قائال ”مالي كلها حتبس أنفاسها“. واندلعت التوترات 
يف مالي عام 2012 بعد محاولة انقالب فاشلة ومترد جماعة عرقية؛ ما سمح 
جلماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة بالسيطرة على النصف الشمالي من البالد، 
قبل أن تتدخل فرنسا عسكريا يف 2013 للقضاء على تلك اجلماعات املتطرفة.
اتفاقا  املسلحة  اجلماعات  وبعض  املالية  احلكومة  وقعت   ،2015 ويف 
الصراعات  تغذي  تزال  ال  واملجتمعية  السياسية  اخلالفات  أن  إال  للسالم، 

شمالي مالي؛ ما يقوض من جدوى االتفاق على أرض الواقع.
وكاالت

قالت مصادر المعارضة السورية إن نقاط المراقبة التركية وقوات 
النظام والمليشيات المدعومة من إيران، تبادلوا، أمس، قصفا بالمدفعية 

الثقيلة في محور العمليات العسكرية غربي حلب.
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 تكنولوجيا

مايكروسوفت تؤكد.. تغييرات كبيرة قادمة 
لطريقة تحديث ويندوز 10

رغم كون نظام التشغيل ويندوز 10 مجانيا على نحو ما )حيث أتاحت 
مايكروسوفت الترقية إليه مجانا من أنظمة ويندوز السابقة(، فإنه يواصل خلق حالة 
من التوتر والسخط لدى كثير من مستخدميه بسبب تكرار حتديثاته املعيبة. لكن 

مايكروسوفت كشفت عن مستقبل حتديثات ويندوز والترقية الكبيرة التي ستحصل 
فيها. فخالل حدث سنوي تقيمه الشركة للمطورين يعرف باسم »ميكروسوفت 365 
لت مايكروسوفت ما ُتطلق عليه »ويندوز 10إكس«، وهو تعبيرها  ديفيلوبر داي«، فصَّ
اجلديد للجيل التالي من نظام ويندوز 10 الذي ستطلقه يف وقت الحق هذا العام.
وكان الشيء األكثر لفتا لالنتباه يف هذا احلدث الذي جرى أمس الثالثاء، 

تصريح الشركة بأن حتديثات ويندوز 10إكس ستستغرق أقل من 90 ثانية إلمتامها. 
أما كيف سيكون ذلك، فقالت مايكروسوفت إن التحديثات ستجري عبر إعادة بناء 
جوهرية لعملية حتديث ويندوز. وأوضحت أن ويندوز 10إكس سيعزل نظام التشغيل 
ومشغالت عتاد احلاسوب والتطبيقات عن بيانات املستخدم. وهذا يعني، وفقا ملوقع 
فوربس املعني بشؤون التقنية، أنه ميكن حتديثها بسالسة يف اخللفية، وبحيث يتحول 
نظام التشغيل إلى آخر إصدار منه مبجرد إعادة إقالعه. وهذا هو األمر ذاته الذي كان 

يطالب به مستخدمو ويندوز منذ سنوات.

غوغل تقرر إغالق محطات واي فاي المجانية

»ناسا«،  األميركية  الفضاء  وكالة  أطلقت 
عن  معلنة  إليها،  االنضمام  يف  للراغبني  دعوة 
شروط االلتحاق بالبرنامج اجلديد الذي أطلقت 

عليه اسم »جيل أرمتيس«.
رائد  للعمل  املتقدم  على  إن  الوكالة  وقالت 
فضاء أن يكون أميركيا، ويحمل درجة دراسات 
عليا يف تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي 

أو رياضي.
 2 من  املمتدة  الفترة  يف  الطلبات  وتقبل 
االختيار  إجراء  يتم  لن  لكن  مارس،   31 إلى 
أن  علما   ،2021 العام  منتصف  حتى  النهائي 
سيخضعون  اختيارهم  سيتم  الذين  األشخاص 
ذكرت  ما  وفق  أكثر،  أو  عامني  ملدة  للتدريب 

وكالة فرانس برس.
»ناسا«  فيها  فتحت  التي  األخيرة  املرة  ويف 
ألف   18 تقدم   ،2017 العام  يف  الترشيح  باب 

شخص بطلبات ومت اختيار 12 منهم فقط.
وقالت »ناسا« إنها وظّفت 350 شخصا منذ 
الستينيات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون 
اختيار  عن  الفضاء )مسؤولة  وحدة رواد  إلى 
الرواد وتدريبهم  للمشاركة يف رحالت فضائية( 

ومقرها يف هيوسنت بوالية تكساس.
فهي  الرئيسية  اجلدد  املرشحني  مهمة  أما 
ضمان مناوبة الواليات املتحدة يف محطة الفضاء 

الدولية للقيام مبهمات ملدة ستة أشهر تقريبا.

وستطلق »ناسا« على املجندين اجلدد »جيل 
الواليات  عودة  برنامج  باسم  تّيمنا  أرمتيس« 
املتحدة إلى القمر يف العام 2024 ورمبا املريخ يف 

العقد املقبل.
وميكن للراغبني الذين ال يحملون شهادات 
قد  كانوا  إذا  ترشيح  بطلب  يتقدموا  أن  عليا، 
انخرطوا يف برنامج دكتوراه لسنتني، كما سيتم 
والطيارين  األطباء  طلبات  االعتبار  يف  األخذ 

الذين قاموا بطلعات ملدة تزيد عن ألف ساعة.

Wi-( تقترب مبادرة غوغل لشبكة واي فاي
نهايتها،  من  عمالقة  عاملية  مجانية  عامة   )Fi
 ،2016 عام  عملياتها  بدء  من  سنوات  أربع  بعد 
بولينت«  »مانيال  صحيفة  موقع  نشره  لتقرير  وفقا 

الفلبينية.
يذكر  التقرير  فإن  الفلبني،  جانب  وإلى 
أن محطات غوغل ستغلق أيضا يف كل من تايلند 
والبرازيل  وإندونيسيا  وفيتنام  والهند  ونيجيريا 

واملكسيك.
يف  قولها  غوغل  شركة  عن  التقرير  وينقل 
فاي  الواي  إغالق محطات  إن سبب  رسمي  بيان 
املجانية يعود إلى انتشار شبكات 4جي واملتطلبات 
الفنية املختلفة يف البلدان التي توجد فيها محطات 

غوغل.
عدد  أن  مطلع-  مصدر  عن  -نقال  التقرير  وذكر 
محطات الواي فاي املجانية يف الفلبني يزيد عن 400 
موزعة حول األرخبيل، وبرر املصدر سبب إغالقها بأنه 
الشراكات مع  لدعم  إعالنية كافية  إيرادات  توجد  »ال 
شركات االتصال احمللية يف البالد« لضمان صيانة تلك 

احملطات.
مبادرتها يف  تنفيذ  أجل  وكانت غوغل دخلت من 
دولة  كل  يف  احمللية  االتصال  شركات  مع  شراكة 
مشاركة، ونشرت نقاط اتصال واي فاي عامة مجانية 
ذلك  فإن  للفلبني  وبالنسبة  دولة،  كل  مستوى  على 

الفلبينية  االتصاالت  شركة  مع  شراكتها  حتقق بفضل 
»سمارت كومينوكيشنز«.

لكن رغم أنه من اجليد إتاحة الوصول املجاني إلى 
اإلنترنت للجميع، فإن هذه الشركات حتتاج إلى أموال 
لم  أنه  يبدو  ما  وهو  نشاطها،  استمرار  على  للحفاظ 

يتحقق بحسب املصدر يف تقرير الصحيفة.
الواي  محطات  إغالق  أن  التقرير  ويضيف 
اليومني  يحدث »يف  الفلبني قد  يف  املجانية  فاي 
شركات االتصال  فإن  احلظ  حلسن  لكن  املقبلني«، 
اخلدمة  ملواصلة  محطة غوغل  مواقع  ستستوعب بعض 
مبفردها، كما أكدت شركة سمارت كوميونكيشنز أنها 

ستحتفظ باخلدمة يف املناطق الرئيسية يف الفلبني.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

ناسا تفتح باب القبول لرواد 
الفضاء.. وهذه شروط االلتحاق
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مختلف  أراء  رصد  حاولت  الوطن   أخبار 
الشرائح العمرية يف املجتمع اجلزائري  بخصوص 
هذه املناسبة، فوجدت أّن الكثير من اجلزائريني  
مناسبة  هو  احلب  بعيد  االحتفال  أّن  يعتبرون 
إنسان  كّل  بداخل  سامية  مشاعر  عن  للتعبير 
فقط  يكون  أن  بالّضرورة  ليس  ما  لشخص 
احلبيب، كما يعتبرون أّن هذه املناسبة ال يجب 
من  كانت  إن  و  حّتى  الغرب  على  تقتصر  أن 
العادات الّدخيلة و لكن هدفها ال يجب أن يبقى 
حكرا على مجتمع معنّي دون غيره و هي فرصة 
لتجاوز بعض اخلالفات و للتعبير عن العواطف.
فهل يعرف الجزائريون  القّصة 
الحقيقية للقديس فالنتين…؟

يحتفلون  التقيناهم  ممّن  اجلزائريني  بعض 
بالعاصمة  الفنادق  إحدى  يف  بالفالنتاين 
يدركون رمزّيته يف حني أّن العديد منهم يجهل 
القّصة احلقيقّية للقديس فالنتني الّذي كان يزّوج 
الكنيسة بعد صدور أمر ملكي  العّشاق سرا يف 
حربا،  تعيش  روما  كانت  عندما  الّزواج  مينع 
القوطي«  »أكلوديوس  القائد  امللك  اعتقد  و 
مّت  و  القتال  عن  املقاتل  قدرة  يضعف  الّزواج  أّن 
فيما بعد كشف أمر القديس فأصدر امللك أمرا 
يف  روما  يف  كنيسة  بنيت  وقد  فالنتني.  بإعدام 
املكان الذي تويف فيه عام 350 تخليدا لذكراه و 
استمّرت الشعوب املسيحّية يف االحتفال بذكراه 
التي ترمز إلى التضحية يف سبيل احلب و سمي 

هذا اليوم بعيد العشاق..
بشارع  حاورناهم  الّذين  من  العديد  أّكد  و 
ديدوش مراد بالعاصمة أّن هذه املناسبة ال تخلو 
من اجلانب التجاري إذ أّنها تعّد فرصة ألصحاب 
احملالت التجارية و املقاهي لتحقيق الّربح املادي.

كّل  أّن  تعنى  ال  املختلفة  اآلراء  هذه 
كبرى  أهّمية  »الفالنتني«  يعيرون  اجلزائريني  
يعتقد  و  بل  دخيلة  مناسبة  يعتبره  من  فهناك 
احلب  معايير  إلى  يفتقد  احلالي  مجتمعنا  أّن 
حسب  ُتبنى  العالقات  أغلبّية  أّن  و  احلقيقّية 
املناسبة حسبهم  هذه  أّن  كما  مصالح شخصّية 
تعتبر جتارّية باألساس و احلّب احلقيقي ال يجب 

أن يتّم اختزاله يف يوم واحد فقط.
هكذا كانت أراء اجلزائريني  على اختالفها 
و لكن يبقى احلب من أجمل القيم التي ُتبنى 
جميع  أّن  حتى  أهّمها  و  اإلنسان  حياة  عليها 
املجتمعات  مختلف  يف  الفّنانني  و  الّشعراء 
إلى  الّديانات  مختلف  دعت  كما  باحلب  تغّنوا 

الّتحابب

عيد الحب ...تجارة قبل كل شيء 
ومحالت  الكبرى  التجارية  احملالت  قدمت 
تخفيضات  والورود  التجميل  ومواد  العطور  بيع 
على أسعارها، علها جتذب العشاق إلى الشراء. 
شراء  إلى  سعيهم  اجلزائريني   عن  فمعروف 

الهدايا التذكارية قبل يوم احلب.
ببشوارع  التجارية  املراكز  حلة حمراء تكسو 
مداخلها  لتزيني  تتسابق  محالت   . العاصمة 
بأشكال مختلفة، وأشرطة حمراء متدلية جلذب 

االنتباه وحث الوافدين على الشراء.
حي  يف  الصغير  محله  أمام  حفيظ   قال 
»تيليملي »عدد الزبائن هذا العام اكثر  من العام 

املاضي..«
بالنسبة  مهما  ليس  »املال  قائال  وأضاف 

ارتفاع  هو  كاهلهم  يثقل  ما  لكن  للعمالء 
االوضاع  فقط  عام  قبل  انه  موضحا  االسعار« 
وقال علي جميل وهو رجل يف  لم تكون هكذا 
األربعينات من العمر أن االحتفال بهذه املناسبة 

مع زوجته يعطيه أمال وقت الشدة.
وأضاف جميل وهو يبتسم بينما ميسك وردة 
قائال »منذ  باتقان يف يده  حمراء طازجة مغلفة 
حمراء  وردة  عام  كل  اشتري  مضت  عاما   25

واحدة على األقل لزوجتي.
من  ضئيل  شعاع  عن  يبحثون  »اجلميع 
العسير.  الوضع  هذا  يف  وتسامح  بتفاؤل  األمل 
القادمة  االيام  أن  يف  أمل  بصيص  يعطيني  انه 

ستكون أفضل من األيام السابقة.«
قالت نورة .ثال بد قبل أن نحكم على أمر 
ما، يجب علينا أواًل أن نعرف حقيقته ومصدره، 
فبالنسبة ملناسبة »فالنتاين« أو ما يسمى اليوم بـ 
»عيد احلب«، فهي إحياء لذكرى شخص وقف 
يف وجه الظلم الذي كان يسود منطقته .. مثل 
ولم  صورته،  يضعون  والكثير  جيفارا«،  »تشي 
يكن هذا األمر مثارًا للجدل أو محطا للتعليقات. 
وتابعت فباعتقادي أن »الفالنتياين« ليس شيئًا 
ضروريًا، ويف الوقت نفسه ليش بالشيء السيء 
عادي،  ذاته  بحد  »الفالنتاين«  أن  واخلالصة 
ولكن يجب أن ال يتعدى الشخص يف احتفاله 

إلى ما هو محرم.
أما يسرا فأبدت رأيها بالقول أن »عيد احلب« 
احلب  أن  حيث  به،  لالحتفال  معنى  له  ليس 
موجود يف كل يوم ويف كل مكان وزمان، فكل 
واألصدقاء،  األهل  حب  للحب،  عيد  هو  يوم 

وليس فقط حب العشاق.

هكذا يحتفل المجتمع الجزائري بالعيد الحب  
يحتفل العالم اليوم، 14 فيفري 2020، بعيد الحب هذه المناسبة التي أصبح الجزائري  يوليها اهتماما كبيرا إذ أّن هناك من يخّصص لها ميزانية خاصة، و 
من ناحية أخرى هي فرصة ألصحاب المحاّلت التجارية و المقاهي و الفنادق  فيستغّلها الكثيرون و يخّصصون عروضا تجارية للمحتفلين بهدف جلب أكثر عدد 

ممكن من الحرفاء.
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الديكور  مهندسة  إلى  السؤال 
ريهام فّران، التي تنهي عن استخدم 
درجة معّينة وحيدة من اللون األزرق 
يف  وتدعو  كافة،  املنزل  غرف  يف 
هذا  درجات  يف  التنويع  إلى  املقابل 

اللون، من دون إفراط.
ريهام  الديكور  مهندسة  تنصح 
بيت  حتقيق  يف  الراغبني  ان  فرَّ
تنجيد  امة  دوَّ يف  يقعوا  ألَّ  باألزرق 
ورصف  اجلدران  وطالء  املفروشات 
بل  اللون،  بهذا  ببالط  األرضيَّة 
باأللوان،  الدمج  حتقيق  إلى  النحو 
)أو  باألبيض  األزرق  صحبة  أي 
الكحلي(.  أو  البنِّي  أو  األصفر 
لتحقيق  ان  اآلتي، نصائح فرَّ ويف 

ديكورات منزليَّة باللون األزرق.

درجات داكنة لغرفة الجلوس
األزرق  توظيف  إلى  ان  فرَّ دعو 

املعيشة،  غرفة  مفروشات  قماش  يف 
ة الدرجات الداكنة من اللون،  بخاصَّ
أو أزرق الفيروز. وعند استخدام هذا 
تتخذ  الرائك،  قماش  يف  األخير 
الوسائد حينئذ درجة من األزرق أكثر 
أو  لها،  كساًء  الفيروز  لون  من  غمًقا 
م أقمشة بيضاء اللون للوسائد،  ُتصمَّ
أو أقمشة موردة فاحتة اللون، أو الفرو 
األبيض. تتّم املشهد األزرق يف غرفة 
ادة ذات خلفيَّة داكنة،  املعيشة، سجَّ
وفيها ألوان فاحتة، ل سيَّما البّني )أو 
ا الستارة  أمَّ الفيروز.  األسود( مع لون 

ففاحتة اللون.
يف  جدار  ُيّيز  ثانيٍة،  جهٍة  من 
بورق  تغليفه  عند  املعيشة،  غرفة 
اجلدران، فيما ُتطلى اجلدران األخرى 
األمر يف  وكذا  كريي،  أبيض  بطالء 

شأن السقف، ولون بالط األرضيَّة.
املرصودة  امليزانيَّة  كانت  وإذا 

ق تصميم  للبيت األزرق مقبولة، ُيحقَّ
السقف،  على  اجلبس  من  بسيط 
وُتطبَّق  ة،  تامَّ بصورة  ُيغلق  الذي 
اإلضاءة  خالل  من  عليه  رسمة 

)السبوتات(.
املُثبَّتة  اإلكسسوارات  شأنَّ  يف 
إطار  ويف  الفاحتة،  اجلدران  على 
يجذب  ابة،  اجلذَّ اللونيَّة  التوليفات 
أو  الفّضة  أو  الذهب  بلون  اختيارها 

البرونز.

األزرق الفاتح لقسم االستقبال
الفاحت  األزرق  استخدام  مكن 
الصالة  أثاث  قماش  يف  للغاية، 
يف  ل  املفضَّ الطراز  الكالسيكي، 
منازل سعوديَّة كثيرة، على أن يحوط 
أو  الذهب  )أو  ة  الفضَّ بلون  اخلشب 
من  ناعم  بتصميم  ل  احملمَّ البنِّي( 
أريكة  توضع  كما  القماش.  احلفر، 

فاحت  أزرق  قماش  ذات  ظهر(  )بدون 
استخدام  وُيكّرر  ومنقوش.  للغاية، 
الوسائد،  يف  املنقوش  القماش  هذا 
والستارة التي ُتصّمم على هيئة مشالح 
وأسفلها  واليسار،  اليمني  إلى  ُتربط 
الـ«فوال«.  قماش  من  سادة  طبقة 
تنسدل الستارة من صندوق مثبت يف 

السقف املشغول باجلبس.
ة  الهامَّ ورق اجلدران من العناصر 
تنصح  اإلطار  هذا  ويف  الصالة،  يف 
جدراين،  على  باستخدامه  ان  فرَّ
أو  اجلبس  )أو  اخلشب  دمج  ويكن 

احلجر( به.

الكحلي للمطبخ
جب البتعاد عن درجات األزرق 
التي تعكس لون السماء واملاء والبحر 
ان، التي تنصح، باملُقابل،  بحسب فرَّ
اللون  من  داكنة  درجة  الى  التوّجه 

يف  وذلك  الكحلي(،  أو  )النيلي، 
املطبخ،  يف  اخلشب  اخلزائن  طالء 
املختار  الداكن  األزرق  بني  اجلمع  أو 
يحلو  كما  البيج(.  )أو  واألبيض 
اجلرانيت  من  اجللي  حوض  تصميم 
الـ«كارارا«،  رخام  من  أو  الطبيعي، 
كمٍّ  على  يحتوي  الذي  األبيض  أي 
اختيار  ويجب  الرمادي.  من  بسيط 
خامة  مع  بالنسجام  األرضيَّة، 

حوض اجللي.
الذي يكسو  البورسولن  يف شأن 
فاحت  اختياره  الضروري  من  اجلدران، 
اللون، باستثناء غالف املساحة فوق 
حوض اجللي، بحيث يجذب متييزها 
باملوزاييك. وإلمتام املشهد، فإنَّ فكرة 
رواًجا،  الكثر  هي  املستعار  السقف 
ول بدَّ من اختيار هذا السقف أبيض 
اللون أو رمادّيًا، مع توزيع »السبوتات« 

ذات اإلضاءة القمريَّة أو الشمسيَّة.

مع اختيار شركة 
»بانتون« االمركّية 

األزرق الداكن 
 Classic التقليدي

Blue لوًنا لعام 
2020، يسأل 

هواة اللون األزرق: 
ف لون  كيف نوظِّ
العام الذي يتصف 

باألناقة والبساطة، 
وبالمساعدة  في 

التركيز، في الديكور 
المنزلي؟

ديكورات منزلية باللون األزرق

ابتسام  بوكتير

مستحضر واحد، سبعة مفاعيل للعناية بالبشرة والمكياج من سيسلي
تعرفي على جديد سيسلي :

• يتّم ترطيب البشرة بشكٍل مثالي بفضل خالصة الزنبق األبيض 
الغنّية بالسّكر والتي تزّود البشرة بالنعومة والراحة.

• يتّم تنعيم بنية البشرة بشكٍل مثالي مع خالصة شجرة التفاح 
الذهبي املعّززة لإلرهاف.

 UVBو UVA تتّم حماية البشرة من األشعة فوق البنفسجّية •
)SPF15 بفضل ثنائي أكسيد التيتانيوم )حماية معدنّية بدرجة

الضوء  وتعكس  وسالسة،  ونعومة  ترطيبًا  أكثر  البشرة  تصبح 
بشكٍل أفضل إلشراق معّزز.

على المدى الطويل:

ّ تعزيز إشراقة البشرة:
خالصة الكيوي – الغنّية باملغنيسيوم والفيتامينات – حتّسن طاقة 
الغنّية بحمض  اجلنة  ليمون  تقوم خالصة  البشرة، يف حني  وحيوّية 

الليمون بتعزيز إشراقها.
بفضل خالصة  اخلارجية  العتداءات  من  البشرة  تتّم حماية   •
لدى  للتلّوث  املقاوم  النجم  النشط  املكّون  وهو  السوداء،  بذور احلنطة 
مقاومة  بخصائص  يتمّتع  الذي  إي  الفيتامني  وأسيتات   ،Sisley

للذرات احلّرة الساّمة.

لون بشرة مثالي:
وتعزيز  وتصحيحه  البشرة  لون  ملجانسة  واحد  يف  إثنان  ماكياج 

إشراقه.
إلى  وتصحيحه،  البشرة  لون  مبجانسة  النشطة  املكّونات  تقوم   •
جانب احلفاظ على مظهر طبيعّي بالكامل. ويقوم مزيج من العناصر 
امللّونة املغّلفة واملقاومة للمياه، وَجل ملّطف ومخفي للشوائب، وبودرة 
تركيبة  مع  الشوائب  وتصحيح  مبجانسة  مخملي  بتأثير  للمعّية  مزيلة 

شفافة.
• متنح بّلورات ميكا رقيقة وناعمة بشكٍل مثالي لون بشرة مشرق 
تشّكل  كما  الزوايا.  كافة  من  اإلشراق  وتعزيز  التركيبة  لستكمال 

سطح بشرة فائق النعومة خللق وشاح مرهف ومتجانس.
البشرة متأّلقة بشكٍل طبيعي وناعمة ومتجانسة  النتائج: تصبح 

مع تركيبة شفافة.
يقّدم Phyto Hydra Teint تغطيًة خفيفة ويتمّيز بتركيبة 
منعشة وناعمة وكريّية ومشرقة بشكٍل مرهف، وينزلق بشكٍل مثالي 
على البشرة. يقوم بتعزيز اإلشراق من دون التكّتل طوال 8 ساعات.
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يكتشف  وحفر،  وتعقب  دراسة  بعد 
النواة  هذه  جعل  الذي  السبب  بأن  بورديو 
املستقل،  األدبي  املجال  بدايات  تشكل 
حيث  دريفوس  فترة  يف  أوجه  عرف  الذي 
النقدي، هو مايسميه  املثقف  انبثق مفهوم 
مصلحة  من  كان  لقد  املقلوب؛  باالقتصاد 
البوهيميني ترك وتطليق كل املصالح، وكان 
نحقق  أن  من  البد  األساسي  شعارهم 
األدب اخلالص باالبتعاد عن منطق السوق 
األدبي السائد، الذي استحوذ عليه التجار 

الفنيون البورجوازيون.
ترك  يف  يكمن  كان  فاقتصادهم  لهذا 
أن  املصادفة  من  وليس  الرائج،  االقتصاد 
العاطفية(  التربية  يتشارك فريديريك )بطل 
الهم نفسه مع فلوبير؛ هّم اإلرث العائلي، 
إرثا  وجد  ألنه  محظوظا  فلوبير  كان  لقد 
البورجوازية  شراك  يف  السقوط  من  يحصنه 
وتسليعها، يف حني كان حظ بودلير وغوتييه 
عرف  وغوتييه  التشرد  عاش  فبودلير  سيئا، 
عن  بحثا  الصحافة  يف  عمل  ألنه  الذل 
غير  )هابتوسات(  باستعدادات  القوت 

متوائمة مع هذا املناخ.
حينما قال فلوبير كلمته املشهورة: »إن 
مظاهر التشريف كثيرا ما تلغي الشرف« كان 
خالصا  يكون  أن  البد  الفن  أن  بها  يقصد 
وبابتعاده عن  السوق،  منطق  بخروجه عن 
هذه  سلع  تثمني  ووسائل  السوق  وسائط 
وصالونات  وجوائز  تشريفات  من  السوق 
وبعدم السقوط يف الذائقة السائدة )شعبية 
أو نبيلة( التي ال تعترف إال مبا يتطابق مع 

استعداداتها وأهوائها.
جند  ال  العربي  الواقع  إلى  نعود  عندما 
دراسة مهمة اختارت هذا الطريق الصعب، 
أدبي  مجال  وجود  بأن  يبني  فالواقع 
التفكير  الوهم مادام  مستقل يعد من قبيل 
الكاتب  صناعة  إن  غائبا،  الدميوقراطي 
سياسية  قنوات  عبر  متر  العربي  عاملنا  يف 
جيواستراتيجية  قناعات  ووفق  إقليمية 
يغلب  ومجالت  جرائد  فهنالك  محسوبة. 
مرات  يصل  الذي  التكتلي  الطابع  عليها 
أدباء  يطال  فالنشر  اللوبيات،  مستوى  إلى 
من بلدين أو ثالثة يربطهما داعم مصلحي 

سياسي واحد.
اجلرائد  بعض  جتييش  محاولة  أن  كما 
النقاد  من  متراصة  بصفوف  واملجالت 
امليدان  يحدد  قد  جديدة  مركزيات  خلدمة 
كما  أيديولوجي  كجهاز  أدبيا  نعيشه  الذي 
كان  أدبي  مجال  من  أكثر  ألتوسير  حدده 

يفكر فيه بورديو.
العربي  اإلبداع  حلركية  املتتبع  ينكر  ال 
والتحفيزات  اجلوائز  استحدثته  الذي  األثر 
الكتاب  فمعارض  الكتاب،  نشاط  على 
من  للكثير  بافلوفية  َشرطية  إلى  حتولت 
ملزمني  منهم  الكثير  فأصبح  الكتاب، 
يثبتوا  لكي  طبعة  كل  يف  بنص  بالتواجد 
هذا  جمالية  حساب  على  ولو  حضورهم 

النص، لقد عرفنا هذه السنوات بروز ظاهرة 
احلولية  النصوص  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما 

املولدة بجرس بافلوف.
ومعيار  سقف  إلى  اجلوائز  حتولت  كما 
ال  حني  يف  األدبية،  النصوص  بها  تقاس 
بد من التذكير بأن العملية النقدية البعيدة 
احلسابات  وعن  األدجلة  وعن  احملاباة  عن 
السياسية، واملتعاملة مع النص هي وحدها 
اجلديرة بأن تؤخذ كمعيار لتقييم النصوص.
إن الواقع العاملي والعربي بنّي بأن اجلوائز 
فنية  أجندة  تخدم  األحيان  من  كثير  يف 
أيديولوجية  أو  محافظ  تقليدي  اجتاه  ذات 
صرف،  جتارية  اقتصادية  أو  سياسية  إما 
الترويج  عن  دائما  تبحث  السوق  فدورة 
ملنتوجات جديدة وفق منطق املوضة أو وفق 
تطلعات هذا املنتوج خلدمة لوبيات إمبريالية 
أو صهيونية أو كيانات استبدادية ميينية أو 
يسارية، أو ليغارشية أو قومية أما إذا كانت 
أو  قارا  اجتاها  تخدم  فهي  مستقلة،  اجلائزة 
عن  تبحث  أو  متموقعة  ضاغطة  جماعة 

التموقع.
العالم  املجال األدبي يف  حينما استقل 
رفض  األدباء  من  الكثير  استطاع  الغربي 
يستطيع  فهل  نوبل،  مثل  الكبرى  اجلوائز 
الكتاب عندنا رفض بعض اجلوائز، خاصة 
توجهات  عن  تسفر  مشبوهة  كانت  إذا 
إمبريالية أو تخدم مصالح ضد الوطن أو تفرغ 
املثقف من نضاليته وسالبيته التي تساعده 

على مواجهة كل السلط والهيمنات؟.
لو  العربي  األدبي  النقد  أن  أعتقد 
تندرج  التي  اإلشكاليات  هذه  يف  بحث 
بسياسة  أو  األدب  مبادية  مايسمى  ضمن 
سيتحاشى  اإلبداعي  الوعي  فإن  األدب 

السلعي،  األدب  عليه  يطلق  مما  الكثير 
سيشعر األديب بحريته فعال حينما يتجاوز 
األدبية  مجموعته  مع  ويعيش  املؤسسات 
املؤدجلة  السياسية  التجاذبات  عن  بعيدا 
وتسفه  تسفف  التي  االقتصادية  واملصالح 

القيمة األدبية أكثر مما ترفعها.
يف  تبدأ  األدبي  املجال  استقاللية  إن 
اللحظة التي يرفض فيها الفاعلون املبدعون 
السوق األدبية السائدة، إن اقتصادها معاد 
يف  فليكن  البرجوازي،  السوق  القتصاد 
من  كاتب  صناعة  أن  الفاعلني  كل  علم 
اجلوائز  أو  التشريفات  أو  الصحافة  طرف 
سيكون ال محالة على حساب كاتب آخر، 
واإلبعاد  احلجب  آليات  عليه  ألنه ستطبق 
واإلقصاء، بل، األخطر من ذلك، ستكون 
الذي سيكون  األدبي  النص  على حساب 

أكبر حاضر ال مفكر فيه.
القاضي  أفتى  كما  ثقب شدقيه  يجب 

ابن العربي
لم ال تشتعل مثل هذه املقاالت املوازنة 

بالنقاشات.

لم ال تشتعل مثل هذه املقاالت الوازنة 
بالنقاشات ؟؟؟

هذا مقال معريّف عصّي على اخلواطرّيني 
بكائّية،  احتفائية  زمر  يجتمعون يف  الذين 
لو نشرت بشكل دائم مثل هذه املقاربات، 
فأنت تقّلص من مرئّية املجموعة واقبالها، 
ويف الوقت ذاته تكسب نوعّية ومعنى أوسع 

وأعمق وأدّق جلماعة الّسرد... محّبة.
غاية  يف  نقاط  على  الضوء  سلط 
ينتسبون  الذين  أولئك  األهمية..ليت 
ويخضعون  بها  يأخذوا  ان  النقد  لعالم 

النصوص ملعاييرها
ويف  العالم  الطرح  على  دكتور  شكرا 
مرتبطا  يزال  وال  األدب  كان  اعتقادي 
كانت  سياسية  املؤسسة  إن  بل  باملؤسسة 
فشعراء  األدباءء  يصنع  من  هي  ثقافية  أم 
العربية مثال قدميا وحديثا صنعتهم املؤسسة 
واقع  أمر  هو  سلعة  أصبح  األدب  ولكون 
هو  واليوم  األمس  بني  الوحيد  الفرق  أيضا 

...................يتبع .

بقلم: وحيد بن بوعزيز

قراءة في مفهوم المجال األدبي .. بن بوعزيز:

في نقد الجوائز األدبية

»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«

ء الثاني
الجز
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الوطني  الديوان  يحتفي 
مع  بالتنسيق  واإلعالم  للثقافة 
السينما  لتطوير  الوطني  املركز 
باليوم الوطني للشهيد، املصادف 
سنة،  كل  من  فيفري   18 ليوم 
خالل  من  سينمائية  بعروض 
»البئر«  السينمائي  الفيلم  عرض 
يف  بوشوشي  لطفي  للمخرج  
مختلف القاعات التابعة للديوان.
د(   96( »البئر«  فيلم  ويصور 
معاناة سكان قرية صغيرة معظمهم 
نساء وأطفال يف احلصول على املاء 
لهم وحليواناتهم بعد أن حاصرتهم 
من  ومنعتهم  االستعمار  قوات 
يف  الوحيدة  البئر  استغالل 

القرية.
جتسيد  على  املخرج  وعمد 
مظاهر  أبسط  يف  املعاناة  تلك 
املجتمع  لهذا  اليومية  احلياة 
الرجال  عنه  غاب  الذي  النسوي 

التحرير  بجيش  اللتحاقهم  إما 
مبرزا  الستشهادهم  أو  الوطني 
حدة املسؤوليات امللقاة على عاتق 
وأطفالها  بيتها  حماية  من  املرأة 
الذين أثر فيهم العطش والتواجد 

املهدد لعساكر االحتالل.
ونفاذ  احلصار  استمرار  وأمام 
وموت  األسر  لدى  املخزن  املاء 
جفاف  عالمات  وظهور  املاشية 
على أجساد الصغار تعتزم النساء 
ومواجهة  التحدي  رفع  القرية 
رصاص قناصي الكتيبة الفرنسية 

احملاصرة للقرية.
الفيلم  عرض  سيتم  كما 
الوثائقي »معركة الشبكة الكبرى« 
للمصور الصحفي لعور عبد احلق  
متبوع   thygvision وإنتاج 
سيدي  بقاعة  وذلك  مبناقشة، 

ارغيس يف أم البواقي.
صارة. ب

بالتنسيق مع المركز الوطني  لتطوير السينما
ديوان الثقافة واإلعالم يحتفي بيوم 

الشهيد بعروض سينمائية

تنظمها دار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس
مسابقة شعرية حو ل موضوعها المرأة يوم 

3 مارس المقبل

رشيد  الثقافة  دار  تعتزم 
ميموني ببومرداس ومبناسبة اليوم 
للثامن  املوافق  للمرأة  العاملي 
تنظيم  سنة،  كل  من  مارس 
موضوعات  حول  شعرية  مسابقة 
 3 يوم  وذلك  باملرأة،  عالقة  لها 
مارس املقبل، بداية من الواحدة 

والنصف زواال. 
ما  حسب  الشعرية،  املسابقة 
أعلنت عنه دار الثقافة لبومرداس، 
اجلنسني،  لكال  مفتوحة  ستكون 
املتسابقني من هواة  ويشترط على 
وهاويات الشعر من أبناء الوالية، 

واحدة  شعرية  بقصيدة  املشاركة 
دقائق   10 إلقائها  مدة  تتجاوز  ال 
حول موضوع املرأة سواء يف الشعر 

الفصيح، األمازيغي أو الشعبي.
واشترطت اجلهة املنظمة أيضا 
يف  به  املشارك  العمل  يكون  أن 
املسابقة لم يشارك به يف أي مسابقة 
أخرى من أي نوع، وحددت يوم 
كآخر  صباحا،   2020 مارس   3
مبكتب  األعمال،  إليداع  أجل 
رشيد  الثقافة  لدار  التابع  اإلعالم 

ميموني.
سميرة مزاري

صارة بوعياد

الثقافة  دار  تظاهرات  برنامج  إطار  يف 
خنشلة  لوالية  سوايحي«  »على  الشهيد 
إلى  والرامية   ،2020 لسنة  املسطرة 
وخلق  الثقافية  النشاطات  وتنويع  تكثيف 
لفائدة اجلمهور مبختلف  تظاهرات جديدة 
يف  بالفاعلني  واهتماما  وميوالته  فئاته 

املجال الثقايف.
التظاهرة  هذه  خالل  سيتم  حيث 
10 أفالم سينمائية ثورية جزائرية  عرض 
واملعاصرة  منها  القدمية  بني  مختلطة 
وممثلني وكتاب سيناريو  بحضور مخرجني 
املجال  هذا  يف  وفاعلني  ودارسني  ونقاد 
سيعكفون على مناقشة واقع هذه السينما 
داخليا  ومكانتها  اجتاهاتها  ومقارنة 
االستقالل  بعد  ما  فترتي  بني  وخارجيا 

وما بعد سنوات التسعينيات.
دار  مدير  الدين  نور  قويدر  كشف 
برمجة بهذه  الصدد، عن  الثقافة يف هذا 
جمهور  لفائدة  أفالم  عرض  يف  املناسبة 

اجلوارية  الثقافة  من  كنوع  بلديات  عدة 
نظرا  املتنقلة،  السينما  فيلم  بواسطة 
النشاطات  وتقريب  باجلمهور  الهتمام 
عرض  منها  البلديات،  لسكان  الثقافية 
فيلم »زبانا« ببلدية طامزة يوم 19 فيفري، 
أمسية  قايس  ببلدية  »البئر«  فيلم  عرض 
جانب  إلى  الشهر،  نفس  من   20 يوم 
احلياة«  إلى  »جسر  جنمة  فيلم  برمجة 
ببلدية ششار جنوبا لفائدة مواطنيها هناك 

أمسية يوم 21 من هذا الشهر.
البيان  حسب  اإلطار  هذا  يف  وسيتم 
عرض  الوطن«  »أخبار  لـ  وصل  الذي 
أربعة  مدار  على  ثورية  كالسيكية  أفالم 
مبساهمة  سوايحي  على  الثقافة  بدار  أيام 
والسمعي  للسينما  الوطني  املركز 
 celle»فيلم منها،    »cnca»البصري
يوم  حكار  عمر  إخراج   »qui vivra
بن  مصطفى  اجلزائر،  معركة  االفتتاح، 
نحو  دورية  والعصا،  األفيون  بولعيد، 
وخرجني  ممثلني  بحضور  لومبيز،  الشرق، 
ومشاركني يف هذه األعمال السينمائية. 

بتسيير  املكلفة  اللجان  سطرت  كما 
التظاهرة واملشكلة من إطارات دار الثقافة 
وفنانني ومخرجني سينمائيني وغيرهم من 
ندوات  برنامج  املجال،  هذا  يف  الفاعلني 
اجلزائرية  السينما  حول  ومحاضرات 
مبشاركة مختصني وممثلني ونقاد معروفني، 
تتمحور حول اإلنتاج السينمائي يف اجلزائر 
بعد  اجلزائرية  السينما  وواقع  وتنظيمه 
ومستقبال  حاضرا  ورهاناتها  االستقالل 
يف ضل النقاش املفتوح وطنيا حول جعل 
هذا املجال مصدر استثمار واحد مقومات 

االقتصاد اجلزائري. 
التي ستشارك يف  األسماء  بني  ومن 
الذي  راشدي  أحمد  املخرج  التظاهرة، 
املمثلني  باملناسبة،  محاضرة  سيلقي 
بوزيد، حسان  أحمد بن عيسى، شوقي 
يوسف  حضور  تأكيد  انتظار  يف  عالوة، 
بالصناعة  املكلف  الدولة  كاتب  سحيري 
السينمائية وعدة وجوه سينمائية معروفة 
مميزا  موعدا  اخلنشلي  للجمهور  سيكون 

معها.

تسعى دار الثقافة الشهيد »على سوايحي« لوالية خنشلة، إلى تنظيم أيام خنشلة السينمائية في طبعتها األولى التي تمتد من 
18 إلى 22 فيفري الجاري بعنوان »الثورة التحريرية في عيون السينما الجزائرية«.

قضية  عن  الستار  الكرمي  عبد  أحمد  اجلزائري  الكاتب  رفع 
عدم وفاء مؤسسة »اجلزائر تقرأ« بالتزاماته جتاهه بعد عامني من 
مليون   100 جائزة  وضمت  الدار،  أطلقتها  التي  باجلائزة  فوزه 
دار  مع  مشتركة  طبعة  يف  ونشره  الفائز  العمل  وترجمة  سنتيم 
أجنبية دون أن تفي بالتزاماتها حسب تصريح الروائي الذي هدد 

مبقاضاة املشرفني على اجلائزة. 
وقال عبد الكرمي الذي فاز باجلائزة عن روايته كوالج -على 
صفحته الرسمية على الفايسبوك- »ما زلت حتى للحظة أنتظر أن 
تفي دار اجلزائر تقرأ بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها ومتكنني 
األولى  طبعتها  يف  الروائي  لإلبداع  تقرأ  اجلزائر  جائزة  مبلغ  من 
النتائج  2018، املبلغ الذي أعلنت عنه أمام اجلميع قبل إعالن 
وأن  الوقت،  هذا  كل  االنتظار  إلى  أضطر  ال  أن  متنيت  وبعدها 
ال تضطر دار اجلزائر تقرأ إلصدار بيانها حول القضية أياما قليلة 
قبل اإلعالن عن القائمة القصيرة لرواية الشباب واملتوج بها، وقد 
عن  عجزها  قضية  إلى  عنها  اإلعالن  تأخرها يف  أرجعت سبب 

الوفاء بالتزاماتها جتاهي«.
مضيفا صاحب »كوالج«، »وتعود القضية إلى  نوفمبر 2018 
قرارة  يف  متنيت  لقد  تقرأ«،  »اجلزائر  بجائزة  عن  اإلعالن  تاريخ 
به  معمول  هو  كما  الطبيعي  مسارها  يف  األمور  تسير  أن  نفسي 

واحترام اآلجال املعمول بها يف كل اجلوائز«.
مؤكدا يف السياق ذاته أن دار »اجلزائر تقرأ«: »كان بإمكانها 
الوقت  ويف  اجلميع،  أمام  بها  ألتزمت  التي  حقوقي  من  متكيني 
احملدد، بغض النظر عن األسباب التي ذكرت يف البيان وتناولته 
ومن خالل  كمعني،  بي  االتصال  نفسها  تكلف  ولم  الصحافة 

البيان عرف اجلميع بأنني لم أتلق مستحقاتي املتفق عليها«.

مفيدا أن تعامله مع دار »اجلزائر تقرأ« كان مبنيا على الثقة 
التزام معنوي أخالقي،  هو  بها  يربطه  ما  والصبر، وكل  والتفهم 
موثق  عقد  أي  هناك  وليس  وثيقة حتفظ حقوقه  أي  لديه  وليس 

يجمعه معها.
مشيرا بقوله: »ما زال لدي أمل يف أن يتداركوا هذا التأخير 
اجلميع،  أمام  الدار  بها  ألتزمت  التي  حقوقي  من  متكيني  ويتم 
خاصة بعد اإلعالن عن املتوج بجائزة رواية الشباب، كما انتظر 
طبعة  وإصدار  الرواية  كمسرحة  اجلائزة  التزامات  بباقي  الوفاء 
يبق  لم  يبدوا  ما  وترجمتها، لكن على  املتوسط  دار  عربية لدى 
سابقة  العدالة يف  إال  اللجوء  وهو  ووحيد  واحد  خيار  إال  أمامي 

خطيرة لم تشهدها الساحة الثقافية من قبل«.
صارة بوعياد

فاز بالجائزة عن روايته »كوالج«
الكاتب أحمد عبد الكريم يطالب »الجزائر تقرأ« بمستحقات تتويجه

المزمع تنظيمها من 18 إلى 22 فيفري الجاري 

أيام خنشلة السينمائية 
في طبعتها األولى بدار 

الثقافة للوالية
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 أخبار الفن

دنيا بطمة أمام القضاء مرة أخرى 

إلغاء حفل أيمن زبيب في تركيا
كان اجلمهور يف تركيا على 
يقدمها  مميزة  حفلة  مع  موعد 
الفنان اللبناني أمين زبيب، إال 
أنه أُلغي احلفل الذي كان من 
املقاهي  أحد  يف  يقام  أن  املقرر 
يف تركيا يف 15 فيفري تزامنًا مع 
اجلدير  احلب.  عيد  احتفاالت 
بأنه  أمين صّرح مؤخرا  أن  ذكره 
خرج من السجن بعد توقيفه بسبب عدم تسديده عددًا من مخالفات 
السير مؤكدًا أنه سيسددها. وأوضح أمين أن توقيفه الذي مت يف محلة 
اجلميزة تقاطع التباريس نطاق فصيلة اجلميزة، كان ألنه يقود عكس 
السير وحصل حينها تالسن بينه وبني أحد عناصر قوى األمن الذي 

أوقفه.

لطيفة تطرح أغنية »أقوى واحدة«
التونسية  الفنانة  طرحت 
اجلديدة  أغنيتها  لطيفة 
»أقوى واحدة« عبر يوتيوب، 
الذي  اجلديد  ألبومها  من 
واملقرر  نفسه  االسم  يحمل 
الفترة  يف  كاماًل  طرحه 
كلمات  من  األغنية  املقبلة. 
سامر  أحلان  املصري،  عمر 
عمر  توزيع  طالب،  أبو 

إسماعيل.
األغنية:  كلمات  وتقول 
وأضعف  واحدة  أقوى  »أنا 

مبسوطة  الناس  وسط  يف  وحيدة  بكون  األرض..  ع  جت  واحدة 
من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. يف الفرح ببان زعالنة.. 
بفرح وأزعل وأبكي وأضحك كله يف نفس الوقت.. وبسند نفسي 
على نفسي وأبني إني متفائلة.. يف كل مواقف الدنيا بكون الراسية 

والعاقلة«.
من  »مابكرهوش«  أغنيتها  مؤخرا  طرحت  لطيفة  أن  إلى  ويشار 
ألبومها اجلديد »أقوى واحدة« وهي من كلمات حسام سعيد، أحلان 

محمود أنور، توزيع تيام طارق. 

بطمة  دنيا  الفنانة  امتثلت 
قاضي  أمام  ابتسام،  وشقيقها 
االبتدائية،  باحملكمة  التحقيق 
خلفية  على  وذلك  مراكش،  مبدينة 
ُيعرف  بات  ما  قضية  يف  متابعتهما 
املتخصص  بيبي«  مون  بـ«حمزة 
ورجال  الفنانني  وابتزاز  بالتشهير 
األعمال املغاربة يف املغرب وخارجه.
دنيا  أن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
سيارة  منت  على  مسرعة  غادرت 

ترافقها سيارة خاصة  كانت  خفيفة 
سير  خط  لتأمني  الوطني  باألمن 
القاضي  أن يستكمل  الفنانة، على 
األيام  يف  وشقيقتها  لها  االستماع 

املقبلة.
استئنافية  جنبات  وغصت 
مراكش بحشود غفيرة من املواطنني، 
تتقدمها بعض الوجوه احلقوقية، ممن 
العدالة  ملطالبة  احملكمة  إلى  حجوا 
مبحاسبة كل املتورطني يف هذا امللف.

تأجيل محاكمة أحمد عز وشقيقي زينة 

مبحكمة  املنعقدة  العلميني  جنح  محكمة  قررت 
برج العرب باإلسكندرية تأجيل قضية مشاجرة الفنانة 
الساحل  فنادق  بأحد  زينة  الفنانة  وشقيقة  عز  أحمد 
الشمالي، إلى يوم 25 فبراير اجلاري، وعقدت اجللسة 
اليوم بحضور فريق الدفاع عن الطرفني وتبني إدراج اسم 

محمد شقيق زينة على الئحة االتهام.
وحضر أشرف عبد العزيز، وكيال عن الفنان أحمد 
وتفريغ  التهمه  ووصف  قيد  على  االطالع  وطلب  عز 

فندق  كاميرات  طريق  عن  الفيديوهات  ومشاهدة 
باستخراج  التصريح  والتمس  مراسي،  بقرية  العلميني 
اجلنائي  التسجيل  للمعلومات  العامة  باإلدارة  بيان 
لإلفادة باالتهامات والرقم املدرج عليه جنائًيا بالسوابق 
اجلنائية لكل من نسرين ومحمد رضا إسماعيل، شقيقي 
زينة، واستدعاء العميد مجري التحريات، فيما حضر 
عن نسرين ومحمد رضا عاصم قنديل، احملامي، وطلب 

االطالع على املستندات.

تامر حسني يتبّنى مبادرة إنسانية
أعلن النجم تامر حسني تضامنه مع فكرة ابنة الفّنان صالح عبد 

اهلل »دنيا« يف إسعاد احملتاجني، حيث نشر صورة له مع رجل بالشارع، 
عبر حسابه مبوقع »انستقرام«، قائاًل: »تضامنًا مع فكرة دنيا صالح 

عبد اهلل اختار حد متعرفوش من أهالينا احملتاجني وأنزل شوف طلباته 
وفرحه باللي تقدر عليه وأتصور معاه وهو مبتسم«.

وتابع :«أحسنتي يا دنيا ربنا يكرمك وأنا من دلوقتي بتبنى احلملة 
دي ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها داميًا ربنا 

يكرمكوا كلكوا يا أهل اخلير«.
من ناحية أخرى، يواصل النجم تامر حسنى تصوير 

أحداث فيلمه السينمائي اجلديد »مش أنا« يف 
األراضي السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالي 

أسبوع، وجتمع املشاهد بني تامر حسني وماجد 

الكدواني وحال شيحة. 

مروة نصر تستعد لطرح »إنت حاللي«
تستعد الفنانة املصرية مروة نصر إلطالق أغنيتها اجلديدة » انت 
يوم عيد احلب، وخضعت نصر جللسة تصوير خاصة   « حاللي 
الكوفر  بصور  اهتم  قد  و  بالبساطة  متيز  حيث  العمل،  ببوستر 
متيزت  و  العدل  إيهاب  األزياء  خبير  إشراف  فضة حتت  خالد 
والشعر  املكياج  حيث  من  الكالسيكي  باللوك  أيضا  الصور 
متاشيا مع موضوع األغنية. ومن ناحية أخرى، كانت نشرت 
ميالدها  بعيد  االحتفال  أثناء  لها  فيديو  مقطع  سابقًا  نصر 
املراكب، وذلك على  برفقة زوجها وأصدقائها على احد 
حسابها اخلاص على احد مواقع التواصل االجتماعي. 
أنا  قلت  مهما  »أنا  قائلة:  الفيديو  على  مروة  وعلقت 
مبسوطة قد ايه مش هقدر أوصف أحلى مفاجأة، ربنا 
ما يحرمني منك أبًدا، يا كرمي يا اجدع اخ، وال من 
وديان، وال منك يا محمد عالم يا حبيبي، فرحتوني 
اوي، مفيش أحلى من انك تبدأ سنة جديدة مع 
مايسة نصر  أختي  وطبعا  ناس يف حياتك،  اغلى 
حبيبتي، وشيما صابر حبيبتي، وشيماء ربنا ما 

يحرمني منكم أبدا«.
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أقالم

من  األكبر  اجلزء  نيله  إهمال  دون 
ذاتها  حد  يف  املواهب  حتى   ألنه   األولى 
واإلستمرارية  باملتابعة  وُتصقل  تتطور 
منتصف  منذ  كان  املعريف...فقد  والتطعيم 
الـ21ملهم  القرن  بداية  وحتى  السبعينيات 
أصحاب  من  واملتابعني  املثقفني  من  الكثير 
خطاب  صاحب  وظل  كان  الرأي,كونه 
بأنه صاحب  إليه  مقنع وتشعر وأنت تستمع 
شخصية كاريزماتية قوية,يتحدث بثقة تامة 
خاصة  الكثيرين    عكس  النفس.وهذا  يف 
من الساسة الذين كانوا يتحدثون وال يعرفون 
إلى أين هم ذاهبون مبستمعيهم إلى أن يسقط 
اجلميع معهم يف متاهات مظلمة,يوم تختلط 
رؤاهم  أمام  وتتشابك  املصطلحات  عليهم 
أنفسهم  هم  يتيهون  ثم  والرؤى  اإلجتاهات 

بشحمهم وحلمهم قبل توهان مشاهديهم.
مرت مؤخرا ذكراه الثامنة أي قبل نهاية 
منبر  من  أكثر  يف  اجتمع  جانفي2012,وقد 
معارضيه  من  أو حتى  رفقاءه  من  وفير  عدد 
هذا  تركه  الذي  الفراغ  بحجم  ليعترفوا 
احلكومة  رئيس  شبهه  فقد  النابغة  الرجل 
األسبق عبد العزيز بلخادم بدينامو السياسة 
يف اجلزائر وأنه كان سابقا لعصره,وهذه نقطة 
النيرة  األفكار  أن  تعنيه  فيما  تعني  مهمة 
دون  السليقة  على  هكذا  عنده  تولد  كانت 
دائم  خزان  صاحب  ألنه  إجهاد  أو  تكلف 
النبض والعطاء. وال مناص له من اخلجل او 
الكثيرين  يعرفه  الذي ال  ,والشيء  االرتباك 
هو أن املرحوم مهري كان قارئا نهما لذخائر 
وساعده  ممكنه  ما  .وهذا  الكتب  وأمهات 
تقربه  على  املعريف.زيادة  رصيده  متتني  على 
املثقفني سواء  يستهان من  لعدد ال  ومعرفته 
يف الدول العربية أو هنا يف  اجلزائر...               

والسابقني لعصورهم من املفكرين  يعني 
دائما وأبدا ممن يحوزون على سمات العبقرية 
املبكرة,ألنهم يستشرفون األحداث ويتنبؤون 
حلدوثها...هذه الرحابة من األفكار جعلت 
مهري دائما وأبدا رجال يجنح للسلم.....
عن  ناجت  بل  جبنا  أو  منه  ضعفا  ليس  وهذا 
الفيصل  هي  دوما  احملبة  بأن  القطعي  إميانه 
األخير يف تقارب األفكار واألشخاص .وأن 
نهاية أي صراع البد أن تنتصر فيه اإلنسانية  
إلى  أول من دعا  وال شيئا غيرها .فقد كان 

احلواردون إقصاء أو استثناء وأنه كان رجال 
وموسوعة  بلخادم  قول  حد  على  دميقراطيا 
ومحسن  واملفاهيم...  املصطلحات  تنتج 
من  كثير  ومكانا.عكس  زمانا  لتوظيفها 
هو  الوحيد  همهم  الذي  السياسيني  احملللني 
املصطلحات  ذكر  يف  العضلي  اإلستعرض 

دون وضع أهمية فهمها أم ال ؟ا
وهي  إليها  ننتبه  أن  يجب  أخر  نقطة 
على  محسوبا  كان  مهما  مهري  املرحوم  أن 
فقد  التحرير(  آنذاك)جبهة  احلاكم  احلزب 
كان يبدو دوما مستقال يف أفكاره وينحو غالبا 
شخصيته  على  التحزب.تغلب  عدم  نحو 
صفة املفكر املثقف واملستقل بل قل الكاتب 

احلر...وهذه ضرورة ملحة يتسم 
الفكري  الهم  حملة  معظم  بها 
استعمل  من  أول  كان  واالجتماعي)وقد 
مصطلح السلطة الفعلية يف إشارة إلى سلطة 

األمر الواقع بعد توقيف املسار االنتخابي(
إرهاب  مصطلح  استعمال  يرفض  وكان 
وهذه  السياسي(  )العنف  بالـ  يصفه  بل 
والنفوس  العقول  جتذب  صرفة  دبلوماسية 
وحسب  صفها.   يف  اجلميع  جتعل  بل 
مت  يوم  كثيرا  صاحبنا  تألم  فقد  متتبعيه 
باخلائن حينما شارك يف ندوة سانت  وصفه 
ذهابه  ألن  ايجيديوعام1995بإيطاليا. 
ظل  رجال  كونه  من  نابع  كان  للمشاركة 
دوما يبحث عن احللول السياسية. والتعامل 
وصعوبة  شدتها  كانت  مهما  املسائل  مع 
خوذري  محمد  .أما  وتشعبها  تفكيكها 
اجلزائر)حكيم  بكونفوشيوس  وصفه  فقد 
السياسة.  فيلسوف  بحق  كان  ألنه  الصني( 
احلاكمة  للسياسة  املناسب  التعبير  هو  وهذا 
بحق  فيلسوفا  يكن صاحبها  لم  إن  والفعلية 
كالم  مجرد  أو  دمياغوجية  خطاباته  وليست 
بأن مهري رجال  فضفاض.ويضيف خوذري 
توافقيا يرفض االصطدام مع الغير سواء مع 
األفكار او املواقف.)وهذه نقطة جوهرية تنتم 
على الروح السمحة املتطلعة إلى نشر الفكر 
الديانات  جميع  تناصره  الذي  االنساني 
والشعائر(وكان ذا نظرة ثاقبة تصيب األهداف 
احلقيقية خاصة فيما يأتي ويلحق ومستشرف 
ورجل  لبق  ومتحدث  لألحداث  بارع 
كلها  السمات  وحذاقة...وهذه   حصافة 
والتي أشرنا إليها آنفا ال ميكنها أن تتحقق يف 

مجرد رجل سياسي أي يحوز على حزب أو 
هذا سهل  كل  ومؤسسيه ألن  أعمدته  أحد 
هو  بل    . القانونية  اإلجراءات  ناحية  من 
الراشد  السياسي  الفعل  مليكانيزمات  مالك 
زميله  يساءل  ودميومته...بعدها  احلكيم 
املخلص املؤرخ العربي الزبيري)ماذا لو كان 
مهري يعيش بيننا اليوم( وشاهدا على نتائج 
العربي  الربيع  بعد  جاءت  التي  التحوالت 
بحلوها ومرها وهو من عايش مختلف مراحل 
اجلزائر منذ بدايات احلركة الوطنية والثورة 
الربيع  وبداية  ايفيان  واتفاقيات  التحريرية 
ما  اليوم  بيننا  كان  لو  ماذا  العربي...نعم 
الذي كان سيقوله مثال مع حراك 22فيفري 

وقبل 

ديسمبر....أكيد  من  الـ12  انتخابات 
بأفكاره. العام  الرأي  وينّور  يتدخل  أنه كان 
يستدعيها  التي  الشخصيات  أحد  كان  بل 
مثلما  ويستشيرها  تبون  املجيد  عبد  سعادته 

فعل مع آخرين...إذا 
ملثل  اليوم  أحوجنا  ما  األخير  يف  نقول 
وِحقبا  سنينا  يلزمنا  التي  الشخصيات  هذه 
مبقدوره  من  عليها.ونقصد  نعثر  حتى 
مراتب  يف  ويجعلها  السياسة  يثقف  أن 
واألمة  والدولة  للمجتمع  املفيدة  اخلصائص 
شخصية  مآرب  لتحقيق  وليس  جمعاء 
النعرات  بعض  إلحياء  الدعوة  ضيقة..أو 
اجلهوية والقبلية....واخلالصة أن وراء كل 
مثقف حقيقي طاقة سياسية خالقة يستطيع 
من  يجب  املستحيالت.كما  حتقيق  بها 
حقيقي  سياسي  وراء  يكون  أن  أخرى  جهة 
طاقة ثقافية وإبداعية متكنه من إرشاد األمة 
وجتسيد  األفضل  نحو  دوما  بيدها  واألخذ 
نلتمسه بحول  ما سوف  الطموحات. وهذا 
جميعا  نسعى  جديدة  جزائر  يف  تعالى  اهلل 
كثيرا  احلراك  أفادنا  إليها....وقد  للوصول 
احلقيقية  الطاقات  شفافة  وبطريقة  أبان  يوم 
من  بد  ال  اجلزائر.فقط  بها  تزخر  التي 
واإلستفادة  ومجديا  حسنا  توظيفا  توظيفها  
الذي  اليوم  يأتي  ال  ..حتى  خبراتها  من 
سنبكي عنها مثلما ها نحن نبكي عن عبد 

احلميد مهري .
شاعر وصحفي جزائري

    بقلم :جمال نصراهلل شاعر وصحفي جزائري 	

عـنـدمـا تـمـتـزج 
الثـقافـة بـالسياسة

وجود الحنكة لدى 
أي شخص حسب علماء 
النفس يفسرها منحيان 

،األول هو أنها 
هبة ربانية يبعثها 
فيمن يشاء، والثاني 
هي أنها مكتسبة أي 
ُتتكون وتتبلور مع 

مرور السنين وتراكم 
التجارب,حتى ُتنعت 
فيما بعد بالخبرة 
الجليلة .واألكيد أن 
الصفة الثانية هي 

األقرب لوضع شخصية 
كالمرحوم عبد الحميد 

مهري فيها. 

في ذكرى رحيل كونفوشيوس الجزائر)عبد الحميد مهري(:



وزير الّداخلية أشرَف على الحفل

رطـة رطـةَتخـّرج ُدفعَتـي ُمـالزم أّول للشُّ   َتخـّرج ُدفعَتـي ُمـالزم أّول للشُّ
والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  أشرف 
الوطني  لألمن  العام  املدير  رفقة  بلجود،  كمال  العمرانية 
للشرطة  العليا  باملدرسة  أونيسي، صبيحة اخلميس  خليفة 
''علي تونسي''، على مراسم حفل تخرج دفعتني ملالزم أول 
للشرطة، ذكور وإناث.

وضمت الدفعتان املتخرجتان 488 مالزم أول للشرطة 
وتطبيقيا،  نظريا  تكوينا  تلقوا  إناثا(،  و69  ذكورا   419(
بحسب  احلديثة،  التكوينية  والبرامج  املواد  مختلف  شمل 
توضيح مدير املدرسة، حيث متت بحضور وزراء من الطاقم 
احلكومي، والي والية اجلزائر، فاعلني من املجتمع املدني 
ميني  أداء  مت  التخرج،  ملراسم  ومتابعة  اإلعالمية.  واألسرة 
الرتب  وتقليد  املتخرجتني  الدفعتني  قبل  من  اإلخالص 
وتسليم الشهادات للطلبة األوائل، ليتم بعدها مباشرة تقدمي 
استعراضات خاصة بتقنيات وفنون الدفاع الذاتي وكيفيات 
التدخل.

وحملت الدفعة املتخرجة اسم شهيد الواجب الوطني 
املرحوم محافظ الشرطة »شيخاوي حسان« التابع قيد حياته 
للمصلحة الوالئية لالستعالمات العامة بأمن والية اجلزائر، 

والذي سقط يف ميدان الشرف إثر تعرضه العتداء إرهابي، 
يوم 07 جوان 1993.ويف ختام احلفل، مت تكرمي عائلة شهيد 
الداخلية واجلماعات احمللية  الواجب من طرف معالي وزير 
والتهيئة العمرانية رفقة املدير العام لألمن الوطني.

 رحمة عمار
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الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان:

لطات التَّحرك اختطاُف َجزائرّي بليبيا وعلى السُّ
 قالت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، يف بيان أصدرته أمس 

اجلمعة، تلقت »أخبار الوطن« نسخة عنه، إن جزائريا تعرض لالختطاف 
بليبيا، حيث جاء يف البيان »ننّدد باالختطاف الذي تعرض له املواطن اجلزائري 

)إ.ع.م( املولود بتاريخ 06 أكتوبر 1988 بالشطية والية الشلف، احلامل جلواز 
السفر رقم )157017240( الصادر عن السلطات القنصلية بطرابلس بتاريخ 10 

نوفمبر 2015 .
 وأضاف البيان أن وقائع القضية تعود لتاريخ 25 جانفي املنصرم، حني 
جرى اختطاف الشخص سالف الذكر مبنطقة العجيالت من طرف اجلماعة 

السلفية »الشيخ بوعجيلة«، التي يقودها املسمى عبد السالم بهيم. هذه اجلماعة 
التي تنتمي إلى جيش حفتر وُتعتبر هيئة نظامّية كون منطقة العجيالت خاضعة 

حلكم حفتر.
وقالت الرابطة إّن العقيد )م.م(، الذي يشغل منصب مدير أمن العجيالت 

يعلم بكل تفاصيل العملية، ودعت السلطات اجلزائرية إلى التدخل فورا، والضغط 
على كل اجلهات من أجل إطالق سراح اجلزائري املخطوف، قبل فوات األوان.

و ناشدت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان السلطات اجلزائرية 
فتَح قنوات اتصال مباشرة مع اجلالية املقيمة يف مناطق النزاع، وأوضحت أنها 

ُتعلم الرأي العام الوطني أنها أبلغت مصالح وزارة اخلارجية واملصالح األمنية 
والبعثة األممية للدعم بليبيا بتفاصيل القضية. 

عّمــــار قــــردود

بلسان عبد العزيز تويقر 

األخــــالُق 
واألبـــَواق

يشارك في مهرجان القدس المحتلة

فيلـم »رغـم كبـر سنـي« 
إنتــــاٌج ِفرنســـي 

أّكد كلٌّ من الّناقد السينمائي عبد الكرمي قادري ونبيل حاجي، لـ 
»أخبار الوطن«، أن فيلم »رغم كبر سني ال أزال اختبئ كي أدخن 
سيجارة«، املشاِرك يف مهرجان »سينما الشرق األوسط« بالقدس 

احملتلة، بطولة املمثلة »بيونة« ال عالقة له باجلزائر، وهو إنتاج فرنسي 
يعرض يف أي مهرجان كونه مسجل ضمن التراث الفرنسي وملك للدولة 

الفرنسية.

»رغم كبر سني ال أزال أختبئ كي أدخن سيجارة« فيلم من إنتاج فرنسي 
للمخرجة ريحانة، يثير اجلدل لعرضه يف مهرجان »سينما الشرق األوسط« يف 

األيام القادمة بالقدس احملتلة، حيث أشارت بعض القراءات إلى محاولة الكيان 
الصهيوني استغالل الفيلم إيهاما بالتطبيع مع اجلزائر، إال أن حقيقة كون الفيلم 
فرنسيا تنفي ذلك، وبذلك تبقى اجلزائر بعيدة عن كل تطبيع مع دولة الكيان 

الصهيوني احملتل، » ال من الناحية السياسية وال حتى من الناحية الثقافية، لتبقى 
بلد املليون ونصف مليون شهيد شامخة يف مبادئها، نحن مع فلسطني ظاملة أو 

مظلومة«.
وقال عبد الكرمي قادري، لـ »أخبار الوطن«، بخصوص مشاركة الفيلم إن 

اجلهة املنتجة للفيلم فرنسية، ولها احلق يف أن تشارك به يف أي مهرجان، بهدف 
االنتشار والعائد املادي، وال يعكس بضرورة ثقافة ومرجعية املخرجة، وإن كان 
كذلك فهي متثل نفسها ومبادئها، مؤكدا أن الفيلم من املستحيل أن يعرض يف 
اجلزائر ملا يحمله من مشاهد جنس وعري، بغض النظر عن الرسائل السياسية 

التي يحملها يف طياته.
ويف السياق ذاته، أكد الناقد السينمائي نبيل حاجي، لـ »أخبار الوطن«، 
أن الفيلم إنتاج فرنسي لشركة »غوستاغافرس«، ليس له عالقة باجلزائر إال يف 

موضوعه الذي تطرق إلى أحداث العشرية السوداء، حيث لم تصور وال لقطة يف 
اجلزائر باستثناء املشاهد اخلارجية.

وبخصوص املمثلني، قال حاجي: »كل املمثلني جزائريي األصل مقيمني 
باألساس يف أوروبا وينتمون إلى النقابة الفرنسية، فضال عن التقنني ومشاهد 

التصوير وغيرها، فالفيلم كمنتوج سينمائي هو فرنسي يشارك يف أي مهرجان ألنه 
ملك الدولة الفرنسية ومسجل ضمن التراث الفرنسي وعليه هو ال يعني وال ميثل 

اجلزائر وال الشعب اجلزائري«.
صارة بوعياد

ين  يِف الُعرِف والدِّ
واألدبّياِت الّتي تربينا  

ّصت األخالُق يف  َعليها، ُلِ
اعر أِبي األسود  بيِت الشَّ

الّدؤلي القائل: 
»ال َتنَه عن ُخلٍق وَتأِتي 
ِمثَله ** َعاٌر َعليَك إذا 

ص  َفعلَت َعِظيُم«؛ بيٌت َلّ
ما َقبلُه وما َبعدُه، ووَضعنا 

أماَم ِميثاٍق أساسيٍّ ِمن 
األخالقيات. أخالقّياُت 

أِن الَعام، كما هي  الشَّ
حافِة  أخالقّياُت الصَّ

الّتي ُتارس اآلَن على 
عواهنها بعيًدا عن كلٍّ 

امُلسّلماِت والّنظرياِت الّتي 
سوَن - بعَد  حاوَل امُلؤسِّ

أبي األسود طبعا- َحشَو 
رؤِسنا بها، وانفلَت الَوضُع 

وأصبَح الّسُب والّشتُم 
الغالَب وَمبدأ احتراِم 

اُلصوصّيِة ونقِل امَلعلومِة 
امُلجّردِة ُمجرَد ُهراٍء َتلوُكه 

األلسُن وَتتباَهى ِبه 
َمجامُع اجُللوس يِف »ِخيم 
الّزِفيطي« َينتِهي َمفعوُله 
مع آخِر لقَمٍة َحارٍة وقبَل 
املروِر إلى ُصندوِق الّدفع؛ 
هذِه احَلِقيقة َنقُف عليها 
ا - لألسِف - وال َيبدو  يومّيً

أّنها َستتغّيُر ألّن الَل ال 
ُر ما بقوٍم حَتى َيفعلوَن  ُيغيِّ

ذلَك بإرادِتهم وإراَدة ما 
ُيسَمى بأسرِة اإلعالِم 

ُم فيها  املسلوبة التي َتتحكَّ
أمِزجُة الَبعِض وَمصاِلح 
األكثرّية؛ إعالٌم يعِكس 
ُمستوى ُمجتمٍع بأكَمِله؛ 
ُذ باإلهاَنِة  ُمجتمٌع يتلذَّ
وَيشرُب كؤوَسها يومًيا؛ 

ُمجتمع مناِفُق ُمراٍء ُيظِهر 
غيَر ما ُيبِطن؛ مجتمٌع 

َيجِلد اآلخَر وال يتواَنى يف 
انتهاِج أسلوِبه حني َيتعّلُق 
األمُر بردِّ الِفعل؛ مجتمٌع 

َيْفُجر حنَي اُلصوَمة 
زاع! وُيطاِلب بأخَلقِة النِّ

 إّن ما يحدُث اآلَن، وخاصًة 
على امُلستوى األخالِقّي، 

ر الّضياَع  ُيِكن أن ُيفسِّ
منا  الذي َنعيُشه، وإّن َسلَّ
بأّن لعصابِة بوتفليقة 

جزًءا هاًما ِمن امَلسؤولّيِة 
ِفيما وصلَنا إليه من 

، فال ُيِكن  انحداٍر أخالقيٍّ
أن ُنغِفَل االستعداَد الذي 

ِة،  جندُه َلدى األغلبيَّ
وِغياب روح امُلقاومِة لدى 
البعض، َبل غياُب الّشرِف 

ذاته؛ فكيَف يصبُح 
امِليثاُق والّشرُف َعدًما؟! 
إّن ما يحدُث هذه األيام 
ُيِعيدنا - لألسِف - إلى 

ُمرّبِع الِبدايات، بداياُت 
االنحراِف؛ فإما انتصرنا 
لألخالِق وِميثاق الّشرف 

امِلهنّي أو ُعدنا أدراَجنا عبَر 
ر  ريِق نفِسها،  ولَن َيتغيَّ الطَّ
- حينها - شيٌء يف ُمعادلِة 

الّسادة والَعبيد!
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يواجه تهما متعلقة بالفساد

إيـــداُع مديــر قنــاة الّنهـار سجــَن القليعـــة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، يف حوالي الساعة الثالثة صباحا من يوم أمس اجلمعة، بإيداع املدير العام ملجمع النهار محمد مقدم واملدعو أنيس 

رحماني احلبس املؤقت. ووسط إجراءات أمنية مشددة، ُنقل أنيس رحماني على منت عربة للدرك الوطني إلى سجن القليعة عبر الطريق السريع، بعدما مت إيقافه عشية يوم 
األربعاء ومت اقتياده إلى مقر درك باب جديد، للتحقيق معه ما يقارب 28 ساعة، ثم مت نقله للمثول أمام قاضي التحقيق مبحكمة بئر مراد رايس ليأمر األخير بإيداعه سجن 
القليعة.وجتدر اإلشارة إلى أن مصلحة البحث والتحريات التابعة للدرك الوطني أوقفت مدير قناة النهار للتحقيق معه يف عدة قضايا فساد، حيث يواجه األخير تهما تتعلق 

باستغالل النفوذ واحلصول على امتيازات غير مبررة، ومخالفة حركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج، وتكوين أرصدة مالية باخلارج دون ترخيص.
صفية نسناس

أبحروا من بومرداس

وصول 12 حراقا إلى شواطئ إسبانيا
أفادت مصادر محلية بوصول قارب إلى السواحل اإلسبانية، كان قد انطلق أول أمس، من أحد شواطئ والية 

بومرداس وعلى متنه مهاجرون غير شرعيني.
وأوضحت املصادر ذاتها أن القارب انطلق بالضبط من شاطئ السوانني التابع لبلدية سيدي داود شرقي الوالية، 

يحمل على متنه نحو 12 شابا من أبناء املنطقة، الذين شرعوا يف رحلة مجهولة نحو دولة إسبانيا.
وتداول نشطاء على موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك« فيديو للقارب الذي يحمل الشباب احلراقة، وهم يف 

عرض البحر، يظهر من خالل احلديث الدائر بينهم أنه يفصلهم مدة 14 ساعة عن السواحل اإلسبانية.
ويذكر أن شواطئ بومرداس سجلت، خالل الشهرين املاضيني، انطالق عدة قوارب مماثلة من شواطئ دلس، كاب 
جنات وزموري، وعلى متنها عشرات الشباب، بعضهم بلغوا السواحل اإلسبانية، فيما لم يظهر أي خبر عن املتبقني.

سميرة مزاري


