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   جـودة الّتعليـم العالـي في الجزائــر
بيـن حتمّية التنظير وهواجس الواقـع

 يشّكل الطالب اجلامعي عنصرا أساسيا  
 ضمن معايير حتقيق جودة الّتعليم

 العالي، فهو مركز العملّية الّتعليمّية
 الذي يجب أن تؤّهله علميا وثقافيا

 ونفسيا ليستوعب املعرفة التي تقّدم
 له، وليكون قادرا على مواجهة العالم

 اخلارجي يف عصر يقوم اآلن على
 مفهوم اجلودة الوظيفّية بعد جودة

 الّتكوين والتعليم. فمع نهاية كل موسم
 جامعي، يزداد قلق األساتذة اجلامعيني
 جّراء انخفاض املستوى املعريف واللغوي

 للطلبة الذين يجري تقييمهم عبر
 اختبارات كتابية إلى جانب األعمال

 الّتوجيهية والّتطبيقية، فواقع احلال
.يكشف عن إجابات صادمة

02
أَحالت 2000 عامٍل على الَبطالة التِّقنّية

كيـا َتغلـق مصنـَع باتنـة!

05
بعدد من الوالَيات

 رؤوُس الَفسـاد تحَت
 مقصلـة العدالـــة

09
تمنراست

 واحـُة تيــــت..
 إرث تاريخــــّي
وال ُمهـّدٌد بالــزَّ

10
 غليزان

 عهـدٌة انتخابّيــة
 على وقع الفضائح
 واالحتجاجــــات

ـن يريـد غيـر هـذا؟هـذا؟ ـن يريـد غيـر مـَ مـَ
03

21
اإلنتاُج الّسينمائي

األفـالُم الّتاريخيـة األفـالُم الّتاريخيـة 
تثيـــر فتنــة!تثيـــر فتنــة!

َمدرسة دون سياسة..َمدرسة دون سياسة..
 تشهُد أغلُب الّشركات وامَلصانع التي ُزجَّ بأصحابها يف السجن، إثَر ُمتابعات 

قضائّية بتهم فساد، وضعية صعبة؛ فخالل بداية هذا األسبوع، عرَف مصنُع 
)أونيام( وضًعا ماليا صعًبا دفع باملسؤولني للّتدُخل مَبنِحه قرًضا. وهاهي شركة 

»قلوفيز« لتركيِب سيارات العالمة »كيا« تعلن، يوم أمس الثالثاء يف بيان لها، 
تعليَق كلِّ نشاطات َمصنعها بباتنة إلى أجٍل غير ُمسمى!

 أسامة عكنان: أسامة عكنان: ُحقوقي امَلعنوّية ُسِلبت من ُمسلسل »فرسان األهقار«.  ُحقوقي امَلعنوّية ُسِلبت من ُمسلسل »فرسان األهقار«. 
 أحسن تليالني: الشروع يف تصوير فيلم »زيغود يوسف« مارس املقبل. 
  بشير درايس:بشير درايس: ميزانيُة فيلم »العربي بن مهيدي« َبلغت نحَو  ميزانيُة فيلم »العربي بن مهيدي« َبلغت نحَو 7070 مليار!  مليار! 

 َدعـوات لوضـع حـّد للتجـاذب

س املدرســة؟   س املدرســة؟ ينبغـي كشـُف مـن  ُيسيِّ روينـــة:روينـــة: ينبغـي كشـُف مـن  ُيسيِّ

بتفعيـل  يطالبـون  خبـراء   
املجـلس األعلـى للّتربيـة

  فــــي مفتـــرق الطــــرقفــــي مفتـــرق الطــــرق
!!ويتجـــه نحــو الغـــرقويتجـــه نحــو الغـــرق

الجزائر12 مولودية 

العميــد المريـــضالعميــد المريـــض

يوسف سقاوي:

 75 % مــن شبــه الّطبــي 
يفتقــدون الّصفـــــة!

 كشف يوسف سقاوي األمني 
العام للفرع النقابي للنقابة 

اجلزائرية للشبه الطبي 
باملؤسسة االستشفائية 
»البير« بقسنطينة أن ما 

يتراوح بني 70 إلى 75 باملائة 
من الطاقم شبه الطبي 
باملستشفيات هم - يف 

األساس - مساعدو متريض، 
موضحا أنه كان يفترض 

تكوين املمرضني املتخصصني 
أكثر من 3 سنوات.
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02
أخبار السياسة

د شركات وطنّية  اإلفالُس يهدِّ

مصنُع »كيا« ُيحيل 2000 
عامٍل على الَبطالة التِّقنيَّة
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تضم 7 فعاليات 

ِقوى الُمجتمع الَمدني ترغُب في الُمشاركة في تعديل الدستور

صفية   نسناس
والعمل  العمل  تقسيم  إلى  وجلوئها 
مناصب  على  حفاظا  اجلزئي  بالتوقيت 
تشهده  مرتقب  حتسن  انتظار  يف  العمل 
العمال  بعض  أن  إال  الشركة،  أوضاع 
رفضوا ذلك، وبالتالي فقد كان قرار الغلق 

أمرا حتميا، يضيف البيان.
هذا، وأوضحت املكلفة باالتصال مبصنع 
لـ«أخبار  بوتيطاو،  اخلامسة  بباتنة  »كيا« 
يوظف  الذي  املصنع  غلق  بأن  الوطن« 
إحالتهم  إلى  أدى  عامل   2000 قرابة 
أمس،  من  بداية  التقنية،  البطالة  على 
إلى غاية احلصول على االعتماد، مؤكدة 
بحسب  إصداره  سيتم  األخير  هذا  أن 
دفتر  إصدار  بعد  األولية  املعلومات 
تركيب  بترخيص  خاص  جديد،  أعباء 

السيارات.
الوطني  املنتدى  كان  أخرى،  جهة  ومن 
عن  أعرب  قد  »األفسيو«  للمؤسسات 
منها  تعاني  التي  الصعوبات  جراء  قلقه 
قطاع  يف  اخلاصة  و  العمومية  الشركات 
و  الكهرومنزلية  التجهيزات  تركيب 
»اونيام«  شركة  غرار  على  اإللكترونية 
»إيريس«،  و  »براندت«  و  »كوندور«  و 
املؤسسات  من  العديد  أن  إلى  مشيرا 
العطلة  على  عمالها  أحالت  الوطنية 
لتسريحهم،  اضطرت  وأخرى  التقنية 

هذه  تعانيها  التي  الصعوبات  إّن  حيث 
وجتميد  وقف  بسبب  جاءت  املؤسسات 
تراخيص استيراد قطع الغيار التي تندرج 
يف تصنيع هذه األجهزة املنزلية والهواتف 
احملمولة، حيث جرى سن شروط جديدة 
املستوردين  أن  إلى  باإلضافة  للمنتجني، 
الوقت  يف  اخلارج  من  جتهيزات  يجلبون 
وهو  احمللية،  املصانع  فيه  تعاني  الذي 
على  االستيراد  يشجع  الذي  الشيء 
دق  حيث  احمللي،  املنتوج  حساب 
داعيا  اخلطر  ناقوس  بيانه  يف  »األفسيو« 
الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى 

هذه  إنقاذ  أجل  من  استعجاليه،  بصورة 
املصانع واآلالف من مناصب الشغل.

االحتاد  رئيس  قال  آخر،  صعيد  وعلى 
رياض  الشباب  للمستثمرين  الوطني 
سابقة،  صحفية  تصريحات  يف  طنكة، 
لواء  حتت  منضوية  شركة   400 أن 
االحتاد تعيش ظروفا مالية صعبة بسبب 
من  استفادتها  وعدم  الصفقات،  جتميد 
الصعبة  الوضعية  من  محذرا  املشاريع، 
التي تعيشها املؤسسات املقاولة يف مجال 

األشغال العمومية والبناء.

 أبدى عدٌد من ممثلي ِقوى املجتمع املدني 
الثالثاء  أمس  يوم  اجلزائر،  أجل  من 
املشاركة  يف  رغبتهم  العاصمة،  باجلزائر 
بقوة باقتراحات بناءة وموضوعية يف وثيقة 

مشروع تعديل الدستور.
اإلسالمية  للكشافة  العام  القائد  وأّكد 
يف  حمزاوي،  الرحمان  عبد  اجلزائرية 
 9 ممثلي  مبعية  نّشطها  صحفية  ندوة 
املجتمع  »قوى  يف  منخرطة  جمعيات 
املدني من أجل اجلزائر«، جرى خاللها 
الفضاء  هذا  إنشاء  عن  رسميا  اإلعالن 
إثراء  يف  املساهمة  ضرورة  على  اجلديد، 
اقتراحات  بتقدمي  الدستور  تعديل  وثيقة 
العليا  املصلحة  تخدم  وموضوعية  بّناءة 
فتح  سيجرى  أنه  إلى  مشيرا  للوطن، 

ورشة لهذا الغرض.
كما ذكر ممثلو هذا الفضاء اجلديد، الذي 

املدني،  املجتمع  فعاليات من  يضم عدة 
أن من بني أهداف هذه اجلمعية اجلديدة 
هو العمل على تنسيق املواقف يف القضايا 
املدني  املجتمع  عمل  وترقية  الوطنية 
واملساهمة يف التنمية االجتماعية وتقدمي 
حتقيق  على  أيضا  والعمل  املقترحات، 
العمل  وتنمية  التشاركية  الدميقراطية 
واملنظمات  اجلمعيات  بني  والتعاون 

املشاركة يف هذا الفضاء اجلديد.
الشأن، بأن  وأكدت اجلمعيات، يف هذا 
اجلزائر  أجل  من  املدني  املجتمع  قوى 
االسالمية  )الكشافة  من  تتشكل  التي 
اجلزائرية وجمعيتي كافل اليتيم واإلرشاد 
اجلزائر  وجمعية  اجلزائرية  واإلصالح 
خلدمة وتنمية املجتمع ومنتدى الكفاءات 
الصحة  لترقية  الوطنية  والهيئة  اجلزائرية 
للتجار  الوطنية  واجلمعية  البحث  وتطوير 

واحلرفيني وجمعية الرازي الوطنية( تبقى 
مفتوحة على كل الفاعلني.

منتدى  رئيس  أكد  أخرى،  ناحية  من 
على  غبولي،  عادل  اجلزائرية  الكفاءات 
سواء  اجلزائرية  الكفاءات  إشراك  ضرورة 
التنمية  الوطن يف حتقيق  أو خارج  داخل 
يصبو  التي  الغد  جزائر  وبناء  الشاملة، 
إلى حتقيقها اجلميع، مركزا على وجوب 
برهنت  التي  الكفاءات  هذه  مع  الوقوف 
جتربتها  بفضل  العلمية  قدراتها  على 
امليادين،  جميع  يف  الرائدة  وخبراتها 
وتوفير لها كل األليات الالزمة النخراطها 
ومواجهة  التطور  حتقيق  مسعى  يف 

التحديات.
صفية. ن

 تعرف أغلب الشركات واملصانع التي زج بأصحابها يف السجن وتوبعوا يف قضايا فساد وضعية 
صعبة؛ فخالل بداية هذا األسبوع، عرف مصنع )أونيام( وضعا ماليا صعبا دفع باملسؤولني 
للتدخل ومنحه قرضا. وهاهي شركة »قلوفيز« لتركيب سيارات العالمة “كيا” تعلن، يوم 

أمس الثالثاء يف بيان لها، تعليق كل نشاطات مصنعها بباتنة إلى أجل غير ُمسمى.

تخص 5 مجاالت 

ِلجاٌن مشترَكة بين َمصالح 
ة الَتعليم العاِلي شيتور واتحاديَّ
 اجتمع األمني العام لالحتادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور مسعود عمارنة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس 

الدين شيتور، يف لقاء قال عنه عمارنة إّنه » إيجابي للغاية وفرصة 
لتبادل مستفيض ومتفتح لآلراء حول العديد من القضايا التي تهم 

األسرة اجلامعية، منها ضرورة تقييم مسارات التكوين والتعليم واحلياة 
املهنية واالجتماعية لألستاذ اجلامعي والباحث الدائم وغيرها من 

االنشغاالت.

صفية  نسناس
حتوز  الذي  االحتادية  بيان  يف  وجاء 
هذا  أن  منه،  نسخة  الوطن«  »أخبار 
للتركيز  فرصة  اعتبر  التشاوري  اللقاء 
باجلامعة  والنهوِض  الرقيِّ  حول سبل 
التحديات  شتى  ومجابهة  اجلزائرية، 
التطلعات.  كل  حتقيق  سبيل  يف 
على  الطرفان  أّكد  ذلك،  أجل  ومن 
اجلهود  وتوحيد  املساعي  ضم  حتمية 
املبنية على احلوار البناء والتشاور اجلاد 
واملثمر، كاشفني عن اتفاق بني الوزير 
و األمني العام لالحتادية، على حتديد 
واالحتادية  الوصاية  بني  العمل  آليات 
أفقا  يفتح  وناجع  أمثل  نحو  على 

جديدا، بحسبهم.
االتفاق  مت  أنه  االحتادية  أضافت  كما 
جلان  تفعيل  على  أولى  كخطوة 
العالي  التعليم  وزارة  بني  مشتركة 
الوطنية  واالحتادية  العلمي  والبحث 
العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم 

تختص بتناول كل االنشغاالت التي 
الباحث  األستاذ  خاصة  بصفة  تهم 
دعم  ومستخدمي  الدائم  والباحث 
الطبية،وقطاع  العلوم  وأساتذة  البحث 
التعليم العالي والبحث العلمي بصفة 
عامة. وتتشّكل هذه اللجان من ممثلي 
الوزارة واالحتادية، واملتمثلة يف اللجنة 
اللجنة  و  للسكن،  املشتركة  الوطنية 
املهني،  للمسار  املشتركة  الوطنية 
وكذا اللجنة الوطنية املشتركة للبحث 
و  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي 
لتقييم  املشتركة  الوطنية  اللجنة 
مسارات التكوين والتعليم، باإلضافة 
املشتركة  الوطنية  اللجنة  إلى 

للمنازعات.
اجتماع  عقد  على  الطرفان  اتفق  وقد 
االحتادية  ممثلو  يحضره  رسمي  آخر 
ُتْدَرُس خالله بالتفصيل امللفات محّل 

االنشغال.

أطلقت أبواق املخزن، منذ أيام، حملة 
مسعورة ضّد اجلزائر وسفيرها إسماعيل 
شرقي، مفوض السلم واألمن باالحتاد 
الذي  املؤمتر  انعقاد  عشية  اإلفريقي، 
بعد  تنظيمه  اإلفريقية  الهيئة  تعتزم 
املغربي  للقمع  سيتطرق  والذي  أيام 

ضد الصحراويني.
منذ  املغربي،  اإلعالم  ويرّوج 
انحياز  ألطروحة  أسبوعني،  نحو 
بالده  ملوقف  اجلزائري  الدبلوماسي 
قضية  يخص  فيما  املغرب  ضد 
أن  من  بالرغم  الغربية،  الصحراء 
القضية  هذه  يف  واضح  اجلزائر  موقف 
هو  الصحراوي  النزاع  تعتبر  كونها 
والشعب  املغرب  بني  ثنائي  نزاع 
األممية  اللوائح  وفق  الصحراوي، 
والتي تدرج القضية الصحراوية ضمن 
اختصاص اللجنة الرابعة لألمم املتحدة 
ما  وهو  االستعمار،  بتصفية  املكلفة 
أي  اعتراف  عدم  خالل  من  يتجسد 
على  املغرب  بسيادة  العالم  يف  دولة 
اعتراف  مقابل  الصحراوية،  األقاليم 
أكثر من مائة دولة باجلمهورية العربية 
جبهة  يف  املمثلة  وقيادتها  الصحراوية 

البوليزاريو.
املغربية  اإلعالم  وسائل  واستغلت 
ضد  البوليزاريو  جبهة  شكوى 
األقاليم  يف  قنصليات  املغرب  فتح 
الصحراوية احملتلة، لتتخذ منها موقفا 
واألمن  السلم  مفوض  ضد  عدائيا 
باالحتاد األفريقي، إسماعيل شرقي، 
ودودوليا  قاريا  لهاذ  يشهد  الذي 
باالحترافية والنزاهة يف إدارة األزمات 

التي شهدتها القارة السمراء.

إسماعيل  تصرف  فإن  وعليه،   
املخالف  املغرب  قرار  جتاه  شرقي 
قرارات  من  نابع  األممية  للقرارات 
االحتاد األفريقي ولوائحه وليس موقفا 

شخصيا منه.
املخزن،  خالل  من  الرباط،  وحتاول 
»دبلوماسية  إطار  يف  صفقات  عقد 
ماليني  وصرف  شرعية«  غير  جتارية 
الدوالرات بغية شراء ذمم دوال أفريقية 
والتأثيرعلى مواقفها يف القمة اإلفريقية 

املرتقبة بأديس أبابا. 
لالحتاد  واألمن  السلم  مفوض  وكان 
قد  شرقي  إسماعيل  اإلفريقي 
باعلي  ملني  أبابا  بأديس  استقبل 
العربية  للجمهورية  الدائم  املمثل 
االحتاد  لدى  الدميقراطية  الصحراوية 
بينهما  احملادثات  اإلفريقي، ومتحورت 
الرئيس  وجهها  التي  الرسالة  حول 
رئيس  إلى  غالي  إبراهيم  الصحراوي 
موسى  اإلفريقي  االحتاد  مفوضية 
فقي واملتعلقة بضرورة احترام الشرعية 

الدولية بالصحراء الغربية.
رسالة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  كما 
توزيعها  مت  قد  الصحراوي  الرئيس 
يف  األعضاء  البلدان  جميع  على 
إعالمهم  أجل  من  اإلفريقي  االحتاد 
األراضي  يف  الواقعة  التطورات  بآخر 
املشاريع  سيما  احملتلة،  الصحراوية 
اإلقليمية  املياه  يف  للمغرب  التوسعية 
للصحراء الغربية وفتح ممثليات قنصلية 
خرقا  احملتلتني  والداخلة  بالعيون 

للقانون الدولي.
فيصل حمداني

أزَعجها نشاُطه وحتاول الّتأثيَر على القمة املرتقبة بأديس أبابا

ض اإلفريقي إسماعيل شرقي  باط ُتجنِّد إعالَمها ضّد الُمفوِّ الرِّ

الطلبة  خرج  مكثف،  أمني  وجود  وسط 
الثالثاء،  أمس  املواطنني  من  عدد  مبعية 
انطالًقا من ساحة الشهداء وسط اجلزائر 
العاصمة يف حراكهم األسبوعي الذي بلغ 
إلى  وصواًل  املاضي  فيفري  منذ  الـــ50 

ساحة البريد املركزي و موريس أودان.
مطالبهم  احلراكيون  الطلبة  جّدد  و 
سراح  وإطالق  اجلذري  التغيير  بضرورة 

الكبير  ارتياحهم  وأبدوا  املعتقلني،  كل 
سمير  السياسي  الناشط  سراح  إلطالق 
بلعربي واحلديث املتواتر عن عفو رئاسي 
موقويف  خاصة  احملبوسني  من  لعدد 

احلراك.
العصابة  »قلنا  شعار  املتظاهرون  ورّدد 
برحيل  متسكهم  إلى  إشارة  يف  تروح«، 
لم  اجلزائر«.فيما  يف  النظام  رموز  »كافة 

وقوات  احملتجني  بني  احتكاكات  تسجل 
األمن.

بعض  تواطؤ  ينسوا  لم  الطلبة  أن  يذكر 
راحوا  و  فلسطني  بيع  يف  العرب  حكام 
فلسطني  باعوا  للعار  يا  للعار  يرددون«يا 
استغالل  رفضهم  جددوا  بالدوالر«.كما 

الغاز الصخري.
عّمـــــــار قــــردود

َحراك الّطلبة يف أسبوعه الــ 50 
تأكيٌد على إطالق َسراح كلِّ الُمعتقلين 
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الحدث

ياسة  تّبون أّكَد على ضرورة إبعاد الَمدرسة عن السِّ

هل تـتـحـّرر المـَدرسُة الجـزائرية من الَتسـيِّيـس؟

الحيات بيَن اإلدارة والّبلدّية.. علي بن زينة : وسَط تداُخل الصَّ
ياسَة في الَمدرسة الجزائرّية 3 جهاٍت ُتمارس السِّ

مسعود بوديبة: الَمسؤولون غَرقوا في توزيِع التُّهم بدَل َحّل أزماِت القَطاع 

صون: مع إبعادها عن الِخالفات اإليديولوِجّية.. ُخبراء ومتخصِّ
الَمدرسة بحاجٍة إلى َتفعيل
 الَمجلس األعلى للّتربية

 أّكد رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، أمس األول اإلثنين، خالل 

ترأسه مجلَس الوزراء، على ضرورة 
إبعاد المدرسة عن السياسة، 

مشددًا على منع االجتماعات غير 
البيداغوجية في المدارس، حتى 
تبقى المدرسة للتربية والتعليم 
فقط.وأّكد الرئيس تبون على أن 
»مدرستنا ليست حقل تجارب، بل 
يجب أن تكون مدرسة بشخصيتها 
الجزائرية، حتى ال نبني مجتمعا 

لة بجذوره«. مقطوع الصِّ

عمار  قردود 
و يف أكتوبر املنقضي، اتهم وزير التربية 
الوطنية السابق عبد احلكيم بلعابد أطراًفا لم 
على  السموم  بّث  إلى  »تسعى  بأنها  يسّمها 
موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، لضرب 
وزعزعة  البلبلة  وإثارة  التربوية  املؤسسة 
املعركة  يف  بها  الزّج  ومحاولة  التربية،  قطاع 

السياسية«.
التي  الهّزات  ربط  املتحّدث  ورفض 
تشهدها املؤّسسات التربوية بالشأن السياسي 
املدرسة  أن  إلى  مشيًرا  البالد،  به  متّر  الذي 
اجلزائرية يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذب 
السياسي الراهن، قائاًل: »على األستاذ أن 
الرئاسية  االستحقاقات  عشّية  بنفسه  ينأى 
عن  املاضي(  ديسمبر   12 يف  جرت  )التي 

كل جتاذب وكّل النداءات املُغرضة التي تريد 
أن تزّج باملدرسة يف الشأن السياسي.«وتابع 
بالسياسة ولكنها  لها  أن »املدرسة ال عالقة 
سُترافق الوطن، من خالل املشاركة بكل روٍح 

ومسؤولية للمرور إلى جمهورية جديدة«.
من  فقط  الرسمية  اجلهات  ليست 
دعت إلبعاد املدرسة عن السياسة، بل عدة 
أشاروا  الفارطة  الرئاسيات  مترشحني خالل 
منذ  يؤكد كل طرف  امللف. يف حني،  إلى 
سنوات على ضرورة إبقاء املدرسة بعيدة عن 
أطراف  حتديد  أن  إال  السياسي،  التجاذب 
التجاذب واملسؤولون عنه وسبل تفعيل  ذاك 
مناهج تربوية أسمى من التجاذب يبقى هو 

الرهان الذي لم يفّعل، إلى حدِّ اآلن.

قال صادق دزيري رئيس االحتاد الوطني 
لعمال التربية والتكوين، يف تصريح خّص به 
اجلمهورية  رئيس  كالم  إّن  الوطن«،  »أخبار 
السياسة غير  املدرسة عن  إبعاد  عن ضرورة 
واضح وٌمبهم؛ فهو لم يوضح قصده من منع 
االجتماعات غير البيداغوجية يف املدارس، 
عن  ومسؤولني  نقابيني  املدارس  يف  أن  رغم 

جمعيات أولياء التالميذ.

و أضاف دزيري يقول »نحن تعلمنا إبعاد 
السياسة عن املدرسة يف القانون التوجيهي، 
النقابات  قبل  من  االجتماعات  عقد  لكن 
هو  املدارس  يف  التالميذ  أولياء  وجمعيات 
االجتماعات  تلك  وأن  خاصة  قانوني  أمر 
وتهدف  التدريس  أوقات  خارج  تتم  عادة 
لدى  سواء  التمدرس،  ظروف  حتسني  إلى 
دفاع  أن  مضيفا  األساتذة،  أو  التالميذ 

التربية وموظفي  النقابيني عن حقوق عمال 
السياسة  مثل  مثله  سياسة  القطاع هو 
يف  ينحصر  أن  بشرط  لكن  للبالد،  العامة 
لها  عالقة  ال  ألمور  ميتد  وال  اجلانب  هذا 

باملدرسة، أو لها خلفيات التحزب.
الشديد  رفضه  دزيري  أبدى  و 
أن  إلى  وأشار  والتسييس«  لــ«األدجلة 
ملمارسة  وليس  العلم  لتلقي  مكان  املدرسة 

السياسة ونشر الفكر اإليديولوجي. ويف رده 
»نريد  دزيري  قال  نريد؟«  مدرسة  »أي  عن 
مدرسة جزائرية أصيلة متفتحة على جميع 
النوافذ وليس على نافذة واحدة، تتجه نحو 
أصالتها  تفقد  أن  دون  واحلداثة  العصرنة 
تفقد  أن  دون  التطور  تواكب  ومتيزها  ورونقها 

هويتها«.
عمار قردود

ينَبغي للَمدرسُة أن تنفِتَح على الَجميع.. دزيري: ينَبغي للَمدرسُة أن تنفِتَح على الَجميع.. دزيري: 

األدلجُة َصنعها المسؤولون الُمتعاِقبون على الوزارة!األدلجُة َصنعها المسؤولون الُمتعاِقبون على الوزارة!

يف رّده على سؤال: »من مُيارس السياسة 
زينة رئيس  بن  قال علي  املدرسة؟«،  يف 
منظمة أولياء التالميذ لـــ«أخبار الوطن« إن 
مُتارس السياسة يف املدرسة  3 جهات  »هناك 
من  مأمن  يف  التالميذ  تترك  ولم  اجلزائرية 

االجتاهات السياسية واإليديولوجية«.
وأضاف يقول: » ملا يكون مدير املدرسة 
ما  بلدية  رئيس  هناك  املقابل  ويف  متحّزبا، 
سيكون  فاألكيد  مغاير،  حزب  إلى  ينتمي 
عامة  املدرسة  ثمنه  تدفع  ما  صراع  هناك 
والتالميذ خاصة، حيث إن املدير سيستعمل 
االجتماعات  النعقاد  مقًرا  أو  منبًرا  املدرسة 
السياسية، مؤكدا تسجيلهم ذلك يف مدارس 
العاصمة  قسنطينة،  البيض،  وهران،  عبر: 

ومعظم واليات الوطن.
بني  االصطدام   « إلى  املتحّدث  أشار  و 
املجلس  وأعضاء  البلدي  الشعبي  املجلس 
األمر  مختلفة،  أحزاب  إلى  ينتمون  الذين 
ومتشعبة  كثيرة  مشاكل  سيخلق  الذي 
إلى  تابعة  باتت  التي  االبتدائية  للمدارس 
معينة  مدرسة  مدير  أراد  فإذا  البلديات، 
حزب  إلى  ينتمي  وكان  اإلطعام   - مثال   -
حزب  إلى  ينتمي  البلدية  رئيس  فيما  ما، 
آخر فسينتقم ذلك املير من املدير بطريقة ما 
األبرياء،  وتالميذها  املدرسة  هي  والضحية 
الصراع  ولكن  األموال  نقص  ليس  والسبب 
جمعيات  على  األمر  موسعا  السياسوي، 

وتنظيمات أولياء التالميذ.

إن  قائال  النقابات،  ملف  فتح  كما 
على  بناء  جاءت  لإلضراب  دعوات  عدة 
للعمل  متت  وال  سياسية  وضغوط  خلفيات 
البيداغوجي بصلة، حيث يستعمل التالميذ 
مصالح  حتقيق  أجل  من  للضغط  كوسيلة 

سياسية.
و شّدد بن زينة على أن تتبع تصريحات 
ردعية  وقوانني  قرارات  اجلمهورية  رئيس 
وصارمة فيما يخص كل املتورطني واملسؤولني 
خالل  من  اجلزائرية  املدرسة  تسييس  عن 
السياسة  عن  كلًيا  وإبعادها  املدرسة  حتييد 

وأهوائها.

موفق رباح

 أما مسعود بوديبة الناطق 
الوطني  املجلس  باسم 
ملستخدمي  املستقل 
للقطاع  التدريس 
للتربية  ثالثي األطوار 
فقد  »كنابست«، 
لـــ«أخبار  أوضح 
كان  »وإن  الوطن« بأنه 
املدرسة  إبعاد  البديهي  من 
لغير  ُوجدت  ألنها  السياسي  التجاذب  عن 
الغرق  عن  األول  املسؤول  أن  غير  ذلك، 

الوطنية  التربية  وزارة  هي  التجاوز  ذلك  يف 
والوزراء واملسؤولني املتعاقبني عليها، والذين 
يجب أن يضعوا ضمن أجندة أولوياتهم حل 
الشركاء  مع  احلوار  بفتح  القطاع  مشاكل 
سياسة  انتهاج  عن  والكف  االجتماعيني 
للهروب  محاولة  هي  التي  التهم  توزيع 
لألمام، وهو الذي أدخل القطاع يف متاهات 

خطيرة«.
و أشار بوديبة بأصابع االتهام إلى الوزراء 
واملسؤولني املتعاقبني عن وزارة التربية، وقال 
املدرسة،  تسييس  عن  األول  املسؤول  إّنهم 

من  والتفكير  التسيير  طريقتهم يف  إلى  نظرا 
املشاكل.واعتبر  من  جملة  خلق  خالل 
املفروض  من  بل  الضروري  من  بوديبة أنه 
الصراعات  عن  اجلزائرية  املدرسة  إبعاد 
بأداء  تتكفل  وأن  واإليديولوجية  السياسوية 
دورها الطبيعي واملخول لها قانوًنا وهو التربية 
والتعليم وفقط، وضرورة حتييدها عن اجلدل 

السياسي واإليديولوجي الدائر بالبالد.
عمار قردود

واملختصني،  اخلبراء  أجمع عدد من 
على  الوطن«،  »أخبار  مع  حديثهم  يف 
للتربية  األعلى  املجلس  تفعيل  ضرورة 
املنصوص عليه يف القانون التوجيهي لعام 
املناهج  وإعداد  بناء  له  واملخول   ،2008
التي تدرس للتالميذ. وأفادوا بأن االجتاه 
اجلزائرية  املدرسة  على  أثر  اإليدولوجي 
خالل  من  للتجارب  حقاًل  باتت  التي 
مدارس  بني  والفكري  السياسي  الصراع 
فكرية وإيديولوجية وسياسية مختلفة قلًبا 

وقالًبا.
أن  بوديبة  مسعود  النقابي  واعتبر 
عمال  سوى  تكن  لم  الصراعات  تلك 
مغرضا هدفه إدخال املدرسة اجلزائرية يف 
أيدولوجية  جدال عقيم، قوامه صراعات 
املدرسة  قوة  تفكيك  بهدف  وسياسية 
أن  مضيفا  وقدسيتها،  بحرمتها  واملساس 
تطبيق املناهج ميدانيا لم يحصل ألنه لم 
رمى  حني  يف  عليها،  اإلجماع  يتحقق 
تسييس  تريد  كانت  من  بأنها  الوزارة 

املدرسة، يف عدة مراحل.
بوديبة  قال  احلالي،  للوزير  وبالعودة 
السبورة  على  البسملة  لكتابة  عمد  إنه 
اجلزائر  ثانويات  إلحدى  زيارته  أثناء 
 4 يف  تنصبيه  من  أيام  العاصمة بعد 
يحمل  بأنه  كرسالة  املنقضي،  جانفي 
يف حقيبته قطيعة مع من استغلوا مسألة 

البسملة إلثارة اجلدل يف املجتمع اجلزائري 
سابًقا، مضيفا بالقول: »لكن، وإن كانت 
وساهم  السياسة  مارس  فإنه  حسنة  نيته 
يدري  ال  حيث  من  املدرسة  تسييس  يف 
أو-رمبا -دون قصد وكان من املفروض أن 
وزرع  العلوم  لتلقني  فضاء  املدرسة  تكون 

األخالق ليس إال«.
للشأن  واملتابعون  اخلبراء  اتفق  كما 
املدرسة  حماية  ضرورة  على  التربوي 
لطلب  منابر  من  وحتويلها  التسييس  من 
السياسي  للصراع  ساحات  إلى  العلم 
الطالب  أن  واالستغالل احلزبي، خاصة 
والطالبات ما زالوا يف بداية مراحل التعليم 
على  يؤثر  قد  السياسة  يف  بهم  والزج 
بهم  ويزج  العلمي،  حتصيلهم  مستوى 
واستغاللهم  والتخريب  الفوضى  أتون  يف 

بطريقة مبتذلة.
األساتذة  من  املدرسني  وطالبوا 
حقوقية  مطالب  لهم  الذين  واملعلمني 
بواجبهم  القيام  مواصلة  على  باحلرص 
التالميذ.كما  أبنائهم  وتعليم  الوطني 
عن  واملسؤولني  املدارس  مدراء  طالبوا 
انضباط  يف  مسؤوليتهم  بتحمل  التعليم 
وإعطاء  والتربوية  التعليمية  العملية 
املخلني  ومحاسبة  ملستحقيها  احلقوق 

وتكرمي املجدين واملجتهدين. 
عّمــــــار قـــــردود

 أما زوبير روينة املكلف باإلعالم يف نقابة مجلس ثانويات العاصمة »الكال«، فقد قال يف تصريح لـــ«أخبار الوطن« إّن سؤال من 
ميارس السياسة يف املدرسة يجيب عليه رئيس اجلمهورية؛ ألنه الوحيد من يعرف ما قصده بضرورة إبعاد املدرسة عن السياسة، ومنع 
االجتماعات غير البيداغوجية يف املدارس، حتى تبقى املدرسة للتربية والتعليم فقط،ألن املؤسسات التربوية هي مكان يلتقي فيه 
النقابيون-الذين قد يكونون أساتذة ومعلمني أو مدراء ومستشارين تربويني وحتى أولياء تالميذ- يف إطار القوانني املعمول بها يف هذا 

اإلطار، وهي لقاءات تتم خارج أوقات العمل ألن هؤالء النقابيون هم عادة من منتسبي قطاع التربية، بحسب تعبير روينة.
و أفاد روينة بأن ذلك ال يعني أنه من دعاة تسييس املدرسة اجلزائرية مهما كان األمر، وأوضح أن التسييس ال يخدم تطور وتقدم 

املدرسة اجلزائرية وُيعيق ُرقيها.
و حذر روينة من التمادي يف تسييس املدرسة اجلزائرية والتالعب بها، داعًيا إلى أن تكون 
بعيدة كل البعد عن السياسة باعتبار املنظومة التربوية تشكل واجهة وصورة البلد. وقال روينة 
إن كل تيار يريد لهذه املدرسة أن تكون على طريقته، يف حني يتوجب أن يكون هناك اتفاق 

مشترك على أعلى مستوى يضع حًدا لهذا التجاذب احلاصل.
موفق رباح

البّد من اتفاٍق على أعلى ُمستوى لوضع حدٍّ للتجاذب.. روينة:

ينبغي كشف الجهات التي  تسيِّس الَمدرسة 
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اللواء شنقريحة:

التدريبات فرصة لتقييم 
المستــوى المحقـــق 
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رحمة عمار
بالقطاع  تيريرين  حلاسي  الفرعي  بالقطاع 
على  قزام، حيث حرص  لعني  العملياتي 
التأكيد على أن إجراء مثل هذه التدريبات 
املستوى  لتقييم  فرصة  ميثل  التحضيرية 
وأركان  قادة  مشاركة  تعتبر  كما  احملقق، 
الوحدات املشاركة يف هذه التدريبات فرصة 
لتبادل اخلبرات والتنسيق والتعاون وتوحيد 

املفاهيم وفقا لألهداف املسطرة.
أمس،  أول  مساء  الّلواء  وقام  هذا، 
إلى  بزيارة  الدفاع،  وزارة  بيان  بحسب 
حيث  بتمنراست،  األمة  أشبال  مدرسة 

وتابع  األشبال،  متدرس  ظروف  على  وقف 
مختلف  شمل  املدرسة  مدير  قدمه  عرضا 
ونسبة  املنفذة  البيداغوجية  النشاطات 
مختلف  وكذا  الدراسي  البرنامج  تقدم 
حتت  املوضوعة  البيداغوجية  الوسائل 
تصرف األساتذة واألشبال. كما زار بعض 
قاعات الدراسة واملخابر، وحضر جانبا من 
لألشبال،  الرياضية  والنشاطات  الدروس 
وأساتذة  إطارات  مع  بعدها  ليلتقي 
املدرسة، الذين حّثهم على بذل جهد أكبر 
يف سبيل تكوين هؤالء األشبال باعتبارهم 

ميثلون إطارات املستقبل الواعد.

يوسف سقاوي:

 75 % مـن شبـه الّطبيين 
ُمساعـــدو تمريـــض!
 كشف يوسف سقاوي األمني العام للفرع النقابي للنقابة اجلزائرية للشبه الطبي 
باملؤسسة االستشفائية »البير« بقسنطينة أن ما يتراوح بني 70 إلى 75 باملائة من 

الطاقم شبه الطبي باملستشفيات هم - يف األساس - مساعدو متريض، موضحا أنه كان 
يفترض تكوين املمرضني املختصني أكثر من 3 سنوات.

وأبرز محدث »أخبار الوطن« أن ما عاد ليطفو على السطح، مؤخرا، بخصوص التعليمة 
املتعلقة بضرورة مرافقة طبيٍب للمريض أثناء نقله يف سيارة اإلسعاف، يتم التغاضي 

عنه نظرا لعدم توفر اإلمكانات، وأحيانا االختصاصات بتلك املؤسسات، وهو ما يؤدي 
إلى توجيهه ملؤسسة استشفائية أخرى، رفقة واحد من شبه الطبي نظرا لكثرة تلك 

التحويالت، يف حني أن األمر يتطلب مرافقة من يستطيع الوقوف على حالة املريض، 
مضيفا أنه ال ميكن إلقاء املسؤولية على كاهل الطبيب فقط. 

من جهة ثانية، أوضح يوسف سقاوي أن هناك مختصني يف نقل املرضى، إال أن 
وجودهم باملستشفيات اجلزائرية نادر.

سارة بومعزة 

احَلصيلُة العملياتية خالل شهر جانفي 

القضــاَء علــى 6 إرهابّييــن 
وتوقيــف 3 آخريـــــن 

عّمــــار قــــردود
كما جرى العثور على 13 قذيفة ولغمني و250 
 7 واسترجاع  »األمونيترات«،  مادة  من  كغ 
بندقية  و22  كالشينكوف«   « نوع  من  بناذَق 
صيد  بندقية  و20  واحدة  قناصة  وبندقية 
و13  يدوية  قنابل  و3  واحدة  مضخية  وبندقية 
مخزن ذخيرة و18 ألف و200 طلقة من مختلف 
من  كغ  و28.73  كبسولة  و9700  العيارات 
املتفجرات  لصنع  تستخدم  الكيميائية  املواد 
مترا  و27  مفّجرا  و35  »ديناميت«  قطعة  و29 

من الفتيل الصاعق.
اجلرمية  ومحاربة  احلدود  حماية  إطار  ويف 
 391 املاضي  الشهر  خالل  توقيف  مت  املنظمة، 
مولد  و260  136 مطرقة ضغط  شخصا وحجز 
و81  املعادن  عن  كشف  جهاز  و27  كهربائي 
و3730  التبغ  من  قنطارأ   18.75 وحجز  عربة 
سجائر  علبة  و990  ألف  و253  تبغ  وحدة 
أدوية  علبة  و1356  وقود  لتَر  و329  ألف  و171 
من  كلغ  و94  أطنان  و9  مشروبات  علبة  و611 
املواد الغذائية و50 كغ من األلومنيوم و25 كغ 
لتكسير  آلة  و20  ماء  ومضختي  السياتيد  من 
خليط  من  كيسا  و295  آالف  و5  احلجارة 
جزائري.  دينار  ألف  و700  واحلجارة  الذهب 
يف  تنشط  إجرامية  شبكة  تفكيك  مت  كما 
املتاجرة بالقطع األثرية مكونة من 5 أشخاص، 
مختصة  إجرامية  شبكة  توقيف  إلى  باإلضافة 
يف السطو املسلح مكونة من 6 أشخاص وحجز 

سيف تاريخي و293 قطعة نقدية معدنية تعود 
للعصر الروماني والإلسباني.

و فيما يخص مكافحة املخدرات، مت توقيف 
56 تاجر مخدرات وحجز 48.89 قنطارا من 
الكوكايني  من  كلغ  و1.135  املعالج  الكيف 

و102 ألف و959 قرصا مهلوسا.أما يف إطار 
محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد مت توقيف 
 814 وإحباط  شرعي  غير  مهاجرا   360
شخص  وإنقاذ  شرعية  غير  حجرة  محاولة 

واحد من الغرق.

 أفادت احلصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي اخلاصة بشهر جانفي املنقضي بأنه يف إطار مكافحة اإلرهاب، مت 
القضاء على 6 إرهابيني وتوقيف 3 آخرين، إلى جانب توقيف 28 عنصَر دعم للجماعات اإلرهابية، كما مت اكتشاف 

وتدمير 43 مخبأ لإلرهابيني و59 قنبلة تقليدية.

ة مطالَب بيداغوجية رفعوا عدَّ

ُمدراء الَمدارس في وقفة احتجاجّية 
أمــام ملحقــة وزارة التربيــــة

صفية. ن
عدة  االحتجاجية  وقفتهم  خالل  املدراء  رفع 
مطالب، تتمثل أساسا يف ضرورة إعادة تصنيف 
املسندة  املهام  وثقل  يتماشى  مبا  متوسطة  مدير 
صنف  يف  تصنيفه  يعقل  ال  إنه  قائلني  إليه، 
املتوسطات حسب عدد  األستاذ، مع تصنيف 
األفواج ونظام الدراسة خارجي ونصف داخلي 
وداخلي، مع إعطاء منحة موافقة لكل صنف، 
رئيسي  مدير  رتبة  استحداث  إلى  باإلضافة 
خاصة  منحة  واستحداث  مكّون،  ومدير 

من  الرفع  وكذا  والسكن،  والنقل  باملسؤولية 
امتحان،  مركز  رئيس  ملهام  التعويضات  قيمة 
أعلى  رتب  إلى  بالترقية  مطالبتهم  على  زيادة 
تربية،  ومدير  عام  أمني  مبنصب  تعلق  فيما 
ناظر  منصب  الستحداث  الوصاية  دعوا  كما 
هيبة  وإعادة  اإلدارية،  باملهام  يتكفل  متوسطة 
التسيير،  مجال  يف  صالحياته  بتوسيع  املدير 
مع الرد على مراسالت املدير يف وقتها من قبل 
مطالبتهم  على  زيادة  وفروعها،  التربية  مديرية 
بالعدل بني املدراء يف إعداد اخلرائط واالبتعاد 

عن احملاباة، وكذا إعفاء املدير من تسيير منحة 
التوضيحية  القوانني  إصدار  مع  5000دج، 
التربية  لعمال  األساسي  للقانون  والتنظيمية 

)315/08( و)240/12(.
املدارس  فصل  ضرورة  إلى  احملتجون  وأشار 
االبتدائية عن املتوسطات وإلغاء العمل باملؤمن 
أو تعويض مادي عن ذلك، ورفض نقل املدير 
تعسفا إال بعد تطبيق القانون، مع إلغاء مقياس 
النتائج املدرسية يف حركة التنقالت أو تطبيقها 

على اجلميع )أساتذة ومفتشون(.

 دعا، يوم أمس، العشرات من مدراء املؤسسات التربوية وزارة التربية إلى النظر يف مطالبهم وحتسني أوضاعهم 
االجتماعية املهنية، وذلك خالل وقفتهم االحتجاجية التي نّظموها من أمام ملحقة الوزارة بالرويسو يف العاصمة.

ستستفيد من اإلشهار العمومي ألّوِل مّرة

تّبون ُيسدي تعليماٍت للوزير األّول 
حف اإللكترونّية بتسويِة وضع الصُّ

 أفاد التلفزيون العمومي بأن رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون أصدر تعليمات إلى الوزير األول تقضي بضبط 

وتسوية الوضعية القانونية للصحف اإللكترونية 
املوطنة يف اجلزائر.

كما أُعلن، يوم أمس، أن هذه الوسائل اإلعالمية 
ستعامل كما تعامل الصحافة الوطنية املكتوبة يف 
تغطية النشاطات الوطنية والرسمية. وبخصوص 

اإلشهار، أشارت تعليمات رئيس اجلمهورية إلى أن 
املواقع اإللكترونية ستستفيد من اإلشهار يف حدود ما 

يسمح به القانون وأخالقيات املهنة.
صفية. ن

تعييُن حكيم برجوج مديًرا َعاما للجماِرك
 جرى تعيني حكيم برجوج مديرا عاما للجمارك خلفا حملمد وارث، الذي ُعنّي يف 

أفريل املنقضي على رأس هذه اإلدارة التابعة لوزارة املالية.
ونقلت )و.أ.ج(، عن املديرية العامة للجمارك، أن املدير اجلديد وهو من مواليد عام 
1979 بتيزي وزو، خريج املدرسة الوطنية لإلدارة )ENA( وحامل لشهادة املاجستير 

.)MBI( يف إدارة األعمال الدولية
و كان برجوج يشغل - حلد يوم أمس - منصب مدير الدراسات املكلف بالديوان لدى 

املديرية العامة للجمارك.
وأج

أسدى تعليماٍت للوزير األّول ووزير الَعدل 

تّبون يأمر بتجريم المتسببين في  َحوادث الّسير

وليد كويني 
وّجه رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون تعليمة 
إلى كلٍّ من وزير العدل بلقاسم زغماتي والوزير 
جترمي  ُسبل  لبحث  جراد  العزيز  عبد  األول 

حوادث املرور.
على حسابه  نشرها  تغريدة  الرئيس، يف  وقال 
أعزي  شديد  :«بحزن  بـ«تويتر«  الرسمي 
الذي  املأساوي  املرور  حادث  ضحايا  عائالت 
وقع بني عنابة وسوق أهراس، ونزل علينا خبره 

هذا الصباح كالصاعقة«.
ووزير  األول  الوزير  »أمرت  الرئيس:  وأضاف 
قبل  سوف  بوادي  مماثل  حادث  منذ  العدل، 
وتنظيم  الظاهرة  هذه  جترمي  سبل  ببحث  أيام، 

صارم للمهنة على الفور«.
هذا، وتضمن البيان اخلتامي الجتماع مجلس 
الوصاية  اعتراف  أمس،  أول  مساء  الوزراء، 

االحترازية  التدابير  كل  نتائج  مبحدودية 
الظاهرة،  تنامي  من  للحدِّ  املتخذة  والردعية 
مؤكدين أنه يتوجب اللجوء إلى إقرار تعديالت 
جذرية، خاصة أن العامل البشري يتسبب يف 

96 باملائة من احلوادث.
واقترح الوزير عدة تدابير منها التحديد واحلصر 
الفوري  والشروع  السوداء  للنقاط  املستعجل 
تكثيف  عليها،  للقضاء  الضرورية  بالتهيئة 
املخالفات  على  التركيز  املراقبة،  عمليات 
مضاعفة  السرعة،  يف  باإلفراط  املرتبطة 
مرافقة مستعملي الطرقات خاصة فئة سائقي 

الدراجات النارية ونقل املسافرين والبضائع.
يف تعقيبه على املوضوع، أمر رئيس اجلمهورية 
بتشديد اإلجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة 
السياقة،  يف  اإلجرامي  السلوك  ضد  العدل 
اجلماعي  النقل  لوسائل  بالنسبة  وخاصة 
الوسائل  استعمال  إلى  ووجه  واملدرسي، 

العصرية ملراقبة السرعة عن بعد. وحث على 
للغرامات  املضاعف  الردع  إلى مرحلة  االنتقال 
تبون  أمر  كما  البشرية.  األرواح  على  للحفاظ 
الطرق  إشارات  وتفقد  السريع  الطرق  بإضاءة 

بشكل منتظم.
املعنيني  من  اجلمهورية  رئيس  طلب  وهنا، 
لتجرمي  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 
العمومي  النقل  حافالت  سائقي  سلوك 
ضحايا  سقوط  يف  يتسببون  الذين  واملدرسي 
أو  اإلهمال  عن  ناجم  بشري  خطأ  بسبب 
تشمل  أن  يجب  كما  الالمسؤولية،  أو  التهور 
اإلجراءات املستخدمني الذين وظفوا السائقني 
والعقلية  النفسية  صحتهم  من  التأكد  قبل 
وزارة  من  باملناسبة  وطلب  املهني،  ومسارهم 
عن  التحسيس  يف  املشاركة  الدينية  الشؤون 

طريق تفعيل دور األئمة عبر املساجد.

 دعا، يوم أمس، العشرات من مدراء املؤسسات التربوية وزارة التربية إلى النظر يف مطالبهم وحتسني أوضاعهم 
االجتماعية املهنية، وذلك خالل وقفتهم االحتجاجية التي نّظموها من أمام ملحقة الوزارة بالرويسو يف العاصمة.

 وقف رئيس هيئة  وقف رئيس هيئة 
األركان الّلواء سعيد األركان الّلواء سعيد 

شنقريحة، أمس اإلثنني شنقريحة، أمس اإلثنني 
خالل اليوم الثاني خالل اليوم الثاني 
من زيارته للناحية من زيارته للناحية 

العسكرية السادسة، العسكرية السادسة، 
على سير التدريبات على سير التدريبات 

املندرجة يف إطار تنفيذ املندرجة يف إطار تنفيذ 
برنامج التحضير القتالي برنامج التحضير القتالي 

السنوي )السنوي )20192019 -  - 
.).)20202020



النعامة 
إحباط تهريب 7 قناطير من الكيف 

اململكة  مع  احلدودية  النعامة  بوالية  احلدود  حلرس  تابعة  فرقة  متكنت 
املغربية من إفشال محاولة تهريب كمية كبيرة من الكيف املعالج، حيث مت 
ضبط 7 قناطير و 22 كيلوغرام، وتعد هذه العملية الثانية يف ظرف أسبوع 
والية  بتراب  احلدودية  املناطق  على  األمنية  األجهزة  يقظة  بفضل  هذا  و 

النعامة.
إبراهيم سالمي

المسيلة 
طلبة المدرسة العليا ببوسعادة ينتفضون 
 أقدم صبيحة العشرات من طلبة املدرسة العليا  ببوسعادة على تنظيم 
وقفة احتجاجية أمام مبنى املدرسة وحسب معلومات متطبقة فإن احلركة 
الطلبة باالنطالق يف مشروع  االحتجاجية هذه جاءت على خلفية مطالبة 
اجناز إقامة خاصة بالطلبة الذين التزال اقامتهم مبركز التكوين املهني يف حي 
استفادت من  قد  املدرسة  تكون  الذي  املشروع حسبهم  وهو  ببوسعادة  غزة 
قبل ولكنه لم ير النور وبقي حبيس األدراج األمر الذي جعل الطلبة يثورون 
التي  لإلقامة  للوصول  مسافة  لقطع  مجبرين  أنفسهم  وجدوا  وأنهم  خاصة 

الترقى ملستوى الطلبة.
جمال ابواشرف

معسكر 
مصرع شاب سقط في بئر مهجور  

 لقي شاب يبلغ من العمر 26 سنة حتفع عقب سقوطه يف بئر مهجور  
بعني فكان يف والية معسكر . و حسب بيان مصالح احلماية املدنية فقد 
تدخلت مصاحلها  اثر نداء تلقته من أحد املواطنني ، مفاده سقوط شاب 
يف بئر مهجور ، ومت توفير كل  االمكانيات املادية و البشرية املمثلة يف كل 
من وحدة احلماية املدنية لدائرة واد التاغية مدعمة بالوحدة الرئيسية و فرقة 
االنقاذ يف االماكن الوعرة كون البئر يفوق عمقه 80 متر و مهجور مت  انتشال 

الضحية متويف  من داخل بئر باملنطقة فالحية ببلدية دائرة عني فكان.
 بهيجة بلعالم

سيدي بلعباس 
عمال شركة العتاد الفالحي يدخلون في إضراب

بلعباس يف  الفالحي بسيدي  اعتاد  إنتاج  دخل أمس ،عمال مؤسسة 
إضراب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا منهم على وقف إنتاج املؤسسة 
منذ  اندماجها مع  الشركة الفلندية »صامبو« مما جعلها تتخبط يف ضائقة 
مالية حالت دون انتظام تسديد رواتب عمالها يف تواريخهم احملددة ، وأوضح 
عقد  إطار  يف  تصنيعها  يتم  التي  احلصاد  آالت  جميع   بان  النقابي  الفرع 
الشراكة مع  »صامبو« لم تلقى رواجا يف السوق  احمللية  أو حتى اإلفريقية  
على عكس  تلك التي كانت مصنعة سابقا مع الشركة  األملانية قبل ان يتم 
فسخ عقدها . وأبدى  عمال  املؤسسة مخاوفهم من التشرد  يف حالة  توقف 
نشاطها  بني ليلة وضحاها  ،كما رفع العمال العديد من املطالب يف مقدمتها 
اإلدماج  املهني لعشرات العمال يف الشركة منذ سنوات بعقود مؤقتة  إضافة 
إلى املطالبة  بانتظام  تسديد رواتبهم الشهرية وقد سبق وان تعالت  أصوات  
تنصيب   الرافضة  خالل  االحتجاجية   وقفاتهم  خالل  احملتجون  العمال 
حملوه مسؤولية  قبل حيث  العمال من  اجلديد الذي طرده  العام  املدير 
شراكتها  عقد  منذ  الفالحي  العتاد  مؤسسة  تعيشها   التي  املالية   الضائقة 

مع الشركة الفلندية  املفلسة  من اجل إنتاج وتصنيف  اآلالت احلصاد .
  .رفيق.ف  

سيدي بلعباس
نقابيو الصحة يضربون عن الطعام أمام مقر ة والية 
  دخل  أمس أعضاء الفرع النقابي للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية  
مع   تضامنا  10ايام   ملدة  الطعام   عن  مفتوح  إضراب  يف  بلعباس   لسيدي 
كمنسق  منصبه  من  تعسفية  فصله  بطريقة  مت  الذي  للفرع  العام  األمني 
حيث  عظيم  فتيحة  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  الطبية  الشبه  للنشاطات 
القانونية  اخلروقات  للوقوف على جملة  بايفاد جلنة حتقيق  املضربني  طالب 
الفرع  اخلدمات،إذ تضمن  بيان  املتعددة  العيادة   مستوى  على  املرتكبة 
مستوى   على  حتدث  التي  التجاوزات  من  العديد  إلى  اإلشارة  النقابي 
املؤسسة العمومية للصحية اجلوارية مبعية مديرها ،منها ممارسة الضغوط ضد 
النقابيني  من اجل تضييق اخلناق على نشاطهم   كما حمل الفرع النقابي 
مسؤولية تدني اخلدمات الصحية على مستوى العيادات متعددة اخلدمات 
على  املسجلة  النقائص  جملة  بسبب  املرافق  لهذه  العشوائي  التسيير  الى 

مستواها التي أثرت على التكفل اجليد باملرضى .
رفيق.ف 
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جمال أبو اشرف/ ف سليم/ 
ع.عماري/ فيروز رحال

رئيس المجلس الوالئي تبسة  أمام 
العدالة و أميار  يواجهون القضاء

املجلس  رئيس  األربعاء  اليوم  ميثل 
الشعبي الوالئي بتبسة أمام الغرفة اجلزائية 
للجنح ملجلس القضاء بعد أن تقدم مبعارضة 
النفوذ،  استغالل  بتهمة  غيابي  حكم  يف 
يتولى   كان  عندما  ضّده   صدر  قد  كان 
األبيض، يف حني  املاء  بلدية  مير  منصب 
احملاكمة  يف  دورهم  آخرون  منتخبون  ينتظر 
من بينهم مير عاصمة  الوالية املوضوع حتت 

الرقابة القضائية و آخرون وراء القضبان.
من  الوطن  ألخبار  توفر  ما  وحسب 
الشعبي  املجلس  رئيس   فإن  معلومات 
الوالئي عندما كان ميرا ببلدية املاء األبيض 
ألكثر من ست )06( عهدات قد أحيل أمام 
مستعملة  البلدية  سيارة  بعد حجز  العدالة 
للتهريب ، وعندما  مت  يف نقل مواد  معدة 
االستماع لرئيس البلدية الذي عوضه بعد 
استظهر  آنذاك  األمة  مجلس  يف  انتخابه 
مراسالت بأن  املركبة موضوع احلجز كانت 
لرئيس  مراسالت  عدة  بشأنها  وجه  قد 
أجل  من  احلالي  الوالئي  الشعبي  املجلس 
البلدية ولم يتحقق  ذلك،  إعادتها حلظيرة 
ليصدر حكم بـ 4 أشهر حبس نافذة يف حق 
العليا،  احملكمة  إلى  فيه  الطعن  ومت  املتهم  
أعيدت  القرار  نقض  بعد   2019 سنة  ويف 
بشهرين  أخرى  مرة  ليدان  غيابيا   احملاكمة 
حقه  استخدم  التبليغ  بعد   و  نافذ  حبس 
يف املعارضة  لتجدول القضية لليوم األربعاء 
اخلامس من فيفري، فيما يبقى مير تبسة 
حتت الرقابة القضائية مع منتخبني آخرين  

يف قضية منح صفقة النخيل بالتراضي.
و تعقدت  أزمة بلديات تبسة بعد الزج 
العاتر  بئر  و  الونزة  بلديتي  رئيس  من  بكل 
و  شيك  حتويل  بتهمة  املؤقت  احلبس  يف 
بلدية  مير  إدانة  كذا  مشبوهة  و  صفقات 
قريقر يف محكمة بئر العاتر خلرق قانون بيه 
أنابيب قدمية لشبكة املياه الصاحلة للشرب 
قبل  متت  العملية  أن  تأكيده  من  بالرغم 

عهدته.
مصادر  من  الوطن  أخبار  علمت  كما 
املنجمية  بوخضرة  بلدية  رئيس  أن  موثوقة 
آخرين  ومنتخبني  مقاول  ومعه  سابقا 
سيمثلون اليوم أمام محكمة اجلنح بالشريعة  

بتهمة عقد صفقات مشبوهة .
أن  أكدت  مطلعة  مصادر  أن  حني  يف 
العقلة  ببلديات  الفساد  ملفات  من  العديد 
معاجلتها  يف  شرعت  قد  وتبسة  والشريعة 
تتعلق  والتي  املشتركة  األمنية  اجلهات 
العمومية  اإلنارة  يف  مشبوهة  بصفقات 
والصاحلة  القذرة  للمياه  الصرف  وشبكتي 

واستهالك  املدرسي  اإلطعام  وكذا  للشرب 
حلضيرة  غيار  قطع  إلى  إضافة  الوقود 

البلديات .

 إنهاء  مهام رئيس بلدية البوني بسبب 
الفساد

»برميي  عنابة  والية  والي  أمس  وقع 
بلدية  رئيس  توقيف  قرار  الدين«  جمال 
املعني  لكون   « العزيز  عبد  لطرش  البوني« 
محكمة  مستوى  على  قضايا  يف  متابع 

برحال .
وجاء قرار والي الوالية تطبيقا لتعليمة 
األميار  بتوقيف  القاضية  الداخلية  وزارة 
عرائض  وجود  تثبت  الذين  واملنتخبني 
أو  باالدانة  فيها  مفصول  سواء  قضائية 
مستوى  على  فيها  يفصل  لم  الزالت 
البوني  بلدية  رئيس  ان  الى  القضاء.ويشار 
على  عهدات   4 له   « العزيز  عبد  »لطرش 
بلدية  اكبر  ثاني  تعتبر  التي  البلدية  رأس 
ملف  أحيل  حيث  الوالية  مستوى  على 
السابقة  العدة  الى  يعود  حقه  يف  قضائي 
على  بناءا  برحال  حملكمة   2012/2017
للجهات  مقاولني  بها  تقدم  كان  شكاوى 
صفقات  ابرام  الى  تعود  وللقضائية  احمللية 
البحث  فرقة  والتي كانت  للتشريع  مخالفة 
حتقيقات  اجرت  الوطني  للدرك  والتحري 
باشانها ومت االستماع للعشرات من املقاولني 
امللف  يحيل  ان  قبل  واملنتخبني  واالداريني 
محكمة  لدى  القضائية  اجلهات  على 
برحال للفصل فيه اين مت مؤخرا االستماع 
الى الشهود يف انتظار مواصلة االستماع الى 
باقي االطارف من طرف قاضي التحقيق.
منتخبة  مصادر  اكدت  متصل  سياق  ويف 
ل«اخبار الوطن« ان رئيس البلدية الدي مت 
ايقافه حتفظيا من قبل والي الوالية يتواجد 
واجلدير  عالجية.  عطلة  يف  الوطن  خارج 
بوالية  بلديات  رؤساء  عدة  ان  باالشارة 
متابعتهم  بسبب  توقيفهم  حتفظيا  مت  عنابة 
بالصفقات  يتعلق  فساد  ملفات  يف  قضائيا 
بلدية  رئيس  من  كل  غرار  على  العمومية 
ورئيس  حامد  بن  مبارك  السابق  احلجار 

بلدية عني الباردة الربيع محاوشي.

  الرقابة القضائية لمير بلدية بني 
يلمان بالمسيلة 

بني  لبلدية  احلالي  الرئيس   مثل 
األظرفة،أمام  فتح  رئيس جلنة  يلمان،رفقة 
قاضي التحقيق لدى محكمة املسيلة،على 
من  مجموعة  قبل  من  شكوى  خلفية 
املقاولني، تفيد حصول جتاوزات و خروقات، 
يف نشر االعالنات املتعلقة باالستشارات و 
العمومية، ومن خالل مجريات  الصفقات 
فصيلة  عناصر  به  تكفل  الذي  التحقيق 
للدرك  االقليمية  باملجموعة  األبحاث 
االتهام  أصابع  توجيه  الى  الوطني،أفضى 
للمير »ن،ن«و احدى املوظفني و يتعلق األمر 
باملسمى«ز،ح »،حيث وجهت لهما جنحة 
التشريعية  لألحكام  مخالفة  ابرام صفقات 
و التنظيمية بغرض اعطاء امتيازات و كذا 
أمر  حيث  الوظيفة  استغالل  اساءة  جنحة 
قاضي التحقيق لدى محكمة املسيلة بوضع 
املوظف  رفقة  األرندي  حلزب  املنتمي  املير 
حتت الرقابة القضائية بعد احالة ملف قضية 
احلال من طرف وكيل اجلمهورية يف انتظار 

محاكمتهما الحقا بالتهم املذكورة.

 حملة إقالة رؤساء البلديات  تتواصل 
ببجاية

البلديات  رؤساء  اقالة   تتواصل حملة 
وضع  03  بعدما  مت   ، بجاية  بوالية 
يتعلق  و  القضائية  الرقابة  حتت  منهم  
و  بلدية  بجاية  رئيس  العزيز   االمر ز.عبد 
رئيس  و   ، يوسف  ق.  املدعو  األول  نائبه 
و  الفساد  قضايا   يف  املتهم   تيشي   بلدية 
تبديد أموال عمومية ، الى جانب  ر.زبير  
رئيس بلدية  ذراع القائد ،  و اصدر والي  
هؤالء   حق   يف  معبد  أحمد  بجاية  والية 
املنتخبني  قرارات التوقيف و العزل  ، طبقا 
عليه  و   ، البلدي  القانون   من   43 للمادة 
األيام   استخالفهم  خالل  يتم  ان  ينتظر 

املقبلة وفق  القوانني  املعمول  بها .

 بسبب صفقات مشبوهة وتبديد اموال عمومية 

 رؤساء الفساد تحت مقصلة العدالة 
بعدد من واليات الوطن

أطاحت قضايا الفساد و الصفقات المشبوهة بعدد من رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في واليات الوطن ، حيت تجري حاليا 
محاكمة عدد منهم فيما تم وضع آخرين تحت  الرقابة القضائية، في حين زج بالبعض االخر في السجن . وشملت المتابعات 
القضائية عددا من المنتخبين المحليين إثر شبهات فساد بعد التحقيقات األمنية التي شنتها المصالح  المختصة ، حيث  طالت  

رؤساء بلديات و نوابهم و منتخبين محليين وحتى رؤساء المجالس الوالئية .

ست عهدات من الفساد بتبسة  	
إنهاء مهام  مير البونب بعنابة   	
مير بني يلمان بالمسيلة تحت الرقابة  	
حملة إقاالت  تطال منتخبي بجاية 	
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أخبار الداخل

ف سليم

عنابة  لبلدية  التقنية  املصالح  وكانت   
بإشعار أصحاب  املاضي  يوم اخلميس  قامت 
و  الزجاجية  احلواجز  إزالة  بضرورة  األكشاك 
التعديالت  من  غيرها  و  اخلشبية  اإلضافات 
بسبب  املارة  حركة  عرقلة  تتسبب يف  التي 
إحاطة فضاءات أكشاك بيع املثلجات بديكور 
كان  كما  حرية  بكل  الراجلني  مرور  يتيح  ال 
يف السابق حيث تتمتع ساحة الثورة بخاصية 
عبور و جلوس املارة يف جميع األماكن. ويذكر 
ان البلدية شكلت جلنة يترأسها األمني العام 
الثورة  ساحة  إلى  النزول  مهامها  من  للبلدية 
ألصحاب  العشوائية  التوسعات  حملاربة 
األكشاك بيع املثلجات والعصائر مما دفع بهم 
إلى تسديد املؤخرات املالية التي على عاتقهم 
البلدية.  خزينة  يف  مباشرة  تدخل  والتي 
من  املشكلة  اللجنة  فإن  مصادرنا  وحسب 
تأتي يف  مرابطي«  »طاهر  البلدية  رئيس  قبل 

والزيادات  العشوائية  التوسعات  محاربة  طار 
أصحاب  إليها  يلجأ  ما  عادة  التي  الفوضوية 
الطقس بسبب  األكشاك كلما حتسنت حالة 
زيادة تدفق املواطنني من داخل وخارج الوالية 
املشروبات  ومختلف  القهوة  لتناول  عليها 
ساعات  إلى  الباردة  واملثلجات  والعصائر 
متأخرة من الليل ويف كل مرة تسارع البلدية 
إلى شن احلرب على تلك التوسعات حفاظا 
تعتبر  التي  للساحة  اجلمالي  الطابع  على 
حد  ولوضع  عنابة  ملدينة  النابض  القلب 
املساحات  على  القانوني  غير  لالستحواذ 
لألكشاك  به  املرخص  اإلطار  خارج  التي 
عاما  فضاء  تعتبر  والتي  التجارية  للممارسة 
للمواطنني فضال عن مراقبة عمليات تسديد 
خزينة  إلى  املربع  املتر  حسب  إيجار  حقوق 
البلدية وكل تأخر عن التسديد يقابل بتوجيه 
إعذار من أجل التنبيه قبل اتخاذ اإلجراءات 
الغلق . واجلدير  إلى  املعتادة والتي قد تصل 
باإلشارة أن بلدية عنابة كانت قد قامت العام 

الفارط 2019 بعملية مماثلة وقامت بالتنسيق 
التوسعات  كل  بإزالة  املصالح  مختلف  مع 
للمعنيني  إعذارات  وجهت  بعدما  العشوائية 
لصالح  أخرى  إجراءات  اتخذت  كما 
كراء  أسعار  مبراجعة  البلدية  مداخيل  حتسني 
ممتلكات  ثمني  إطار  يف  واألكشاك  الطاوالت 

البلدية.
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إعالن

تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:
 ، ، بجاية  المدية   ، تيبازة   ، البويرة  ، بومرداس،  الجلفة 
سوق أهراس ، سطيف ،  المنيعة ، أوالد جالل ، بني عباس 
، جانت، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
فعلى الراغبين في العمل إرسال السير الذاتية  رفقة نماذج 
morasilone@akhba� التالي االيميل  إلى  األعمال   من 

relwatane.net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

شروط التوظيف:
- خبر  في المجال ال تقل عن 3 سنوات.
-  التحكم في تقنيات التحرير الصحفي.
-  التحكم في وسائل االتصال الجديدة.

- االنضباط وااللتزام بالعمل في كل األوقات.
- يستحسن أن يكون المترشح متحكما في التصوير والتركيب.

على خلفية اعتداء ولي تلميذ بالضرب على أستاذة بقالمة
تنسيقية أساتذة االبتدائي تطالب برحيل 

مدير التربية ومدير المدرسة
رحابي  اإلخوة  بحي  أحسن  بوجاهم  مبدرسة  يدرس  تلميذ  ولي  أمس  صبيحة  أقدم 
بوالية قاملة ، وحسب مصادر أخبار الوطن فقد تعرضت األستاذة ح .ل إلى الضرب من 
السرعة ملستشفى  نقلها على جناح  و  رأسها  إلى سقوطها على  ادى  ما  تلميذ  ولي  طرف 
احلكيم عقبي بقاملة، أين قدمت لها االسعافات األولية كما مت إجراء سكانير على رأسها 
ملعرفة حجم اإلصابة. احلادثة خلفت امتعاض و استياء لدى أستاذة  التعليم االبتدائي 
واساتدة األطوار الثالثة، حيث اصدر تنسيقية اساتذة االبتدائي بيان دعت فيه الى إضراب 
التربية و رحيل مدير ابتدائية  اليوم األربعاء، الى وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مدير 
االستاذ،  كرامة  على  واحلفاظ  التعسف  أنواع  مختلف  على  للرد  وذلك  احسن،  بوجاهم 
داعني األساتذة من األطوار األخرى الى مساندتهم يف وقفتهم، خصوصا وان العديد من 
املؤسسات التربوية بالوالية تعرف عددي املشاكل حيث قام يوم أمس أساتذة ثانوية جميلي 

النوري بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسني ظروف العمل.
خديجة بن دالي

تبسة
النفايات تشوه أحياء الوالية المنتدبة »الشريعة«

يشتكي  العديد من سكان الشريعة بوالية تبسة من تراكم النفايات عبر كافة أرجاء 
املدينة إلى جانب مخلفات عمليات البناء وترميم املنازل  األمر الذي أصبح يشكل يوميا  
جتاهل  ظل  يف  الظاهرة  هذه  تفاقم  بعد  الكثيرين  خاصة  استياء  و  تذمر  تثير  فنية  لوحة 

السلطات احمللية وكذا التوعية الالزمة لبعض املواطنني .
فهي وضعية ازدادت سوءا يف ظّل جتّول احليوانات الضالة التي اّتخذت من أماكن رمي 
تهدد صحة  باتت  كريهة وحشرات وجرذان  روائح  وراءها  مخّلفة  لها  رزق  القمامة مصدر 
السكان خاصة مع انتشار األمراض واألوبئة، وقد أرجع بعض املسؤولني هذه اإلشكالية 
ويف  عشوائية  بطريقة  القمامة  رمي  إلى  يلجؤون  الذي  للمواطنني  الكايف  الوعي  عدم  إلى 
الذين  صرحوا  املواطنني  املخصصة، على عكس  احلاويات  دون وضعها يف   عامة  أماكن 
بعدم قيام اجلهات املعنية بعملها الالزم مطالبني يف ذات السياق بالقضاء على  الظاهرة التي 

تشوه  هذه الوالية املنتدبة.
فيروز رحال

من أجل معالجة أهم المشكالت المحلية واإلقليمية
جامعة تبسة تحتضن الملتقى الدولي حول 

البيئة والتنمية  المستدامة
أمس  أول  بتبسة  التبسي  العربي  بجامعة  نبي  بن  مالك  املؤمترات  قاعة  احتضنت 
العلوم  كلية  طرف  من  املنظم  املستدامة،  والتنمية  البيئة  الدولي  حول  املؤمتر  فعاليات 
والتوجيه،  واالشراف  للتنمية  اجلامعة  مديرية  نيابة  مع  بالتعاون  واالجتماعية  االنسانية 
و  البيئة  تعيق  التي  املشاكل  من  الكثير  محاربة  يف  الرائدة  التجارب  عن  يبحث  والذي 

التنمية .
و قد أفتتح هذا  املؤمتر الدولي  بحضور رئيس الديوان ممثال عن والي الوالية وكذا مدير 
اجلامعة الدكتور عمار بودالعة وكذا السادة النواب و السلطات العسكرية واملدنية واملدراء 
التنفيذيني لإلدارة احمللية ، حيث  عرف خالل يومني العديد من  املداخالت واحملاضرات 
القيمة والهامة من طرف أساتذة و  دكاترة من داخل وخارج الوطن منها  العراق و تونس 
التنمية  واقع  تأتي يف محاولة الستقراء  التي  املداخالت  وليبيا وفلسطني ، وهي  واملغرب 
املستدامة وعالقتها بالبيئة وهذا ملعاجلة أهم املشكالت املرتبطة  بالبيئة و التلوث والتنمية 
و كذا االستفادة من التجارب الدولية على املستوى احمللي واإلقليمي بطريقة إيجابية، و 
كذا الوقوف على اجلهود املبذولة من الهيئات احلكومية واملنظمات  ، وهو األمر الذي ثمنه 
العديد من الطلبة خاصة منهم طلبة الدكتوراه معتبرين أن التنمية املستدامة ترتبط بالدرجة 
العلمي  للباحث  التي ستتحقق  الفائدة  تكمن يف  املؤمتر  أهمية  أن  باالنسان  كما  األولى 
خالل مشواره اجلامعي يف مجال التنمية املستدامة والبيئة.                   فيروز رحال 

أدالت الحواجز الفوضوية التي نصبها  أصحاب األكشاك

بلدية عنابة تعلن الحرب على 
التوسعات العشوائية بساحة الثورة

)LPC( إلى إنتاج الحليب المدعم ) عودة ملبنة ) المائدة
إحصاء المربين المتضررين من نوعية العلف الموزعة بعنابة

كشفت مصادر )مطلعة( مبديرية الفالحة 
لوالية عنابة عن عقد اول امس اجتماع مبقر 
 « ملبنة  عودة  مناقشة  خالله  مت  املديرية 
 )LPC( املائدة » إلى إنتاج احلليب املدعم
وحليب البقرة مع االتفاق على احصاء املربني 

املتضررين من نوعية االعالف.
لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  وكان 

عنابة عقدت جلسة عمل بحضور كل :
خلية  و  اإليدوغ  مللبنة  العام  املدير 
احلليب للمديرية وممثل الديوان الوطني املهني 
و رئيس  التجارة  مديرية  و ممثلي  للحليب 

لشعبة  املشترك  املهني  الوالئي  املجلس 
 « ملبنتي  الى مسيري  باالضافة  احلليب 
نوميديا » و » املائدة وممثلي ملبنتي » املراعي 
» و » حليب بالدي« فضال عن مربي األبقار 
احللوب حيث مت خالل هذا اللقاء مت التطرق 
شعبة  بدعم  اخلاص  اإلنخراط  ملف  إلى 
اإلتفاقية  و مناقشة   2020 لسنة  احلليب 
)مديرية  األطراف  مختلف  بني  الثالثية 
 2020 امللبنة( لسنة  املصالح الفالحيةاملربي 
إنتاج  إلى   « املائدة   « ملبنة  عودة  و مناقشة 
البقرة  وحليب   )LPC( املدعم  احلليب 

امللفوفة  اخلضراء  األعالف  إشكالية  وقضية 
املدعمة حيث مت اتفق املجلس الوالئي املهني 
على  امللبنات  مع  احلليب  لشعبة  املشترك 
إحصاء املربني املتضررين من نوعية األعالف 
املوزعة مؤخرا وتعويضهم بأعالف ذات نوعية 
جيدة يف أقرب آجال وخالل اللقاء  كما أكد 
ضرورة  على  الفالحية  املصالح  مدير  وألح 
ومرافقة  ومراقبة  تقدمي  على  امللبنات  حرص 
ملفات املربني يف الوقت احملدد وذلك لتسهيل 

عملية دعم إنتاج املربني والتحويل يف وقته.
ف سليم 

تدخلت مصالح بلدية عنابة أمس الثالثاء إلزالة التوسعات الفوضوية التي نصبها  أصحاب األكشاك على مستوى الساحة 
العمومية )ساحة الثورة( بوسط المدينة على باعتبارالساحة ملك للبلدية و فضاء عمومي مفتوح.

بالتنسيق مع مصالح الدرك وجمعية الصيادين
إبادة 32 كلبا ضاال بالوسط العمراني سيدي عمار

باشرت مصالح بلدية بلدية سيدي عمار 
للكالب  وقنص  ابادة  عملية  عنابة  بوالية 
الضالة املنتشرة يف العديد من احياءها وذلك 
بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وجمعية 

الصيادين .
جديدة  عملية  امس  اول  ليلة  وشهدت 
التجمعات  يف  ملطاردة الكالب املتجولة 
 ، مركز  )عمار  بسيدي  غرار  على  احلضرية 
مصالح  فرقة  مع  بالتنسيق  وذلك  الشعيبة( 
وهذا  الصيادين  وجمعية  الوطني  الدرك 

هذه  يف  البري  احليوان  هذا  تكاثر  من  للحد 
بعد  احلملة  هذه  يف  الشروع  مت  حيث  الفترة 
صدور قرار والئي واملتضمن الترخيص بصيد 
إقليم  كامل  عبر  املتشردة  احليوانات  ومطاردة 
والية عنابة من اجل مكافحة هذا النوع من 
املناطق  على  خطرا  تشكل  التي  احليوانات 
مصادر  .وحسب  عيشها  ملكان  املجاورة 
منتخبة فقد أسفرت العملية األخيرة التي مت 
القيام بها عن إبادة 32 كلبا ضاال داخل احمليط 
العمراني بسيدي عمار مركز .واستناذا لبيان 

بلدية سيدي عمار فقد انطلقت العملية التي 
و  العامة  الوسائل  و  البيئة  مديرية  باشرتها 
الصيانة حتت إشراف رئيس املجلس الشعبي 
البلدي بالقضاء على 32 كلب من الكالب 
عمار  سيدي  العمراني  احمليط  داخل  الضالة 
النائب  من  كل  العملية  حضر  قد  و  مركز. 
رجم  دراجي  قطاع  ومندوب  بالبيئة  املكلف 
الصيادين  الوطني وجمعية  والدرك  برقوقة  و 
وبترخيص من من السلطات املعنية بالوالية.
ف سليم

سكيكدة 
أزمة ماء ببني ولبان

سكان  من  العديد  يشتكي، 
أزمة  من  سكيكدة،  مدينة بني ولبان غربي 
من  أزيد  مند  الشرب  باملياه  التزود  يف  خانقة 

أسبوع .
قال سكان املنطقة  يف تصريح لـ »ألخبار 
الوطن«، إنهم  ملوا من اإلحتجاج لدى املصالح  
احليوية   املادة  هذه  اصبحت  فيما  املختصة   
االستنجاد  السكان  اضطر  ما  نادرة  عملة 
بالصهاريج  التي أرهقتهم ماديا على إعتبار ان 
الصهريج الواحد وصل إلى أزيد من 1200 دج 
أكد  جهته،  بلدية بني ولبان من  رئيس 
بأن األزمة عادية و هناك مشكل فقط يف التوزيع 
مت التحكم فيه من قبل مصاحله، حيث سيصل 
املاء إلى كل سكان املدينة انطالقا من االسبوع 
املاء  لتوزيع  املسطر  البرنامج  تنفيد  املقبل عقب 

الشروب.
جمال بوالديس

ببلدتي الولجة وخيران  بخنشلة
تدهور الطريق وانعدام ماء الشرب يؤرقان السكان

ناشد سكان بلديتي خيران والوجلة الواقعتان باقصى نقطة جنوبية بوالية خنشلة على 
بعد 75 كلم، السلطات احمللية وعلى راسهم والي الوالية اجلديد بوزيدي علي بالتدخل 
لالسراع يف اجناز وتهيئة الطريق الوالئي الرابط بني مقر بلديتي الوجلة ،مرورا بخبران باجتاه 
مقر الوالية املنتدبة ششار  لتسهيل حركة التنقل ورفع الغنب على املواطنني حيث  وجد 
لاللتحاق  كبيرة  والبلديتني صعوبة  الدائرة  مقر  بني  يوميا  املتنقلني  منهم  خاصة  السكان 

مبقرات عملهم.
 معاناة السكان تفاقمت منذ حلول فصل الشتاء اين يصعب التنقل ورفض أصحاب 
خيالية  أسعار  عليهم  وفرض  واملطبات  احلفر  وكثرة  لصعوبته  الطريق  استعمال  املركبات 
لنقلهم خاصة عند نقل مرضاهم يف الفترة الليلية,من جهة اخرى طالبوا ايضا بتوفير املاء 
لضمان  والنخيل   , الفالحة  على  يعتمدون  السكان  ان  حيث  ,والسقي  للشرب  الصالح 
الرزق  ويف رده على مطالب ومعاناة السكان اوضح ظريفي جمال رئيس املجلس  كسب 
البلدي لبلدية الوجلة انه قام بتقدمي ملف لتهيئة الطريق الرابط بني البلدية ومقر الدائرة , 
للتكفل  باملياه الصاحلة للشرب  والسقي ملديرية االدارة احمللية  البلدية  وكذا تزويد سكان 
بها عن طريق صندوق الضمان والتضامن للجماعات احمللية يف انتظار جتسيد املطالب على 

ارض الواقع.
نوي سعادي 
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أخبار السر ايا

 اسُتحِدَث، مؤخرا، يف القاموس الفرنسي واإلجنليزي فعٌل جديد يحمل 
اسم املمثلة األمريكية السابقة »ميغان ماركل« ، هذه األخيرة تزوجت األمير 
األمير  زوجها  مبعية  امللكية  املهام  اعتزالها  قصير  وقت  بعد  وأعلنت  »هاري« 
البروتوكوالت  عن  بعيدا  واستردادها شخصيتهما  بحريتهما  الظفر  سبيل  يف 
امللكية، وكان القرار ُمرّحبا به لدى العائلة امللكية ؛ إذ أعلن قصر »باكنغهام 
امللكي« بالعاصمة البريطانية لندن مساء 18 جانفي عن إسقاط لقب صاحب 
الّدوقة  األمير البريطاني »هاري« وزوجته  عن  امللكي  مو  السُّ  – صاحبة  أو 
القرار  هذا  إثر  وعلى   ، »ميغان« 
لن ُينح األميران أّي مزايا مالية. 
 ويف أّول ظهور لها، أعلنت 
سعيدة  أنها  ماركل«  »ميغان 
امللكية  القيود  من  بتخلصها 
واسترجاعها ذاتها وحرّيتها مقابل 
وعليه؛  امللكية.  املزايا  فقدها 
to me� الفعل  (ُأدِخل 
إلى   )ghan markle
والفرنسي  األجنليزي  القاموس 
إلى  االنتصار  معنى  ويحمل   ،
الذات واحلرية الشخصية مقابل 
التخلي عن مزايا مالية معتبرة. 

الّتواصل  موقع  على  ِحساَبه  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  فّعَل   
االجتماعي »تويتر«، وباَت يتفاعل مع كل مستجدات الوضع يف اجلزائر. هذا، 
وتقّدم تبون بتعازيه لعائالت ضحايا حادث املرور املأساوي الذي وقع بني عنابة 
ي عائالت ضحايا حادث  وسوق أهراس، حيث غّرد قائال :«بحزن شديد، أعزِّ
املرور املأساوي الذي وقع بني عنابة وسوق أهراس، وهو اخلبر الذي نزل علينا هذا 
الصباح كالصاعقة«. وأضاف الّرئيس: »أمرت الوزير األول ووزير العدل ، منذ 
وقوع حادث مماثل بوادي سوف قبل أيام، بالعمل على إيجاد آليات وسبل لتجرمي 

املتسّببني يف هذه الظاهرة. إنا هلل وإّنا إليه راجعون«.

بين األشّقاء.. سؤاٌل وَتصويب!

 رفض احتاد الكتاب اجلزائريني، رفضا قاطعا، املشروع 
التي  القرن،  املتمثل يف صفقة  الصهيوني«   – »األمريكي 
بيان  يف  االحتاد،  وأبرز  ترامب.  األمريكي  الرئيس  أعلنها 
»وننحاز  قائال:  الفلسطيني،  الشعب  مع  وقوفه   ، أصدره 
ملبادئنا  وفاء   ، العادلة  الفلسطينية  للقضية  تاما  انحيازا 
بصفتنا جزائريني، وما زلنا متشبثني بشعارنا اخلالد »اجلزائر 
مع فلسطني ظاملة أو مظلومة«. وأكد احتاد الكتاب أن هذه 
الوطني  املشروع  لتصفية  مفضوحة  محاولة  تعد  الصفقة 
الفلسطيني، ودعا احلكومات العربية لرفضها بكل الوسائل 
املتاحة، ووجه رسالة للمثقفني من أحرار العالم أن يعلنوا 
دولته  قيام  يف  الفلسطيني  العربي  الشعب  مع  تضامنهم 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أُذن الوزير ُمصغّية!
 

باخلدمات  تعلق  وما  املواطنني  لشكاوى  االلتفات  إلى  البريد  وزير  عمَد 
املُقدّمة لهم، حيث أكد على الُعّمال بفرع »موبيليس« بغرداية، خالل زيارته 
حتسني  مع  املواطنني  شكاوى  االعتبار  بعني  يأخذوا  أن  ضرورة  على  أمس، 

اخلدمة املقدمة لهم.
ما  خاصة  بغرداية،  املوقف  سيدة  تعد  اخلدمات  من  الشكاوى  أن  ُيذكر 
أنها  رغم   ، املناطق  بعض  يف  املنال  بعيَد  حلًما  حتولت  إذ  باإلنترنت؛  تعلق 

مسّجلة كخدمة جيل رابع!

على  اجلزائر  أودعته  الذي  املبلغ  أشعَل   
بـ  التونسي، واملقدر  املركزي  البنك  مستوى 
150 مليون دوالر، مواقع التواصل االجتماعي 
حيث   ، والتونسي  اجلزائري  اجلانبني  يف 
وما  »املنحة«  هذه  سر  عن  اجلزائريون  تساءل 
التونسيون  رّد  توقيتها. يف حني،  من  املغزى 
على التساؤالت بالتصحيح قائلني إن الـ 150 
مليون دوالر »وديعة« ال منحة ُتسّهل لتونس 

احلصول على قرض من البنك الدولي!

 َطاملا حصدت حوادث الّسير باجلزائر أرواح اآلالف من األبرياء وما تزال؛ 
املوت«  القتلى بسبب »حافالت  فيه عشرات  يوم إال ويسقط  ير  يكاد  إذ ال 
تكون  وبعضها   ، للّسير  غير صاحلة  يجعلها  ما  الّسالمة  معاييَر  تفتقد  التي 
قد تعّدت مّدة صالحيتها؛ فـــ«حافالت املوت« تٌعتبر املتسبب األول يف 
ما  وكثيًرا  الطويلة،  ونصف  الطويلة  املسافات  عبر  خاصة  املرور  حوادث 
تكون احلصيلة مأساوية كلما كانت هذه احلافالت كبيرة احلجم. فما أسفر 
عنه، أمس، حادث والية سوق أهراس خير دليل على ما قلناه؛ إذ ذهب 

بحياة 8 أشخاص يف ملح البصر!
التواصل  مواقع  عبر  اجلزائريني  بعض  أطلق  تقّدم،  ما  أجل  ومن 

فأسموها  بالدنا،  يف  املوت«  »حافالت  على  جديدا  مصطلحا  االجتماعي 
ُيطلق عليها  اجلزائرية حيث  بالعامية  احلافلة  إلى اسم  نسبًة  »فيروس كيرانا«  بـ 

اسم )كار(، فـ »كيرانا« اجلزائري أشّد فتكا من »كورونا« الصيني، بالنظر إلى عدد 
الضحايا الذين يفتكهما الفيروسان!

الُكّتاب يرفضون الّصفقة! 

ِميغان َماركل.. ُتعرب وُتصَرف!

 »ِكيرانا« أشدُّ فتًكا من »كورونا«!

التـويـتـر.. 

ِمنصٌة رئاسّية! 
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رشيد شويخ

منطقة  يف  اإلبل   مربو  وأوضح 
للوالي   بعثوها  رسالة  يف  الدويالت 
استفدت  التي   اخلمسة  اآلبار  أن 
التكفل  اجل  من  منطقتهم  منها 
توقفت  للجمال   الشرب  مياه  بتوفير 
العمل    عن  فيها  املوجودة  احملركات 
الطاقة  مولدات  أصاب  عطل  بسب 
بها    تعمل  التي  الشمسية  و  الهوائية  
وذلك قبل نحو الشهر ، و أضافوا أن   
يقدر  التي  و  ميتلكونها  التي  اإلبل  
جتد  لم  اآلالف   بعشرات   عددها 
مناصا أمام استمرار هذا  الوضع  املثير 
للقلق   و بعد  جفاف اآلبار الرعوية   
االستنجاد  إال  الوطني   التراب  يف 
باآلبار  املوجودة على  مستوى املناطق 
احلدودية  يف التراب التونسي ،  وعبر  

اليومي  يف  عدد من املربني  للشروق 
إقدام  من  خشيتهم  عن  السياق  هذا 
الرعاة   حتى  أو  التونسية  السلطات 
اجلزائرية  اإلبل  احتجاز  على  هناك  
اتفاقية  توجد  ال  وانه  خاصة    ،
احلر«   « بالتنقل  تسمح  البلدين  بني 
للمواشي بني البلدين كما أن حوادث 
طرف  من  اجلزائرية   اإلبل  احتجاز  
أكثر  وقعت   قد  التونسية  السلطات 
من مرة يف سنوات  سابقة ، و ناشدوا 
مصطفى   الوادي  والية  والي  السيد 
لعياظي التدخل  العاجل و إنقاذ هذه 
الثروة التي تعد ثروة وطنية من الضياع 

قبل فوات األوان .
مدير  أكد  أخرى   جهة  من 
الوادي  لوالية   الفالحية  املصالح 
على أن مصاحله  ليس من مسؤوليتها 
باآلبار  تلحق  التي  اإلعطاب  إصالح 

هي  املهمة  هذه  بأن  واضح  و  الرعوية 
من  املستفيدين   املربني  عاتق  على 
هذه اآلبار  بحكم املسافات املتباعدة 
إليها  الوصول  يصعب  التي  و  بينها 
يتولى  الدولة هي من  أن  وأضاف    ،
احلفر  و جتهيز اآلبار بكل ما يلزمها من 
معدات ضخ   وغيرها من التجهيزات  
لهذا  حل  بإيجاد  تعهد  انه  غير    ،
العاجل.يذكر  القريب  يف  املشكل 
الوادي  والية  يف  مربي  اإلبل  أن  
عويصة  ،  أدت  مشاكل  يواجهون 
اجلمال  سنة  أعداد  تناقص  إلى 
بعد  سنة  ، فباإلضافة إلى  مشكل  
لإلبل   املوجهة    عدد  اآلبار  نقص  
رغم مراعي الوالية املترامية األطراف    
يعاني  املربون  من  ضئلةبرامج الدعم 
و  بالقطاع  للنهوض  املوجه  الفالحي 
التي  لم حتقق النتائج املرجوة منها  .

فالحو »ترهنان« يطالبون بإنقاذ بساتينهم من الضياع
غياب  الكهرباء الريفية يرهن النشاط 

الفالحي  بتمنراست 

مستثمراتهم  بربط  متنراست  ترهنانت  ببلدية  قرية  فالحو  يطالب 
احملاصيل  من  هامة  كميات  ضياع  بعد  الريفية  بالكهرباء  الفالحية 
الفالحية، خاصة األشجار املثمرة كالعنب والتفاح التي أصابها اجلفاف، 
مؤكدين استحالة مواصلة نشاطهم الفالحي من دون هذا املورد الطاقوي 

الهام.
أن  الوطن  أخبار  جلريدة  جمعوي  ناشط  موسى  اخلاه  السيد  أكد 
الريفية  بالكهرباء  بربطهم  والقاضي  الوصية  رفعوه  للجهات  قد  مطلبهم 
إلنقاذ بساتينهم من الضياع، حيث أكد هؤالء أنهم يلجؤون إلى استخدام 
احملركات وقد أرهقتهم كثرة األعطاب التي تطالها كل مرة إضافة إلى هذا 
إقتناء املازوت والبنزين من مقر الوالية البعيدة عنهم مبسافة 80 كلم عبر 
صهاريج بسيارتهم اخلاصة وغالبا ما تصادفهم أثناء نقله مشاكل عديدة 
وهي رخصة نقل هذه املادة احليوية لتشغيل محركاتهم على حّد تعبيرهم 
وهي الوضعية التي أثقلت كاهلهم وزادت من معاناتهم  وجعلتهم يفكرون 
بتدعيم  تقضي  وعودا  تلقوا  أنهم  مؤكدين  الفالحي،  النشاط  هجرة  يف 

بعض األراضي الفالحية بالكهرباء عبر حصص منذ أمد دون جدوى.
من  ملجموعة  الوديان  جرف  عن  إمتعاضهم  عن  هؤالء  عبر  كما 
األراضي الفالحية نتيجة عدم وجود جدران للحماية حيث أكد هؤالء 
ملجموعة  الوديان  جرف  بسبب  تقلصت  بالقرية  األراضي  ان  الفالحني 
كبيرة من األراضي الفالحية بعد إن كانت بها منتوجات فالحية يقتات 
منها الفالح بقرية ترهنانت وتعتبر املصدر الوحيد الذي يعيله .لذا يطالب 

هؤالء اجلهات املعنية تدعيم أراضيهم بالكهرباء وجدران احلماية .
كرزيكة أحمد

ورقلة  
سكان تمرنة بتقرت يغلقون الطريق 

الوطني رقم  03
أمس  عصر  أغلق    
أهالي منطقة مترنة اجلديدة 
25 كلم عن والية تقرت ، 
رقم  الوطني  الطريق  غلق 
خاللها  من  مانعني   ،  03
تسبب  ما  املركبات   مرور  

يف شل حركة السير .
طالبوا    احملتجون   
الوصية  السلطات 
والسلطات االسراع يف اجناز 
باملسلك  املزدوج  الطريق 
املذكور أو ما أضحى يسمى 
احلوادث  بعد  املوت  بطريق 
التي  واملميتة  الكثيرة 
وقعت يف السنوات األخيرة 

ذلك،  جراء  الضحايا  عديد  سقوط  خاصة،بعد  املنقضية  واالسابيع 
العالم  عن  املعزولة  مترنة  مبنطقة  املنعدمة  بالتنمية  مطالبتهم  عن  ناهيك 
حسب تصريح احملتجني ل أخبار الوطن، فيما حلت مصالح الدرك الوطني 
إلى عني املكان وبقيت تراقب الوضع من بعيد، خوفا من أي انزالق قد 
يؤزم احلالة يف حال مواصلة تعنتهم بغلق الطريق الوطني رقم 3 الذي يعد 
رئة ومسلك اكثر من ضروري جلميع املركبات من مختلف جهات الوطن.
يوسف بن حيزية

بعد أن تعطلت اآلبار الرعوية في منطقتهم

إبل » الدويالت« بالوادي ترتوي   
من اآلبار  التونسية

املاء   دوار  بلدية   سكان  يعاني   
على  الواقعة  و  تونس  مع  احلدودية 
بعد 120 كيلومتر شمال شرق مدينة 
إسعاف   سيارة  غياب  من   الوادي  
إلى  البلدية  مرضى  بنقل  تتكفل 
البلدية   من  القريبة  املستشفيات 
منطقة  يف  تقع  البلدية  وان  خاصة 

بعيدة و شبه معزولة .
من  السكان  معاناة  تتضاعف  و  
دوار  بلدية   يف   احلوامل   النساء 
التنقل  إلى  يضطررن  الالئي  املاء  
العربي  الطالب  بلدية  مستشفى  إلى 
الذي تتواجد به مصلحة للتوليد  غير 
كيلومتر من   45 بأكثر من  يبعد  انه  
غياب   و يف ظل    ، املاء   دوار  بلدية 
أرباب األسر  سيارة اإلسعاف   يلجا 

  « فرود  سيارات«   اكتراء  إلى 
مالية  مببالغ  و  وجدت  ان  هذا 
 2000 كبيرة تصل إلى حدود 
دج   يف رحلة ذهاب و إياب   و 
هو ما يكلف ميزانيات  أسرهم   
أعباء  إضافية هم يف غني عنها  
سكان  من  كبيرة  نسبة  ,لكون 

البلدية يعانون  من الفقر .
سكان  معانة  جتدد  كما 
كل  عند  ألف   ال11  البلدية 
فصل صيف أين تتزايد حاالت 

اإلصابة باللسع العقربي بحكم طبيعة 
املنطقة حيث مت تسجيل حاالت وفاة 
بسب انعدام سيارة اإلسعاف  ، أما 
من  و  املسنني  من  للمرضى  بالنسبة 
بالتنقل  حالتهم  تسمح  ال  الذين 

املتواجدة  العالج   إلى  قاعة  مبفردهم 
مبركز بلدية دوار املاء  فإنهم -  و كما 
اليومي على ذلك  -  الشروق  وقفت 
يكترون عربة يجروها حصان مببلغ 50 

دج .
رشيد شويخ

بلدية دوار الماء الحدودية  بوالية الوادي
11 ألف ساكن بدون سيارة إسعاف

كشف عدد من  مربي اإلبل المزاولين للنشاط الرعوي  في  منطقة الدويالت ببلدية بن قشة الحدودية  
مع الجمهورية التونسية  بوالية الوادي  ، أن جمالهم  أصبحت تشرب من اآلبار الموجودة على التراب 
التونسي، بعد  أن تعطلت كل اآلبار الموجودة في منطقتهم  ودعوا والي الوالية التدخل العاجل و إنقاذ 

ثروتهم الحيوانية  من الضياع .
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احمد كرزيكة

الطبيعية  اجلوهرة  هذه  تشكل 
يفوق  «ما  النخيل  أشجار  من  املكونة 
أجمل  إحدى  منتجة»  نخلة   100
اللوحات البيئية بالقرية وبها وفرة املاء 
التي  اخلالبة  واملناظر  اخلصبة  والتربة 
إضافة  الواد  املياه  يف  خرير  يصنعها 
والتي  داخلها  املنعشة  األجواء  إلى 
سيما  والسياح  للزائرين  متنفسا  تعد 

يف فصل الصيف.
هذه  تدهورت  األخيرة  األونة  يف 
النخيل  وتقلصت  السياحية  املنطقة 
مرة  كل  تطالها  التي  احلرائق  بسبب 
الذين  السكان  من  زائريها  طرف  من 
من  سياحية  رحالت  إليها  ينظمون 
أجل التمتع مبناظرها اخلالبة وعادة ما 
الفطور  لطهي  النيران  بإشعال  يقومون 
املتمثل يف الكسرة وإعداد الشاي بها 
األمور  هذه  من  إنتهائهم  مبجرد  لكن 
أكد  حيث  مشتعل  الرماد  يتركونها 
بعض أهالي قرية تيت  جلريدة أخبار 
الوطن أنهم مستاءون من هؤالء الزوار 

الذين يقصدون قريتهم من أجل التنزه 
عاثوا  وقد  الواحة  هذه  يغادرون  أين 
القمامة  يتركون  ما  وعادة  فسادا  فيها 
والطامة  املكان  يف  مرمية  والفضالت 
الكبرى هي ترك أحيانا الرماد أو النار 
بساتينهم  على  تأتي  التي  مشتعلة 
والواحة التي تقلصت النخيل بها إلى 
الفالحني  أحد  أضاف  النصف.وقد 
هذه  إهمال  األمرين  يعانون  أنهم 

جهة  وحرقها  من  السياحية  املنطقة 
أخرى  جهة  من  الزوار  طرف  من 
املناطق  من  تعتبر  القرية  هذه  وأن 
بوجود  متنراست  والية  يف  السياحية 
إلى  إضافة  والواحات  البساتني  هذه 
لذا  والرسومات  الصخرية  النقوش 
املعنية  السلطات  من  هؤالء  يطالب 
هذه  وحماية  اإلرث  هذا  حماية 
النخيل التي تتعرض للحرق كل مرة.

السكان يطالبون بإعادة االعتبار لها 

واحة تيت بوالية تمنراست .. إرث 
تاريخي مهدد بالزوال

األغواط 
زبائن بريد  الجزائر بآفلو يستاؤون 

من تعطل الموزعات اآللية  
اآللية  للموزعات  املستمر  التعطل  من  بافلو  البريد  زبائن  يشتكي 
أو  املدينة ومبكتب حي  بوسط  املركزي  البريد  النقدية بكل من  لألوراق 
الصباح  يف  أموالهم  لسحب  الزبائن  من  املئات  قبلة  يعدان  حيث  قرين 
التي  العمل  لظروف  نظرا  األسبوع  نهاية  عطلة  أيام  أ   ليال  أو  الباكر 
التسمح لهم بسحبها من الشبابيك واستغرب الكثير من الزبائن ظاهرة 
التعطل التي تطال هذين املوزعني يف حني تبقى املوزعات املوجودة ببعض 
البلديات املجاورة كبلديتي واد مرة وقلتة سيدي سعد تعمل دون انقطاع 
آلية أخرى بكل من  الزبائن بوضع موزعات  ، ويف ذات السياق يطالب 
مكتب حي بوضياف ومكتب حي املستقبل بضايت لقراد ومبكتب املركز 

اجلامعي لتسهيل عملية سحب األموال يف كل وقت .
الطوابع  توفر  عدم  من  الزبائن  من  الكثير  اشتكى  أخرى  جهة  من 
البريدية وطوابع الدمغة وبعض الوثائق البريدية مبكاتب البريد بينما تباع 

بشكل عادي يف األكشاك واملكتبات 
 نورين عبدالقادر

إليزي
غياب التهيئة يؤرق سكان حي تينمري

بلدية   أطراف  على  الواقع  تينمري  حي  مواطني  من  العديد  أبدي 
اليزي مقر الوالية  استيائهم الشديد بسبب النقائص الكبيرة التي بات 

يتخبطون فيها أمام أعني املنتخبني  و املسؤولني .
 و ابرز هذه النقائص يقول السكان خالل لقاء مع » أخبار الوطن » 
تدهورا  يعرف  والذي  احلي  إلى  املؤدي  الوحيد  لطريق  الكارثية  الوضعية 
كبيرا جراء احلفر التي تعيق مركباتهم واجنراف التربة يف بعض النقاط منه 
بسبب األمطار واألودية األخيرة التي شهدتها الوالية وهذا رغم شكاويهم 
لتلبية  وعود  يتلقون  أين  مناسبة  كل  يف  واملنتخبني  للمسئولني  املتكررة 
مطالبهم لكن  تبقى يف النهاية حبيست مكاتبهم على حد قولهم ل أخبار 

الوطن والتي لم حترك ساكنا .
   كما يشتكي سكان  احلي من عدم استفادتهم من الربط  بشبكة 
الغاز املدينة تاركني إياهم حتت وطأة الشتاء البارد باعتبار احلي واحد من 
الذي  الكبير  الوادي  ألطراف  محاذي  لكونه  برودة  املناطق   اشد  بني  
السياق  ذات  ويف  الشتاء  فصل  يف  احلرارة  درجات  بانخفاض  يعرف 
يتساءل قاطني حي تينمري عن حصصهم  من مشاريع التهيئة احلضرية 
التي مست جل أحياء بلدية اليزي مستثنية حييهم رغم نقل االنشغال 
للجهات املعنية مستغربني عن سبب إقصائهم وتهميشهم من االستفادة  
امتناع  بسبب  تؤرقهم  التي  الهواجس  بني  من  واحد  النقل  يبقى  وفيما 
سيارات األجرة لتنقل إلى حيهم متحججني برداءة الطريق مستغلني األمر 
برفع تكاليف الرحلة التي تصل الى 400 دينار  يف بعض األوقات خاصة 
تينمري  حي  سكان  يناشد  املزري  الوضع  هذا  وأمام  الليل  فترات  أثناء 
السلطات الوالئية بضرورة التدخل العاجل للتخفيف من معاناتهم التي 

أثقلت كاهلهم.
براهيم مالك

اليزي
انقطاع المياه بعدة أحياء وسط المدينة 

يشتكي سكان عدة أحياء وسط مدينة اليزي عن انقطاع التزود باملياه 
بني  الواسع  االستياء  من  حالة  لد  ماو  أمس  ليلة  منذ  لشرب  الصاحلة 
أوساط املواطنني .ندرة املياه يف كل من حي 20 اوت و حي 195 مسكن 
احليوية  باملادة  التزود  توقف  العديد من من تضرر من  الوئام جعل  وحي 
يلجأون إلى جلب املياه عن طريق ملئ الدالء والقوارير البالستكية من 
أصحاب صهاريج  املياه يف احياء لسيت بالقريبة منهم حسب تصريحهم 
ل أخبار الوطن ومعبرين عن مدى استيائهم لهذا األمر الذي سبب لهم 
مدار  على  املياه  بوجود  مرتبطة  مقراتهم  نظافة  كبير الن  وإزعاج  متاعب 

اليوم .
ومن جهتها أوضحت الشركة اجلزائرية للمياه باليزي أن سبب انقطاع 
القدمية  الشبكات  إلى األشغال على مستوى  يعود أساسا  الشروب  املياه 
أين يتم ربطها وتوصيلها بالشبكات اجلديدة من اجل حتسني ورفع من قوة 
باملياه الصاحلة لشرب  التزود  املياه على بعض األحياء وان عملية  تدفق 

ستعود ريثما يتم إصالح الربط .
براهيم مالك 

إليزي
المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة تشهد نقائص كبيرة

من  املستفيدين  العديد  تفاجأ 
االجتماعية  السكنات  أصحاب 
مسكن   300 حي  يف  االيجارية 
من  الوالية  بعاصمة  اجلديدة  باملدينة 
عليها  وجدت  التي  الكارثية  الوضعية 

سكناتهم  التي استلموها  حديثا 
هذه  من  املستفيدون  عبر  و 
ألأخبار   « مع  لقاء  يف  السكنات 
وتذمرهم  استيائهم  عن  منهم  الوطن« 
والعيوب  النقائص  من  الشديدين 
عن   متسائلني  السكنات  ميزت  التي 
إلجنازمثل  هذه  واملتابعة  الرقابة  دور 

املشاريع السكنية.

تعاني  التي  النقائص  أبرز  ومن   
منها هذه السكنات اإليجارية وهو عدم 
الصحي بسبب  الصرف  بشبكة  ربطها 
التهيئة  إكتمال  وعدم  ردم  القنوات 
يف  مازالت  التي  احلفر  بسبب  وذلك 
الذي  التخريب  عن  الشوارع  ناهيك 
طالها قبل إستالمها وعلى هذا يطالب 
الوالئية  السلطات  من  املستفيدون 
واملديرية الوصية بإجراء حتقيق يف مثل 
هذه التجاوزات احلاصلة يف هذا املشروع 
يتحمل  من  حتديد  ,وكذا  السكني 
املقاولة  الشركة  من  بدئا  املسؤولية 
املشرفة  ,واجلهات  باملتابعة  واملكلف 

حتى  وذلك  والتسليم  اإلستالم  على 
أن  بالذكر  .جدير  املتسببني  يتحاسب 
ممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري 
كان حضر وقت تسليم هذه السكنات 
طرف  من  جلنة  إيفاد  عن  وكشف 
مصاحلهم حتصي جميع األضرار وتتعهد 
بتعويض النقائص املسجلة  ويف إنتظار 
أصحابها  املتضررين  فرحة  إكتمال 
بحصولهم على سكن الئق يبقى ذلك 
املعنية  اجلهات  إستجابة  مبدى  مرهون 
هذه  على  بالوقوف  الوصية  واملديرية 

القضية الشائكة . 
عبداهلل مجبري

تشهد واحة تيت الواقعة على بعد40 كلم شمالي والية تمنراست التي تمثل إرثا تاريخيا وإيكولوجيا مهما حالة من 
التدهور ما تسبب في تقلص ثروة النخيل بهذه الجهة ذات المقومات السياحية الكبيرة.

عين صالح
تدهور الطرقات يثير استياء الناقلين بتديكلت

املركبات  أصحاب  يشتكي 
من   صالح  عني  اإلدارية  باملقاطعة 
عبر  املدينة  بوسط  الطريق   تدهور  
تديكلت،   عاصمة  أحياء  كامل 
مستحيال  امرا  بها  السير  جعل  ما 
التي  املطابات  و  احلفر  بسبب 
كبيرة  اعطاب  احداث  يف  تسببت 
ملركباتهم  و قال محدثونا يف تصريح 
باتوا  انهم  الذين    « الوطن  لـ«أخبار 
الباهضة  املصاريف  يتحملون   ال 
إلصالح االعطاب  املتكررة  ملركباتهم 
وسيارات  باحلافالت  النقل  أصحاب 
االمر  السير  تدنب  دفعم  ما  األجرة 
الذي سبب ازمة نقل باملنطقة . من 

املجتمع  جمعيات  ناشدت  جهتها 
صالح  لعني  املنتدب  الوالي  املدني  
برمجة  بضرورة  املختصىة  واملصالح 
مشروع لترميم هذه الطرق من خالل 
العلم  مع  العميقة  احلفر  وردم  تزفيت 
كانت  العمومية  األشغال  مصالح  أن 
لهذه  دورية  صيانة  عمليات  تبرمج 
صالح  عني  تصبح  ان  قبل  الطرق 
إرتقت  أن  بعد  لكن  إدارية  مقاطعة 
وتصدعا  تدهورا   الطرق  زادت  والية 
رغم املبالغ املالية املخصصة لتهيئتها 

بدورها تنقلت جريدة أخبار الوطن 
العمومية  أين  األشغال  مصالح  إلى 
القطاع  هذا  على  املسؤول  لنا  أكد 

مهمة  أن  بوكرش  السيد  بالناحية 
الوسط  يف  وصيانتها  الطرق  ترميم 
طبقا  البلدية  مهام  من  هي  احلضري 
للقانون وتبقى مهمة مصاحله املرافقة 
أن  وأضاف  فقط،  اإلستشارة  وتقدمي 
مسؤولياته  من  التنصل  يعني  ال  هذا 
املقبلة  األيام  يف  مصاحله  وستسعى 
إلى صيانة هذه الطرق يف األيام املقبلة 
الصيانة  لفرق  األساسية  املهام  ألن 
ترميم  هو  العمومية  لألشغال  التابعة 
خالل  من  الوطنية  الطرق  وصيانة 
دور  مستوى  على  املتواجدة  فرقها 

الصيانة املنتشرة عبر تراب الوالية.
كرزيكة أحمد 
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ب.أمني

االجتماعية  األوضاع  أدت   و   
ومواطني  أهالي  يعيشها  التي  الصعبة 
خالل  غليزان  والية  بلديات  بعض 
احتجاجات  يف  األخيرتني  السنتني 
املجالس  رؤساء  ضد  علنية  و  عارمة 
الشعبية البلدية املنتخبة انتهت بغلقها 
دفع  ما  طويلة  لفترة  عملها  وتعطيل 
بالسلطات الوالئية حلل بعض املجالس 

وتوقيف اميارها عن مهامهم..
بعض  غليزان  والية  شهدت  و 
املنتخبني  بني  االحتجاجية   احلركات 
الشعبية  املجالس  مبختلف  ذاتهم 
من  الكثير  مواطني  من  و  املختلفة 
ظروفهم  ضد  انتقضوا  البلديات 
االهمال  وسياسة  الصعبة  املعيشية 
التي طالتهم من  والالمباالة واالقصاء 
قبل مسؤولي املجالس الشعبية  رافعني 
شعارات مناهضة لهؤالء األميار الذين 
و  البسيط  املواطن  خدمة  عن  تخلوا 
حتسني ظروفهم االحتماعية ما جعلهم 

يف خانة النسيان و االهمال ..

 صراعات سياسية تفجر 
المجلس الوالئي 

 عاش املجلس الشعبي الوالئي قبل 
انتهت  املنتخبني  بني  صراعات  سنة 
باحتجاج عارم أمام مقر املجلس بعد أن 
أقدم 18  مع بداية شهر أفريل من سنة 
2019 على اإلحتجاج و محاولة  غلق 
اجلماعية  باإلستقالة  للتهديد  مع  املقر 
باحمللس  عضور  توقيف  محاولة  نتيجة 
زمالئه  بعض  حفيظة  أثارت  بطريقة 
استهجنوا  و  رسمية  مداولة  عن طريق 
باملخالف  األمر  واعتبروا  متاما  ذلك  
املجلس  رئيس  رد  ما  سرعان  للقانون 
أّن عملية التوقيف من صالحيات وزير 
الّداخلّية و املجلس أدى مهامه وفًقا ملا 
ذلك  رغم  ولكن  القانون   عليه  ينص 
عاد املجلس للعمل بطريقة عادية جدا 
واملداوالت  اجللسات  عقد  يف  واستمر 
وأن  خصوصا  حدث  شيئ  ال  وكأن 
اشكال  أي  جتد  لم  الوالئية  السلطات 
على  راضية  جد  بدت  و  األبيوي  مع 
مختلف  يف  باستمرار  حتضر  و  نشاطه 

املداوالت واجللسات الرسمية  ..

استقاالت بالجملة في بلدية غليزان
لعاصمة  الشعبي  املجلس  شهد 
الوالية غليزان صراعات داخلية عنيفة 
الشكاوي  معها  كثرت  املنتخبني  بني 
مع  حادة  بسبب خالفات  بينهم  فيما 
العمل  يف  املجلس  استمر  لكن  املير 
املداوالت  تعطيل  رغم  عادية  بصفة 
يف لعض االحيان وهو األمر الذي دفع 
استقاالتهم  لتقدمي  املنتخبني  ببعض 

قدموا  منتخبني  خلمسة  العدد  ليصل 
استقاالتهم من املجلس بعد تفضيلهم 
عدم االستمرار يف العمل لكن سرعان 
ما عادت األمور الى نصابها بعد عقد 
تنازلوا  الذين  املنتخبني  بني  صلح 
الشماوي  كل  عن  البعض  لبعضهم 
املودعة لدى العدالة ليعودوا للعمل ومت 
بآخرين  املستقيلني  املنتخبني  تعويض 

ملزاولة نفس املهام .

  بلديات على صفيح ساخن 
بلديات  بعدة  املواطنني  يجد   ولم 
طارق  وعني  موسى  عمي  و  كالرمكة 
وزمورة  ومنداس  امليهوب  سيدي  و 
وبلعسل  الوجلة وسوق احلد  وجديوية  
بلديات  من  غيرها  خطاب  وسيدي 
غضبهم  عن  للتعبير  وسيلة  الوالية 
على  االقدام  و  للشارع  اخلروج  سوى 
الطرقات  وقطع  البلديات  مقر  غلق 
يف  النار  اضرام  و  واملتاريس  باحلجارة 
على  منهم  تعبيرا  املطاطية  العجالت 
من  من  يكابدونه  ملا   املطلق  رفضهم 
ظروفهم  حتسني  وعدم  قاسية  حياة 
للمطالبة  و  البسيطة  االجتماعية 
برحيل األميار الذين عجزوا عن تغيير 

هذا الواقع املعيشي املر ..
 وحتمت هذه االحتجاجات على 
لفضها  التدخل  الوالئية  السلطات 
العمومية  القوة  منها  الطرق  مبختلف 
لفتح الطرقات والبلديات بعد استحالة 
اضرب  وأحيانا  الغاضبني  مع  التحاور 
األميار  بعض  بتوقيف  حديد  من  بيد 
عن مهامهم و اتخاذ إجراءات احليلولة 
احملتجني  غضب  المتصاص  كحل 

بتجميد نشاط املجلس الشعبية ..

 الوالي يجمد نشاط  المجلس  
بأوالد سيدي الميهوب 

  بلدية أوالد سيدي  ميهوب غير 
ببضعة  جديوية  بلدية  عن  البعيدة 
احتجاجية  كيلومترات شهدت حركة 
مقر  لغلق  حلد  وصلت  جدا  كبيرة 
مع  واالقفال  بالسالسل  البلدية 
أمامها جمعت احملتجني  تشييد خيمة 
املطالبني  الدواوير  بعض  من  القادمني 
برخيل رئيس البلدية الذي كان محل 
تكفله  عدم  بسبب  الكثيرين  غضب 

غي  الفادح  والنقص  بانشغاالتهم 
منها  يعاني  التي  الضرورية   املرافق 
السيما  مجاالت  عدة  يف  السكان 

التوصيل بالغاز و تهيئة الطرقات ..
والي  اضطرت  ذلك  نتيجة  و 
بتجميد  يقضي  قراًر  الوالية إلصدار   
العام  األمني  تكليف  و  املجلس  نشاط 
للبلدية بتسيير شؤون البلدية و ضمان 

سيرورة املصالح العامة للمواطنني .
ووصل الصراع يف هذه البلدية حلد  
البلدية  اإلعتداء اجلسدي على رئيس 
وهي احلادثة التي خلقت ضجة مبيرة 
وتناقلتها عدة مواقع إعالمية وصفحات 
انتهت  اجلميع  استنكرها  فايسبوكية 

على عتبة احملكمة ... 

  غاضبون بالرمكة يغلقون مقر 
البلدية  بجدار إسمنتي   

من  الوالية  تشهدها  لم  سابقة  يف 
الرمكة  بلدية  سكان  بعض  ،قام  قبل 
املدخل  أمام  جدار  ببناء    , النائية 
الرئيسي ملقر البلدية منعوا بذلك رئيس 
و مزاولة  البلدية من االلتحاق مبكتبه  
عجز  بعدما  برحيله  للمطالبة  مهامه  
وحتقيق  املعيشية  زروفهم  تخسني  عن 
مطالبهم االحتماعية و مثرة الصراعات 
داخل املجلس بني املنتخبني خصوصا 
حد   الى  وصلت  الصراعات  هذه  وان 
قضايا  عدة  للمير يف  القضائًية  املتابعة 
وهو ما حتم على والي الوالية التدخل 
لتطبيق القانون بتوقيف املير ونائب آخر 
وهو ما أراح احملتجني و جعلهم يفضون 

االحتجاج الذي استنر لعظة ايام ..

توقيف رئيس بلدية واد الجمعة 
بسب الفساد 

التي  اجلمعة  وادي  بلدية   رئيس 
عاصمة  عن  فقط  13كلم  بنحو  تبعد 
نقصلة  من  ينجو  لم   ، غليزان  الوالية 
تلقى حكما  أن  بعد  اإلداري  التوقيف 
قبل  من  نافذ  سجن  بسنتني  قضائيا 
حتويل  بتهمة  ارهيو  وادي  محكمة 
أراضي ملك للدولة إلى ملكية خاصة  
إضافًة لقضايا التزوير و إستعمال املُزّور 
توليه  لفترة  تعود  قدمية  قضية  ،وهي 
رئاسة البلدية خالل العهدة االنتخابية 

بعد  يحاكم  2002 _ 2007 جعلته 
األمنية  املصالح  قبل  من  فيها  حتقيق 
حركت  مجهولة  رسالة  تلقت  التي 

القضية ..

 توقيف رئيس بلدية وادي السالم  
تحفظيا 

  أصدرت والي والية غليزان  قراًرا 
لرئيس  التحفظي  بالتوقيف  يقضي 
بلدية وادي السالم املنتمي حلزب تاج  
عقب متابعته قضائًيا  يف قضية تتعلق 
بالوشاية الكاذبة ال عالقة لها بالتسيير 
رفعها ضده املير السابق للبلدية سرعان 
استئنافه  بعد  البراءة  على  تخصل  ما 
والي  جعل  ما  ضده  الصادر  للحكم 
الوالية تعيده مجددا ملزاولة مهامه وهو 
بأنه ميتلك أعلى مستوى  املير املعروف 
الشعبية  املجالس  تاريخ  يف  علمي 
على  حاصل  وهو  بغليزان  البلدية 

شهادة دكتوراه و استاذ جامعي ..

 صفقة مخالفة للتشريع تجر مير 
»لحالف« للقضاء 

لم  بغليزان  الوالئية  السلطات     
القانون  تكبيق  يف  إخراج  أي  جتد 
عقب  حلالف  بلدية  رئيس  على 
أدين  تسيير  سوء  قضية  يف  متابعته 
نافذة  سجن  إثرها   بسنتني  على 
لألحكام  مخالفة  صفقات  بتهمةإبرام 
الشرعية   من قبل محكمة مازونة وهو 
قبل  من  احلكم  يف  النزر  اعادة  ينتظر 
استئنافه  عقب  غليزان  قضاء  مجلس 
للحكم الصادر ضده من قبل محكمة 

مازونة من أجل العودة ملزاولة مهامه يف 
ضده  الصادر  احلكم  من  تبرئته  حالة 

وفق القوانني املعمول بها ..،

 االنسداد  يرهن مصالح المواطنين 
ببلديتي  وادرهيو و بني درقن 

وبتي  ارهيو  وادي  بلدية  عاشتا 
ال  انسداد  حالتي  غليزان  يف  زنطيس 
مثيل لها متذ بداية العهدة االنتخابية 
بسبب  املجلسني  سير  أعاق  ما  وهو 
املنتخبني  بني  داخلية  صراعات 
ورفهم املصادقة على جميع املداوالت 
الرسمية واعاق بالتالي احلركة التنموية 
ما  للمواطنني  كثيرة  مشاكل  خلق  و 
جعل والي والية غليزان تتدخل وقتها 
مهام  بتجميد   يقضي  قرار  باصدار  
تسيير  مهمة  واسناد  البلدية   رئيس 
شؤون البلديتني لرئيسي دائرتي وادي 
قرار  إلغاء  مّت  فترة   وبعد  ومازونة  ارهيو 
احليلولة و عودة نشاط املجلسني بصفة 
عادية بعد تفاهم املنتخبني فيما بينهم 
و  الشخصية  على صراعاتهم  وتنازلهم 

السباسية. 

 توقيف مير سيدي لزرق بعد حرق 
شاب نفسه امام مقر البلدية 

العنيفة  االحتجاجات  تسببت 
غلق  يف  لزرق  سيدي  بلدية  لشباب 
الى  الوضع  تطور  و  ايام  لعدة  البلدية 
منع املير و املوظفني من دخول البلدية 
وهو ما جعل السلطات الوالئية حملاولة 
البلدية  فتح  واعادة  الغاضبني  تهدئة 
بالقوة العمومية وهو ما اصطدم برفض 
شعبي مكلق ترجمه شاب يف مقتبل 
بعد رش  املأل  أمام  نفسه  بحرق  العمر 
النار  واضرام  بالبنزين  النحيف  جسمه 
فارق  خطيرة  حروق  له  سبب  نا  فيها 
اخلروق  من  لتأثره  اثرها  على  احلياة 
الذي  األمر  وهو  باملستشفى  اخلطيرة 
عجل بتدخل الوالي القرار توقيف املير 
التسيير  عملية  إسناد  و  الساعة  حلد 
سبرورة  لضمان  للبلدية  العام  للكاتب 
نصالح  و  للبلدية  االدارية  املصالح 

املواطنني.

الصراعات السياسيه وقضايا الفساد تطفو على السطح

 عهدة انتخابية على وقع االحتجاجات والفضائح بغليزان
 شهدت والية غليزان عهدة محلية وصفها متابعون للشأن المحلي 

بالفاشلة جراء الصراعات و الخالفات السياسية بين المنتخبين المحليين 
و تكرر الحركات االجتماعية المطالبة بتحسين ظروف المعيشة ، فضال 

عن قضايا الفساد التي تورط فيها عدد من المنتخبين .
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لتطوير  الوطنية  القافلة  اختتام  وخالل 
الفدرالية  الهيئة  نظمتها  التي  التايكواندو 
لالختصاص  الدولي  اإلحتاد  مع  بالتنسيق 
وتطوير  للسالم  الكوري  العلمي  الفيلق  يف  ممثال 
هذا  أن  املنظمون  كشف  العاملي،  التايكواندو 
تأطير  على   ، يوما   28 مدة  يف  أشرف  األخير 
ما مجموعه 3523 رياضي ومدرب تابعني ل11 
كل  يف  ليومني  تربص  مبعدل  أي  والئية  رابطة 
الدورات  من  استفادت  التي  والية.والواليات 
جيجل،   البويرة،   ، اجلزائر  هي  التكوينية 
تيزي   ، بجاية  البواقي،  ام  باتنة،  قسنطينة،  
ممثلة   .وأشادت  غرداية  و  املدية  وهران،   ، وزو 
الفيلق العلمي للسالم وتطوير التايكواندو العاملي 
مبناسبة حفل توديع اخلبراء الكوريني »بالظروف 
على  وزمالئها   هي  اشرافها  مدة  ميزت  التي 
الهائل  بالكم  اندهشنا   »، قائلة  التربص، 
للشباب عبر كل الواليات التّواق للتعلم وتعزيز 
الفيلق  التايكواندو.«وأنشئ  يف  التقني  رصيده 

العلمي الكوري للسالم وتطوير التايكواندو  العاملي 
يف كوريا سنة 2008 ، حتت شعار »السالم العاملي 
والقيم الكبيرة للتايكواندو« وينشط اعضاؤه بصفة 
ونشر  القتالي  االختصاص  هذا  لتطوير  تطوعية 
السلم يف العالم وهوما ميثل  اكبر موروث للقيم يف 

االحتادية  أبرمت  أخرى،  جهة  كوريا.«من 
الرحمانية  بلدية  مع  اتفاقية  للتايكواندو  اجلزائرية 
بالدويرة ) اجلزائر العاصمة( من أجل  وضع قاعة 
وتنظيم  الوطني   املنتخب  تصرف  حتت  رياضية  

مختلف دورات الرسكلة  واجتياز 
والرياضيني.«وأوضح  احلكام  لفائدة  الرتب 

مني  أل ا
لالحتادية  العام 

 ،

الوقت احلالي » يستحيل  انه يف  سمير معيانة ، 
تنظيم تربصات مبركز جتمع وحتضير الفرق الوطنية 
التدريب   قاعة  مالءمة  لعدم  نظرا  بالسويدانية 
التي ال تستجيب للمقاييس العاملية  وغالء كرائها 

املقدر ب15 مليون  ملدة سبعة أيام«.

تايكواندو

الفيلق العلمي الكوري يشرف على 
تكوين أكثر من 3500 رياضي 

جزائري خالل 28 يوما

وهران
البطولة الجهوية للكونغ فو ووشو 
لألواسط واألكابر من 6 إلى 8 

فبراير 
حتتضن القاعة متعددة الرياضات »الهاشمي حنتاز » ببلدية عني الترك )وهران( من 6 إلى 
8 فبراير اجلاري فعاليات البطولة اجلهوية للكونغ فو ووشو يف اختصاصي تاولو وساندا لألواسط 
واألكابر ذكور حسبما علم يوم االثنني من املنظمني.وستعرف هذه التظاهرة الرياضية املنظمة من 
طرف الرابطة الوالئية للفنون القتالية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة مشاركة 271 رياضي 
)126 أواسط و 145 أكابر( ينتمون إلى 36 جمعية رياضية من سبع رابطات والئية وهي كل من 
الشلف وعني الدفلى وتيارت وتيسمسيلت وتلمسان وسيدي بلعباس ووهران.ويتضمن اليومان 
األول والثاني من هده املنافسة إجراء األدوار التصفوية يف اختصاصي تاولو وساندا )منازالت( 
يف عشرة أوزان لألواسط من أقل من 42 كلغ إلى أقل من 80 كلغ واألكابر من 48 كلغ إلى أزيد 
من 90 كلغ على أن تقام النهائيات يوم السبت.ومن خالل هذه املرحلة اجلهوية يتأهل األربعة 
األوائل يف كل وزن أواسط وأكابر إلى املرحلة النهاية للبطولة الوطنية املقررة من 21 إلى 24 مارس 

املقبل بتيسمسيلت.

عنابة - ألعاب القوى
 130 مشارك في البطولة الوطنية 
الخامسة لوحدات الدرك الوطني 

انطلقت االثنني بعنابة منافسات البطولة الوطنية اخلامسة لوحدات الدرك الوطني يف ألعاب 
القوى مبشاركة 130 رياضي ميثلون مختلف وحدات هذه الهيئة األمنية عبر الوطن.وعلى مدى 
يومني تنافس الرياضيون من منتسبي جهاز الدرك الوطني يف سباقات 100 و 200 و 400 و 800 

و 3000 م عالوة على اختصاص رمي اجللة.
لوحدات  اجلهوية  الدائرة  رئيس  أفاد  البطولة,  انطالق  إشارة  إعطاء  على  إشرافه  لدى  و 
التدخل اجلهوية بالقيادة اخلامسة للدرك الوطني, العقيد عبد الوحيد شريفي, بأن »هذه التظاهرة 
البدنية وحسني  قدراتهم  وتقوية  الوطني  الدرك  منتسبي وحدات  بني  لالحتكاك  فرصة  تشكل 
مؤهالتهم الرياضية.«كما حتدث عن »أهمية مثل هذه املناسبات الدورية التي تبرز طاقات شباب 
أللعاب  الوطنية  البطولة  من  اخلامسة  الطبعة  فعاليات  جتري  الوطني.«لإلشارة,  الدرك  وحدات 

القوى اخلاصة بوحدات الدرك الوطني مبلعب »مختار دريدي« ببلدية احلجار بوالية عنابة.

أشرف الفيلق العلمي الكوري للسالم وتطوير التايكواندو العالمي، خالل إقامته بالجزائر من 9 يناير 
الماضي حتى الفاتح  فبراير 2020- ، على تأطير 3523 رياضي ومدرب يمثلون 11 رابطة 

والئية، حسبما استفيد من االتحادية الجزائرية للتايكواندو.

بطولة افريقيا للمصارعة
 »الجزائر تطمح لتحقيق نتائج احسن من الطبعة الماضية«

صرح رئيس االحتادية اجلزائرية للمصارعة املشتركة, رابح شباح, 
)اشبال,  االفريقية  البطولة  يف  الوطنية  املنتخبات  مشاركة  ان  االحد 
العاصمة  فبراير باجلزائر   9 الى   4 املقررة من  اكابر وسيدات(  اواسط, 
املنظمة  املاضية«  بالطبعة  مقارنة  احسن  نتائج  »حتقيق  تستهدف 
باحلمامات )تونس(.ومبناسبة املنافسة االفريقية التي تنظمها االحتادية 
 400 حوالي  منهم  فرد   480 املشتركة, سيحضر  للمصارعة  اجلزائرية 
مصارع ميثلون 24 بلدا موعد اجلزائر يف االختصاصات الثالثة )مصارعة 

اغريقية-رومانية, حرة و نسوية(.
وصرح شباح خالل منتدى املنظمة الوطنية للصحفيني الرياضيني 
اجلزائريني املنظم بقاعة احملاضرات للمركب االوملبي »محمد بوضياف« 
)اجلزائر العاصمة( : »الهدف املتوخى من مشاركة املنتخبات اجلزائرية 
يف البطولة االفريقية هو تشريف االلوان الوطنية  وهذا بحضور 24 بلدا, 
وهو ما ميثل رقما قياسيا يف مثل هذه املواعيد, مع محاولة افتكاك اكبر 
عدد من امليداليات رغم تواجد منافسني اقوياء من مصر وتونس, دون 
ان ننسى سيدات نيجيريا.«البلدان التي اكدت مشاركتها يف البطولة 
جمهورية   ,)07( السودان  مصارعا(,   21( نيجيريا  هي:  االفريقية 
 ,)37( املغرب   ,)03( مدغشقر   ,)73( مصر   ,)09( الوسطى  افريقيا 
كوت ديفوار )06(, ناميبيا )08(, تونس )57(, جنوب افريقيا )39(, 
 ,)06( سيراليون   ,)12( السينغال   ,)01( غانا   ,)05( بيساو  غينيا  
بوروندي )02(, بوركينافاسو )01(, كينيا )04(, البنني )02(, انغوال 
)02(, غينيا )02(, الكاميرون )02(, الكونغو )03( وليبيريا )03(.
الفئات : اشبال )20  رياضيا يف كل  وستكون اجلزائر حاضرة ب90 
مصارعا(, شبالت )10(, اواسط )20(, وسطيات )10(, اكابر )20( 
وكبريات )10(.و أشار رئيس الهيئة الفدرالية بهذه املناسبة ان االحتادية 
»تأسفه«  مبديا  املستوى«,  يف  تنظيم  لضمان  الوسائل  كل  »جندت 
باملقابل ل«نقص الدعم, سيما من قبل وزير الشباب و الرياضة األسبق 
الذي حرم االحتادية اجلزائرية للمصارعة من غالف مالي يقدر ب3ر1 
 : شباح  الرياضي.«واضاف  احلدث  لتنظيم  موجها  كان  سنتيم  مليار 
»وفرنا كل الوسائل املادية والبشرية الضرورية من اجل منح املصارعني 
اجلزائريني احسن التحضيرات, عبر تنظيم تربصات مبركز جتمع وحتضير 

الفرق الوطنية بالسويدانية )اجلزائر( و ايضا برومانيا, بلغاريا واملجر.« 

أصاغر »واعدون«
من جهته, أكد املدير الفني الوطني, ادريس حواس, أن »املصارعني 
املشاركني يف هذا احلدث القاري يهدفون الى انتزاع ميداليات يف جميع 
لأللوان  متثيل  أحسن  »هدفنا  والفئات«.وأضاف:  االختصاصات 
الوطنية وحصد أكبر عدد من امليداليات أمام مصارعني من تونس ومصر 
متعودون على لعب األدوار األولى يف مثل هذه املنافسة. وجهنا الدعوة 
كلمتها«.وحسب  وستقول  األشبال  مع  للتباري  األصاغر  من  لعناصر 
التربصات  من  العديد  الوطنية  املنتخبات  أجرت  فقد  الفني,  املدير 
التحضيرية من أجل تقييم قدرات كل مصارع,حتسبا لهذا املوعد. وأفاد 
حواس: »تتواجد املنتخبات الوطنية حاليا يف تربص, األمر الذي سمح 
السابقة. واألكابر  املنافسات  الفنية بتصحيح األخطاء خالل  للطواقم 
الذين أنهوا تربصهم األخير ببلغاريا على أمت االستعداد ملوعد اجلزائر«.

وحتسبا للموعد القاري, ترتكز األنظار على العناصر املعروفة على 
غرار فاحت بن فرج اهلل, نرابط عبد املالك ومحمد فرج, اضافة إلى بشير 
سيد عزارة, آدم بوجملني وفرقات عبد الكرمي, حاملو اللقب القاري يف 
أوزانهم.وأوضح املدير الفني ايضا: »كوادر الفريق الوطني -أكابر- قادرة 
على التحصل على امليداليات الذهبية, خاصة التيشاركت يف األلعاب 
اإلسبانية,  بتاراغونا  املتوسط  البحر  وألعاب  باملغرب   2019 االفريقية 
االفريقية  للبطولة  السابقة  الطبعة  يف  املتألقني  األشبال  على  عالوة 
باحلمامات )تونس( وهي املنافسة التي كانت أحسن مرحلة حتضيرية 

لبطولة العالم«.
اجتماعه  للمصارعة  العاملي  لالحتاد  االفريقي  املكتب  ويعقد 
السنوي على هامش املنافسة القارية من أجل عرض حصيلته األدبية.
يذكر أن رئيس املكتب االفريقي لالحتاد العاملي, املغربي فؤاد مسكوت, 
وهو مندوب تقني لدى الهيئة الدولية, قد زار مؤخرا مختلف املنشآت 
الفرق  وحتضير  جتمع  مركز  وكذا  احلدث  حتتضن  أن  املرتقب  الفندقية 
الوطنية بالسويدانية.وخالل الطبعة األخيرة للبطولة االفريقية )أشبال-
الثالثة  املرتبة  على  اجلزائر  حتصلت  بتونس,  أواسط-أكابر-إناث( 

بحصدها ل50 ميدالية )13 ذهب, 21 فضة, 16 برونز(.

akhbar el watan 05/02/2020

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية بجاية

دائرة خراطة 
بلدية خراطة 

مكتب الجمعيات 
الرقم: 2020/03  

          وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 

طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لــ : 12 
يناير 2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم  2020/02/02 استالم مذكرة التعديالت المؤرخة في 

2020/01/17 المتعلق بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة : 
  جمعية أولياء التالميذ لمتوسطة  الشهيد تحيات أحمد -بلدية خراطة

المعتمدة تحت رقم :18/08 بتاريخ  2018/03/18 .........................................
المقيمة بـــ : متوسطة تحيات أحمد بلدية خراطة ..............................................

يترأسها السيد : هارون نصير.............................................................. 
المولود بتاريخ : 1966/12/22 بقلعون ........................................................

   بالتالي يجب القيام بإجراءات  اإلشهار وفقا ألحكام المادة 18 الفترة 02 من القانون السالف الذكر 
.

akhbar el watan 05/02/2020

Par la décision N° 30 du 23 janvier 2020 du ministre de 

l’énergie, un agrément portant autorisation d’exten-

sion d’un point de vente de carburant au GPL/c, a été 

accordé à la SARL

 KHAIAT BETROLLIUM,
 sis à la commune d’EL HAMEL, Wilaya de MSILA 

conformément aux disposition du

décrets exécutif 15-57 du 08 février 2015. 

 إشــــــهــــــــار
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شباب بلوزداد

السياربي يواصل التحليق 
ويعبـث بأبنـاء البيبـان

مولودية الجزائر

العميد المريض في مفترق الطرق ويتجه نحو الغرق!

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

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

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

يف الترتيب العام.
محمد.ل

يواصل املدرب عز الدين آيت جودي 
قيادة كتيبته يف احلملة االستعدادية ملباراة 
فريق  يالقون  عندما  األربعاء،  يالوم  القمة 
بتيزي  نوفمبر(   1( مبلعبه  القبائل  شبيبة 
اثنني  على  القسمة  يقبل  لقاء ال  وزو، يف 
لكلي الفريقني، بحكم أن الكناري يعيش 
وضعية سيئة، وسيكون أمام خيار الفوز ال 
غير لتعويض االنتكاسة املسجلة يف رابطة 
أبطال إفريقيا هذا املوسم، يف حني سيكون 
املدرب آيت جودي أمام فرصة حقيقية هو 
التدريبية،  إمكانياته  على  للبرهنة  اآلخر 
بحكم أّن اللقاء سيكون األول له على رأس 
من  مؤخرا  استقيل  بعدم  الفنية  العارضة 
تدريب جمعية عني مليلة، وتولى تدريب 

نرص حسني داي...ويف سياق ذي صلة 
نصر  فريق  بشؤون  عليمة  مصادر  كشفت 
حسني داي، عن أّن اإلدارة قامت بتأهيل 
الالعبني اجلدد رسميا، مبا فيهم بوركاب، 
الذي سيكون بإمكانه املشاركة يف اللقاءات 
بوركاب  كان  وإن  خاصة  للنصرية  القادمة 
حيث  احلالية،  اإلدارة  مع  خالف  على 
املنازعات  للجنة  شكوى  دفع  وأن  سبق 
القدم  لكرة  األولى  احملترفة  للرابطة  التابعة 
أن  قبل  بها،  يدين  التي  مستحقاته  بشأن 
مع  اخلالف  داي  نصر حسني  إدارة  تطوي 
نفس  حسب  مستحقاته  وتسدد  الالعب 
اخلزينة  انتعشت  بعدما  وهذا  املصدر، 
فترة  يف  الالعبني  بعض  حتويل  بأموال 

العاصمي  النادي  وكان  املاضي  امليركاتو 
يف  عناصره  ألبرز  كبيرة  هجرة  شهد  قد 
املنقضية،  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
ببيع  قامت  قد  »املالحة«  إدارة  أّن  حيث 
وخاسف  مواقي  زردوم،  توقاي،  من  كل 
الذي انتقل بنظام اإلعارة إلى نادي بوردو 
قّسم  الذي  األمر  وهو  مؤخرا،  الفرنسي 
إلنقاذ  للفكرة  مؤيد  بني  الكروي  الشارع 
بحكم  معارض  وبني  إنقاذه،  ميكن  ما 
يعتبرون  كانوا  الذين  الالعبني  خسارة 
التي  الكروية،  للمدرسة  احلقيقية  الركيزة 
فرق  يف  األضعف  السنوية  ميزانيتها  تعتبر 
بني  من  الفريق  أّن  إلى  إضافة  البطولة، 

املهددين بالسقوط هذا املوسم.

شبيبة القبائل ـ   نصر حسين داي اليوم بملعب 1 نوفمبر

قمـة ال تقبـل القسمـة علـى اثنيـن

فاز فريق شباب بلوزداد على ضيفه أهلي برج بوعريريج بنتيجة ثقيلة )0-4( الشوط 
الـ 16 من بطولة الرابطة  األول )0-3(. مبلعب 20 أوت 1955 بالعناصر  حلساب اجلولة 
احملترفة األولى لكرة القدم. التي انطلقت السبت الفارط لتتواصل إلى غاية اخلميس املقبل 
وتداول على تسجيل أهداف اللقاء كل من عادل جرار )د 5(. محمد األمني حموش ضد 

مرماه )د 16(
 حمزة بلحول )د 38( و أمير سعيود )د 1+90(. لفائدة تشكيلة أبناء »لعقيبة« وبفضل 
هذه النتيجة العريضة. عزز شباب بلوزداد مركزه يف ريادة جدول ترتيب احملترف األول برصيد 
32 نقطة. معمقا الفارق خلمس نقاط كاملة. مستغال سقوط مطارده املباشر مولودية اجلزائر 
مبيدان جمعية عني مليلة )1-0(. باملقابل جتمد رصيد »البرايجية« عند النقطة الـ 19 والتي 
تبقيهم مبفردهم يف املرتبة الـ 11 عن بعد نقطتني فقط على أول املهددين بالنزول نحو القسم 
العاصمي. فرانك دوما. يف أول خرجة رسمية  للنادي  األدنى وبهذا جنح املدرب اجلديد 
على رأس الطاقم الفني البلوزدادي. سيما وأنها جتسدت على حساب فريقه السابق. أهلي 
البرج. ويبدو أن التقني الفرنسي قد استغل معرفته اجليدة بنقاط ضعف أشباله السابقني 
لتحقيق أول فوز مع فريق الشباب وتعزير سطوته على كرسي الصدارة وتتواصل هذه اجلولة. 
التي متثل بداية مرحلة اإلياب. بإجراء مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسني داي اليوم على 

أن تستكمل اجلولة غدا باجراء مباراة نادي بارادو-احتاد بسكرة.

جمعية عين مليلة

بوغـــــرارة يشيــد 
بحمـــــاس العبيـــه

أثنى مدرب جمعية عني مليلة ليامني بوغرارة، على املجهودات اجلبارة التي بذلها العبوه 
يف سبيل اإلبقاء على النقاط الثالث أمام مولودية العاصمة مشيرا بأن العبيه عرفوا كيف 

يحافظون على تركيزهم ويطبقون التعليمات التي قدمت لها قبل وأثناء مجريات املقابلة، ما 
مكنهم من جتاوز عقبة املنافس الذي قال عنه، بأنه خلقا لهم صعوبات كبيرة على مستوى 

خطي الدفاع والوسط، مع تهديدهم ملرماهم ولو يف مرات قليلة، مؤكدا بأن األهم يف اللقاء هو 
تسجيل هدف الفوز والذي سيكون مبثابة جرعة أكسجني ودفعة قوية لهم، خالل الفترة املقبلة 
والتي تتطلب حضروا ذهنيا أكثر من شيء آخر، على اعتبار أن اجلانب البدني حسبه لن يكون 

عائقا أمام العبيه، بعد العمل اجليد الذي قاموا به خالل التربص األخير.

مولودية قسنطينة

األنصـــــار يشيــــدون 
بعـودة المــوك القويــة

عادت تشكيلة مولودية قسنطينة بقوة إلى الواجهة يف املقابلتني األخيرتني، حيث 
أراحت األنصار كثيرا بخصوص الوصول إلى الهداف املسطرة املتمثلة يف الصعود إلى 

الرابطة الثانية احملترفة، ورغم الهزات االرتدادية للفريق يف آخر جوالت مرحلة الذهاب، 
إال أن الفريق استطاع أن يعود بقوة ويؤكد أن مشروعه مضمون بفضل خبرة طاقمه الفني 
واإلداري إضافة إلى قوة تشكيلته، وبالعودة إلى أجواء املقابلة األخيرة أمام احتاد خنشلة 

فإن تشكيلة مولودية قسنطينة ضيعت فرصة العودة بالنقاط الثالث من التنقل الذي قادها 
إلى مدينة خنشلة، من أجل مواجهة االحتاد احمللي وافتراق الفريقني على التعادل، يف لقاء 
مت تسجيل فيه 4 أهداف كاملة مناصفة على مدار شوطي املقابلة، مع أداء أكثر من مقبول 
من قبل العبي »املوك« والذين أكدوا عودتهم األخيرة بعد الفوز السابق على احتاد الشاوية 
ورغم التعادل الذي عادت به، إال أن تشكيلة مولودية قسنطينة، كانت املستفيد األكبر 
من اجلولة املاضية من الثاني هواة للجهة الشرقية يف وقت قررت إدارة الرئيس عبد احلق 

دميغة، منح 4 ماليني سنتيم لالعبيها بعد العودة بنقطة التعادل، مع التأكيد على منح ما 
قيمته 6 ماليني سنتيم، يف حال الفوز بلقاء اجلولة املقبلة، عندما تستضيف احتاد تبسة.
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عريبي  كرمي  اجلزائري  الالعب   كتب 
رابطة  مسابقة  يف  ذهب  من  بأحرف  اسمه 
إفريقيا بعد أن أصبح يف صدارة هدايف  أبطال 
نهاية  بعد  كاملة  أهداف   10 برصيد  املسابقة 
دور املجموعات و يطمح لتقدمي األفضل رفقة 
املباريات  خالل  الساحلي،  النجم  فريقه 

املقبلة.
عريبي  كرمي  اجلزائري  املهاجم  يواصل 
بصم  أن  بعدما  إفريقيا  أبطال  رابطة  يف  بريقه 
على هدفه 10 يف هذه املسابقة يف مرمى نادي 
السادسة  الزمبابوي يف مباراة اجلولة  بالتينيوم 
ويتصدر هداف  املجموعات  دور  من  واألخيرة 
دفاع تاجنانت سابقا هدايف رابطة أبطال إفريقيا 
املجموعات  دور  نهاية  بعد  اجلاري،  للموسم 
كاملة  خطوات  ثالث  بعد  على  أهداف  بـ10 
الكونغولي  مازميبي  بي  تي  هجوم  قلب  من 

جاكسون موليكا.
الناخب  أنظار  للفت  الالعب   يطمح 
الوطني جمال بلماضي من أجل املشاركة يف 
انه  خاصة  مارس،  شهر  يف  املقبل،  التربص 
بحكم  املنتخب  يف  بالتواجد  أحقيته  أثبت 
خبرته  وأيضا  جهة  من  الكبيرة  جاهزيته 
العامل الذي  االفريقية من جهة أخرى، وهو 

وضعه بلماضي يف احلسبان .
النجم  تأهل  يف  عريبي  كرمي  ساهم 
نهائي يف صدارة  ربع  لدور  التونسي  الساحلي 
املجموعة الـثانية أمام األهلي املصري والهالل 
أم درمان السوداني، بعدما منح التقدم لفريقه 
خالل مواجهة بالتينيوم الزمبابوي عن طريق 
رأسية محكمة مستفيدا من متريرة حاسمة من 
املرحلة  بداية  يف  املساكني،  التونسي  زميله 
تسجيل  وتكرارا  مرارا  حاول  كما  الثانية، 

على  كبيرة  خطورة  وشكل  أخرى  أهداف 
الهدف  فريقه  سجل  أن  غاية  إلى  املنافس 
املقبل  للدور  والتأهل  الفوز  به  ضمن  الثاني 

على رأس املجموعة الثانية.
يوجد عريبي يف أحسن أحواله مع النجم 
احمللية  البطولة  يف  سواء  التونسي  الساحلي 
يسير  وهو  إفريقيا  أبطال  برابطة  أم  تونس  يف 
بخطوات ثابتة للتتويج بلقب أحسن هداف يف 
املسابقة القارية، علما أنه يتقدم على مالحقه 
مهاجم تي بي مازميبي بثالثة أهداف وستكون 
لرفع  القادمة  األدوار  يف  أخرى  فرص  أمامه 

رصيده من األهداف.
من  لالعب  مواتية  الفرصة  ستكون  كما 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  يف  املغادرة  أجل 
تريد  التي  األوروبية  األندية  أحد  الى  املقبلة 

التعاقد معه.

في مرمى أستون فيال

محــرز مرشـح لجائـــزة 
أفضل هدف لشهر جانفي

كشف املوقع الرسمي لـ 
»مانشستر سيتي« عن املرشحني 
جلائزة أفضل هدف لشهر جانفي 
املاضي والقائمة ضمت هدف 
»محرز«....هدف »محرز« 

العاملي أمام »أستون فيال« مرشح 
لهذه اجلائزة، رفقة أهداف 

»برناردو سيلفا« و »سيرجيو 
أغويرو« وغيرهم.

وشهد شاهد من أهلهم

الفرنسيون يظلمون بوداوي!
تعرض الدولي اجلزائري هشام بوداوي، لظلم حقيقي بعدما وجد نفسه 

ُمستبعدا عن التشكيلة املثالية لهذا األسبوع من الليغ 1 الفرنسية وإعترفت جريدة 
»ليكيب«، بأن متوسط ميدان نيس، كان يستحق التواجد مع جنوم اجلولة، 
ولكنها فضلت عليه العب ميتز »أنغيت«.وأوضحت الصحيفة، بأن العنصر 

السالف ذكره، متكن من تسجيل هدفني، وهو ما منحه األولوية على خريج مدرسة 
بارادو...ُيشار بأن جنم اخلضر الصاعد، حتصل على عالمة مميزة يف املُباراة املاضية 
من الدوري، بتقييم وصل لـ8/10 ويتواجد إبن بشار يف أفضل أحواله مؤخرا، 
بعدما ضمن مكانة أساسية وأصبح عنصرا مهما يف تشكيلة بيب غوارديوال.

الغازيتا ديلو سبورت: 

زالتــان وبـــن ناصــر 
ســـــالح ميــــــالن

أكدت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، أّن كل من »زالتان 
إبراهيموفيتش« و«اسماعيل بن ناصر« يعتبران من أسلحة »ميالن« يف هذه الفترة 
غيابهما عن مباراة الفريق يف اجلولة املاضية أمام »هيالس فيرونا«، جعل الفريق 
يفقد نقطتني ثمينتني يف »السانسيرو«. كما أن عودتهما للتشكيلة األساسية 

ستكون يف داربي الغضب أمام »إنتر ميالن« هذا األحد، أين سيعول »بيولي« على 
هذا الثنائي لتحقيق الفوز يف الداربي يف نفس السياق، جماهير »ميالن« أكدت 
أن عقوبة »بن ناصر« جاءت يف وقتها، فاحملارب اجلزائري كان بحاجة للراحة قبل 

موقعة »الداربي«.

بعد تشكيكه في أصوله الجزائرية

دولور يقصف موقعا فرنسيا 
نشر موقع »actu foot« الفرنسي ترتيب أحسن هدايف الليغ1 هذا املوسم، 

والذي يتصدره مهاجم نادي موناكو وسام بن يدر بـ15 هدف وإرتكبت صفحة 
»actu foot« خطأ يتعلق بجنسية مهاجم مونبولي »آندي دولور« الذي توج 
بكأس أمم إفريقيا رفقة املنتخب اجلزائري، إال أن املوقع الفرنسي صنفه يف خانة 
الالعبني الفرنسيني ورد آندي دولور على تغريدة »actu foot«، بتعليق أنه 

جزائري ويفتخر بذلك.

يتصدر سباق الهدافين في أغلى منافسة قارية لألندية

كريــم عريبــي يواصــل ابداعاتــه 
مــع جوهــرة الساحــل التونســي

رحمة  بن  سعيد  اخلضر  العب  واصل 
بعدما  اإلجنليزي،  برينتفورد  ناديه  مع  تألقه 
سجل ثالثية كاملة قاد بها فريقه لفوز عريض 
ضمن  سيتي،  هال  نادي  أمام   )5-1( بواقع 
األولى  الدرجة  دوري  بطولة  من   30 اجلولة 

اإلجنليزية »الشمبيونشيب«.
ووصل سعيد بن رحمة بهذا »الهاتريك«، 
 6 إلى  إضافة  املوسم،  هذا  أهداف   8 إلى 
متريرات حاسمة، وهو تأكيد جديد على التألق 
الذي  الوطني،  املنتخب  العب  يعيشه  الذي 
بات انتقاله لفريق جديد يف الدوري اإلجنليزي 

املمتاز مسألة وقت فقط.

الالعبني  أفضل  بن رحمة من بني  ويعد 
بعد  خاصة  املوسم،  هذا  برينتفورد  ناديه  يف 
التي سجلها، وهو ما جعله  الكثيرة  األهداف 
الصحافة  من  النظير  منقطع  بثناء  يحظى 
خطى  على  السير  له  تتوقع  التي  االجنليزية، 
مواطنه رياض محرز الذي بدأ مسيرته يف اجنلترا 
من »الشومبيوشيب«، ليتحول بعدها إلى أحد 
أبرز العبي »البرميرليغ«، بدليل أنه يدافع اآلن 
النسختني  بطل  سيتي  مانشستر  ألوان  عن 
األخيرتني.وأكد موقع »برينتفورد تامي«، أن بن 
رحمة يسير بخطى ثابتة، من أجل الصعود مع 
ناديه برينتفورد إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز، 

بقوة  ينافس  بات  اخلضر،  العب  بأن  مؤكدا 
ذات  وأضاف  املوسم  يف  األفضل  جائزة  على 
املوقع، أن بن رحمة يبصم على سيناريو مشابه 
ملواطنه رياض محرز، ملا قاد ناديه السابق ليستر 
سيتي إلى الصعود إلى »البرمييرليغ« يف 2014.
الناخب  بدعوة  رحمة  بن  يحظى  أن  ويرتقب 
القادم،  مارس  شهر  بلماضي  جمال  الوطني 
أن  ولو  يتواجد يف أفضل أحواله،  وأنه  خاصة 
املنافسة ستكون محتدمة يف منصبه، يف وجود 
متألقة، على غرار هالل سوداني  أسماء  عدة 
ويوسف باليلي وياسني براهيمي وآدم وناس، 

دون نسيان رياض محرز.

بلعمـري في فرنسـا للعالج
يتواجد النجم الدولي  اجلزائري جمال الدين بلعمري العب فريق الشباب 

السعودي يف فرنسا منذ أول أمس اإلثنني، إلجراء برنامجه التأهيلي يف مركز طبي 
متخصص وجاءت تلك اخلطوة بعد إصابة الالعب اجلزائري الدولي التي عانى 

منها مؤخرا يف الكاحل وأعلن نادي الشباب أنه من املتوقع عودة الالعب لالنتظام 
يف تدريبات الفريق بعد 3 أسابيع ويلعب جمال بلعمري يف صفوف الشباب منذ 
صيف عام 2016، بعد عدة جتارب محلية، حمل فيها ألوان فرق نصر حسني 
داي، وشبيبة القبائل، ووفاق سطيف ويحتل الشباب املركز السابع يف ترتيب 

الدوري السعودي للمحترفني، برصيد 25 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

8 أهداف والبقية تأتي

بـن رحمـة يواصـل 
صنــع الحــدث
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تعرض الستهجان

تراجع كبير في مستوى ستيرلينغ
شن رواد مواقع التواصل االجتماعي هجوما ساخرا على رحيم ستيرلينغ، وربطوا بني تراجع 

مستواه مع فريقه مانشستر سيتي واشتباكه مع زميله يف املنتخب اإلجنليزي والعب ليفربول 
جو غوميز قبل أشهر عدة وتراجع مستوى ستيرلينغ بشكل ملحوظ منذ اشتباكه مع غوميز يف 
العاشر من نوفمبر املاضي خالل املباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مانشستر سيتي 1-3 يف 

اجلولة الـ12 من الدوري اإلجنليزي املمتاز، والذي تطور إلى اشتباك باأليدي بني االثنني يف غرفة 
مالبس منتخب إجنلترا أصيب على إثره مدافع الريدز يف وجهه وأثار تصرف ستيرلينغ العدواني 
-الذي تبني أنه املخطئ- مع مواطنه حفيظة مدرب املنتخب اإلجنليزي غاريث ساوثغيت الذي 
قرر استبعاد العب مان سيتي من التصفيات املؤهلة ليورو 2020 وتؤكد األرقام آراء اجلماهير، 
حيث إن ستيرلينغ قبل االشتباك مع غوميز سجل خالل 20 مباراة 18 هدفا وساهم يف ثمانية، 

أما بعدها فلم يسجل على مدار 18 مباراة سوى 6 أهداف فقط وساهم يف هدف واحد.

قد يشارك غدا ضد سوسيداد
زيدان يجهز هازارد لموقعة السيتي!
يبدو أن الوقت قد حان ملشاهد البلجيكي 
إيدين هازارد، جنم ريال مدريد، مرة أخرى بعد 

غياب شهرين عن ممارسة كرة القدم بسبب اإلصابة 
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 

هازارد أصبح مستعًدا للعب، إذا قرر املدير الفني 
زين الدين زيدان الدفع به، خالل مواجة ريال 
سوسيداد، مساء اخلميس، يف ربع نهائي كأس 

إسبانيا ويخطط زيدان ملنح هازارد بضع دقائق خالل 
املرحلة القليلة املقبلة، كي يبدأ يف استعادة لياقته 
تدريجًيا، حتى يكون جاهًزا بشكل كامل، مع 

بداية دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الشهر اجلاري، 
حيث يستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يف 
لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو وشارك 
هازارد بالفعل خالل األسبوع املاضي يف تدريبات ريال مدريد رفقة زمالئه، وكان قريًبا من 

خوض مواجهتي ريال سرقسطة يف الكأس وأتلتيكو يف الليغا ومع ذلك، فإن زيدان فّضل عدم 
املخاطرة به، حيث ال يريد الدفع به إال وهو ال يعاني من أي شيء.

كريستوف دوغاري: 

مبابــي فتــى مدلـل وفاسـد
شن الفرنسي كريستوف دوغاري، جنم برشلونة وميالن السابق، هجوًما عنيًفا على مواطنه 
كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته األخيرة مع مدربه توماس توخيل وكان 
مبابي قد اعترض على استبداله خالل مباراة مونبلييه األخيرة بشكل غير الئق، حيث حاول 
االبتعاد عن توخيل، عندما فضل املدرب التحدث معه لتهدئته وقال دوغاري يف تصريحات 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل 
ذلك، قلت لنفسي إنني من املستحيل أن أفعل شيًئا كهذا«.وأضاف: »رغم صغر سنة، 

لكنه نضج يف وقت ال يصدق، إال أن القيام بتلك األشياء يجعله فتى مدلل وفاسد«. وتابع: 
»أحب هذا الالعب، إنه بارز وآمل أن أراه دائًما، لكن من املؤلم حًقا رؤيته هكذا، لم يحترم 
توخيل، وكذلك زمالءه كافاني وإيكاردي«. وواصل: »سجل كافاني 200 هدف مع باريس 
سان جيرمان، ويلعب يف النادي منذ 10 سنوات، وعندما جلس بدياًل لم يعترض«. وشدد: 
»ما فعله مبابي أمر فاضح، تساءلت ماذا دار يف رأسه؟ من يظن نفسه؟ ما مشكلته؟ ملاذا فعل 
ذلك؟ إنها واحدة من أكبر خيبات األمل بالنسبة لي«. وأمت: »لن أرى مبابي كما كان من 

قبل، لقد انتهى األمر بالنسبة لي«.

متــى يتــوج ليفربــول رسميـا 
بلقــــب الــدوري اإلنجليــزي؟

اإليجابية  األخبار  من  مزيدا  ليفربول  تلقى 
لكرة  اإلجنليزي  الدوري  25 من  املرحلة  ختام  يف 
القدم، وبات أقرب من أي وقت مضى إلى حسم 
لقب املسابقة بشكل رسمي ومنح مانشستر سيتي 
توتنهام  أمام  خسارته  بعد  لليفربول  أخرى  هدية 
بهدفني نظيفني ليبتعد النادي الذي يقوده املدرب 
الصدارة  يف  نقطة   22 بـ  كلوب  يورغن  األملاني 
أنصار  على  التاريخي، سيتعني  هذا الفارق  ورغم 
االحتفال  قبل  الوقت  لبعض  االنتظار  ليفربول 
ليفربول  وسيكون  رسمي  بشكل  اللقب  بحسم 

مواجهة  من 13  مباريات  بست  بالفوز  مطالبا 
الدوري  بلقب  التتويج  لترسيم  الدوري  يف  متبقية 
ثالثني  منذ  واألولى  النادي،  تاريخ  يف   19 للمرة 
محمد صالح  املصري  النجم  رفاق  جنح  وإذا  عاما 
املباريات  خالل  انتصاراتهم  سلسلة  مواصلة  يف 
الدوري  بلقب  بالتتويج  فسيحتفلون  املقبلة  الست 
على أرضية ميدانهم وبني أنصارهم حني يستقبلون 
يفضل  وقد  املقبل  مارس   21 يف  باالس  كريستال 
أنصار ليفربول باللقب أسبوعا قبل ذلك يف ميدان 
الغرمي األزلي إيفرتون، ولكن عليهم انتظار تعثر آخر 

من مانشستر سيتي خالل املباريات اخلمس املقبلة 
من  نقطة   73 بجمعه  األرقام  كل  ليفربول  وكسر 
أصل 75 نقطة بعد خوض 25 مواجهة يف الدوري 
آرسنال  إجناز  تكرار  من  قريبا  وبات  اآلن،  حتى 
والتتويج بلقب البرميرليغ من دون خسارة أي مباراة 
لليفربول  الدوري  للقب  املبكر  احلسم  وسيسمح 
أبطال  بدوري  لقبه  على  الدفاع  أجل  من  التفرغ 
أوروبا، والبداية اجتياز عقبة أتلتيكو مدريد بالدور 

ثمن النهائي يف وقت الحق من الشهر احلالي.
ق.ر

هدفه  حتقيق  يف  برشلونة  ينجح  ولم  الشتوية،  االنتقاالت  سوق  انتهى 
سواريز،  لويس  لألوروغواياني  املميز  البديل  بضم  امليركاتو،  خالل  األول 
الذي سيغيب لنهاية املوسم بداعي اإلصابة وبات كيكي سيتني املدير الفني 
لبرشلونة، يف موقف ال ُيحسد عليه، يف ظل الضغوط التي حتيط به منذ توليه 
القيادة الفنية خلًفا إلرنستو فالفيردي، من أجل حتقيق آمال اجلماهير بحصد 
البلوغرانا...فالتعاقد مع مهاجم يف جانفي  ُينافس عليها  التي  كل األلقاب 
الغاني  شبح  طارده  الذي  الكتالوني،  للنادي  كبيرة  أزمة  مبثابة  كان  الفارط، 
لـ6  اإلعارة  سبيل  على  انضم  والذي  املاضي،  املوسم  برينس بواتنغ،  كيفن 
وكانت صفقة محل  أي بصمة،  يترك  أن  دون  اإليطالي،  أشهر من ساسولو 
خيارات  وضع  يف  الكتالوني  النادي  بدأ  وبالفعل  اجلماهير  بني  كبير  جدل 
أمامه كان أبرزها رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، وبيير أوبامياجن جنم آرسنال، 

والوتارو مارتينيز هداف إنتر ميالن.
إسباني  العب  لكونه  نظًرا  رودريجو،  هو  للبارصا،  األول  اخليار  وكان 
يف  النادي  ودخل  الكتالونية،  العاصمة  يف  األجواء  مع  سريًعا  وسيتأقلم 
مفاوضات جادة لضمه، لكنها لم ُتكلل بالنجاح يف النهاية ولم يكن برشلونة 
على استعداد لدفع 60 مليون يورو التي طلبها فالنسيا، وسعى لضم رودريجو 
على سبيل اإلعارة مع خيار الشراء وليس بشكل إلزامي، لتصل املفاوضات 
إلى طريق مسدود، وُتغلق هذه الصفحة متاما وظهر استسالم سيتني أمام فشل 
إدارة برشلونة يف تلبية مطالبه، فبعد أن انتهت مفاوضات ضم رودريجو، قبل 
بالنسبة  املُثير  أنه سيكون من  أنكر  يوم واحد من نهاية السوق، صرح: »لن 
لنا ضم مهاجم، لكن حال لم يحدث ذلك سأكون سعيًدا مبا لدي«.وبالفعل 
بدأ سيتني يف االعتماد على أنطوان غريزمان كمهاجم صريح، مع وجود ميسي 
على الطرف األمين، والشاب أنسو فاتي يساًرا وسارت األمور بشكل جيد يف 
مواجهتي كأس امللك ضد إيبيزا وليغانيس حيث سجل املهاجم الفرنسي 3 
أهداف، لكن يف الليغا ضد فالنسيا وليفانتي لم ينجح يف استغالل الفرص 
ثقة سيتني،  فاتي يف كسب  الشاب  اآلخر، جنح  اجلانب  وعلى  الشباك  وهز 
وخاًصة يف املباراة األخيرة ضد ليفانتي، بتسجيله هدفني من صناعة القائد 
ليونيل ميسي، حيث ظهر التفاهم بشكل أكبر مع البرغوث األرجنتيني...
هو  دميبلي  عثمان  الفرنسي  بأن  وصرح  سيتني  خرج  امليركاتو،  نهاية  وعقب 
صفقة برشلونة اجلديدة يف الشتاء، وأنه يتعافى وأصبح على أعتاب املشاركة 

الرياح  وألن  املاضي  نوفمبر  يف  منها  عانى  التي  اإلصابة  بعد  املباريات،  يف 
تأتي مبا ال تشتهي السفن، فلم ُيكمل دميبلي املران أول أمس اإلثنني، وأصدر 
برشلونة بياًنا بأنه شعر بانزعاج يف ساقه اليمنى، وسيواصل تعافيه ورغم أن 
التقارير،  بعض  لكن  غيابه،  مدة  حول  تفاصيل  أي  يذكر  لم  برشلونة  بيان 
واحتمالية مشاركته  إضافية،  يوًما   15 ملدة  الفرنسي سيبتعد  أن  إلى  أشارت 
نظًرا  صعوبة،  سيتني  موقف  وازداد  تقل  بدأت  باولو  سان  يف  نابولي  ضد 
 9 املوسم سوى يف  هذا  يشارك  لم  فهو  اإلصابات،  مع  السيئ  دميبلي  لتاريخ 
مباريات وحال فشل سيتني يف إيجاد حل ملركز املهاجم الصريح بني الالعبني 
املوجودين، قد تكون ثغرة ُتهدد بفشل الفريق يف حتقيق األلقاب التي ُتطالب 

بها اجلماهير، مما ُيهدد موسم البلوغرانا.

أزمة في بيت البارصا

بديل سواريز شرارة تهدد بحرق أحالم برشلونة

في دوري األبطال
 إصابــــة موراتــا قد تمنعــه 
مـن المشاركة ضـد ليفربــول 
أعلن نادي اتلتيكو مدريد االسباني بأن مهاجمه الدولي الفارو موراتا يعاني من اصابة يف فخذه 

االمين ما يجعل الشكوك حتوم حول مشاركته يف املباراة ضد ليفربول االجنليزي يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
ابطال اوروبا خالل الشهر احلالي وقال النادي يف بيان إن »الفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية يف الفخذ 
االمين. عودته الى املالعب تتحدد من خالل جتاوبه مع العالج« واصيب موراتا خالل الشوط الثاني من 
مباراة فريقه ضد ريال مدريد يف دربي املدينة السبت يف الدوري احمللي ويستقبل اتلتيكو ليفربول حامل 

اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو يف العاصمة االسبانية يف 18 فيفري احلالي ويأمل ان يتمكن 
موراتا من املشاركة ال سيما يف ظل غياب املهاجمني دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.

بعد مشوار خرافي

دوري أبطال أفريقيا
اليوم موعد قرعة الدور الثاني
قرر الترجي التونسي عدم حضور قرعة الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
وقال رئيس فرع كرة القدم بالنادي رياض بنور إن الفريق لن يحضر القرعة التي ستستضيفها 
العاصمة املصرية القاهرة اليوم األربعاء وبرر القرار -يف تصريح للتلفزيون الرسمي- بأن فريقه 

لم يحضر القرعة املوسمني املاضيني، وتوج باللقب يف املناسبتني.
وأكد بنور أن الترجي ليس أبرز الرشحني للفوز بالنسخة احلالية لدوري أبطال أفريقيا، 
وقال إن فريقه مير مبرحلة إعادة تكوين بعد التعاقد مع مجموعة من الالعبني الشبان ورفض 
احلديث عن فريق يفضل مواجهته بالدور ربع النهائي، وقال إن كل الفرق املتأهلة قوية ولها 
تاريخ كبير بالبطولة وسيكون الترجي بالدور ربع النهائي، إلى جانب مواطنه النجم الساحلي 

واألهلي والزمالك املصريني، والرجاء والوداد املغربيني، وصن داونز من جنوب أفريقيا، 
ومازميبي من الكونغو الدميقراطية وستقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي يومي 28 و29 

فيفري احلالي، ومواجهات اإلياب يومي 6 و7 مارس املقبل.



15 السنة 01 - العدد 104 -االربعاء 11 جمادى  الثانية1441  هـ  - 05 فيفري2020م
أخبار العالم

الصادق المهدي:

 لقــاء البرهــان بنتنياهــو لـن يحقــق أي مصلحـــة
قال رئيس »حزب األمة القومي« السوداني، 
السيادة  مجلس  رئيس  لقاء  إن  املهدي،  الصادق 
الوزراء  برئيس  البرهان،  الفتاح  عبد  االنتقالي 
مصلحة  يحقق  لن  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي 

وطنية أو عربية أو دولية.
وأوضح املهدي يف مؤمتر صحفي الثالثاء، أن 
»نتنياهو مالحق جنائيا يف بالده، وهو يتخذ نهجا 
أنها  أساس  على  إسرائيل  لقيادة  بالنسبة  عنصريا 
سياسة  يتبع  »نتنياهو  أن  يهودية«.وأضاف  دولة 
بشأن  الدولية  القرارات  لكل  ورفض  مواجهة  فيها 
محاولة  فيه  نهجا  وينتهج  الفلسطينية،  القضية 
لالستيالء على حقوق اآلخرين«. وتابع: »النهج 
يقفل الباب نهائيا أمام أي نوع من السالم العادل 
الشامل، وأي لقاء مع قيادة من هذا النوع ال يحقق 
مصلحة وطنية أو عربية أو دولية«. ومضى قائال: 
»هذه القضية ما لم تعالج بالعدل ستكون مصدرا 

للغلو والتطرف«.
أن »ما مت ال ميثل مصحلة وطنية  وشدد على 

للسودان وألي واحدة من املكونات يف إقليمنا وال 
عليه  كانت  عما  ندري  ال  ونحن  دولية،  مصلحة 
تفاصيل اللقاء، وسنعلم هذه التفاصيل«. وكشف 
اإلثنني،  تويتر،  عبر  بيان  يف  نتنياهو،  مكتب 
واتفقا  أوغندا،  يف  التقيا  والبرهان  نتنياهو  أن  عن 
بني  العالقات  تطبيع  نحو  يقود  تعاون  »بدء  على 
البلدين«. واإلثنني، أعلنت احلكومة السودانية أنه 
بني  اللقاء  بشأن  معها  التشاور  أو  إخطارها  يتم  لم 
البرهان ونتنياهو، يف أوغندا اإلثنني. وقال فيصل 
متحدث  السوداني،  اإلعالم  وزير  صالح،  محمد 
وسائل  عبر  »تلقينا  مقتضب:  بيان  يف  احلكومة، 
اإلعالم خبر لقاء رئيس مجلس السيادة االنتقالي، 
وأضاف  بأوغندا«.  عنتبي  يف  بنتنياهو،  البرهان، 
صالح: »لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا يف مجلس 
التوضيحات  و«سننتظر  اللقاء«،  بشأن هذا  الوزراء 

بعد عودة رئيس مجلس السيادة«.
ومن املنتظر أن يعقد مجلس الوزراء السوداني، 
اللقاء  ملناقشة  اجتماًعا  الثالثاء،  الحق  وقت  يف 

وسائل  أعلنته  ما  وفق  ونتنياهو،  البرهان  بني 
اللتني  واألردن،  مصر  وباستثناء  سودانية.  إعالم 
تقيم  ال  سالم،  مبعاهدتي  إسرائيل  مع  ترتبطان 
مع  معلنة  رسمية  عالقات  أخرى  عربية  دولة  أية 
املفاجئ يف  ونتنياهو  البرهان  لقاء  وجاء  إسرائيل. 
وقت يتصاعد فيه الرفض العربي واإلسالمي خلطة 
الثالثاء  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلنها 
وُتعرف  األوسط،  الشرق  يف  للتسوية  املاضي، 

إعالمًيا بـ«صفقة القرن«.
وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية 
يف صور »أرخبيل« تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها 
»يف أجزاء من القدس الشرقية«، مع جعل مدينة 
القدس احملتلة عاصمة مزعومة إلسرائيل. ورفضت 
التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  من  كل 
اإلسالمي خطة ترامب، باعتبار أنها »ال تلبي احلد 
الفلسطيني  الشعب  وتطلعات  حقوق  من  األدنى 

املشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السالم«.
وكاالت 

نقل موقع أكسيوس اإلخباري األمريكي عن مصادر إسرائيلية 
وأمريكية لم يكشف عنها أن إسرائيل تسعى إلقناع إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إلى االعتراف بسيادة املغرب على إقليم 
الرباط لعالقاتها مع  املتنازع عليه، مقابل تطبيع  الغربية  الصحراء 

الدولة العبرية.
وذكر املوقع أن هذه اخلطوة »ستكون مبثابة إجناز دبلوماسي كبير 
مللك املغرب، محمد السادس، وكذلك ستمنح دفعة لرئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو«. ولم يرد تعليق رسمي من املغرب أو 

إسرائيل أو الواليات املتحدة على ما ذكره املوقع األمريكي.
على  متتّد  سابقة  إسبانّية  مستعمرة  الغربية  الصحراء  وإقليم 
مساحة 266 ألف كيلومتر مرّبع، وشهدت نزاًعا مسّلًحا حّتى وقف 
اطالق الّنار عام 1991 بني املغرب الذي ضّمها يف 1975 واجلبهة 
)بوليساريو( التي  الذهب  ووادي  احلمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
على  املغرب  ويسيطر  اجلزائر.  من  مدعومة  باستقاللها  تطالب 
الغربية، مقترحا منحها حكما ذاتيا موسعا  %80 من الصحراء 
حتت سيادته، يف حني تطالب جبهة بوليساريو باستقاللها. وترعى 

متوافق عليه  منذ عقود جهودا إليجاد حل سياسي  املتحدة  األمم 
ينهي هذا النزاع.

 وقدمت جبهة بوليساريو اعتراضات على اتفاقني مع االحتاد 
منتجات  تشمل  وبحرية  وزراعية  جتارية  مبادالت  حول  األوروبي 
قادمة من الصحراء الغربية. يف سياق متصل، افتتحت مؤخرا كل 
من غينيا والغابون وجزر القمر وغامبيا متثيليات قنصلية يف العيون 
اجلزائر  ماعتبرته  وهو  الغربية،  الصحراء  حواضر  كبرى  والداخلة 
ملعايير  صارًخا  انتهاًكا  »يشكل  البوليساريو،  جبهة  تدعم  التي 
عملية  تقويض  إلى  يهدف  استفزازيا  و«عمال  الدولي«،  القانون 
تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم حتت رعاية األمم املتحدة«.
سياسي  حل  إليجاد  جهودا  عقود  منذ  املتحدة  األمم  وترعى 
توافقي ينهي هذا النزاع. ويف ماي استقال آخر مبعوث أممي يف هذه 
القضية، الرئيس األملاني األسبق هورست كولر »ألسباب صحية« 
بعد ست  مفاوضات  طاولة  حول  الطرفني  من جمع  متكن  بعدما 

سنوات من القطيعة. ولم يعني بعد خلفا له.
ق.د

إسرائيل تدفع ترامب لدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية

العالم  دول  أمس،  الدولي،  البنك  دعا 
إلى تعزيز رقابتها الصحية واتخاذ ما يلزم من 
»كورونا  فيروس  النتقال  حتسبا  احتياطات، 

املستجد« إلى أراضيها.
وقال البنك الدولي يف بيان، إنه يجري 
لإلمكانات  كاملة  مراجعة  احلالي  الوقت  يف 
الدول  مختلف  ولدى  لديه  والتقنية  املالية 
املتضررة.  للبلدان  الدعم  حلشد  األعضاء، 
التقرير  أورد  الثالثاء،  سابق  وقت  وخالل 
اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصني، ارتفاع 
عدد ضحايا فيروس »كورونا اجلديد« محليا، 
إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة. 

ووفق التقرير الصيني ذاته، فإن ألفني و788 
من املصابني يف »حالة حرجة«، بينما يشتبه 

يف إصابة 23 ألفا و214 شخصا بالفيروس.
البنك  شدد  األرقام،  لتصاعد  ونظًرا 
بتعزيز  مطالبة  العالم  كافة  دول  أن  الدولي 
الرقابة الصحية واالستجابة، »إنها إجراءات 
أمراض  أية  أو  املرض  انتشار  الحتواء  هامة 
احلالي،  الوقت  »يف  وتابع:  مستقبلية«. 
نقوم بإجراء محادثات مع عديد الشركاء من 
الدول واملؤسسات، بهدف تسريع االستجابة 
هذا  مخاطر  تواجه  التي  البلدان  مساعدة  يف 
اإلصابات  إحصاءات  وبلغت  املرض«. 

يف   20 كالتالي:  الصني  خارج  والوفيات 
اليابان، و19 يف تايالند، و18 يف سنغافورة، 
الواليات  يف  و11  اجلنوبية،  كوريا  يف  و16 
وكالة  بحسب  أملانيا،  يف  و12  املتحدة، 

»أسوشيتد برس«.
تايوان،  يف   10 اإلصابات  بلغت  بينما 
يف  و9  أستراليا،  يف  و7  ماليزيا،  يف  و10 
فيتنام، و6 يف فرنسا، و5 يف اإلمارات، و4 
يف كندا، و3 يف الهند، وحالتني يف كل من 
روسيا، وإيطاليا وبريطانيا، أما الفلبني فحالة 

وفاة وإصابة.
وكاالت

 البنــك الدولــي يدعـو العالـم 
لتعزيــــز الرقابــة الصحيــة

العراق

 داعـش يعدم مدنيين اثنيـن
أفاد مصدر يف الشرطة العراقية، الثالثاء، أن تنظيم »داعش« اإلرهابي، أعدم مدنيني اثنني بعد 

اختطافهما جنوب غربي محافظة كركوك شمالي البالد.
وقال النقيب حامد العبيدي، إن مسلحني من »داعش« اختطفوا يف ساعة متأخرة من مساء 

اإلثنني، مدنيني اثنني من قرية اخلاتونية بقضاء احلويجة جنوب غربي كركوك. وأوضح العبيدي أن 
قواته عثرت الثالثاء، على جثتي املختطفني االثنني، تعرضتا إلطالق نار يف أجزاء متفرقة. وخالل 
األسابيع األخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحني يشتبه يف انتمائهم إلى تنظيم »داعش«، خاصة يف 

املنطقة الوعرة بني محافظات كركوك وصالح الدين وديالى، املعروفة باسم مثلث املوت.
ويف شأن متصل، أصدرت محكمة جنايات محافظة صالح الدين شمالي العراق، الثالثاء، 

حكما باإلعدام بحق مدان من التنظيم ذاته متهم بقتل 13 مدنيا يف 2014. وذكر بيان للمركز 
اإلعالمي التابع ملجلس القضاء األعلى باحملافظة، اطلعت عليه األناضول، إن »مدانا اعترف بانتمائه 
لتنظيم داعش اإلرهابي واالشتراك يف عمليات إجرامية عدة، بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم 

بذات احملافظة يف 2014، وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم يف األجهزة األمنية«.
وتنفيذ أحكام اإلعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس اجلمهورية عليها لتكتسب 

الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد إستالم املراسيم من الرئاسة العراقية. وأعادت 
السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة اإلعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خالل 
املدة التي أعقبت دخول القوات األمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات 

مناهضة لهذه العقوبة.
وكاالت

بسبب كورونا
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 تكنولوجيا

كورونا يضرب »أبل« ويهدد 
سوق »اآليفون«

التايوانية،  كون«  »فوكس  شركة  وأوقفت 
جميع  العالم،  حول  آيفون  هواتف  تصنع  التي 
حتى  الصني،  يف  تقريبا  الصناعية  عملياتها 
لوكالة  وفقا  األقل،  على  منفبراير،  العاشر 

رويترز.
املصنعة،  الشركة  من  مقرب  مصدر  وقال 
يف  مصانعها  إنتاج  ضاعفت  كون«  »فوكس  إن 
الهند وفيتنام واملكسيك، ملواصلة إنتاج هواتف 

آيفونبنفس الوتيرة املطلوبة يف السوق.
اجلديد،  كورونا  فيروس  تفشي  ويهدد 
الذي أعلنت بسببه منظمة الصحة العاملية عن 
الصناعة  بتعطيل  عاملية،  صحية  طوارئ  حالة 
بشكل  أبل  شركة  عليها  تعتمد  الصينية،التي 

كبير لصناعة هواتف آيفون.
وقال املصدر إن إغالق املصانع إلى ما بعد 
شركة  شحنات  يعطل  قد  فبراير،  من  العاشر 
على  سلبي  بشكب  سيؤثر  مما  كون،  فوكس 

املصانعفي مقاطعة غوانغدونغ اجلنوبية، ومدينة 
تشنغتشو يف مقاطعة هينان، حيث توجد مصانع 

آيفون الرئيسية.
وقال مصدر داخلي لم يكشف عن اسمه: 
أو حتى  آخر  أسبوع  ملدة  التأخير  هو  يقلقنا  »ما 
شهر آخر.. التأثير كبير.. بالتأكيد سيكون له 

تأثيرعلى خط إنتاج أبل«.
املوظفني  من  كون  فوكس  شركة  وطلبت 
مركز  الصينية،  هوبى  مقاطعة  يف  والعمالء 

املصانع،  إلى  العودة  عدم  الفيروس،  تفشي 
وطلبت منالعمال اإلبالغ عن حالتهم الصحية 
ملذكرة  وفقا  وذلك  يومي،  بشكل  املديرين  إلى 

داخلية استعرضتها وكالة رويترز.
مؤقتا،  السبت،  أغلقت،  قد  أبل  وكانت 
أحد  للصني،  الرئيسي  البر  يف  الـ42  متاجرها 
كورونا  فيروس  ينتشر  حيث  أسواقها،  أكبر 
إلى  هناك  القتلى  عدد  بسرعة،وارتفع  اجلديد 
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يوتيوب يتخذ إجراء »صارما« بشأن 
المحتوى  االنتخابي

فيديو  تسجيالت  أية  سيزيل  أنه  االثنني،  يوتيوب،  موقع  أعلن 
لتضليل  تزويرها«  أو  بها  التالعب  »مت  حال  يف  باالنتخابات  مرتبطة 
املعلوماتي على  التضليل  الناخبني، وذلكفي مسعى جديد ملكافحة 

اإلنترنت.
االجراءات  هذه  يتخذ  إنه  غوغل  متلكه شركة  الذي  املوقع  وقال 
ولنشر  لألخبار  موثوقية«  أكثر  »مصدرا  ليصبح  جهوده  إطار  يف 

»اخلطابالسياسي الصحي«.
احلكومات  لشؤون  يوتيوب  رئيس  نائبة  ميلر،  ليزلي  وقالت 
والسياسة العامة، يف مدونة، إن معايير املوقع ستحظر »احملتوى الذي 
مت التالعب بهأو تزويره بطريقة تضلل املستخدمني. وميكن أن يشكل 

تهديدًا جسيما بأحداث ضرر كبير«.
بشأن  الناس  تضليل  إلى  يهدف  الذي  احملتوى  املوقع  يحظر  كما 

االقتراع أو عمليات االحصاء. 

طفلة تولد من »رحم فيروس كورنا«.. والفحوص تكشف مفاجأة
مبدينة  املستشفيات  أحد  يف 
الصني،  شرقي  شمال  هاربني 
بفيروس  مصابة  سيدة  أجنبت 
من  متاما  معافاة  كورونا،طفلة 
وسائل  أكدت  ما  وفق  املرض، 

إعالم رسمية محلية، االثنني.
احمللية  الصحة  جلنة  وأعلنت 
يف هاربني، أن الطفلة التي ولدت 
 3.5 تزن  املاضي،  اخلميس 
بصحة  وتتمتع  كيلوغرامات، 
ذكرتصحيفة  ما  وفق  جيدة، 

»تشاينا ديلي« الصينية.
كشفت  التي  املفاجأة  لكن 
أن  هي  الصحيفة،  عنها 
االختبارين اللذين أجريا للوليدة 

خلوها  أثبتا  احلمل،  من  أسبوعا   38 بعد  جاءت  التي 
منفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 360 شخصا 

يف الصني حتى اآلن.
طبية  مصادر  أكدت  الصحي،  احلجر  يف  أيام  وبعد 
أن حالة األم مستقرة، بعد أن أجريت لها والدة قيصرية 
بإشراف أطباء التوليد واجلهازالتنفسي واألطفال حديثي 

الوالدة.
الطبي  الفريق  إن  ديلي«،  »تشاينا  صحيفة  وقالت 
الذي اشترك يف متابعة حالة األم والطفلة وإجراء اجلراحة 

بالكامل، حتت املالحظة الطبيةحاليا.

وأعلنت الصني، االثنني،  ارتفاع عدد قتلى املرض 
الفيروسي التنفسي إلى 361 شخصا، من بني أكثر من 
17 ألف مصاب باملرض، علما أنفيروس كورونا انتشر يف 

24 دولة.
مدينة  يف  صارمة  قيودا  الصينية  احلكومة  وفرضت 
ووهان الواقعة وسط البالد حيث انتشر املرض، وشددت 
إجراءات احلجر الصحي بحيث اليسمح سوى لفرد واحد 
من أفراد العائالت باملغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

الصيني يف  للجيش  التابعة  الطبية  الفرق  واستمرت 
الوصول إلى ووهان لتخفيف األعباء الصحية يف املدينة، 

فيما أجلت دول عدة رعاياها مناملدينة

لم يقتصر تأثير وباء 
فيروس كورونا الجديد 
على صحة سكان العالم، 
بل امتد ليضرب المنتجات 
العالمية، وعلى رأسها 
أبل،  هواتف  إنتاج 
التي ستواجه »ضربة 
حقيقية« بسبب الوباء 

المتفشي.
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ابتسام   بوكثير

االحتياجات  ذوو  األطفال  يعاني  
داخل  االندماج  يف  مشاكل  اخلاصة 
رعاية  ومؤسسات  التربوية  املؤسسات 
قادرينعلى  غير  يجعلهم  ما  الطفولة 
الدراسي   مستوى  على  أترابهم  مواكبة 
التواصل  أو  الصداقة  عالقات  ربط  أو 
اجلمعيات  دعوة  ورغم   . بينهم  فيما 
منظمة   املجتمعاملدني  و  العائالت  و 
حقوق  الطفل إلى حتسني وصولهم إلى 
اخلدمات ومشاركتهم يف جميع جوانب 
تهميش  من  يعانونه  ما  أن  إال  احلياة، 
ألخطار  يعرضهم  ممّا  مناستبعادهم  يزيد 
األذى ويعمق التحديات املطروحة على 

أسرهم. 
أكسو    لطفي  النفسي  املختص  أكد 
الذين يعانون من صعوبات  أن األطفال 
املجموعات  أكثر  بني  من  هم  وظيفية 
الميكنهم  حيث  املجتمع،  يف  تهميشا 
يف  بحقوقهم  فعلية  بصفة  التمتع 
على  البقاء  وحتى  والتعليم،  الصحة، 
اليومي  التمييز  مواجهة  عند  احلياة  قيد 
وجود  سلبية،وعدم  مواقف  شكل  يف 
كل  و  لهم  مناسبة  وقوانني  سياسات 
يوميا  نشاهدها  التي  املضطربة  احلاالت 

بسبب العزل ونقص اإلمكانيات. 
ذوي  األطفال  إدماج  مسألة  وتطرح 
املنظومات  يف  الوظيفية  الصعوبات 

مضاعفة  حتديات  الرسمية  التربوية 
املطالبةبتوفير  احلكومية  املؤسسات  على 
لنا  أكدت  إضافية،كما  فضاءات 
األستاذة ربحي وهيبة انهم عند استقبال 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  شريحة 
املؤسسات  معهمفي  التعامل  يصعب 
التربوية النهم غير مؤهلني لذلك خاصة 

مع غياب اإلمكانيات.
العالم  دول  مختلف  أن  اضافت  و 
ذوي  األطفال  جميع  إدماج  إلى  تسعى 
الصعوبات الوظيفية يف املنظومات التربوية 
الرسمية وذلك يف إطارالتوجهات الدولية 
التي تؤكد على ضرورة االلتزام بسياسة 
الدمج وتوفير تعليم مالئم للجميع مهما 
اختلفت حاجات األطفال أو أوضاعهم.

عائالت تبحث عن حل:  و الدولة غائبة  
العائالت   بعض  مع  حوارانا  يف 
ابنائها النها  الم  تعاني يف صمت  التي 
وال شيء  ادماج  و ال  اعانة  لم جتيد ال 
وعود كاذبة تنتهي صالحيتها مع موت 
يتالم كلما  الذي  قالنا علي  اخلبر هكذا 
فال  الفقر  الم  وزاده  ابنته  أالء  الى  نظر 
يستطيع   ان يوفر لها شيء يحسن من 
منط معيشتها  آالء ليست الوحيدة عماد 
املالئكية  الوجوه  من  العديد  و  محمد 
التي تعاني وترجو من السلطات ان تضع 

نهاية لهذه الكوابيس.  

األطفال ذوو االحتياجات الخاصة 
يعانون  التهميش
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خلطات مميزة 
لصنفرة الجلد

ذو  المع  جسم  على  احلصول   –
ملمس مميز هو رغبة كثير من الصبايا 
لوقت  تدوم  منعشة  رائحة  ، السيما 
اخترنا  ولهذا   . تناسباملوسم  طويل 
برائحة مميزة يف  لِك خلطات للجسم 

الشتاء .

• خليط ملح البحر والفانيليا 
والغليسرين

– 2 ملعقة كبيرة من ملح البحر
– ربع كوب حليب

– 3 قطرات من سائل الفانيليا
– ملعقة كبيرة من اجلليسرين

طريقة حتضير املاسك
بعضها  مع  املكونات  اخلطي   –
البعض ، وخذي القليل من اخلليط 

وضعيه على بشرتِك .
بلطف  اجلسم  بفرك  ابدئي   –
 ، واجلراثيم  البقع  من  للتخلص   ،

واجللد امليت أيًضا .
– كرري اخلليط أثناء االستحمام 

مرة أسبوعيا ، للحصول على ملمس 
يف  املميزة  الفانيليا  ورائحة   ، ناعم 

الشتاء .

• خليط القهوة وزيت الخزامى
– ملعقة كبيرة من القهوة
– 3 ملعقة كبيرة حليب

– 2 ملعقة صغيرة زيت الفندر

طريقة تحضير الخليط
بعضها  مع  املكونات  اخلطي   –

البعض .
على  اخلليط  استخدمي   –
 ، االستحمام  أثناء  الرطبة  بشرتك 

واتركيه حتى يجف .
– اشطفي جسمك باملاء .

أسبوعيا  مرة  اخلليط  كرري   –
منعش  جسد  على  حتصلي  لكي   ،
برائحة الالفندر مع القهوة ، وميكنك 
إذا  للخليط  الفانيليا  اضافة  أيًضا 

رغبِت . 

خطوات بسيطة لتصغير األنف
  مع التقدم الهائل في عالم مستحضرات التجميل ، أصبحت مسألة 
نحت الوجه ، والتصغير والتكبير من األموراليسيرة ، حيث يمكنك 

اآلن استخدام المكياج لتصغير أنفك بكل سهولة.
ابتسام  بوكتير

طريقة تنحيف األنف العريض بالمكياج
يعتبر األنف العريض من األشياء التي تسبب اإلزعاج للعديد من الفتيات ، خاصة عند تطبيق املكياج ، حيث 
يظهر بشكل عريض ويأخذمساحة كبيرة من الوجه مما يسبب اإلحراج ، لذلك نقدم لِك خطوات تنحيف األنف 

العريض باملكياج يف دقائق.
أوال قومي بإختيار كونتور األنف باللون الداكن بدرجة أغمق من بشرتك بدرجتني لتصغير األنف ، حيث يعمل 

اللون الداكنعلى إخفاء عيوب األنف العريض.
بعد ذلك قومي بتطبيق الفاونديشن على وجهك بتغطية كاملة ، ثم تثبيته بالبودرة.

بعد ذلك طبقي الكونتور الداكن على جانبي األنف ، وعلى جانبي جسر األنف بإستخدام فرشاة رفيعة.
إحرصي على بدء الكونتور بخطني عند بداية كل حاجب ، والنزول به حتى آخر األنف ، وطبقي ذلك على 

اجلانبني.
ويف آخر األنف قومي برسم خط رفيع على كرة األنف لتصلي به اخلطني اجلانبني.

قومي بتطبيق خط من الهاياليتر على جسر األنف ، وذلك لتنحيف األنف ، وتسليط الضوء على منتصف 
األنف.

خطوات تصغير األنف الطويل بالمكياج
يعتبر االنف الطويل مثله مثل العريض يسبب للمرأة القلق واإلحراج ، لذلك حتتاج املرأة الى تصغير أنفها 

بإستخدام املكياج.
نقدم لِك خطوات عمل كونتور األنف الطويل لتصغيره ، وإخفاء عيوبه.

أوال قومي بتطبيق الكونسيلر بنفس درجة البشرة على ال،ف.
بعد ذلك قومي بتطبيق الكونسيلر بدرجة أغمق من البشرة بدرجتني على جانبي األنف بإستخدام فرشاة 

صغيرة.
قومي بتطبيق الكونسيلر باللون الداكن على جانبي جسر األنف )أي اجلزء األوسط من األنف(.

قومي بعد ذلك بتطبيق كونسيلر باللون أفتح من درجة البشرة على جسر األنف بطريقة طولية بإستخدام 
فرشاة رفيعة.

ويف اخلطوة األخيرة ، قومي بإذابة جميع درجات الكونسيلر التي قمتي بتطبيقها مع بعضها البعض 
، وذلك بإستخداماإلسفنجة ، ولكن إحرصي على أال تدخل كل درجة من درجات الكونسيلر على 

األخرى.
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النــــهـــر   والشـــمــس
جاء الذي أحبني وأحببته

حل الذي بوسائلي الحربية طوّعته
لم أقل كل ....ما أريد قوله

إنما بالصمت طوّقته ...بحبال الخجل ربطته
بذبذبات العيون الناعسة حررته
كالطفل المهوس مع اللعبة تركته

يقلبها..يحطمها....يبعثرها
ورغم ذلك لم أنهره أو أقحمه ....بل وجهته
تركته يمضي.... يحلق ...يسافر ... يسبح

يفرز كل ضغائنه
وحين هَم بالرحيل شكرُت السماء عن أني ...فسرته؟

فهمته ....هضمته...تحسست حركات الخاليا فيه
عرفته كيف يجوع ....ومتى يشبع .وأين دواءه وأين 

داءه
..................

ال أريده أن يأتي ثانية
ألنه ال مهرب لي حين يطل إال الكتابة عن أوصافه

ال توخزني..... ال تستفزني
ألني سأظل في كل الحاالت أِلُف المعنى

وأنت حاؤه وباؤه وكافه وياؤه
بقلم: جمال نصر اهلل

قراءة في رواية »ِرباط المتنبي« لحسن أوريد

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

« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم المجال 
»أخبار الوطن

لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا في مراسلتنا 

عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«

مناجاة  الطبيعة
كنت جالسا على سفح الجبل، أراقب عن كثب ما يدور حولي

أغمضت تلك العيون المرهقة من التعب، فسمعت الرياح تهمس 

بهدوء في أذني

أما البحر فكان تارة يضمني وتارة يلطمني بأمواجه 

أما الشمس فكانت تمدني بدفء وصلت إلى أطرافي المتجمدة 

والمتصدعة من البرد

ثم جاء الليل...

تلك النجوم البراقة كانت كالمصابيح تزين السماء الكاحلة 

والمظلمة بذنوب الناس، فصار لونها أسودا مظلما، ولكن تلك 

النجوم كانت تمثل القليل من الناس التائبين كذلك هي حال الدنيا.

منذ متى لم أشعر بهذه الراحة؟ أم أني اهتممت بأشياء ال معنى لها 

وتركت السعادة في ركن من األركان.

بقلم: أية سوالف سالمي

حياة عبد املولى
عندما أعلنت ُلنة جائزة البوكر العربية 
عناوين روايات القائمة الّطويلة لهذا املوسم 
وبفضل   _ كونه  الزائري  ألدبنا  فرحُت 
لنفسه  حجز   _ جزائريني  كّتاب  أربعة 
واحدا  توصل  قد  تأشيرات  أربع  كقّراء  ولنا 
مرحلتها  يف  بالائزة  التتويج  إلى  منهم 
يفعلها  لو  أمتنى  ومازلت  ومتّنيت  الّنهائية، 
من  الائزة  تلك  تكون  أن  راجية  أحدهم 
نصيبنا ليس بسبب متّيز رواياتنا »شكاًل« أو 
حتّيزا  إمنا  و  األعمال،  باقي  عن  »مضموًنا« 

لبلدي عاطفيا.
ُرحُت  الّتحّيز  ذاك  غمرة  و يف  أنني  إال 
التي  األخرى  العربية  الّروايات  أطالع 
اختيرت و التي ستزاحم رواياتنا يف املرحلتني 
القادمتني، ألكتشف بأّن الّتحّيز »العاطفي« 
عندما  »احليادي«  القارَئ  وبأّن  يكفي،  ال 
يتعّثر بنص يستحق اإلشادة ما عليه إال أن 
»ابن  لعمل  ُمناِفًسا  وإن كان  يعترف بذلك 
كروية،  ليست  و  أدبية  املباراة  ألّن  بلده« 
األولى  أما  النّتيجة،  فيها  ما  أهّم  فاألخيرة 
يقّدمها  التي  واملتعة  ومتّيزه  الّنص  جودة 

للقارئ هي األهم.
من  االنتهاء  بعد  معي  حدث  ما  هذا 
للمغربي حسن  املتنّبي«  »رباط  رواية  قراءة 
أوريد الذي هو اآلخر حجز بروايته للمغرب 
يفعلها  الّطويلة، وقد  القائمة  تأشيرة ضمن 
القصيرة  القائمة  ضمن  باحلجز  ويتمسك 
يذهب  ورمبا  األّيام،  قابل  يف  سُتعَلن  التي 
إلى ما أبعد من ذلك ويفتك املرتبة األولى 
كون  الائزة،  ممّولي  بعقلية  تصطدم  لم  إن 
حّكاًما  كّلهم  العرب  وضعت  الّرواية 
يف  اخلليج  إلى  احمليط  من  ومحكومني، 
مسئولية  جميًعا  إياهم  محّملًة  واحدة  سّلة 
بقائهم يف ذيل احلضارة اإلنسانية وإن أخذوا 
البداوة  عالم  من  بعضهم  وانتقال  قشورها 
وناطحات  الــــ«املاكدونالدز«  إلى  والّرمال 

الّسحاب.

فارس بني »َخْيَباْن«
للوهلة األولى، وأنا أتصّفح رواية »رباط 
املتنّبي« أحالني نّصها على مسرحية شهيرة 
للفّنان الكوميدي املصري سمير غامن »ُجحا 
حول  فكرتها  تدور  والتي  املدينة«  يحكم 
قدوم »ُجحا« من زمانه إلى زمانا و صدمته 
مِلا وجده من تغّير حال البالد والعباد بطريقة 
على  باالغتراب  يحس  جعلته  و  أحزنته 

جميع املستويات. 

الروائي  وعليها  بها  بنى  الفكرة  ذات 
إذ  قسمني،  إلى  املقّسمة  روايته  املغربي 
اعتمد على استقدام شخصية »املتنبي« 
إلى  وإدخاله  زمانه  من  الفارس  الّشاعر 
املغربية  »الّرباط«  مبدينة  نزوله  و  عصرنا 
لتستكمل  بل  منها،  األحداث  لتبدأ 
»املتنّبي«  عصر  يف  بدأت  التي  أحداَثها 
هذا.... يومنا  إلى  ذلك  أعقب  وما 
غامن«  »سمير  مسرحية  عكس  وعلى 

املألى بالكوميديا والّضحك.
كانت رواية »رباط املُتّنبي« تراجيديا 
بكل  و  أمل  ب«ِصْفْر«  عربية  ملهاة  و 
معًنى،  من  »عبث«  كلمة  حتمله  ما 
شّرحت »الذهنية العربية« عبر العصور 
يوجدا  »لم  مجد  خلق  تعشق  التي 
أّن عصر  على  لتمّجده، عالوة  أصال« 
املتنّبي يتماهى مع عصرنا ويتقاطع معه 
سياسيا، فاملتنبي عاصر تفّكك اخلالفة 
العنصر«الفارسي«  وسيطرة  العّباسية 

مبقابل  و«اخلليفة«  احلكم  على  و«التركي« 
»دويالت«  وظهور  العرب  سلطان  تقهقر 

و«ِفرق« متحاربة فيما بينها.
الّراهن  وقتنا  يف  يتّكرر  املشهد  وذات 
قوى  وهيمنة  املزرية  العرب  حلالة  بالّنظر 
و  أراضيهم  على  عربية«  »غير  إقليمية 
توجههم وفق مصاحلها.... وما بني متنّبي 
يف  العربي  يبقى  اليوم،  ومتنّبي  األمس 
ترحال دائم، باسطا ذراعيه يطلب الّنجدة، 
الذي  حلمه  حتقيق  يف  الغير  على  ُمعتمدا 
لم  و  حتديده،  على  نّتفق  لم  هذا  ليومنا 
يجد الكاتب أحسن من أبي الطّيب املتنّبي 
الّذهنية و ذاك »احللم« كون  ُتْرُجماًنا لتلك 
أسير  القيامة  يوم  وإلى  األزل  ومنذ  العربي 
الكلمة وسحرها واملتنبي هو من ميّده بذاك 

اإلكسير حتى ينسى جوهر األشياء.

ملّخص الحكاية 
املتنّبي«  ِرباط   « رواية  أحداث  تتمحور 
الّنص« حمل  »بطل  َرجل خمسيني  حول 
اسم »األستاذ« على طول صفحات العمل، 
املتنبي وشعره، مدّرس جامعي  من عّشاق 
ُمحاضر  واإلعالم،  الّسياسية  العلوم  يف 
والِعرق،  اِلينات  »أمازيغي«  وكاتب، 
حيرة  منتصف  يف  يقف  الّلسان،  »عربي« 
و  فطرية  خصائص  بني  ما  انتماءه  حتديد 
موروث يجذبانه ألصله »البربري«، وثقافة 
عليه،  مفروضة  بالّتناقضات  ُمثقلة  عربية 
ُمثّقف  األصل.  يعتبرها  ال  لكن  يعشقها 

و«احملكوم«  »احلاكم«  عالقة  بسالل  ُمكّبل 
يف البالد العربية، يعيش خراب أّمته و ما 
»الّربيع  سنوات  خاصة  دمار  من  بها  حلق 

العربي«.
ُمثّقٌف تتلّبسه روح املتنّبي ملّا لم يستطع 
صار  بعدما  العربية  »الكارثة«  حتّمل  عقله 
املرجع  هو  »بالغيبيات«  والّتسليم  »الّدين« 
احلضارة،  بناء  يف  »العقل«  إحكام  بدل 
فيصاب بانهيار عصبي، لينتهي به األمر يف 

مستشفى املجانني.
املتنبي«  »األستاذ  يلتقي  املستشفى  يف 
مبجانني آخرين متلّبسني بأرواح شخصيات 
املتنبي  األخرى  هي  عاصرت  تاريخية 
فيشّكل  »كافور«  و  احلقيقي ك«ابن جّني« 
الُعقالء«،  »املجانني  ملجتمِع  نواًة  معهم 
ليصبحوا العناصر احملّركة ألحداث الّرواية، 
الكاتب على املشهد  ألسنتهم ينهال  وعلى 
العرب  زمن  رابًطا  َجلًْدا«   « بسوطه  العربي 
بطوالت  بني  ما  املتأرجح  بتاريخهم  البعيد 
األمد،  طويلة  وخيبات  »استثنائية« 
وحاضرهم الذي ال يختلف عن ذاك املاضي 

يف أي شيء.
و  املجانني  بهروب  »احلّدوثة«  لتنتهي 
إلى  املستشفى  من  وممّرضة  طبيبتهم  معهم 
الكاتب معاملها على  نائية لم يحّدد  جزيرة 
أمل االنبعاث و البدء من جديد بعيًدا عن 
ولـــــ«أمر  بــــــ  والّتسليم  واخلوف  التراث 

اهلل« و«احلاكم«....يتبع
بقلم: سمراء متيجة
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أخبار الثقافة

إعداد: صارة بوعياد

الكاتب واملخرج األردني أسامة عكنان: 
»طلب مني كتابة سيناريو أحمد باي 

ورفضوني لهذا السبب«
قال الكاتب واملخرج األردني أسامة عكنان يف 
هو  البيضاء«  »الروح  إن  الوطن«:  »أخبار  لـ  تصريح 
بن  العربي  بالشهيد  اخلاص  الفيلم  سيناريو  عنوان 
الذي  االسم  وهو  بكتابته،  قمت  الذي  مهيدي 
معه،  فرنسي حقق  أول  بيجار  اجلنرال  عليه  أطلقه 
الصغرى  األخت  مع  الفيلم  موضوع  ناقشت  حيث 
حياته  على  وتعرفت  ضريفة،  السيدة  مهيدي  لنب 
فضال  تاريخ،  كتب  يف  تكتب  لم  التي  الشخصية 
أنني  لالنتباه  امللفت  والشيء  وجهاده،  نضاله  عن 
الهقار«  »فرسان  مسلسل  من  كل  بكتابة  قمت 
مع  شفوي  باتفاق  مهيدي«  بن  »العربي  وفيلم 
املنتجة سميرة حاج جيالني دون إبرام عقد أو إتباع 

اإلجراءات القانونية«.
فيلم  مع  املفاجأة  »فحدثت  عكنان:  مضيفا 
يخص  بقرار  جاء  الذي  مهيدي«  بن  »العربي 
بالذكرى  احتفاءا  التاريخية  األفالم  ضمن  عرضه 
أنتاحه رغم حصوله  يتم  لم  والذي  50 لالستقالل 
املنتجة  نشرت  وملا  الرسمية،  املوافقات  كل  على 
»فرسان  مسلسل  عن  إعالن  جيالني  حاج  سميرة 
يف  لنفسها  احلق  أعطت  حلقة،   16 من  الهقار« 
القضاء  يف  معها  وكنت سأخوض  املسلسل،  تغيير 
ألنه متت التعديالت بدون علمي ككاتب السيناريو 
للطرفني  أردني صديق  منتج  بتدخل  لكن  واحلوار، 
قام بتسوية األمر بيننا وأخذت كل مستحقاتي املالية 
معنوية  حقوق  هناك  الزلت  لكن  سنوات   4 بعد 
خاصة باملسلسل حيث مت التغيير الكبير يف السيناريو 
الثانية ولم أجد أي  األصلي، فقد شاهدت احللقة 

عالقة مبا كتبته، فاحملتوى مت تغيره تقريبا«.
قال  مهيدي  بن  الشهيد  سيناريو  وبخصوص 
بن  فيلم  سيناريو  ألن  أجزم  وال  »أرجح  عكنان: 
قد أخذ عن  رمبا يكون  العرض  املمنوع من  مهيدي 
جوهري  تغيير  إحداث  بعد  كتبته  الذي  السيناريو 

عليه«، وهذا الترجيح يأتي بعد أن علم عكنان من 
خالل ما نشره رابح ظريف حول فيلم بشير درايس 
متهما إياه بأنه سرقه من سميرة حاج جيالني، وقد 
استولى  السيناريو  أن  ظريف  رابح  لسان  على  قيل 
أو أن درايس  عليه من قبل سميرة حاج جيالني، 

سرقه بشكل أخر.
فقط  أحدا،  أتهم  ال  هنا  »أنا  عكنان:  موضحا 
يف  درامي  تشابه  يكون  أن  فممكن  ذلك،  افترض 
بن  وتشويه صورة  إياكم  أقول  فقط  املعاجلة،  طريقة 
األمر وحتصلت  وإن صح  اجلزائرية،  والثورة  مهيدي 
على حقوقي املادية سأتبرع بها جلمعية يتم تأسيسها 
باسم العربي بن مهيدي حلماية الثورة اجلزائرية ألنه 

يعتبره أعظم قائد وكذا رمز إنسانيا عامليا«.
لـ  األردني  املخرج  عكنان  أسامة  كشف  كما 
»أخبار الوطن«: »كان لي اتفاق مع املنتجة سميرة 
حاج جيالني أن أكون كاتب سيناريو فيلم »أحمد 
لشخصية  التاريخية  املعاجلة  يف  فعال  وبدأت  باي« 
األمر  لكن  للفيلم،  الدرامي  والتصور  باي  أحمد 
املريب أن كل عمل مع املنتجة سميرة حاج جيالني 
أخبرتها  أن  مبجرد  حيث  مشاكل،  حوله  يكون 
بضرورة كتابة العقد بيننا وبضرورة دفعة أولى لنكون 
ضمن أطر قانونية ألنها طلبت مني كتابة السيناريو، 

رفضت األمر نهائيا ومت التعامل مع كاتب أخر«.

الكاتب واألكادميي أحسن تليالني: 
»أتصور أن يكون فيلم زيغود عامليا بكل 

املقاييس«
لـ  واألكادميي  الكاتب  تليالني  أحسن  قال 
زيغود  التاريخي  الفيلم  »سيناريو  الوطن«:  »أخبار 
يوسف يروي جوانب بطوالت الشهيد ورفاقه خاصة 
الصومال  مؤمتر  من  القسنطيني  الشمال  منطقة  يف 
من  هروبه  قصة  مبرزا  الكفاح،  سيرة  من  وجوانب 
سجن عنابة حيث صنع مفتاح من ذراع ملعقة إلى 

إعداد الثورة«.
يف  به  شاركت  الفيلم  »هذا  تليالني:  مفيدا 
على  مر   2013 وسنة   2012 عام  وطنية  مسابقة 
وألسباب  السيناريو  أجازت  التي  العلمية  اللجنة 

بتجميد  املجاهدين  وزارة  قامت  بامليزانية  تتعلق 
مت  مؤخرا  لكن  يوسف،  زيغود  الشهيد  فيلم  مشروع 
يف  التصوير  ينطلق  أن  املفترض  ومن  التجميد  رفع 
طال  الفيلم  هذا  أن  أخفي  وال  املقبل،  مارس  شهر 

انتظاره«.
سيلقى  الشرق  منطقة  »وأخيرا  بقوله:  مشيرا 
زيغود  والشهيد  الكفاح،  مجال  يف  عليها  الضوء 
حياته غنية باألحداث وللعلم لقد كتبت السيناريو 
كثيرا  يختلف  حربي  فيلم  بشكل  التاريخي  الفيلم 
ناحية  من  الثورة  أبطال  خلدت  التي  األفالم  عن 
احلوار وأتصور أن يكون فيلم عاملي بكل املقاييس«.

املخرج السينمائي بشير درايس: »البد 
من إعادة النظر يف جلنة املشاهدة 

اخلاصة بوزارة املجاهدين«
»أخبار  لـ  درايس  بشير  السينمائي  املخرج  قال 
الوطن«: أن وزارة املجاهدين قامت بكتابة 54 حتفظ 
مراد  سيناريو   ،2018 أواخر  مهيدي  بن  فيلم  على 
أن  »حاولت  بهلول،  الكرمي  عبد  واقتباس  بوربون 
قبول  أي  دون  نسخ   5 ذلك  عن  فنتج  منها  أعدل 
من الوزارة، لكن من غير املعقول أن أغير كل شيء 
للحكومة  الكتاب  على  وأقدمت  ذلك  أرفض  فأنا 
بإعادة  فيلم بن مهيدي وطلبت  اجلديدة بخصوص 
جلنة املشاهدة التي لم تتغير ألكثر من 10 سنوات، 
والغريب أن هذه اللجنة على مستوى وزارة املجاهدين 
ال تفرق ما بني اجلانب الفني السينمائي واإلبداعي 
مراقبة  على  تقتصر  فمهمتها  التاريخي،  واجلانب 
التواريخ وليس التدخل يف األمور الفنية للفيلم ألنه 

ليس فيلم وثائقي«. 
ولم  التصوير  من  سنوات   5« درايس:  مضيفا 
جند حال مع وزارة املجاهدين، التي ال تزال متشبثة 
مبواقفها وبأشياء تافهة، رغم احترامي لتواريخ وعدم 
الفيلم وتقدمه  فلما ال حتترم  انتقاد ألي شخصية، 
من  أشخاص  يكن  لم  ملاذا  أتساءل  للجزائريني، 
الوزارة يف عملية التصوير أو التركيب حيث لم تكن 
وشخصيا  الفيلم  عرض  تلغي  وحاليا  متابعة،  أي 
وجتربة  باع طويل  له  عليا كمخرج  متلي  أن  ال ميكن 

اشتغلت  حيث  السينما  مجال  يف  خبرة  سنة   30
إنتاجات  ظل  يف  وأفارقة  أوروبيني  مخرجني  مع 

مشتركة«.
استدعاء  يتم  لم  »ملا  ذاته:  السياق  يف  مسائال 
اللجنة  رئيس  الفيلم بصفته  أحمد بجاوي ملشاهدة 
طويل  وباع  بخبرة  يتمتع  فهو  الثقافة  بوزارة  املراقبة 
اجلانب  يف  كتب  وله  السينمائي  النقد  مجال  يف 
مع  تتعامل  املجاهدين  وزارة  أن  وللعلم  التاريخي، 
الفيلم وكأنها املالك الوحيد له، وهي الوزارة األخيرة 

التي التحقت بإنتاج الفيلم بن مهيدي«.
بن  العربي  الشهيد  فيلم  أن  درايس  موضحا 
ووزارة  الثقافة  وزارة  بني  ما  مشترك  إنتاج  مهيدي 
املساهمني،  وبعض  اخلاصة  وشركته  املجاهدين 
باإلنتاج  معنية  غير  املجاهدين  وزارة  أن  مفيدا 
دولة  كاتب  مهام  على  األمر  يقتصر  بل  السينمائي 
قال  حيث  الثقافة،  بوزارة  السينما  يف  مختص 
مع  تعاملت  أني  حياتي  يف  به  قمت  خطأ  »أكبر 
تطوير  بعد  بالفيلم  التحقت  التي  املجاهدين،  وزارة 

السيناريو كشريك يف اإلنتاج«.
وزارة  أن  الوطن«  »أخبار  لـ  درايس  كشف  كما 
الثقافة  ووزارة  سنتيم  مليار   25 دفعت  املجاهدين 
25 مليار سنتيم، و5 مليار سنتيم ملؤسسة ،يف حني 
إنتاج  يف  املساهمة  املؤسسات  من  مجموعة  قدمت 
بعض  أن  مشيرا  سنتيم،  مليار   15 حوالي  العمل 
املساهمني لم يدفعوا املساهمة مباشرة بعد منع الفيلم 
من العرض، وعليه تتراوح ميزانية الفيلم يف حدود 
واملجاهدين  الثقافة  وزارة  بني  ما  سنتيم  مليار   55
إضافة إلى 15 مليار سنتيم من املؤسسات املساهمة، 
وبتالي ميكن أن نرجح ميزانية الفيلم إلى 70 مليار 

سنتيم.
كما لفت بشير انتباه املواطنني واملهتمني أن فيلم 
بالصعبة  بالعملة  ميزانية  أي  يتلقى  لم  مهيدي  بن 
باديس  وابن  باي  على غرار بعض األفالم كأحمد 
على  نحصل  »لم  قائال:  وغيرهم،  بولعيد  وبن 
سنتيم واحد بالعملة بالصعبة وللعلم كان التركيب 
مع تقنيني من فرنسا وايطاليا ودفعت لهم شخصيا 

عن طريق شركتي اخلاصة«.
 

في ظل الجدل الذي تشهده السينما الجزائرية

أفالم تاريخية عالقة وأخرى تنتظر النور
 أسامة عكنان: »حقوقي المعنوية سلبت من مسلسل »فرسان األهقار« 	
 أحسن تليالني: »الشروع في تصوير فيلم زيغود يوسف مارس المقبل« 	
 بشير درايس: »ميزانية فيلم »العربي بن مهيدي« بلغت حدود 70 مليار سنتيم« 	

أفالم تاريخية عالقة وأخرى تنتظر النور، الملف الذي سلطت الضوء عليه شبكة »أخبار الوطن«، مبرزين فيه بعض األفالم التي أثارت جدال في السينما، على غرار فيلم الشهيد العربي بن مهيدي 
وقرار منعه من قبل وزارة المجاهدين، ومسلسل »فرسان األهقار« والسيناريو الذي عدل بدون الرجوع إلى كاتبه األصلي، مرورا بفيلم الشهيد زيغود يوسف ورفع التجميد عنه، طرحت فيه أسئلة 

وناقشت ملفات حول ميزانية ضخمة تصب في إطار االحتفاالت باالستقالل وأخرى بالثورة التحرير لتبقى بعدها في درج النسيان. 
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دنيا بطمة بين الخط األحمر 
واإلعتدال

عادت جنمة ستار أكادميي دنيا بطمة للتواصل مع جمهورها بقوة 
أُثيرت ضدها  التي  التصريحات  كل  متجاهلة  املاضية  الفترة  خالل 
من قبل زميالت املهنة يف املغرب، خصوصًا بعد تصريحات سميرة 
شات  سناب  عبر  قصير  فيديو  يف  بطمة  دنيا  أدانت  التي  الداودي 
اخلاص بها الذي انتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
خالل الساعات املاضية، ليوّرط دنيا مجددًا يف قضية احلساب الشهير 

حمزة مون بيبي.
رغم توّرط بطمة بقضية حمزة مون بيبي، ما زالت تواصل نشاطها 
ما  كل  أّن  ترى  أنها  لنواعم  اخلاصة  تصريحاتها  يف  وأكدت  الفني، 
متّر به حاليًا هو ابتالء من اهلل سبحانه وتعالى، وأضافت أن األزمة 
كشفت لها حقيقة من يّدعي الصداقة والقرب وهو يتمنى لها الشر.

وتابعت أنها ال تشعر باحلزن أبدًا ملا تتعرض له؛ بالعكس فهي 
سعيدة بكل ما متر به وواثقة بأن اهلل يحبها كثيرًا، لذلك ابتالها بهذه 

األزمة.

نادية  املصرية  املمثلة  توفيت 
ناهز  قليل، عن عمر  قبل  لطفي 
طويل  صراع  بعد  عامًا،  الـ83 
احلالة  وكانت  املرض،  مع 
يف  تدهورت  قد  للطفي  الصحية 
بدأت  أن  بعد  األخيرة،  الفترة 
وعيها  إستعادت  إذ  تتحسن 
مع  وتتحدث  طفيف،  بشكل 
من حولها، مع إستمرار وجودها 
حتت  املركزة،  العناية  داخل 
إال  األطباء،  من  فريق  إشراف 

أنها سرعان ما دخلت يف غيبوبة 
مرة أخرى، وقد تواجدت داخل 
املعادي  مبستشفى  املركزة  العناية 
يف مصر. وكان آخر ظهور للطفي 
يناير   3 يوم  ميالدها،  عيد  يف 
املمثلة  حرصت  وقد  املاضي، 
زيارة  على  شاهني  إلهام  املصرية 
يف  بعيدها  واالحتفال  لطفي 
محبيها  وشاركت  املستشفى، 
املؤّثر  اللقاء  من  مصّور  مبقطع 

بينهما.

وفاة الممثلة المصرية 
نجوى كرم تترّوى من أجل بلدهانادية لطفي

شمس  تأّلقت  مختلف،  لوك  من  بأكثر 
األغنية اللبنانية جنوى كرم يف كواليس حلقات 
  The voice senior اجلديد  البرنامج 
عبر صفحتها  نّفذتها  خاصة  ترويج  حملة  يف 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية 

وتبادل الصور األنستغرام.
ومن املقرر عرض حلقاته يف الفترة املقبلة 
عبر شاشة الـأم بي سي يف أول جتربة من نوعها 
الستني  تتجاوز  التي  الغنائية  املواهب  الختيار 

من عمرها.
ورغم استقرارها على األغنية املقبلة التي 
املاضي،  العام  نهاية  طرحها  املقرر  من  كان 
قّررت جنوى كرم تأجيل تسجيل عملها الغنائي 

اجلديد حلني استقرار األوضاع يف لبنان.
تصوير  أيام  قبل  أنهت  قد  جنوى  وكانت 
»ذا  الغنائية  املواهب  اكتشاف  برنامج  حلقات 
فويس سينير« الذي تخوض من خالله أولى 
ذا  برنامج  ضمن  حتكيم  جلنة  كعضو  جتاربها 
فويس وتشاركها اللجنة كل من الديفا سميرة 

سعيد وهاني شاكر وملحم زين.

ميريام فارس وتستأجر سركا
احتفلت الفّنانة ميريام فارس، بعيد ميالد جنلها جايدن، الرابع، 
وكشفت مقاطع الفيديو أّن ميريام استأجرت »سيرك« كامل، لترفيه 
بطريقة  املهرج  مع  بالرقص  أشعلت حماسها  كما  وأصدقائه،  جنلها 

جنونية، وأيضًا رقصها مع العديد من الشخصيات الكرتونية.
كما وزعت ميريام فارس، هدايا فاخرة على ضيوفها من أصدقاء 
يف  داني  زوجها  مع  وشوهدت  احلفل،  نهاية  يف  األطفال  جايدن 

لقطات رومانسية دافئة، إذ التقطت صورة وهو ُيقّبلها.
للغاية  وفخمة  باهظة  بأنها كانت  احلفل  أجواء  البعض  ووصف 
حولت  عندما  جينر  كايلي  خصصتها  التي  األجواء  نفس  وتشبه 
ميالد  عيد  حفل  أجل  من  خصيصًا  ألعاب  حلديقة  الفاخر  قصرها 

ابنتها ستورمي األول.

أوبرا وينفري تكره عيد الحب
عن  وينفري  أوبرا  األميركية  اإلعالمية  كشفت 
كرهها لعيد احلب، وذلك بسبب صديق »دمر« ذلك 
األشخاص  من  »العديد  وقالت:  مخيلتها،  يف  اليوم 
له  ويستعدون  أيامهم  أكبر  هو  احلب  يوم  بأن  يعتبرون 
منهم منذ كنت  أكن  لم  لكنني  له،  جيدا ويخططون 
متسابقة شابة يف مسابقة ملكة جمال أمريكا للسود«.
املجالت  نشرته إحدى  لها  وأضافت خالل مقال 
العديد من  بالتأكيد«: »كانت  أعرفه  »ما  حتت عنوان 
الفتيات األخريات يتلقني الزهور والهدايا ممن احملبني، 

لكن صديقي يف ذلك الوقت، بوبا - نعم اسمه احلقيقي - لم يرسل لي أي شيء«، وهو األمر الذي جعل قلب وينفري 
حينها يتحطم.

وتابعت:«شعرت بالسوء حيال ذلك وشكوت أمري إلى متسابقة كانت معي، ولكنني بعدها وضعت هذه احلكمة يف 
رأسي وقلت: أيها الفتاة، إذا وضع رجلك زهرة يف عقلك، فلن حتتاجي إلى زهور تضعينها يف مزهرية«.

BAFTA سقوط آل باتشينو في حفل توزيع جوائز
محرج  ملوقف  باتشينو،  آل  املمثل  عّرض 
جوائز  توزيع  احلمراء حلفل  للسجادة  وصوله  فور 
 79( باتشينو  آل  صعود  فخالل   ،BAFTA
على  احلمراء، سقط  السجادة  سلم  على  عامًا( 
ليقوم  دون،  ميتال  صديقته  وأمسكته  األرض 
عالمات  وجهه  على  ويبدو  ويبتسم،  بعدها 

السالم وهو يلتقط الصور.
يذكر أن آل باتشينو كان مرشحا جلائزة أفضل 

.Irishman ممثل مساعد لدوره يف فيلم
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  مع نهاية كل موسم جامعي، يزداد قلق األساتذة اجلامعيني 
يجري  الذين  للطلبة  واللغوي  املعريف  املستوى  انخفاض  جّراء 
تقييمهم عبر اختبارات كتابية إلى جانب األعمال الّتوجيهية 
والّتطبيقية، فواقع احلال يكشف عن إجابات صادمة ال تعكس 
املستوى الذي يفترض أّن الطالب قد بلغه بعد سنوات طويلة 
جرأة  أكثر  تساءالت  أمام  يضعنا  ما  الدراسي،  التحصيل  من 
األستاذ  معه  يتعايش  الذي  الواقع  هذا  أسباب  عن  وواقعية 
والطالب يف تواطء يزداد سنة بعد أخرى، ليزيد من قتامة وبؤس 
اجلامعي  التعليم  مستقبل  على  سلبا  سينعكس  الذي  املشهد 
واألجيال املقبلة، يف عصر يقوم اآلن على مفهوم اجلودة واتقان 

العمل بالعلم واملعرفة.
  إّن أي أستاذ جامعي محاضر سيفّسر صدمة الّتقييم بعزوف 
حصص  عن  املتكّرر  وتغيبهم  احملاضرات،  حضور  عن  الطلبة 
األعمال املوجهة أو التطبيقات، فالطالب اليوم ال يضمن لنفسه 
إال حدا أدنى من الدروس واملعارف داخل اجلامعة على األقل، 
واحملاضرات تلقى أمام مدّرجات شاغرة السيما يف تخصصات 
من  ترد  التي  األصداء  حسب  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
مختلف الزمالء، لذلك فإنه ليس مستغربا أن يتفاجأ الطالب 
يتعّرض  لم  أّنه  مبا  له،  بالنسبة  أو غامضة  تبدو صعبة  بأسئلة 

مطلقا ملعلومات بشأنها . 
ليست  أنها  مبا   - اجلامعية  احملاضرات  عن  العزوف  فظاهرة 
القانون- ، أصبحت تتوّسع وتتفاقم عاما بعد  إجبارية حسب 
آخر، إلى درجة أنها أصبحت تلقى أمام عدد ال يتجاوز أصابع 
اليدين يف أحسن األحوال، وأصبح األساتذة  أو  الواحدة  اليد 
بالنسبة  املهدورة  املعارف  الضائع وكم  يستشعرون حجم اجلهد 

يف  الصارم  غير  الّتعليمي  النظام  لهم  يسمح  الذين  للطلبة 
العدد  حضور  دون  جامعية  شهادة  وحمل  بالّتخرج  النهاية 
استفحل  أن  بعد  السيما  واحملاضرات،  الدروس  من  الكايف 
التكنولوجية  التقنّيات  باستخدام  االختبارات  يف  الغش 
احلديثة. وهنا يصطدم املجتمع بخريجني ذوو مستوى علمي 
ومعريف ضحل ال يؤهلهم ألداء أعمالهم على أحسن وجه، 
أو يجعلهم عاجزين عن مواجهة متطّلبات مختلف الوظائف 
التي يجدر بهم شغلها، حتى أّن الكثير من الطلبة أصبحوا 
النصح  طالبني  التخرج  بعد  بأساتذتهم  االتصال  يعاودون 
آدائهم  حتسني  على  تساعدهم  مفيدة  قراءات  إلى  والتوجيه 
خالل  لهم  مقررا  كان  ما  حقيقة  يدرسوا  لم  ألنهم  املهني 
يضمنوا  لم  لكنهم  الشهادة  فقد ضمنوا  اجلامعية،  دراستهم 

معارفها يف احلقيقة .  
السنة  الّتعليم اجلامعي وسير  الّتمعن يف وضعية  أّن  غير 
عزوف  تفّسر  أخرى  أسباب  عن  نبحث  يجعلنا  اجلامعية، 
آخر،  بعد  عاما  اجلامعة  مدّرجات  عن  وابتعادهم  الطلبة 
ولهثهم خلف جمع النقاط بشتى الطرق لبلوغ التخرج وفقط، 
العقدين  خالل  فشلها  أثبثت  تربوية  منظومة  حصيلة  فهم 
األخيرين وأفرزت جيال تعّود على امتحانات » العتبة« حيث 
الدروس محّددة فال يخرج عن اإلطار املرسوم له، إضافة إلى 
ال  جيال  اجلامعة  إلى  أوصل  مما  وإجاباتها،  األسئلة  منذجة 
يبحث عن  واملناقشة، جيال  والّتعبير  والّتفسير  الّتحليل  يجيد 
أسئلة تشبه تلك التي تعّود عليها وشّكلت مساره الّتعليمي يف 
مرحلة ما قبل البكالوريا. كما أّن الظروف واألحداث املؤسفة 
املاضية، من  السنوات  البكالويا يف  التي شابت اختبار شهادة 
مختلف  بواسطة  الغش  لظاهرة  واستفحال  لألسئلة  تسريب 
من  كثيرا  أّثرت  احلديثة،  االتصالية  التكنولوجية  اللواحق 
حيث نوعية التكوين القاعدي لعدد كبير من الطلبة اجلامعيني 

احلاليني أو الذين تخّرجوا خالل العقد األخير خاصة . 
  وأمام هذه الوقائع، يطرح التساؤل عن حقيقة مدى توفير 
نتائجها  أو  جناعتها  عن  لنتحدث  العالي  التعليم  جودة  معايير 
قدرة  تعني  العالي  الّتعليم  يف  فاجلودة  الوطنية،  جامعاتنا  يف 
باملعارف  وتزويدهم  الطلبة  تأهيل  على  الّتعليمّية  اخلدمة  هذه 
واخلبرات الالزمة خالل تكوينهم اجلامعي ليكونوا قادرين على 
واحلياة،  العمل  بسوق  التحاقهم  بعد  املجتمع  وتنمّية  خدمة 
فالتأكيد على اجلودة اليوم مطلب ورهان وظيفي عصري تنشده 
كل الدول التي تسعى إلى تطوير مواطنيها وتقدمي حياة أفضل 
لهم. ولعّل تقدمي تعليم نوعي هو أول ما ميكن أن متارسه اجلامعة 

للمساهمة يف الرقي باملجتمع.
غير أّن واقع احلال يظهر بأّن معايير حتقيق جودة الّتعليم ما 
تزال قاصرة من خالل السياسات والنظام املّتبع حاليا يف التعليم 
من  يبتدئ  لعله  آخر،  بعد  عاما  تشوها  يزداد  الذي  اجلامعي 
تقلص السنة اجلامعية وتراجع ساعات الدرس بالنسبة للطلبة 
الغّياب  عن  التغاضي  إلى  ليصل  عديدة،  أسباب  تأثير  حتت 
إلى  يوجهون  الذين  الطلبة  مع  والّتساهل  واملتواصل   املتكّرر 

بسبب  أو  بالغش  متلّبسني  ضبطهم  بعد  الّتأديبية  املجالس 
التي  األولى  السلبية  واملالحظة  أساتذتهم.  مع  األدب  إساءة 
اإلدارات  تسامح  هي  اجلانب،  هذا  يف  بوضوح  رصدها  ميكن 
التي  العقوبات،  أقصى  تطبيق  وعدم  املقّصرين  الطلبة  مع 
حتت  احلالة،  حسب  أكثر  أو  جامعي  لسداسي  اإلقصاء  منها 
الثانية،  املالحظة  أما  الغالب.  يف  اخلارجية  الوساطات  تأثير 
فهي ازدياد عدد الطلبة الذين ينتهي بهم املطاف إلى املجلس 
التأديبي بسبب إساءة السلوك مع أساتذتهم، وهي إساءة غالبا 
ما حتدث خالل تأطير االختبارات عندما يرفض األساتذة غش 
الطلبة ويتصدون لهم . فهنالك فئة منهم، تختصر كل مسارها 
اجلامعي يف مجموعة من النقاط التي تتجّمع سنة بعد أخرى 
لتمنح الشهادة اجلامعية لصاحبها بغض الّنظر عّما تلقاه أو لم 
يفعل من معارف وخبرات داخل اجلامعة. وهنا يصبح احلديث 
عن جودة مخرجات التعليم العالي يف بالدنا، ضربا من ضروب 

املستحيل، أو جتميل للواقع وجتاهله. 
وال شك أّن الباحثني يف مجال جودة التعليم العالي اتفقوا 
مرحلة  إلى  للوصول  املهمة  املعايير  بعض  إرساء  ضرورة  على 
ورسالة  رؤية  متتلك  ناجعة  قيادة  توفر  أهمها،  لعّل  اجلودة، 
وترغب فعال يف إحداث الّتغيير، وتتمّتع بثقافة تنظيمّية عالية 
إلى  إضافة  الصائبة،  القرارات  واتخاذ  املشكالت  حلل  تؤّهلها 
العلمي  توفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلني ويتمّتعون باملستوى 
والفكري الالزم واخلبرة. إلى جانب توفير مناهج تعليمية مرنة 
يف  يحدث  ذلك  وكل  العاملية،  املعرفية  الّتحديات  وتستوعب 
بالبحث  واهتمام  واملادية  البشرية  للموارد  ناجعة  إدارة  إطار 
تقنّيات  ومواكبة  الّتعليم  يف  احلديثة  الوسائل  وتوفير  العلمي 
الّتدريس ملا يحدث يف العالم باستخدام البرمجيات واألنشطة 
املبدعة، وتطوير املخابر ومدها بالوسائل والتجهيزات الضرورية 
. و هو األمر الذي ال جنده متوفرا يف الكثير من جامعاتنا ويف 
أو  بالعلوم اإلنسانية  الّتخصصات سواء تعلق األمر  الكثير من 

العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وغيرها.
 وتشير الدراسات اجلزائرية يف مجال جودة التعليم العالي 
من جامعة خنشلة،  الدكتورة  حرنان جنوى  دراسة  غرار  على 
الّتكوين  النوعية يف  على حساب  بالكمّية  االهتمام  إلى خطر 
اجلامعي وعدم فتح املجال ألعضاء هيئة الّتدريس للّتعبير عن 
مهاراتهم متاشيا مع التطورات احلاصلة، إلى جانب عدم االهتمام 
بالّتخطيط االستراتيجي على مستوى الكليات وضعف مستوى 
املخابر،  مستوى  على  الدعم  لغياب  نظرا  العلمي  اإلنتاج 
التكنولوجي  الّتطور  مواكبة  وعدم  املعنوي  الّتحفيز  وضعف 
وتطورات البحث العلمي، إضافة إلى قلة اإلمكانات العصرية 
والتكنولوجية املوضوعة يف خدمة الطالب لزيادة تطويره الذاتي، 
مثل ضعف أو انعدام الربط بشبكات اإلنترنيت يف اجلامعات 
وعدم توفير قاعات مجّهزة بالتقنيات احلديثة تساعد الطلبة على 
يف  لنخلص  اجلامعية.  بيئتهم  يف  والتفاعل  والبحث  الدراسة 
التعليم  جودة  حقيقة  حول  كبيرة  استفهام  عالمة  إلى  النهاية 

العالي يف اجلزائر ... 

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

جودة الّتعليم العالي في الجزائر  بين حتمّية 
الّتنظير ...  وهواجس الواقع

  يشّكل الطالب الجامعي عنصرا 
أساسيا ضمن معايير تحقيق جودة 
الّتعليم العالي، فهو مركز العملّية 

الّتعليمّية الذي يجب أن تؤّهله علميا 
وثقافيا ونفسيا ليستوعب المعرفة 
التي تقّدم له، وليكون قادرا على 
مواجهة العالم الخارجي في عصر 
يقوم اآلن على مفهوم الجودة 
الوظيفّية بعد جودة الّتكوين 

والتعليم.

عزوف الطلبة عن المحاضرات مقابل ضعف اإلمكانات  	



 اعتراُض 94 َحراقا

تدميُر مخبأ للَجماعات اإلرهابّية بتيبازةتدميُر مخبأ للَجماعات اإلرهابّية بتيبازة

 دّمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، مخبأ للجماعات اإلرهابية وفّككت قنبلة تقليدية الصنع وضبطت بندقية 
صيد ومعدات تفجير وأغراض أخرى قرب بلدية بني ميلك بتيبازة.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من عني قزام وبرج باجي مختار، 10 أشخاص وضبطت مركبتني رباعيتي الدفع 
ومولدين كهربائيني و5 مطارق ضغط و15 كيسا من خليط احلجارة وخام الذهب، فيما مت ضبط بندقيتي صيد ومسدس آلي بكل من 

املسيلة والشلف وتيزي وزو.
من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاوالت هجرة غير شرعية همَّ بها 94 شخصا كانوا على منت 

قوارب تقليدية الصنع، بكل من تيبازة والشلف ووهران وعني متوشنت ومستغامن. يف حني، أوقفت عناصر األمن 39 مهاجرا غير شرعي 
يحملون جنسيات مختلفة بكل من متنراست وتلمسان وعني أمناس وبشار.

رحمة عمار
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 إثَر هالك 8 أشخاٍص في حادث انقالب حافلِة نقل

والي ُسوق أهراس ُيلغي رخصَة استغالل ُمتعامٍل خاص 
أهراس،  سوق  والية  والي  ألغى   
املتعامل  الثالثاء، رخصة استغالل  أمس 
املسافرين،  لنقل  حافلة  صاحب  اخلاص 
إثر هالك 8 أشخاص وجرح 22 آخرين يف 

حادث سير وقع ببلدية املشروحة. 
وانقالب  انحراف  حادث  وأدى 
حافلة لنقل املسافرين، وقع صبيحة أمس 
ببلدية املشروحة بوالية سوق أهراس، إلى 
شخصا،   22 وإصابة  أشخاص   8 هالك 
باحلرجة، حسبما  منهم   3 حالة  وصفت 
وأوضح  املدنية.  احلماية  ُعلم من مصالح 
على  وقع  الذي  احلادث  أن  ذاته  املصدر 
املسمى  باملكان   16 رقم  الوطني  الطريق 
انقالب  ثم  انحراف  عن  جنم  بلحرش 
خط  على  تنشط  املسافرين  لنقل  حافلة 

)سوق أهراس - عنابة(.
املدنية  احلماية  مصالح  أجلت  وقد 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  الهالكني 
نقلت  فيما  أهراس،  سوق  مبستشفى 

اجلرحى نحو املستشفى ذاته. 
لوناس  الوالية  والي  وتنقل  هذا، 
بوزقزة إلى موقع احلادث حيث اطلع على 
مت  كما  الضحايا.  وإجالء  إسعاف  ظروف 
من  والبشرية  املادية  اإلمكانات  تسخير 
من  والسكان  للصحة  احمللية  املديرية  قبل 
بالضحايا،  األفضل  التكفل  أجل ضمان 

حتقيقا  املختصة  املصالح  فتحت  فيما 
لتحديد ظروف ومالبسات هذا احلادث.

وعقب هذا احلادث األليم واملميت، 
ولدى معاينته حالة اجلرحى، اتخذ والي 
يف  يتمثل  إجراء  بوزقزة  لوناس  الوالية 
اخلاص  املتعامل  استغالل  رخصة  إلغاء 

وقال  املسافرين،  لنقل  حافلة  صاحب 
تهور  باألساس عن  املأساة جنمت  إن هذه 
سائق احلافلة وعدم احترامه شروط وقواعد 

املرور.
من  الرغم  على  الوالي أنه  وأضاف 
الطريق الذي وقع فيه احلادث يستويف  أن 

جميع الشروط واملعايير املعمول بها دوليا، 
السائق  تهور  أن  إال  مزدوج،  طريق  وهو 
أودى بحياة مواطنني أبرياء كانوا متوجهني 
احلافلة،  هذه  منت  على  عنابة  والية  إلى 
وأن هذا املتعامل كان منذ يومني سببا يف 

حادث مرور وقع بوالية البليدة.

بلسان عبد العزيز تويقر 

احتـراُم 
الَوقـت!

حصيلُة أسبوٍع َداٍم

مصرُع 31 شخًصا في حوادث سير! 
 سجلت وحدات احلماية املدنية حصيلة أسبوعية ثقيلة؛ إذ نّفذوا 25837 
تدخال إثر تلقيهم مكاملات استغـاثة من طرف املواطنني. هذا، وجاءت حوادث 

املرور على رأس هذه التدخالت؛ إذ نّفدت وحدات احلماية املدنية 1912 
تـدخـل إثر وقوع 1049 حادث مرور أدت إلى هالك 31 شخصا وجرح 1181 

آخرين، جرى إسعافهم ونقلهم إلى املراكز االستشفائية.
  كما نّفذت وحدات احلماية املدنية 990 تدخال سمحت بإخـــماد 630 

حريقا، منها منزلية صناعية وأخرى مــختلفـة. أما فيمــا يخص العمليات 
املختلفة، فقامت وحدات احلماية املدنية بـ 5318 تدخـال فـي الفترة نفسها 

لتغطية 4730 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص كانوا يف خطر. 
رحمة عمار

محمد الرشيد قوبع

هليَل والّتكبيَر   أعِرُف أنَّ التَّ
ِلَا قاَم به الوزيُر البريطاِنيُّ 

»مايكل بيتس«، مؤخرا، 
بإعالِن استقاَلِته أماَم 

َر ِبضَع  البرلان؛ ألّنُه تأخَّ
ُد إعجاٍب ِمن  دقائَق هو ُمجرَّ
ِقَبلنا نحُن الَعرُب واُلسلمون 

عامًة؛ إعجاٌب يتوّقُف 
عنَد ُحدوِد األمنياِت ألّننا 

َمجُبولوَن على ذلك. 
 إنَّ استقالَة الوزيِر 

البريطانّي هَي حركٌة 
ر عن َتراُكمّيٍة َثقافّية  ُتعبِّ

اكَتسَبها اُلجتمع مع الَوقِت، 
وسعى نحوها! لم تُكن محلَّ 

إعجاٍب من ِقَبله وفقط؛ 
إّنا سعى إليها سعًيا، وهي 

أيًضا َتعبيٌر عن َمدى ُحرّيِة 
اَلسؤول الِسّياسي وعدِم 

شُبِث  ارتباِطه باَلنِصب والتَّ
ه يؤِمُن مببَدأ أساسيٍّ  به؛ ألنَّ
وهَو ِخدمُة اُلجتمع، فإْن لم 
َيستِطع ذلك فال َيرى نفَسُه 
أهاًل للَمسؤولّيِة؛ فيرُفضها 

برأٍس مرفوعٍة.
 نحُن ُنبدي اإلعجاَب 

باجَلميالِت كما احَلركاِت 
نا نرفُض  واَلواقف؛  لِكنَّ

أن َنكون يف ُعمِقنا أجمَل 
وأنَقى،  وحتى يف َمظهرنا؛ 
ِعي أّننا أصحاَب مواِقَف  ندَّ

ومباِدَئ ونكوُن أّوَل من 
يخِرُق تلَك الَقواِعد، ويف 
أّول اختبار! لِكّننا ُنبِدي 

اإلعجاَب وَنزايُد على 
ذلَك أحيانا. زرُت يف وقٍت 

ساِبق هذه القلعة )الَبرلان 
يه  البريطانّي أو كَما ُيسمِّ
اإلجنليز َمجلُس الُعموم(، 

والتقيُت رفقَة زمالٍء لي 
لورَد »ويلز«، أحُد اُلدافعنَي 
عن انفصاِل هذه اُلقاطعة، 
وجَمعتنا ِبه جلسٌة دامت 

نصَف ساعٍة لم تِزد َدِقيقة 
َق  ألّن األمَر – حينها - تعلَّ

بالَوقت،  وخرجُت بعَد 
اسِة  أن صاَدفُت كلَّ السَّ

البريطاِنّيني هناك 
بخالصة واِحدة؛ مفاُدها 
أنَّ هؤالِء َيقوُمون بعَمِلهم 

وفقط! وُيدافعون عن 
أفكاِرهم مُبنَتهى اجِلدّية، 
ُهم ال ُيبدوَن اإلعجاَب  لكنَّ
وفقط! َيحترُمون الوقَت 
كَما اإلنسان الّذي يحترُم 

نفَسه. و نحن أبعَد ما َنكون 
عن احتراِم الَوقت؛ إذ ُكّنا 

رين  َنخرُج من الُفندق ُمتأخِّ
لَّ  بضَع دقائق، وبعَد أن َيَ
الّسائُق من االنتظار ألّننا 
ُنبدي اإلعجاَب وفقط. 
وأعرُف أّننا لن َنتعّلم من 
هؤالِء احتراَم الَوقت، إذ 

إّننا َلم نتعَلم من ِديننا الّذي 
َ لنا  حرَص على أّن ُيبنيِّ

أهمّيَة الوقِت يف الّصلوات 
اخَلمسة، يف رمضاَن، يف 
احَلجِّ ويف إخراج الّزكاة، 

لكّننا ال َنحترم َذلك 
ُمطلقا غيَر أّننا ُنبدي أشّد 

اإلعجاب!
 كتبُت ما تقّدَم منُذ عاٍم، 

ر َمفُهومنا للوقت؟  فهل تغيَّ
األكيُد أّن هذا مستحيٌل 

اآلن أو غًدا أو بعَد غٍد!

البليدة

 إصابة امرأتين في انفجار للغاز
 اهتزت مدينة الشبلي بوالية البليدة على وقع انفجار عنيف وقع بشقة 

يف عمارة رقم 02 بحي60 مسكنا، ما تسبب يف إصابة امرأتني حروق متفاوتة 
اخلطورة. أفادت املعلومات األولية التي بحوزة »أخبار الوطن« بأن أفراد احلماية 
املدنية بدائرة بوعينان تدخلوا بحي 60 مسكنا إثَر وقوع انفجار عنيف داخل 

حمام إحدى الشقق بالطابق األول ببناية متكونة من 05 طوابق، بعد تسرب 
الغاز من قارورة غاز بوتان خّلفها رّصاص هاٍو.

 يذكر أن هذا احلادث تسبب يف إصابة امرأتني، األولى تبلغ من العمر39 
سنة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية على مستوى األطراف والوجه. أما 

الضحية الثانية، فتبلغ من العمر 75 سنة أصيبت بحروق من الدرجة األولى 
على مستوى الوجه. هذا، وجرى إسعاف الضحيتني وإجالؤهما نحو القطاع 

الصحي ببلدية الشبلي.
عبد الناصر حمودة

القصوى

º21
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عفٌو رئاسّي لفائدة 3471 سجينا
 أصدر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تّبون، يوم أمس الثالثاء، عفوا 

رئاسيا لفائدة 3471 سجينا، ويخص العفو الرئاسي املساجني الذين تساوي 
عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا.

ص. ن


