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أعياُن متنراست يشتُكون نقَص اإلمكانات، ويؤكدون:

على الُحكومة االستثماُر في الّطاقات 
الُمتجـّددة عـوَض الغـاز الّصخـري
اإلمكانات  نقَص  الوطن«،  »أخبار  مع  َجمعهم  لقاء  يف  متنراست،  والية  أعيان  بعُض  أّكَد 
الوالية  هذه  عبر  املنتشرة  الِصحّية  امَلرافق  ُمختلف  يف  أحيانا  وانعدامها  الضرورية 
الشاسعة ومترامية األطراف. وَدعوا إلى ضرورة الّتكفل باملشاكل التي تعاني منها مناطق 
اجلنوب اجلزائري بصفة عامة، ووالية متنراست بصفة خاصة، السيما ما تعلَق بنقص 

املوارد البشرية كاألطباء امُلتخصصني وشبه الطبيني.

02
العدالة  أمام  غول  وعّمار  َخليل  شكيب 

الَمحكمـة الُعليـا تِعيـد فتـَح ملّفـي 
»سوناطراك 2« والّطريق الّسيار

 ُأِحيَل - رسمًيا - ملّفا وزير الطاقة واملناجم األسبق شكيب خليل ووزير الّنقل واألشغال 
ق لدى احملكمة العليا، يف إطار التحقيق  العمومية األسبق عمار غول، على املستشار احمُلقِّ

يف قضايا الفساد.

الّدوريات األوروبية
08

األغواط
الجفـــاُف وغـــالء 
أسعار العلف يهـّددان 
الثـّروة الحيوانيــة 

05
سكيكدة 
5 عائــالت ُتقيــم 
فـي الخيـم بحـــي 
»الزفــــــزاف« 

10
البيض
 3 آالف ُمستفيــــد

من برنامج التجزئات 
االجتماعية يترقبون 

محــرز أغلـــى العـــب محــرز أغلـــى العـــب 
َعربي.. وسليماني رابًعا َعربي.. وسليماني رابًعا 

 السعيد بوطاجين 	23

عّيـاش يحيـاوي.. وداًعـا!
الَعربي  األدِب  قسُم  جمعنا   
مطلع  يف  اجلزائر  بجامعة 
الثمانينيات. كنُت أستاذا – آنذاك 
بجريدة  وُصحفًيا  طالبا  وكان   -
القسم  على  أشرف  حيث  الّشعب، 
حني  من  يزورنا  وكان  الثقايف. 
محمد  املوسيقار  بيت  يف  آخر  إلى 
بوليفة. أذكُر أّنه كتب عن أجوائنا 
ُمّيزا.  مقاال  والبوهيمية  الفنّيِة 
الَسردّية،  بداياتي  يف  كنُت  لقد 
عمالقة  خطواٍت  يخطو  وكان 
كاسم  عرّية  الشِّ الكتابة  يف 
الفنية  وأدواته  شخصيته  له 
ِبنا  عت  َتقطَّ ثّم  املخصوصة. 

بُل أعواًما. السُّ

الُمنَتخبون ُيقَصون من لقاءاِت الحكومة بالوالة رغم دورهم الّرئيس في الّتنمية الَمحلية 

بـــا  اجلهــاُز الّتنفيــذي ينظــُر إلـى امُلنتَخــب بعيــن الرِّ

شــاورُه وال تأخــذ برأِيــه
بشير فريك: ينبغي سُن لقاء سنوي بني احلكومة واألميار

الّسلطــة والمنتخـــب..الّسلطــة والمنتخـــب..
03



02
أخبار السياسة

الجزائر على أعتاِب إعالنه

د 50 % من  الجفاُف يتهدَّ
راعّية بالّتَلف الَمحاصيل الزِّ
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 صفية  نسناس
الفالحني  احتاد  رئيس  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
سابقة،  تصريحات  يف  عليوي،  محمد  اجلزائريني 
هكتار  و800  ماليني   3 يقارب  ما  تضرر  إمكانية 
بقيت  وإذا  اجلفاف.  بسبب  القمح  مزروعات  من 
احلال على ما هو عليه سيجري اإلعالن يف 15مارس 
الفالحية غير  املزروعات  جفاف سنوي، مضيفا أن 

هي  والشعير  والفرينة  احلبوب  غرار  على  املسقية 
األمطار،  سقوط  تأخر  بسبب  للضرر  عرضة  األكثر 
اخلضر  غرار  على  األخرى  الفالحة  أن  حني  يف 
والفواكه لن تتأثر بالوضعية اجلوية، معربا عن تخوفه 
من ارتفاع درجة احلرارة التي قال إنها تشكل خطرا 
على  تقضي  أن  شأنها  ومن  القمح  مزروعات  على 
الوضع  وهو  األمطار،  هطول  حال  يف  حتى  النبتة 

الذي سيؤثر سلبا - بطبيعة - احلال على االقتصاد 
الوطني، يضيف املتحدث؛ كون اجلزائر ستضطر إلى 
االستيراد مصرحا بالقول: »فاتورة االستيراد سترتفع 
مرتني سواء بالنسبة إلى استهالك املواطنني القمح أو 

استهالك املواشي العلف«.

بعد غلق الحدود البرية مع دول الجوار

ُتمور تمنراست ال َتِجد مشتٍر 
والَحّل في ميناء جاف

مطالٌب بإنجاِز طريق مزدوج 
يربط الّشمال بالجنوب

أكد بعض أعيان والية متنراست، يف لقاء جمعهم مع 
»أخبار الوطن«، نقص اإلمكانات الضرورية وانعدامها 
هذه  عبر  املنتشرة  الصحية  املرافق  مختلف  يف  أحيانا 
الوالية الشاسعة واملترامية األطراف. ودعوا إلى ضرورة 
اجلنوب  مناطق  منها  تعاني  التي  باملشاكل  التكفل 
خاصة،  بصفة  متنراست  ووالية  عامة  بصفة  اجلزائري 
كاألطباء  البشرية  املوارد  بنقص  منها  تعلق  ما  السيما 

املتخصصني وشبه الطبيني.
يف  الضرورية  الوسائل  النعدام  أسفهم  األعيان  وأبدى 
املصحات واملراكز االستشفائية، إضافة إلى عدم وجود 

أطباء مختصني بالوالية.
والية  عن  البرملاني  النائب  قال  الصدد،  هذا   ويف 
متنراست )عني صالح( عبد العالي عبد القادر، يف لقاء 
متنراست  والية  مواطني  إن  الوطن«  »أخبار  مع  جمعه 
مترامية األطراف يعانون األمّرين يف اجلانب الصحي. 

وأشار إلى أنه لو أردنا تشخيص مشاكل الصحة باملنطقة، 
األطباء  وقلة  الطبية  املنشآت  وهي  النقاط،  من  مجموعة  يف  تشخيصها  ميكننا 

األخصائيني وصعوبة التنقل للمرضى من مستشفى إلى آخر.
و فيما يخص مشكلة املنشآت الصحية، قال عبد القادر إنه رغم إجناز الدولة عدة 
منشآت صحية بتمنراست إال أن النقائص ما تزال موجودة؛ كون املشكل يكمن 
يف التأطير والعنصر البشري الذي تتطلبه هذه املنشآت، فأحياًنا يتوفر اجلهاز لكن 
املشرف على تسيير اجلهاز مفقود وهو أمر كارثي، متسائال ما اجلدوى من تزويد 
املستشفيات باألجهزة دون تكوين متخصصني يف تسييرها. والنقطة الثانية التي 
الصحية،  املنشآت  تشهدها  التي  الكارثية  األوضاع  يف  تتمثل  املتحدث  أثارها 
خاصة مستشفى متنراست حيث يعاني املرضى من مشاكل كبيرة جراء عدم قدرة 
املستشفى على تغطية اخلدمات الصحية يف الوالية ككل،  بسبب تنامي الكثافة 

السكانية إضافة إلى انعدام بعض التخصصات.
كما يعاني مرضى والية متنراست من صعوبة التنقل إلى العاصمة بغية التداوي، 
نظرا إلى التكاليف املالية املعتبرة، وما يرافقها من مخلفات تؤثر سلًبا على نفسية 

املريض وتزيده داًء على داء.
جتهيزات  يف  وكذا  املتخصصني،  يف  املسجل  البرملاني النقص  أبرز النائب  و 
قال–  –كما  الوالية  هذه  يجبر مرضى  ما  وهو  املغناطيسي،  والتصوير  السكانير 
املتحدث  الفحوصات.واعتبر  هذه  إلجراء  وشاقة  طويلة  مسافات  التنقل  على 
اخلاص  للقطاع  تابعة  عيادات  بفتح  إال  حله  ميكن  »ال  املشكل  هذا  أن  نفسه 

وتزويدها باملوارد البشرية الالزمة«.
جهود  بتمنراست  السياسي  الناشط  زناني  علي  ثمن  ثّمن  آخر،  جانب  من 
السلطات العمومية بتزويد املنطقة بأطباء أخصائيني يف إطار اخلدمة املدنية، إال 
أن املشكل –مثلما أوضح– »يبقى قائًما ومطروًحا بعد مغادرة هؤالء املنطقة وعدم 

ضمان من يستخلفهم«، داعًيا إلى وضع خطة تضمن استمرارية توفير العالج.
ويف السياق ذاته،  يرى عبد القادر أن هذه الوالية النائية تعيش املشكل نفسه 
مما  اجلنوب،  مدن  بني  املسافات  بعد  إلى  مشيًرا  الطبية،  بالتخصصات  املتعلق 

يصعب حتويل املرضى، السيما يف احلاالت املستعجلة.
وعبر النائب البرملاني، بهذا اخلصوص، عن ارتياحه عملية التوأمة بني واليات 
الشمال واجلنوب، متمنًيا أن تساهم هذه املبادرة يف حل املشاكل التي تعاني منها 

مناطق اجلنوب.
قدمي  ملف  إنه  القادر  عبد  النائب  قال  الصخري،  الغاز  استخراج  ملف  عن  و 
عني  احتجاجات  إلى  بالصورة  عائدا   ،2015 يف  طرحه  مت  ملف  وهو  متجدد 
مضر  الغاز  من  النوع  هذا  استغالل  أن  يرون  املنطقة  أن سكان  موضحا  صالح، 
بصحة اإلنسان واحليوان والبيئة،خاصة أن منطقة عني صالح حتتوي على أكبر 
مخزون من املياه اجلوفية، وبالتالي فإن عملية استخراج الغاز الصخري ستستنزف 

هذا املخزون.
اجلزائرية  احلكومة  أن  يف  واحدة،  حلظة  لو  و  يشك،  ال  إنه  يقول  استرسل  و 
تولي أهمية لإلنسان يف اجلنوب، مقترحا عليها االستثمار يف الطاقات املتجددة 

كالطاقة الشمسية والرياح التي ليست لها أي نتائج سلبية.
كما قال زناني إن هناك ثروات أخرى يف الصحراء كالفالحة والذهب وهي كفيلة 
بأن تكون بديلة الستخراج الغاز الصخري، وطالب احلكومة سن قانون يسمح 
جهة،  من  الوطني  االقتصاد  سيخدم  الذي  الذهب  عن  بالتنقيب  للمواطنني 
البطالة نسبًيا. وأفاد بأن عني قزام التي حتتوي على  وسيساهم يف القضاء على 

ثروة مائية كبيرة أثبتت التجارب أنها تصلح للفالحة.
 عمار قردود

التجارة  حركية  قلة  من  متنراست  سكان  يعاني   
اجلزائر  غلق  بسبب  اجلوار  دول  مع  اخلارجية 
والنيجر،  مالي  من  كل  مع  البرية  حدودها 
ألسباب أمنية محضة. ودون اخلوض يف تفاصيل 
ذلك، قال النائب البرملاني إن على احلكومة إيجاد 
األمر  ألن  املعاناة  وتخفيف  لذلك  مناسبة  حلول 
احلدود  غلق  أن  املنطقة،كما  جتار  على  سلًبا  أثر 
تسبب يف زوال جتارة املقايضة خاصة بني اجلزائر 
التي  االجتماعية  الروابط  عن  والنيجر،ناهيك 

جتمع سكان البلدين من تزاوج ومصاهرة.
ميناء  إنشاء  احلكومة  على  القادر  عبد  يقترح  و 
جاف أو بري باملنطقة وحتديًدا يف عني قزام التي مت 
ترقيتها إلى والية مؤخًرا، للمساهمة يف بيع منتوج 
التمور الذي تشتهر به املنطقة خاصة سيدي كلس 
اجلوار،  دول  مع  التجارة  وتشجيع  صالح  وعني 

وأدى حتى إلى إلغاء تظاهرة أسيهار. 
عّمــــار قــــردود

بوالية  واملواصالت  النقل  فيما يخص وضعية  و 
تامنراست، أبرز زناني املمثل عن والية متنراست 
أهم املعوقات خاصة وضع الطرقات الهشة، فبعد 
جعل  الشمال  وواليات  متنراست  بني  املسافة 
املواد  وباألخص  االستهالكية،   املواد  أسعار 
اجلوي  النقل  تكاليف  ملتهبة،و كذلك  الغذائية 
بني الوالية واملناطق األخرى. وذكر على سبيل 
املثال تذكرة السفر بني متنراست واجلزائر العاصمة 
وباحتساب  سنتيم،  مليون  بــ1.5  واملقدرة 
قدره  املالي  املبلغ  يصبح  والعودة  الذهاب  رحلتي 

3 ماليني.
أن  أوضح  فقد  القادر،  عبد  البرملاني  النائب  أما 
إلى  ومتتد  قدمية  قضية  بالوالية  النقل  معضلة 

مطروحة  تزال  ما  ولألسف  الزمن  من  عقود 
يعتبر  الذي  واحد  رقم  الوطني  وقائمة،فالطريق 
صورة اجلزائر ألنه يربط واليات اجلنوب بواليات 
يعاني  يزال  ما  بإفريقيا  اجلزائر  ويربط  الشمال 
وأفاد  اليوم،  حتى  إجنازه  استكمال  يتم  ولم 
تراعي  ال  التي  اإلجناز  تقنيات  يف  املشكلة  بأن 
املعقول  غير  من  أنه  واعتبر  الصحراوية  البيئة 
الطرقات  تشييد  يف  نفسها  املقاييس  تطبيق 
باجلنوب كتلك املعتمدة يف الشمال، بالرغم من 

االختالف اجلوهري يف البيئتني.
القادر احلكومة بضرورة التفكير يف  و طالب عبد 
طريق  إيصال  يف  يتمثل  والذي  القرن«  »مشروع 

مزدوج إلى تامنراست يربط الشمال باجلنوب.

وإحصائيات  أرقام  عن  البرملاني  النائب  كشف 
بوالية  التشغيل  واقع  يخص  فيما  صادمة 
تامنراست ونسبة البطالة، التي قال إنها تزيد عن 
إحقاق  بضرورة  احلكومة  وطالب  باملائة.  الــ70 
الشغل.فيما  مناصب  توزيع  واملساواة يف  العدالة 

التشغيل  يف  األولوية  تكون  بأن  زناني  طالب 
إعطاء  يف  احلكومة  ودعا  املنطقة  أبناء  لصالح 

اجلنوب نصيبه من املناصب العليا والسامية. 
عّمــــار قــــردود

أِحَل، رسمًيا، ملفا وزير الطاقة واملناجم األسبق 
العمومية  واألشغال  النقل  ووزير  خليل  شكيب 
لدى  احملقق  املستشار  على  غول  عمار  األسبق 
احملكمة العليا، يف إطار التحقيق يف قضايا الفساد.
النائب  األربعاء  أمس  أصدره  بيان  وأوضح 
معاجلة  إطار  »يف  أنه  العليا  احملكمة  لدى  العام 
فيهما  صدر  ملفني  استالم  مت  فقد  الفساد  قضايا 
مجلس  من  الشخصي  االختصاص  بعدم  أمرين 
وجود  بسبب  العليا  احملكمة  لصالح  اجلزائر  قضاء 
ومتت  التقاضي،  بامتياز  يتمتعون  أشخاص 
وجهت  بعدما  احملقق”،  املستشار  على  إحالتهما 

للمعنيني العديد من التهم.
وتتعلق القضية األولى مبلف سوناطراك 2، املتهم 
فيها وزير الطاقة واملناجم األسبق خليل شكيب، 
الغير  »منح  بـ  تتعلق  ُتهما  الرتكابهم  معه  ومن 
بصفة عمدية امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود 
لألحكام  مخالفة  ومالحق  وصفقات  واتفاقيات 
وشفافية  باملساواة  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية 
مباشر  وغير  مباشر  بشكل  و«قبول  اإلجراءات«، 
أداء  أجل  من  للغير  ومنحها  مستحقة  غير  مزايا 

عمل من واجبه«.

إضافة إلى »قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير 
مباشرة رشاوى ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها 
عمدية  بصفة  الوظيفة  استغالل  و«إساءة  للغير« 
من أجل أداء عمل يف إطار ممارسة الوظيفة بغرض 
للغير«  احلصول على منافع غير مستحقة ومنحها 
و«أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير 
املبرمة  واملقاوالت  واملناقصات  العقود  من  مباشرة 
من طرف املؤسسة، التي هو مدير ومشرف عليها« 
الناجتة  اإلجرامية  والعائدات  األموال  و«تبييض 
عن جرائم الفساد يف إطار جماعة إجرامية منظمة 

عبر احلدود الوطنية”.
السيار  بالطريق  فتتعلق  الثانية،  القضية  أما 
واألشغال  النقل  وزير  فيها  واملتهم  »شرق-غرب« 
يكشف  من  وكل  غول،  عمار  األسبق  العمومية 
وهي  تهم  عدة  الرتكابهم  تورطه،  التحقيق 
للغير مخالفة لألحكام  امتيازات غير مبررة  »منح 
مجال  يف  و«الرشوة  والتنظيمية«  التشريعية 
عمدي  وتبديد  و“اختالس  العمومية”  الصفقات 
النفوذ«  و«استغالل  عمومية«  وأموال  ملمتلكات 

و«تعارض املصالح«.
عّمــــــار قـــردود

أعيان تمنراست يشتكون نقص اإلمكانات، ويؤكدون:
خري على الحكومِة االستثمارُ في الّطاقات الُمتجددة عوَض الغاز الصَّ

تسبب اجلفاف الذي تشهده اجلزائر هذا املوسم يف تضرر 50 % من احملاصيل الزراعية 
على مستوى الواليات السهبية والهضاب العليا، حيث إنه يف حال لم تسقط األمطار 

خالل شهر مارس املقبل ستعلن اجلزائر رسميا حالة اجلفاف السنوي.

شكيب خليل وعمار غول أمام العدالة 

الَمحكمة الُعليا تعيد فتَح ملفَّي
 »سوناطراك 2« والَطريق السّيار

نسبُة الَبطالة تفوق 70 بالمائة في تمنراست



لتحقيق استقاللية أكبر في التنمية 
َمطالٌب بإنشاء وزارة خاصة 

بالَبلدّيات والقرى
أما رئيس بلدية أوالد حملة بوالية أم البواقي، فقد صرح لــ«أخبار الوطن« بأن القانون 
الذي يسيِّر البلديات ال مينح األميار الصالحيات التي متكنهم من اخلوض يف بعض القضايا 
البلديات، ألن  الفوضى واالحتجاجات يف  انتشار  ما تسبب يف  وهو  ببلدياتهم،  العالقة 
الصحي  الصرف  قنوات  على  مسؤولني  جعلهم  حتى  من صالحياتهم،  جردهم  القانون 

فقط، على حد تعبيره.
احلزبية  املصالح  تضارب  عن  الناجمة  حول الصعوبات  حملة  أوالد  مير  حتدث  و 
البلديات يف كل  رؤساء  تذمر  مقابل  الشخصية، يف  املصالح  وتغليب  املجلس،  ألعضاء 
مرة من تضارب صالحياتهم مع رؤساء الدوائر، هذا من جهة، ومشاكل امليزانيات من 

جهة أخرى.
املنتخبني  تغييب  أن  موضحا  األميار،  صالحيات  توسيع  بضرورة  محدثنا  طالب  و 
توليهم  ال  احلكومة  بأن  ويوحي  لدورهم،  انتقاص  هو  بالوالة  احلكومة  لقاء  عن  احملليني 
أكثر  باالهتمام  احلكومة  مطالبا  بحسبه،  مؤسف،  أمر  وهو  يستحقونها  التي  األهمية 
باجلماعات احمللية وتوسيع صالحيات املنتخبني احملليني ألنهم انتخبوا من طرف الشعب 

متاًما مثل رئيس اجلمهورية ونواب البرملان.
و دعا إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالبلديات والقرى أو فصل اجلماعات احمللية عن 
وزارة الداخلية، وتعيني وزير منتدب أو كاتب دولة مكلف بإدارتها وتسييرها حتى يولي 

االهتمام الذي تستحقه اجلماعات احمللية.

مير عين البيضاء: ما كان الّلقاء ليكون 
بروتوكوليا لو ُدعينا لالجتماع

أفاد رئيس بلدية عني البيضاء بوالية أم البواقي«أخبار الوطن«، من جهته، بـأنه وبعد 
منح دور اقتصادي للبلديات والواليات، أصبحت خدمات البلدية ال تقتصر على تقدمي 
اقتصادية  ديناميكية  توفير  العام فقط، بل ستساهم يف  املرفق  إطار  اخلدمات اإلدارية يف 
محلية من خالل توفير املنشآت ومناصب الشغل وذلك من خالل ميكانيزمات مت وضعها 
البلديات،  رؤساء  الداخلية حتت تصرف  وزارة  التي وضعتها  املؤقتة  القروض  كميكانيزم 
لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل كأن يتم فتح قاعات للسينما 
أو مراكز جتارية أو أسواق أو غيرها من املشاريع التي تعود صالحية اختيارها إلى البلديات، 
خللق ديناميكية اقتصادية يف إقليمها، قائال إن البلدية باتت لها صالحيات ال بأس بها 

خاصة من الناحية االقتصادية لتكون فاعال أساسيا يف اإلدارة احمللية.

مير عين فكرون: البدَّ من لقاٍء يجمُع 
الحكومة بالُمنتخبين المحليِّين

على  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  فكرون، يف  بلدية عني  رئيس  اقترح  فيما 
احلكومة  يجمع  مستقباًل  خاص  لقاء  بعقد  املبادرة  ضرورة  جراد  العزيز  عبد  حكومة 
التي  األهمية  إلعطاء  ويهدف  والوالة،  احلكومة  للقاء  مشابًها  يكون  احملليني  باملنتخبني 
تليق بهؤالء املنتخبني احملليني الذين هم يف حاجة إلى التواصل مباشرة مع أعضاء احلكومة 
وطرح انشغاالتهم واهتماماتهم املستمدة من املواطنني، خاصة أنهم ميثلون نقطة انطالق 

تنفيذ برنامج احلكومة.

كمال حمزة: المنتخبون ُمَمثلو الّشعب 
ومنفِّذو برنامَج الُحكومة 

هذا، وقال كمال حمزة رئيس بلدية دالي إبراهيم بوالية اجلزائر العاصمة إنه يعتقد 
بأنه كان من الضروري بل لزاًما على احلكومة إشراك املنتخبني احملليني يف لقاء احلكومة 
ذلك  يتم  أن  يتوقع  ولكنه  الوطنية،  التنمية  معادلة  من  جدا  مهم  رقم  ألنهم  بالوالة، 
مستقباًل كون املنتخبني ممثلي الشعب من جهة ومنفذي برنامج احلكومة من جهة أخرى.

عمر زطيلي: كان اللِّقاُء أكثَر أهمية لو 
ُأشِركنا فيه! 

الوطن«  لــ«أخبار  العاصمة فقد صرح  باجلزائر  القصبة  بلدية  رئيس  أما عمر زطيلي 
بأن لقاء احلكومة مع الوالة مهم جًدا، واألكيد أن ثماره سيتم قطفها الحًقا ولكن كان 
سيكون أكثر أهمية لو مت إشراك املنتخبني احملليني يف اللقاء، أو اإلعداد للقاء خاص ومنفرد 
بني احلكومة واملنتخبني احملليني، أو على األقل لقاء بني الوالة واملنتخبني احملليني أو لقاء 
ثالثي حتضره األطراف املعنية، متداركا »رمبا احلكومة تفكر يف ذلك أو قررت فعلًيا برمجته 
الحًقا«. وأضاف املتحدث أنه يف انتظار ذلك، ال بد اإلشارة إلى أهمية املجالس املنتخبة 
املزيد من الوضوح على صالحيات املجلس الشعبي  أو اجلماعات احمللية وضرورة إضفاء 
على  احلكومة  ممثل  الوالي  لسلطة  اخلاضعة  احمللية  باإلدارة  عالقته  حيث  من  البلدي، 
وكذا  القانونية،  الشرعية  واحترام  احمللية  الدميقراطية  تعزيز  يف  املتمثلتني  الغايتني  أساس 
تعزيز إجراءات تسوية النزاعات احملتملة بني املجلس املنتخب واإلدارة احمللية، باللجوء إلى 
احملاكم اإلدارية عند االقتضاء، للحد من الضغوط التي ساهمت يف انتشار احملسوبية يف 

اإلدارات احمللية.
عّمـــار قــــردود

عمار  قردود
يف ظل تعالي أصوات املنتخبني احملليني 
مبا  البلدية  قانون  وتعديل  تغيير  أجل  من 
التي  والتطورات  التغييرات  مبواكبة  يسمح 
تعرفها البالد، أثار تغييب املنتخبني احملليني 
عن لقاء احلكومة مع الوالة الذي جرى يومي 
بنادي  األمم  بقصر  املاضيني  واإلثنني  األحد 
عبد  اجلمهورية  رئيس  رعاية  حتت  الصنوبر 
سبب  عن  كثيرة  تساؤالت  تبون،  املجيد 
تغييبهم عن لقاء على قدر كبير من األهمية 
وله عالقة مباشرة بهم، خاصة وأن املنتخبني 
احملليني هم ممثلو الشعب على مستوى 1541 
لقاء  وحضورهم  الوطن،  بلديات  من  بلدية 

ضروري  من  أكثر  كان  بالوالة  احلكومة 
وسيعود باإليجاب على اجلماعات احمللية.

إطار  بالوالة يف  و جاء اجتماع احلكومة 
عمل  مخطط  وشرح  »حتليل  إلى  ترمي  نظرة 
مقاربة  تنفيذه ضمن  آليات  وكذا  احلكومة، 
ممثلة  احمللية  السلطات  مشاركة  على  تعتمد 
األعمال  بغية جتسيد  ومنتخبيها  إطاراتها  يف 
احلكومة،  عمل  مخطط  يف  الواردة  التنموية 
والتي التزم رئيس اجلمهورية بإجنازها بطريقة 
بحسب  وتشاركية«،  مندمجة  فعالة، 

اإلعالن الرسمي.
من  عدد  اشتكى  الصدد،  هذا  يف  و 
الشعبية  املجالس  وأعضاء  البلديات  رؤساء 

غرار  على  الوطن«،  لــ«أخبار  الوطن  عبر 
أوالد حملة،عني البيضاء، عني كرشة وعني 
إبراهيم  ودالي  البواقي  أم  بوالية  الفكرون 
اخلروب  وبلدية  العاصمة  باجلزائر  والقصبة 
بوالية  تالغمة  وبلدية  قسنطينة  بوالية 
حضور  من  املبرر  غير  إقصائهم  من  ميلة، 
لقاء احلكومة مع الوالة بالرغم من أنهم أكثر 
أنهم  اعتبار  باحلضور على  املعنيني  املسؤولني 
برنامج  ومنفذي  جهة،  من  املواطنني  ممثلي 
من  أكثر  وأنهم  أخرى.  جهة  من  احلكومة 
الظل،  مناطق  على  القضاء  على  القدرة  له 

بحسبهم.
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َتغيِّيب الُمنتخبين عن اجتماع الُحكومة بالوالة

األمـياُر.. بال سلطٍة
وال قــــــــــَرار!

الشعبية  املجلس  رؤساء  بعض  أرجع 
البلدية املشاكل التي تعترض مهامهم وكثرة 
االحتجاجات وغلق مقار البلديات عبر عدد 
من واليات الوطن إلى قانون البلدية ومركزية 
القرار، األمر الذي أثر سلًبا على السير احلسن 

ملصالح املواطنني.
جذري  تغيير  بضرورة  هؤالء  وطالب 
قانوني  بنود  بعض  بتعديل  االكتفاء  وليس 
والوالية وتوسيع صالحياتهم بشكل  البلدية 
من  الوطني  االقتصاد  إنعاش  يف  يساهم 
جهة، وتخفيف حدة احتجاجات املواطنني.
لقاءات  إلى إشراكهم مستقباًل يف  كما دعوا 
لقاء خاص  أو تخصيص  الوالة  مع  احلكومة 

بهم مع أعضاء احلكومة.
بلدية  رئيس  يقول  الصدد،  هذا  ويف 
اخلروب بوالية قسنطينة يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن« إن رؤساء البلديات يعانون من ضيق 
صالحياتهم، إذ ال يسمح لهم بالتصرف مبا 

ينعش خزينة البلدية التي تعاني شًحا كبيًرا، 
عراقيل  يواجهون  البلديات  رؤساء  أن  مضيًفا 
إنعاش  محاوالتهم  يف  لها  حصر  ال  إدارية 
لبلدياتهم  أو جلب االستثمار  البلدية  خزينة 

على حد تعبيره.
و رافع مير بلدية اخلروب لصالح إشراك 
بني  املقبلة  اللقاءات  يف  احملليني  املنتخبني 
ذلك  أن  العتقاده  اجلمهورية  ووالة  احلكومة 
يعتبر أمًرا جد مهم، وسيعود باإليجاب على 
أن  إلى  مشيًرا  الوطن،  عبر  احمللية  التنمية 
املنتخبني احملليني هم الذين لهم القدرة على 
إليها  أشار  التي  الظل  مناطق  على  القضاء 

رئيس اجلمهورية.
بلدية  رئيس  طالب  آخر،  جانب  من 
رؤساء  بإشراك  البواقي  أم  بوالية  عني كرشة 
الوالة املقبل،  البلديات يف لقاء احلكومة مع 
وكذا  تعترضهم  التي  باملشاكل  أدرى  ألنهم 
من  باملشاركة  أولى  وأنهم  املناسبة  احللول 

الوالئية.و  املجالس  ورؤساء  الدوائر  رؤساء 
كثيرة  مشاكل  من  تعاني  بلديته  إن  قال 
أو  املعزولة  املناطق  من  العديد  على  وحتتوي 
الظل«، وبالتالي  بــ«مناطق  ما اصطلح عليه 
املنتخبني احملليني هم من كان بإمكانهم  فإن 
عليها  القضاء  ومحاولة  املناطق  هذه  حتسس 

وفًقا لبرنامج رئيس اجلمهورية.
التالغمة  بلدية  رئيس  استغرب  فيما 
املجالس  ورؤساء  الوالة  مشاركة  ميلة  بوالية 
فيما  احلكومة،  مع  واحد  لقاء  يف  الوالئية 
البلديات  رؤساء  إشراك  باحلكومة  حرًيا  كان 
بذلك  أولى  ألنهم  آنًفا،  املذكور  اللقاء  يف 
العتبارات منطقية وموضوعية، وأبدى تفاؤله 
بأن ُتفكر احلكومة يف عقد لقاء خاص يجمع 
أو توسيع لقاءها  أعضاءها باملنتخبني احملليني 

بالوالة ليشمل رؤساء البلديات مستقباًل.
عمار قردود

يف  األسبق،  الوالي  فريك  بشير  ذكر 
تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، أن تغييب 
األميار  رأسهم  وعلى   - احملليني  املنتخبني 
الواليات األم، عن  بلديات  رؤساء  باستثناء 
األحد  جرى  الذي  بالوالة  احلكومة  لقاء 
رعاية  حتت  األمم  بقصر  املاضيني  واإلثنني 
غير  أمر  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
منظومة  من  جزء  البلدية  باعتبار  منطقي، 
يبدو  الذي  احلكومي  الوجه  وهي  الدولة، 
يكون  والتعامل  والناس  املجتمع  إلى  األقرب 
مباشر بينها وبني املواطنني، خاصة أن رئيس 

البلدية وأعضاء املجلس الشعبي البلدي يتم 
البلدية،  طرف سكان  من  مباشرة  انتخابهم 
وبالتالي فإن حضور األميار أكثر من ضروري 
واإلدارة  املواطنني  بني  الوصل  همزة  ألنهم 

املركزية.
و أبدى فريك إستغرابه من دعوة الوالة 
ورؤساء الدوائر إلى لقاء احلكومة دون رؤساء 
البلديات، ألن الوالة ورؤساء الدوائر معينني 
باحلكومة  األجدر  وكان  منتخبني  وليسوا 
تنظيم لقاء بني املنتخبني احملليني وبينها ألن 
بداية تطبيق مشاريع وبرنامج احلكومة ينطلق 

األعلى  إلى  األسفل  من  أي  البلدية  من 
وليس العكس.

سّن  بضرورة  احلكومة  فريك  طالب  و 
البلديات  ورؤساء  احلكومة  بني  سنوي  لقاء 
املقبلة،  األشهر  خالل  ال  وملا  مستقباًل، 
ليكون مبادرة جديدة تهدف إلى إيالء أهمية 
الئقة بهؤالء املنتخبني احملليني الذين هم يف 
أمّس احلاجة إلى توسيع صالحياتهم ليكونوا 

مبثابة »رؤساء جمهورية محليني«.
عمار قردود

الَمطلوب مخطط حدوِدّي َشامل لتنمية المناطِق الحدودّية 

كوَنهم األقرب للمواطنين..  بشير فريك:
 على الُحكومِة سنُّ لقاء سنويٍّ بين الُحكومة ورؤساِء البلديات

ل •  رؤساء البلديات هم األقدُر على القضاء على مناطق الظِّ



04
أخبار السياسة

ُملتقى أمن املعلومات بجامعة غرداية. . باحثون يؤكدون:

الُبــّد مـن التَّنسيــق بيـن الُمقاربـات 
األكاِديمّيـــة والجهــات الّسياسيـة 
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وتعاقدها مع مضيفني أعلنت كراَء طائرتني  الّشركة 

استمــراُر إضـــراب ُمضيفـــي 
الّطيـــران للّيــوم الثالــث 
قال أمني أندلسي الناطق الرسمي باسم شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية إنه قد مّت تشكيل خلية أزمة 

للتكفل ببرامج الرحالت بعد تواصل إضراب مضيفي الطيران. 

نظم قسم العلوم السياسية بكلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية، يومي اإلثنني والثالثاء املاضيني، امللتقى 
الدولي األول حول »أمن املعلومات يف الفضاء اإللكتروني:الرهانات والتحديات يف شمال إفريقيا«، مبشاركة خبراء وباحثني 

وأساتذة جامعيني، للبحث يف املعطيات السياسية والتشريعية والقانونية.
عّمــــار قــــردود

والنقدية  التحليلية  املقاربات  امللتقى  واستعرض 
داخل  السيبراني  األمن  وقضايا  إلشكاليات 
محورية  جلسات  عشر  ضمن  وخارجها  اجلزائر 
يف  جديدة  مفاهيم  السبيراني  األمن  مجملها: 
العصر  يف  األمن  عناصر  االفتراضي،  العصر 
لفوضى  اإلستراتيجي  البعد  الرقمية،  الالسيادة 
املقارنة،  والتشريعات  القانونية  الرقمنة،املنظومات 
أمن  لهندسة  والدولية  اجلهوية  الشركات  استحضار 
جماعي رقمي،  استحضار وسائل الردع السيبراني 

واجتاهات بناء دفاع دولي وإقليمي افتراضي. 
ورشات  العلمية  اجللسات  تلك  واكبت  قد  و 
إلى  النظر  حول  الرؤى  فيها  اجتمعت  متخصصة 
األمن السيبراني ومنه أمن املعلومات من زوايا تقنية 
وتشريعية وأكادميية وسياسية وأمنية وثقافية وفكرية 

ملجابهة اإلجرام الكتروني. 
وأّكدت توصيات امللتقى على ضرورة تبني مقاربات 
املتداخلة  األبعاد  تستحضر  للتخصصات  تكاملية 
التنسيق  أهمية  على  مؤكدين  السيبراني،  لألمن 
العابرة  اإللكترونية  اجلرمية  الدولي ملكافحة  والتعاون 
التشريعية  املنظومات  مواءمة  إلى  وداعني  للحدود، 
يواكب  مبا  والوطنية  واإلفريقية  املغاربية  والقانونية 
جانب  إلى  املستحدثة،  للجرمية  السريع  التطور 
األمن  مخاطر  ضد  التقنية  املكافحة  آليات  تطوير 
الفاعلني  مختلف  بني  التنسيق  وضرورة  املعلوماتي، 

واملؤسسي واملجتمعي.
كما عمدت التوصيات إلى الدعوة العتماد املقاربات 

اجلهود  لتنسيق  طريق  كورقة  األكادميية  العلمية 
تقاطع  أهمية  مع  واألمنية،  السياسية  اجلهات  مع 
أهداف وتوصيات املؤمتر مع مشروع املؤسسة اجلامعية 
املعتمد من طرف الهيئات العلمية للجامعة، وتفعيل 
مخابر البحث على مستوى اجلامعات لرصد وحتليل 
بأمن  وعالقتها  احلديثة  التكنولوجيات  تطورات 
املعلومات، وحتقيق توازن بني حتمية امتالك اجلامعة 
أمن  معادلة  احلديثة وحتقيق  التكنولوجيات  ألدوات 
فبّينوا  التحسيسي،  اجلانب  من  السيبراني.أما 
ضرورة التوعية بكافة أشكالها وبخاصة األمنية منها 
جانب  إلى  الوقائي،  االستباقي  لتكريس العمل 

خطط  يف  فّعال  كشريك  اإلعالم  اندماج  أهمية 
التوعية والتوجيه، والتركيز على التكوين التخصصي 
املتخصصة  والقضائية  األمنية  اإلطارات  وتأهيل 
اجلرمية  مخاطر  ملجابهة  منها  مناص  ال  كحتمية 
اإلثبات، إدراج  وصعبة  املعقدة  التقنية  اإللكترونية 
مع  ومناهجه  التعيلم  برامج  يف  األمنية  التربية  مقرر 
مخاطر  ضد  الناشئة  لتأمني  الديني  الوازع  تقوية 
يف  اجلامعة  مساهمة  وأهمية  السيبراني  الفضاء 
امتالك التكنولوجيا الرقمية، عن طريق تطوير برامج 
لتأمني املعلومات وحماية وصيانة املعطيات والبيانات 

لألفراد ومؤسسات الدولة. 

العقار ونهِب  بالفساد  تهٍم متعلقة  يف 

تأجيــُل محاكمـة هامـل 
وعـدد مـن المسؤوليــن 

إلــى 11 مـــارس
أمرت محكمة سيدي امحمد بضم قضيتي املدير العام األسبق لألمن 
الوطني عبد الغني هامل، وتأجيلهما إلى 11 مارس املقبل، حيث تتعلق 

القضية األولى مبنح امتيازات غير مستحقة والثراء غير مشروع وكذا سوء 
استغالل الوظيفة. أما القضية الثانية، فتتعلق بنهب العقار يف الواليات، 

كما مت رفض طلب اإلفراج عن غالي موسى والي تيبازة السابق.

صفية نسناس
األربعاء  أمس  يوم  افتتحت، 
يف  امحمد  سيدي  مبحكمة 
املدير  محاكمة  جلسة  العاصمة، 
عبد  األسبق  الوطني  لألمن  العام 
فساد  بتهم  املتابع  هامل،  الغني 
والثراء  األموال  تبييض  أبرزها 
إذ  النفوذ،  واستغالل  املشروع  غير 
املؤقت  احلبس  رهن  املتهم  يوجد 
قاضي  وكان  املاضي.  منذ جويلية 
سيدي  محكمة  لدى  التحقيق 
من  اخلامس  يف  أودع  قد  امحمد 
جويلية املاضي املدير العام األسبق 
أوالده  من  واثنني  الوطني  لألمن 
احلراش،  بسجن  املؤقت  احلبس 
حتت  وابنته  زوجته  وضعت  فيما 

الرقابة القضائية.
و يوجد من بني الشهود الوزير األول 
ووالي  سالل  املالك  عبد  األسبق 
الشلف األسبق محمد غازي ووزير 

األشغال العمومية األسبق عبد الغني زعالن وعبد املالك بوضياف، بصفته واليا سابقا لوهران.
واجلدير بالذكر أن عبد الغني هامل قد َمُثل بداية ماي 2019 أمام وكيل اجلمهورية.

إّنه سبيُل اإلقالع السياحي  قال 

َمرموري ُيفّعل مجلَس السياحة 
أعلن وزير السياحة، حسن 
مرموري، أمس األربعاء، 

عن تفعيل املجلس الوطني 
للسياحة، ووضعه حتت 
السلطة العليا واملباشرة 

للوزير األول.
وكشف وزير السياحة، 
يوم أمس، عبر صفحته 

الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«، عن تفعيل 
املجلس، معبرا بالقول: 

»وأخيرا مت تفعيل املجلس 
الوطني للسياحة«، موضحا 

أن تفعيل املجلس هو ما طالب به املتعاملون والشركاء الفاعلون يف قطاع السياحة يف 
اجلزائر.

وقال إن »تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية، ووضعها حتت السلطة العليا 
واملباشرة للوزير األول يعتبر يف - حد ذاته - إشارة سياسية قوية لإلقالع بصناعة سياحية 

وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خالقة للثروة وملناصب شغل دائمة.

التصعيد مسؤولية  الوزارة  َحّملوا 

ـارع تنديـًدا  األئمـُة ينزلون الشَّ
بظروفهم المهنية واالجتماعية

انتفض عشرات األئمة، يوم أمس بالعاصمة، حيث نظموا وقفة احتجاجية 
أمام مقر االحتاد العام للعمال اجلزائريني قرب ساحة أول ماي يف العاصمة، 
ثم ساروا إلى مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، للتنديد مبا 

يتعرضون له من اعتداءات داخل املساجد وخارجها.

صفية. ن
وقد رفع األئمة، خالل الوقفة االحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية لألئمة وموظفي 
الشؤون الدينية واألوقاف، عدة مطالب وشعارات تتعلق أساسا بالتنديد بظروفهم االجتماعية 

واملهنية. كما طالبوا مبراجعة القانون األساسي والنظام التعويضي، داعني لوقف االعتداء على الرموز 
الدينية، كما ناشدوا رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون والوزير األول عبد العزيز جراد، وكذا نواب 

مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني وكل اجلهات الرسمية، حتمل كامل املسؤولية من أجل 
التكفل بجميع مطالبهم التي يرونها مشروعة.

كما نّدد البيان ذاته بكل املمارسات والتصرفات الالمسؤولة املنتهجة من قبل املركزية النقابية 
لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، بحسبهم، متهمني االحتاد بالسعي إلى إثارة الُفرقة بني أبناء القطاع 

الذي ميثل وحدة األمة ومرجعيتها.

صفية نسناس
وأوضح أمني أندلسي، يف تصريحات إذاعية، أن الشركة جلأت إلى كراء طائرتني 
من شركة طاسيلي للطيران والتعاقد مع مضيفني يف الطيران، أكملوا تكوينهم يف 
مراكز تكوين مؤهلة معتمدة من طرف الدولة، حيث قال إنهم استطاعوا ضمان 

60 باملائة من برامج الرحالت.
الشركة  إّن  قال  الشرعي،  بغير  اإلضراب  املتحدث  وصف  ذاته،  السياق  ويف 
وهي  التواصل،  مواقع  عبر  املطالب  بيان  على  الِعه  إطِّ إلى  ملفتا  به،  تفاجأت 

تدخل يف مجمل مطالب مهنية اجتماعية. 
كما أشار أمني أندلسي إلى إنه عقب صدور حكم العدالة القاضي بعدم شرعية 
اإلضراب مت توقيف بصورة حتفظية 82 عامال لم يلتحقوا مبواقع عملهم، علما أن 

عدد مضيفي الطيران يف الشركة يبلغ 1100 موزعني على 56 طائرة.
وعلى صعيد آخر، قال أندلسي إنه مت تدعيم أسطول اجلوية اجلزائرية بـ 29 طائرة 
على دفعات، مؤكدا أنه فيما يتعلق باملجال التنافسي، عزمت شركة اخلطوط 
الفرنسية دخول السوق اجلزائرية بطرح خطة استثمار كبيرة تضمن من  اجلوية 
مباشرا  استهدافا  هذا  معتبرا  وفرنسا،  اجلزائر  بني  أسبوعيا  رحلة   17 خاللها 

لنشاط اجلوية اجلزائرية.
وعلى صعيد آخر، تستمر حالة الفوضى التي يشهدها مطار هواري بومدين منذ 
اإلضراب  شرعية  عدم  على  اجلوية  اخلطوط  املنصرم، كما أكدت  االثنني  يوم 
الذي شّنه مضيفو الطيران. ويف محاولة منها لتدارك تأخر الرحالت، أقدمت 
لتوفير   )a 30 1( نوع  من  أجنبية  شركة  من  ثالثة  طائرة  تأجير  على  اإلدارة 
الرحالت للمستخدمني بعد تأجير طائرتني من شركة خطوط الطاسيلي لكسر 
االإضراب، الذي أدى إلى إحداث فوضى كبيرة يف املطار ما أثار تذمر املسافرين.

وجتدر اإلشارة إلى أن احملكمة كانت قد أصدرت يوم الثالثاء املنقضي أمرا يقضي 
بعدم شرعية إضراب مضيفي الطيران، كما أمرت بوقف اإلضراب، منوها بعدم 

إعاقة نشاط الشركة مبوجب أمر صدر يف 18 فيفري 2020.



جمال بوالديس

تقطن  عائالت  خمس  ناشدت، 
يف  الزفزاف  بحي  خيم  مستوى  على 
التدخل  الوالية،  والي  سكيكدة، 
التحقيق  و  إنصافها  أجل  من  اجلديد 
العائالت   قالت  ملفاتها من جديد.  يف 
 « الوطن  لـ«أخبار  تصريح  يف  املتضررة 
إزالتها  التي  القصديرية  أكواخها  بأن 

من قبل الوالية، عقب عملية الترحيل 
السلطات  عليها  أقدمت  التي  األخيرة 
غير أنها وجدت نفسها مقصية لظروف 
ال تزال مجهولون رغم طعونها و صراخها 
السابق الذي  الوالي  الذي لم يسمع به 
كثرت وعوده دون تنفيد ،حيث إتخذت  
مقرا  »الباش«  خيم  من  العائالت  تلك 
و  قاسية  جد  ظروف  وسط  إلقامتها 

بالعديد من األخطار سواء  هي محيطة 
التي  الضالة  احليوانات  حتى  أو  املرض 
من  حرموا  أطفالها  أن  كما  تهددها 
التي انقطعوا عنها مند أسابيع  الدراسة 
الوالية  والي  تناشد  اليوم  العائالت 
العاجل  التدخل  عروة،  عيسى  اجلديد 
لتحقيق يف ملفاتها و أنصافهم بترحيلهم 

إلى بيوت اجتماعية جديدة. 

05 السنة 01 - العدد 117 -اخلميس 26 جمادى  الثانية1441  هـ  - 20 فيفري2020م
الحدث

أقصيت من عملية الترحيل  السنة الماضية 

خمس عائالت تقيم في خيم بحي 
الزفزاف في سكيكدة

القضائية  الشرطة  مصالح  عاجلت 
بأمن والية سيدي بلعباس خالل شهر 
متعلقة  املنصرم 339 قضية  جانفي 
هذه  يف  العام، تورط  القانون  بجرائم 
املصلحة   ، القضايا 513 شخصا 
قدمت جميع املشتبه فيهم أمام النيابة 
منهم  بإيداع 137 شخصا  أمرت  التي 

احلبس.
اخرمت  السياق  يف  و 
متعلقة  تسجيل 93 قضية 
تورط  األفراد  ضد  واجلنح  باجلنايات 
أمام  تقدميهم  مت  فيها 107 أشخاص، 
النيابة التي أمرت بإيداع 08 أشخاص 
البقية من  بينما إستفاد  منهم احلبس 
إجراءات اإلستدعاء املباشر، يف حني 
مت إحصاء 58 قضية متعلقة باجلنايات 
واجلنح ضد األموال واملمتلكات والتي 

تورط فيها 84 شخصا، حيث مت تقدمي 
أمرت  التي  النيابة  أمام  فيهم  املشتبه 
بينما  بإيداع 38 شخصا منهم احلبس 
إستفاد البقية من إجراءات اإلستدعاء 
ذات  أحصت  كما  هذا  املباشر، 
باجلنايات  متعلقة  املصلحة 82 قضية 
والتي  العمومي  الشيء  ضد  واجلنح 
تورط فيها 125 شخصا مت تقدميهم أمام 
بإيداع 37 شخصا  أمرت  التي  النيابة 
البقية  إستفاد  بينما  احلبس  منهم 
يف  املباشر،  اإلستدعاء  إجراءات  من 
حني سجلت ذات املصلحة 58 قضية 
تورط  والتي  املخدرات  بجرائم  متعلقة 
أمام  تقدميهم  مت  فيها 107 شخصا 
بإيداع 50 شخصا  أمرت  التي  النيابة 
ذلك  إلى  باإلضافة  احلبس،  منهم 
سيدي  والية  أمن  مصالح  أحصت 

باألسرة  متعلقة  بلعباس 06 قضايا 
واآلداب العامة، تورط فيها 11 شخصا 
أمرت  التي  النيابة  أمام  تقدميهم  مت 

بإيداع 03 منهم احلبس .
سيدي  شرطة  قامت  كما  هذا 
منتظمة  شرطة  بعمليات  بلعباس 
وأخرى فجائية والتي إستهدفت على 
التي  األماكن  بعض  اخلصوص  وجه 
يشتبه يف تواجد املجرمني بها ، حيث 
بلغت يف مجموعها 78 عملية شرطة مت 
إثرها دراسة حالة 1720 شخصا  على 
تبني   ، ومراقبة 1530 مركبة 
يف  متورطون  منهم  أن 161 شخصا 
أمام  تقدميهم  مت  حيث  إجرامية  قضايا 
بإيداع 78 شخصا  أمرت  التي  النيابة 

منهم احلبس.  
رفيق.ف

املدنية  احلماية  مديرية  سجلت 
لوالية قسنطينة ارتفاعا يف عدد احلرائق 
بنسبة 50 باملائة مقارنة بسنة 2018، 
كما مت تسجيل ارتفاع محسوس يف عدد 
باملائة،   12.29 بنسبة  املرور  حوادث 
والتي أدت بدورها إلى ارتفاع يف عدد 
اجلرحى بنسبة 13 باملائة وانخفاض يف 

ويف   ، باملائة   20 بنسبة  الوفيات  عدد 
احلماية  مصالح  سجلت  السياق  ذات 
املدنية خالل سنة 2019 انخفاضا يف 
باالختناقات  اخلاصة  التدخالت  عدد 
وخالل  الكربون.  أكسيد  أحادي  بغاز 
حصيلتها األسبوعية املمتدة من التاسع 
منتصف  غاية  والى  فيفري  شهر  من 

املصالح  ذات  سجلت  الشهر،  نفس 
ناهيك  حريقا   15 و  مرور  107 حادث 
عن تسجيلها لـ 251 عمليات مختلفة 
مت على إثرها إسعاف و إجالء أزيد من 

400 شخصا. 
خديجة بن دالي 

بلعباس 
تسجيل  339 قضية إجرامية في شهر جانفي

قسنطينة 
50 % نسبة ارتفاع  عدد الحرائق في 2019

بومرداس

القبض على عصابة تسطو على 
المنازل بسي مصطفى

مصطفى ببومرداس  ببلدية سي  القضائية  مصالح الشرطة  متكنت 
من إلقاء القبض على شخص  يبلغ من العمر 28 سنة مسبوق قضائيا، 
أحد  منزل  داخل  بالتسلل  قام  حيث  الوالية،  بلديات  أحد  من  ينحدر 

املواطنني  واإلستيالء على أغراض وأجهزة كهر ومنزلية.
املصلحة،  لدى  الضحية  بها  تقدم  اثر شكوى  على   العملية جاءت 
مفادها تعرض منزله للسرقة لتباشر على الفور مصالح الضبطية القضائية 
إلى  والوصول  القضية  مالبسات  كشف  أجل  من  والتحقيق  التحري  يف 
إلى  أفضت  والتي  تقنية  علمية  أدلة  على  االعتماد  مت  حيث  اجلاني، 
الوصول إلى املشتبه فيه وتوقيفه كما مت يف قضية مماثلة إلقاء القبض على 3 
أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني 15 سنة و30 سنة، ينحدرون من ذات 
البلدية، تورطوا أيضا يف جرائم سرقة طالت مساكن مواطنني وأغراضهم، 
مواصلة  أجل  من  الشرطة  مقر  إلى  وحتويلهم  فيهم  املشتبه  توقيف  ليتم 
إجراءات التحقيق، وبعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية مت تقدميهم  أمام 

اجلهات القضائية املختصة.
سميرة مزاري

تخريب محطة نقل جديدة بيسر
أقدممجهولون على تخريب محطة نقل مسافرين جديدة استفادت منها 
بلدية يسر شرق والية بومرداس بشق األنفس وبعد سنوات عديدة من 

املطالبة.
ويف هذا الصدد، أكد بعض املواطنني بالبلدية أن احملطة املعنية جديدة 
يد  على  للتخريب  تعرضت  أنها  أن  غير  بعد،  اخلدمة  حيز  تدخل  ولم 
املواطنني  من  احملطة  وخالء  األمن  مصالح  غياب  استغلوا  مجهولني، 
لتحطيم بعض املواقف الزجاجية اخلاصة باحلافالت، منددين يف الوقت 
العامة،  املرافق  تستهدف  التي  احلضارية  غير  السلوكات  هذه  مبثل  ذاته 

وتكبد خزينة الدولة يف كل مرة خسائر باملاليير على حد تعبيرهم.
أن  لنا  الفعل، حيث كشفوا  وأعرب محدثونا عن سخطهم من هذا 
اجلهات الوصية سعت بكل جهودها إلجناز احملطة استجابة ملطالب املواطنني 
بالبلدية وتزويدها مبواقف من شأنها حماية املسافرين من األوضاع اجلوية 
املخربني  بهؤالء  أحرى   كان  وقت  التخريب يف  ليكون مصيرها  السيئة، 
الوقوف إلى جانب اجلهة املنجزة وتكاتف اجلهود من أجل حتسني اخلدمات 

باحملطة اجلديدة.
سميرة مزاري

تيزي وزو

 اإلطاحة بشبكة مختصة في 
ترويج  المخدرات 

استغالل  بعد  و  باملخدرات،  املشروع  غير  االجتار  مكافحة  إطار  يف  
الشباب،  وسط  السموم  هاته  بترويج  أشخاص  قيام  مفادها  معلومات 
متكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية تيزي وزو من اإلطاحة بشبكة متكونة من ستة )06( متورطني 
50 سنة ،  و    31 ما بني  أعمارهم  تتراوح  املخدرات،  وترويج  يف حيازة 
أسفرت عن حجز  العملية  هاته  وزو  وتيزي  بجاية  ينحدرون من واليتي 
كمية من القنب الهندي قدرت ب 01 كلغ و 700 غرام ، ليتم  تقدميهم 
املخدرات من أجل  تهمة حيازة  لدى محكمة عزازقة، عن  النيابة  أمام 
البيع، أين صدر يف حق خمسة )05( منهم  أمر إيداع باملؤسسة العقابية، 

يف حني استفاد السادس من الرقابة القضائية

الوطني  الدرك  مصالح  جنحت 
الشرايع  بلدية  يف  اإلقليمية  للفرقة 
اإلطاحة  من  سكيكدة،  والية  غربي 
أفراد،  ثالثة  من  تتكون  بشبكة 
 40 و   27 بني  ما  أعمارهم  تراوحت 
يف  أختصوا  مجاورة  والية  من  سنة، 
نهب األثار و املعادن التمينة يف مناطق 

عديدة بغرب الوالية بالتحديد.

الوطن،  »أخبار  مصادر  بحسب  و 
توقيفهم  مت  فيهم  املشتبه  املوقوفني  فإن 
بعد  الوطني  الدرك  عناصر  قبل  من 
متنارت  منطقة  يف  املواطنني  من  بالغ 
شكوك  راودتهم  حيث  املعزولة، 
يف  فيهم  املشتبه  وجود  بخصوص 
بحوزتهم  و  معزولة  غابية  اثرية  منطقة 
و  أين  التعقب،  و  التنقيب  معدات 

الدفع،  رباعية  سيارة  منت  على  كانوا 
مصالح  قبل  من  أعتراضهم  مت  حيث 
بعد  و  أمني  حاجز  يف  الوطني  الدرك 
تفتيش املركبة عثر على تلك املعدات 
ليتم  التمينة،  األغراض  بعض  و 
يف  التحقيق  على  مباشرة  حتويلهم 

انتظار تقدميهم أمام النيابة املختصة.
جمال بوالديس 

سكيكدة
تفكيك شبكة مختصة في نهب المعادن و األثار بالشرايع



06
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 117 -اخلميس 26 جمادى  الثانية1441  هـ  - 20 فيفري2020م

مشارع التنمية غائبة والسكان تحت اإلقامة الجبرية

العزلة تطوق  سكان »سردياس« بتبسة
تتواصل معاناة سكان منطقة سردياس التابعة إقليميا لبلدية قريقر )60 كلم غربي من تبسة( مع العديد من 
األزمات، ولعل أبرزها انعدام الكهرباء األمر الذي جعل سكان القرية  يراسلون السلطات المحلية  بإلحاح إليجاد 

حلول استعجالية وسريعة من أجل رفع الغبن عنهم.

فيروز رحال

»سردياس«  بعض سكان  وكشف 
تعاني  املنطقة   أن  الوطن  ألخبار 
طويلة  سنوات  قاتلة  منذ  عزلة  من 
تدرج  »محقورة«   ولم  ظلت  حيث 
الكهرباء  برنامج  ضمن  املنطقة   هذه 
مبررات  و   ، مقنعة  غير  أسباب  حتت 
من  تلقوها  الوعود  التي  رغم  واهية 
املسؤولني احملليني، كما يأمل القاطنون 
مرور  من  تسهل  برية  مسالك  بفتح 
التي جتد صعوبة  واجلرارات  السيارات 
يف فصل الشتاء عند تساقط األمطار، 

»عني  طريق  أجنز  خاصة  بعدما 
الفضة« و«سردياس« بطريقة مغشوشة 
العزلة،  ويضيف  حالة  تفاقمت  أين 
للفالحني  الدولة  أن  تشجيع  السكان 
و  األرياف يقابله جفاء من السلطات 
النسيان  دائرة  يف  جعلتهم  احمللية 

والتهميش.
الوالية  والي  السكان من  ويطالب 
أجل  من  للمنطقة  تخصيص  زيارة 
إليهم  النظر  أحوالهم  و  على  االطالع 
بعني االعتبار وجتسيد مطالبهم املتمثلة 
استقرارهم  يطول  حتى  الكهرباء  يف 

مسالك  فتح  وكذا  سردياس،  مبنطقة 
الشتوية  من  الفيضانات  تقيهم 
رغم  املعاناة  يف  غارقون  أنهم  معبرين 
فالحية،  فائدة  من  األرض  حتمله  ما 
فال الوعود أفلحت وال األماني صدقت 
املسؤول  التفاتة  تنتظر  التي  املنطقة  يف 
األول بالوالية. ويذكر أن  بلدية قريقر  
مالية  أغلفة  من  سابقا  استفادت   قد 
أجل  من  سنتيم  مليار   20 جتاوزت 
النهوض بها و فك احلصار عنها لكن 
الوضع ظل على حاله دون تغير ملحوظ 

بل إلى األسوء.

الذهب(  )واد  حي  سكان  يعاني 
املائية  التسربات  ظاهرة  من  بعنابة 
بالقرب من منازلهم التي عكرت صفو 
لبعض  واستنادا  اليومية.  حياتهم 
 ، ذهب  )واد  بحي  املنطقة  قاطني 
مطالبهم  برفع  قاموا  فإنهم  ايكوتاك( 
من  التدخل  بضرورة  احمللية  للسلطات 
أجل إصالح شبكات تزويد احلي باملاء 
التي أصبحت مهترئة إال أن  الشروب 
طلباتهم كلها باءت بالفشل ولم يتلقوا 
غاية  إلى  جتسيدها  يتم  لم  وعود  إال 
املواطنني  أثار استياء  اليوم األمر الذي 
يتحملوا  أن  بوسعهم  يعد  لم  الذين 

بلغت حدا  التي  املزرية  الوضعية  هذه 
يطالب  الوضع  تأزم  يطاق. ومع  ال 
واملصالح  الوالئية  السلطات  السكان 
املعنية بضرورة التدخل العاجل واتخاذ 
االجراءات الالزمة لوضع حد ملعاناتهم 
باملياه  الشرب  مياه  اختالط  لتفادي 
القذرة ما يؤدي الى تفشي االمراض. 
للمياه  اجلزائرية  جهتها مؤسسة  من 
ردها  يف  أمس  أكدت  عنابة-  -وحدة 
بعد  انه  املواطنني  هؤالء  انشغال  على 
خروج تسرب على مستوى القناة التي 
العمارات بحي واد ذهب  متون احدى 
 2 رقم  التدخل  فرقة  قامت  ايكوتاك، 

مركز عنابة بالتدخل وإصالح التسرب 
 5 القناة  من  شطر  وجتديد  تغيير  مع 
انه  وأضافت  مم.   40 قطر  طولي  متر 
عنها  املبلغ  التسربات  اصالح  إطار  يف 
قامت فرقة التدخل رقم 1 مركز عنابة 
و32مم  مم   25 قطر  تسربني  بإصالح 
حسني  بوزراد  بولفار  مستوى  على 
مركز   1 رقم  التدخل  فرقة  قامت  كما 
على  أحدهما  تسربني  بإصالح  عنابة 
 A1 عمارة  مم   63 قطر  قناة  مستوى 
مم   110 قطر  والثاني  لومومبا  باتريس 

شارع باستور.
ف سليم

أمس  البوني  بلدية  شهدت 
اجلمعة حملة )تطوعية( لنظافة احمليط 
والساحات  بوزعرورة  حي  مست 
العامة للحي بعدما سخرت للعملية 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  كل 
إلجناحها وذلك بالتنسيق مع مختلف 
الهيئات واملصالح على غرار مؤسسة 
التقنية  واخللية  نظيفة(  )عنابة 
واملجتمع املدني واملواطنني من شباب 

املنطقة.

بلدية  من  مصادرنا  وحسب 
لها  تسخير  مت  العملية  فان  البوني 
ومتت  العمال  وعشرات  شاحنات 
حتت إشراف رئيسي ملندوب القطاع) 
بوسدرة(  الوليد  بن  خالد  بوزعرورة 
حملة  وشملت  نايلي«  »محمد 
على  السوداء  النقاط  جميع  النظافة 
مستوى  على  املوجودة  تلك  غرار 
من  وغيرها  مسكن  و710   110 حي 
التجمعات السكنية حيث استحسن 

العملية  بالبوني  بوزعرورة  مواطني 
هذا  املصادر. وبني  بحسب  املتجددة 
حاجة  البوني يف  بلدية  تبقى  وذلك 
حظيرة  لتدعيم  مادي  دعم  الى 
التكفل  اجل  من  بالبلدية  العتاد 
من  للبلدية  البيئي  بالوضع  اليومي 
خالل احملافظة يوميا على برنامج رفع 
املنزلية والتكثيف  والنفايات  القمامة 

من احلمالت التطوعية األسبوعية.
ف سليم

عنابة
مواطنو وادي الذهب يشتكون من التسربات المائية

حملة نظافة »تطوعية« بأحياء البوني

سكيكدة
سكان حي لبشوش يقطعون الطريق  

حي  سكان  أمس  أقدم  
لبشوش يف بلدية أم الطوب غربي 
والية سكيكدة، على غلق الطريق 
الرئيس الوالئي رقم 7 الرابط بني 
مركز بلديتهم »أم الطوب« و بلدية 
التزام  بعدم  تنديدا  ولبان،   بني 
السلطات  احمللية  بوعودها املتعلقة 
باجناز عدد من املشاريع التنموية.

بقطع   ، قاموا  احملتجون، 
املتاريس  و  باحلجارة  الطريق 

العجالت  و  األشجار  وأغصان 
املطاطية، كما و رفضوا يف البداية أي حوار مع املسؤولني احملليني، قبل 
إقناعهم  الدائرة يف  الوطني بحضور رئيس  الدرك  أن ينجح رئيس فرقة 
رئيس  لهم  كشف  حيث  املفاوضات،  طاولة  إلى  جديد  من  باجللوس 
التنمية  برنامج  يف  وضعها  مت  قد  املشروعة  مطالبهم  جميع  بأن  الدائرة 
لتسليمها  القانونية  التدابير  أمتام  فقط  تنتظر  و  رسميا،  مسجلة  هي  و 
منها  بالعملية  تتعلق  التي  الوثائق  بعض  لهم  مبرزا  املعنية  للمقاوالت 
شبكة الغاز التي مت رسميا رفع التقشف عنها و سيتم إسنادها عن قريب 
إلى أحد املقاولني فيما قدم لهم ضمانات كافية الشروع يف جتسيد باقي 

املطالب على مراحل.
جمال بوالديس

قسنطينة
اإلطاحة بشبكة تروج المؤثرات العقلية

متكنت فرقة البحث و التدخل ألمن والية قسنطينة من توقيف 03 
أشخاص تتراوح أعمارهم بني 27 و 30 سنة لتورطهم يف قضية احلصول ، 
احليازة ، اقتناء للتسليم و التوزيع ملواد ذات خصائص مؤثرة عقليا ، مخالفة 
األحكام اإلدارية ، حيازة املخدرات بطريقة غير مشروعة قصد االستهالك 
الشخصي، حيث عثر بحوزتهم على 1136 كبسولة من الدواء املسمى يف 
أوساط الترويج بالصاروخ باإلضافة إلى قطعة صغيرة للمخدرات. حيثيات 
القضية تعود إلى نقطة مراقبة من قبل قوات الشرطة لفرقة البحث و التدخل 
على مستوى املنطقة الصناعية ، أين مت توقيف مركبة من نوع بيجو207 
على متنها 03 أشخاص لغرض املراقبة العادية ، إال أن عالمات االرتباك 
للمركبة  الدقيق  التفتيش  الشكوك، عملية  أثارت  البادية على مستقليها 
150 ملغ ، جزء  بريغابلني  العثورعلى كمية معتبرة من دواء  مكنت من 
مذياع  خلف  ضبطه  مت  جزءاخر  و  السرعة  محول  عمود  حتت  مخبأ  منها 
املركبة باإلضافة الى قطعة صغيرة من املخدرات كانت مخفية حتت جتويف 
مقود املركبة، ليتم اقتيادهم  رفقة املضبوطات إلى مقر الفرقة الستكمال 
االجراءات وبعد االنتهاء من اجناز ملف إجراءات جزائية يف حق املعنيني 

مت تقدميهم أمام النيابة احمللية .
خديجة بن دالي

برج بوعريريج 
توزيع 55 ألف سكن قبل شهر

 مارس المقبل
يحضر ديوان الترقية والتسيير العقاري لتوزيع حصص سكنية ضخمة 
وذلك  بوعريريج  برج  والية  بلديات  مختلف  عبر  وحدة   5669 قدرها 
عبر  االجتماعية  السكنات  توزيع  وجلان  الوالئية  السلطات  مع  بالتنسيق 

الدوائر بالوالية .
وتأتي هذه العملية لرفع الغنب عن آالف العائالت التي ضاقت ذرعا 
من احلالة السكنية املزرية التي تتخبط فيها منذ سنوات ، أين ستستفيد 
الغنب عن  ترفع  أن  التي من شأنها  هذه احلصص  من  البلديات  مختلف 
إطار  يف  وذلك   ، والهشة  املهترئة  البيوت  تقطن  التي  املعوزة  العائالت 
اإلجراءات املتواصلة لاللتزام بتعليمات احلكومة والوزارة لتوزيع احلصص 

املنجزة واملنتهية قبل نهاية الثالثي األول من العام احلالي .
وستنال عاصمة الوالية البرج حصة كبيرة مبعدل ألف وحدة سكنية 
قبل  قائمتها  االعالن عن  والتي سيتم   ، ايجاري  بصيغة سكن عمومي 
منتصف شهر مارس ، وهو األمر نفسه لدائرة بئر قاصد علي التي حتصلت 
على حصة األسد بـ 1400 وحدة سكنية موزعة عبر بلدياتها الثالث بئر 
قاد علي ، خليل وسيدي مبارك . باالضافة الى 350 وحدة ببلدية رأس 
 510 قدرها  اجمالية  حصة  من  مجانة  بلدية  استفادت  بينما   ، الوادي 
سكن اجتماعي وهو احلال ذاته بالنسبة لدائرة عني تاغروت التي حتصلت 

على حصة قدرها 395 وحدة من منط السكن العمومي االيجاري .
صفاء كوثر بوعريسة
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القت خطوة وزيرة التضامن الوطني اجلزائرية كوثر كريكو، املتمثلة يف تقليص عدد 
سيارات موكبها أثناء خرجاتها الرسمية، ثناَء وسائل إعالم وناشطني على مواقع التواصل 

االجتماعي. هذا، وعمد النشطاء إلى نشر صور وفيديوهات توثق تنقل الوزيرة رفقة وفد 
من وزارتها يف حافلة سوداء صغيرة، وهي تشرف على نشاط رسمي.

ما يزال نظام املخزن يف املغرب يتابع بقلق بالغ 
التحركات الدبلوماسية اجلزائرية، يف اآلونة األخيرة. 

فقد وصل وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي 
املغربي، ناصر بوريطة، مساء أمس األول الثالثاء، 
إلى العاصمة املوريتانية نواكشوط. وتأتي زيارة 

بوريطة لنواكشوط بعد أيام من زيارة وزير اخلارجية 
املوريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى اجلزائر 

وتوجيهه دعوة رسمية للرئيس تبون لزيارة موريتانيا 
قريًبا، ناهيك عن ثناء نواكشوط على الدور 

اجلزائري الهام واإليجابي يف حل األزمة الليبية، 
وبعد أسابيع من مباحثات أجراها مع وزير اخلارجية 

املوريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد على هامش 
مشاركته بالرباط يف قمة الطلبة والشباب األفارقة.

أكّدت الفنانة حسنة البشارية أنها ستغني بقاعة ابن زيدون 
يوم اجلمعة 21 فيفري، وليس بدار األوبرا »بوعالم بسايح«، 

التي نشرت يف ملصقة إشهارية أنها ستستضيف الفنانة يف 
سهرة فنية. وقالت الفنانة حسنة البشارية إّن اإلعالن ترتب 

عنه مغالطة حملبي األنغام البشارية، األمر الذي دفعها للتقرب 
من اإلذاعة اجلزائرية قصد توضيح الّلبس عنهم.

تساءل النائب البرملاني مسعود عمراوي عن تزايد عدد النقابات، مستفهما إن كانت اخلطوة سياسة 
غرضها التشتيت، أم هي فسٌح ملجال احلريات؟ جاء هذا التساؤل إثر ميالد 26 تنظيما نقابيا جديدا، 

ليصبح عددها اإلجمالي 91 نقابة تنشط يف مختلف القطاعات. يذكر أن قطاع التربية حظي بالنصيب 
األوفر، إذ يكاد يكون لكل سلك نقابة خاصة به.وربط عمراوي بني ميالد النقابات الـ 26 وبني 

استدعاء رؤساء املنظمات النقابية املعتمدة قدميها وجديدها للقاء وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي، اليوم، باملدرسة العليا للضمان االجتماعي، مؤكدا على تساؤله ما 

إن كانت »سياسة تعومي كل القطاعات مبختلف النقابات لتفتيت املفتت وجتزيء 
املجزأ لضمان عدم االنسجام بني اإلخوة الفرقاء يف توحيد املواقف، 

وبالتالي استحالة حتقيق املطاَلب! أم هي 
حلول عهد جديد يرجى منه فسح 

املجال واسعا أمام احلريات!«

أكّدت الفنانة حسنة البشارية 
أنها ستغني بقاعة ابن زيدون 
يوم اجلمعة 21 فيفري، وليس 
بدار األوبرا »بوعالم بسايح«، 
التي نشرت يف ملصقة إشهارية 

أنها ستستضيف الفنانة يف 
سهرة فنية. وقالت الفنانة 

حسنة البشارية إّن اإلعالن 
ترتب عنه مغالطة حملبي 

األنغام البشارية، األمر الذي 
دفعها للتقرب من اإلذاعة 

اجلزائرية قصد توضيح الّلبس 
عنهم.

المــغــرب يتـقــّفـى األثــــر!

عياش يحياوي ُيَشّيُع غدا عياش يحياوي ُيَشّيُع غدا 

 »بوعالم بسايح«..ينتِحُل صفة! 

النَّـقابـاُت.. غـثـاٌء أم َسيل؟! 

كوثر كريكو..َتخلُع البروتوكول!

ديوان ثقافةوإعالٍم. . 
واإلعالناُت ناِفلة!

تأجلت جنازة الشاعر عياش يحياوي، اليوم، بحسب ما 
أعلن عنه جنله عبد احلميد يحياوي، الذي وضح أن 

اجلنازة ستشّيع غدا اجلمعة، مرجعا هذا التأجيل إلى تأخر 
وصول جثمان الفقيد - رحمه اهلل.

 يذكر أن الشاعر والباحث اجلزائري تويف اإلثنني بأبو ظبي 
يف اإلمارات العربية، عن عمر يناهز 63 عاما. وعمل الفقيد 

يف مجال الصحافة منذ ثمانينيات القرن املنقضي، قبل 
أن ينتقل لإلمارات ويشتغل رئيس حترير للقسم الثقايف 
بإحدى اجلرائد احمللية، ثم باحثا يف التراث يف عدد من 

الهيئات اإلماراتية احلكومية.
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نورين عبدالقادر

دولتنا  ...يا  مغبونني  »رانا 
عدة  تكررت  العبارة  هذه   « أنقذينا 
بلدية  موالي  ألسنة  على  مرات 
الشريط  الواقعة على  الدالعة  حاسي 
احلدودي بني االغواط وغرداية والذين 
شعروا ألول مرة باألخطار التي تهدد 
اآلالف  رزق  مصدر  احليوانية  ثروتهم 
من العائالت والتي حرموا من أجلها 
العشرات من أطفالهم من الدراسة .

التي  للمشاكل  سردهم  ويف 
يتخبطون فيها  كشف هؤالء عن عمق 

املياه  ندرة  مع  يعيشونها  التي  املعاناة 
حيث حرموا من حفر اآلبار واالجباب 
طابع  لها  البلدية  أن  بحجة  والسدود 
صناعي ، حيث كشف بعضهم عن 
شراء الصهريج الواحد بحوالي 5 ألف 
بعيدة  جد  مناطق  من  جزائري  دينار 
يف ظل إنعدام املسالك وصعوبة فيايف 
الصحراء ، ومما عمق من معاناتهم هذا 
املوسم شح السماء وحتول املراعي إلى 
األعالف  مقابل غالء  أراضي جرداء 
احلصة  ومحدودية  السوداء  السوق  يف 
وتفشي   ، بها  دعمهم  يتم  التي 
نقص  بسبب  أوساطها  يف  األمراض 

احلمالت التلقيحية .
على  غضبهم  جام  هؤالء  وصب 
الكثير  لهم  قدموا  الذين  املنتخبني 
 ، أثارا  لها  يروا  أن  دون  الوعود  من 
لزيارتهم  الوالية  والي  وا   وناشد 
واالطالع على أوضاعهم والوقوف إلى 
الصعبة  الظروف  ملواجهة هذه  جنبهم 
الثروة  على  للحفاظ  بها  ميرون  التي 
احليوانية التي تزخر بها املنطقة والتي 
الوطني  االقتصاد  ركائز  إحدى  تعد 
العائالت  من  اآلالف  رزق  ومصدر 
عبئا  ستكون  باجتاه  زحفت  إن  التي 

ثقيال على الدولة .

 األغواط
الغاز والماء والكهرباء مطلب  سكان حي الشهداء 
تعاني من  بأفلو  الشهداء  التي تقطن بحي  العائالت  الزالت عشرات 
عدم ربطها بشبكات الغاز والكهرباء واملاء رغم شكاويها املتكررة للمسؤولني 
، حيث كشف رئيس احلي أن هذه العائالت أجنزت سكاناتها منذ سنوات 
وقطنتها ،ومنهم عائالت إلطارات من قطاع التربية استفادوا من سكنات 
اجلنوب لكن ظلت بدون مرافق تعاني الظالم والبرد والعطش ، إضافة إلى 
النقص الفادح املسجل يف التهيئة واإلنارة العمومية وإنعدام ساحات للعب
 نورين عبدالقادر

حجز 28 قنطارا من اللحوم البيضاء  الفاسدة
حجزت مصالح األمن احلضري  باألغواط 28 قنطار من اللحوم البيضاء 
غير صاحلة لإلستهالك كانت معبأة على منت شاحنة   أثناء خرجة ميدانية 
ببيع  اخلاصة  املطاعم  كذا  و  اللحوم  ببيع  اخلاصة  التجارية  احملالت  مست 
الدجاج املشوي ،وقد مت إتالف هذه الكمية وتقدمي املتهم لوكيل اجلمهورية 
الذي أصدر يف حقه أمر إيداع احلبس املؤقت عن قضية جنحة عرض للبيع 

مواد صاحلة لتغذية اإلنسان يعلم أنها فاسدة.
البيضاء  اللحوم  من  كلغ   85 بوزيد  سيدي  درك  فرقة  حجزت  كما   
نوع  من  سيارة  يف  بالستيكية  أكياس  داخل  صندوق  يف  مخبأة  الفاسدة 

هونداي. 
 نورين عبدالقادر

ورقلة 
تصاعد المياه الجوفية يغرق المزارع والحقول 
رفع فالحو قرية عني موسى وأم الرانب و انقوسة و احلجيرة  و قوق نداء 
بسبب  غرقت  النخيل  من  اآلالف  إلنقاذ  الفالخة  لوزير  عاجل  استغاثة 

تصاعد املياه اجلوفية خاصة مبنطقة عوينة موسى التي غرقت متاما .
 الوضعية اضطرت الكثير من الفالحني ملغارة املزارع واحلقول باحثني 
و  التمور  إنتاج  تراجع  ما تسبب يف  تعيلهم وعائالتهم   اعمال أخرى  عن 

اخلضروات 
 و قال ممثلو الفالحني يف اتصال مع » أخبار الوطن« ان كل محاوالتهم  
العاجل  بالتدخل  مطالبني  بالفشل  باءت  احمللية  السلطات  انتبته  لفت  يف 

لوزير الفالحة  اليجاد حل عاجل و إنقاذ حقولهم من الضياع
زاهية سعاد

النعامة 
غياب الوعاء العقاري يرهن تنفيذ 

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

قطع مسيجة دون أثر للمشروع املزمع اجنازه.
 س.ابراهيم

تدابير لحماية الموارد اإليكولوجية في 
المناطق  الرطبة 

شرع  مؤخرا يف جتسيد جملة من اإلجراءات الرامية إلى حماية املوارد 
رامسار  اتفاقية  إطار  يف  املصنفة  الثالثة  الرطبة  املناطق  عبر  اإليكولوجية 

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

تتوفر عليها .

وجه أكثر من  ألف موال ببلدية حاسي الدالعة صرخة استغاثة لكل المسؤولين إلنقاذهم من الوضع االجتماعي الصعب الذي 
يعيشونه جراء الجفاف وندرة المياه وغالء أسعار للعلف وانعدام المسالك يهدد عشرات اآلالف من رؤوس األغنام واإلبل 

والبقر باالنقراض .

اولياء  من  العشرات  امس  احتج 
أمور تالميذ مدرسة عائشة أم املؤمنني 
تردي  ،على  بالوادي  املغير  ببلدية 
أوضاع الهيكل التربوي املذكور ،كما 
ملزاولة  أبنائهم  ارسال  عن  امتنعوا 
من  عدد  وحسب  فيها.  دروسهم 
األولياء فإن املدرسة االبتدائية عائشة 
أم املؤمنني ،تعيش أوضاعا ال تساعد 
على متدرس أبنائهم ، فجدرانها تكثر 
حجرات  أسقف  و  التشققات  فيها 
 ، ذلك  من  تسلم  لم  أيضا  الدراسة 

كثير  يف  سجالت  أنه  هؤالء  وذكر 
من األحيان سقوط أجزاء منها على 
أحد  ال  فإن  احلظ  وحلسن  األرض، 
من تالميذهم أصيب بأذى ،لكنهم 
تبقى  أن  من  تخوفهم  عن  عبروا 
مال  ويحدث   ، صيانة  بال  املدرسة 
يحمد عقباه ، كما اشتكى األولياء 
من عدم صالحية دورات املياه و هو ما 
قد يؤدي إلى اصابة فلذات أكبادهم 
بأمراض جلدية. و احلساسية وغيرها 
مشاكل  إلى  االولياء  أشار  ،كما 

بيداغوجية أخرى. على غرار نقص 
الوسائل التربوية البيداغوجية وغيرها 
، مما اثر على سير الدروس فيها ، و 
ألبنائهم. اجليد  العلمي  التحصيل 
راسلوا  أنهم  احملتجون  وأشار  هذا 
املجلس  غرار  على  املختصة  املصالح 
الشعبي البلدي للمغير وكذا مديرية 
التربية  ومفتشية  بالوادي  التربية 
يتلقوا  لم  لكنهم   ، املغير  ملقاطعة 

سوى وعود دون جتسبد.
رشيد شويخ

الوادي
أولياء تالميذ ابتدائية عائشة أم المؤمنين يحتجون

بوالية  الشرطة  مصالح  حجزت 
مصالح  مع  بالتنسيق  ،و  الوادي 
مديريتي التجارة و الفالحة ما ال يقل 
السمك  من  كيلوغرام   2620 عن  
يف  للبيع  موجهة  ،كانت  الفاسد 
،جاءت  املذكورة  العملية  األسواق. 
نقل  ملركبات  دورية  مراقبة  عقبة 
البضائع واملواد الغذائية ،أين مت توقيف 

شاحنة كانت محملة بـ 126 صندوق 
قنطارا   26 على  حتوي  األسماك  من 
املذكورة  املادة  من  كيلوغراما  و20 
الصحي  النقل  شروط  توافق  ال   ،
سلسلة  احترام  عدم  خاصة  واحلفظ 
التبريد ،ليتم تسخير أعوان من مصالح 
وكذا  الغش  وقمع  التجارة  مديرية 
الفالحة،  ملديرية  تابع  بيطري  طبيب 

أين أكدت اخلبرة أن البضاعة ال حتترم 
والنقل،  للحفظ  الضرورية  الشروط 
لإلجراءات  وفقا  البضاعة  حجز  ليتم 
وإعداد  وإتالفها  بها  املعمول  القانونية 
القضية  فـي  للمتورط  قضائي  ملف 
اجلمهورية  وكيل  أمام  ينتظر عرضه  اذ 

لدى محكمة الوادي قريبا.
رشيد شويخ

حجز 2600 كغ من السمك الفاسد

موالو حاسي الدالعة يستنجدون 

الجفاف و غالء أسعار العلف يهدد 
الثروة الحيوانية باألغواط

الوادي يف ساعة  برأ مجلس قضاء 
شبان   9، الثالثاء  مساء  من  متأخرة 
ينحدرون من بلدية دوار املاء احلدودية 
من تهمة التجمهرغير املصرح  ،وذلك 
إحدى  يف  احتجازهم  خلفية  على 
إحدى  فيها  شرعت  التي  املناطق 
عن  التنقيب  يف  البترولية  الشركات 

البترول ، داخل إقليم بلديتهم.
االستئناف  محكمة  قرار  وجاء 
الشبان  حق  يف  الصادر  للحكم  مؤيدا 
الدبيلة االبتدائية  التسعة من محكمة 
يقضي  الذي  و  شهور   3 نحو  قبل 
بتبرأتهم من تهمة التجمع الغير مسلح 
، هذا وكان احملتجون التسعة قد احتجوا 

قبل نحو4 شهور ، يف منطقة بيار الذر 
اخلاضعة لالكتشاف البترولي ، من قبل 
املؤسسة الوطنية للحفر »اونافور«,وذلك 
وانهم  خاصة  فيها  بتشغيلهم  للمطالبة 
جامعية،  شهادات  على  متحصلون 

ويعانون من البطالة.
رشيد شويخ

مجلس قضاء الوادي يبرأ شباب دوار الماء المحتجين
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أخبار الجنوب

كرزيكة أحمد

املواطنني  بعض  صرح  حيث 
ارتفاع  أن  الوطن   أخبار  جلريدة 
التي  و  كاهلم  تثقل  باتت  الساعار 
دينار   300 على  دينار   200 تتجاوز 
أدريان  حي  إلى  املدينة  وسط  من 
إلى  أو  إنزاون  أوحي  تبركات  أوحي 

احملطة اجلديدة واملطار .
التسعيرة  بخصوص  أما  و   -
الليلة فيطلب أصحاب  الفترة  خالل 
سيارات األجرة ضعف املبلغ  و يقول 
احد املواطنني يف هذا الصدد  انه دفع 
ألف دينار من محطة نقل املسافرين 
بني  املسافة  ان  أدريان يف حني  حلي 
املنطقتني غير بعيدة ، و هذا ما يؤدي 

حدوث  إلى  املوات  من  العديد  يف 
املسافرين  بني  مناوشات  و  مشادات 

و أصحاب سيارات األجرة .
الزيادات  هذه  أسباب  ملعرفة  و   
سيارات  بعض أصحاب  لي  أكد 
وتدهور   و  املسافات  أن  ُبعد  األجرة 

الطرق 
و من جهتنا تنقلنا ملديرية النقل 
مدير  مهدي  مالخ  السيد  أكد  أين 
أخبار  جلريدة  متنراست  لوالية  النقل 
زيادات  أية  هناك  بأن ليست  الوطن 
و  احلافالت  عبر  ال  النقل  أسعار  يف 
ال سيارات األجرة ولهذا فإنه يجب 
على املواطنني أن يكون لديهم حس 
للتحايل  تعرضهم  حالة  و يف  الوعي 
من طرف أصحاب سيارات األجرة و 

نقلهم بأسعار غير قانونية القيام برفع 
شكوى إلى مديرية النقل من خالل 
أخذ رقم األجرة املكتوب على الباب 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من 
بالتجاوزات  قاموا  الذين  أولئك  ضد 

الغير قانونية.
النقل  تسعيرة  أن  وأضاف 
لسيارات األجرة ثابتة حلد الساعة ما 
بني جميع أحياء املدينة واحملددة مبئة 
بتهقارت  القدمية  احملطة  من  أما  دج 
احملطة اجلديدة سبعون دج ومن  إلى 
ومن  دج  املطارمئة  إلى  املدينة  وسط 
مئة  أوتول  قرية  إلى  متنراست  مدينة 
متنراست  مدينة  ومن  دج  وعشرون 
لقرية تيت وأوتول فالتسعيرة محددة 

مبئة وسبعون دينار.

 المسافرون يطالبون بتدخل مديرية النقل 

 زيادات عشوائية في أسعار سيارات 
األجرة بتمنراست

أبدى العديد من سكان مدينة تمنراست استياءهم الشديد جراء الزيادات في تسعيرة النقل التي يعتمدها أصحاب سيارات 
األجرة ، حدث  هذا دون تدخل مديرية النقل التي تلتزم الصمت المطبق.

يعاني  قصر تاخفيف بزواية كنتة 
أدرار  جنوب  كم   80 بنحو  الواقع 
استياءوتذمر  إلى  أدت  مشاكل  من 

شديدين  من قبل السكان .
املذكور  القصر  سكان  ناشد 
بزواية كنتة بضرورة  السلطات احمللية 
بتسجيل  وذلك  احلي  لهذا  إلتفاتة 
صلة  لها  جديدة  تنموية  عمليات 
البعض  واإلسراع يف غلق  باملواطنني 
الصرف  مشروع  غرار  على  منها 

الصحي الذي لم يعمم على مستوى 
القصر وتوقف ألسباب تبقى مجهولة 
املؤدي  املدخل  طريق  يعرف  .فيما 
احلفر  من  الكثير  القصر  وسط  إلى 
بشكل  أثرت  التي  والتصدعات 
من خالل   النقل  وسائل  على  كبير 
األعطاب واألضرار التي تسببها .أين 
هذا  وتهيئته  بتعبيده  بضرورة  طالبوا 
العمرانية   السكنية  التوسعات  وبعد 
أصحابها  طالب  القصر  عرفه  التي  

بالتوسعة الكهربائية على غرار شارع 
جر  على  يعتمدون  اجدالون   فهم 
بعيدة  ملسافات  الكهربائية  الكوابل 
اإلنارة  توسيع  بها مع  تزويدهم  قصد 
يأمل  .لذا    54 جتزئة  العمومية  يف  
السلطات  من  تاخفيف  قصر  سكان 
بانشغاالتهم  بالتكفل  احمللية 
وتسجيلها يف أحد املخططات البلدية 

أوالقطاعية حتى يرفع الغنب عنهم
عبد اهلل مجبري

اجلهة  سكان  يعاني 
من  املشكلة  الشمالية  لتيميمون 
من  املنتدبة  الوالية  وأحياء  قصور 
وعاصمة  وإلى  من  التنقل  مشكل 
الواحة احلمراء يف الوقت الذي  يضطر 
اقتناء  إلى  الشمالية  القصور  سكان 
حاجياتهم وقضاء مصاحلهم منها  إذ 
ومصالح  الى محالت  تنقلهم  أصبح 

اإلدارة يكلف الكثير يتوجب عليهم 
على  للحصول  مبكرا  االستيقاظ 
مقابل  تيميمون  إلى  تقلهم  مركبة 
ال  املسافة  أن  علما  محدد  غير  مبلغ 
املعاناة  .وتزداد  20كلم  على  تزيد 
النهار  منتصف  يف  العودة  عند 
وعلى  طويل  لوقت  ينتظرون  وهم 
وسيلة  أي  انتظار  يف  الطرق  جنبات 

فيما  أحيائهم  الى  وتوصلهم  تقلهم 
وقت  الى  الوضع  قد  يصل  أحيانا 
الوضع  الليل .وأمام هذا  متأخرا من 
املعنية  السلطات  السكان  يطالب 
املعاناة  هذا  لهم  ينهي  حل  إيجاد 

مقابل توفير ظروف أفضل .
عبد اهلل مجبري

أدرار 
أهالي قصر تاخفيف بزواية كنتة يطالبون بالتنمية

سكان  الجهة الشمالية بتيميمون يطالبون بالنقل

األغواط 
 الحبس لشابين أبعدا قاصرتين 

)26-25سنة(   شابني  أفلو  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أودع 
متهمني بإبعاد فتاتني قاصرتني )17سنة( احلبس املؤقت بعد أن أصدر ت 
احملكمة يف حقهما حكما ب18 شهرا سجنا  نافذا يف جلسة املثول الفوري 
الفتاتني بعد اختفائها  وتغرميهما مببالغ مالية ، وقد عثرت الشرطة على 
يف مدة وجيزة مبدينة بريدة وهذا بعد شكوى تقدم بها شخصني  وتوقيف 

الشابني على مستوى إحدى املدن املجاورة
نورين عبدالقادر

إثر  وفاة حامل باألغواط 
 سكان قصر الحيران ينتفضون 
ومديرية الصحة تفتح تحقيقا 

الزالت ردود الفعل الغاضبة متواصلة من طرف أهل وأقارب وممثلون 
عن املجتمع املدني بعد وفاة سيدة حامل تعرضت لنزيف حاد متهمني 
املصالح الصحية باإلهمال والتقصير ومطالبني بالكشف عن احلقيقة و ، 

بينما سارعت مديرية الصحة إلى فتح حتقيق يف احلادث.
تفاصيل احلادثة حسب أقارب الضحية تعود إلى صبيحة يوم اخلميس 
(  ملستشفى هواري  أقاربها )غ، عمر  أحد  رفقة  السيدة  توجهت  حيث 
التوليد  طلب  وبعد فحص وضعيتها مبصلحة   ، احليران  بقصر  بومدين 
منها العودة إلى سكنها حتى يشتد  عليها مخاض الوالدة ، ويف حدود 
فطلب  املستشفى  إلى  الشهيدة  السيدة  عادت  مساءا  السادسة  الساعة 
االغواط  إلى  بها  يتوجه  أن  مرافقها  من  التوليد  مصلحة  على  القائمون 
للكشف عن وضعيتها باألشعة فطلب منهم أن ترافقها ممرضة أو يعطوه 
رسالة الستقباله لكن مت رفض ذلك ،فتم أخذها على منت سيارة خاصة 
وهي تعاني آالم املخاض إلى مستشفى األمومة والطفولة الدكتور سعدان 
وقتا  أخذت  بها  التكفل  عملية  أن  املتحدث  ذات  ،وحسب  باألغواط 
طويال لتعطل األجهزة وعدم وجود الدم وهي تعاني من نزيف حاد عقب 

وضع اجلنني  حتى توفيت .
له  توضيحات  ويف  معاذ  الدين  عماد  السيد  الصحة  مديرية  مدير 
حول احلادثة أدلى بها إلذاعة االغواط ،أكد أن السيدة وضعت جنينها 
فريق  تدخل  لها  نزيف حاد  وبعد حدوث  ليال  احلادية عشرة  يف حدود 
طبي متخصص وطبيب اإلنعاش للتكفل بها لكن لفظت أنفاسها لشدة 
النزيف ،مفيدا أنه مت فتح حتقيق علمي لتحديد سبب الوفاة وحتقيق يف 
ظروف استقبال السيدة والتكفل بها ونتائج التحقيق ستحدد املسؤوليات 
اإلجراءات ،مشيرا  إتخاذ  وعلى ضوءها سيتم  وتكشف عن كل شيء 
أنه مت تسجيل ثالث حاالت وفاة لنساء حوامل اثنني باألغواط وواحدة 
بأفلو وبينت نتائج التحقيق أنهن لم يكن يخضعن للمتابعة الصحية أثناء 

احلمل ومصابات بأمراض تسببت لهن يف مضاعفات أثناء الوالدة .
طالبوا  املدني  املجتمع  وممثلي  وأقاربها  السيدة  أهل  من  احملتجون 
بالكشف عن نتائج التحقيق،وطالبوا بإنشاء مستشفى لألمومة والطفولة 
بالنساء  للتكفل  األخصائيني  باألطباء  ودعمه  الطبي  بالعتاد  وجتهيزه 
واملتابعة  للعالج  الوالية  التنقل ملقر  اللواتي يعانني باستمرار يف  احلوامل 

الصحية .
نورين عبدالقادر

طلبة اإلقامات الجامعية يثورون 
األوضاع  على  باألغواط  اجلامعية  االقامات  وطلبات  طلبة  انتفض 
الكارثية التي يعيشونها يوم أمس األربعاء يف مسيرة احتجاجية إلى والي 
الوالية مناشدين إياه بالتدخل العاجل ملعاجلة املشاكل التي تتخبط فيها 
االقامات اجلامعية رغم األموال الضخمة التي يتم رصدها سنويا لتحسني 

اخلدمات اجلامعية .
الطلبة والطالبات رسموا صورة سوداء للخدمات اجلامعية املقدمة لهم 
وعلى ظروف اإلقامة السيئة التي يعيشونها يوميا ، أوساخ متراكمة يف 
غير  لألكل  ،ووجبات  أيام  لعدة  احلنفيات  عن  للماء  وغياب  االقامات 
صاحلة ،وانقطاع للتيار الكهربائي ،ورحالت للنقل اجلامعي غير منظمة 
التفكير  على  والطالبة  الطالب  تساعد   »ال  البعض  عنها  قال  ،أوضاع 
بتاتا يف التحصيل العلمي ،حيث يلجأ أغلبهم لطهي وجباتهم الغذائية 
الوضع على حاله حتى شهر رمضان  الطلبة أن يستمر  ....« ويخشى 
الكرمي فتزداد معاناتهم مع وجبات الفطور ،حيث »كانت املوسم الفارط 
مطاعم الرحمة املالذ الوحيد الذي يلجأون إليه لتناول وجبات الفطور التي 

يقدمها احملسنون »
الطلبة ناشدوا والي الوالية بالتدخل وإيفاد جلان مراقبة ملعاينة الوضع 
الذي يتخبطون فيه وإيجاد حلول استعجالية لتحسني اخلدمات املقدمة 

لهم .
نورين عبدالقادر
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نورالدين رحماني

اختيرت  التي  املواقع  الساعه  حلد 
تنطلق  لم  منها  الكثير  األرضية  للقطع 
بلبشير  مبروك  يقول  التهيئة  أشغال  بها 
رئيس جمعيه املستفيدين من التجزئات 
االجتماعيه بالبيض ،  ذات املتحدث 
الثمانية  املواقع  تهيئة  أشغال   ان  صرح 
بلغت نسبه 10 باملائه فقط حلد الساعة 
مليار   350 احلكومة خصصت  ان  رغم 
 4 قرابة  منذ  املواقع  هاته  لتهيئة  سنتيم 
سلباعلى  إنعكس  الذي  األمر  سنوات 
املستفيدين و أدخلهم يف دوامة مشاكل 
إجتماعيه ليس لها نهاية . جانب أخر 
تطرق له مبروك بلبشير و يتعلق باالعانه 
املقدرة  و  للمستفيدين  املخصصه  املاليه 
تأخرت  التي  و  سنتيم  مليون   70 ب 
التهيئة  يف  التأخر  بسبب  االخرى  هي 
فلحد االن مت تخصيص االعانة ملايقارب 
1200 مستفيد يف حني يبقى االخرون 

خاصة  معلوم  غير  إشعار  الى  معطلون 
تنطلق  لم  الذي  يحي  اوالد  مبوقع حي 
اشغال تهيئته بعد بسبب مشاكل تقنية 
يف إعداد دفاتر الشروط . نشير الى ان 
والي البيض خالل تدخله بداية الشهر 
اجلاري يف دورة املجلس الشعبي الوالئي 

تعهد بإنتهاء كل اشغال التهيئة باملواقع 
ذلك  إلى  أشهر   4 فترة  الثمانية خالل 
احلني يبقى املستفيدون يف حالة ترقب 
و إنتظار بني مطرقة أزمة سكن خانقة و 
سندان عجز إدارة صاعت بوصلتها بني 

امللفات و الوعود .

بومرداس
 انطالق مشاريع التهيئة  بحي الكرمة

استفاد حي الكرمة التابع لبلدية بومرداس من مشروع إلعادة تهيئة 
الذي طالب به سكان احلي يف  العمومية باحلي. وهو املشروع  الساحة 

مناسبات عديدة.
أطلقت، صبيحة أمس، بلدية بومرداس األشغال مبشروع إعادة تهيئة 
الساحة العمومية املتواجدة وسط احلي، حيث ينتظر سكان حي الكرمة 
بالنسبة  للترفيه  فضاء  إلى  بها  األشغال  نهاية  بعد  الساحة  تتحول  أن 
للعائالت، وتزويدها مبختلف املرافق الضرورية الحتضان األطفال الذين 

يشتكون من انعدام فضاءات اللعب بحيهم.
ويف سياق متصل، كشفت مصالح بلدية بومرداس أن مشروع إعادة 
تهيئة الساحة العمومية بحي الكرمة سيكون مرفوقا مبشروع آخر إلجناز 
ملعب جواري لفائدة شباب احلي، كي ميارسوا نشاطاتهم الرياضية بكل 
أريحية. األمر الذي استحسنته العائالت وطالبت بتعميمه على باقي 

األحياء بعاصمة الوالية.
سميرة مزاري

ضبط 6 قناطير من المخدرات
 في 2019

متكنت فرق الشرطة القضائية بأمن والية بومرداس من حجز ما يفوق 
6 قناطير من املخدرات و 9 آالف قرص مهلوس يف 378 قضية معاجلة 

خالل سنة 2019.
الوطن«  »أخبار  املصالح، حتوز  لذات  السنوية  احلصيلة  وقد كشفت 
نسخة عنها،  ضبط 613.263 كيلوغرام مخدرات من نوع راجت القنب 
الهندي و 9168 قرص مهلوس، مت من خاللها توقيف 505 متورط من 
بينهم 496  ذكر بالغ، 02 من جنس أنثى  و07 قصر، حيث مت إيداع 
االستدعاء  آخرين من   200 استفاد  فيما  احلبس،  رهن  219 شخص 

املباشر والبقية أرسلت ملفاتهم إلى اجلهات القضائية املختصة.
بجرائم  تتعلق  قضية   314 معاجلة  مت   2018 سنة  خـالل  بينما 
املخدرات حيث قدرت الكمية احملجوزة  بـ 38.726 كيلوغرام مخدرات 
من نوع راجت القنب الهندي و3977 قرص مهلوس مت من خاللها توقيف 
أنثى  و  05 من جنس  و  بالغ  459 شخص  بينهم  من  466 شخص 
قاصرين  حيث مت إيداع 212 شخص رهن احلبس، فيما استفاد 190 
أرسلت  والبقية  46 شخص  عن  وأفرج  املباشر  االستدعاء  من  آخرين 

ملفاتهم إلى اجلهات القضائية املختصة حسب ذات احلصيلة.
سميرة مزاري

وهران
مشاركة 80 عارضا في الصالون الدولي 

لالستثمار في العقار
الصالون  يف  الوطن  وخارج  داخل  من  عارضا   80 من  أزيد  يشارك 
املزمع  العمومية  واألشغال  والبناء  العقار  يف  لالستثمار  الثاني  الدولي 

إقامته بوهران من 26 فبراير إلى 2 مارس.
ويجمع هذا الصالون الذي سيحتضنه قصر املعارض بحي »املدينة 
وطنية  مؤسسات  لالتصال«  »سانفالور  وكالة  تنظيم  ومن  اجلديدة« 
عمومية وخاصة متخصصة يف مجال العقار و البناء وأخرى من تونس 

وكندا وتركيا والصني وبلجيكا وغيرها.
وستكون هذه التظاهرة االقتصادية مناسبة إلقامة ثالثة صالونات يف 
آن واحد وهي »العقار والبناء واألشغال العمومية« و«الصناعة واملناولة« 
للتبادل بني  تناغم وفضاء  واللوجيستيك« وذلك بهدف بخلق  و«النقل 
القطاعات يف  تعدد  أهمية  الى  بالنظر  االقتصاديني  واملتعاملني  املهنيني 

تطوير اقتصاد إنتاجي، كما أشير إليه.
ويعد هذا احلدث األول من نوعه باجلهة الغربية للوطن فرصة لربط 

وتعزيز عالقات الشراكة بني املهنيني املشاركني، وفق املنظمني.
متبوعة  محاضرات  برمجة  التظاهرة  هذه  هامش  على  سيتم  كما 
مناخ  تطهير  غرار  على  الصلة  ذات  املواضيع  مختلف  تتناول  بنقاش 
األعمال وتسهيل إجراءات االستثمار يف مجال العقار الصناعي واإلطار 

القانوني واجلبائي وكذا التمويل وغيرها.
ق.م

العراقيل االدارية بالبيض تكبل المشروع الذي انطلق منذ 5 سنوات

3 آالف مستفيد من برنامج التجزئات 
االجتماعية  يترقبون

أكثر من 3 آالف مستفيد من برنامج التجزئات االجتماعية بالبيض يعانون العراقيل اإلدارية منذ أكثر من 5 سنوات، فالبرنامج 
الذي أقرته الدوله لفائدة سكان الهضاب و الجنوب لحل أزمة السكن ظل يراوح مكانه وما انعكس سلبا على المستفيدين .

تنظيم  إعادة  يتم  ان  املنتظر  من 
سوق اجلملة للخضر والفواكه » عنتر« 
استئجار  عقد  انتهاء  بعد  بالشلف 
أحد املتعهدين اخلواص بنهاية السنة 
املنصرمة وحتويل تسييره الى وكيل من 
استكمال  غاية  الى  البلدية  مصالح 
العلنية  املزايدة  إجراءات اإلعالن عن 
والتي ستجرى نهاية االسبوع اجلاري.

بلدية  من  مصدر  وحسب 
خلذا  احلالية  الشلف،الهيئةاملسيرة 
املزايدة  اعالن  فإن  التجاري  املرفق 
العلنية الستئجار هذا الفضاء التجاري 
اجلاري  الشهر  من   18 بتاريخ  سيكون 
دفتر  وفق  جديد   مستأجر  الختيار 
جديد مغاير للسابق والذي عرف عدة 

الوضعية  على  كثيرا  اثرت  نقائص 
البتة  تساعد  لم  كما  للسوق  التجارية 
التجارية  انشطتهم  التجار على ممارسة 
بالنظر الى االتعاب واملستحقات التي 
اصحاب  على  املستأجر  يفرضها  كان 
املتواجدة  التجارية  واحملالت  املربعات 
شتكى  ما  كثيرا  حيث  بالسوق 
بعض  دفع  يف  املغتاالت  من  التجار 
املستحقات فضال عن فرض املستأجر 
يف  املقررة  غير  الرسوم  لبعض  السابق 
التجارة  عن  ،ناهيك  الشروط  دفتر 
والتي  السوق  مدخل  عند  الفوضوية 
التجاري   نشاطهم  على  كثيرا  اثرت 
ملنتجاتهم  كبيرا  ركود  الى  وأدت 
الناشطون  التجار  وجد  الفالحية.كما 

بهذا الفضاء التجاري والذي يعد من 
باملنطقة،  التجارية  الفضاءات  اكبر 
النشاط  ممارسة  يف  بالغة  صعوبات 
التهيئة  الى غياب  بالنظر  به  التجاري 
من  الكثير  تهيئة  وعدم  احلضرية 

احملالت واملرافق به على غرار
اخلضر  سوق  لإلشارة،يعد 
أكبر  من  بالشلف  عنتر«  والفواكه« 
والفواكه  للخضر  التجارية  الفضاءات 
حيث انه ميون مختلف واليات اجلهة 
يتوفر  والفواكه  اخلضر  بأنواع  الغربية 
محل  و27  جتاري  مربع   222 على 
جتاري وينشط به قرابة ال400 تاجر.
طه .أمني

الشلف
إعادة تنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه

أمن والية اجلزائر  أوقفت مصالح   
العاصمة، خالل شهر جانفي املاضي 
يف  تورطوا  شخصا   4300 من  أكثر 
من  كلغ   14 وحجز  مختلف  قضايا 
الهندي،  القنب  نوع  من  املخدرات 
فيما مت سحب 7300 رخصة سياقة .

مت  األمن  مصالح  بيان  وحسب 
 3727 معاجلة  املذكورة  الفترة  خالل 
شخصا   4344 إثرها  أوقف  قضية 
مختلفة،  إجرامية  قضايا  يف  متورط 
2221 شخص متورط يف قضايا  منهم 
املخدرات  واستهالك  بحيازة  تتعلق 
شخص  و387   ، العقلية  واملؤثرات 
متورط يف حمل أسلحة بيضاء محظورة 
قضايا  يف  متورط  شخص  و1736   ،

بني  من  أنه  البيان  وكشف   ، مختلفة 
قضية   561 توجد  املعاجلة  القضايا 
و370   ، باألشخاص  باملساس  تتعلق 
 ، باملمتلكات  باملساس  تتعلق  قضية 
واجلنايات  باجلنح  تتعلق  قضية  و40 
و608   ، العامة  واآلداب  األسرة  ضد 
ضد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة  قضية 
الشيء العمومي ، و123 قضية تتعلق 
باجلرائم االقتصادية واملالية ، و5 قضايا 
تتعلق باجلرائم االلكترونية ، ومن أبرز 
قضية   381 سجلت  املعاجلة  القضايا 
تتعلق بحمل األسلحة البيضاء احملظورة 
تورط فيها 387 شخص مت تقديهم أمام 
النيابة املختصة ، أودع مهم 17 شخصا 
احلبس املؤقت ، ويف مجال املخدرات 

فيها  تورط  قضية   2020 معاجلة  مت 
2221 شخص مع حجز14.334 كلغ 
من القنب الهندي ، و14.002  كلغ 
من املؤثرات  العقلية و21.58 غرام من 
الكوكايني، ، و6.02غرام من الهيرون 
مت  قارورة محلول مخدر ، كما  و30   ،
تسجيل 179 عملية مراقبة النشاطات 
كما  غلق،  قرار   11 تنفيذ  مت  التجارية 
قامت مصالح األمن العمومي يف ذات 
 7300 من  أكثر  سحب  من  الفترة 
رخصة سيارقة ، مع تسجيل 24766  
77 حادث  مخالفة مرورية ، وإحصاء 
وفيات،   7 خلفت  جسماني  مرور 

وإصابة 83 شخصا بجروح.
  أيوب بن تامون

 البليدة 
 القبض على 4300 مجرم خالل 2019
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أخبار الرياضات

مهدي هنان

إحتاد  إدارة  داخل  مصادر  أكدت 
للفريق  العام  األمني  بأن  العاصمة 
حلضور  استدعاء  تلقى  دبيشي  منير 
املنافسة  يف  األندية  ممثلي  اجتماع 
اإلفريقية بالقاهرة املصرية بصفته ممثال 
صفته  إلى  إضافة  العاصمة  إحتاد  عن 
من  للفريق،  العام  األمني  منصب  يف 
جهة أخرى تلقت إدارة الفريق العديد 
وجماهير  عشاق  من  اإلنتقادات  من 
برفقة  تنقل  دبيشي  أن  مبا  الفريق 
مصطفى  حمادي  عمر  ملعب  مدير 
األمن  مسؤول  انه  أساس  على  زواد 
أية  أنه ال ميلك  بالرغم من  الفريق  يف 
عالقة باألمن، وكان اإلحتاد اإلفريقي 
لكرة القدم قد طلب من ممثلي األندية 

الفرق  لكل  األمن  مسؤول  إصطحاب 
املعنية لكن ضعف إدارة إحتاد العاصمة 
و عدم تعيينها لشخص كفىء يف هذا 
املنصب حتم عليها وضع مدير امللعب 
إلدارة  أخرى  سقطة  يف  مؤقت  كحل 
نادي سوسطارة  التي تعجز عن تسيير 

هاته املرحلة الصعبة

سيربور تكشف عن موعد شراء 
أسهم إتحاد العاصمة

يف سايق آخر كشف الرئيس املدير 
أن  عاشور  جلول  بور  سير  حملمع  العام 
مدرب الفريق دزيري بالل إستقال يف 
حلظة غضب لكنه ومسؤولو الفريق قامو 
إلحتواء الوضع من خالل احلديث مع 
وعود  تقدمي  مع  بالبقاء  وإقناعه  الرجل 
اإلدارية  األمور  بتحسني  واضحة 

يف  الفريق  إدارة  تسلم  مبجرد  للفريق 
إدارة  وكشف  القادمة،  القليلة  األيام 
املجمع على لسان مسؤوليها األول بأنه 
اإلبقاء  أجل  من  املستحيل  ستفعل 
باإلبقاء  إبتداء  إستقرارالفريق  على 
على دزيري على رأس العارضة الفنية 
لإلحتاد، كما علق جلول عاشور على 
بأن  وقال  النادي  أسهم  شراء  عملية 
على  أسبوعني  خالل  سنتم  العملية 
أن  شأنه  من  الذي  اخلبر  وهو  األكثر 
الالعبني  وكذا  الفريق  عشاق  يسعد 
الذين يدينون بأربعة أجور على األقل 
ما ينبأ بإنفراج وضعية نادي سوسطارة 
الثالث  النقاط  إرجاع  أمل  على 
املخصومة من الرابطة يف حال مت حسم 
الرياضية  احملكمة  يف  لصاحلة  القضية 

الدولية. 

اتحاد  العاصمة

مدير ملعب عمر حمادي ..مسؤول األمن
مولودية  الجزائر

العميد يراسل كازوني واألخير يصر 
على مستحقاته دون شروط

بيت  من  مقربة  مصادر  أكدت 
قامت  الفريق  إدارة  بأن  اجلزائر  مولودية 
االحتادية  محامي  طريق  عن  مبراسلة 
الفرنسي  للمدرب  القدم  لكرة  اجلزائرية 
املراسلة  حملت  حيث  كازوني،  بيرنار 
تتعهد  بروتكول  على  للتوقيع  منه  طلبا 
مستحقاته  بدفع  املولودية  إدارة  فيه 
أقصى  على  يوما   21 مدته  أجل  خالل 
بصفته  االحتادية  محامي  وطلب  تقدير، 
للفريق  السابق  املدرب  من  للعميد  ممثال 
باستخراج  للسماح  الطلب  على  املوافقة 
الفريق  يدرب  الذي  نغيز  املدرب  إجازة 
منذ أسابيع قليلة دون حصوله على إجازة 
كازوني  قضية  أن  مادام  الرئيسي  املدرب 
الزالت عالقة، من جهته رد كازوني على 
محامي الفاف عن طريق اميايل أبدى فيه 
مجددا رفضه التام التوقيع على البرتوكول 

التي  املالية  مستحقاته  تسوية  غاية  إلى 
رغم  دفعها  يف  املولودية  إدارة  متاطلت 
من  كازوني  أشهر  كما حذر  ثالثة  مرور 
طرف  من  خطوة  ألي  وخيمة  عواقب 
إدارة املولودية أو أي تالعبات مضيفا بأنه 
سيكون باملرصاد وسيلجأ دون تردد ألروقة 
لصاحله  القضية  يف  التي ستفصل  الفيفا 
بنسبة كبيرة بأن عقده يحميه ويضمن له 

حقوقه بصفة كاملة
منصبه  من  أقيل  قد  كازوني  وكان 
سلسلة  بعد  اآلن  من  أشهر  ثالثة  قبل 
املدرب  إعتبره  ما  وهو  اللبية  النتائج  من 
الفرنسي قرارا تعسفيا دفعه لرفع شكوى 
التي  اخلطوة  وهي  الهيئات  أكبر  يف 
على  أثرت  متاهات  يف  العميد  أدخلت 

اجلانب الفني للفريق.
مهدي هنان

دراجات/ دراجات جبلية
 الجزائر تحتضن البطولة األفريقية 
من 12 الى 18 أفريل بباتنة 

تقام البطولة االفريقية 2020 للدراجات اجلبلية من 12 الى 18 ابريل 
املقبل, بوالية باتنة, حسبما علمت »واج« الثالثاء من االحتادية  اجلزائرية 
االلعاب  الى  املؤهلة  املنافسة  أن  الفدرالية,  الهيئة  للدراجات.واوضحت 
  l'XCO  : مسابقتني  تتضمن  والتي   2020 طوكيو  الصيفية  االوملبية 
)دورة( يف ناحية بيلف بينما سباق داون- هيل  ) منحدر(  ينشط يف قمة 
حديثة  اجلبيلة  الدراجات  سباقات  ممارسة  .«وكون  بباتنة  بوالية  شيلية 
حتديد  عدم  فضلت   , للعبة  اجلزائرية  االحتادية   فإن   , باجلزائر  العهد  
الرياضيني  التي ستستقطب عدد من احسن  االفريقية  للبطولة  اياهداف 
2020.وسيحاول   طوكيو-  اوملبياد  الى  التأهل   ورقة  عن  الباحثني 

الدوليون اجلزائريون املشاركون  يف املسابقة متثيل االلوان الوطنية بشرف.

دورة اتحاد شمال أفريقيا للسيدات/الجولة الثالثة/
 فوز المغرب على تنزانيا )3-2(

تغلب املنتخب املغربي لكرة القدم النسوية على نظيره التنزاني بنتيجة 
)2-3( يف املباراة التي جمعت بينهما عشية الثالثاء مبلعب الكرم، حلساب 
اجلولة الثالثة من منافسات بطولة شمال إفريقيا التي حتتضنها تونس من 
املباراة  هذه  يف  املغربي،  املنتخب  أهداف  فبراير.وسجلت   22 إلى   14
نيرمان عدي )د 8( وسلمى أماني )د 44( و سناء املسودي )د 65(.و يف 
وقت سابق من اليوم فاز املنتخب اجلزائري على موريتانيا بنتيجة )5-0(      
وتقام الدورة يف شكل بطولة مصغرة من خمس جوالت على ان يتوج يف 

اعقابها صاحب املركز االول باللقب.
النتائج :)اجلولة الثالثة/  الثالثاء:

نصف الماراطون الوطني »الواحات«
زهاء 700 عداء مرتقب في الطبعة التاسعة بورقلة

عداء   700 نحو  مشاركة  يرتقب 
التاسعة  الطبعة  من كال اجلنسني يف 
من نصف املاراطون الوطني ''الواحات'' 
السبت  الذي ستحتضنه والية ورقلة 
لدى  الثالثاء  علم  ما  حسب  القادم, 
الذين  املشاركون  املنظمني.وسيتوزع 
ميثل أغلبهم أندية رياضية من مختلف 
جهات الوطن, على أربع فئات )-18
و50-59  سنة   40-49 و  سنة   39
كما  سنة(,   60 من  وأكثر  سنة 
أوضح ل«وأج« رئيس الرابطة الوالئية 
مخلويف.وقد  يحيى  القوى  أللعاب 

متنافس   600 عن  يقل  ال  ما  أكد 
الرياضي,  احلدث  هذا  مشاركتهم يف 
مفتوحة  التسجيالت  ستبقى  حيث 
ذات  يوم اخلميس, حسب  غاية  إلى 
على  السباق  املتحدث.وسيجرى 
بلدية  من  انطالقا  كلم   21 مسافة 
 24« ملعب  غاية  إلى  سيدي خويلد 
وذلك  ورقلة,  مدينة  بوسط  فبراير« 
ذكر  كما  البيضاء,  عني  ببلدية  مرورا 
التظاهرة  هذه  إجناح  مخلويف.وبغية 
رزنامة  ضمن  تندرج  التي  الرياضية 
القوى,  أللعاب  اجلزائرية  اإلحتادية 

البشرية  الوسائل  كافة  تسخير  مت 
مع  بالتنسيق  الضرورية  واللوجستية 
يضيف  املعنية,  الهيئات  مختلف 

املتحدث ذاته.
تتراوح  مالية  جوائز  رصدت  وقد 
دج  ألف   50 و  ألف   30 بني  قيمتها 
لفائدة الثالثة األوائل من كل سباق 
املاراطون  نصف  من  التاسعة  الطبعة 
الوطني ''الواحات'' الذي تشرف على 
واإلحتادية  الوالئية  الرابطة  تنظيمه 
مبشاركة  القوى  أللعاب  اجلزائرية 

مديرية الشباب والرياضة بورقلة.

كرة الريشة/البطولة اإلفريقية )زوجي - رجال(
 الجزائــــر تحــرز الذهــــب

من  املتكون  اجلزائري  الثنائي  أحرز 
مدال,  صبري  ويوسف  معمري  كسيلة 
مسابقة  يف  )رجال(  الزوجي  ذهبية 
الريشة,  لكرة  االفريقية  للبطولة  الفردي 
 - لوبا  أتيش  املوريسيني  على  فوزه  عقب 
جورج جوليان بول بنتيجة 2-1 )19-21, 
الذي  النهائي  يف   ,)24-22  ,21-14
)مصر(.ويسمح  بالقاهرة  االحد  جرى 

هذا الفوز للثنائي اجلزائري باقتطاع تأشيرة 
املرور لبطولة العالم )حسب الفرق( املقررة 
وقت  بالدمنارك.ويف  املقبل  ماي  شهر 
سابق من اليوم, حصل الزوجي اجلزائري 
املتكون من كسيلة معمري وليندة مازري 
على امليدالية الفضية يف مسابقة الزوجي 
مختلط, عقب انهزامه يف النهائي ب3-2 
امام املصريني حامت اجلمال و دحى هاني.

كان  الفرق,  حسب  مسابقة  ويف 
توج  قد  )رجال(  الوطني  املنتخب 
على  النهائي  يف  بفوزه  الذهبية  بامليدالية 
نظيره املوريسي ب2-3.من جهته, انهى 
يف  االفريقية  البطولة  النسوي  املنتخب 
التي  الفرق  حسب  ملنافسة  الثاني  املركز 
لدى  مصغرة  بطولة  شكل  على  جرت 

السيدات.

موريتانيا - اجلزائر    0-5
تنزانيا - املغرب       2-3

الترتيب    نقاط        لعب
-1 تنزانيا     6            3
-- املغرب    6           2
-3 تونس     3           2

- اجلزائر      3            2
-5 موريتانيا  0           3

مباريات لعبت:
- اجلولة االولى - 14 فبراير 2020

تنزانيا - موريتانيا   7-0
تونس - املغرب      -0
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أعرب عزالدين آيت جودي، مدرب نصر 
حسني داي، عن خيبة أمله، عقب إيقافه من 
تهجمه  بسبب  ملباراتني،  االنضباط  جلنة  قبل 
القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  مسؤولي  على 
أنتظر  أكن  لم  »صراحة  جودي:   آيت  وقال 
جلنة  من  تطمينات  تلقيت  لقد  العقوبة،  هذه 
مباراة  يف  بإيقايف  أتفاجأ  أن  قبل  االنضباط، 

شباب بلوزداد«.
املشاكل  كثرة  أن  »أعتقد  وأضاف: 
نتائجه يف  وأثرت على  الفريق،  صعبت مهمة 
لن  النصرية  وأعيدها،  أقولها  لكن  الدوري، 
النادي  هذا  إلنقاذ  املستحيل  وسنفعل  تسقط 
حتسن  على  وقف  »اجلميع  وختم:  العريق«. 
النقائص  رغم  بلوزداد  أمام  الفريق  مستوى 
والغيابات الكثيرة التي عانينا منها، علينا اآلن 
طي صفحة املاضي، والتحضير جيدا خلرجاتنا 
املنهزم يف  داي«  املقبلة«. وسجل نصر حسني 
بلوزداد  شباب  اجلار  امام  العاصمي  الداربي 
)0-1(« ثالث انهزام له على التوالي منذ بداية 
مرحلة العودة من بطولة الرابطة احملترفة االولى 
لكرة القدم« ليكون بذلك الفريق الوحيد الذي 
املرحلة  يف  نقطة  اي  كسب  من  يتمكن  لم 
الثانية من املوسم بعد مرور ثالث مقابالت من 
انطالقها ويبدو ان وضعية النصرية قد ازدادت 
الفشل  بعد  خاصة  اجلوالت«  مرور  مع  تعقدا 
من  بالرغم  االنتصارات  مع  العهد  جتديد  يف 
للفريق  الفنية  العارضة  عرفتها  التي  التغييرات 
جودي  آيت  الدين  لعز  زمامها  اسندت  التي 
املقال...وال  عجالي  خلضر  للمدرب  خلفا 

رئيسها محفوظ  و  داي  نصر حسني  ادارة  تزال 
يتعرض حاليا النتقادات  زميرلي« -الذي  ولد 
بشغف  ترتقب  املناصرين-«  طرف  من  الذعة 
من  الفريق  متكن  التي  املرجوة  االستفاقة  كبير 
فترة  ان  يبدو  لكن  االنتصارات«  لسكة  العودة 
النادي  ان  لدرجة  طالت«  قد  هذه  االنتظار 
يف  مثالي  مردود  بتقدمي  مطالبا  حاليا  اصبح 
على  احلفاظ  اجل  من  البطولة  جوالت  بقية 
فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  البقاء  يف  حظوظه 
فريقهم  استفاقة  على  يعولون  النصرية  انصار 
هم  ها  البطولة«  من  العودة  مرحلة  يف  املفضل 
اليوم يستفيقون على وقع النكسات املتتالية بعد 
جترع رفاق فوزي يايا لثالث هزائم متتالية امام 
ثم   )1-0( وزو  بتيزي  القبائل  شبيبة  من  كل 
الضيف  امام  اوت«   20« مبلعب  املذل  السقوط 
االثنني  أمس  أخيرا  و   »)3-0( الشلف  اوملبي 
البلوزدادي )0-1( ومن أجل جتنب  الغرمي  امام 
املصير املظلم الذي بات يلوح يف األفق« أصبح 
قبل  ما  املركز  يحتل  الذي  داي«  حسني  نصر 
االخير ب15 نقطة« مجبرا انطالقا من املقابلة 
بلعباس«  احتاد  فيها  سيستقبل  التي  املقبلة 
ان  باعتبار  كامال«  بالزاد  الفوز  و  التدارك  على 
اي نتيجة اخرى دون الفوز ستعني الدخول يف 
نفق مظلم سيكون اخلروج منه غاية يف الصعوبة 
داي  حسني  نصر  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 
بحاجة لتضافر جهود اجلميع من اجل اخلروج 
الفريق  ادارة  فضلت  االمان«  بر  الى  بالفريق 
مرحلة  يف  العناصر  خيرة  خدمات  يف  التفريط 
التونسية  االندية  لفائدة  الشتوية  التحويالت 

على وجه اخلصوص وانطلق النزيف يف تشكيلة 
محمد  الواعد  املركزي  املدافع  مبغادرة  النصرية 
امني توقاي« شهر ديسمبر املنصرم الى الوجهة 
الرياضي  الترجي  لفريق  حتديدا  و  التونسية 
األخيرتني  النسختني  افريقيا يف  بطل  التونسي 
احسن  على  الدور  جاء  قليلة«  اسابيع  وبعد 
 5 صاحب  زردوم«  رضوان  الفريق  يف  هداف 
اهداف يف مرحلة الذهاب« الذي كانت وجهته 
صفوف  ضمن  التونسية  االراضي  اآلخر  هو 
مير  التي  املرحلة  ورغم صعوبة  الساحلي  النجم 
تسريح  يف  تتوان  لم  اإلدارة  ان  اال  الفريق  بها 
مواقي«  احلسني  دادي  امليدان  وسط  العب 
مثل  مثله  الساحلي كذلك«  بالنجم  لاللتحاق 
املدافع نوفل خاسف الذي كانت وجهته فرنسا 
و حتديدا نادي بوردو وتبقى هذه االستراتيجية 
العاصمي  الفريق  إدارة  قبل  من  املعتمدة 
قبل  من  خاصة  االنتقادات  من  العديد  تثير 
يف  التفريط  فكرة  يهضموا  لم  الذين  املناصرين 
يبقى  الذي  الوقت  يف  العناصر  خيرة  خدمات 
فيه فريقهم املفضل بحاجة خلدمات كل العبيه 
من أجل حتقيق هدف البقاء ويبقى عامل عدم 
اإلستقرار على مستوى العارضة الفنية للفريق« 
سببا آخرا يف الوضعية التي يعيشها نصر حسني 
تعاقبوا  مدربني  ثالثة  ان  باعتبار  حاليا«  داي 
منذ بداية املوسم« ويتعلق االمر بكل من رزقي 
آيت  احلالي  املدرب  و  عجالي  خلضر  و  رمان 
جودي الذي سلطت عليه أمس االثنني عقوبة 
وسائل  للرسميني يف  »انتقاده  بسبب  مقابلتني 

اعالمية«.

ماليني  عشرة  قيمة  النادي  إدارة  حددت 
اجلولة  يف  احملقق  االنتصار  منحة  سنتيم، 
ميدان  يف  احلراش  احتاد  الضيف  أمام  األخيرة، 
مسعود زوغار، وشرع املسيرون يف جمع السيولة 
املالية الكافية، حيث كان األمل يف توزيعها قبل 
لعب لقاء اجلولة املقبلة أمام احتاد عنابة...ورغم 
مولودية  تشكيلة  حققته  الذي  األخير  االنتصار 
العلمة على حساب احتاد احلراش وبثنائية أكدت 
قوة »البابية« يف بطولة هذا املوسم، إال أن سلسلة 
أن  يريد  الذي  الفني  الطاقم  أرهقت  اإلضرابات 
عنابة  احتاد  أمام  القادمة  للمقابلة  يحضر العبيه 
مبلعب هذا األخير، وقال مدرب الفريق مصطفى 
املقبلة  اجلولة  لقاء  يف  سيبحث  فريقه  إن  سبع 
حتقيق  عن  عنابة،  احتاد  األرض  صاحب  أمام 
العودة  أو  التعادل  فرض  سواء  ايجابية،  نتيجة 
بالزاد كامال يف حال ساعدته الظروف، وهذا من 
أجل تأكيد الفوز املستحق يف اجلولة املاضية أمام 
احتاد احلراش، مضيفا أن »البابية« ستلعب املوعد 
املقبل بتعداد مكتمل دون تسجيل أي غيابات، 
عودة  على  الطبي  الطاقم  تأكيد  بعد  خاصة 
األسبوع  تدريبات  يف  وزرقني،  سويعد  املصابني 
مواصلة  هو  الوحيد  أنتخوفه  اجلاري.مشيرا 
األحد  منذ  الالعبني  أعلنه  الذي  اإلضراب 

املاضي وأكد التقني العاصمي أن الفريق بحاجة 
إلى فوز خارج الديار، حتى يتسنى لها االرتقاء 
الترتيب، واالقتراب أكثر من أصحاب  يف سلم 
املراتب األولى...هذا ويبحث املدرب مصطفى 
سبع عن حتقيق ثالث انتصار للفريق خارج أسوار 
قد  »البابية«  كانت  حيث  زوغار  مسعود  ملعب 
حققت انتصارين فقط بعيدا عن العلمة، وكان 

ذلك أمام دفاع تاجنانت وأوملبي أرزيو يف مرحلة 
الذهاب وقد اشترط املدرب مصطفى سبع على 
إدارة النادي، احلجز ليلة اجلمعة يف أحد الفنادق 
املتواجدة يف مدينة قاملة، حيث رفض املبيت يف 
وذلك  عنابة،  مدينة  املتواجدة يف  الفنادق  أحد 
قبل  قليلة  ساعات  العبيه  عن  الضغط  إلبعاد 

موعد املباراة.

مولودية العلمة 

10 ماليين سنتيم نظير الفوز على الحراش

أهلي البرج
بن حمادي غاضب من بوعكاز

عقد أنيس بن حمادي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي البرج، اجتماعا طارئا 
مع املدرب التونسي، معز بوعكاز، لالستفسار عن وضعية الفريق، وأسباب تراجع 

نتائجه يف الدوري...وطالب بن حمادي بتوضيحات حول تراجع مردود التشكيلة، 
خالل مباراة الديربي أمام وفاق سطيف، حيث ظهر الفريق عاجزا، ولم يستطع مجاراة 

النسق العالي، الذي فرضه أشبال التونسي نبيل الكوكي وكشف أن املدير العام 
للنادي البرايجي، شدد خالل اجتماعه بالفني التونسي، على ضرورة إيجاد حل 

ألزمة النتائج، التي مير بها الفريق يف اجلوالت األخيرة وأكد بن حمادي ضرورة العودة 
إلى سكة االنتصارات، بدءا من املباراة املقبلة أمام شباب قسنطينة، من أجل تهدئة 

األوضاع، وامتصاص غضب األنصار ويحتل أهلي البرج املركز الثالث عشر، يف جدول 
ترتيب الرابطة احملترفة األولى، برصيد 22 نقطة.

وفاق سطيف
فهــد حلفايـة يمثـل اليـوم 

أمـام لجنـة االنضبـاط
قررت جلنة االنضباط 
التابعة للرابطة اجلزائرية، 
استدعاء املدير العام لوفاق 
سطيف، فهد حلفاية، من 
أجل االستماع إلى أقواله، 
اليوم اخلميس، على خلفية 
هجومه ضد احلكام وكان 

فهد حلفاية قد اتهم حكام 
مواجهة وفاق سطيف 

ضد شباب قسنطينة يف 
كأس اجلزائر، باحلصول على 
رشوة من أجل تسهيل مهمة 
اخلصم ورغم تقدمه باالعتذار 
عقب نهاية املواجهة، إال أن 
حكم الساحة لياس بوكواسة، دون يف تقريره، تهجم حلفاية على الطاقم التحكيمي 

ومراقب اللقاء، بني الشوطني، واتهامه لهم بالفساد والرشوة ومن املنتظر أن تفرض جلنة 
االنضباط، عقوبات قاسية يف حق فهد حلفاية، خاصة وأنها أكدت يف وقت سابق، 

رفضها أي هجوم على احلكام، أو إطالق اتهامات باطلة ضدهم.

نجم مقرة
حاج مرين يعلق فشله في بلعباس 

عـلى مشجـب سذاجة الالعبيـن
عبر مدرب جنم مقرة حاج مرين عن تأسفه للخسارة القاسية، وغير املنتظرة يف 

بلعباس على يد »املكرة« بثالثية وقعها  بلحوسيني، معتبرا األخطاء الفردية، السبب 
الرئيسي التي جعلت التشكيلة تنهار، وتهدي الفوز لالحتاد.

 وقال مرين عقب نهاية املواجهة، إن النتيجة الفنية ال تعكس فزيونومية املباراة، 
التي عرفت يف نظره شوطني مختلفني، موضحا أن فريقه كان قاب قوسني أو أدنى من 

العودة يف النتيجة، خالل العشرين دقيقة األولى من املرحلة الثانية، بعد تقليص الفارق 
من طرف دمان، قبل أن يتلقى هدفا ثالثا.

 من جهة أخرى، أعاب مدرب النجم على الالعبني نقص التركيز وغياب 
اجلرأة الهجومية، داعيا إلى ضرورة وضع هذه النكسة، يف طي النسيان والتركيز على 

بقية املشوار.

اتحاد الحراش 
الكواسر يطالبون الالعبين 
بالمزيــد مـن الجديــة

عّبر العديد من أنصار احتاد احلراش عن استيائهم العميق لتراجع نتائج الصفراء 
يف الدوري احمللي، حيث تنقلت مجموعة منهم إلى تدريبات الفريق؛ حيث التقوا 

بالالعبني والطاقم الفني، ووضعوهم يف صورة األحداث، والوضعية العامة للنادي الذي 
يواجه شبح السقوط هذا املوسم. وتعقدت مأموريته أكثر يف البقاء ضمن الرابطة الثانية 
احملترفة بعد اخلسارة التي ُمني بها ضد مولودية العلمة بثنائية برسم اجلولة 19... وعلى 
صعيد آخر، تلّقى الطاقم الفني لفريق احتاد احلراش، ضربة موجعة، عقب تأكد غياب 

الالعب فارس بن عبد الرحمان عن اجلولتني القادمتني من الرابطة الثانية احملترفة، 
بسبب العقوبة املسلطة عليه من طرف جلنة االنضباط التابعة للرابطة احملترفة لكرة القدم 
وكان املدافع احملوري لفريق احتاد احلراش، تعّرض للعقوبة بلقاءين إثر طرده من مواجهة 
فريقه األخيرة ضد مولودية العلمة )-0 2( برسم اجلولة 19 من الرابطة الثانية، بسبب 
»خشونة يف اللعب«، حسبما أعلنت عنه جلنة االنضباط أول أمس؛ ما يعني غيابه 
رسميا عن اللقاء القادم ضد أوملبي أرزيو، والذي يليه أمام شبيبة بجاية ومير الفريق 

احلراشي بفترة صعبة، ويصارع من أجل البقاء يف الرابطة الثانية، وليس يف صاحله أبدا 
غياب أحد أبرز ركائزه؛ كونه يف أمّس احلاجة لعنصر من أصحاب اخلبرة مثل فارس بن 

عبد الرحمان يف قادم اجلوالت.

نصر حسين داي

آيت جودي يطمئن ويعد بتحقيق البقاء
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أغلى  قائمة  الدولي اجلزائري رياض محرز يتصدر  يزال  ال 
الصفقات العربية على مّر التاريخ، رغم إعالن انتقال النجم 
املقبل،  الصيف  تشيلسي،  نادي  إلى  زياش  حكيم  املغربي 
مقابل 40 مليون أورو وخمسة ماليني كحوافز إضافية، حال 
الصفقة  قيمة  شخصي...  اتفاق  إلى  الطرفني  توصل 
أغلى  قائمة  الثالث ضمن  املركز  يف  زياش  وضعت 
الدولي  بعد  التاريخ  طوال  العرب  الالعبني 
املصري محمد صالح واجلزائري رياض محرز 
جنم مانشيستر سيتي اإلجنليزي الذي انتقل 
 2018 جويلية  يف  السيتي  إلى  ليستر  من 
أورو... ألف  و800  مليون   67 بقيمة 
 10 أغلى  قائمة  فإن  محرز  إلى  وباإلضافة 
جزائريني  العبني  ضمت  عربية  صفقات 
إسالم  باملهاجم  األمر  ويتعلق  آخرين 

سليماني، الذي جاء يف املركز الرابع بعد انتقاله من سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي إلى ليستر سيتي اإلجنليزي يف أوت 2016 يف 
بن  نبيل  بينما حل  أورو،  ألف  و500  مليونا   30 بلغت  صفقة 
طالب الذي انتقل من توتنهام اإلجنليزي إلى شالك 04 األملاني 

يف جويلية 2017 بقيمة 19 مليون أورو.
جاءت قائمة أغلى 10 صفقات عربية على النحو التالي:

1( اجلزائري رياض محرز )من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي 
/ جويلية 2018(: قيمة الصفقة 67 مليونا و800 ألف أورو.

جويلية   / ليفربول  إلى  روما  )من  صالح  محمد  املصري   )2
2017(: قيمة الصفقة 42 مليون أورو.

3( حكيم زياش )من أجاكس إلى تشيلسي / جوان 2020(: 
قيمة الصفقة 40 مليون أورو.

4( اجلزائري إسالم سليماني )من سبورتينغ 

 30 الصفقة  قيمة   :)2016 أوت   / سيتي  ليستر  إلى  لشبونة 
مليونا و500 ألف أورو.

5( املهدي بن عطية )من روما إلى بايرن ميونيخ / أوت 2014(: 
قيمة الصفقة 28 مليون أورو.

أوت   / فالنسيا  إلى  موناكو  )من  النور  عبد  أمين  التونسي   )6
2015(: قيمة الصفقة 22 مليون أورو.

جانفي   / إشبيلية  إلى  ليغانيس  )من  النصيري  يوسف   )7
2020(: قيمة الصفقة 20 مليون أورو.

8( سفيان أمرابط )من فيرونا إلى فيرونتينا / جانفي 2020(: 
قيمة الصفقة 20 مليون أورو.

9( اجلزائري نبيل بن طالب )من توتنهام إلى شالك / جويلية 
2017(: قيمة الصفقة 19 مليون أورو.

10( سفيان بوفال )من ليل إلى ساوثهامبثون / أوت 2016(: 
قيمة الصفقة 18 مليونا و700 ألف أورو.

في الدوريات األوروبية

محرز أغلى العب عربي وسليماني رابعا 

 أكد جنم املنتخب الوطني، اسماعيل بن ناصر، أن زالتان ابراهيموفيتش، يضيف الكثير لنادي »أي سي ميالن«، 
مشيرا إلى أن خبرة األخير تساعد الفريق على حتسني النتائج، كما يعتبره مثاال يقتدى به وأكد بن ناصر أن 

الّلعب الى جانب السويدي ابراهيموفيتش هو حلم حتقق بالنسبة له خاصة بعد ان وصفه بالالعب املثالي وقال 
بن ناصر، يف تصريحات صحفية منقولة عن موقع »سكاي سبور« ان النجم السويدي، من بني أساطير كرة القدم: 

»ابراهيموفيتش، هو بطل ومثال بالنسبة لي، يف بعض األحيان آخذ رأيه يف بعض األمور التي أقوم بها يف امللعب، ملعرفة إن كانت صحيحة أم ال.. إنه 
يساعدنا ويعلمنا أشياء كثيرة، إنه إضافة حقيقية للفريق«.

يبقى هدف »أي سي ميالن«، هو املشاركة يف رابطة األبطال األوروبية املوسم املقبل، بحسب بن ناصر: »يجب ان ننهي املشوار يف أحسن مرتبة إذا أردنا املشاركة يف 
دوري األبطال، وسنفعل كل شيء من أجل حتقيق ذلك«.

يشار الى أن بن ناصر، إلتحق بفريقه احلالي صيف العام املاضي، قادما من نادي امبولي، وتدريجيا ضمن مكانته األساسية، حيث بات املدرب بيولي، يعتمد عليه كثيرا 
يف خط وسط امليدان، علما ان الالعب اجلزائري، لم يجد أي صعوبة يف التأقلم مع الفريق، وهو يقدم مستويات كبيرة من لقاء آلخر، علما أنه كان أحد أبرز الالعبني يف 

لقاء القمة ضد جوفنتوس، يف ذهاب نصف نهائي كأس ايطاليا.

اسماعيل بن ناصر:

مـع أسطــورة مثــل زالتــان 
سنتأهـــل لرابطــة األبطــال

رفع مدرب منتخب زميبابوي اجلديد، 
الكرواتي زدرافكو لوغارودزيتش، 
التحدي قبل شهر من مواجهة 

املنتخب الوطني يف تصفيات كأس أمم 
إفريقيا، من خالل إطالقه لتصريحات 

»مستفزة« تّوعد من خاللها أشبال 
بلماضي بشر هزمية ذهابا وإيابا، 

حيث أكد التقني الكرواتي يف أحدث 
تصريحاته اإلعالمية أن »سقوط« 
»اخلضر« سيكون على يد كتيبته، 

شهر مارس املقبل.
معلوم أن املنتخب الوطني سيستقبل 
نظيره الزميبابوي بتاريخ 23 من شهر 
مارس املقبل، على ملعب مصطفى 
تشاكر« يف البليدة، حلساب اجلولة 
الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 
2021 املقررة يف الكاميرون، على أن 
تلعب مباراة اإلياب وحلساب اجلولة 
الرابعة من ذات املسابقة يف العاصمة 
»هاراري« بتاريخ 31 من الشهر ذاته 

على »امللعب الوطني هراري«.
قال التقني الكرواتي اجلديد، يف 
آخر تصريحات خّص بها صحيفة 

»دايلي نيوز« احمللية، إنه وأشباله لن 
يدخلوا مواجهة املنتخب اجلزائري 
يف ثوب الضحية، وإمنا هم قادرون 

على إعطاء منافسهم درسا 
يف كرة القدم، حيث قال 
زدرافكو لوغارودزيتس يف 

هذا الصدد: »صحيح 
أننا نحترم املنتخب 

اجلزائري، لكن ال يجب 
تضخيمه.. أرضية 

امليدان ستكون الفاصل 
بيننا وسنفوز عليهم«.

جدير بذكره أن املنتخب 
الوطني الذي لم ينهزم 
يف 18 مناسبة، خالل 

فترة إشراف بلماضي عليه، كان قد 
واجه نظيره الزميبابوي، بتاريخ   15 

جانفي 2017 يف إطار كأس 
أمم إفريقيا التي جرت 
يف الغابون، ضمن 

اجلولة األولى 
من منافسات 

املجموعة الثانية 
حيث تعادل 
يوما »اخلضر« 

بهدفني 
ملثليهما أمام 

»محاربي« 
زميبابوي.

قبل شهر من المواجهة

مدرب منتخب زيمبابوي 
يتوعــد الخضـــر

في دوري أبطال آسيا
 باليلــي يثمــن الفـــوز
 علـى استقـالل طهـران 

قّدم اجلزائري يوسف باليلي وعده جلمهور األهلي السعودي خاصة بعد الفوز احملقق أمام استقالل 
طهران يف دوري أبطال آسيا وقال باليلي يف تصريحات صحفية: »احلمد هلل على الفوز أمام 
استقالل طهران، ونشكر الزمالء والطاقم الفني والطبي«.وأضاف: »كان مطلوب مني أن 

أساعد زمالئي وقمت بالواجب وأشكر اجلمهور الذي ساندنا«. وتابع: »الالعبني كانوا على قد 
املسؤولية خاصة بعد كالم املدرب والرئيس واألمير، ان شاء اهلل سنسعدهم يف قادم املواعيد«. 

يف حني ختم كالمه: »نحن نريد أن نفرح اجلمهور وأن نهديه لقبا على األقل هذا املوسم«.

منتظر هذا السبت ضد هوفينهايم 
بن سبعيني جاهز للعودة

كشفت مصادر صحفية أملانية، أّن اجلزائري »رامي بن سبعيني« سيكون جاهزا 
ملواجهة »هوفينهامي« السبت املقبل وأكدت ذات املصادر، أن املدافع اجلزائري كان غائبا 
عن الفريق منذ 21 ديسمبر املاضي بسبب اإلصابة العضلية التي تعرض لها يف ذات 
السياق، ستكون عودة »بن سبعيني« مهمة للناخب الوطني »جمال بلماضي« قبل 

مواجهة »زميبابوي« شهر مارس املقبل.

بعد تألقه في ميالن

أزمــة فــي ليـون بسبـب بـن ناصـر
يتواجد رئيس نادي أوملبيك ليون، جون ميشال أوالس يف حرج شديد، بعدما إستحضر اإلعالم الفرنسي، رفضه إلستقدام إسماعيل بن ناصر وأشارت مجلة 

»أونز مونديال«، بأن إدارة »لوال«، خضعت للثنائي البرازيلي جونينيو وسيلفينيو، الصيف املاضي، واللذين لم ُيرحبا بفكرة ضم اجلزائري وأكد ذات املصدر، بأن 
ُمسيري الفريق، يتواجدون يف موقف ال ُيحسدون عليه، بإعتبارهم فضلوا البرازيلي تياغو مينديس على جنم اخلضر وما زاد الطني بلة، هو أن مينديس لم يتمكن 
حلد الساعة من فرض نفسه مع ليون، يف وقت حتول بن ناصر لركيزة يف امليالن وأكدت »أونز مونديال«، بأن ممثل منطقة »الرون«، كان قادرا على إستقدام جنم 

إميبولي السابق بقيمة أقل من املصروفة على مينديس.

ضد سباهان أصفهان اإليراني

بونجــاح يتألــق بتمريرتيــن حاسمتيــن
قاد النجم الدولي اجلزائري بغداد بوجناح فريقه السد القطري لقهر سباهان أصفهان اإليراني بثالثية دون رد...املواجهة التي تدخل حلساب اجلولة الثانية من دور 
مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أسيا لُعبت مبلعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة...«بوجناح« الذي شارك أساسيا صام عن التهديف لكنه بصم 

على متريرتني حاسمتني يف الهدفني األول والثاني للسد يف الدقيقتني 51 و72، والذين وقعهما أكرم عفيف وحسن الهيدوس على التوالي.
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أندرو روبرتسون )العب ليفربول(:

 »العبو أتلتيكو احتفلوا كأنهم 
حققوا التأهل«

أتلتيكو يسقط ليفربول والحسم مؤجل

ق.ر

ضيفه  االسباني  مدريد  أتلتيكو  أسقط 
-1صفر،  اللقب  حامل  االجنليزي  ليفربول 
ابطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  الثالثاء 
»واندا  ملعب  على  القدم  كرة  يف  اوروبا 
متروبوليتانو« حيث تّوج ليفربول بنهائي املوسم 
ساوول  سجل  توتنهام،  مواطنه  امام  املاضي 
الرابعة،  الدقيقة  يف  باكرا  الفوز  هدف  نيغويز 
الدوري  متصدر  على  صعبة  مباراة  ليفرض 
مارس   11 يف  »انفيلد«  ملعب  يف  االجنليزي 
املباراة  لالندية،  العالم  بطل  ليفربول،  ودخل 
الدوري  يف  الصارخة  هيمنته  ظل  يف  مرشحا 
االجنليزي واقترابه من التتويج للمرة االولى يف 
ثالثة عقود، اذ يتقدم مانشستر سيتي حامل 
انصار  كان  املقابل،  يف  نقطة  بـ25  اللقب 

ملوسمه  نظرا  مستبعد  فوز  يف  يأملون  اتلتيكو 
بدأ  رائعة  مواسم  سبعة  املتواضع...فبعد 
املدرب  مستقبل  بخصوص  يساورهم  الشك 
من  جعل  الذي  سيميوني  دييغو  األرجنتيني 
»روخيبالنكوس« طرفا مباشرا يف املنافسة على 
دوري  الى  والتأهل  راهنا(  )رابع  الليغا  لقب 
قريبا  كان  الذي  سيميوني  لكن  اوروبا  ابطال 
 2014 مرتني عامي  املسابقة  بلقب  الظفر  من 
مدريد،  ريال  غرميه  أمام  عندما خسر  و2016 
فيليكس  جواو  البرتغالي  اليافع  العبه  افتقد 
مليون   126 بلغت  قياسية  بصفقة  القادم 
يورو، وذلك بسبب االصابة وجاءت تشكيلة 
الوسط  بالعب  دفع  بعدما  مفاجأة  سيميوني 
احلديث  اثر  أساسيا،  ليمار  توما  الفرنسي 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  الفريق يف  تركه  عن 
فمن  مثالية،  اتلتيكو  بداية  وكانت  االخيرة 

فابينيو،  البرازيلي  قدم  من  ارتدت  ركنية 
تابعها على باب املرمى العب الوسط ساوول 
نيغويز يف شباك البرازيلي اليسون بيكر مفتتحا 
التسجيل بهدف اول له هذا املوسم يف املسابقة 
لوال  االرقام  يعزز  اتلتيكو  وكاد   .)4( القارية 
الفارو  مع  خطيرة  مواجهة  صد  الذي  بيكر 
موراتا من مسافة قريبة )26(. وأنهى ليفربول 
الشوط االول باستحواذ بلغ %71، لكن دون 
محمد  املصري  هجومه  لنجوم  حقيقية  فرص 
والبرازيلي  مانيه  ساديو  السنغالي  صالح، 
هدف  تعويض  عليه  وتعني  فيرمينو،  روبرتو 
الشوطني،  بني  كلوب  وأراح  املبكر  اتلتيكو 
مانيه العائد من اصابة ودفع بالبلجيكي ديفوك 
اوريغي لتنتهي املواجهة بفوز صغير لكنه هام 
يبقى  احلسم  لكن  االسبانية  العاصمة  ألبناء 

مؤجال إلى موقعة األنفيلد.

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو  أمام  فريقه  خسارة  على  لليفربول،  األيسر  الظهير  روبرتسون،  أندرو  علق 
مدريد بهدف دون رد، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سي«:  بي  »بي  البريطانية  اإلذاعة  هيئة  أبرزتها  تصريحات  يف  روبرتسون  وقال 
»هدف املباراة؟ لقد ارتدت الكرة من ركلة ركنية وكانت قريبة ولم يكن هناك تسلل«. 
وأضاف: »منْحنا أتلتيكو أفضل بداية ممكنة، وهذا جعل كل اجلماهير تدعم الفريق، 

قبل أن يبدؤوا يف التراجع وتلقي الضغط من العبي ليفربول«.
وتابع: »قدمنا أداًء جيًدا ونعلم أنه كان ميكننا أن نظهر بشكل أفضل. لدينا مباراة 
ثانية لقلب النتيجة«. وأمت: »العبو أتلتيكو مدريد احتفلوا وكأنهم حققوا التأهل بعد 

املباراة. إنهم سيأتون إلى أنفيلد، ونعلم أن اجلماهير ستكون متواجدة لدعمنا هناك«.

دييغو سيميوني )مدرب أتلتيكو مدريد(: 

»كان بإمكاننا الفوز بنتيجة 
أكبر أمام ليفربول«

أعرب دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن سعادته باالنتصار بهدف على 
تصريحات  وقال سيميوني، يف  أوروبا  أبطال  دوري  الـ16 من  دور  ذهاب  ليفربول، يف 
منافس  ضد  توقعناها،  التي  املباراة  كانت  »لقد  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  نقلتها 
قوي للغاية، والعبني يتمتعون بقوة جسدية كبيرة، ونحن استجبنا بشكل جيد جًدا 
النتيجة، حتى يف  للحفاظ على  بها  للعب  التي اضطررنا  بالطريقة  البداية، ولعبنا  يف 
فريق  نحن  »الدفاع؟  النتيجة«.وأضاف:  زيادة  بإمكاننا  كان  املرتدة  الهجمات  بعض 
يلعب بجماعية، ولو لم يشارك املهاجمون يف الدفاع ملا ظهر الفريق بهذا الشكل، حيث 
نعرف  كنا  لكننا  كبير،  منافس  ضد  صعبة  مباراة  وكانت  جيدة،  مبهمة  اجلميع  قام 
للغاية، فهم متخصصون يف  نريده«.وتابع: »ليفربول لعب بشكل جيد  الذي  الهدف 
للعمق«.وواصل: »بدأنا  السرعة وأطراف تدخل  الكثير من  سرقة األهداف، ولديهم 
املباراة برغبة يف الفوز، وحني بدأنا الطريق نحو ملعب املباراة كان االستقبال رائًعا من 
اجلماهير، ويف السنوات الثماني التي قضيتها يف النادي، لم أَر مثل هذا االستقبال«. 
واختتم: »مباراة اإلياب؟ التأهل الزال متاحا للفريقني، وسنواجه فريقا قوًيا اعتاد على 

املباريات الكبيرة يف ملعبه«.

11 هدفا في 7 مقابالت

هاالند يدخل تاريخ دوري 
األبطال من 3 أبواب

هز  هاالند  إيرلينج  النرويجي  واصل 
وذلك  دورمتوند،  بوروسيا  بقميص  الشباك 
يف  جيرمان،  سان  باريس  مواجهة  خالل 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
الفريق  شباك  صيد  يف  هاالند  وجنح 
أسود  مع  ظهور  أول  يف  بهدفني،  الباريسي 
شبكة  وبحسب  األبطال  بدوري  الفيستيفال 
»أوبتا« لإلحصاءات، فإن صاحب الـ19 عاًما 
تاريخ دورمتوند يسجل يف  بات أول العب يف 
أملانيا  وكأس  »البوندسليغا  يف  األول  ظهوره 
إلى  بذلك  هاالند  األبطال«.ووصل  ودوري 

هدفه الـ11 منذ وصوله إلى دورمتوند يف امليركاتو الشتوي، وذلك رغم مشاركته يف 7 مباريات 
فقط بكافة البطوالت، وهو ما لم يفعله أي العب يف تاريخ البوندسليغا.

وأشارت الشبكة إلى جناح هاالند يف تسجيل أكبر عدد من األهداف بني كافة العبي 
املاضي  الفريق يف جانفي  مع  األول  منذ ظهوره  وذلك  الكبرى،  الـ5  األوروبية  الدوريات 
مع  يسجل  عاًما   20 حتت  العب  ثاني  بات  هاالند  بأن  فأفادت  »سكواكا«  شبكة  أما 
تاريخ دوري األبطال، بعد كيليان مبابي، جنم سان جيرمان  فريقني مختلفني على مدار 
وأصبح النجم النرويجي أول العب يف تاريخ البطولة يسجل لفريقني مختلفني يف موسم 
تاريخ  يف  أصغر العب  ليصبح  األبطال،  دوري  يف  أهداف   10 إلى  هاالند  ووصل  واحد 
البطولة يفعل ذلك يف موسم واحد وجنح املهاجم الشاب يف معادلة سجل البولندي روبرت 
ليتقاسما سوًيا صدارة قائمة هدايف دوري األبطال  بايرن ميونخ،  ليفاندوفسكي، مهاجم 

هذا املوسم برصيد 10 أهداف.

تابع النروجي الشاب ارلينغ هاالند هوايته 
وسجل ثنائية منحت بوروسيا دورمتوند االملاني 
الفوز على ضيفه باريس سارن جرمان الفرنسي 
1-2، يف ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 
وتقدم هاالند لدورمتوند يف الدقيقة 69، لكن 
سريعا  عادل  نيمار  العائد  البرازيلي  النجم 
)75(، قبل ان يطلق هاالند القادم من الدوري 
 .)77( الفوز  فريقه  منحت  قذيفة  النمساوي 
ولم تصب هذه النتيجة ضمن مسعى النادي 
هذا  يف  الزمه  الذي  النحس  لفك  الباريسي 

برشلونة  امام  االخيرة  الثالثة  املواسم  يف  الدور 
يونايتد  ومانشستر  االسبانيني  مدريد  وريال 
دورمتوند،  يتطلع  املقابل  يف  تواليا  االجنليزي 
بطل 1997 ووصيف نسخة 2013 عندما خسر 
بفريق  لالطاحة  ميونيخ،  بايرن  مواطنه  أمام 
الذي اشرف على  السابق توماس توخل  مدربه 
دورمتوند  وعول  و2017   2015 بني  دورمتوند 
املاضي  الشهر  القادم  عاما(   19( هاالند  على 
من ريد بول سالزبورغ النمسوي بعشرين مليون 
مع  املجموعات  دور  يف  أهداف   8 وسجل  يورو 
فريقه السابق واضاف التاسع والعاشر ضد سان 
جرمان، ليتساوى يف صدارة الئحة الهدافني مع 
روبرت  البولندي  الدولي  ميونيخ  بايرن  مهاجم 
الفارع  املهاجم  ويتألق  املتصدر  ليفاندوفسكي 
وسجل  اجلديد  فريقه  مع  كبير  بشكل  الطول 
يف  مباريات  سبع  يف  هدفا   11 االن  حتى  له 
بات  املاضي،  أيلول  ويف  املسابقات  مختلف 
أصغر  ثالث  يوما  و58  عاما   19 هاالند يف سن 
البلجيكي(  العب يسجل هاتريك )ضد غنك 
اإلسباني  خلف  العريقة  القارية  املسابقة  يف 
وعاد  روني  واين  واإلجنليزي  غونزاليز  راوول 
الى  العالم،  يف  العب  أغلى  نيمار،  البرازيلي 
تعافيه  بعد  الفرنسي  الدوري  متصدر  تشكيلة 
اربع  آخر  عن  ابعدته  اضالعه  يف  اصابة  من 

مباريات لفريقه ويف ظل عودة نيمار الذي لعب 
واالرجنتيني  مبابي  كيليان  الشاب  جانب  الى 
االرجنتيني  الهداف  جلس  ماريا،  دي  انخل 
هداف  مع  البدالء  مقاعد  على  ايكاردي  ماورو 
النادي التاريخي االوروغوياني ادينسون كافاني، 
فيما لم يجر توخل سوى تبديال وحيدا يف املباراة 
وفيا  فافر  لوسيان  السويسري  بقي  املقابل،  يف 
فرانكفورت  اينتراخت  سحقت  التي  للتشكيلة 
-4صفر يف الدوري احمللي نهاية االسبوع املاضي 
براندت  ويوليان  القائد ماركو رويس  ومع غياب 
ارلينغ  النروجي  الشابان  لعب  بسبب االصابة، 
بداية  منذ  سانشو  جايدون  واالنكليزي  هاالند 
دورمتوند  اعلن  املباراة،  انطالق  وقبل  اللقاء 
اميري  املعار  الدفاعي  وسطه  عقد العب  تثبيت 
جان من يوفنتوس بطل ايطاليا ووجه نيمار أول 
قائم  جانب  الى  حرة  ركلة  من  خطيرة  رسالة 
مرتدة  ومن   .)11( بوركي  رومان  السويسري 
التمرير  بدل  ارضية  كرة  سانشو  لعب  خاطفة، 
)14(. وبعد سلسلة اخطاء على نيمار، استحوذ 
الشوط  يف   56%( الكرة  على  جرمان  سان 
االول(، مقابل مرتدات سريعة خطيرة لدورمتوند 
من  بلولبية  نافاس  عاما(   20( سانشو  واختبر 
وجه  ثم   ،)27( بصعوبة  ابعدها  املنطقة  داخل 
يف  قوية  بيسارية  املباراة  يف  رسالة  اول  هاالند 

الشباك اجلانبي )35(، لينتهي الشوط االول 
لدورمتوند  افضلية  مع  السلبي،  بالتعادل 
بالفرص ولم ينجح سان جرمان باصابة مرمى 
الثانية  للمرة  الشوط االول، وذلك  بوركي يف 
ما  االبطال،  دوري  يف  له  مباراة   41 آخر  يف 
أن  املباراة  قبل  فافر  تأكيد  االذهان  الى  أعاد 
سان  وانتظر  فريقه  مفتاح  سيكون  الدفاع 
مرمى  على  ليسدد   65 الدقيقة  جرمان حتى 
زاوية  من  مبابي  سددها  سهلة  بكرة  بوركي 
من  بكثير  اخطر  كانت  الثانية  لكن  ضيقة 
جملة بني نيمار ومبابي انهاها االخير بتسديدة 
واشتعلت   )66( بصعوبة  بوركي  انقذها  قوية 
دورمتوند  فوصل  قليلة،  دقائق  املباراة يف غضون 
من  وعرضية  جماعية  هجمة  من  الشباك  الى 
املغربي اشرف حكيمي تابعها البرتغالي رافايل 
الى  الدفاع  من  ارتدت  ارضية  بتسديدة  غيريرو 
الشباك )69(. وحمل مبابي  تابعها يف  هاالند 
االمور على عاتقه، فاخترق دفاع دورمتوند على 
تابعها  مقشرة  عرضية  ولعب  اليمنى،  جهته 
لكن   .)75( قريبة  مسافة  من  املرمى  يف  نيمار 
تقدم دورمتوند عندما استلم من  هاالند استعاد 
البديل االميركي جيوفاني رينا واطلق من خارج 
االيسر  املقص  يف  انفجرت  صاروخية  املنطقة 
مرة  يفعلها  نيمار  وكاد   .)77( نافاس  ملرمى 
ثانية بعدما تباطأ دفاع دورمتوند بالتشتيت، لكن 
 ،)81( االيسر  القائم  من  ارتدت  القريبة  كرته 
من  بدال  قريبة  مسافة  من  حكيمي  أهدر  ثم 
املباراة  ارتفعت خشونة   .)86( لهاالند  التمرير 
جرمان  سان  ثمنها  ودفع  االخيرة،  دقائقها  يف 
بانذارين لاليطالي ماركو فيراتي والبلجيكي توما 
مونييه اللذين سيغيبان عن مباراة االياب يف 11 
املباراة  وانتهت  االيقاف  بداعي  املقبل  مارس 
على وقع رأسية من املدافع البرازيلي تياغو سيلفا 

هبطت فوق عارضة دورمتوند اثر ركنية.

دورتموند يتقدم على سان جرمان
ارلينغ هاالند يقهر البي.أس.جي
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تونس 

بــوادر انفــراج فــي أزمــة »حكومـة الفخفـاخ«
وطنية  ومنظمات  تونس  يف  األحزاب  دخلت 
تشكيل  مأزق  حللحلة  حاسم  مشاورات  ماراثون  يف 
يف  انفراج«،  »بوادر  عن  حديث  وسط  احلكومة، 
االنتهاء  على  الدستورية  املهلة  فيه  تشارف  وقت 

خالل األربع والعشرين ساعة املقبلة.
فقد  إعالمية،  وكاالت  تناقلته  ما  وبحسب 
الفخفاخ  إلياس  املكلف  احلكومة  رئيس  أدخل 
تعديالت جزئية على تركيبة وزرائه، من بينها تغيير 
حقيبة وزارة تكنولوجيا االتصال التي أسندها سابقا 
لتؤول  اجلريبي  لبنى  التكتل  يف  السابقة  للقيادية 
لفاضل كرمي مدير عام شركة اتصاالت تونس. وسبق 
أن أعادت قيادات يف حزب التيار الدميقراطي سبب 
تشكيل  مشاورات  من  النهضة  حركة  انسحاب 
احلكومة يف الدقائق األخيرة بسبب متسكها بحقيبة 
وزارة تكنولوجيا االتصال، فيما من املنتظر أيضا أن 

يشمل التعديل احلكومي حقيبة وزارة الداخلية.
وطرح سابقا اسم الفاضل كرمي من قبل كل من 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمني عام احتاد 
الشغل نور الدين الطبوبي لتولي مهمة رئاسة احلكومة 
األحزاب،  برفض  اصطدم  مطلب  لكنه  املقبلة، 
بحسب ما نقلته وسائل إعالم محلية حينها. وأكد 
األمني العام املساعد الحتاد الشغل سامي الطاهري، 
الدين  نور  االحتاد  عام  أمني  خاضها  وساطات  جناح 
تشكيل  مأزق  حللحلة  اليوم  مدار  على  الطبوبي 
احلكومة ولعب دور الوساطة بني الفرقاء السياسيني 
وتقريب وجهات النظر بني النهضة والفخفاخ وحث 

اجلميع على تقدمي تنازالت. 
ومن جهته قال رئيس حزب قلب تونس نبيل 
القروي مساء الثالثاء يف تصريح إعالمي إن حكومة 
الفخفاخ ستمر وستحظى بثقة البرملان لتجنيب البالد 
سيناريو حل البرملان الذي يدفع إليه رئيس اجلمهورية 

قيس سعيد، وفق تعبيره. وسبق أن عبر القروي عن 
استعداده للمشاركة يف مفاوضات تشكيل احلكومة 
يف  بالعلن،  جتري  أن  شرط  لكن  دعوته  متت  بحال 
وقت أعرب فيه الناطق باسم احلزب صادق جبنون 
عن أملهم يف الوصول لتسوية ترضي جميع األطراف 
جتنبا للكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة والشعب 
من  قيادات  أكدت  كما  البرملان.  حل  مت  بحال 
الوطني  املجلس  نت أن  للجزيرة  تونس  حتيا  حزب 
االستثنائي للحزب والذي عقد منذ قليل، قرر منح 
الوطنية  للمصلحة  تقديرا  الفخفاخ  حلكومة  الثقة 

وجتنيب البالد سيناريو حل البرملان.
اليوم  مساء  النهضة  شورى  مجلس  ويجتمع 
حكومة  يف  املشاركة  من  حاسم  موقف  ألخذ 
أكد  فيما  عدمه،  من  عليها  التصويت  أو  الفخفاخ 
العيادي  فتحي  الشورى  وعضو  باحلركة  القيادي 
للجزيرة نت وجود بوادر إيجابية حول موقف النهضة 
سعيد  قيس  اجلمهورية  رئيس  وكان  احلكومة.  من 
املختلفة  القراءات  حول  دستوريا  جدال  حسم  قد 
 89 للفصل  النهضة-  حركة  -خصوصا  لألحزاب 
من الدستور، واملتعلق بسيناريو حل البرملان والدعوة 
النتخابات تشريعية مبكرة بحال لم تنجح احلكومة 

يف نيل ثقة نواب الشعب.
أمس  مساء  جمعه  لقاء  خالل  سعيد  وصرح 
الشاهد  يوسف  األعمال  تصريف  حكومة  برئيس 
ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه سيمضي 
بحال  تشريعية  النتخابات  والدعوة  البرملان  حل  يف 
فشلت حكومة إلياس الفخفاخ يف نيل الثقة. وشدد 
وجتنب  سواه  دون  للدستور  االحتكام  ضرورة  على 
»التأويالت والفتاوى غير البريئة، وغير القائمة على 

أسس علمية«، وفق تعبيره.
وكاالت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن املهلة التي حددها 
للمرة  النظام  يحذر  وإنه  االنتهاء،  على  شارفت  قد  السوري  للنظام 
تفاهم  حدود  إلى  واالنسحاب  إدلب  يف  هجماته  لوقف  األخيرة 

سوتشي.
إصرار  على  التركي  بالبرملان  ألقاها  كلمة  يف  أردوغان  وأكد 
باألمن.  املتعلقة  مخاوفها  على  للقضاء  مبفردها  التحرك  على  أنقرة 
لتركيا  بالنسبة  آمنة  منطقة  إدلب  جعل  على  العزم  »عاقدون  وقال 
مع  احملادثات  أن  كشف  كما  ذلك«.  كلف  مهما  احملافظة  ولسكان 
تلبية مطالب بالده،  روسيا بخصوص إدلب كانت بعيدة جدا عن 
وحذر من أن شن عملية عسكرية هناك »مسألة وقت«. ووقعت أنقرة 
وموسكو اتفاقا يف 2018 إلقامة منطقة خلفض التصعيد يف إدلب، مبا 

يسمح للجانبني أيضا بإقامة نقاط مراقبة عسكرية يف املنطقة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن املهلة التي حددها 
للمرة  النظام  يحذر  وإنه  االنتهاء،  على  شارفت  قد  السوري  للنظام 
تفاهم  حدود  إلى  واالنسحاب  إدلب  يف  هجماته  لوقف  األخيرة 
سوتشي. وأكد أردوغان يف كلمة ألقاها بالبرملان التركي على إصرار 
أنقرة على التحرك مبفردها للقضاء على مخاوفها املتعلقة باألمن. وقال 
»عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة آمنة بالنسبة لتركيا ولسكان 
روسيا  مع  احملادثات  أن  كشف  كما  ذلك«.  كلف  مهما  احملافظة 
تلبية مطالب بالده، وحذر  بعيدة جدا عن  إدلب كانت  بخصوص 

من أن شن عملية عسكرية هناك »مسألة وقت«.

خلفض  منطقة  إلقامة   2018 يف  اتفاقا  وموسكو  أنقرة  ووقعت 
مراقبة  نقاط  بإقامة  أيضا  للجانبني  يسمح  مبا  إدلب،  يف  التصعيد 
عسكرية يف املنطقة. وتبادل اجلانبان اتهامات بانتهاك االتفاق منذ 
تصاعد العنف يف إدلب، وأجرى مسؤولون أتراك وروس عدة جوالت 
من احملادثات يف أنقرة وموسكو، والتقى وزيرا خارجية تركيا وروسيا 

أيضا يف مطلع األسبوع لكنهما لم يتوصال إلى حل.
من جهته، قال الكرملني إن موسكو عازمة على االستمرار يف 
بدء  احتمال  وإن  إدلب،  يف  الوضع  تأزم  ملنع  أنقرة  مع  االتصاالت 
األسوأ.  السيناريو  هو  السوري  اجليش  ضد  تركية  عسكرية  عملية 
وأضاف الكرملني أن موسكو لم تعد راضية عن تنفيذ اتفاق سوتشي، 
يف ضوء ما سماها هجمات اإلرهابيني ضد اجليش السوري واملنشآت 

العسكرية الروسية يف سوريا.
لم  موسكو  إن  الفروف  سيرغي  الروسي  اخلارجية  وزير  وقال 
وطلبت  التركية،  الروسية  املفاوضات  أي شروط جديدة يف  تقدم 
-يف  الروسي  الوزير  وأشار  فقط.  سوتشي  اتفاق  تنفيذ  أنقرة  من 
اجلانب  أن  إلى  الصفدي-  أمين  األردني  نظيره  مع  صحفي  مؤمتر 
التركي لم ينجح يف فصل املعارضة الوطنية عن اإلرهابيني ضمن 
اتفاق سوتشي، وحتى بعد عام كامل. كما  الزمنية يف  احملددات 
نفى الفروف وجود حديث عن العودة إلى ما كان عليه الوضع يف 

إدلب قبل عام ونصف العام.
ق.د

أردوغان:

 المحادثـــات مــــع روسيـــا 
بخصوص إدلـب لـم تكـن مرضيـة 

فرنسا تفرض قيودا على استقدام 
األئمة والمعلمين من دول إسالمية
قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إنه سيفرض قيودا على إيفاد دول أجنبية أئمة 

ومعلمني إلى البالد، وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر »الشقاق«.
وكان ماكرون يتحاشى من قبل الدخول يف قضايا متعلقة باجلالية املسلمة يف البالد، وهي 
األكبر يف أوروبا، وكان تركيزه ينصب على اإلصالحات االقتصادية. لكن يف تدخل قبل أقل 
من شهر من االنتخابات البلدية، قال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظاما ترسل مبوجبه اجلزائر 

واملغرب وتركيا أئمة للوعظ يف مساجد فرنسا.
وأضاف يف مؤمتر صحفي مبدينة مولوز )شرق( أن إنهاء هذا النظام »يف غاية األهمية لكبح 
النفوذ األجنبي والتأكد من احترام اجلميع لقوانني اجلمهورية«. وقال ماكرون إن هذه الدول 

توفد ثالثمئة إمام إلى فرنسا سنويا، وإن 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه األعداد. 
وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة -التي متثل اإلسالم يف فرنسا- إيجاد سبل لتدريب 

األئمة على األراضي الفرنسية، والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية وعدم نشرهم 
أفكارا متشددة.

وذكر ماكرون أن جزءا من املجتمع »يريد أن يطور مشروعا سياسيا جديدا باسم 
اإلسالم« الفتا إلى أنه ال توجد مشكلة بخصوص العلمانية بالبالد، غير أنه شدد على 

ضرورة عدم استخدامها وسيلة من أجل »حرب« ستعلن حيال دين ما. وتابع »أعداؤنا هم 
أصحاب األفكار االنفصالية، وغيرهم ممن يريدون ترك اجلمهورية الفرنسية، ومن ال يتبعون 
القوانني. والرغبة يف انقطاع صلتك بفرنسا باسم دين ما أمر غير مقبول، فهذا أمر تتعني 

محاربته«. وشدد ماكرون على أنه ال توجد لديه أية خطة تستهدف اإلسالم، مضيفا »علينا 
فقط أن نتصدى لتدخالت األجانب يف املدارس واملساجد«. وأبرمت باريس اتفاقات مع 

تسعة بلدان، منها اجلزائر واملغرب وتونس وتركيا، تتيح حلكوماتها إيفاد معلمني إلى املدارس 
الفرنسية لتدريس اللغات للطالب القادمني من هذه الدول.

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق إلنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا. 
واختتم تصريحاته بقوله »لن أسمح ألي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق.. ال ميكن أن 

جتد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي. هذا ال ميكن أن يحدث«.
وكاالت
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 تكنولوجيا

هاتف محمول بقرص دوار شبيه 
بهواتف  الثمانينيات

مهندسة  صنعت  املعاصرة،  الهواتف  تعقيدات  عن  بعيدًا 
التي  التقليدية األرضية  بالهواتف  دوار شبيه  بقرص  بها  هاتفًا محمواًل خاصًا  أميركية 

كانت تستخدم يف فترة الثمانينات وما قبلها.
بالنسبة  لكن  الهاتف،  هذا  مبثل  مكاملة  إلجراء  أطول  زمنًا  األمر  يستغرق  وقد 
جلوستني هاوبت، فإن هاتفها يتميز مبزايا حديثة، كعداد إشارة ومفتاح تشغيل، إضافة 
إلى أزرار اتصال سريع، وشاشة ورق إلكترونية تظهر املكاملات الصادرة أو الواردة بسهولة 
وال تستهلك طاقة. كما استخدمت هاوبت لوحة دوائر صينية لربط مختلف مكونات 

الهاتف، ثم وضعتها يف غالف مصنوع بطابعة ثالثية األبعاد
مليء  عصر  يف  بقرص  جوال  هاتف  إلى  فعلية  حاجة  هناك  كانت  إذا  عما  وردًا 
عالم  نعيش يف  بقرص؟ ألننا  هاتف جوال  »ملاذا  أجابت:  احلديثة،  الرقمية  بالهواتف 
ملس  شاشات  ذات  هواتف  عبر  بشدة  ببعضهم  مترابطني  بأناس  مليء  ومزعج  صعب 
بالكامل، شخصيًا، ميكن  أردت شيئًا يكون ملكي  أو فهمها.  لديهم عليها  ال سيطرة 

حتسسه، ويوفر لي ذريعة لعدم إرسال رسائل نصية«.

إطالق نسخة خاصة من إكس بوكس وان.. وهذه مميزاتها

يقوم معظم المستخدمين 
بالبحث عبر غوغل باستخدام 

الهواتف الذكية، إال أن 
البحث عن صورة في غوغل 

باستخدام آيفون ليس سهال كما 
هو الحال في الحاسوب، لكن 

األمر ليس صعبًا للغاية أيضا، 
فقط يتطلب فقط بضع خطوات 

إضافية.

أعلنت شركة مايكروسوفت، بالتعاون مع شركة صناعة 
منصة  من  نسخة  إطالق  عن   ،)Nike( نايكي  املالبس 
 )Xbox One( ون  بوكس  إكس  لها  التابعة  األلعاب 
 )Jordan( ذات تصميم يحمل العالمة التجارية جوردان

الشهيرة يف كرة السلة.
بوكس  إكس  منصة  من  اخلاصة  النسخة  هذه  وتتسم 
ون بلونها األحمر، ومنط جوردان الشبيه بجلد الفيل الذي 
يغطي اجلزء العلوي من املنصة. وباإلضافة إلى املنصة، فإن 
السلة  كرة  العب  شعار  مع  حتكم  وحدة  مع  تأتي  النسخة 
القافز. ُيشار إلى أن تصميم النسخة يحاكي احلذاء الرياضي 
 )Air Jordan III Retro U( أير جوردان 3 ريترو يو

اجلديد الذي تعتزم شركة نايكي طرحه يف األسواق خالل 
األيام املقبلة.

جدر اإلشارة أيًضا إلى أن مايكروسوفت صنعت كمية 
ودعت  األلعاب،  منصة  اجلديدة من  النسخة  محدودة من 
أطلقتها  مسابقة  يف  االشتراك  عليها  احلصول  يف  الراغبني 
شباط/   27 حتى  مستمرة  وهي  تويتر،  موقع  على  الشركة 

فبراير اجلاري.
السنوات  مدى  على  أطلقت  قد  مايكروسوفت  وكانت 
املاضية العديد من النسخ اخلاصة من منصة األلعاب إكس 
بوكس ون، مبا يف ذلك نسخ محدودة أللعاب شهيرة، مثل 
 )Fortnite( وفورتنايت ،)Minecraft( ماينكرافت

ابحث عن صورك في أيفون 
بمساعدة غوغل!

من  ميكنك  تطبيقان  هناك 
يف  الصور  عن  البحث  خاللهما 
آيباد،  أو  آيفون  جهاز  من  غوغل 
تطبيق  استخدام  ميكنك  حيث 
تطبيق  تطبيق  أو  كروم  متصفح 
لك  سنعرض  سفاري،  متصفح 

كيفية استخدام االثنني.

باستخدام آيفون
الصورة  حفظ  من  أواًل  تأكد 

الصور  معرض  يف  املعنية 
ميكنك  حيث  بك،  اخلاص 
لفترة  بالضغط  بذلك  القيام 
قم  ثم  املعنية  الصورة  على  طويلة 
باختيار حفظ يف الصور، بعد ذلك 
images. الصورة  عنوان  أدخل 
شريط  يف   google.com
سينقلك  الذي  األمر   ،URL
بشكل  انقر  ثم  الصور،  موقع  إلى 
لك  سُيظهر   ،A الزر  على  مزدوج 
سفاري  إعدادات  قائمة  ذلك 
طلب  فوق  انقر  هنا  ومن  املصغرة، 

سيجبر  هذا  املكتب،  سطح  موقع 
املوقع على إعادة التحميل يف شكل 
االختالف  ويتمثل  املكتب،  سطح 
األساسي بني سطح املكتب واجلوال 
يف هذه الصفحة بالذات حيث موقع 
رمز  على  يحتوي  املكتب  سطح 
البحث  السهل  من  يجعل  كاميرا 

باستخدام صورة.
اضغط على زر الكاميرا لتحميل 
الصورة أو انسخ الصورة وقم بلصقها 
 URL عنوان  لصق  باستخدام 
للصورة، ولكن للتأكد من حصولك 

نوصي  الصحيحة  الصورة  على 
وعند  صورة،  حتميل  باستخدام 
حتديد  ميكنك  اخليار  هذا  استخدام 
مكتبة الصور، واختيار الصورة التي 
معرض  من  مسبًقا  بحفظها  قمت 
الصور اخلاص بك، حيث سيبحث 
للصورة  مطابقات  عن  اآلن  غوغل 

التي مت حتميلها.

باستخدام تطبيق كروم
تطبيق  البحث يف  عملية  تكون 
كروم من غوغل أكثر بساطة، حيث 

أكبر  بسرعة  بالبحث  القيام  ميكن 
من سفاري، فكل ما عليك فعله هو 
بالضغط  تريدها  التي  الصورة  نسخ 
عليها لفترة طويلة وحتديد خيار نسخ 
يف  تبويب  عالمة  افتح  ثم  الصورة 
تطبيق كروم وانقر يف شريط البحث 
قمت  صورة  اخليار  سترى  حيث 
)الصورة  الشريط  أسفل  بنسخها 
سيؤدي  عنها(،  البحث  تريد  التي 
والبحث  الصورة  نسخ  إلى  حتديدها 

عن الصور املماثلة.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير
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اجلزائري  األمن  مصالح  تسجل  حيث 
من  اآلالف  االلكترونية  باجلرمية  اخلاص 
املجتمع  فئات  كل  طرف  من  يوميا   الشكاوي 
الطبيبة  مع  الوطن  أخبار  شبكة  حديث  يف  و 
اجلرمية  ضحايا  معاجلة  يف  املختصة  النفسية 
أهداف  االلكترونية وضحت و خلصت  بعض 

اجلرائم اإللكترونية ببضعة نقاط أهمها :
املعلومات  الى  الوصول  من  التمكن   –  
بشكل غير شرعي كسرقة املعلومات او االطالع 
هدف  يحقق  مبا  تعديلها  او  حذفها  او  عليها 
طريق  عن  الوصول  من  التمكن  املجرم،أيضا  
الشبكة العنكبوتية إلى األجهزة اخلادمة املوفرة 

للمعلومات وتعطيلها .
السرية  املعلومات  على  احلصول  إضافة  
كاملؤسسات  للتكنولوجيا  املستخدمة  للجهات 
وابتزازهم  واألفراد  احلكومية  واجلهات  والبنوك 

بواسطتها .
أو  املعنوي  أو  املادي  الكسب  وأخيرا 
السياسي غير املشروع عن طريق تقنية املعلومات 
مثل عمليات اختراق وهدم املواقع على الشبكة 
وسرقة  االئتمان  بطاقات  وتزوير  العنكبوتية 

احلسابات املصرفية 
الذكاء  إجرام  هو  أملعلوماتي  ان   ووضحت 
وهذا  والعنف  القوة  استخدام  إلى  ودومنا حاجة 
الكتشاف  املعلوماتي  املجرم  مفتاح  هو  الذكاء 
الثغرات واختراق البرامج احملصنة وميكن إجمال 
عدة  يف  املجرمني  هؤالء  بني  املشتركة  القواسم 
صفات وهي شبه اتفاق بني الكثير من الفقهاء 
وما  االفتراضي  العالم  سمات  شأن  شأنها 
املعلوماتية  اجلرمية  مفاهيم  حول  اخلالف  يزال 
فيما  وذلك  عامة  بصفة  املستحدثة  ،واجلرائم 

يلي :
من  الفئة  تلك  أعمار  تتراوح  ما  عادة   –

املجرمني ما بني 45-18 عاًما.
الفنية  والقدرة  الكامل  واإلملام  املهارة   –
الهائلة يف مجال نظم املعلومات فمجرمي تلك 
الفئة ينتمون إلى طبقة املتعلمني واملثقفني ومن 
احلاسب  أجهزة  مع  التعامل  تخصصية  لديهم 
التحصينات  اختراق  على  والقدرة  اآللي 

والدفاعات التي تعدها شركات البرمجة .
– الثقة الزائدة بالنفس واإلحساس بإمكانية 

ارتكابهم جلرائمهم دون افتضاح أمرهم.
وبأدواته ، ومبا  التام مبسرح اجلرمية  إملامه   –
يجنبه فجائية املواقف التي قد تؤدي إلى إفشال 

مخططه وافتضاح أمره .
املعلوماتية ،  وتتعدد أمناط اجلناة يف اجلرمية 
املتسللون  أو   ”  Hackers  ” الهاكارز  فهناك 
وهم عادًة مجرمون محترفون يستغلون خبراتهم 
للتسلل  املعلومات  تقنية  وإمكانياتهم يف مجال 
إلى مواقع معينة للحصول على معلومات سرية 
أو تخريب وإتالف نظام معني وإحلاق اخلسائر به 

بقصد االنتقام أو االبتزاز.

مكافحة الجرائم اإللكترونية

أوال : الجانب األمني من الحمايـة
يتعلق هذا اجلانب بكل ما هو فني و تقني 
حلماية شبكة األنترنت و الكمبيوتر وطرحه لنا 
األستاذ  لعبيدي كرمي صاحب جمعية »توقف« 
حملاربة اجلرمية االلكترونية  يف  يف نقاط مسائل 
تتعلق بأمن املعلومات و مهددات أمن املعلومات 

توجد    –  . األمنية  اإلجراءات  األخير  يف  و 
شبكة  يف  االتصاالت  بروتوكوالت  ثغرات 
برامج  يف  املوجودة  الثغرات  كذا  و  االنترنت 
يوجد  ال  حيث   e-mail اإللكتروني  البريد 
الرسالة  محتوى  تغير  و  استعمال  من  مامينع 

البرامج اخلبيثة و لها عدة أنواع مثال :
هذا   : طروادة  حصان  و  الفيروسات   –  1

األخير ميكن أن يفرغ امللفات من محتوياتها.
2 – الباب السري : يسمح بالدخول دون 

املرور بأجهزة أو برامج احلماية.
تخريب  إلى  يؤدي  برنامج   : الدودة   –  3

امللفات التي يدخلها .
تعترض  التي  هي  غيرها  و  املهددات  هذه 
أمن املعلومات و التي الزلت تتطور بتطور العلم.

3 – اإلجـــراءات األمـنـيــــة
إن الوقاية هي أمثل األساليب نفعا يف هذه 

اجلرائم و من بينها :
و   fire well احلماية  استخدام جدار   –
هو حاجز يوضع بني الشبكة الداخلي انترنت و 
خادم شبكة االنترنت و من أهم مهامه فحص 
لها  السماح  و  اخلارجة  و  الداخلة  املعلومات 
تقدمي  و  للمواصفات  مطابقتها  حالة  يف  باملرور 
تقارير عن التحركات املشبوهة و لكنه ميكن أن 

يعطل بعض املعلومات و يحدث عطب.
نص  من  املعلومة  حتويل  هو  و  التشفير   –
أستحسن  قد  و  مفهوم  غير  آخر  إلى  واضح 
كشف  عدم  يف  لنجاعته  النظام  من  النوع  هذا 

املعلومات على شبكة األنترنت.
يف  تفيد  تقنية  هي  و  الرقمي  التوقيع   –

إمكانية عدم تزوير الرسائل اإللكترونية .
و  االختراقات  كشف  أنظمة  استخدام   –

وضع حلول للثغرات األمنية.
– وضع سياسة أمنية للشبكة و حشد كل 

اإلمكانيات البشرية و املادية لتطبيقها.
اجلزائرية   احلكومة  إلتزام   ” ان   وأضاف 
اجلرمية  ملواجهة  واضحة  تشريعات  بوضع 

االلكترونية وسرعة تطورها وتوفير خبرات فنية 
التكنولوجي  والتطور  التعامل  على  قادرة  عالية 
للجرمية, كذلك تعديل القوانني املنظمة لتداول 
يخل  ال  مبا  االنترنت  شبكة  عبر  املعلومات 
وحرية تداولها وإدراج تعريفات محددة للجرائم 
االلكترونية يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون 
العقوبات، أيًضا نشر الوعي املجتمعي باملخاطر 
والثقافية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
الناجمة عن االستخدام غير اآلمن لإلنترنت, 
الرصد  لتنمية  قومية  استراتيجية  وتبني 

اجلرائم  بخطورة  والتثقيف  والتوعية  والتحقيق 
بني  التواصل  على  العمل  وكذا  االلكترونية، 
استراتيجية  لتحقيق  األوسط  املجتمع   اطراف 
موحدة ملكافحة اجلرمية االلكترونية, واالستفادة 
من خبرات األخريني  وغيرها يف حتقيق ذلك، 
الرقمي  للدليل  وواضح  محدد  تعريف  ووضع 
اجلنائية  املواد  يف  إثبات  كدليل  به  واالعتراف 
حتت  أدراجه  أو  القانونية  والتعامالت  واملدنية 
أحد أدلة اإلثبات املتعارف عليها حتى ال تخضع 

تلك األدلة للسلطة التقديرية للمحاكم”.

الجريمة االلكترونية في الجزائر

يحتضنها ملعب قرية بني خليفة ببني عمران في األيام القادمة

دورة كروية خيرية لمساعدة الطفل »فيصل 
حمزة« على العالج بتركيا

مع  بالتنسيق  بومرداس  والية  عمران شرق  بني  ببلدية  الناشطة  اخليرية  اجلمعيات  برمجت  عديد 
املجتمع املدني باملنطقة دورة كروية خيرية من أجل جمع التبرعات للطفل »فيصل حمزة« ومتكينه من 

العالج بتركيا.
وأوضح منظمو املبادرة أن الدورة الكروية سيحتضنها ملعب  ايفوهرن الواقع بقرية بني خليفة خالل 
الوالدة،  منذ  شلل  من  يعاني  الذي  باملنطقة،  القاطن  للطفل حمزة  مداخيلها  وستعود  القادمة،  األيام 
وأن  سيما  ال  سنتيم،  مليون   140 بــ  تكاليفها  تقدر  بتركيا  جراحية  عملية  إلى  ماسة  بحاجة  وهو 
الدورة  برمجة  إلى  املنطقة  مما اضطر مبواطني  العملية،  بتوفير مبلغ  لم تسمح  للعائلة  اإلمكانيات  املادية 

الكروية جلمع املبلغ املطلوب ومتكني حمزة من االلتحاق بتركيا واالستفادة من العالج.
واشترط منظمو الدورة الكروية اخليرية على الراغبني يف املشاركة دفع مبلغ رمزي يقدر بألف دينار على 
كل مشارك ، ستوجه مباشرة إلى عائلة الطفل املعني وأن يتكون الفريق املشارك من 10 العبني فما فوق 
ومسير، كما اشترط هؤالء تاريخ 25 فيفري اجلاري كآخر أجل لدفع القوائم. على أن يحتضن امللعب 
اجلواري لقرية بني خليفة فعاليات الدورة الكروية يف جو أخوي تضامني مع الطفل »فيصل حمزة« وعائلته 

التي تأمل من أعماقها بعودة احلياة إلى ساقي فلذة كبدها املشلول.
وهي املبادرة التي لقيت استحسانا واسعا لدى املواطنني ببلدية بني عمران وقرية بني خليفة على 
وجه اخلصوص، حيث أكدوا أن املبادرة تهدف إلى إعادة البسمة لشفاه البراءة وعائلته، وأن مبلغ ألف 
دينار يعد بسيطا،  لكنه، وفق قولهم،  قادر على شفاء الطفل ومتكينه من مواصلة حياته بصفة عادية 

مثل باقي أقرانه.
سميرة مزاري

تتشابه الجريمة اإللكترونية مع الجريمة التقليدية في أطراف الجريمة من مجرم ذي دافع الرتكاب الجريمة وضحية والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري. وهنا 
يكمن االختالف الحقيقي بين نوعي الجريمة، ففي الجريمة اإللكترونية األداة ذات تقنية عالية وأيضا مكان الجريمة الذي ال يتطلب إنتقال الجاني اليه انتقاال فيزيقيا، ولكن في 

الكثير من تلك الجرائم فإن الجريمة تتم عن بعد باستخدام خطوط وشبكات االتصال بين الجانى ومكان الجريمة خاصة انه ال يجد بيت يخل من االنترنت أو مستخدمها .
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استراتيجية  إل  التوصل  مت  إنه  العلماء  ويقول  هذا 
متنع  بطريقة  للشيخوخة  األساسية  اآلليات  تستهدف 
حياة  امتدت  وإن  حتى  الشيخوخة  بأمراض  اإلصابة 

الشخص إلى أكثر من 100 عام.

الشيخوخة مرض يمكن عالجه
أستاذ  ديفيد سينكلير،  بروفيسور  يقول  من جانبه، 
يجب  الشيخوخة  إن  هارفارد،  جامعة  يف  الوراثة  علم 
وطرح،  بل  عالجه.  ميكن  مرض  أنها  على  تصنف  أن 
اجلديد  وكتابه  بحثه  عن  لقاء  خالل   2019 سبتمبر  يف 
التقدم بالعمر؟ وملاذا يتحتم  »دورة احلياة: ملاذا نشيخ مع 
علينا أال نصاب بالشيخوخة؟«، سؤاال على أحد موظفي 
غوغل قائال: »ماذا لو قلت لك إنك ميكن أن تكون سعيًدا 

وصحًيا وراضيا كما أنت اليوم يف سن 120؟«
إلى  التوصل  »مت  قائال:  سينكلير  بروفيسور  وأضاف 
يكون  أن  على  قادًرا  اإلنسان  التي جتعل جسم  التقنيات 
احلياة.  أطول حتى وقت الحق يف  لفترة  بصحة جيدة، 
العيش  توقع  على  قادرة  أجيالنا  تكون  أن  هو  األمل  وأن 
 100 إلى  الوصول  حتى  أو  التنس،  ولعب   90 حتى 
إحالة  دون  متعددة  وظيفية  مناصب  على  واحلصول 

للتقاعد«.

لحياة طويلة بصحة جيدة
»التقنيات«،  بشأن  بروفيسور سنكلير  إليه  يشير  وما 
يتم  التي  الوراثية  والعالجات  األدوية  عن  عبارة  هو 
اختبارها حاليا للتثبت من مدى قدرتها على إطالة فترات 
كما  األشخاص،  حياة  خالل  باألمراض  اإلصابة  عدم 
خبراء  أبحاث  وكذلك   - األخير  العلمي  بحثه  كشف 
آخرين يف هذا املجال – والتي تدور جميعها حول ممارسات 
نفس  تستهدف  التي  الغذائية  واملواد  الرئيسية  احلياة  منط 

مسارات طول العمر يف اجلسم.
نتائج  يلي  فيما  سينكلير  بروفيسور  ويستعرض  هذا 
حلدوث  فعلًيا  يدفع  ما  حول  العلمية  األبحاث  أحدث 
االبتكارات  هي  وما  اجلزئي،  املستوى  على  الشيخوخة 
التي سيشهدها هذا املجال يف املستقبل القريب، بهدف 

الوصول إلى حياة طويلة وصحية.

ماهية شيخوخة الخاليا
الشيخوخة  هي  ما  قائال:  البعض  يتساءل  رمبا 
املرض  وبني  بينها  يربطون  أنهم  املؤكد  من  بالضبط؟ 

والوهن، ولكن ما الذي يجعل شخًصا أكثر عرضة لفقدان 
الطاقة،  يف  الكبير  االنخفاض  وحاالت  العضالت  كتلة 
واإلصابة بالسرطان يف سن 70 بداًل من سن 25؟ يبدو 
متاًما،  معقد  لكنه  بسيًطا،  تفسيًرا  يكون  أن  ينبغي  أنه 
التي  األسباب  حول  اخلبراء  نظر  وجهات  وأن  السيما 

تؤدي حلدوث الشيخوخة تغيرت قلياًل على مر السنني.

9 عالمات مميزة للشيخوخة
إذن، ما هو اجلديد؟ يف العقد املاضي أو نحو ذلك، 
أسباب  أو  مميزة«  »عالمات  تسع  إلى  العلماء  توصل 
للشيخوخة، كما يقول سينكلير، على الرغم من أن هذه 
القائمة ستتطور على األرجح يف املستقبل. وأن الفكرة هي 
إبطاء  فيمكننا  املشكالت،  هذه  معاجلة  استطعنا  إذا  أنه 
صحية  سنوات  وإضافة  األمراض،  ومنع  الشيخوخة، 
حلياة الشخص. وتشمل هذه »العالمات املميزة« ما يلي:
• عدم االستقرار اجليني الناجم عن تلف باحلمض 

النووي
ما  أو  الواقية  الكروموسومات  إهالك  عن  االبتعاد   •

يسمى بـ«التيلوميرات«
• تعديالت على اجلينوم الذي يتحكم يف اجلينات، 

ويحدد اجلينات الواجب تشغيلها أو إيقافها
• تراجع معدالت صيانة البروتني الصحي، واملعروفة 

باسم االستتباب البروتيني
• حترر املغذيات الناجت عن التغيرات األيضية

• ضعف امليتوكوندريا
اخلاليا  اللتهاب  تؤدي  خاملة ضارة  تراكم خاليا   •

السليمة
• استنفاد اخلاليا اجلذعية

• اضطراب االتصاالت بني اخلاليا وإنتاج اجلزيئات 
االلتهابية

تفاصيل معقدة
ولذا  الشيء  بعض  معقدة  التفاصيل  هذه  تكون  رمبا 
املميزة«  »العالمات  أكثر  إلى  وببساطة  سريعا  سننتقل 
التي حصلت على مزيد من االهتمام مؤخرا، وتأتي على 
أقصى  أن هناك حدا  تبني  اخلاملة، حيث  رأسها اخلاليا 
والتي  فيها،  تتكاثر  أن  للخلية  ميكن  التي  املرات  لعدد 
يطلق عليها حد هايفليك Hayflick، وهو احلد الذي 

تشخص اخلاليا بالـ«شيخوخة« عندما تصل إليه.

أكد تقرير حديث إمكانية كبح اإلصابة 
بالشيخوخة حتى وإن بلغ عمر اإلنسان 
120 عامًا. وبحسب تقرير ستيفاني 

إيكيلكامب، المتخصصة في مجال 
الصحة والتغذية والذي نشرته بموقع 

»mbg Health« ضمن سلسلة 
تتعلق بعلم جديد يعنى بأبحاث مكافحة 

الشيخوخة، فإنه تم تحقيق نتائج 
الكتشافات غير مسبوقة، رغم أنها في 
مراحل مبكرة، تقلب فكرة الشيخوخة 
رأسا على عقب، باالعتماد على مفهوم 
جديد ألسباب حدوث عملية الشيخوخة 

على مستوى الجزيئيات والخاليا.

نظرية علمية جديدة

حياة بال أمراض حتى 120 عامًا

ابتسام  بوكتير

الدوبامين.. بين اإلفراط في الوجبات السريعة والسمنة
األطفال  من  مليار   2.3 نحو  يعاني 
الوزن،  العالم من زيادة يف  والبالغني حول 
الصحة  منظمة  عن  صادر  تقرير  بحسب 
يف  الرهيبة  الزيادة  هذه  وتتزامن  العاملية. 
أعداد املصابني بالبدانة والسمنة مع ارتفاع 
غير مسبوق يف معدالت اإلصابة بأمراض 
واملضاعفات  والسرطان  والسكري  القلب 
الصحية الناجمة عن السمنة، مثل ارتفاع 
الذي  الزهامير  مرض  وحتى  الدم،  ضغط 
إلى  جزئيا  به  اإلصابة  ُتعزى  أن  ميكن 
السمنة واخلمول البدني، بحسب ما نشره 

.»Science Daily« موقع
أستاذ  جولر،  علي  بروفيسور،  ويقول 
إن  فيرجينيا  جامعة  يف  األحياء  علم 
»النظام الغذائي شهد تغيرًا بشكل كبير يف 
الكثير من دول العالم على مدى السنوات 
لتوافر  نتيجة  نحو ذلك،  أو  املاضية  الـ50 
وتكلفة  تامة  بسهولة  املجهزة  األطعمة 
منخفضة يف أي وقت من النهار أو الليل«.
من  »الكثير  إن  قائال  ويضيف 
بالسكريات  غنية  تكون  األطعمة  هذه 
مما  احلرارية،  والسعرات  والكربوهيدرات 
يجعل النظام الغذائي الذي يتم استهالكه 

غير  عديدة  سنوات  مدار  على  بانتظام 
صحي متاما«.

الدوبامين في قفص االتهام
مؤخرا  نشرتها  دراسة،  نتائج  وألقت 
دورية Current Biology، وأجراها 
جولر،  بروفيسور  برئاسة  بحثي  فريق 
واملعهد  فيرجينيا  جامعة  من  بتكليف 
العامة،  الطبية  للعلوم  األميركي  القومي 
باللوم على مركز متعة الدماغ، الذي ينتج 
الدوبامني الكيميائي. ويتحكم مركز املتعة 
املنفصلة  البيولوجية  الساعة  يف  بالدماغ 
للمخ، التي تنظم اإليقاعات الفسيولوجية 
مثل هذه  تناول  مع  ترتبط  والتي  اليومية، 
العالية،  احلرارية  السعرات  ذات  األطعمة 
إلى  يؤدي  مما  باملتعة،  شعور  جتلب  التي 
تعطل جداول التغذية الطبيعية، ويف نهاية 
املفرط  االستهالك  عادات  إلى  املطاف 

للوجبات السريعة واخلفيفة يف أي وقت.

محاكاة لنظامين غذائيين
للدراسة،  الفئران كنماذج  باستخدام 
غذائي  نظام  توافر  مبحاكاة  الباحثون  قام 

طوال  الساعة  مدار  على  بالدهون  غني 
أيام األسبوع، ومتكنوا من إثبات أن تناول 
يؤدي يف  الوجبات اخلفيفة يف أي وقت 
الصحية  واملشاكل  السمنة  إلى  النهاية 

ذات الصلة.
أن  إلى  البحثي  الفريق  وتوصل 
فئران التجارب، التي حصلت على نظام 
الطبيعية  الغذائية  للنظم  مشابه  غذائي 
احلرارية  السعرات  ناحية عدد  سواء من 
االلتزام  من  متكنت  الدهون،  كمية  أو 
الغذائية  الوجبات  تناول  مبواعيد جداول 
الطبيعية  والتمارين  األنشطة  وممارسة 

وكذلك الوزن املناسب.
على  حصلت  التي  الفئران،  أما 
وجبات غذائية ذات سعرات حرارية عالية 
يف  فبدأت  والسكريات  بالدهون  محملة 
األوقات  جميع  يف  خفيفة«  وجبة  »تناول 

وأصبحت بدينة.

»الضربة القاضية«
»بالضربة  املسماة  الفئران،  أن  كما 
الدوبامني  إشارة  تعطلت  التي  القاضية«، 
لديها، مما يعني أنها لم تسع إلى احلصول 

غني  غذائي  لنظام  مجزية  متعة  على 
بالدهون، متكنت من احلفاظ على جدول 
تصبح  ولم  الطعام،  لتناول  طبيعي  زمني 
أعالف  توافر  ظل  يف  حتى  بدينة،  فئرانا 
الساعة يف  مدار  على  عالية  ذات سعرات 

املتناول.
أن  أظهرنا  »لقد  جولر:  ويوضح 
إشارات الدوبامني يف املخ تتحكم يف علم 
استهالك  إلى  وتؤدي  اإليقاعي  األحياء 
الوجبات  بني  بالطاقة  الغنية  األطعمة 

وخالل الساعات الفردية«.

مزيد من الدهون
ويقول جولر إن جتارب أخرى أظهرت 
األطعمة  على  الفئران  تتغذى  عندما  أنه 
خالل  أو  الوجبات  بني  بالدهون  الغنية 
تخزين  يتم  املعتادة،  الراحة  ساعات 
السعرات احلرارية الزائدة على شكل دهون 
من  العدد  نفس  مع  باملقارنة  أكبر  بسهولة 
استهالكها  يتم  التي  احلرارية  السعرات 

فقط خالل فترات التغذية الطبيعية.
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هو  الذهنية:  املسرحية  مفهوم  أوال 
مسرح الغرض منه أن يكون مسرح مقروء 
وليس قابل لألداء على خشبة املسرح وهو 
ما يسهل أن تتصوره وتتأمله لكن يصعب 
املسرحية  أحداث  تبدأ  أمامك،  أداؤه 
بسجينني يتحدثان مع بعضهما البعض أو 
هما التوفيق وإسماعيل، فاألول قد حكم 
ارتكابه  بعد  احلياة  مدى  بالسجن  عليه 
جرمية قتل ألنه كان يسعى إلى كسب املال 
الناس،  من  كغيره  مسكن  وشراء  وسيارة 
ولم يجد غير السرقة والقتل بعد أن غلقت 
وبينما  ذلك  لتحقيق  السبل  كل  وجهه  يف 
دخوله  سبب  إلسماعيل  توفيق  يحكي 

السجن.
التفكير  غارق يف  إسماعيل  أن  نالحظ 
والهذيان، وحني يسأل توفيق إسماعيل عن 
يدخل  بالسجان  إذ  للسجن  دخوله  سبب 
لكي  احلراس  من  مجموعة  ومعه  عليهم 
بسبب  التعذيب  غرفة  إلى  توفيق  يقودوا 
يدخل  الفترة  تلك  يف  العمل،  عن  إضرابه 
إسماعيل يف صراع وحديث مع نفسه، وقد 
قرر يف األخير التخلص من كل الصراعات، 
ويختصر الطريق باالنتحار، بدل اخلروج من 
السجن، حينها يعود السجان إلى الزنزانة قبل 
فوات األوان، فيأخذه املدير إلى غرفته حيث 
قصة  ليعرفوا  وزوجها،  راضية  يتواجد 
االنتحار يف  الذي حاول  الشخص  هذا 

أخر يوم له يف السجن.
يبدأ إسماعيل يف قص حكايته مع 
)أنا( وهو الشبح الذي مينعه من االنتحار 
احلياة  من  سئم  أن  بعد  مرة  كل  يف 
عدمه،  من  وجوده  تفاهة  واكتشف 
ويحتقره )أنا( ألنه متردد يف كل أفعاله 
وال يراه إال شخص يركض خلف املال 
وتبديده وقد توفرت لديه كل املتطلبات 

من مال وفيال وسيارة.
من  إسماعيل  يفشل  أخرى  ومرة 
شاهد  أن  بعد  نفسه  من  التخلص 
صديقته )صفية( التي كان ينوي الزواج 
منها وهي تخونه مع )توفيق( يف املقبرة 
والذي  )توفيق(  يتعانقان،  كانا  حيث 
بدوره كان يكره )إسماعيل( ألنه ال يراه 
إال برجوازيا يبذر أموال والده وما هو إال 
شخص متعفن يجب التخلص منه قبل 
)توفيق(  كان  وقد  املجتمع،  يفسد  أن 
مناضل شيوعي وكان هدفه من مغازلة 
التيار  إلى  باالنضمام  إقناعها  هو  صفية 
يعجز  التي  باملهام  للقيام  الشيوعي 
إقناعها  ويستطيع  قيامها،  عن  الرجال 
بذلك، بعد أن رسم لها األحالم وسحر 

عقلها.
مرة أخرى يجد توفيق نفسه عاجزا 
و  صفية  من  االنتقام  او  االنتحار  عن 
إلى  ثغرة  الشبح  )أنا(  يجد  وهنا  توفيق 
إقناع إسماعيل بتأجيل االنتحار وإيجاد 

فتاة  إيجاد  وهي  صفية  من  لالنتقام  طريقة 
أخرى أجمل من صفية، لتنسيه فيها، وهنا 

يترك املهمة للخادمة.
إلى  الطلب  بإحضار  اخلادمة  تقوم 
صفية  هو  الطلب  أن  يتفاجأ  اذ  إسماعيل، 
نفسها، ولكن سرعان ما يتحول الذهول إلى 
إنها  له  لتعترف  وعتاب،  وعناق  اعترافات 

حامل منه فال يصدقها.
يقدم والد صفية شكوى إلى احملكة ضد 
إسماعيل والتي بدورها حكمت عليه بالزواج 
إسماعيل  من  يطلب  احملامي  ولكن  منها، 

رفض الزواج واستئناف القضية، 
على  صفية  تقبل  احملاكمة  فراغ  حني 
إسماعيل ويدور بينهما حوار يبدو من خالله 
إنهما ال يزاالن متمسكني يبعضهما البعض، 
فيأخذها إلى غرفته وفكرة االنتحار تالحقه، 
ويحاول  فيك  يفكر  مبا  لها  يعترف  حينها 
كل  من  ويتخلصان  معا  ينتحروا  بأن  إقناعها 
ذلك  تعجز عن  ولكن صفية  األحزان،  هاته 
ليأخذ إسماعيل املسدس ويقتلها ومرة أخرى 
يعجز عن قتل نفسه، ليقضي بذلك عشرين 

سنة بالسجن.
وهو  تأثره  بسبب  إسماعيل  على  يغمى 
على  إال  يستفيق  وال  القصة،  تلك  يحكي 
انفجار باخلارج، ودخول توفيق وصادق  دوي 
حتيا  الثورة..  )حتيا  يرددون شعار  وهم  عليهم 
االشتراكية( ليتبني إلسماعيل أن ابنة املدير 
واملدير  وزوجها  ألمريكا،  عميلة  إال  هي  ما 
املساجني،  من  باجلواسيس  يساعدانها  كانا 
تقام  حتى  زنزانته  إلى  فيعود  إسماعيل  أما 
كما  البرجوازية  األخالق  إصالح  مؤسسات 

يقول توفيق.
الطبقة  فساد  عن  تتحدث  املسرحية  إن 
البرجوازية والتي ميثلها شخصيا، وعن الطبقة 
والتي  حتطيمها  إلى  تسعى  التي  االشتراكية 
ميثلها توفيق، والذي يرى أن البرجوازية ما هي 
إال طبقة ظاملة ومستغلة يجب القضاء عليها.

وتتحدث املسرحية عن الصراع الداخلي 
إلسماعيل الذي يرغب بفكرة االنتحار ألنه 
متسكه  وفكرة  العيش،  من  جدوى  ال  يرى 
باحلياة ملا فيها من متعة وسعادة، ويقوده هذا 
جتعل  حادة،  نفسية  اضطرابات  الى  الصراع 

من شخصا سلبيا.
اقتباسات من املسرحية 

»نعم حياتك، فما القصص إال حياتنا«.
»طلقة واحدة.. اثنان إن اقتضى األمر.. 
شيء..  ال  ماذا؟  ثم  األلم..  من  شيء 
بسيطة  عملية  فقط..  العميق  السكون 

جدا.. ال تستغرق أكثر من حلظات«.
ال  مبعثرة  أشياء  أنا  عزيزي  يا  »احلياة 
يستطيع فرد واحد ترتيبها.. ولن يكون ذلك 
وتضافرت  اآلراء  جميع  اتفقت  إذا  إال  ممكنا 
ال  ترى  كما  كلهم  والناس  اجلهود،  جميع 

يفكرون يف ذلك على اإلطالق«.
بقلم: مصطفى بن سليمان

رثـائـيـــــــــة
إلى روح الفقيد الشاعر الجزائري الكبير: عياش يحياوي 

أمشي..
يتعبني سري ..
أهتف في الظل..

للفرحة أن تتوارى في إزميل الشك..مغتبطا بأفق الغانيات، 
وهن يتسللن إلى حدائق البوح،

منتصرات، أو منكسرات، بهتف الجسد، 
معتنقا شكله الذي في مالذ الجسدنة.

الغبطة، طريق الشك..
إلى فتح الغلق، الذي في هتاف الوراقين..

خذ حزمة رجعَك..
ال ِورَد في جرعة المشائين ..

إلى حبق اليقين..
ثمة أفق شاحب..

ال تراه فوهة النبرة..
فاتحة فمها األحفوري..

على تيه الرواية..
في نص ال تدركه يقينيات السرد..

آن أفوله في معنى التخييل المشاكس..
في نص التوحيدي المناهض ِلِورِد السالكين ..

إلى حدس األمثولة، وهي تتسامى في دحض، مقولة:
ال تمشي في الغرابة، وال في شك المقول..
البنيوية، ليست المخول في صدر السؤال..

وال المعول عليه في مسرى الغياب..
إنه الضد فاردا سربه في متاهة التيه ..

وانحناءات الغراب..
ال عليك، في انفراط الشك..
أو في اعتبارات الكتاب..
أنت، في شكك الفيزيقي..

ال تدرك، خدعة النص، في ُلبس الخطاب..
توقف.. 

في أفق القصيدة..
معنى ناشبا في نجوى الخطاب..

المرايا، تبسم الظن إلى فحوى الصواب..
ياااااا لخجل الطواويس ..
في رحلة النهر المذاب..

الصواب، للصواب..
أنت، في َعمار النص..

دفق وجد في شجر الخراب..
كيف تفلسفها مآالت السراب..؟ 
الماء العفوي تكلس في سر المآب..

خذ سرك ..
امض إلى سروة الموتى ..
ثمة أوطان السالمة..
والقول المحلى ..
بانتفاءات الجواب..

النص المشاكس، والمقاوم، 
ال تحبذه سالالت الكالب..
هل فهمت القصد..؟ 

أم الزلت في مرصد النص أفقا في استالب..؟ 
ال عليك في تأكيد المعنى..
أو في رفض الجواب..!!
هوى طير األعالي..!!

مضرجا بدم القصيدة والغياب..
لك منا:
المحبة،

والرحمة 
وَجَم الثواب..

بقلم: الشاعر عبد احلميد شكيل

رسالة إلى متملق - سقاية لكل 
من دافع عن نظام الخراب

ُتنسى كأنك لم تكن
 تنسى كأنك لحظة مرت..ونافذة 

لريح 
تنسى كتفاح َعِفْن 

كنا نرتب قش عش حمامة
 في الصيف..ونحفر مجرى ماء

 وكنت تسرق من وطن 
ال وجه لك 

إال مالمح بائع متجول من عسكر
لمعسكر

 وظل خادمة قبيحة 
بحبل غسيلها ُربطت.. و«ُتقرص«

 من ُأُذْن 
كنبي زيف كنت ترسم في الزجاج 

حادي القوافل سارق
 والدرب معوج ..وأنت تقول 

للدرب استقم 
ها أنت متهم بتضييع 

الخريطة.. وتضليل السفن
تنسى..وُتْنكرك الوزارة والسفارة 

والعساكر 
تنسى كأنك لم تكن 

لن يهتف الجمهور باسمك..ال
... ولن 

لن يرفعوا صورا لك في شارع ..
وتنساك المدن 

بقلم: عثمان حلياني

»الهارب« مسرحية ذهنية 
للكاتب الطاهر وطار

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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أخبار الثقافة

ربيعة ماسة حجوج 

القلب  صاحبة  استقبلتنا  هكذا 
بأفكارها  الراقية  تلك  الكبير، 
طوال  محّياها  تفارق  ال  واالبتسامة 
حاملة  امرأة  بوشارب  بشرى  لقائنا، 
واقعا  حتاكي  خّيالة  بأنامل  تكتب 
عربيا يرقص األلم فيه على وقع طبول 
أن تسّللت  يوما مذ  تتوانى  لم  احلرب! 
يف  نفسها  خوالج  إلى  الكتابة  ملكة 
حقيقة  القارئ  يخالها  مشاهد  تصوير 
بزمن،  واقعا  زمنا  الكاتبة  عاشتها  قد 

وحلظة بلحظة.
النهرين  إلى بالد مابني  بنا  ترحل 
الياسمني  زهور  على  ريشتها  وترسو 
حتمل  حاملًة  بنا  تهاجر  الدمشقي، 
األمل يف حقيبة سفر شّفافة، ال تدري 
أنه يستقّر  أم  إن كان سيطول بها أكثر 
هناك،  بعيد  شاطئ  على  كحورية  بها 
لم  أٍم  اجلنة وضحكات  بنسائم  يبعث 
تتوانى يوما يف بذل الغالي والنفيس يف 
سبيل أن تعيش فتاة قلبها وبذرة حّبها 

عيشا كرميا كباقي بنات جلدتها.
إّنها الرغبة اجلامحة تغمرها وتسّطر 
السرد  عالم  يف  مزهرا  مستقبال  لها 
واألدب، لم تكن تلك القصاصة التي 
عبور  تذكرة  سوى  يوٍم  ذات  التقطتها 
والتشويق،  باملغامرة  مليء  عالم  إلى 
على  وتكابد  غماره  تخوض  لن  عالم 
ما  متلك  تكن  لم  لو  فيه  االستمرار 
ومأل  السرد  وروح  الشغف  من  يكفي 
تلهب  مختلفة  بتجارب  الصفحات 

مشاعر القراء.
مكنونات  عن  تنبئ  روايات  إنها 
أحداثا  تكتب  احلس  مرهفة  امرأة 
عايشناه  واقع  فرضها  للحقيقة،  أقربها 
مرورا  اخلليج  حرب  من  بدءا  جميعا 
بالرسومات املسيئة للنبي محمد وليس 
انتهاء مبا خّلفته ثورات ما ُسميَّ بالربيع 

العربي.
الدم،  حروف  ثالثية  صاحبة 
اجلنة،  حافة  على  وحوريات  املهاجرة 
املدينة  املعّلقة  اجلسور  مدينة  تسكن 
الشرق  عاصمة  »قسنطينة«  الساحرة 

رواياتها  أحداث  بها  متر  اجلزائري، 
القابع  التاريخ  صفحات  بني  لُِتقلِّبها 
خلف قساوة تلك الصخور املعلقة كما 
بني  املعلقة  العربية  الشعوب  أحالم 

األمل واأللم.
بشرى درست تخصص اجلمركة، 
الغرب  عاصمة  مابني  سافرت 
أقصى  ومابني  »وهران«،  اجلزائري 
بصحراء  اجلنوبية  اجلزائرية  احلدود 
سنوات  خمس  فكانت  »متنراست«، 
كافية بأن تصنع هذا الشعور بالغربة يف 

أفكارها وشعورها  لتعصر  بشرى  خافق 
الهجرة  عن  املتقاربة  جتربتها  وتكتب 
عن  فتكّلمت  لبلد،  بلد  من  والتنقل 
الكويت  إلى  العراق  من  عائلة  هجرة 
رواية  أول  الدم«،  »حروف  رواية  يف 
جمركية  أول  بذلك  فكانت  تكتبها، 
الوطن  مستوى  على  الرواية  تكتب 
العربي وإفريقيا. لم تتوقف بشرى عند 
تقارب  مشاهد  تصوير  من  احلد  هذا 
تغادر  لم  وهي  واقعية  وبرؤية  احلقيقة 
وطنها، هذا ما حّفزها ألن حتتك بدور 

نشر خارج الوطن، فكانت جتربة مثمرة 
منقحة  بطبعة  وتوجت  أكلها  آتت 
إلى  أقرب  وبعنوان  األولى  روايتها  عن 
املضمون فكانت رواية »املهاجرة« التي 
القت رواجا واسعا يف الساحة األدبية 

العربية من إنتاج دار نشر مصرية.
فكان لفكرة أن تكتب فتاة مبتدئة 
يوميات  حتكي  تفاصيلها  كل  رواية 
جمعت  سابقة  احلرب  زمن  عائالت 
بهذه  جدا  أعجبوا  كثر  قراًء  حولها 

التجربة الفريدة. 

حين تعتريك مشاعر الحنين إلى زمن السالم، حيث الفراشات 
تسكن زهور الدنيا فتصنع منا حوريات ترقص على حاّفة جّنة، 
وحده الحّب من يصنع مّنا بشرا يهيمون باإلنسانية، ويكتبون 
مواقفهم بحروف من أمل لن نستطيع أن نبقى مهاجرين لوال أن 
تتسّلح قلوبنا بترسانة الوفاء لقلوب بقيت على الدوام مخلصة.

لطاملا كانت املعاناة مصدرا لإللهام واإلبداع، 
تأثرا  الناس  أكثر  بني  من  املبدعون  كان  ولطاملا 
أطالل احلرب حّيا  احلياة، فحينما حتوِّل  مبتاعب 
صنعها  جميلة  فنية  حتفة  إلى  بالكامل  مدمرا 
أولئك اخلارجون من حتت آثار الدمار، وأصبحت 
هته التحفة املعمارية جتلب إليها جميع الشغوفني 
ما  عكس  احلياة  حّب  يدعى  ما  فذاك  باجلمال 

يّرِوج عنهم األعداء.
إنها حارة تل الزيتون احلارة امللونة، حي من 
أحياء غّزة حّولها ساكنوها إلى حتفة فنية جميلة 
الدهان  من  زاهية  وبألوان  والفرح،  باحلياة  تضّج 
والزخارف املصنوعة يدويا تشكلت لوحة معمارية 
تبعث السرور للناظرين وتبث األمل يف النفوس.

املواطن  من  املبادرة  كانت   2015 العام  يف 
مجال  يف  يعمل  الذي  الصعيدي  أحمد  محمد 
الدهان ومولع جدا بفن الديكور والزخرفة التركية 
بالورد  والدمار  احلرب  شعار«بعد  وحتت  للبيوت، 
بتلوين جدران  الصعيدي  تبدع«بدأ  غّزة  واأللوان 
جيرانه  لُيعجب  زاهية  بألوان  اخلارج  من  بيته 
عشرة  تلوين  إلى  مبادرته  ويوسع  الفكرة  بهته 
املبادرة جميع بيوت حي  بيوت بعد ذلك عّمت 
الزيتون ليصبح يف غضون أيام أجمل حي يف غزة 
املبارك  رمضان  شهر  سكانه  بذلك  مستقبلني 
بفوانيس مزينة ونباتات وزهور وألوان زاهية رقيقة 

مثل سكانها.

وكانت الفنانة التشكيلية داليا عبد الرحمن 
الدهان  مبواد  الصعيدي  بتزويد  املبادرات  أول 
سكان  مع  جهودهما  تضافرت  التي  واألفكار 
واجلدران،  والنوافذ  األبواب  وتزيني  بتلوين  احلي 
وزراعتها  والزهور  النباتات  أحواض  وصناعة 

وتزيينها بألوان مختلفة وبطرق مبدعة.

خلق  على  احلي  سكان  الصعيدي  وحّث 
بيت  لكل  حديقة  وخلق  اخلضراء،  املساحات 
أن  ميكنه  منزله  يف  حديقة  ميلك  ال  من  بقوله: 
أحواض  ويعلق  حلديقة،  منزله  جدران  يحول 
الزخارف  من  شاء  ما  ويشكل  عليها  النباتات 

والديكورات.

من  بدأت  الفكرة  قائال:  الصعيدي  وأردف 
هنا وانطلقت لتشمل العديد من أحياء غزة

عّزة اجلريحة التي عانت ويالت حرب العام 
قلوب  أرهق  الذي  والدمار  فاحلصار   ،2014
وتلوين  البيوت  تزيني  فكرة  جاءت  سّكانها، 

احلارات لتخّفف عنهم وطأة احلرب قليال.
الدهان  ملواد  الباهظة  للتكلفة  ونظرا 
أحواض  وصناعة  اجلدران  لتلوين  واإلسمنت 
النباتات، فقد استبدل الصعيدي مواد اإلسمنت 
بالتربة واحلجارة املتوفرة يف احلي من بقايا البيوت 

املدمرة، ليصنع بذلك حتف جميلة.
كما وساهمت مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي 
بتزيني البيوت، والتي بدورها دعمت احلي باملواد 
أربع  مور  وبعد  بيتا،   30 ثالثني  دهن  ومّولت 
سنوات على بدء هذه املبادرة ها هو اليوم حي تل 
الزيتون أو احلارة امللونة أصبحت وجهة الصحفيني 
األلم  حتويل  فكرة  ليوصلوا  باجلمال  والشغوفني 
للقلوب ورسم االبتسامة على  إلى فرحة  والدمار 

القلوب املتعبة من آثار احلرب.
احلياة«،  يستحق  ما  األرض  هذه  »على 
أّننا  أن  أجمع  للعالم  رسالة  يبعث  املّلون  احلّي 
الزلنا هاهنا على أرضنا، وسنبقى ما بقي الزعتر 

والزيتون وبألوان احلياة سنواجه املوت والدمار.
ربيعة ماسة حجوج

من حي مدمر إلى بيوت تعج باأللوان

حي تل الزيتون بغزة يزهر في عّز الحصار

تجربة السرد في زمن الغربة

بشرى بوشارب تجمع أحاسيس شعوب فرّقتهم الحروب
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 أخبار الفن

ريا أبي راشد تقّلد 
»الفاشونيستا«

هاني شاكر يعلن إيقاف 
أعضاء النقابة من مطربي 

المهرجانات 

للقضاء  جهوده  شاكر  هاني  املوسيقية  املهن  نقيب  يواصل 
األولى  هي  سابقة  يف  وقرر  املهرجانات،  أغنيات  ظاهرة  على 
مشاركته  بسبب  كمال  عمر  واملطرب  امللحن  عضوية  إيقاف 
وأعلنت  مع حسن شاكوش،  اجليران«  »بنت  مهرجان  غناء  يف 

النقابة أن عمر ارتكب مخالفات تتعارض مع شروط العضوية.
عمر قام بتلحني أغنيات لهاني شاكر سابقا، ومقيد ضمن 
ذلك صدر  ورغم  كملحن،  طويلة  سنوات  منذ  النقابة  جداول 
نقابة  عن  صادر  رسمي  لقرار  وفقا  عضويته  بوقف  عاجل  قرار 
املهن املوسيقية، وجاء نص القرار: قررت نقابة املهن املوسيقية 
عن  كمال،  بعمر  والشهير  كمال،  محمد  عمر  املطرب  إيقاف 
مخالفات،  من  منه  بدر  ملا  وذلك  تاريخه،  من  اعتباًرا  العمل 
 35 رقم  القانون  يف  الواردة  العضوية  شروط  مع  تتعارض  والتي 

لسنة 1978 وتعديالته«.

اللبنانية ريا  شاركت اإلعالمية 
صفحتها  عبر  املتابعني  راشد  أبي 
التواصل  مواقع  أحد  على  اخلاصة 
االجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه 
من داخل أحد املطاعم وهي تتناول 

البيتزا برفقة زوجها.
متواجدة  حالًيا  أنا  وقالت:« 
متل  أعمل  أحاول  وبدي  روما  يف 
كأني  وأصور  املثاليني،  االنستغرام 

عم اكل بيتزا كل يوم، القاعدة إنه 
متك،  على  كتير  تقرب  ما  البيتزا 
ألنه ميكن على الشمة يزيد وزنك، 

بقى لقيت احلل«.
لتقوم بعدها بتوجيه قطعة البيتزا 
إلى زوجها الذي تناول منها لقمة، 
الفيديو:  على  تعليقها  يف  وكتبت 
بيتزا  وأكل  نحيفة  كون  حاول  »ملا 

كل يوم مثل الفاشونيستاز«.

نجوى كرم في أوبريت »صناع األمل« بدبي
املوسيقي  واملوزع  املنتج  حتت إشراف 
استديوهات  احتضنت  ريدوان،  العاملي 
للمطرب  برودكشن  ميديا  أند  ساوند 
وامللحن اإلماراتي فايز السعيد، تسجيل 
»صناع  الغنائي  األوبريت  أحداث 
األمل«، الذي يشارك فيه نحو 30 جنمًا 
مشاركة  إلى  باإلضافة  عربيًا،  وفنانًا 
السوشيال  مشاهير  من  كبيرة  مجموعة 
الشخصيات  من  والعديد  ميديا، 

اإلعالمية واالجتماعية البارزة.
العمل  يف  املشاركني  النجوم  قائمة 
جنوى  الرباعى،  »صابر  من:  كل  تضم 
وليد  احلالني،  عاصي  أحالم،  كرم، 
توفيق، ملحم زين، يارا، فايز السعيد، 
الشامي،  وليد  حمدان،  شمة  لطيفة، 
محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد 
عساف، سيف نبيل، سعد ملجرد، ومايا 
عبير  عمور،  حامت  ملنور،  أسما  دياب، 
ومن  وآخرين،  شعيل  ونبيل  نعمة، 
اخلميس  يوم  األوبريت  يعرض  أن  املقرر 
اخلتامي  احلفل  فقرات  ضمن  املقبل 
ملبادرة »صناع األمل« التي يطلقها الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الوزراء  مجلس  ورئيس  اإلمارات  دولة 

حاكم دبي.

مي عز الدين تعود للدراما بـ »خيط حرير«
استقرت النجمة مي عز الدين على التحضيرات األولى لتصوير مسلسلها 
عبد  سليمان  محمد  باملؤلف  مجددا  يجمعها  والذي  حرير«  »خيط  اجلديد 
امللك، واملخرج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه بأجواء رومانسية اجتماعية، 
جنوم  على  االستقرار  ويتبقى  الضاحكة،  املواقف  بعض  من  يخلو  ولن 

املسلسل حيث لم يتم التعاقد إال مع املمثل الشاب يوسف عثمان.
مي عز الدين ستبدأ التصوير مطلع األسبوع اجلاري، ولكنها لن 
تسارع الزمن للحاق مبوسم رمضان 2020، حيث أكدت أن املشاركة 
مبوعد  النهائي  والقرار  لها،  هدفا  تعد  لم  دراميا  األشهر  املوسم  يف 
العرض سواء يف رمضان أو خارجه، سيتم اتخاذه عقب االنتهاء من 

التصوير.
يذكر أن مي تلقت سابقا نصيحة باعتزال دراما رمضان 2020 
تعرضت  وأنها  خاصة  السينما  يف  مكانتها  الستعادة  والتفرغ 
لهجوم قاسي طوال أيام شهر رمضان 2019 بعد عرض مسلسل 
درامي  عمل  تقدمي  على  أصرت  ولكنها  بيسة«،  »البرنسيسة 
مؤلف  املالك  عبد  سليمان  محمد  الكاتب  مع  وتواصلت 
بعمل  لتتعاون معه مجددا  قبل األخير »رسايل«  مسلسلها 

من فئة الرومانسية االجتماعية.

رويدا عطية تصدر »حدا تاني« 
وكليب األغنية قريبًا

السورية  النجمة  وبرلني أصدرت  الدامنارك  بعد جناح حفليها يف 
»حدا  بعنوان  »سينغل«  أغنية  فبراير/شباط   17 يوم  عطية  رويدا 

تاني« عبر تطبيق »أنغامي«، وهي من كلمات الشاعر علي املولى 
ايليا نستا، وهي من انتاج  وأحلان فضل سليمان وتوزيع توزيع 

»املولى بروداكشن« حتت إشراف سمير املولى.
رويدا يف  الذي شارك  الصوت  كثيرون عن  وتساءل 

واشاد  بنفسها.  هي  عنه  تكشف  لم  والذي  العمل 
من  األغنية  هذه  وأدائها يف  رويدا  بصوت  الكثيرون 

خالل هاشتاغ »حدا_تاني عبر« »تويتر«.
يذكر أن كليب األغنية سيتم طرحه يوم اخلميس 

والذي  »يوتيوب«  موقع  على  الرسمية  رويدا  قناة  على 
سامر  املخرج  إدارة  حتت  تصويره  من  انتهت  قد  كانت 

محمود.
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 جمعنا قسم األدب العربي بجامعة الجزائر في مطلع الثمانينيات. كنت أستاذا آنذاك، وكان طالبا وصحفيا 
بجريدة الشعب حيث أشرف على القسم الثقافي. وكان يزورنا من حين إلى آخر في بيت الموسيقار محمد 

بوليفة. أذكر أنه كتب عن أجوائنا الفنية والبوهيمية مقاال مميزا. لقد كنت في بداياتي السردية، وكان يخطو 
خطوات عمالقة في الكتابة الشعرية كاسم له شخصيته وأدواته الفنية المخصوصة. ثّم تقطعت بنا السبل أعواما.
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أقالم

        التقيت به آخر مرة يف الشارقة باإلمارات 
العربية املتحدة. كان ذلك قبل ست سنني. كان 
لقاء من عسل اخلليقة وبهجتها. أذكر أني كتبت 
عنه مقالة يف اجلزائر نيوز بتاريخ 11 فبراير 2014، 
وكبير  باحث طيب، وسخي،  قلته يف حق  ومما 
الكافية  العالمات  لي  ليست  وإنسانيا:«  ثقافيا 
استعدادات  لي  وليست  املثير،  اللقاء  لنقل 
التي ال تختلف عن  الدقائق  للحديث عن تلك 
يجياوي  عياش  خالدة...األستاذ  ربانية  نعمة 
يف  عليها  العثور  يتعذر  التي  الطينة  تلك  من 
طني اخلليقة...علّي أن أشكرا اإلماراتيني على 
تلك اللحظات التي ال تشبه حلظات املوت التي 
منذ  مّت  أني  فعال  أشعر  سنني.  منذ  تالزمني 
اعوام. لكني بقيت أهيم يف املدن اللعينة كأشباح 

األجداد الذين رحلوا موجوعني ومقهورين.
اليوم.  انقضى  كيف  أدري  ال           
وسنلتقي  ظبي،  أبو  إلى  مساء  عياش  سيعود 
كّل  ونختلق  سننتقد  األسبوع،  نهاية  يف  هناك 
بلدنا،  مستقبل  عن  سنتحدث  النميمة.  أنواع 
الساحرة  العربية  اإلمارات  وعن  الطبالني،  وعن 
وعن  الفاخرة  إجنازاتها  ووردها...عن  بعمرانها 
حتتفل  التي  البلدان  من  سنسخر  أحالمها، 
تعتبرها  التي  الفاشلة  والتجارب  بالهزائم 

انتصارات. سنقهقه كثيرا هذا األسبوع.«
         لم نلتق كما تواعدنا. كنت مرتبطا 
بالهيئة العربية للمسرح، كما كنت غير قادر على 
أجريتها  التي  اجلراحية  العملية  بسبب  التنقل 
آنذاك. لكني نصحته بعدم العودة إلى اجلزائر يف 
سياق بهيمي. كان كل ما يف البلد غير مالئم. 
لقد خرج عياش من جتربة مؤملة يف مدينة وهران 
علّي  قّص  الشحاذين.  مرتبة  يف  أصبح  حيث 
بيته  أثاث  يبيع  كان  لقد  مؤثرة.  مبرارة  احلكاية 
املطاعم  العدس من  قوته، وكان يشتري  لضمان 
ضرورة  على  ألّح  كنت  بالستيكية.  أكياس  يف 
وأجوائه  عصافيره  رفقة  الرائع،  بيته  يف  بقائه 

يف  مضاعف  إحباط  لتفادي  وذلك  ظبي،  بأبو 
الظلم  عليه  سيقضي  لكفاءاته.  طارد  وطن 
إلى  احلنني  الكذب.  وكثرة  والنفاق  والقنوط 
الوطن إحساس نبيل، لكّن الرجوع إليه مصيدة 
وباحث  وإعالمي  شاعر  أنه  يكفيه  حقيقية. 
محظوظ  وإنسان  واألنثروبولوجيا،  التراث  يف 
يف  مسابقات  ميّول  وأصبح  الذئب  فم  من  هرب 
وخيرية  ثقافية  مشاريع  إلنشاء  ويسعى  اجلزائر، 

مباله اخلاص.
          قبل هذا اللقاء أصدر كتاب »لقبش«. 
عنه  وكتبت  الراقي،  املؤلف  هذا  أدهشني  لقد 
بتاريخ 04 ــ 03 ــ 2013 يف األثر األدبي:« لم 
أقرأ إلى اآلن، يف حدود ما حصلت عليه من سير 
ذاتية، كتابا يف مستوى »لقبش«، معرفة ومعجما 
إنه من منظوري، جتربة  ومتخيال وزادا وأسلوبا، 
كتاب  حداثة...فإن  هناك  كانت  رائدة...إن 
»لقبش« هو جتسيد لهذه احلداثة التي ترتكز على 
حقيقتها  ويف  وتعرجاتها،  تعقيداتها  يف  الذات 
تعتبر  أن  دون  منطقها،  تفرض  التي  التاريخية 
املنطق الغيري مبتدأ وخبرا. هناك سرد حميم يف 
عالقة وصلية بالتراب وامللبس والعادات واللعب 
العميق  واجلوع والضيعة والناس، وهناك الشعور 
السارد،  عيون  يف  الكبير  الصغير،  العالم  بهذا 

العالم الذي سيكون متكأ للحياة والكتابة معا.
           يجب التأكيد على الطابع العبقري 
لهذه املذكرات الفاخرة، بداية من اإلهداء، إلى 
ما ورد من مجازات وأخيلة ليست كاجلمل التي 
الورق  مع  املهمالت  سلة  يف  عليها  العثور  ميكن 
املبلل وأعقاب السجائر والرماد وعلب املصبرات 
الباردة«. هكذا حاولت االحتفاء به كرمز أدبي 
من أدباء املهجر، قبل رحيله بسنني، وتفاجأت 
مقالي  إن  مداخالت  عدة  يف  قال  عندما  كثيرا 
إعادة  ويقرر  جديد  من  كتابه  يكتشف  جعله 
ولغويا.  وباحثا  شاعرا  موهبة،  كان  لقد  طبعه. 
يشعر  كان  نتواصل.  ونحن  الوقت  ذلك  منذ 

ببعض الغربة، وكنت أشكوه غربتنا نحن الذين 
منوت يف البلد يوميا، دون أدنى اعتبار. لقد كنت 
أخفف عنه إحساسه ببعد املسافة، وكانت تقول 

بأن عودته إلى اجلزائر ال تعني سوى املوت.
          يجب االعتراف بأني سررت كثيرا مبا 
كتبه عني عندما مررت مبرحلة حرجة. كان ذلك 
الطب ومستشفيات  أفضل من  عالجا حقيقيا، 
التواصل  شبكة  على  نشر  لقد  األعظم.  العار 
يشبه  ما   2019 أكتوبر   6 بتاريخ  االجتماعي 
شياطينهم،  لهم  والشعراء  شاعر،  ألنه  التحفة 
ولهم هذه القدرات التعبيرية التي نغبطهم عليها. 
كتب عياش ما يلي: » أجنحة احلمام البّري لك 
عزمك  حالة  يف  مالحظة:  العالي.  ...أيها 
على زيارتنا...الزرداب الثاني جهة اليمني...
وبقايا  أحوالنا...بعوض  عن  سؤالك  حالة  يف 

يسار  الريح  بهيج...جنوب  حفل  يف  قوارض 
الوهم«.

          أيها املسجى هناك يف أعلى عليني. 
جتوب  حية  تبقى  لكنها  باكرا،  ترحل  العصافير 
أصقاع النفس مذكرة إيانا بحقيقتنا الهشة. لقد 
قّرر قلبك اجلليل أن يتوقف بعد عملية جراحية 
يف أبو ظبي يف فبراير 2020. فعل ذلك فجأة، 
دون أن يترك لنا مجاال آخر للقاء. هل كان يدرك 
فيه  أغرقنا  الذي  األلم  وحجم  خسارتنا؟  حجم 
نحن الذين أحببناك لشخصك، وملا تركته من زاد 
معريف يف اجلزائر ويف اإلمارات، ولهذه العالمات 
التي ستظل مرفرفة يف البال، كما لم يحدث من 
قبل. لروحك السالم أيها البهّي، ولنا ما تبقى 
من األتعاب بانتظار أن نسافر مثلك، فهذا الوقت 

ال يصلح إلجناب ذبابة. 

السعيد بوطاجين - روائي وأكاديمي جزائري 	

   عياش 
يحياوي...وداعا



 شارك فيه أئمُة امَلساجد ووالّدرك الوطني

  ُسونلغــاز سـوق أهـــراس تنّظـــُمُسونلغــاز سـوق أهـــراس تنّظـــُم
  يوًمـا تحسيسيــا بمخاطـر الغــازيوًمـا تحسيسيــا بمخاطـر الغــاز

 نظمت مديرية سونلغاز لوالية سوق اهراس، ومبشاركة
 مديرية الشؤون الدينية،أمس األربعاء، يوما حتسيسيا
 مبخاطر تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون وإجراءات

.الوقاية التي ينبغي التقيد بها لتفادي ما ال يحمد عقباه
 يذكر أن أطرافا فاعلة شاركت يف هذا الّلقاء

 التحسيسي، على غرار الدرك الوطني، احلماية املدينة،
.الهالل األحمر اجلزائري وعدد من اجلمعيات احمللية

 وصرح بزغود الطاهر مدير شركة الكهرباء والغاز
 لوالية سوق أهراس، جلريدة »أخبار الوطن«، أن اليوم
 التحسيسي جاء تكملة لسلسلة األيام التحسيسية

 واخلرجات امليدانية التي ُنِظمت بالتنسيق مع العديد من
 املؤسسات، كالتربية الوطنية ومديرية الشباب والرياضة

.التي شرعت فيها املؤسسة الطاقوية، مطلع موسم الشتاء
محمد الرشيد قوبع
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06:10 :الفجر

07:37 :الشروق
13:02:الظهر
16:03 :العصر
18:31 :املغرب

19:50:العشاء
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بلعباس   سيدي 

 العثـوُر علـى جّثــة سلسبيــل فـي خـزان مــاء 
 هزَّ مدينة سيدي حلسن، مساء أمس، خبُر 

 اختفاء الطفلة )س. مرمي سلسبيل(، البالغة من
 العمر 06 سنوات، من بيتها الكائن بشارع محمد
 بوضياف، ُقبيل صالة العصر. وبعد عملية بحث

 متواصلة نفّذتها مصالح األمن مبعية املواطنني
 استمرت إلى غاية الساعة التاسعة مساء، ُعِثَر
 على الطفلة ميتًة داخل خزان ماء موجود ببيتها
 العائلي. يذكر أن عناصر احلماية املدنية أجلت

 جثة الضحية إلى املركز االستشفائي، فيما فتحت
 مصالح األمن حتقيقا يف القضية ملعرفة مالبسات

 .وظروف غرق الطفلة
رفيق.ف

هـــــويلي ريــاض  بلســان: 

 بلحيمـر
 وصاحبــُة
الَجاللــة؟

بومرداس

 الُمستفيـدون من 100 َسكن
تساهمّي بالناصرية يحتجون

 نظم، صبيحة أمس، املستفيدون من مشروع 100 وحدة سكنية بصيغة
 االجتماعي التساهمي ببلدية الناصرية، شرقي والية بومرداس، وقفة احتجاجية

.أمام مقر الوالية
 وكشف احملتجون، لــ«أخبار الوطن«، أن قرار االحتجاج أمام مقر الوالية جاء

 بعد سلسلة من النداءات التي وّجهوها لكٍل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة،
 كان آخرها غلق مقر الدائرة أواخر الشهر املنصرم، باإلضافة إلى مراسالت

 وجهوها لوالي الوالية من أجل توضيح الغموض الذي اكتنف مشروع 100 سكن
.اجتماعي تساهمي ببلديتهم

 وأضاف املعنيون أن املشروع انطلق سنة 2012، ورغم مرور 8 سنوات على
 انطالقه لم تتجاوز به األشغال نسبة 40 باملائة، منتقدين الوتيرة البطيئة التي

.تسير بها األشغال
 وحسب املستفيدين، فإن ما زاد الطني بّله هو أن اجلهات الوصية، وحلد كتابة

 هذه األسطر، لم تفرج عن القائمة النهائية للمستفيدين من املشروع، األمر الذي
 جعلهم يتساءلون عن مصيره وموعد استكمال األشغال، مؤكدين أن األشغال
 يف حال استمرت بالوتيرة نفسها فسيسلم املشروع يف سنة 2032 - على حد

.تقديرهم
 من جهة أخرى، ذكر احملتجون أنهم طالبوا يف سبتمبر 2015 بتدخل والي
 .الوالية وكرروا الطلب مرة أخرى يف جويلية 2017 دون جديد يذكر

سميرة مزاري

منُذ َمطلِع األلفّيِة، 
َحضرُت وعاَيشُت عشراِت 
مت من  قاءات التي ُنظِّ اللِّ

أجِل ما باَت ُيعرف بَتنظيِم 
حافِة؛ َفمن  مهَنِة الصَّ

هنّي  َجلساِت الَعصِف الذِّ
جليار  )البرستورمينغ( 

إلى َورشاِت خليدة تومي، 
إلى َمساِعي عبد الّرشيد 
بوكرزازة، إلى ُوعوِد عز 

الدين ميهوبي، إلى ُخطِب 
كر عبد احلميد  ئ الذِّ َسيِّ
شخيُص  غرين، َحضر التَّ

وَغاب العالُج، لَتبَقى َصاحبُة 
اجَلاللة تتأّلُم يف َصمٍت، بعَد 
رباُت ِمن  أن انهاَلت َعليها الضَّ
كلِّ َحدٍب وصوٍب؛ من ُسلطٍة 

تكفُر باحَلقيقة، وُنخبٍة 
سياِسّيٍة ُتضِمُر ماال ُتظهر؛ 
حافِة  لويُح بحرّيِة الصَّ التَّ

َعلًنا ومعاداتها ِسًرا. وما عدُم 
ِك األحزاِب امُلمثلِة يف  حترُّ
الَبرملاِن أمام الَعوائِق التي 

الّصحافُة َتشريًعا  ُتواجُهها 
وّتنظيًما خَليُر دليِل على ما 

نقول، َبل يجعُلها يف وضِع 
لطة الَكافرة  امُلتحالِف مع السُّ

باحَلِقيقة، على َشاِكلة 
الّصمِت عالمٌة من عالماِت 

ضا. الرِّ
وألنَّ جلساِت َتنظيِم ِمهنة 

الّصحافِة، يف ما َمضى، كاَنت 
لغاياٍت يف َنفس يعقوٍب، 

َفقد َتكالَب امُلنتِسبون إلى 
امِلهَنة زوًرا وُظلًما على امِلهَنة؛ 
فَجعُلوا ِمنها َسيًفا لالبتزاِز، 
وِقصًعا لألكِل وَمرتًعا للّزهِو 

ت احلاُل على  والّلهو. وظلَّ
ما هَي عليه إلى أن خرَج 

الّشعُب اجَلزائرّي يف َحراٍك 
َشعبّي من أجِل احُلرّيِة 

والَعدالة  والّدميقراطّية 
االجتماعّية، فكانَت صاحبُة 

اجَلاللِة يف َقلِب َمعركة 
ارُع  الّتغييِر، حيُث اتهَمها الشَّ

هِم، ووصَف رجاَلها  بكل التُّ
وِنساءها بكل األوصاف، 

لت ما ال حَتتِمل. وُحِمّ
وَم، وبعد أن َوعد الّرئيُس  اليَّ

بالعمِل من أجِل إرساء 
أعِمَدة اجَلزائر اجلديدة، 

جتُد الّصحافَة نفَسها 
يف َقلِب َمعركة البناء، 

والعودِة إلى الوضِع األّول: 
حافة  تنظيُم ِمهنة الصَّ
َحتميٌة لالنتقاِل إلى 

اجلزائِر اجَلديدة، وألّننا 
ُنقاسم هذه الّرؤيَة وهذا 
الطرَح مع كلِّ من يؤمن 

به، فإّننا ُنبارك َمساعي 
وزيِر االتصال بإطالِق 

أولى َجلساِت االستماِع إلى 
ق  ه امُلتعلِّ أهل امِلهنة يف شقِّ

بالّصحافة اإللكتروِنّيِة، يف 
انتظاِر باِقي الَورشات، وألنَّ 

الَوزيَر ُصحفيٌّ وأستاٌذ يف 
امَلجال، وألّن وعوَد الّرئيِس 

بتنظيِم القطاع كبيرٌة، فإّننا 
جسيِد  َل بالتَّ َنتمنى أن ُتكلَّ
امَليداني وإاّل يكوُن َمصير 

هذه الوعوِد كمصيِر وعوِد 
الّرئيس امَلخلوع ووزراِئه.   

القصوى
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الصغرى
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متوسطة القشيري زموري ببومرداس

 تسمُّم 13 تلميًذا إثر استنشاقهم رائحة مخّفِف الّطالء
 سجلت، صبيحة أمس، متوسطة قشيري الواقعة ببلدية زموري غربي بومرداس حادثة تسّمم مست عددا من التالميذ ومعلمتهم، باإلضافة إلى مدير املتوسطة، جراء

 .استنشاقهم الرائحة املنبعثة من املخفِّف املستعَمل يف مادة الطالء
 وأوضحت وحدة احلماية املدنية لقطاع زموري، التي تدخلت يف حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة إلسعاف املصابني، أن عدد الضحايا قد بلغ 15 شخصا هم 13

 املستعملة يف دهن أقسام )diluant( تلميذا ومعلمة إلى جانب مدير املتوسطة، تسمموا نتيجة استنشاقهم الرائحة املنبعثة من املخفف املوجود مبادة الطالء ورائحة املخفف
.املؤسسة. وأضافت املصادر أن املصابني قد حّولوا على القطاع الصحي بزموري بسبب معاناتهم من صعوبة يف التنفس، مؤكدة أن حالة املصابني مستقرة

 هذا، وسببت حادثة التسمم حالة من الهلع وسط تالميذ املتوسطة وأولياء التالميذ على وجه اخلصوص، الذين استنكروا على إدارة املدرسة إجراء أشغال الطالء يف 
.وقت متدرس التالميذ، حسب قولهم

 ويذكر أن حادثة التسمم تعد الثانية من نوعها خالل هذا الشهر، حيث سجلت بلدية شعبة العامر الواقعة شرقي الوالية حادثة مشابهة خلفت تسمم 34 تلميذا يف
 الطور املتوسط، إثر إقدام بعض التالميذ مبتوسطتي ابن باديس ومحمد السعيد بوزرزور على إذابة مادة الكافور مستعينني مبدفآت األقسام، مما أدى إلى تسمم 34 تلميذا

.بزيت الكافور املتطاير
سميرة مزاري

وهران

 عــــارض يشاركـــــون 300
فـي الّصالـون الدولـي للّسياحـة

 يشارك ما ال يقل عن 300 عارض يف الطبعة
 الـ11 للصالون الدولي للسياحة، والتي سيجري
 تنظيمها من 26 إلى 29 فيفري اجلاري، يف

.وهران
 كشفت )و.أ.ج( أن 300 عارض يشاركون

 يف الصالون الدولي للسياحة بوهران، حيث سيقام
 على مستوى مركز االتفاقيات »محمد بن أحمد« حتت
 شعار : »السياحة، االستقبال والضيافة يف املوعد«،

 مبرزين أن الطبعة ستعرف مشاركة العديد من
 املتعاملني يف القطاع، من تونس واملغرب وتركيا وأملانيا

.وإسبانيا واإلمارات العربية املتحدة وفرنسا وتنزانيا وإثيوبيا وجمهورية التشيك وغيرها
 وتتميز هذه التظاهرة بتنظيم صالونني يف آن واحد، سيكون اجلناح األول مخصص لـ »السياحة واألسفار النقل«، حتى

.»يتسنى للعارضني التعريف مبنتجاتهم، فيما يخصص اجلناح الثاني »للتجهيزات واخلدمات واملعدات الفندقية واإلطعام
ق.و


