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مواقع التواصل االجتماعي .. 

مـن الّتحكـم فـي المـزاج 
 العــام .. إلــى الّتحكــم

 فـي مـزاج وسائل اإلعالم 
 تبدو مواقع التواصل االجتماعي اليوم 

أكثر قدرة على تدوير وترويج أكبر عدد من 
املعلومات واآلراء الشخصّية  والتصريحات 
والتأويالت، حيث تتحّول الكثير منها إلى 

أخبار، أو هكذا يعتقد البعض أّنها ترتقي إلى 
مرتبة األخبار، مبا فيها املضامني الّساخرة أو 

تلك التي ينشرها البعض بغرض الّترفيه أو 
االستهزاء والتحقير.   

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	 23
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حة: النُّواب يثورون ِضّد وزير الصِّ

قطاُعك هو الَمريض!
حة وإصالح املستشفيات   لم ميّر تصريُح وزير الصِّ
عبد الرحمان بن بوزيد حوَل عدم قدرة اجلزائر 

شراء أدوية السرطان املبتكرة مرور الكرام على نّواب 
البرملان؛ إذ انهالوا عليه بالّنقد ِخالل ُمداخالتهم 

املفتوحة، يوم أمس.

04
مها الّرئاسة  ِضمن ِسلسَلة الُمشاورات الّتي ُتنظِّ

بلِعيـد وَجـاب اهلل يلتقيان تّبـون 
استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، صباح أمس الثالثاء، وفًدا عن جبهة 

املستقبل يقوده رئيس احلزب عبد العزيز بلعيد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة 
اجلمهورية.ويندرج اللقاء يف إطار املشاروات التي ُيجريها رئيس اجلمهورية حول 

الوضع العام يف البالد، ومشروع تعديل الدستورهذا، واستقبل الرئيس مساء وفدا عن 
جبهة العدالة والتنمية برئاسة عبد اهلل جاب اهلل.

اتحاد بلعباس

08
الوادي

الّرمــال ُتحاصـــر 
القــرى وتتهـــّدُد 
األهالــي بالــّردم

04
سكيكدة

لجنـة والئّيـة تفَشل 
فـي إنهـاء احتجـاج 
بلديـة بنـي زيــد

06
قسنطينة

 تنظيــــُم 1700 
َحركـة احتجاجّيــة 
خــــــالل 2019

يّعيــش يتراجـع يّعيــش يتراجـع 
عـن االستقالـة عـن االستقالـة 

ئاسيِّ  والَبرلماني  في انتظار الَفصل في االختيار  بين الِنظام الرِّ

َسطـوة الّرئيـس وسلطـة رئيـس الحكوَمـة..
 شعـــــرة ُمعاويـــــة! شعـــــرة ُمعاويـــــة!

رخيلــــة: البــَد مــن العــودة لمنصـب رئيـس الحكوَمـة 
لزهـــــاري: أزمـُة الَصالحّيـات وراَء إلغـاء منصـب رئيـس الُحكومـة 03



02
أخبار السياسة

دعا إلى التخلي عن ممارسات النظام السابق البالّية 

شنين: ُمخّطط عمِل الحكوَمة 
عب يتضّمن أولويات الشَّ
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صفية  نسناس
قبل عرض  ألقاها  له  كلمة  وقال شنني، يف 
عمل  مخطط  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير 
األولويات  املخطط يحمل  إن هذا  احلكومة، 
التي يطالب بها الشعب، وعلى رأسها جتديد 
منط احلكم املبني على الشفافية وأخلقة احلياة 
مؤسسات  يف  املواطن  ثقة  واسترجاع  العامة 
أنه  مضيفا  العدالة،  واستقاللية  احلكم 
واالقتصادية،  املالية  اإلصالحات  يتضمن 
وليس  الثروة  خلق  يف  يساهم  أن  ميكن  مبا 
العمومية،  اخلزينة  مخزون  من  االستنزاف 
مبرزا أن العهد اجلديد للجزائر اجلديدة يحتم 
االنسجام  ظل  يف  نعمل  أن  جميعا  علينا 
حقائق  جتاوز  وعدم  والتعاون  والتكامل 
للتعاطي  احلالية  السياسية  واخلريطة  الوقائع 
املصلحة  مقتضيات  وفق  معها،  اإليجابي 

الوطنية واالستقرار املؤسساتي.
التخلي  إلى  اجلميع  دعا  ذلك،  ولتحقيق 
البالية،  القدمية  املمارسات  أسماه  عما  متاما 
التي عرقلت اجلهود وثبطت العزائم وعطلت 

والتطور  احلقيقية  التنمية  مبادرات  كل 
جديد؛  عهد  أمام  اجلزائر  أن  مضيفا  اجلاد، 
باحلقائق  الشعب  ومصارحة  مكاشفة  عهد 

الشعبوية  بعيدا عن  واإلمكانيات  واملقدرات 
الزائفة.

النواب يثورون ضد وزير الصحة:

ِقطاُعك هو الَمريض!

يوم  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  قال 
الوضع  الثالثاء، إن إخراج اجلزائر من  أمس 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي احلرج، 
األساسية  القاعدة  هو  اآلن،  تشهده  الذي 
احلكومة  عمل  مخطط  عليها  يرتكز  الذي 
املعروض للمناقشة حتت قبة الغرفة السفلى، 
مؤسسات  يف  الشعب  ثقة  استعادة  وبالتالي 

البالد.
شرح  ألقاها خالل  كلمة  يف  جراد،  وأوضح 
البرملان،  نواب  أمام  احلكومة  عمل  مخطط 
احلكومي  الفريق  حتديات  أهم  أحد  أن 
السياسية  القوى  كل  مع  املساهمة  هو 
داخل  يف  الوطنية  والنخب  واالجتماعية 
مرحلة  من  البالد  إلخراج  البالد،  وخارج 
جديد  عهد  إلى  حرجة  واقتصادية  سياسية 
تستعاد فيه الثقة يف مؤسسات البالد، معتبرا 

أن هذا املسعى سيتأتى بفضل تنفيذ التدابير 
واإلجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي، 
مصداقية  باستعادة  تتعلق  التي  السيما 
النشاط  وفعالية  وأخلقتها  السياسية  احلياة 

االقتصادي وتصحيح الفوارق االجتماعية.
احلكومة  أن  على  اإلطار،  هذا  يف  أكّد،  و 
سياسية  ثقافة  إرساء  على  جاهدة  ستعمل 
جديدة يف تسيير الشأن العام رافضة لإلقصاء، 
بااللتزامات  والوفاء  االحترام  على  تقوم 
والعهود واعتماد احلوار واملقاربات التشاركية، 
مشيرا إلى أن االحترام هو ما َندين به للشعب 

اجلزائري. 
كما أك، د يف عرضه، على أن احلوار هو ما 
ال  من  كل  مع  تعاملها  يف  احلكومة  ستتبناه 
يشاطرها أفكارها وتوجهاتها، وسوف تسجل 
العديد من األعمال املهيكلة قيام اجلمهورية 

القانون،  أمام  املساواة  جمهورية  اجلديدة 
ال  وجمهورية  القول  يف  الصدق  وجمهورية 
يكون فيها اجلهد والعمل املتقن مجرَد شعار، 
بعدم  التحلي  أن  الوضع غير  معترفا بصعوبة 
املرحلة  تخطي  من  اجلميع  ُن  سيَمكِّ اليأس 

احلرجة، بحسبه.
سيعاد  أنه  إلى  جراد  أشار  ثانية،  جهة  من 
يتمتع  الذي  القضائي«،  »االمتياز  يف  النظر 
الدولة،  يف  السامني  املسؤولني  من  عدد  به 
أمام  املساواة«  »مبدأ  يكرس  نحٍو  على 
األداء  »شفافية  جتسيد  عن  فضال  العدالة، 
جديدة  آليات  وضع  خالل  من  العمومي 
للوقاية والـمراقبة«، من أجل ضمان »نزاهة 
املسؤولني العموميني والتسيير السليم ألموال 

الدولة«، أو كما قال.
صفية نسناس

تثمني  البرملان بني  نواب  تراوحت تدخالت 
نابع  أنه  معتبرين  احلكومة،  عمل  مخطط 
تساءلوا  أنهم  غير  الشعب،  مطالب  من 
الوضع  ظل  التنفيذ، خاصة يف  آليات  حول 
تعرفه  الذي  الصعب  واملالي  االقتصادي 
عديد  بتجسيد  يسمح  ال  والذي  اجلزائر، 
لضمان  بالقطاعات  والنهوض  املشاريع 

التنمية املستدامة.
ويف هذا الصدد، انتقد خلضر نعوم النائب عن 
عمل  مخطَط  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
وإنشائيا«  فلسفيا  »مخططا  كونه  احلكومة، 
واإلحصائية،  واملعطيات  األرقام  من  خاٍل 

بحسبه.
حزب  عن  النائب  الدين  صالح  خيري  أما 
تساءل  فقد  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
عن الكم الهائل للوزارات بالرغم من الظرف 
الدقيق الذي متر به البالد، والذي يستدعي 
كما  املناصب.  وتقليص  النفقات  ترشيد 
أيام،  بعد  موعد،  على  اجلزائر  أن  أضاف 
الشعبي  احلراك  على  سنة  مرور  ذكرى  مع 

السلمي، وبالتالي ال بد من تقييم مسار هذه 
السنة وهو ما سيمكن من إحداث مصاحلة 
الثقة  واستعادة  واحلكومة  الشعب  بني 
أساسها  دميقراطية جديدة  بناء  عبر  بينهما، 
واإلقصاء،  التهميش  ال  واملساواة  العدل 
من  املنبعث  اجلمهورية  رئيس  بقرار  منوها 
فتح  فيه  أكد  والذي  االنتخابية،  التزاماته 
ورشات كبرى لإلصالح يف مختلف امليادين 
بهذه  النهوض  إعادة  يضمن  مبا  والقطاعات 
سوء  نتيجة  مشلولة  باتت  التي  القطاعات 
املاضية،  السنوات  يف  عرفته  الذي  التسيير 
مع  القطيعة  ينتظرون  اجلميع  أن  مؤكدا 

املمارسات املاضية.
األفالني  النائب  انتقد  آخر،  جانب  ومن 
إلياس سعدي، خالل مداخلته حول سبب 
استغالَل  السياسية،  األحزاب  دور  تغييب 
حولوه  حيث  البعض  قبل  من  األفالن«   «
اعتبر  كما  إال،  ليس  للحكم  »واجهة« 
إلى  بحاجة  اجلزائر  يف  السكنية  السياسة 
التي  املهولة  األرقام  أن  إلى  نظرا  املراجعة، 

أنها  تؤكد  والتي  املتعاقبة  تقدمها احلكومات 
نحو بناء مليون سكن، لم تقض على األزمة 
ما  القصديرية  والبيوت  قائمة  تزال  ما  التي 

تزال تبنى يف العاصمة ومحيطها.
حزب  عن  النائب  دفولي  املجيد  عبد  أما 
نحو  احلكومة  توجه  فانتقد  »األفالن«، 
»أمرا  واعتبره  التكميلي،  املالية  قانون 
تتجه  العالم  حكومات  جل  كون  خطيرا«؛ 
واألزمات.  الكبرى  الكوارث  حال  يف  له 
من  خاليا  احلكومة  عمل  مخطط  اعتبر  كما 
األرقام، حيث دعا إلى إعادة النظر يف عديد 
على  حيوية  قطاعات  تسير  التي  القوانني 
النظام  أن  مضيفا  االستثمار،  قوانني  غرار 
تبسيطه  يجب  وبالتالي  »معقد«،  الضريبي 
أكثر للمواطن، مشيرا إلى أنه البد من إعادة 
إيجاد  عبر  الداخلية،  اجلبهة  يف  االستقرار 
التخلص  خالل  من  االقتصاد  ملعضلة  حل 

من التبعية للنفط.
صفية نسناس

صفية  نسناس
إن  نعوم  خلضر  النائب  قال  الصدد،  هذا  ويف   
اجلزائر،  تعيشه  واقعا  كان  وإن  الوزير،  تصريح 
أن  إلى  مشيرا  مقبول،  غير  به  التصريح  أن  غير 
التي يدعو لها اجلميع ال تكرس  اجلزائر اجلديدة 
مثل هذه اخلطابات. أما النائب إلياس سعدي، 
حاضرا  كان  الذي  للوزير  حادا  خطابا  وجه  فقد 
الذي  احلكومة  عمل  مناقشة  خالل  أمس  يوم 
يستمر اليوم حتت قبة مبنى زيغود يوسف، حيث 
قال النائب إن اجلميع يعلم بأن قطاع الصحة يف 
اجلزائر »مريض«، ويعاني االختالل والعديد من 

الوزير غير مقبول كونه  النقائص، إال أن تصريح 
يؤثر على نفسية املرضى الذين ميوتون يوميا جراء 
نقص الرعاية وتباعد مواعيد الفحص باألشعة.

زين  املستقبل  حزب  عن  نائب  أضاف  كما 
احلكومة  على  يعاب  ما  أن  ديديش  العابدين 
احلالية أنها حكومة » تكنوقراط«، وتصريح وزير 
الصحة تنعدم فيه احملاورة السياسية، وهو ما يؤكد 
القطاع،متهما  تسيير  يف  اخلبرة  امتالكه  عدم 
بدل  التسويف  سياسة  يف  بالغرق  احلكومة 

املعطيات العملية .

الشؤون  وزير  جّدد 
صبري  اخلارجية 
أمس  بوقادوم، 
التأكيد  الثالثاء، 
الشعب  أن  على 
الليبي هو »املخول 
باختيار  الوحيد 
نافيا  ميثله«،  من 
»أي  تسجيل 
انزعاج« لدى احلكومة 
جراء  ليبيا  يف  الشرعية 
خليفة  باملشير  األخير  لقائه 

حفتر.
وقال الوزير، يف تصريح أدلى به للصحافة 
على هامش جلسة علنية باملجلس الشعبي 
الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط 

كما  سارت  »األمور  إن  احلكومة،  عمل 
ليبيا،  إلى  األخيرة  زيارتي  خالل  ينبغي 
ولم يكن هناك أي مشكل. نحن ال نفرق 
بني أي طرف من الليبيني والشعب الليبي 

هو الذي يختار من ميثله«.
ونفى بوقادوم تسجيل »أي انزعاج« لدى 
لقائه  جراء  ليبيا  يف  الشرعية  احلكومة 
إنه  بالقول  مضيفا  حفتر،  خليفة  باملشير 
التقى بوزير اخلارجية الليبي محمد الطاهر 

سيالة، و«لم تطرح هذه املسألة«.
ويف هذا السياق، أوضح أن »موقف اجلزائر 
واضح جتاه األشقاء يف ليبيا وليس فقط يف 
طرابلس وبنغازي وذلك بوجود العديد من 

ممثلي الشعب الليبي«.
وأج 

كشف عمار بلحيمر وزير االتصال الناطق 
أنه  الثالثاء،  أمس  للحكومة،  الرسمي 
سيتم تنظيم سلسلة من الورشات ملراجعة 
منظومة االتصال، تعقد يف 20 من الشهر 
واألكادمييني  اخلبراء  مبشاركة  اجلاري 

ومختلف الفاعلني يف القطاع.
وقال الوزير، يف تصريح أدلى به للصحافة 
باملجلس  العلنية  اجللسة  هامش  على 
الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة 
مخطط عمل احلكومة، إن »الورشة األولى 
يوم  للصحافة  العليا  املدرسة  ستحتضنها 
اخلبراء  مبشاركة  اجلاري،  فيفري   20

ملناقشة  القطاع  يف  والفاعلني  واألكادمييني 
باملواقع  متعلق  قانون  مشروع  مضمون 
املصادقة  على  عرضه  قبل  اإللكترونية، 

من قبل اجلهات املختصة«.
ويف سياق متصل، أوضح أنه سيتم »إعادة 
النظر يف عدد من القوانني، على غرار قانون 
اإلشهار«، مشيرا إلى أن »املجلس الوطني 
للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة 
البطاقة  اعتماد  مهمة  وسيتولى  املكتوبة 
توزيع  عملية  ويراقب  للصحفي  املهنية 

اإلشهار ويسهر على احترام أخالقيات
 املهنة«.                                                     وأج 

أّكد على ضرورة استرجاع الّثقة بين الشعب والسلطة..جراد:

سُيعاُد النظُر في »االمتياز القضائي« 

قالوا إن البالد تشهد وضعا »دقيقا«

النُّواب َيرهنون مخطَط جراد بآليات التنفيذ

 أكد سليمان شنني رئيس املجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الثالثاء باجلزائر، أن مخطط عمل 
احلكومة يتضمن األولويات التي يطالب بها الشعب، وعلى رأسها جتديد منط احلكم، داعيا 
اجلميع إلى التخلي عن املمارسات القدمية البالية التي عرقلت مبادرات التنمية احلقيقية.

 لم مير تصريح وزير 
الصحة وإصالح 

املستشفيات عبد 
الرحمان بن بوزيد حول 
عدم قدرة اجلزائر شراء 
أدوية السرطان املبتكرة 

مروَر الكرام على نواب 
البرملان، الذين انهالوا 

عليه بالنقد خالل 
مداخالتهم املفتوحة 

يوم أمس.

قال إن حكومة السراج لم تبِد أّي انزعاج. . بوقادوم:
األموُر سارت َكما ينبِغي خالَل زيارِتي ليبيا 

تنظيم ورشات لمراجعة منظومة االتصال
بلحيمر: َسيعاُد الّنظر في قانوِن اإلشَهار



و عمار قردود
د فيه   أصدر رئيس اجلمهورية مرسوًما يحدِّ
نوعية الوظائف التي تنازل فيها عن التعيني لوزيره 
األول عبد العزيز جراد.وكان تبون أعلن، عقب 
تخفيف  »بهدف  أنه  الوزراء،  ملجلس  اجتماع 
للدولة  السامية  املناصب  يف  التعيني  إجراءات 
العمومية  الوظائف  مستخدمي  حركة  وتسريع 
السامية، وقرر حتويل سلطة تعيني عدد معني من 
إطار  يف  وهذا  األول،  الوزير  إلى  الدولة  إطارات 

احترام األحكام الدستورية املعمول بها«.
ووفق املرسوم الصادر يف اجلريدة الرسمية، 
التعيني  صالحية  إليه  حتولت  األول  الوزير  فإّن 
الدواوين  بالوزارات مثل مدراء  يف عدة مناصب 
إلى جانب مناصب تصنف كوظائف  واملفتشني 
عليا يف الواليات باستثناء الوالة والوالة املنتدبني 
يف  الدوائر،  ورؤساء  للواليات  العامني  واألمناء 
فتح  عشية  أخرى  قراءات  وتنبأت  تعالت  حني 
إلى  اللجوء  يتم  أنه قد  الدستور،  ورشة مراجعة 
رئيس  منصب  فيه  يعود  رئاسي،  شبه  النظام 

احلكومة بداًل عن الوزير األول.
يف 2008، مت تغيير تسمية رئيس احلكومة 
املادة  إلى   77 املادة  انطالًقا من  الوزير األول  إلى 
حيث  و1996،   1976  ،1986 دساتير  من   87
بني  العالقات  بتنظيم  املتعلق  التعديل  تضمن 
إلغاء   77 املادة  يف  التنفيذية  السلطة  مكونات 
منصب رئيس احلكومة واالستعاضة عنه مبنصب 
أن  أول. ووضحت معه أحكام أخرى منها  وزير 
يتولى رئيس اجلمهورية تعيني الوزير األول وإنهاء 
للوزير  أكثر  أو  نائًبا  يعني  أن  كذلك  وله  مهامه. 
األول ملساعدة الوزير األول يف ممارسة مهامه، وهو 
الوزير  ويقوم   .)77 )املادة  مهامهم  ينهي  الذي 
األول بتطبيق برنامج رئيس اجلمهورية، وألجله 
ينسق عمل احلكومة التي يقوم باختيارها. وهي 
املواد املنصوص عليها يف الدساتير السابقة، ومينح 
مع  يتشاور  أن  يف  احلق  األول  للوزير  التعديل 
رئيس اجلمهورية لتكييف برنامجه مع مقترحات 

املجلس الشعبي الوطني بعد املناقشة.

 صالحياٌت هاِئلة
 لرئيس الجمهورّية! 

لرئيس اجلمهورية صالحيات رئاسية هائلة 
العزيز  عبد  السابق  الرئيس  دستور  من  ورثها 
بوتفليقة املعدل ثالث مرات على األقل )2002 
صالحيات  ذلك  يف  مبا   ،)2016  -  2008  -
10 صالحيات  الوطني، ويعطي الدستور  الدفاع 
القائد  وهي   ،91 املادة  يف  اجلمهورية  لرئيس 
ويتولى  للجمهورية،  املسلحة  للقّوات  األعلى 
مسؤولّية الدفاع الوطني، ويقرر السياسة اخلارجية 
ويعني  الوزراء،  مجلس  ويرأس  ويوجهها،  لألمة 
البرملانية،  الغالبية  استشارة  بعد  األول  الوزير 
وله  الرئاسية،  املراسيم  ويوقع  مهامه،  وينهي 
أو  العقوبات  تخفيض  وحق  العفو  إصدار  حق 
كّل  يف  الّشعب  يستشير  أن  وميكنه  استبدالها، 

االستفتاء،  طريق  عن  وطنّية  أهّمّية  ذات  قضّية 
عليها،  ويصادق  الدولية  املعاهدات  يبرم  كما 
وأخيرًا يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها 

التشريفية.
اجلمهورية  رئيس  إلى  الدستور  ويضيف 
يف  التعيني  وهي   ،92 املادة  يف  صالحيات 
الدستور،  يف  عليها  املنصوص  واملهام  الوظائف 
الدولة،  يف  والعسكرية  املدنية  والوظائف 
والتعيينات التي تتم يف مجلس الوزراء، والرئيس 
العليا، ورئيس مجلس الدولة،  األول للمحكمة 
اجلزائر،  بنك  ومحافظ  للحكومة،  العام  واألمني 
والقضاة، ومسؤولي أجهزة األمن، والوالة وسفراء 

اجلمهورية واملبعوثني فوق العادة إلى اخلارج.
والتي  »الفرعونية«  الصالحيات  هي  و 
بتوجه  يوحي  الذي  الشيء  كثيًرا،  تبون  انتقدها 
عام نحو تغيير نظام حكم قد يكون شبه رئاسي، 
حملته  خالل  به  صرح  أن  لتبون  سبق  مثلما 
منصب  استعادة  حد  يبلغ  وقد  االنتخابية، 
قبل  اجلزائر  عليه  كانت  مثلما  احلكومة،  رئيس 
لوراري  الدكتور رشيد  2008.ويتوقع  تعديل 
أستاذ القانون الدستوري بجامعة »اجلزائر 1«، يف 
تصريح لــ »أخبار الوطن«، أن يعّدل تبون ضمن 
واخلامس ضمن  الرابع  »الفصلني  املقبل  الدستور 
وأيضًا  والواجبات  احلقوق  ويخصان  األول  الباب 
لـ  ضابطة  مواد  يعدل  قد  وبالتالي  احلريات«، 
»عالقة السلطات الثالث، التنفيذية، والقضائية 
وبالتالي  مطلقة،  سيادة  مينحها  مبا  والتشريعية 
رئيس  منصب  استحداث  إلى  العودة  إمكانية 

احلكومة«.

وزير أّول مكلٌف بالتَّنسيق 
الوزير  صالحيات  اجلزائري  الدستور  يحدد 

احلكومة  عمل  مخطط  يقدم  الذي  األول، 
للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري 
املجلس لهذا الغرض مناقشة عامة. وميكن للوزير 
هذه  ضوء  على  العمل  مخطط  يكّيف  أن  األول 
املناقشة بالتشاور مع رئيس اجلمهورية.كما يقدم 
الوزير األول عرضا حول املخطط نفسه أمام أعضاء 
الشعبي  املجلس  مجلس األمة مثلما وافق عليه 
ما  الئحة حسب  إصدار  له  ميكن  كما  الوطني، 

تنص عليه املادة 94 من الدستور.
وتنّص املادة 95 على أن الوزير األول يقدم 
استقالة احلكومة لرئيس اجلمهورية يف حال عدم 
مخطط  على  الوطني  الشعبي  املجلس  موافقة 
عمل احلكومة، إذ يعني رئيس اجلمهورية - من 

جديد - وزيًرا أّول حسب الكيفيات نفسها.
األول  الوزير  صالحيات   99 املادة  وحتدد 
أعضاء  بني  الصالحيات  توزيع  يف  املتمثلة 
الدستورية  األحكام  احترام  مع  احلكومة، 
وترأس  والتنظيمات  القوانني  تنفيذ  على  والسهر 
التنفيذية،  املراسيم  وتوقيع  احلكومة  اجتماعات 
رئيس  موافقة  بعد  الدولة  وظائف  يف  يعني  كما 
اجلمهورية باإلضافة إلى السهر على حسن سير 

اإلدارة العمومية.

صالحياُت رئيس  الحكومة 
وفًقا لدستور 1996

ورئيسها  للحكومة   1996 دستور  أعطى 
صالحياته  وتتمثل  الصالحيات.  من  مجموعة 
أعضاء  بني  الصالحيات  يوزع  يلي:  فيما 
يرأس  الدستورية،  األحكام  احترام  مع  احلكومة 
القوانني  تنفيذ  على  يسهر  احلكومة،  مجلس 
التنفيذية، يعني يف  املراسيم  يوقع  والتنظيمات، 
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الستعادة توازن السلطة التنفيذية 

َمطالـٌب بالعودة لمنصـب رئيـس 
الُحكومة في التعديل الدستورّي 
شرعت، أمس الثالثاء، أّول حكومة للرئيس تبون برئاسة الوزير األول عبد العزيز جراد في عرض مخطط عملها على 
نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والتصويت على الوثيقة التي تضمنت العديد من النقاط الحساسة، بالتزامن مع 

مطالب سياسيين وخبراء ومختصين بإلغاء منصب الوزير األول وإعادة استحداث منصب رئيس الحكومة.

موفق رباح 
 طالب عدد من السياسيني اجلزائريني من مختلف التوجهات اإليديولوجية، عبر »أخبار 
رئيس  ملنصب  والعودة   ،)2008 يف  )املُستحدث  األول  الوزير  منصب  إلغاء  بضرورة  الوطن«، 

احلكومة كعملية دستورية عامة تساهم يف إعادة التوازن بني السلطات.
و قال النوي خرشي رئيس حركة املجتمع الدميقراطي )قيد التأسيس( إن أكبر مشكلة متس 
بالتوازن بني السلطات الثالثة يف اجلزائر هي استئثار رئيس اجلمهورية بصالحيات ملكية. ودعا 
إلى إلغاء منصب الوزير األول وإعادة بعث وتفعيل منصب رئيس احلكومة يف التعديل الدستوري 

املنتظر.
أما وزير التجارة األسبق الهاشمي جعبوب، فقد رافع لصالح إعادة منصب رئيس احلكومة 
رئيس  أعباء  من  سُيقلل  احلكومة  رئيس  منصب  استحداث  إعادة  إّن  وقال  إيجابياته،  د  وعدَّ

اجلمهورية وُيحدث »نوعا من التوازن بني السلطات، وال أقول الفصل«.
من جهة أخرى، رافع العقيد محمد العربي الشريف رئيس حزب »أفنان« )قيد التأسيس( 
التعديل  يتضمن  أن  ومتنى  احلكومة،  رئيس  منصب  وإعادة  األول  الوزير  منصب  إلغاء  لصالح 

الدستوري املقبل ذلك.

قالوا إنه خطوة إلحداث التوازن بين السلطات 

سياسيـون ُيطالبـون بإلغـاِء 
ل َمنصـــب الوزيــر األوَّ

الحّيات هي ما أّدى إلى إلغاء َمنصب رئيس الُحكومة •أزمة الصَّ

عمار قردود
 قال اخلبير الدستوري عامر 
إّن  الوطن"،  لـــ"أخبار  رخيلة، 
شهد  التنفيذية  السلطة  تنظيم 
آخرها  كان  تعديالت،  عدة 
الدستور  به  جاء  الذي  التعديل 
 2008 يف  املعدل  1996و  سنة 
أن  يالحظ  ما  أن  إال  و2016، 
حتت  متت  الدستورية  املراجعة 
)رئيس  احلاكمة  املؤسسة  تأثير 
لذلك  ونتيجة  اجلمهورية(، 
تفوق  ضمان  أساًسا  مست 
املؤسسة التنفيذية، وباخلصوص 
رئيس  بني  املوجودة  العالقة 

اجلمهورية والوزير األول.
أن  محدثنا  أوضح  كما 
يقوم  احلالي  الدستوري  النظام 
على ازدواجية الهيئة التنفيذية، 
السلطة  أسندت  بحيث 
اجلمهورية  رئيس  إلى  التنفيذية 

مبساعدة الوزير األول، وهذا األخير يتولى مهامه ويستمد سلطته من الدستور.ويتبغي اإلشارة 
املرسوم  مبوجب  مرة  وألول  اإلجراء  هذا  جتسيد  مت  وقد  الوزير.  نائب  منصب  استحداث  إلى 
الرئاسي رقم )149-10( املؤرخ يف 28ماي 2010 املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، وهو اإلجراء 

الذي مت تطبيقه للمادة 77 الفقرة 7 من دستور 1996 املعدل.
وهنا طالب رخيلة بضرورة العودة مجدًدا إلى منصب رئيس احلكومة.

إلحداث توازن بالسلطة التنفيذية.. عامر رخيلة:

البــدَّ مــن العـودِة لمنصـب 
رئيــــس الُحكومــــة 

اعتبرت أن اإلشكال يكمُن في صالحيات الّرئيس.. بن عبو:

ال فرَق بيـن رئيس الُحكـومة 
والوزيـر األّول دستورًيـا

عمار قردود
بني  الفرق  حول  سؤال  عن  رد  يف 
االستغناء  مت  الذي  احلكومة  رئيس  منصب 
مت  الذي  األول،  الوزير  منصب  وبني  عنه 
التنفيذية،  السلطة  مستوى  على  استحداثه 
املتخصصة  عبو  بن  فتيحة  الدكتورة  قالت 
لــ  حديث  يف  الدستوري،  القانون  يف 
فرق  أي  يوجد  الوطن":"دستورًيا، ال  "أخبار 
الوزير  ومنصب  احلكومة  رئيس  منصب  بني 
الوزير األول يف عديد  األول، حيث جند أن 
الدول عبر العالم ُيشرف على تسيير السلطة 
مع  جنب  إلى  جنًبا  يكون  وقد  التنفيذية، 
رئيس اجلمهورية. وعليه، فإن ما يحدث يف 

اجلزائر هو حتديد للصالحيات". 
رئيس  يتمتع  احلالي،  الدستور  يف 
برنامج  وله  الصالحيات  بكل  اجلمهورية 
سياسي قائم بذاته. ويف املقابل، يقوم الوزير 
األول بتنفيذ هذا البرنامج عن طريق إعداد 
مخطط عمل ويعرضه على املجلس الشعبي 

الوطني. ويف حال عدم موافقة هذا األخير على مخطط العمل، فإن الوزير األول يقدم استقالة 
حكومته لرئيس اجلمهورية الذي يقوم بتعيني وزير أول من جديد.

التعديالت،  هذه  إطار  ويف  اجلمهورية،  رئيس  أن  هو  النقاط  هذه  من  استنتاجه  ميكنه  وما 
يتمتع بسلطة سياسية وال يتحمل املسؤولية السياسية، بينما جند أن الوزير األول ليس له أي سلطة 
سياسية لكنه مسؤول أمام املجلس الشعبي الوطني. وهو ما يستوجب ضرورة الفصل بني السلطات 

وإعادة استحداث منصب رئيس احلكومة يف التعديل الدستوري املنتظر.

دعا للّتخفيف من صالحيات الرئيس.. بوزيد لزهاري:

الحيات أدت إلى إلغاِء َمنصب رئيس الُحكومة أزمُة الصَّ
 يف تصريح لــ"أخبار الوطن"، أشار اخلبير الدستوري بوزيد لزهاري إلى وجود اختالل حتى داخل السلطة 

التنفيذية بني صالحيات رئيس اجلمهورية والوزير األّول.
وأفاد لزهاري بأن دستور 1989 كان متوازًنا يف توزيع االختصاص بني رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة، 

إلى غاية اندالع "أزمة الصالحيات" بني املرحوم قاصدي مرباح عندما كان رئيًسا للحكومة والرئيس 
الشاذلي بن جديد بني سنتي 1988 و1989، وصراع َموازين القوى الذي وقع بني رئيس احلكومة األسبق 
مولود حمروش ورئيس اجلمهورية األسبق الشاذلي بن جديد بني سنتي 1988 و1989، والذي كان حول 
د الصراع بني بوتفليقة ورئيس حكومته علي بن فليس مطلع األلفية الثالثة. صالحيات تعيني الوالة. وجتدَّ
وذكر لزهاري أن الرئيس املخلوع بوتفليقة، منذ مجيئه إلى السلطة يف 1999، عمل على جتريد رئيس 

احلكومة من صالحياته، إلى غاية تغيير تسميته إلى "الوزير األّول"، حيث ال ميتلك أّي صالحية سوى تطبيق 
برنامج رئيس اجلمهورية.

و أشار لزهاري: "إن تقوية مؤسسة الوزير األول واالرتقاء بها إلى مؤسسة رئيس احلكومة تقتضي يف 
احملصلة التخفيف من الصالحيات الدستورية امللكية املمنوحة لرئيس اجلمهورية، ومنح أو اقتسام بعضها مع 
هذه املؤسسة حتى ميكنها أن تتحرك بحرية وقوة أواًل، وثانًيا بقدرة شخص الوزير األول نفسه على ملء كل 

املساحات واالختصاصات املخولة له دستورًيا".
عّمـــــار قـــردود
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عّمــــــار  قـــردود
النظر  وجهات  بأن  املستقبل  جبهة  وأفادت 
نقاشا  اللقاء  فتح  حيث  متقاربة،  جاءت 
السياسية  القضايا  العديد من  صريحا حول 
واالجتماعية واالقتصادية والدولية، منها : 
مراجعة الدستور، بناء دولة القانون ومحاربة 
حترير  التعبير،  حرية  دعم  الفساد، 
املرحلة  اجلزائرية يف  اجلالية  دور  االقتصاد، 

رئيس  سّلم  فيما  الليبية.  والقضية  املقبلة 
احلزب وثيقة مكتوبة حول مقترحات احلزب 

يف قضية مراجعة الدستور. 
 

كما استقبل رئيس اجلمهورية، مساء أمس، 
رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد اهلل جاب 
استكمااًل  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر  اهلل 
الشخصيات  مع  يجريها  التي  للقاءات 

واملجتمع  السياسية  األحزاب  وقادة  الوطنية 
البالد  يف  العام  الوضع  حول  املدني، 

ومراجعة الدستور.
خمسة  استقبل  قد  تبون  يكون  وبهذا، 
سفيان  جياللي  بعد  سياسية،  أحزاب 
رئيس حزب جيل جديد وعبد الرزاق مقري 
رئيس حركة مجتمع السلم وسعيدي رئيس 

حزب طالئع احلريات بالنيابة.

الّسنُة المقِبلة وبصناعٍة جزائرية

سونلغاز ُتحّضر إلطالِق عّداد كهربائّي »ذكي« 

أدت  مكهربة  أجواء  العمل  مفتشو  يعيش 
واالحتقان  التذمر  من  حالة  تفشي  إلى 
الشديدين بني العمال نتيجة تردي وضعهم 
جتاهل  واستمرار  واملهني،  االجتماعي 
إليها،  املرفوعة  للمطالب  الوصية  اجلهات 
التضييق  أشكال  كل  ممارسة  إلى  باإلضافة 
على احلريات النقابية، وفًقا لبيان صدر عن 

النقابة أمس الثالثاء.
و أفاد بيان النقابة الوطنية املستقلة ملفتشي 
من  الوصاية  تنصل  »وإثر  أنه  العمل 
باالنشغاالت  التكفل  مجال  يف  التزاماتها 
حتسني  مجال  يف  السيما  إليها،  املرفوعة 
سلسلة  وبعد  للمفتشني،  املادي  الوضعي 
العامني  األمناء  بني  االجتماعات  من 
واملفتشني  للنقابة  التابعني  الوالئيني 

من  جملة  إلى  التوصل  مت  امليدانيني، 
تعليق  من  بداية  التصعيدية،  اإلجراءات 
املزدوجة  املشتركة  الزيارات  كافة  وجتميد 
مهما كان نوعها، وخاصة مع هيئات الرقابة 
 CNAS-CASNOS( حتت الوصاية
- OPREBATPH- CACO-
منحة  استحداث  غاية  إلى   )  BATPH
الزيارات  جميع  وتعليق  لتغطيتها،  خاصة 
غاية  إلى  الليلي  العمل  مبراقبة  املتعلقة 
منحة  واستحداث  العمل  ظروف  حتسني 
خاصة بها مع وجوب توفير األمن )مصالح 
إلى  باإلضافة  الوطني (،  الدرك  أو  الشرطة 
القيام بالزيارات امليدانية العادية واملضادة يف 
حال توفير اإلدارة سيارة املصلحة ليومني يف 
األسبوع بدل يوم واحد، مطالبني املفتشني - 

يف حال تعذر توفير سيارة - توثيق ذلك عن 
طريق إرسالية للمسؤول املباشر، وعدم القيام 
اخلاص  املرسوم  تفعيل  غاية  إلى  بزيارات 
باقتناء سيارة )تفعيل املرسوم التنفيذي رقم 
السيما   15/04/2003 يف  03/178املؤرخ 
املادة 3 و7 منه(، والعمل على رفع التضييق 
املقر،  توفير   ( النقابي  العمل  ممارسة  عن 
ممارسة  أثناء  النقابيني  للممثلني  التفرغ  حق 

نشاطهم («.
وأكد بيان النقابة أنه يف حالة عدم اإلصغاء 
لهجتها  من  النقابة  ستصعد  ملطالبهم، 
األربعاء،  اليوم  من  اعتباًرا  االحتجاجية 
حال  يف  اإلضراب  إلى  باللجوء  متوعدين 
عدم وجود إرادة حقيقية حلل هذه املشاكل 
العالقة.                      عّمـــــار قــــردود

املفتشية  استدعاء  الُقضاة  نادي  استنكر 
وكيل  محمد  بلهادي  العدل  لوزارة  العامة 
اجلمهورية املساعد مبحكمة سيدي أمحمد، 
العام والتماسه  نتيجة مرافعته لصالح احلق 

البراءة لعدد من موقويف احلراك الشعبي.
أمس  صدر  بيان  يف  الُقضاة،  نادي  واعتبر 
أنها  العامة  املفتشية  خطوة  الثالثاء، 
السلطة  الستقالل  التأسيس  مسار  تربك 

أمنهم  يف  النزهاء  القضاة  وتهدد  القضائية، 
مبقتضيات  متس  كما  واملهني،  الدستوري 
لعدم  تكريس  ذلك  أن  معتبرين  الدستور، 

استقاللية السلطة القضائية.
اجلمهورية  وكيل  به  قام  ما  أن  البيان  وأكد 
بالبراءة ال ميكن  التماس  تقدمي  املساعد من 
القانون  من   60 املادة  مبفهوم  كخطأ  إدراجه 
بالسابقة  ليس  أنه  كما  للقضاء،  األساسي 

التي تستدعي املساءلة أمام املفتشية العامة، 
واستشهد بالتماسات عرفتها أنظمة قضائية 
يف عدة دول، منها التماس النائب العام يف 
صندوق  مديرة  الغارد«  »كريستني  مواجهة 
النقد الدولي يف ما يعرف بقضية برنار تابي.
عّمــــــار قـــردود

موفق  رباح
و أوضح بوخلراص، يف  تصريحات صحفية 
أدلى بها على هامش افتتاح الطبعة الثالثة 
املتجددة  والطاقات  الكهرباء  ملعرض 
أن  العاصمة(  )اجلزائر  املعارض  بقصر 
األولي  النموذج  بتصنيع  قامت  سونلغاز 
للصناعات  الوطنية  الشركة  مع  بالشراكة 
االلكترونية »إيني«، التي ستضمن تزويد 
حالًيا  ويتم  األم.  بالبطاقة  الذكي  العداد 
مع  بالشركة  األولي  النموذج  هذا  اختبار 
قبل  املختصة،  البحث  ومراكز  اجلامعات 
موجهة  أسابيع  بغضون  مسابقة  إطالق 
تطوير  يف  الراغبة  الناشئة  للمؤسسات 
هذا العداد.و للتأكد من جناعته ميدانًيا، 
املصمم  الذكي  العداد  هذا  جتريب  سيتم 
من قبل كفاءات وطنية ملدة ستة أشهر، 
البالد  شمال  يف  أحدهما  موقعني  يف 

واآلخر يف اجلنوب.

و ابتداء من 2021، ستشرع سونلغاز يف 
تعميم استعماله وطنًيا، حسب بوخلراص 
العدادات اجلديدة  إنتاج  أن  الذي كشف 
ألجهزة  الوطنية  الشركة  مصنع  يف  سيتم 
التابع  »أ.أم.سي«  واملراقبة  القياس 

للمجمع مبنطقة العلمة.
اجلدير بالذكر أن العداد الكهربائي الذكي 
الكهربائي عن  يسمح مبتابعة االستهالك 
البيانات  ونقل  تسجيل  خالل  من  بعد 
مزايا  أبرز  من  آني.و  بشكل  املفصلة 
شبكة  وجود  مع  التام  تكّيفه  العداد  هذا 
محلية إلنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات 
الطاقة  استهالك  ينظم  حيث  املتجددة، 
والشبكة  احمللية  )الشبكة  املصدرين  من 
تزويد  إمكانية  مع  لسونلغاز(  املركزية 
الشبكة  لفائدة  احمللية  الشبكة  فائض 

املركزية.

شارك يف املسيرة السلمية، أمس الثالثاء، 
وأساتذة وعمال  51، طلبة  الـ  يف طبعتها 
ونشطاء  مستقلة  وتنظيمات  ونقابات 
التشكيالت  بعض  وممثلو  جمعويون 
وجاب  هذا،  مواطنني.  السياسية مع 
اجلزائر  وشوارع  أحياء  مختلف  احلراكيون 
الشهداء  ساحة  من  بداية  العاصمة، 

ووصواًل إلى ساحة البريد املركزي. 
و رفعوا شعارات تطالب ببناء دولة القانون 
التعبير،  وحرية  والدميقراطية  والعدالة 

واملعتقلني  الرأي  معتقلي  سراح  وإطالق 
إلى  باإلضافة  اجلزائر،  يف  السياسيني 
جزائر  وبناء  للنظام  اجلذري  التغيير 
الصحافة  بحرية  طالبوا  جديدة.كما 

وإصالح العدالة. 
التظاهر  من  األسبوعية  احملطة  هذه  وتعد 
فيفري،   22 تسبق  التي  األخيرة  قبل 
نفس  يف  الشعبي  احلراك  انطالق  موعد 

اليوم من 2019.
عّمـــــار قـــردود

ورد يف بيان ألمن والية اجلزائر توضيحات 
أثارت  التي  األبيار«،  »ديك  قضية  بشأن 

جداًل واسًعا تخطى احلدود الوطنية.
مقطع  حول  »توضيًحا  البيان  يف  وجاء 
فيديو مت تداوله عبر بعض مواقع التواصل 
قوات  أن  فيه  جاء  الذي  االجتماعي 
الثالث  احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة 
اجلزائر  والية  ألمن  التابع  الثالث  باألبيار 
مواطن  ديك  بحجز  وقامت  تدخلت،  قد 

بسبب اإلزعاج الذي يحدثه للجيران«.
خلية  توّضح  »وعليه،  البيان  وأضاف 
والية  ألمن  العامة  والعالقات  االتصال 
سنوات  إلى  يعود  املوضوع  أن  اجلزائر 
سنة  من  مارس  شهر  إلى  أي  مضت، 
مصالح  إلى  بالغ  تقدمي  مت  2017، حيث 

قبل  من  باألبيار  الثالث  احلضري  األمن 
بتربية  جاره  قيام  مفاده  اجليران،  أحد 
ديك مبنزله، وأن هذا األخير يحدث ضجة 

وإزعاجا كبيرين«.
الفيديو  يف  جاء  ما  كل  أن  البيان  واعتبر 
الصحة،  من  لها  أساس  ال  مزايدات 
أبدا  تدخل  لم  األمن  مصالح  إن  »حيث 
الطير  حتجز  ولم  منه،  املشتكى  منزل 
تبني  التحري،  وبعد  املوضوع.  محل 
من  هو  الطير  صاحب  جيران  أحد  أن 
وأن  ونشره،  الفيديو  مقطع  بتسجيل  قام 
ليتم  بالصحة،  أبدا  تتسم  لم  تصريحاته 
يف  املفروضة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 

هذا الشأن«.
عّمـــــار قـــردود

أعلنت عن الّتصعيد بدايًة من الّيوم 

نقابة مفِتشّي الــَعمل ُتهدد باإلضراب 

نادي القضاة يستنكر استدعاء وكيل 
الجمهورّية بمحكمة سيدي أمحمد

 استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، صباح أمس الثالثاء، وفًدا عن جبهة املستقبل يقوده 
رئيس احلزب عبد العزيز بلعيد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.ويندرج اللقاء يف إطار 

املشاروات التي يجريها رئيس اجلمهورية حول الوضع العام يف البالد ومشروع تعديل الدستور.

ر مجمع سونلغاز إلطالق عداد كهربائي »ذكي« من إنتاج  يحضِّ
وصنع جزائري 100 باملائة ابتداء من2021، حسبما أفاد به 

الرئيس املدير العام للمجمع، شاهر بوخلراص.

المسيرة الـ 51 لَحراك الطلبة:
تجديُد الَمطالب بالّتغيير الِجذري 

وبناِء جزائَر جديدة

المديرية العامة لألمن الوطني ُتوضح:
قضية »سردوك األبيار« َتعود 

إلى مارس 2017



جمال بوالديس

الوالئية  اللجنة   ، أمس  فشلت، 
 ، سكيكدة  والية  والي  أوفدها  التي 
إلى مقر بلدية بني زيد من اجل إقناع 
محتجني من سكان قرية »اقنة« بإنهاء 
رفع  و  البلدية  مقر  أمام  اعتصامهم 
يصرون  إصرارهم   أمام  عنها  احلصار 
متمسكني  أسبوع،  منذ  غلقها  على 
مطالبهم  لنقل  الوالي  بحضور 

املشروعة- حسب تصريحاتهم .
اللجنة التي قادها إطارات الوالية و 
عدد من املديرين التنفيذين  للتحقيق 
جتمع  أكبر  ثاني  قاطنو   مطالب   يف 
سكاني يف البلدية، من النقائص التي 
يعانون منها سواء يف  التزود بالكهرباء 
سكنية  جتمعات  عن  تغيب  التي 
بكاملها أو مياه الشرب التي متر شبكات 
مباشرة  بجوارهم  القل  بلديات  تزويد 
من سد بني زيد وال يشربون هم منها، 
الريفي  السكن  رفع حصة  جانب  إلى 
و أمور تنظيمية اخرة تتعلق بالتحسني 

احلضاري و حقوق قالوا بانها مشروعة 
فشلوا يف إقناع اعضاء اللجنة الوالية، 
بحضور  احملتجني  ممثلي  متسك  حيث 
و  وعودهم  جتسيد  قصد  الوالية  والي 
ممثلي  قدمها  التي  الضمانات  رفضوا 

الوالي سوءا من الوالية أو حتى املديرية 
مبطالب  مباشرة  املعنني  التنفيذين 
احملتجني حيث رفضوا فتح مقر البلدية 
االحتجاجات  يف  استمرارهم  أكدوا  و 

متوعدين بالتصعيد.
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لجنة والئية تفشل في إنهاء احتجاج 
بلدية بني زيد بسكيكدة

حجزت مصالح الدرك الوطني بتبسة 
يوم أمس عدة قطع أثرية بحوزة شخصني 
على  التنقيب  و  احلفر  بعمليات  يقومان 
واد  مشة  منطقة  مستوى  على  اآلثار 
يقومون   ، بتبسة  الونزة  بلدية  القصب 
و  بعد  األثرية،  القطع  عن  بالتنقيب 

بعد  على   العثور  مت  املنزل  محيط  متشيط 
و  احلفر  موقعي   على  متر   400 حوالي 
من  جلرار  أجزاء   اآلثار ،  على  التنقيب 
مختلفة  قطعة  بــ15  عددها  يقدر  الفخار 
نقدية  قطع  أربع  و  األحجام  و  األشكال 
البزنطية  و  للفترة  يعود  زيتي  و   مصباح 

كذا جرة من الفخار صغيرة احلجم عمقها 
قطع  أربع  و  القدمية   للفترة  تعود  11سم 
نقدية من البرونز  و كذا قالدة تتكون من 

عقد من النحاس و الزجاج األزرق.
فيروز رحال

تـبسة
حجز قطع أثرية تعود للحقبة البيزنطية

قسنطينة
مصرع شاب سقط من على بناية

تعرض شاب يف العقد الثاني من العمر الى سقوط من علو أحدهما مميت 
بلدية عني   02 165 مسكن عمارة  وقع بحي  االول  منفصلني،  ، يف حادثني 
السمارة دائرة اخلروب ، متثل يف سقوط ضحية من الطابق الثاني لعمارة من علو 
27 سنة متويف  العمر  10 متر ،الضحية ع-ج من جنس ذكر يبلغ من  حوالي 
احلماية  طبيب  طرف  من  وفاته  من  التأكد  ،مت  السقوط  إثر  على  املكان  بعني 
تعرض   اخلدمات حريشة عمار، يف حني  متعددة  عيادة  إلى  نقله  مت   ، املدنية 
شاب آخر إلى إصابات خطيرة بعد سقوطه من الطابق السادس لعمارة يف طور 
االجناز بحي زواغي سليمان بقسنطينة ، الضحية ب-إ من جنس ذكر يبلغ من 
العمر 24 سنة متعدد اإلصابات على إثر السقوط ، حيث مت نقله الى مستشفى 

قسنطينة اجلامعي لتلقي العالج.

العثور على جثة شيخ بعد اختفائه أسبوعا
تدخلت مصالح احلماية املدنية بقسنطينة بالقرب من املنطقة الصناعية باملا 
طريق معبر ماسينيسا ، من أجل إجالء جثة شخص وجد ملقيا على األرض 
،يتعلق األمر بالضحية د –س من جنس ذكر يبلغ من العمر 74 سنة، متويف 
بعني املكان ليس عليه آثار عنف أو إصابات حيث مت التأكد من وفاته من طرف 
طبيب احلماية املدنية ، و نقل إلى مصلحة حفظ اجلثث املستشفى اجلامعي 
ابن باديس قسنطينة، فيما فتحت املصالح االمنية حتقيقا للوصول إلى األسباب 

احلقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وانتحار أربعيني بحبل داخل منزله بصالح 
دراجي

تدخلت مصالح احلماية املدنية بقسنطينة بحي صالح دراجي القدمي ،من 
أجل ضحية وجد مشنوقا يف فناء املنزل بواسطة حبل معلق يف شجرة ،الضحية 
س-ش من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة متويف بعني املكان ،مت نقله إلى 
مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى محمد بوضياف  باخلروب، فيما فتحت املصالح 

األمنية حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادثة.
خديجة بن دالي

مهندسو النظافة  بالخروب في إضراب لـ 
10 أيام

عن  إضرابا  باخلروب  للنظافة  العمومية  املؤسسة  عمال  أمس،  يوم  شن 
العمل، بعد التماطل الذي عرفه تنفيذ االتفاقية اجلماعية التي مت إبرامها بني 

إدارة املؤسسة والفرع النقابي.
دينار  ألف   18 بـ  ادني  كحد  تسقيفه  و  األجر  يف  بالرفع  االتفاق  يقض  و 
جزائري، كما مت االتفاق على الزيادة يف منحة القفة لتصبح 300 دينار، وهي 
وعدم  املالية  السيولة  توفر  عدم  بحجة  الساعة  غاية  إلى  تنفذ  لم  التي  املطالب 
بالرغم من وجود محضر اجتماع  بلدية اخلروب  املستحقات من  حتصلهم على 
وممثل  اخلروب  دائرة  ورئيس  بالنيابة  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  بحضور 
عبد  السابق  قسنطينة  والية  والي  طرف  من  كمبعوث شخصي  احمللية  اإلدارة 
السميع سعيدون والذي حرص على وجوب إمضاء وضعيات األشغال املنجزة 
من طرف املؤسسة يف اجل ال يتعدى 48 ساعة . ، وحسب بيان النقابة الذي 
حتوز أخبار الوطن نسخة منه ، فانه تقرر الدخول يف إضراب ملدة 10 أيام وسيتم 

التصعيد يف حالة عدم تطبيق محتوى االتفاقية اجلماعية وما ترتب عنها.
خديجة بن دالي

بجاية
توقيف عصابة مختصة في السطو على 

المحالت  بأوقاس
ألمن  التابعة  أوقاس  دائرة  ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
مختصة يف  قضائيا  مسبوق  يقودهم  أشرار  وضع حد جلماعة  من  بجاية  والية 
سرقة احملالت التجارية تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني 21 و 
34 سنة، منحدرين من والية داخلية، تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل 
شكوى بخصوص تعرض محل جتاري )مخبزة( للسرقة ليال من طرف مجهولني 
أين أستول الفاعلون على صندوق النقود والذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، بعد 
تنقل عناصر الشرطة إلى عني املكان والقيام باإلجراءات الالزمة مت فتح حتقيق 
ومكان  الفاعلني  هوية  حتديد  على  التحقيقات  أسفرت  أين  القضية  يف  معمق 
تواجدهم، ليتم مداهمة املكان وتوقيفهم بوسط مدينة أوقاس، التحريات أثبتت 
بأن الفاعل الرئيسي مسبوق قضائيا ومعروف لدى مصالح الشرطة بعدة قضايا 
مماثلة، وقد مت إجناز ملف قضائي ضد املشتبه فيهم ألجل قضية تكوين جمعية 
جتاري  محل  داخل  من  بالسرقة  متبوع  وجنايات،  اإلعداد جلنح  أشرار ألجل 
بإستحضار مركبة، مع توافر ظرف الليل، ومت تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى 
محكمة بجاية املختص إقليميا وبعد جلسة املثول الفوري صدر ضدهم عقوبة 

عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20 الف دينار.
بـــلقاسم.ج

 بلدية مغلقة مند أسبوع ومطالب بحضور الوالي

احلرس  أعوان  من  العشرات  نظم 
احتجاجية  وقفة  تبسة  لوالية  البلدي 
الرئيس  خاللها  طالبوا  الوالية  مقر  أمام 
تبون والسلطات املعنية بالتدخل لتحسني 

أوضاعهم االجتماعية.
واعتبر ممثل التنسيقية الوطنية للحرس 
عناصر  أغلب  أن  تبسة  بوالية  البلدي 
احلرس البلدي يعيشون ظروف اجتماعية 

مزرية يف ظل عدم استفادة العشرات منهم 
من السكن و ضمن برامج مختلف أجهزة 
انشغاالتهم  ضمن  من  أن  مضيفا  الدعم 
يف  االجتماعي  بحقهم  يطالبون  فهم 
برحالت   خاصة  تخفيضات  و  العالج 
األمراض  أصحاب  منهم  خاصة  العالج 
احلمامات  يف   العالج  وكذا  املزمنة 
املعدنية ناهيك عن أعادة النظر يف منحة 

التقاعد وغيرها من احلقوق التي وصفوها 
باملهضومة.

وكان قد اجتمع عدد من ممثلي احلرس 
البلدي مع والي الوالية مستمعا إلى كل 
بنقل  أين وعدهم  انشغاالتهم و مطالبهم 
يف  الوصية  اجلهات  إلى  انشغاالتهم 

محاولة إليجاد حل يرفع عنهم الغنب
فيروز رحال

أعوان الحرس البلدي  يحتجون

دائرة  أمن  عناصر  أمس  أول  أوقف 
العوينات بتبسة أربعة أشخاص تورطوا يف 
محاولة قتل عشريني بعد  عملية واحتجاز  
إثر  على  حتقيق  فتح  بعد  وهذا  وتعذيب، 
تعرض شخص إلعتداء بالسالح األبيض 
مختلف  يف  إصابات  عدة  إلى  أسفرت 
أنحاء جسمه األمر الذي تطلب نقله إلى 
املستشفى اجلامعي بوالية عنابة، عناصر 
األمر متكنوا من توقيف املتورطني يف ظرف 

قياسي والذي تتراوح أعمارهم ما بني 19 
و 30 سنة  فيما بقي شخص آخر يف حالة 
فرار حيث   حجزت بحوزتهم أداء اجلرمية 
و بخاخة غاز  و هاتف نقال يحتوي على 
و  االحتجاز  عملية  تبني  فيديو  مقاطع 
من  الضحية  إليها  تعرض  التي  التعذيب 
قبل املشتبه فيهم . اجلهات األمنية قدمت 
احلال  تكوين  قضية  يف  املوقوفني  بدورها 
طريق  عن  االختطاف  و  أشرار  جمعية 

االستدراج و االحتجاز مع التعذيب متبوع 
مبحاولة القتل العمدي مع سبق اإلصرار و 
الترصد و التقاط صور و فيديوهات مخلة 
رضا  دون  للجمهور  نشرها  قصد  باحلياء 
الضحية مع اقتحام حرمة منزل و املشاركة 
اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  اجلناية،  يف 
لدى محكمة العوينات أين مت إيداع ثالثة 
من  رابعهم  استفاد  فيما  احلبس  منهم 

اإلفراج.                    فيروز رحال

توقيف 4  أشخاص حاولو قتل شاب

بومرداس
مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح في حادثي مرور

ال يزال إرهاب الطرقات يسقط املزيد من القتلى واجلرحى ببومرداس، حيث سجلت مصالح احلماية املدنية خالل 48 ساعة األخيرة، 
مقتل شخصني وإصابة إثنني آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة بكل من خميس اخلشنة وأوالد موسى. احلادث األول، حسب ذات املصالح، 
سجل أول أمس، مبدينة خميس اخلشنة التي تأتي على رأس القائمة يف كل حصيلة حوادث، جنم عن دهس سيارة لفتاتني، خلف وفاة 
الثاني، فقد سجل يف حدود التاسعة ليال على مستوى الطريق االجتنابي بودواو ـ زرالدة،  الثانية بجروح. أما احلادث  واحدة وإصابة 
وحتديدا باملكان املسمى قارة مصطفى التابع إقليميا لبلدية أوالد موسى، خلف وفاة السائق، يف منتصف الثالثينيات من العمر، إصابة 

شخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة  بجروح.
سميرة مزاري
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بلغت نسبة االرتفاع 62 % خالل 2019

1700 حركة احتجاجية  بينها 308 
مسيرة سلمية في الحراك الشعبي

سجلت والية قسنطينة ارتفاعا في عدد الحركات االحتجاجية المسجلة خالل سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، حيث تم 
تسجيل ارتفاع بنسبة 62.30 بالمائة ، بـ 1701 احتجاج مقابل 1048 احتجاج خالل سنة 2018 .

خديجة بن دالي

ومن بني االحتجاجات التي عرفت 
 64 ب  التجمعات  هي  ملحوظا  تزايدا 
و   2018 سنة  فقط   15 مقابل  جتمع 
لتصل  الطرقات  زيادة حاالت عدد غلق 
سنة   415 كانت  ان  بعد    541 إلى 
املسيرات  عدد  إليها  يضاف   ،2018
السنة  مسيرة خالل   34 تسجيل  مت  أين 
املاضية و 56 عملية تخريب . وحسب 
بوالية  األمن  ملصالح  األخيرة  احلصيلة 
ندوة  خالل  قدمتها  والتي  قسنطينة 
تربع  عن  األرقام  كشفت  صحفية، 
عديد  رأس  على  االجتماعي  القطاع 
االحتجاجات  عرفت  التي  القطاعات 
أخدت  حيث   519 بـ  باملائة   30 بنسبة 
ب  فيها  األسد  حصة  قسنطينة  بلدية 
359 احتجاج، بعدها قطاع اإلدارة احمللية 
املستشفى  عمال  فيهم  مبا  24باملائة  
 ، احتجاج   405 ب  البلدي  واحلرس 

قطاع التربية والتعليم 20 باملائة ب337  
 ، 100 العالي  التعليم  قطاع  احتجاج ، 
وأخيرا قطاع الصحة بـ 32 احتجاج. أما 
الرابعة  املرتبة  يف  فيأتي  الشعبي  احلراك 
بنسبة 18 باملائة حيث عرف 308 مسيرة 
بـ  الريادة  على  قسنطينة  بلدية  تربعت 
142 مسيرة ثم بلدية اخلروب بـ 81 مسيرة 
وعني سمارة بـ 33 مسيرة. وبالرغم من 
ما تشهده والية قسنطينة يف مجال  كل 
حفظ النظام وكذا احلركات االحتجاجية 

والية  أمن  مصالح  تبقى  يوميا  املسجلة 
مجندة ومسيطرة على الوضع يف مواجهة 
العام  بالنظام  اإلخالل  محاوالت  كل 
التي واكبتها من خالل تعيني تشكيالت 
والتي كانت  تطورها  دون  للحيلولة  أمنية 
لسنة  نظام  عملية حفظ   1122 مبجموع  
خالل  نظام  حفظ  617عملية  و   2019
ومتابعة   2018 سنة  من  الفترة  نفس 
احلركات  أشكال  ومختلف  اإلضرابات 

االحتجاجية.

بحي  الثالث  الشطر  سكان  يعاني  
بوزيان بوالية قسنطينة  ببلدية حامة  بكيرة 
السكان  تساءل  حيث  التهيئة  انعدام  من 
مشروع  أي  من  الشطر  حرمان  سبب  عن 
بالبلدية،  األحياء  باقي  غرار  على  تنموي 
رفعوها  التي  ملطالبهم  االلتفات  عدم  وكذا 
على  استمرت  سابقة  احتجاجات  خالل 

مدار العام املاضي دون نتيجة تذكر
 و قال السكان يف لقاء مع »أخبار الوطن« 
انه  بالرغم من الوقفات االحتجاجية اخرها 
ديوان  أمام  اجلاري  األسبوع  بداية  كانت 
الوالي  للمطالبة بتجسيد الوعود التي تلقوها 
على مدار السنوات املاضية. وطالب سكان 

الشطر الثالث بحي بكيرة ببلدية حامة بوزيان 
بوالية قسنطينة، السلطات احمللية بااللتفات 
مباشرة  انتظار  يف  الزالت  التي  ملنطقتهم 
أشغال تهيئة الطريق وتزفيتها، وهو املشروع 
الذي وعدوا به قبل سنوات ولم يجسد لغاية 
الساعة على الرغم من استفادة أحياء قريبة 
احتجوا  أنهم  ذكروا  حيث  البلدية،  بذات 
سنوات  مدار  على  املشكلة  هذه  بسبب 
طويلة وهي االحتجاجات التي لم تأت بأي 
الطرق  مع  معاناتهم  لتستمر  تذكر،  نتيجة 
سنة.  ثالثني  مدار  وعلى  الفصول  كل  يف 
 « جريدة  إلى  حديثهم  يف  املعنيون  وكشف 
الثالث  الشطر  مشاكل  عن  الوطن«  أخبار 

املياه  شبكات  اهتراء   من  يعاني  والذي 
أي  من  تستفد  لم  والتي  الصحي  والصرف 
برنامج للمعاينة أو التجديد، وبعدما كللت 
ومشروع  للحي  تقنية  بدراسة  احتجاجاتهم 
ليتوقف  وانطلق  مليار   2 من  أزيد  مبيزانية 
أو  تبريرات  أي  تقدمي  دون  فجائي  بشكل 
شروحات للسكان، الذين ملوا الوضع الذي 
تعرفه منطقتهم التي ال تبعد كثيرا عن وسط 
مدينة قسنطينة غير أنها تعيش تخلفا تنمويا 
كبيرا، حيث هددوا بالتصعيد وقطع الطريق 
من  املزيد  تسجيل  حال  يف  املقبلة  املرة  يف 

التقاعس اجتاه مشاكلهم.
خديجة بن دالي

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

االجتماعية عبر الدوائر بالوالية .
عن  الغنب  لرفع  العملية  هذه  وتأتي 
من  ذرعا  ضاقت  التي  العائالت  آالف 
فيها  تتخبط  التي  املزرية  السكنية  احلالة 
مختلف  ستستفيد  أين   ، سنوات  منذ 
من  التي  احلصص  هذه  من  البلديات 

شأنها أن ترفع الغنب عن العائالت املعوزة 
 ، والهشة  املهترئة  البيوت  تقطن  التي 
املتواصلة  اإلجراءات  إطار  يف  وذلك 
لاللتزام بتعليمات احلكومة والوزارة لتوزيع 
نهاية  قبل  واملنتهية  املنجزة  احلصص 

الثالثي األول من العام احلالي .
البرج حصة  الوالية  وستنال عاصمة 
بصيغة  سكنية  وحدة  ألف  مبعدل  كبيرة 
سيتم  والتي   ، ايجاري  عمومي  سكن 
شهر  منتصف  قبل  قائمتها  عن  االعالن 
مارس ، وهو األمر نفسه لدائرة بئر قاصد 

بـ  األسد  على حصة  التي حتصلت  علي 
1400 وحدة سكنية موزعة عبر بلدياتها 
وسيدي  خليل   ، علي  قاد  بئر  الثالث 
مبارك . باالضافة الى 350 وحدة ببلدية 
بلدية  استفادت  بينما   ، الوادي  رأس 
 510 قدرها  اجمالية  حصة  من  مجانة 
بالنسبة  ذاته  احلال  وهو  اجتماعي  سكن 
على  حتصلت  التي  تاغروت  عني  لدائرة 
حصة قدرها 395 وحدة من منط السكن 

العمومي االيجاري .
صفاء كوثر بوعريسة

ساعات  ويف  األول  أمس  التمس 
الليل املتأخرة النائب العام لدى محكمة 
سنوات   7 عقوبة  تطبيق  بقاملة  اجلنح 
سجنا نافدة ملدير الصحة األسبق بالوالية 
االجهزة  لتوزيع  شركة  صاحب  وممون 
تطبيق  التمس  حني  يف  الطبي،  والعتاد 
الطارات  نافدة  حبسا  سنوات   3 عقوبة 

و مدراء مؤسسات الصحة اجلوارية الذين 
تورطوا يف قضية فساد طالت اقتناء أجهزة 
لفائدة  الشروط  لدفتر  مطابقة  غير  طبية 
جويلية  شهر  الصحية.  املؤسسات  عديد 
الفارط. حيثيات القضية التي مت تأجيلها 
مرتني، تعود إلى معلومات وردت للنيابة 
غير  امتيازات  منح  بخصوص  العامة 

فتح  وبعد  الشروط،  دفتر  ومخالفة  مبررة 
اكتشاف  مت  القضية،  يف  معمق  حتقيق 
وصولها  دون  جتهيزات  استالم  محاضر 
انقضاء  رغم  الصحية  املؤسسات  إلى 
مواعيد استالمها بالرغم من تلقي املمون 

مستحقاته على أكمل وجه.
خديجة بن دالي

قسنطينة 
تدهور الطرقات يثير استياء سكان »حي بكيرة« 

برج بوعريريج 
توزيع 55 ألف سكن قبل شهر مارس المقبل

قالمة
التماس 7 سنوات سجنا لمدير الصحة األسبق

عنابة

مير البوني الجديد يتعهد 
بالنهوض  بالتنمية

البوني اجلديد »عبد  لبلدية  البلدي  الشعبي  أكد رئيس املجلس 
املجيد بن سعدون »عزمه العمل على النهوض ثنمويا باحياء البلدية 
والربط  التحتية  البنى  مشاريع  بعث  خالل  من  االطراف  املترامية 
احياء  يف  للمواطن  املعيشية  الظروف  لتحسني  الشبكات  مبختلف 
من  وغيرهم  ماي  واول  والشابية  بوزعرورة  الصرول،   ، مركز  البوني 

التجمعات السكنية االخرى.
مراسيم  هامش  على  الوطن«  اخبار  ل«  سعدون«  »بن  واضاف 
العزيز » بان  للبلدية خلفا للمير االسبق »لطرش عبد  تنصيبه رئيسا 
البلدية تتطلب تكاثف جهود اجلميع من منتخبني ومسؤولني ومجتمع 
املواطن يف  اليها  التي يسعى  الثنمية احلقيقية  مدني ومواطنني لعث 

شتى املجاالت من اجل استرجاع الثقة ما بني املنتخب واملواطن.
ف سليم

تجمعات ريفية جماعية تستفيد من 
مشاريع  التهيئة

عن  عنابة  لوالية  املعمارية  والهندسة  التعمير  مديرية  أعلنت 
املختلفة  والشبكات  الداخلية  للطرق  االعتبار  اعادة  أشغال  تواصل 
الوليد وذلك من  بن  ريفي خالد  44 مسكن  بـ  املتعلقة   ) VRD(
املنازل  ربط  غرار  على  الشبكات  مبختلف  الربط  على  العمل  خالل 
الريفية بشبكة قنوات الصرف الصحي قبل تعبيد الطرقات واملسالك 
الداخلية للحي .وحسب مصادرنا امس فان املشروع سيتم استالمه 
املقاولة  طرف  من  عليه  واملوقع  الشروط  دفتر  يف  احملددة  االجال  يف 
العملية  هذه  .وتاتي  وساق  قدم  على  اجلارية  اإلجناز  بعنلية  املكلفة 
لتضع حدا ملعاناة املواطنني من تدهور وضعية احلي الذي كان يعاني 
من غياب التهيئة احلضرية واالنارة املنزلية والعمومية والربط مبختلف 
الشبكات على غرار قنوات الصرف والكهرباء والغاز . من جهتها ال 
مصادر  وحسب  التهيئة  بها  تنعدم  ببوزعرورة  ريفية  احياء  عدة  تزال 
محلية فان تقرير مت اعداده وارسل لوالي والية عنابة برميي جمال الدين 
التي  من اجل تخصيص اغلفة مالية العادة االعتبار لتلك االحياء 
تفتقر التاهيئة احلضرية مند 2006 تاريخ استالم املواطنني للسكنات.
ف سليم

إنشاء 10 منذوبيات بلدية  قريبا
كشف رئيس بلدية عنابة »مرابطي الطاهر«  لـ«اخبار الوطن« عن 

إنشاء عشر مندوبيات بلدية عبر احليز الترابي إلقليم بلدية عنابة .
مشروع  وتقدمي  عرض  هامش  على  البلدية  رئيس  تصريح  وجاء 
املشروع  تقدمي  بان  مؤكدا  البلدية.  مبقر  بلدية  مندوبيات  عشر  إنشاء 
يف  املؤرخ   258|16 رقم  التنفيذي  للمرسوم  تطبيقا  يأتي  الذي 
البلدية  املندوبيات  إنشاء  كيفيات  يحدد  والذي   2016|10|10
وتعيني حدودها ويحدد قواعد تنظيم املندوبيات وامللحقات البلدية، 
العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  تعليمة  كذلك 
القطاعات  باستبدال  املتعلقة   2019|12|9 املؤرخة يف   3396 رقم 
مشروع  تقدمي  من  الهدف  بان  ليضيف  بلدية.  مبندوبيات  احلضرية 
إنشاء مندوبيات بلدية عشرة بإقليم بلدية عنابة ارساء تنظيم محكم 
لتسيير الشؤون العامة و حتقيق فاعلية أكثر يف تقدمي اخلدمة العمومية 
وتعزيز مخططات التدخل لتلبية االحتياجات العامة وتقريب اإلدارة 
من املواطن كما أن الدراسة أوضحت أن التقسيم اجلديد يراعى فيه 
و انسجام املناطق احملددة )املندوبيات( من اجلانب العمراني و طبيعة 
االحتياجات يف مجال اخلدمة العمومية و التجمعات الثانوية عبر إقليم 
البلدية، نطاقات تأثيرها لضمان فعالية وجناعة املرفق العمومي كما أن 
هذا التقسيم اجلديد حسب املشروع املعروض أعتمد فيه على وضع 
برمجة  الكبرى،وكذا  احملاور  خاصة  املعالم  واضحة  جغرافية  حدود 
عدا  ما  الواحدة(  املندوبية  هكتار   200 حوالي   ( متقاربة  مساحات 
املندوبيات رقم ستة، سبعة وعشرة على اعتبار أن املساحة الكبرى بها 
متثلها مساحة غابية. واجلدير باالشارة ان االجتماع التشاوري الدي 
مت تنظيمه عرف حضور املصالح غير املمركزة املؤهلة للدولة طبقا للمادة 
5 من املرسوم التنفيذي السالف الذكر )املديريات الوالئية( باألصالة 

إلى منتخبي بلدية عنابة.
ف سليم
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أخبار السر ايا

 أفادت مصادر موثوقة لـ«أخبار الوطن« أن طلبة جزائريين دخلوا 
العزل  إلجراء  ُيخضعوا  أن  دون  الصين  من  قدمين  الوطني  التراب 
الصحي. يذكر أن الطلبة القادمين من الصين دخلوا الجزائر عبر مطار 
هواري بومدين الدولي دون اإلفصاح بأنهم استهلوا رحلتهم انطالًقا من 
الصين، حتى ال يتم إخضاعهم للفحوص الضرورّية وهم اآلن طلقاء. 
يذكر أن فترة حضانة فيروس »كورونا« تمتد أسبوعين، قبل ظهور 

األعراض على المصاب!

 تنقل بعض من قدماء الالعبين والفاعلين في الرياضة الجزائرية إلى بلدية سيدي 
أوالد سيدي ميهوب بغليزان لتقديم التعازي، ولمساندة عائلة بن عدة إبراهيم شهيد 
الواجب الوطني، الذي تصدى وأفشل محاولة دخول مركبة مفخخة إلى ثكنة بتيمياوين 
الحدودية ببرج باجي مختار،  في عمل بطولي كلفه حياته.شجاعة الفقيد لقيت إشادًة 
شعبية كبيرة واعترافا صريحا ببطولة الجندي الشهيد، حتى من قبل الرياضيين على 
غرار نجم الخضر سنوات الثمانينيات فضيل مغارية وكذا الحكم الدولي السابق محمد 
أوالد سيدي ميهوب  بلدية  الرياضيين وجمعا غفيرا من مواطني  أن  يذكر  حنصال. 
كما  لعائلته،   وتكريما  الفقيد  بشجاعة  اعترافا  الفقيد  لوالدة  االعتراف  قّدموا وسام 

أهدوها »عمرة«، في أجواء مؤثرة وحزينة.

 ! أخـيـرا.. الـجامعـة َتـشـعُّ

بوزارة  الوقاية  مدير  أكد 
يوم  فورار،  جمال  الصحة 
لم  الساعة  “لحد  أنه  أمس، 
لفيروس  أعراض  أي  تظهر 
الوافدين  الطلبة  كورونا على 
من الصين، البالغ عددهم 31 
بفندق  والموجودين  مواطنا 

المرسى« رفقة 17 أجنبيا.
ويأتي هذا التصريح للرد 
تنتشر  التي  اإلشاعات  على 
على  واألخرى  الفينة  بين 
االجتماعي  التواصل  مواقع 

منذ بروز فيروس كورونا.

 ديـك األبيــــار والســفيـــر 
 »BBC« فـــــــــي الـــــ

اإليطالي  السفير  أوضح  حيث  اإليطالية،  السفارة  األبيار  ديك  صدى  بلغ   
المتداول عن  الفيديو  أن تسجيَل  البريطانية،  لقناة »بي بي سي«  في تصريح 
الديك، والقول بأنه أزعج دبلوماسية إيطالية غير دقيق. وأضاف أن القضية تعود 
بدايتها إلى 2017، وأنها تتعلق بمواطنة إيطالية تعيش في حي األبيار، وليس 
يحبون  إيطاليين  من  فيها  يعملون  ومن  السفارة  إن  المتحدث  وقال  بالسفارة. 

الحيوانات، ويقدمون الرعاية لعدد كبير من القطط واألسماك والسالحف.

الكاتب  استحسن 
واألكاديمي محمد لمين بحري 
بجائزة  مشروع خاص  إقامة 
العربية  واللغة  اآلداب  قسم 
بجامعة  األدبي  لإلبداع 
بسكرة، حيث قال »هذه السنة 
نخصص الجائزة ألقسام كلية 
اآلداب واللغات، والعام القادم 
ستخصص لجميع طلبة أقسام 
األعوام  وفي  بسكرة،  جامعة 
الالحقة ستشمل طلبة جامعات 
المشروع  إن  قائال  الوطن«، 
من  فيه  ُيستثمر  أن  يستحق 

أجل تخريج طلبة مبدعين.

جعبوب،   الهاشمي  األسبق  التجارة  وزير  طالب   
األول  أمس  السلم السابق،  مجتمع  رئيس حركة  ونائب 
حول  السياسية  الندوة  في  له  مداخلة  خالل  اإلثنين، 
بالحامة،  الوطنية  بالمكتبة  انعقدت  التي  الدستور  تعديل 
تنّص  التي  الدستور  من   177 المادة  تفعيل  بضرورة 
بمحاكمة  تختص  للدولة،  عليا  محكمة  » تؤسس  على 
وصفها  يمكن  التي  األفعال  عن  الجمهورية  رئيس 
بالخيانة العظمى،  والوزير األول عن الجنايات والجنح 
التي يرتكبانها بمناسبة تأدية مهامهما«،  ويحّدد قانون 
عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها 

وكذلك اإلجراءات المطبقة.

الــجــــزائــُر   عــــَصــّيـــــة!

اإلمــارات.. للـهــروب 
مــن كـــــــورونــا!

بوتفليقة حاضٌر في 
اجتماع الحامة!

الشــــــهيُد 
يبــــــــرُّ 
بــوالـد تـه 
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 األهالي  مهددون بالموت ردمًا بسبب االنهيارات

الرمال تحاصر قرى وادي سوف

رشيد شويخ

املهندسني  من  عدد  أوضح  و 
ألخبار  سوف  وادي  يف  املعمارين 
الوطن ،أن عديد التجمعات السكانية 
املناطق  عن  منها  البعيدة  تلك  خاصة 
 ، الوادي  والية  يف  الهامة  الزراعية 
ونسة  ميه  لبلديات  التابعة   كالقرى 
قشة  بن   ، املاء  العلندة،دوار  وادي   ،
، و حاسي  خليفة  خير مثال لظاهرة 
تؤكد  و   ، البيوت  على  الرمال  زحف 
سكان  من  العديد  إفادات  ذلك  على 
كسحبان  الظاهرة  من  املتضررة  القرى 
احلرايزة   و  الغنامي  و  الغزالة  أميه  و 
بأنه يتم  تسجيل  انهيارات كثيرة يف  
البيوت  من  لعدد  اجلدران  و  الغرف 
يندر  احمللية،  أين  البناء  مبواد  املنجزة 
تلك  يف  املسلح  االسمنت  استعمال 
الشرقي  العرق  بقلب  املتواجدة  القرى 
تكدس  إلى   ذلك  ويرجع  الكبير، 
حجمها  يزداد  والتي  حولها   الرمال 
يشكل  ما   ، أخرى  بعد  سنة  ووزنها 
على  وعوضا  كون  عليها  كبيرا  ضغطا 
وزن  الذي يكون بال  بالهواء  أنها حتاط 
، حتاصر بقناطير من الرمال مايضعف 
فاإلنهيار  التشقق  يف  وتبدأ  قواتها  من 
على املدى املتوسط والبعيد ، وما يزيد 
العظمى  الغالبية  أن  املشهد  قتامة  من 
من هذه  التجمعات السكانية املذكورة 
على  املناطق  أفقر  خانة  تصنف  يف   ،
من  املوصوفة  و  الوطني،  املستوى 
قبل   من  مهملة  بأنها   قاطنيها  قبل 

السلطات احمللية .
 ويذكر األهالي مبرارة بأنهم و أمام 
كاسحات  اكتراء   عن  التام   عجزهم  
الرمال  و جرف تلك الكميات الضخمة 
من الرمال  بعيدا عن بيوتهم ، يحدث 
أمام ما  وصف من قبلهم ب »تقاعس« 
التي  بلديتهم   و  العمومية   السلطات 
جارفة  اآلالت  متلك   جلها   أن  ورغم 
نفسها  تكلف  ال   غالبيتها   أن  إال 
يف  عنهم، إال  الرمال  بفك  القيام 
حاالت نادرة والتي من أهمها الزيارات 
وأمام هذا  الوزراء ،  أو  للوالي  الرسمية 
املدفونة  القرى  سكان  يجد  لم  الوضع 
الرمال  مصدات   اإل وضع  ملجأ  مت 
ومنها  بدائية   بوسائل   ، بيوتهم  حول 
إقامة حواجز مكونة  من جريد النخيل  
لتكسير  احلديدة  الصفائح  و  اليابس 
كما   اجلدران ،  حول  الرمال  جتميع 
التي  الرمال  مبصدات  السكان  استعان 

تستعمل  عادة حلماية املزارع و غيطان 
 ، بالزرب  تسمى  والتي   ، النخيل 
وأشاروا  يف هذا اخلصوص بأن  شوارع 
مشكلة  فيهاالرمال  قراهمتكدست 
كثبانا رملية شاهقة اإلرتفاع   تسببت 
بعض   أسقف  و  اجلدران  دفن  يف 
الرمال    أكتسحت  كما   ، البيوت 
الشوارع  لدرجة بات من املمكن معها 
رؤية  ما بداخل البيوت  التي  صارت 
جدرانها  منخفضة بفعل ارتفاع أكوام 
الرمال التي حتاصرها من كل اجلهات 

الرمال  تكسد  مشكلة   خلقت   و 
الذين  و  للسكان ،  جمة  مشاكل 
أصبح من املستحيل عليهم أن  تدخل 
يضطرون  إذ  إليها ،  العادية  السيارات 
إلى   البيوت  من  مرضاهم  نقل  إلى 
الطرق املعبدة و املسالك الفالحية  التي 
إما  األمتار،   مبئات  بيوتهم  عن  تبعد 
عبر أسرة خشبية أو بلفهم  ببطانيات ، 

واشتراك عدد من الرجال يف حملها ، 
يف حني يضطر العديد منهم  إلى  نقل 
مرضهم عبر احلمير و اإلبل  . كما أكد  
املتضررين  ألخبار  السكان  من  عدد 
الوطن على أن بيوتهم  املدفونة  تتحول 
الشديدة  الرملية  الزوابع  هبوب   وقت 
إلى  اخلريف   و  الربيع  فصلي  يف 
األسرة  أفراد  كل  إذ  يلجأ    ، أشباح 
لتغطية وجوههم وأجسامهم  باألغطية 
بان  موضحني  الرمال،  من  لالحتماء  
العديد من العائالت التي كانت تقطن  
يف قراهم ،اضطرت للهجرة نحو  مراكز 
الطبيعة  لقساوة  لعدم حتملها  البلديات 
النائية  القرى   يف  احلياة   وظروف 
»املدفونة«  القرى  سكان  ودعى   .
السلطات  الرمال  تكدس  ظاهرة  من 
واتخاذ  مسؤوليتها   حتمل  إلى  احمللية 
التخفيف  شانها  من  التي  اإلجراءات 

من األضرار التي تخلفها  الظاهرة.

 الوادي 
القبض على مروج للمهلوسات 

  أوقفت مصالح األمن على مستوى مدينة الوادي ، مروجا لألقراص 
املهلوسة يف العشرينات من عمره ،كان متلبسا بترويج املؤثرات العقلية  .

املتهم  يف العقد الثاني من العمر ينحدر من أحد أحياء مدينة الوادي  
بعـد  املصلحة  عناصر  بها  قام  مهلوسا.العملية  قرصا   12 وحجزت   و 
استغاللهم ملعلومات مؤكدة تفيد برصد نشاط  شاب يف العقد الثاني من 
الشرطة عـمليات  أين باشرت عـناصر  املهلوسة،  ترويج احلبوب  العمر يف 
البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف املشتبه فيه، بأحد أحياء املدينة 
متلبسا بحيازة كمية من األقراص املهلوسة يقدر عددها بـ 12 قرص فضال 
عن أسلحة بيضاء ضبطت بحوزته دون مبرر شرعي، بعد استكمال كافة 
قضية  عن  للموقوف  قضائي  ملف  إعداد  مت  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
حيازة املؤثرات العقلية لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي 

وتقدميه أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة الوادي  .
رشيد شويخ

توقيف مجرم خطير في حي الصحن األول 
الصحن  بحي  خطير،  مجرم  الوادي  مدينة  يف  األمن  مصالح  أوقفت 
السرقة باستعمال  املنازل و  املتهم متورط يف السطو على  األول الشعبي،  

أسلحة بيضاء  .
األمن  عناصر  ،فإن   بالوادي  لألمن  الوالئية  ملديرية  بيان  وحسب 
احلضري الرابع  متكنوا خالل اليومني األخيرين من توقيف مجرم خطير يف 
بالوادي متورط يف  العمر ينحدر من حي الصحن األول  الثاني من  العقد 
العديد من القضايا مست باألشخاص و املمتلكات.وقائع القضية تعود إلى 
تلقي عناصر األمن احلضري الرابع للعديد من الشكاوي الرسمية من طرف 
مواطنني راحوا ضحية اعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء محظورة متمثلة يف 
سيف و  سكني، و كذا السرقة املوصوفة ضد نفس املشتبه فيه،بعد التعرف 
على املشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة ، مت وضع خطة أمنية ، حيث 
أسفرت على توقيفه بأحد أحياء املدينة و اقتياده إلى مقر األمن احلضري 
املوصوفة  السرقة  جنايتي  قضائي ضده.عن  ملف  إجناز  مت  حيث   ، الرابع 
املقترنة بظرف الليل و التعدد و استعمال مركبة ذات محرك و كذا الضرب 
و اجلرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة وجرى تقدميه أمام وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة الوادي.
رشيد شويخ

النعامة
إطالق 1000 طائر من الحبار و400   

غزال في المحميات 
شهدت منطقة القصدير بوالية النعامة إطالق حوالي 1000 طائر من 
احلبار و أزيد من 400 غزال من نوعي األطلس و الرمي من أجل التكاثر و 

املساهمة يف توازن البيئة الطبيعية  باملناطق السهبية بوالية النعامة .
هذا و تعتبر هذه العملية الثانية من نوعها حيث مت اطالق السنة املاضية 
حوالي 700 غزال و 2500 طائر حبار حيث متكنت من التأقلم بصفة عادية 

مع طبيعة و بيئة النعامة .
س ابراهيم

ربط 6 قرى بغاز المدينة وفتح مرافق 
عمومية جديدة

ببرنامج  املغربية  اململكة  مع  احلدودية  البلديات  من  العديد  حظيت 
خاص من اجل رفع الغنب عن سكان أربع بلديات  و تندرج هذه العملية 
ضمن تنفيذ برامج استعجاليه خاصة موجهة للمناطق احلدودية منها قرى 
ببلدية عني بن خليل و سفيسفة و التي استفادت من أغلفة مالية هامة من 

أجل جتسيد عدة مشاريع.
 و من بني هذه القرى قرية القعلول و حاسي الدفلة و تالة و نسانيس 
و  التالميذ  متدرس  معاينة ظروف  مت  احلدودية حيث  أوزغت  و  فرطاسة   و 
الى  تقدم مشروع  غاز  التربوية باالضافة  الهياكل  مدى تقدم اجناز بعض 
املدينة بهذه القرى احلدودية و املمول من طرف صندوق الضمان و التضامن 
للجماعات احمللية ، كما استفادت قرية أوزغت من ملعب جواري و ملحقة 
ادارية و اعادة تهيئة مكتب بريدي و بقرية فرطاسة متت معاينة الداخلية 
االبتدائية املفتوحة لفائدة ابناء البدو الرحل ، و بهذا تكون والية النعامة 

األولى يف جتسيد برنامج املناطق احلدودية .
س.ابراهيم

يتهدد حياة العشرات من سكان القرى والتجمعات السكانية ، الواقعة في قلب العرق الشرقي الكبير  من 
والية الوادي ، خطر انهيار أسقف منازلهم ،كون هذه األخيرة لم تعد قادرة على تحمل الكمية الهائلة 

من الرمال المتراكمة فوقها بفعل الزوابع الرملية.
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أخبار الجنوب

عبر الكثير من املوالني القادمني من عدة 
بلديات »ألخبار الوطن »  أثناء جتمعهم أمام 
مقر تعاونية احلبوب بآفلو  عن قلقهم  الشديد 
تهدد  باتت  التي  واألمراض  اجلوع  خطر  من 
ماشيتهم لشح املراعي  جراء  موجة اجلفاف 
وارتفاع  سنة  من  ألكثر  املنطقة  تضرب  التي 
مقابل  السوداء  السوق  يف  االعالف  أسعار 
ومحدودية  الشعير  مادة  توزيع  عملية  فوضى 
ديوان  من  يتلقونها  التي  الدعم  حصص 
تعاونية احلبوب والبقول اجلافة ، حيث كشف 
شاة   ملئة  20قنطارا  تخصيص  يتم  أنه  هؤالء 
حيث تصل للبعض  مرة واحدة خالل السنة 
استفاد  ،حيث  األخر   للبعض  والتصل   ،
من مجموع  بلديتني  موالو  اآلن حسبهم  حلد 
»ملاذا  قائال  بعضهم  وتساءل   ، بلديات  تسع 
محالت بيع املواد العالفية مملوءة يف كل وقت 
هذه  تأتي  أين  ،من  األسواق  يف  متوفرة  و  

الكميات الكبيرة ..؟ ،
وأضاف آخرون وعالمات القلق والغضب 
»أين هي كرامة  بادية على وجوههم  الشديد 
املوال ،ألسنا جزائريني حتى يرمى لنا الشعير 
اجلميع  أمام  الطرقات  ويف  األرصفة  فوق 
ونبقى جنمعه كالطيور من هنا وهناك محمال 

باألوساخ والتراب .
بلديات  عدة  من  املوالني  بعض  وأفاد 
على غرار بلديات عني سيدي علي والبيضاء 
وتاجرونة  سعد  سيدي  وقلتة  املشري  واحلاج 
الدالعة وسيدي مخلوف ، سبقاق  وحاسي 
،تاويالة ، الغيشة وهي البلديات  التي توجد 
القنطار من  أن سعر   « ثروة حيوانية  أكبر  بها 
ا يف  دينار   3500 الشعير جتاوز   النخالة ومن 
السوق السوداء ؛يث أصبحت شاة تنفق على 
يف  كبير  تناقص  تسجيل  إلى  أدى  مما  أخرى 

الثروة احليوانية ويف املنتوج سنويا

حياة ضنكى  يعيشون  أنهم  هؤالء  وأكد 
حيث يقضون السنة يتنقلون من مكان آلخر  
يواجهون  الواسعة  واملراعي  الكإل  عن  بحثا 
قساوة املناخ  حتت خيم  األكياس ،مشردون 
  ، والبراري  والصحاري  والوهاد  اجلبال  يف 
ونساؤهم  الدراسة  من  محرومون  أطفالهم 
يشقون جلمع احللفاء واحلطب لطهي ما يأكلون 
والعطش  السرقة   عصابات  حياتهم  ،تهدد 
أجسادهم  ،وتنخر  والعقارب   واألفاعي 

األمراض .
وأرسل هؤالء صرخة لرئيس اجلمهورية » 
إننا مغبونني يا سيادة الرئيس ، حياتنا حتولت 
إلى جحيم ،مصدر عيشنا يتعرض لإلنقراض 
والزوال ومستقبل أوالدنا يف خطر ...أنقذونا 

.....أنقذونا .
نورين عبدالقادر

   ناشد المئات من موالي األغواط رئيس الجمهورية الّتدخل عاجال لوضع حد للتالعب بالعلف – حسبهم؛  إلنقاذ 
الثروة الحيوانية من الهالك بسبب الجفاف  وغالء  العلف في السوق السوداء، باإلضافة إلى  فوضى توزيع مادة 

الشعير  المدعم من طرف ديوان الحبوب والبقول الجافة .

مّوالو األغواط يطالبون بالتحقيق 
في التالعب بالعلف 

النفسي  املركز  اجناز  أشغال  تنطلق 
اجلديدة  باملدينة  ذهنيا  للمعاقني  البيداغوجي 
عاصمةالوالية  عن  كلم   80 مسعود  حاسي 
ورقلة خالل الثالثي األول من السنة اجلارية، 

حسبما علم من مديرية النشاط االجتماعي
وقد رصد لهذا املشروع الذي يتربع على 
 100 يقدر ب  مالي  2 هكتار غالف  مساحة 
 24 أجل  استالمه يف  املنتظر  ومن  مليون دج 

وتتسع  به  األشغال  انطالقة  تاريخ  من  شهرا 
هذه املنشأة االجتماعية لـ120 طفال من فئة 
االطفال  وكذا  داون  ومتالزمة  التوحد  مرضى 
ما  اعمارهم  تتراوح  الذين  ذهنيا  املتخلفني 
لهم  ستضمن  حيث  سنة،   18 الى   3 بني 
على  العمل  وكذا  وبيداغوجيا  نفسيا  تكفال 
تنمية مهاراتهم وقدراتهم إلدماجهم يف احلياة 

العملية.

االجتماعي  النشاط  مديرية  أن  يذكر 
بورقلة تتكفل بـ 13.397 من حاملي البطاقة 
بكل اصناف اإلعاقة يستفيدون من املساعدة 
مجموعه  ما  يستفيد  كما  للدولة  االجتماعية 
من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من   2542

املنحة اجلزافية للتضامن الوطني
زاهية  سعاد

وقف والي والية  اجللفة بن عمر محـمد مرفوقا برئيس 
خرجته  يف  سالم  بن  طويسات  الوالئي   الشعبي  املجلس 
والبيرين  الصحاري  حد   ، بحبح  حاسي  دوائر  الى  األولى 
استمع  حيث  البلدبات  بهذه  الساكنة  انشغاالت  على  
الى انشغاالت املواطنني بها قبل الوقوف على واقع التنمية 

مبختلف بلديات الوالية .
و كانت  اول محطة هي دائرة حاسي بحبح أين استمع 
 « اعيان  و  محليني  »منتخبني  املواطنني  النشغاالت  الوفد 
لبلديات حاسي بحبح الثالث ، الزعفران ، حاسي العش 
، عني معبد » ومن أهم انشغاالت السكان بها هي نقص 
توسيع شبكة  و  احليوية  الطرق  و صيانة  الصحية  اخلدمات 
االطوار  يف  االكتظاظ  على  والقضاء  الفالحية  الكهرباء 
حاسي  بلدية  مقر  الوفد  تفقد  كما  الثالثة  التعليمية«  
بحبح  اين عاين مختلف مصالح البلدية واخلدمة العمومية 
املقدمة للمواطنني وقد طمأن الوالي اجلديد للوالية املواطنني 

حسب  بها   للتكفل  دائما  تسعى  العمومية  السلطات  ان 
االولويات ووفقا لالعتمادات املالية املتوفرة أما احملطة الثانية 
يف هذه الزيارة فقد  كانت دائرة حد الصحاري حيث استمع 
جلملة من مطالب ساكنة حد الصحاري و بلدية )عني افقه(  
الفالحية  الكهرباء  و  الشروب  املاء   « يف  مجملها  تلخصت 
الريفي وكذا  الريفية و زيادة حصة السكن االجتماعي و  و 
االسكال املتجدد املتمثل يف نقص الرعاية الصحية« و اكد 
فيها  يقترح  اعداد خطة عمل  على  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
املنتخبون االحتياجات حسب االولوية و االهمية ويف ثالث 
للجلفة يف  اجلديد  للوالي  املرافق  الوفد  انتقل  محطة  آخر  و 
من  الشمالية  للبلديات  األولى  االستكشافية  الزيارة  هذه 
لطلبات  مطوال  استمع  حيث  البيرين  دائرة  الى  الوالية 
ساكنتها و التي متحورت يف ضرورة فتح مستشفى 60 سرير 
بيد  الطلب  هذا  ان  الوالي  اشار  و  حيث  الضغط  لتخفيف 
السلطات املركزية و سيعمل جاهدا لفتحه يف اقرب االجال 

كما رفع السكان  عدد من االنشغاالت اجلانبية منها التهيئة 
احلضرية للشوارع الكبرى للدائرة وتفرعاتها  تعبيد الطرقات 
توسيع  و  جتديد  وكذا  كارثية  حالة  يف  باتت  التي  الوالئية 
القدمية والتي لم تعد تلبي احتياجات  املاء الشروب  شبكة 
باجناز مالعب جوارية  السكان  املتزايدة كما طالب  السكان 
الوالي على املقومات  الزيارة  كشف  للشباب  يف نهاية هذه 
الوالية  بها  حتضى  التي  املجاالت   شتى  يف  واالمكانات 
واعتبر أن والية اجللفة من الواليات احملظوظة ملا تتوفر عليه 
مقومات وبنية حتتية تسمح ان تكون والية رائدة و ألح على 
املنتخبني واملواطنني على مد يد العون و العمل جميعا للرقي 
بهذه الوالية مشددا على عملية توزيع املشاريع ستكون عادلة 
االبواب  فتح  و  املواطن  من  التقرب  ضرورة  وأمر  وشفافة 
رئيس  السيد  لقرارت  تنفيذا  الشفافية  للدميقراطية  تكريسا 
اجلمهورية عبد املجيد تبون العادة الثقة بني االدارة واملواطن
زاهية  سعاد

النفسي  املركز  اجناز  تنطلق أشغال 
باملدينة  ذهنيا  للمعاقني  البيداغوجي 
عن  كلم   80 مسعود  حاسي  اجلديدة 
الثالثي  خالل  ورقلة  عاصمةالوالية 
األول من السنة اجلارية، حسبما علم 

من مديرية النشاط االجتماعي
الذي  املشروع  لهذا  رصد  وقد 
غالف  هكتار   2 مساحة  على  يتربع 
ومن  دج  مليون   100 ب  يقدر  مالي 
شهرا   24 أجل  يف  استالمه  املنتظر 
انطالقة األشغال به وتتسع  تاريخ  من 
طفال  لـ120  االجتماعية  املنشأة  هذه 
ومتالزمة  التوحد  مرضى  فئة  من 
ذهنيا  املتخلفني  االطفال  وكذا  داون 

الى   3 بني  ما  اعمارهم  تتراوح  الذين 
لهم تكفال  18 سنة، حيث ستضمن 
على  العمل  وكذا  وبيداغوجيا  نفسيا 
إلدماجهم  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية 

يف احلياة العملية.
النشاط  مديرية  أن  يذكر 
االجتماعي بورقلة تتكفل بـ 13.397 
اصناف  بكل  البطاقة  حاملي  من 
املساعدة  من  يستفيدون  اإلعاقة 
ما  يستفيد  كما  للدولة  االجتماعية 
مجموعه 2542 من ذوي االحتياجات 
للتضامن  اجلزافية  املنحة  من  اخلاصة 

الوطني
زاهية  سعاد

املائية   املوارد  الري  وزارة  أطلقت 
مؤخرا نحو عشر  عمليات تنموية لتدعيم 
الصحي  والصرف  الشرب  مياه  شبكتي 

بوالية ورقلة.
التي تسجل   ومن بني تلك املشاريع 
ورشاتها نسب تقدم متفاوتة، إجناز خزانني 
بسعة 1.000 م3 لكل واحد منهما ببلدية 
ورقلة، ومركب هيدروليكي بحي املستقبل 
يف والية تقرت املنتدبة باإلضافة إلى نظام 
هيدروليكي على مستوى القطب احلضري 
تطهير  وشبكة  البيضاء   عني  اجلديد 
كما  ناصر  وبن  واملنقر  الطيبات  ببلديات 
إجناز  أيضا  التنموي  البرنامج  هذا  ويشمل 
ثالثة  آبار ألبيانية يف كل من بلديات عني 
البيضاء وسيدي سليمان والعالية وحماية 
ورقلة  ملدينة  الغربية  الضاحية  النصر  حي 
من الفيضانات، فضال عن أشغال تنظيف 
النخيل  واحات   مختلف  عبر  اخلنادق 
إلى  اإلشارة  جتدر  وتقرت  ورقلة  مبنطقتي 
املائية  للموارد  الوالئية  املديرية  مصالح  أن 
حتصي ما ال يقل عن 148 عملية تنموية 
تلك  وتتوزع  الوالية  عبر  جتسيدها  يجري 
ماليا  غالفا  لها  خصص  التي  العمليات 
 60 على  دج،  مليار  5ر13  بنحو  إجماليا 
التضامن  صندوق  ضمن  مدرجة  عملية 
أخرى  و38  احمللية  للجماعات  والضمان 
يف ميزانية الوالية كما أوضح مدير القطاع 
إجناز  أبرزها  ومن  حميداتو  الدين  نور 
مكعب  متر   1.000 بطاقة  مائي  خزان 
والشطر  الرويسات  بلدية  مستوى  على 

للشرب  الصاحلة  املياه  شبكة  من  األول 
عني  ببلدية  اجلديد  احلضري  بالقطب 
البيضاء وتوسعة ذات الشبكة على مسافة 
باإلضافة  احلجيرة،  بلدية  متر   3.000
إلى إجناز مجمع رئيسي مبنطقة مقر سيدي 
املستعملة  املياه  ضح  ومحطة  سليمان، 
ومجمع رئيسي مبنطقة النشاطات العمومية 
ويتوخى  املسؤول.  ذات  ذكر  كما  ورقلة، 
ورشاتها  تسجل  التي  املشاريع  تلك  من 
األشغال حتسني  تقدم  ”متفاوتة” يف  نسبا 
عن  فضال  الشرب،  مبياه  التزود  نوعية 
الصحي  الصرف  شبكة  وتوسعة  جتديد 
وتقدر  القطاع  مدير  شرح  مثلما  بالوالية، 
كميات التزود باملياه الصاحلة للشرب عبر 
على  تتوفر  التي  ورقلة  بوالية  بلدية   21
شبكة توزيع بطول 2.217 كلم بنحو 347 
لتر لكل ساكن يف اليوم، حيث ساهمت 
منها  استفادت  التي  العمليات  عديد 
الوالية يف إطار مختلف البرامج التنموية يف 
الرفع من نسبة الربط بالشبكة إلى 98 يف 
التخزين  قدرات  تعزيز  على  عالوة  املائة، 
مكعب،  متر   108.520 ب  بقدر  التي 
يتعلق  وفيما  املتحدث....  يضيف ذات 
بالتطهير وتسيير املياه املستعملة ذكر املدير 
املوارد املائية أن والية ورقلة حتصي شبكة 
 76 إلى  باإلضافة  كلم،   1.500 بطول 
تصفية  محطات   4 و  وضخ  رفع  محطة 
الربط  نسبة  تبلغ  بينما  املستعملة،  املياه 

بالشبكة 85 باملائة.
زاهية  سعاد

حاسي مسعود
انطالق أشغال  إنجاز المركز النفسي البيداغوجي

الجلفة 

 الوالي يتفقد المشاريع التنموية ويستمع النشغاالت المواطنين 

اليزي
 هالك  شخصين وإصابة
 آخر في حادث سير 

ورقلة
10 مشاريع تنموية  لدعم 
شبكتي الماء والصرف الصحي  
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بـــلقاسم.ج 

بأخبار  لقائهم  السكان خالل  دعا  و   
الوطن بضرورة االلتفات  ملشاكلهم املتعلقة 
املنشئات  غياب  التنموية،منها  باملشاريع 
يضطر  ،حيث  املياه  انقطاع  و  الرياضية 
خيالية  بأسعار  الصهاريج  القتناء  السكان 
و يطالبون جتسيد مطالبهم يف أرض الواقع 
الذي  و لن تكون وعود فقط ،و هو األمر 
من  أكثر  يف  ناشدوا  و  السكان  اقلق 
مرة  السلطات املعنية التدخل و إنهاء هذه 
املعاناة التي طال أمدها،و قامت اجلمعيات 
املرات  من  العديد  يف  القرية  لهذه  احمللية 
لم  هذا  أن  إال  احمللية  السلطات  مبراسلة 
مبشاكل  التكفل  بجديد  بخصوص  يأت 
القاطنة  تبقى العائالت  لذا  السكان.و 
اجتماعية  أوضاعا  »قندوز«تعيش  بحى 
مزرية تراكمها غياب أدنى شروط العيش 
سكانها  من  عدد  القول  حد  على  الكرمي 
و  املعيشية  أوضاعهم  تردى  من  املستائني 
غالء املعيشة و افتقارهم ألدنى متطلبات 

العيش الكرمي ،حيث يظل احلي بعيدا كل 
البعد عن التنمية و متطلباتها، أين ألقت 
جنباته  على  بظاللها  التخلف  و  البدائية 
التي تفتقر للعديد من املرافق الضرورية و 
لدى زيارتنا املنيدانية للحي صادفنا أطفاال 
يلعبون يف أكوام من األتربة،العيش الكرمي 
احمللية  فالتنمية  احلي،  مميزات  أهم  من 
بدورها  املتعاقبة  البلدية  املجالس  و  غائبة 
أي  احلي  يعرف  لم  حيث  حاضرة  غير 
اهتمام من شأنه رفع الغنب و البدائية التي 
العام  فالديكور  طويلة،  لسنوات  الزمته 
أن مظاهر  التخلف،كما  و  الترييف  يسوده 
تعبيد  منعدمة،فال  العمراني  التحسني 
للطرقات و ال تهيئة لألرصفة إذا أضحت 
و  لتذمر  مصدرا  احلي  وطرقات  شوارع 
انزعاج السكان الراجلني منهم و أصحاب 
املركبات جراء تعرض سياراتهم ألعطاب 
الكبير  االهتراء  و  الكارثية  احلالة  بسبب 
الذي تشهده الطرقات اململوءة باملطبات و 
مسرح  و  الضحلة شتاءا  األوحال  و  احلفر 
أن  الغبار صيفا ،كما  و  التربة  فيه  تتطاير 

هذا  جراء  املتضررين  أكثر  هم  الراجلني 
بفعل  السيارات  بأصحاب  مقارنة  الوضع 
مبنازلهم،وهي  االلتحاق  و  التنقل  صعوبة 
السكان  بها  تقدم  ما  كثيرا  التي  املطالب 
لرفع الغنب عنهم إال أنها لم حتقق إلى اآلن 
و لم جتد األذان الصياغة من قبل اجلهات 
السكان  تعبير  بتحقيقها على حد  املخولة 
أثناء  ملسناه  تذمر حسبما  و  أسى  نبرة  يف 
حديثنا إليهم، فاملسلك الداخلية الضيقة 
و  احلفر  من  مجموعة  إلى  حتولت  للحي 
من  بها  املرور  يصعب  الضحلة  األحوال 
املتمدرسني  منهم  خاصة  و  السكان  قبل 
املزري  الوضع  هذا  من  عانوا  طاملا  الذين 
ويناشد  العاجل،  التدخل  يتطلب  الذي 
سكان احلي السلطات احمللية بإدراج حيهم 
و  احمللية  التنموية  املشاريع  أجندة  ضمن 
التكفل مبطالبهم الضرورية التي من شأنها 
بهذا  العيش  مرارة  و  غنب  من  تخفف  أن 

احلي املنسي على حد تعبير السكان .

بجاية

معلمو محو األمية يحتجون  أمام 
مقر الوالية 

مقر  أمام  احتجاجية  مجددا  ببجاية،وقفة  األمية  مبحو  املكلفني  أعوان  نظم 
خاصة  التربية  وزارة  يف  املتمثلة  الوصية  للجهات  انشغاالتهم  لرفع  بجاية  والية 

فيما تعلق بالترسيم.
وحسب ممثلة األساتذة إن الوقفة ليست األولى من نوعها من طرف األعوان 
املكلفني مبحو األمية  يعيشها األعوان  ببجاية،معاناة كبيرة  املكلفني مبحو األمية 
يف بجاية بسبب التهميش والمباالة اجلهات الوصية، جلهم يعملون يف ظروف 
غير مناسبة، موضحة أنهم شرعوا يف عملهم منذ سنة 2008،بعقود تتجدد كل 
12 شهرا،وذلك  أشهر عوض   10 أجور  يتلقون  وبقية زمالئها  أنها  سنة،مضيفة 
على مرتني األولى يف شهر جانفي والثانية يف جويلية.وأضافت املتحدثة، أنهم 
بإدماج  الى  ألف سنتيم،اضافة   600 و  املتمثلة يف مليون  برفع أجرتهم  يطالبون 

أزيد من200 عونا.  
بـــلقاسم.ج

560 مليارسنتيم  لتجديد 
شبكة المياه 

سنتيم  مليار  بـ560  يقدر  مالي  بغالف  بجاية،استفادت  والية  استفادت 
كل  ستشمل   بالوالية،والتي  املياه  شبكة  قنوات  لتجديد  سيخصص  الذي 

ملحقات الشبكة وحتى احملطات واملضخات الكهروميكانيكية.
و يهدف  هذا املشروع الضخم يتمحور حول القضاء النهائي على التسربات 
التي تعاني منها الشبكة والتي  تقدر بـ أقل من 30 باملائة على أكثر تقدير،كما 
حتى  التجديد  وتتطلب  والقدم،  الزمن  عليها  جرى  الشبكة  هذه  من  جزءا  أن 
تبقى تلبي حاجيات املواطنني من هذه املادة احليوية واإلستراتيجية يف آن واحد.
ويشمل املشروع أيضا تأهيل محطات املياه املستعملة بغض النظر عن مشروع إجناز 
محطة حتلية مياه البحر التي من املنتظر أن جتسد قريبا مبنطقة بوجي بالج،والتي 

حتصلت الوالية على موافقة وزير املوارد املائية أثناء زيارته األخيرة إلى الوالية. 
بـــلقاسم.ج

تيزي وزو 
سكان قرية »اقوراس« يطالبون 

بمشاريع  تنموية 
يشكو سكان قرية إقوراس ببلدية آيت يحيى بدائرة عني احلمام، من غياب 
أثقلت  التي  واملشاكل  النقائص  من  يعانون جملة  فهم  احلياة،  أدنى ضروريات 

كاهلهم لسنني طويلة جراء غياب املشاريع التنموية بشتى القطاعات.
وزو، حيث  تيزي  بوالية  النائية  اجلبلية  املناطق  إقوراس من بني  قرية  تعد   
وبحكم موقعها بالقرب من أعالي جبال جرجرة فإن البرد الشديد والثلوج التي ال 
تفارقها طيلة فصل الشتاء، كلها ميزات شكلت معاناة السكان وجعلتهم ينتظرون 
التي  والتهميش  العزلة  من  إخراجهم  شأنها  من  التي  اإلمنائية  املشاريع  جتسيد 
يعيشونها منذ سنوات بسبب افتقار منطقتهم ألدنى اإلمكانيات الالزمة، حيث 
زالوا  نددوا وبشدة بجعل منطقتهم خارج اهتمامات املسؤولني احملليني حيث ال 
ميارسون يف حقهم سياسة اإلقصاء والتهميش التي جنمت عنها نقائص باجلملة 
يف القرية تتقدمها أزمة غياب الغاز الطبيعي بها، حيث وبالرغم أهمية هذه املادة 
ظل  يف  عنها  االستغناء  وصعوبة  استعماالتها  لتعدد  نظرا  يومياتهم  يف  احليوية 

غياب بديل آخر.
ا-اليان

العاصمة
تزويد 44 مفترق طرق باإلشارات 

الضوئية  الذكية 
العاصمة  اجلزائر  مفترق طرق على مستوى   44 تزويد   يتم   أن  املقرر  من   
باإلشارات الضوئية الذكية وذلك يف إطار تنفيذ مشروع نظام ضبط حركة املرور 

واإلنارة العمومية بالعاصمة .
العملية تهدف إلى بعث وتسريع وتيرة تنفيذ هذا املشروع ووضعه حيز اخلدمة 
لفائدة مستعملي الطريق احملوري الذي يربط بني 3 واليات وهي تيبازة واجلزائر 

العاصمة والبليدة. ويضم هذا املشروع 6 محوالت كبرى و 6 منشآت كبرى.
ق.م

 

السكان يطالبون بالتنمية لتحسين الوضع المعيشي 

حي »قندوز« ببجاية .. وجة 
للفقر وآخر للمعاناة

عبر سكان حي« قندوز« ببلدية آيت رزين التابعة القليم دائرة اغيل علي، جنوبي والية بجاية،عن سخطهم من 
تماطل السلطات المحلية  في االستجابة النشغاالتهم المرفوعة في العديد من المرات ،للمطالبة بالتكفل بمشاكلهم المتعلقة 

بالمشاريع التنموية كاإلنارة العمومية و غاز الطبيعي و غيرها .

استفادت أزيد من 1000 عائلة قاطنة 
بقرى بلدية دلس شرق والية بومرداس من 
أمس  أول  أشرف،  حيث  الطبيعي،  الغاز 
وضعه  على  يحياتن«  »يحي  الوالية  والي 
حيز اخلدمة خالل زيارة العمل والتفقد التي 

قادته اخلميس الفارط إلى املنطقة.
ويتعلق األمر بــ 111 عائلة بقرية أزرو، 
280 عائلة بقريتي تيزغوين ودار رابح و153 
بوقهاش  بوعافية،  قرية  من  بكل  مسكن  

املعيشي  لإلطار  حتسينا  وهذا  عمارة،  وبن 
للمواطن وكذلك توسيع نسبة التغطية بالغاز 

الطبيعي عبر كافة البلديات.
تاقدامت  ممثلي حي  الوالي  طمأن  كما 
حول  بانشغاالتهم  بالتكفل  إياهم  واعدا 
لفائدة  املدينة   بغاز  سكناتهم  ربط   عملّية 
اإلجمالي  العدد  ليصل  مسكن   567
إلى  الطبيعي  الغاز  من  املستفيدة  للعائالت 

1111 عائلة ببلدية دلس

من جهتهم، استقبل سكان حي 307 
مسكن زيارة والي بومرداس إلى املنطقة بغلق 
الطريق الوطني رقم 24 وكذا غلق مقر ديوان 
على  احتجاجا  العقاري  والتسيير  الترقية 
اقصائهم من مشروع الربط بغاز املدينة، رغم 
مركز  عن  كيلومترات  بضع  يبعد  حيهم  أن 
البلدية، يف حني مت إيصال هذه املادة احليوية 

إلى غالبية قرى البلدية على حد قولهم.
سميرة مزاري

بومرداس
ربط ألف عائلة بشبكة الغاز الطبيعي بدلس

 100 مشروع  من  املستفيدون  طالب 
مسكن ترقوي مدعم الذي جتري األشغال به 
على مستوى بلدية أوالد هداج غرب والية 
بومرداس بتدخل عاجل لوالي الوالية، من 
أجل تسريع وتيرة اإلجناز وتسليمهم مفاتيح 

سكناتهم املنتظرة منذ سنة 2014.
الذي  املشروع  من  املستفيدون  يشتكي 
العقاري  املرقي  إلى  إجنازه  مهمة  أسندت 
تسير  التي  البطيئة  الوتيرة  من  عمار  بسعد 
أكد  حيث  باملشروع،  األشغال  عليها 

أن  الوطن«  لــ«أخبار  حديثهم  يف  املعنيون 
سنة  منذ  انطلقت  قد  بالسكنات  األشغال 
املشروع  يشهد  الوقت  ذلك  ومنذ   ،2014
توزيع  دون  حالت  جدا  بطيئة  اجناز  وتيرة 

السكنات على املستفيدين. 
العقاري  املرقي  املستفيدون  وحّمل 
 ، املسؤولية  املشروع  إليه  أسند  الذي 
البيروقراطية  أن  نفسه  الوقت  يف  كاشفني 
واستغالل  هداج  أوالد  بلدية  يف  املتفشية 
لتحقيق  مناصبهم  بها  املسؤولني  بعض 

مصالح خاصة بالتواطؤ مع املصلحة التقنية 
إليها  يضاف  املشروع،  تعطيل  يف  ساهم 
أشغال  تأخير  يف  وتسببه  املقاول  متاطل 
وكذا  املوقع،  مستوى  على  سونلغاز  شركة 
لنزع كتل  األربع  التطويعية  احلمالت  فشل 
التراب التي تشكل حاجزا كبيرا أمام تقدم 
بعدم  مصلحة  لها  جهات  بسبب  األشغال 
تأخر  يف  ساهمت  عوائق  كلها  إجناحها، 

األشغال بالسكنات.
سميرة مزاري

 المستفيدون من السكنات الترقوية بأوالد هداج ساخطون
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مهدي هنان

ضربة موجعة للحمراوة في غياب سباح
هذا وترسم غياب قائد الفريق زين 
الكأس  مواجهة  عن  سباح  العابدين 
غدا اخلميس بسبب جتدد اآلالم وهو 
املهم  اللقاء  بهذا  معني  غير  جعله  ما 
الالعب  مشاركة  بعد  تتأكد  لم  فيما 
هو  يعاني  الذي  مصمودي  بوعالم 
اللقاء  تغيبه عن  اآلخر من إصابة قد 
يف إنتظار حسم القرار من طرف الطاقم 
الطبي،  الطاقم  مع  بالتشاور  الفني 
كل  جتهيز  إلى  األخير  يسعى  حيث 
ثابتة  قيمة  يعتبرون  الذين  الالعبني 

يف التشكيلة الوهرانية الساعية ملواصلة 
كل  على  واحلفاظ  الكأس  مغامرة 
الكأس  السيدة  منافسة  يف  احلظوظ 
كرهان  احلمراوة  إدارة  وضعتها  والتي 

أساسي

شريف الوزاني: أحلم منذ الصغر 
بالتتويج مع مولودية وهران 

بالكأس
املسؤول  أكد  صلة  ذي  سياق  يف 
سي  وهران  مولودية  يف  رياضيا  األول 
يحلم  بأنه  الوزاني  شريف  الطاهر 
أن  منذ  اجلمهورية  بكأس  بالتتويج 
الفريق سنوات  كان العبا يف صفوف 

أرمادة  رفقة  والثمانينات  السبعينات 
يطمح  بأن  مضيفا  حينها  النجوم  من 
منصات  إلى  بالفريق  بالعودة  ويحلم 
التتويج التي غابو عنها لسنوات عديدة 
إليها  متأسفا على احلالة التي وصلت 
الوحيدة  أصبحت  التي  الغرب  أندية 
مقارنة  األلقاب  حصد  عن  العاجزة 
إعتبر  كما  والشرق،  الوسط  بأندية 
التتويج  بأن  الوزاني  يف األخير شريف 
البطولة  حتى  أو  اجلمهورية  بكأس 
ميكن  هدية  أحسن  يبقى  الوطنية 
تقدميها إلى أنصار وعشاق الفريق كرد 
يف  يتوانون  ال  الذين  وهم  جلميلهم 
التنقل مع الفريق أينما حل وإرحتل.

الطاولة  تنس  رياضة  ستكون 
اجلزائرية، حاضرة يف الدورة املؤهلة إلى 
 ،)2020 )طوكيو  االوملبية  األلعاب 
من  املمتدة  الفترة  يف  بتونس  املقررة 
بجانب  اجلاري،  فبراير   29 الى   27
ما  حسب  مشاركة،  اخرى  دولة   14
عبر  للعبة  الدولية  االحتادية  به  افادت 
األنترنت  شبكة  على  الرسمي  موقعها 
املوعد  هذا  ممثلة يف  اجلزائر  .و ستكون 
من  املكون  الرباعي  قبل  من  القاري 
)فردي  بورياح  العربي  و  سامي خروف 
كاتيا  و  لغرايبي  ليندة  و  ذكور(، 
كساسي )الفردي اناث( باإلضافة الى 
الزوجي سامي خروف و ليندة لغرايبي 
يف )الزوجي املختلط(.وتنشط فعاليات 
هذه الدورة من قبل 15 العبة يف الفردي 
سيدات ، ميثلن عشرة )10( دول و 27 
العبا يف الفردي ذكور ميثلون 15 دولة، 
باإلضافة الى 14 زوج )زوجي مختلط( 
مسابقة  .ويف  جنسيات  سبع  من 
الفردي، ستسفر هذه الدورة عن تأهل 
اصحاب املراكز االربعة االولى مباشرة 
سيتكفل  فيما  االوملبية،  االلعاب  الى 
باللقب  يتوج  الذي  املختلط  الزوجي 
يف  السمراء  القارة  بتمثيل  االفريقي 
املنافسة  نظام  وفق  اليابان.و  موعد 
يف  املشاركني  تقسيم  ،سيتم  املعتمد 

الى  ذكور(  و  )اناث  الفردي  مسابقة 
يف  اولى  دورة  اجراء  مع  مجموعات، 
صاحبا  متكن  مصغرة  بطولة  شكل 
املركزين االول و الثاني من التأهل الى 
املنافسة  املوالي الذي تخضع فيه  الدور 
الزوجي  منافسة  .اما  املباشر  لإلقصاء 
املختلط ، فستقام بنظام االقصاء املباشر 
يتكفل  ان  على   ، للنهاية  البداية  من 
الثنائي املتوج باللقب القاري )صاحب 
يف  افريقيا  متثيل  من  االول(،  املركز 

فيما   ،2020 األوملبية  االلعاب 
الدور  يف  املنهزمان  الثنائيان  سينشط 
من  الترتيبية  املقابالت  نهائي  النصف 
اجل املركزين الثالث و الرابع .وباعتبار 
انها ضمنت مسبقا تأشيرة تأهلها السنة 
املاضية، ستكون مصر معفاة من لعب 

مقابالت الفردي )اناث و سيدات(.
وفيما يلي قائمة املشاركني يف دورة 
تونس ، علما ان كل دولة ستكون ممثلة 

برياضيني اثنني على اكثر تقدير.

مولودية وهران تدخل مرحلة الجد 
قبل لقاء بوفاريك

األلعاب المتوسطية 2021 
لجنة المتابعة الدولية تحل مجددا 

بوهران في 20 فيفري
فبراير   20 يوم  حضور  يرتقب 
اللجنة  من  فريق  وهران  إلى  اجلاري 
الطبعة  حتضيرات  ملتابعة  الدولية 
ال19 أللعاب البحر األبيض املتوسط 
الغرب  بعاصمة   2021 يف  املقررة 
االثنني  اليوم  علم  حسبما  اجلزائري، 

من املنظمني.
وتعد هذه الزيارة األولى من نوعها 
ذات  كان  بعدما   2020 سنة  برسم 
برنارد  الفرنسي  يقوده  الذي  الفريق 
مماثلة  زيارات  بعدة  قام  قد  امسالم، 
وذلك  الفارط  العام  طيلة  وهران  إلى 
املدينة  جاهزية  مدى  على  للوقوف 
املزمع  املتوسطي  املوعد  الحتضان 
إجراؤه يف الفترة ما بني 26 يونيو و 5 

يوليو من العام القادم.
كما عقد املكتب التنفيذي للجنة 
بداية  يف  املتوسطية  لأللعاب  الدولية 
ديسمبر املنصرم أول اجتماع له بوهران 
بإشراف رئيسه اجلزائري عمار عدادي 
من  املنجزة  األشغال  تقييم  خالله  مت 
للجنة  التابعة  اللجان  مختلف  قبل 
الوطنية لتحضير هذا احلدث الرياضي 
اجلزائر  تستضيفه  الذي  املتوسطي 
لثاني مرة يف تاريخها بعدما احتضنت 
باجلزائر  السابعة  الطبعة   1975 يف 

العاصمة.
حينها  التنفيذي  املكتب  وأبدى 
التحضيرات  لتقدم  الكبير  ارتياحه 
على  منوها  املتوسطي،  للموعد  حتسبا 
»بتدارك  وصفه  مبا  اخلصوص  وجه 
يف  امليادين  بعض  يف  املسجل  التأخر 
باملقابل  اعترف  ولكنه  ظرف قصير«، 
بوجود بعض النقائص سيما ما تعلق 

منها باجلانب الترويجي لأللعاب.
اللجنة  األحد  أمس  وعقدت 
بقيادة  لأللعاب  الوطنية  التحضيرية 

ها  ير سليم مد العام 
 ، س يال إ
عا  جتما ا
ضم 

املكلفة  ال12  اللجان  عن  املسؤولني 
بتحضير النسخة ال19 وذلك للوقوف 
على تقدم استعدادات كل جلنة حتسبا 
لزيارة فريق اللجنة الدولية، كما أشير 

إليه.
تقوم  التي  األعمال  عن  وفضال 
باإلعداد  املعنية  اللجان  مختلف  بها 
لأللعاب املتوسطية فإن وتيرة األشغال 
على  أيضا  كبيرة«  بنسبة  »تقدمت 
املبرمجة  الرياضية  املنشآت  مستوى 
والتي  الرياضية  املنافسات  الحتضان 
غرار  على  مركزا،   20 عددها  يفوق 
املركب األوملبي اجلاري تشييده ببلدية 
بئر اجلير والذي يضم ملعبا لكرة القدم 
بسعة 40.000 مقعد وملعبا أللعاب 
ومركز  مقعد   4.200 بنحو  القوى 
متعددة  وقاعة  أحواض  بثالثة  مائي 
متفرج،  ل6.000  تتسع  الرياضية 
استالمه  املقرر  من  الذي  املركب  وهو 
يف يونيو املقبل، وفق تأكيدات الشركة 
املكلفة  سي(  سي  )أم  الصينية 

باألشغال.

األلعاب األولمبية 2020 / تنس الطاولة
 الجزائر حاضرة في دورة تونس المؤهلة لموعد طوكيو

يواصل عناصر مولودية وهران تحضيراتهم الجدية تحسبا لمباراة وداد بوفاريك التي تندرج في إطار ثمن نهائي كأس 
الجمهورية والتي من المرتقب أن تلعب هذا الخميس بداية من الساعة الثانية على ملعب محمد رقاز ببوفاريك، هذا ويحضر 
الحمراوة بكل جدية لهاته المباراة للمرور الى الدور ربع نهائي و تفادي أي مفاجئة، خاصة وأن المنافس أقصى في الدور 
السابق مولودية الجزائر حيث يواصل المدير الرياضي للفريق وضع آخر الروتوشات قبل شد الرحال إلى العاصمة من أجل 

خوض آخر حصة تدريبية األربعاء، على أن يجرى اللقاء أمسية الخميس.

كرة القدم/بطولة ما بين الجهات 
)مجموعة الشرق - تسوية الرزنامة(

الترتيب                         نقاط   لعب

شبيبة عني كرشة              38    20
2 . شباب عني ياقوت       35   20
نادي تازوقرت                   34  20

4 . أوملبي الطارف             33    20
--. ترجي قاملة                33   19
6 . شباب الذرعان            31   20
7 . أمل بريكة                 30   20
-- . احتاد احلجار             30   19
نصر الفجوج                     27  20
شباب امليلية                     26 20
شباب هواري بومدين         25 20
--. شباب ميلة                25   20
أمل مروانة                        19  20

أوملبي بومهرة أحمد           18     19     
وفاق تبسة                     17    20
--. وفاق القل               17      19

اوالجيد  و  كادري  )اجلزائر(،ارونا  العربي  بورياح  و  خروف  سامي  ذكور:  الفردي 
اوماتايو )نيجيريا(، جيدوان كاسا و دايواكو دجو ديامونغانا )الكونغو(، حبيب اجليابي و 
صالح اوب ديب )ليبيا(، ابراهيما دياو و حاميدو سو )السنغال(، ديراك ابريفا و اميانويل 
كومي )غانا(، احمد جمال )جيبوتي(، اوبا كيزيتو اوبا و علي كاناتي )كوت ديفوار(، 
بيانتيكي  كريست  و  ايدويو  )الطوغو(،شاهد  اغبيتوغو  مايوسي  و  فاني  دودجي  كوكو 
)ج.الكونغو الدميوقراطية (، حمام آدم و بن يحي كرم )تونس(، موتو بريان و جوزياح 
وانديرا )كينيا(، غودفراي سلطان )جزر السيشل(،اوالبيفي مونداف )البنني(، ناتيفال 

جوناتان و روفانيسيون ستيفان )مدغشقر(.
الفردي اناث: ليندة لغرايبي و كاتيا كساسي )اجلزائر(، كيمبو فالفيا و نزنغاني 
اولوفونك  اوشنياكي  و  اوفيونغ  آدم  )الكاميرون(،  سارة  )الكونغو(، حانفو  سينتيا 
غولتي  موريس(،  نانديشواري )جرز  )نيجيريا(، حسني رحمة )جيبوتي(، جليم 
مارتا )اثيوبيا(، حاج صالح عبير و غارسي فدورة )تونس(، جوما دورين و سيتاي 

ليندة )كينيا(، بريستول كريستي )السيشل (.
و  عصار  عمر  )اجلزائر(،  لغرايبي  ليندة  و  خروف  سامي  املختلط:  الزوجي 
دينا مشرف )مصر(، جيديون كاسا و سينتيا نزنغاني ) الكونغو(، سيغان توريوال 
و اولونفونك اوشنياكي )نيجيريا(، احمد جمال و رحمة حسني )جيبوتي(، تامر 
مامية و فدورة غارسيا )تونس(، غودفري سلطان و كريستي بريستول )السيشل( .

البرنامج
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مولودية الجزائر

ميخازنـي يعـود للفئـات الشبانيــة 
للعميد ويسجـل حضوره بملعب براقي

محمد  اجلزائر  مولودية  مدرب  سجل 
للفريق  الشبانية  الفئات  إلى  ميخازني عودته 
مبا أن خدماته إنتهت على رأس الفريق األول 
الرجاء  ملواجهة  العميد  خوض  بعد  مباشرة 
اخلامس  محمد  بطولة  نهائي  ربع  إطار  يف 
ميخازني  وسجل  البطلة،  العربية  لألندية 
التي  املواجهة  مبناسبة  براقي  مبلعب  حضوره 
شبيبة  الضيف  أمام  الرديف  الفريق  جمعت 
اللقاء  حضر  حيث  البطولة  إطار  يف  الساورة 
منذ  األكابر  فريق  زمام  توليه  منذ  مرة  ألول 
ما يقارب الشهرين حني خلف املدرب املقال 
الفعلية  يعني عودته  ما  بيرنارد كازوني، وهو 
إلتحاقه  وعدم  الشبان  على  اإلشراف  إلى 
بأي فريق خارج الوطن على إعتبار أن تقارير 
املغربية  الفرق  بإحدى  إسمه  ربطت  إخبارية 
وهو السيناريو الذي ينفي هاته األخبار و يؤكد 
على  العاصمية  املولودية  يف  ميخازني  بقاء 
األقل يف الفترة احلالية يف إنتظار إتضاح الرؤي 
بفترة  مير  الفريق  وأن  خاصة  املقبلة  األيام  يف 
عصيبة شهدت هجرة جماعية لالعبني على 
غرار رحيل عزي وبن دبكة إلى جانب مطالب 

بتسريحهم،  اإلدارة  شعال  احلارس  و  جابو 
لبعث  يسعى  العميد  إدارة  مجلس  أن  كما 
نوع من اإلستقرار داخل الفريق بجميع فئاته 

نبيل نغيز  املدرب  الشبانية من خالل تعيني 
مع تعزيز طاقمه الفني بأبناء الفريق على غرار 

رضا بابوش وآخرون.

ستكون إدارة النادي الرياضي القسنطيني 
للنادي  الرياضية  للشركة  العام  املدير  بقيادة 
الوسائل  بإيجاد  ملزمة  رجراج،  رشيد 
للفريق،  األساسية  العناصر  إلقناع  الالزمة 
مستحيلة  ليست  مهمة  وهي  بالتجديد، 
النادي  يعرفه  الذي  املالي  االستقرار  يف ظل 
القسنطيني مع تواجد شركة »اآلبار«، لكن 
اإلشكال الذي قد يصطدم به مسّيرو الشباب 
هو اإلجراء اجلديد الذي اتخذه ماّلك الفريق 
بتسقيف  واملتعلق  املقبل،  املوسم  من  بداية 
مركز  مشروع  متويل  أجل  من  الالعبني  أجور 

التكوين؛ حيث إن األجر األعلى ُحدد مببلغ 
ركائز  معظم  أن  علما  سنتيم،  مليون   120
هذا  تفوق  أجورا  يتقاضون  قسنطينة  شباب 
الكثير من  املبلغ منذ عدة مواسم؛ ما جعل 
التي سيقوم  الطريقة  يتساءلون عن  املتتبعني 
العناصر  إلقناع  املسّير،  املكتب  أعضاء  بها 
مت  الذي  اجلديد  بالتصور  بالتجديد،  املعنية 
»سي. إدارة  تشرع  أن  املنتظر  ومن  وضعه 
أقرب  يف  الركائز  عقود  جتديد  يف  أس.سي« 
فرصة ممكنة، قبل أن يرّسم مسؤولو »اآلبار« 
قرار تخفيض األجور. ويف حال متكن رجراج 

ساخنا؛  صيفا  سيتجنب  فإنه  ذلك  من 
ما  كثيرا  السابقني  املسؤولني  أن  اعتبار  على 
املاضية  املواسم  يف  كثيرة  صفقات  ضّيعوا 
بسبب اشتراط املاّلك عدم جتاوز قيمة معّينة 
وبعيدا عن التحضير للموسم اجلديد وجتديد 
على  بصم  بلقاسمي  املهاجم  فإن  الركائز، 
من خالل  الرسمية؛  املنافسة  يف  قوية  عودة 
تسجيله ثنائيتني متتاليتني يف آخر مقابلتني، 
لرفاقه  واألمان  الثقة  خاللهما  من  مانحا 
والفريق مع بداية مرحلة العودة من البطولة؛ 
ما يجعله ورقة هامة يف يد املدرب كرمي خودة.

شباب قسنطينـة

رجــراج يحــدد 120 مليــون كحــد 
أقصــى ألجــر الالعبيــن الشهــــري

اتحاد بلعباس

 المـدرب يعيـش يتراجع 
عـن االستقالـة ويـدق 
ناقـــوس الخطـــــر 

أكد مدرب احتاد بلعباس عبد القادر يعيش الثالثاء تراجعه عن مغادرة ناديه 
وكذا  واألنصار  املسيرين  رغبة  عند  »نزوال  القدم  لكرة  األولى  الرابطة  الناشط يف 
أمام  املقبل  النهائي لكأس اجلمهورية« اخلميس  الدور ثمن  القتراب موعد مباراة 

احتاد عنابة )الرابطة الثانية( مبلعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس.
وكان يعيش قد صرح يف وقت سابق بأن املقابلة التي خسرتها تشكيلته على 
ميدان أهلي برج بوعريريج برسم اجلولة ال17 من البطولة هي األخيرة له مع أبناء 
''املكرة''. منددا مبا وصفه »تدخل أطراف من خارج إدارة النادي يف الشؤون التقنية 

للطاقم الفني«.
وقال املدرب لوأج : »بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها االحتاد املقبل 

على موعد هام يف مسابقة كأس اجلمهورية
 فقد قررت التراجع مؤقتا عن استقالتي. حيث سنعمل جاهدين على جتديد 

العهد مع الفوز مبناسبة استقبال احتاد عنابة«.
اجلوالت  يف  كثيرا  واألحمر  األخضر  القميص  أصحاب  نتائج  وتراجعت 
الترتيب. حيث  الثالث يف  إلى الصف  بارتقائهم  املتتبعني  األخيرة بعدما فاجأوا 
خسروا مقابالتهم الثالث السابقة. ومنها واحدة على ميدانهم أمام مولودية وهران 

يف افتتاح مرحلة اإلياب من البطولة.
نتائج  تراجع  شخصيا  يتوقع  كان  بأنه  السياق  هذا  يف  املتحدث  نفس  وأكد 
املالية.  مبستحقاتهم  للمطالبة  لالعبيه  املتكررة  اإلضرابات  خلفية  على  تشكيلته 
مضيفا بأن توقف هؤالء عن التدريبات لفترة معتبرة خالل مرحلة اإلعداد الشتوي 
وعدم إجراء الفريق لتربص مغلق حتسبا للشطر الثاني من املوسم »تسببا يف عودة 

األمور إلى نقطة الصفر«.
استمرار  بأن  معتبرا  اخلطر  ناقوس  دق  يف  يعيش  القادر  عبد  يتردد  ولم 
االضطرابات يف النادي »من شأنه أن يطيل أمد النتائج السلبية ما يهدد مستقبل 

االحتاد يف الرابطة األولى«.
استعدادا  االثنني  أمس  منذ  بتلمسان  تربص مغلق  يعيش يف  أشبال  ودخل 
ملواجهة احتاد عنابة يف كأس اجلمهورية. حيث أراد التقني العاصمي من خالل هذا 

القرار »جتنيب الالعبني مزيدا من ضغط األنصار الغاضبني«. على حد تعبيره.
وميلك احتاد بلعباس لقبني اثنني يف منافسة كأس اجلمهورية يعود آخرهما إلى 

موسم 2018-2017 عندما فاز يف املباراة النهائية على شبيبة القبائل.

نغيـز يشـرع في مهامـه ويعيد التفاؤل للجميـع
 حول مولودية اجلزائر، اهتمامه صوب البطولة احمللية بعد خروجه من مسابقة 

كأس محمد السادس ألندية األبطال وفاز مولودية اجلزائر على مضيفه الرجاء 
البيضاوي املغربي 1 ـ 0 يف اياب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس، 

بعدما خسر ذهابا 1/ 2 ولم يتبق أمام عميد األندية اجلزائرية سوى مسابقة 
البطولة، بعدما خرج بشكل مفاجئ من بطولة كأس اجلزائر إثر خسارته امام وداد 

بوفاريك من الدرجة الثالثة بركالت الترجيح يف دور الـ16 وقال طاهر بلخيري، 
املتحدث باسم الفريق يف تصريحات اعالمية: »املباراة أمام الرجاء املغربي 

أظهرت أن مولودية اجلزائر عائد بقوة، الدوري احمللي سيكون بكل تأكيد هدفنا 
الرئيسي هذا املوسم، واعتقد أننا نحتفظ بكل حظوظنا للتتويج باللقب«.وأضاف 

»الالعبون اظهروا أمام الرجاء املغربي روحا قتالية، وهذا ما يجب أن يتحلى به 
كل من يرتدي قميص املولودية، أمتنى أن يسمح الفوز على الرجاء بعودة الهدوء، 
وندائي للمشجعني من أجل الوقوف خلف الفريق ومساعدته على حتقيق هدفه«. 

وأكد بلخيري، ان املدير الفني اجلديد ملولودية اجلزائر نبيل نغيز، باشر مهامه 
أمس الثالثاء، وهو يدرك متاما أن الفريق عازم على املنافسة على ألقاب البطوالت 
التي يشارك بها ويشار إلى أن مولودية اجلزائر تراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب 

الدوري برصيد 17 نقطة متخلفا بست نقاط عن شباب بلوزداد املتصدر، علما 
بأنه ميلك مباراة مؤجلة سيلعبها الحقا أمام أتلتيك بارادو.

مولودية قسنطينة

منحـة خاصة مقابل الفوز على شلغوم العيد
أكدت مصادر مقربة من محيط مولودية قسنطينة أن الرئيس عبد احلق دميغة رصد منحة استثنائية يف حال العودة بالنقاط الثالث من 

شلغوم العيد خالل املقابلة التي ستجمع الفريق نهاية هذا األسبوع، أين ملح لعالوة تزيد عن 5 ماليني سنتيم، وهو ما من شأنه أن مينح دفعا 
أكبر لرفاق املتألق جنار، خاصة وأنهم عاجزون عن حتقيق أي انتصار خارج الديار منذ انطالق املوسم، مكتفني ببعض التعادالت التي لم تقنع 
دميغة، وكما هو معلوم، فإن منحة الفوز خارج أسوار ملعب بن عبد املالك رمضان يف حدود أربعة ماليني سنتيم، بناء على االتفاق احلاصل 

بني الرئيس دميغة والالعبني قبل انطالق املوسم، على أن يحصلوا على مليوني سنتيم، يف حال االكتفاء بالتعادل، كما حدث يف لقاء خنشلة 
مؤخرا...هذا وقد منح الرئيس دميغة، العبيه، مليوني سنتيم نظير جناحهم يف الفوز على احتاد تبسة يف اجلولة املاضية مبلعب بن عبد املالك 
رمضان وذلك لتحفيز العبيه ملباراة اجلولة القادمة أمام هالل شلغوم العيد، يف ظل إدراكه لقيمة النقاط الثالث التي من شأنها أن تزيد من 

حظوظ املوك، يف حسم تأشيرة الصعود مبكرا.
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العربي  هالل  اجلزائري  الدولي  تلقى 
سوداني العديد من رسائل الدعم والتشجيع 
يف  زمالئه  من  سواء  اجلميع  طرف  من 
من  وحتى  الفريق  إدارة  من  أو  أوملبياكوس 
زمالئه يف املنتخب الوطني، ونشر احلساب 
الرسمي للفريق اليوناني رسالة دعم لالعب 
الذي مير بفترة معنوية صعبة عقب اإلصابة 
الركبة  مستوى  على  تلقاها  التي  اخلطيرة 
لالعب  العاجل  الشفاء  متمنيا  اليمنى 

مسؤولو  ومتنى  اإلجنليزي  فوريست  نوتنغهام 
إلى  لسوداني  قوية  عودة  اليوناني  النادي 
ذات  يف  العاجل،  القريب  يف  املالعب 
لزميله  دعمه  عن  عبر  فيغولي  السياق 
وكتب يقول »اهلل يشافيك يا هالل« وحتى 
عبد الالوي طاهرات درفلو وغيرهم من جنوم 
خلريج  العاجل  الشفاء  متنوا  الذين  اخلضر 
سوداني  وكان  هذا  الشلف،  أوملبي  مدرسة 

قد غرد سوداني عبر قائال 

ال تتوقف أبدا عن احملاولة ال تتوقف عن 
يومك  أبدا..  تستسلم  ال  بنفسك  اإلميان 
سيأتي ال محالة، يف إشارة منه إلى أنه عازم 
على رفع التحدي رغم صعوبة الفترة املقبلة، 
يشار إلى سوداني كان قد تلقى إصابة خطيرة 
لعملية  اخلضوع  على  أجبرته  أشهر  قبل 
جراحية وكذا الغياب عن املنتخب الوطني يف 
تتويج  والتي عرفت  آخر كأس األمم اإلفريقية 

رفقاء محرز باللقب.

بعد تأكد غيابه عن الميادين لما ال يقل عن 6 أشهر

سودانــي يتلقــى دعمـا منقطـع 
النظيـــــر مــن زمالئــــه

في منصب ظهير أيسر

محمــد فـــارس..الشجــرة 
التـــي تغطـــى الغابـــة

يبدو أن عودة املدافع األيسر محمد فارس 
ألجواء املنافسة مع ناديه سبال، بعد غياب دام 

لستة أشهر، سيهدد مكانتي إلياس شتي وأيوب 
عبد الالوي مع اخلضر، خاصة وأن الناخب 

الوطني جمال بلماضي ُمجبر على اختيار عنصر 
وحيد من األسماء الثالثة، ليكون إلى جانب 

العب بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني رامي بن 
سبعيني، الذي أكد يف نهائيات كأس أمم إفريقيا 
األخيرة، بأنه الرقم األول على مستوى منصب 

املدافع األيسر.
واستنجد مدرب اخلضر بعد العودة من 

مصر بخدمات الالعبني عبد الالوي وشتي، 
عقب اإلصابة اخلطيرة التي تعرض لها محمد 
فارس على مستوى األربطة املعاكسة، ولو أن 

مدرب بطل إفريقيا اكتفى مبنح بعض الدقائق 
فقط للثنائي السالف الذكر، دون النجاح يف 

تأكيد األحقية بخالفة العب سبال، املرشح بقوة للعودة إلى صفوف املنتخب الوطني، خاصة وأنه 
يحظى بإعجاب بلماضي الذي سبق أن صرح بعد العودة من بوتسوانا، بأنه يف انتظار عودة بعض 

األسماء، يف شاكلة محمد فارس الذي يراه اخليار األنسب خلالفة بن سبعيني، على اجلهة اليسرى 
من الدفاع.

ويقدم عبد الالوي يف مستويات متميزة مع ناديه سيون السويسري، جعلته يحظى بثقة الناخب 
الوطني يف التربصات املاضية، شأنه يف ذلك شأن العب الترجي التونسي إلياس شتي، الغائب عن 

مباراتي زامبيا وبوتسوانا األخيرتني لإلصابة، غير أنه كان متواجدا يف لقاء البنني االحتفالي.
علما، وأن عودة بن سبعيني ألجواء املنافسة هذا األسبوع بعد تعافيه، ستقطع الطريق على 

العبني على األقل، مما يعني أن بلماضي سيختار اسما واحدا من بني الثالثي عبد الالوي وشتي 
ومحمد فارس، ولو أن األخير يبدو األقرب للتواجد مع الكتيبة الوطنية، كونه سيستعيد عافيته 

بالكامل إلى غاية انطالق تربص اخلضر املرتقب نهاية شهر مارس.
جدير بالذكر، أن حظوظ عودة العب نابولي اإليطالي فوزي غالم للخضر تبدو منعدمة، يف ظل 
الوضعية الصعبة لالعب سانت ايتيان األسبق، ناهيك عن تفضيل بلماضي خليارات أخرى يف هذا 

املنصب، على غرار فارس وعبد الالوي وشتي.             

نهاية أزمة

سليمانــي محــل إشادة 
مــــن الفرنسييـــن

أجبر مهاجم املنتخب الوطني إسالم سليماني مدربه يف نادي موناكو اإلسباني 
عندما  درجة،  بـ180  تصريحاته  وتغيير  بإمكاناته،  االعتراف  على  مورينو  روبيرتو 
أكد مدرب منتخب »الروخا« األسبق، بأن مهاجم اخلضر غّير الكثير يف أداء نادي 
اإلمارة، بعد أن جنح يف تسجيل هدف الفوز يف الدقيقة 93 أمام فريق أميان، رغم 

مشاركته بديال.
ليكيب:« سليماني مهاجم كبير  مورينو يف تصريحات تصدرت واجهة  وقال 
وقدم لنا اإلضافة«، وهو الكالم الذي جاء أياما فقط من فتح التقني االسباني أبواب 
املغادرة يف وجه مهاجم اخلضر، بعد أن تلقى بعض العروض، من قبل مسؤولي كل 

من توتنهام ومانشيستر وأتليتيكو مدريد.
وكانت عودة سليماني إلى تشكيلة موناكو موفقة ألبعد احلدود بعدما ساهم 
يف فوز فريقه بإحراز هدف االنتصار يف أخر آنفاس املباراة، رافعا رصيده التهديفي 
جيرمان  سان  باريس  مباراة  منذ  املباريات  نسق  عن  ابتعاده  رغم  أهداف،   8 إلى 
تعلق على  فوتبول«،  »فرانس  الفرنسية يف صورة  الصحافة  ما جعل  وهو  املاضية، 

تألق سليماني بأنه البطل اخلارق واملنقذ احلقيقي ملوناكو.
هي  قوتي  نقاط  أبرز  موناكو:«  ملوقع  تصريحاته  يف  قال  سليماني،  جهته  من 
فريقي  بفوز  أكبر  وسعادتي  املنافسة  ألجواء  بعودتي  وسعيد  الرأسية،  الضربات 

وحتقيق ثالث نقاط جديدة«.
اخلاصة،  بطريقتهم  بالفوز  سليماني  موناكو  العبو  هنأ  منفصل،  سياق  ويف 
عندما استقبلوه يف غرف تغيير املالبس بعبارات »وان تو ثري فيفا الجليري«، وسط 

جتاوب كبير من طرف فابريغاس.
األمامي،  اخلط  على  بلماضي  الوطني  الناخب  ليريح  سليماني  تألق  وجاء 
أين سيواجه  املقبل،  مارس  تربص  قبل  وديلور،  أيضا  بوجناح  بروز  خاصة يف ظل 

اخلضر منتخب زمبابوي يف مناسبتني.
جدير بالذكر، أن جريدة ليكيب كشفت منذ يومني عن راتب سليماني، الذي 
يتقاضى 380 ألف أورو شهريا، ما يقارب  4.5 مليون أورو سنويا، أي ما يعادل 

90 مليار سنتيم سنويا.

منحها إعالمي فلسطيني

براهيمـــــي يتحصـــل 
علــى هديــة خاصـــة 
من  خاصة  هدية  على  براهيمي  ياسني  اجلزائري  الدولي  الالعب  حتصل 
شنب  أبو  جهاد  الرياضية   BEIN SPORT بقنوات  الفلسطيني  اإلعالمي 
وأهدى اإلعالمي الفلسطيني جهاد أبو شنب املذيع بقنوات البي ان سبورت ياسني 
النجم  منح  فيما  الفلسطيني،  املنتخب  قميص  القطري  الريان  العب  إبراهيمي 

اجلزائري قميصه لإلعالمي الفلسطيني أيضا.

بسبب تخلفه عن ُمالقاة الصحافة

السعوديون ُيعاقبون باليلي
اإلنضباط يف  للعقوبة من طرف جلنة  باليلي،  يوسف  اجلزائري  الدولي  تعرض 
جلنة  وأعلنت  احمللية  اإلعالم  وسائل  ُمالقاة  عن  تخلفه  بسبب  السعودي،  الدوري 
إلتزامه بإجراء  بـ20 ألف ريال سعودي، لعدم  اإلنضباط، عن تغرمي جنم أهلي جدة 
ُمقابلة إعالمية بعد ُمباراة العدالة ولن تؤثر هذه العقوبة متاما، على جنم املنتخب الوطني، 

وهو العائد بشكل الفت لألنظار خالل األسابيع املاضية مع تشكيلة »الراقي«.

في بالد الضباب

بن رحمة ُيسوق اسم بونجاح 
قام الدولي اجلزائري سعيد بن رحمة، بخرجة تستحق اإلشادة، عندما سوق 
البريطانية وإعتبر جنم  إلسم مواطنه بغداد بوجناح، يف تصريحات لوسائل اإلعالم 
نادي برينتفورد، بأن زميله يف القاطرة األمامية حمُلاربي الصحراء، ميتلك من املؤهالت 
ما يسمح له باللعب يف أوروبا وحتدث قائال يف هذا الشأن :«زميلي بغداد بوجناح، 

العب كبير جدا جدا«.

أندي ديلور:

 مهمتـــي هــــي تسجيـــــل األهــــداف
إعتبر الدولي اجلزاري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبوليي الفرنسي، أنه يقوم مبهامه يف الفريق فقط، وهي تسجيل األهداف وصرح أندي ديلور، 
للصحافة الفرنسية، عقب الفوز على سان تيتيان: »أنا مهاجم، لذا أنا هنا من أجل تسجيل األهداف، أحيانا تتاح لنا نصف فرصة للفوز باملباراة«. 
وأضاف: »حاولت تقدمي أفضل ما لدي، واحلظ ابتسم لي يف هذه املباراة، واجلميع سعيد، املدرب، الرئيس، وهذه هي روح املجموعة وهذا يزيد من 

تالحم الفريق«....يذكر أن أندي ديلور، منح الفوز لفريقه مونبوليي، بعد تسجيله الهدف الوحيد يف املباراة التي جمعتهم بنادي سانت ايتيان.

ضربة موجهة لمهاجم الخضر

إصابة جديدة 
 لسودانــــي 
فــي الركبـة
عاد شبح اإلصابات ليطارد مجددا 
الالعب الدولي اجلزائري العربي هالل 
سوداني، بعد تعّرضه إلصابة يف الركبة 

خالل مشاركته يف مباراة فريقه أوليمبياكوس 
اليوناني التي فاز فيها بهدف دون رد، على 
مضيفه أتروميتوس يف اجلولة 23 من دوري 

السوبر اليوناني ويف الدقيقة 16، انطلق 
سوداني خلف الكرة، وحاول جتاوز العب 

أتروميتوس، إاّل أّنه سقط على أرض امللعب 
متأثرا بآالم شديدة يف الركبة. ولم متر أكثر 

من دقيقتني حتى غادر الدولي اجلزائري أرض 
امللعب، متوّجها إلى غرف تغيير املالبس 
برفقة طبيب الفريق إلجراء الفحوصات 

األولية الالزمة، قبل أن يخضع صاحب 32 
سنة لفحوصات طبية معّمقة للكشف عن 
مدى خطورة إصابته، واملدة التي يحتاجها 

للعودة إلى املشاركة يف مباريات فريقه، حيث 
تأّكد أنه يعاني من إصابة قوية، ستجبره 

على االبتعاد لفترة طويلة عن املالعب جدير 
بالذكر أّن االعب الدولي اجلزائري العربي 

هالل سوداني، كان عاد إلى أجواء املنافسة 
الرسمية واملالعب يف منتصف شهر جانفي 

املُنصرم بعد تعّرضه إِلصابة عضلية يف 
ديسمبر املاضي، وبات من أبرز هدايف نادي 

أوملبياكوس اليوناني، غير أّن سوء الطالع 
الزمه، ليتعّرض من جديد إلصابة على 
مستوى الركبة وقال هالل العربي سوداني 
عبر صفحته الرسمية على » تويتر«، »مع 
األسف أخبار سيئة عن إصابتي، شكرا 
للجميع على رسائلكم، وسأعود أقوى من 

ذي قبل«.
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بعد غياب طويل

هازارد على أعتاب العودة 

أوناي إيمري: 

ريمونتادا برشلونة التاريخية 
تحققــت فـي غيـاب الفــار

السابق  الفني  املدير  إميري  أوناي  اإلسباني  عاد 
التاريخي  اخلروج  لذكريات  جيرمان،  سان  لباريس 
برشلونة، يف  أمام   2017 أوروبا عام  أبطال  من دوري 
مباراة الرميونتادا الشهيرة التي شهدها ملعب كامب نو 
لصحيفة  حواره  إميري، خالل  وقال  النسخة  تلك  يف 
لعبنا  الذهاب  مباراة  الفرنسية: »يف  فوتبول«  »فرانس 
نظيفة،  برباعية  انتصرنا  حيث  للغاية،  عال  مبستوى 
ألن تقنية الفيديو لم تكن موجودة بعد، وودعنا البطولة 
يف اإلياب بوضوح من خالل قرارات احلكم، فلم يكن 
هناك »فار« يف ذلك الوقت«. وأضاف: »تياغو سيلفا؟ 
هو العب رائع وكنت أريد املزيد منه، وأردت منه أن 
يترك منطقة األمان ويكون أكثر شجاعة، للضغط على 

الالعب  أوضح: »مع هذا  نيمار،  لم أجنح«.وعن  لكنني  ليتعلم ذلك،  اخلصم، وحاولت معه 
االستثنائي، ال ميكنك إخباره أنه يف فريق ُمحدد ويتوجب عليه التكيف، بل علينا تكوين فريقا 
من أجله، وبخالف الرأي العام، فمن السهل العمل مع نيمار فهو يحب كرة القدم، والزال لديه 
1، ومن بعده مبابي«. واختتم: »مرحلتي مع باريس؟ لقد متكنت من أن  الفرصة ليكون رقم 

أصبح أفضل مدرب يف العالم، لكنني ضيعت الفرصة«.

 بيلـي يعانــي علــى أعقاب الثمانيـــنات

قال إدينيو جنل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي -يف مقابلة صحفية - إن 
والده يشعر باالكتئاب بسبب مشاكله الصحية، ويخشى من مغادرة املنزل ألنه 
ال يستطيع السير دون مساعدة ويعاني بيلي -الذي يعتبره كثيرون أفضل العب 
كرة قدم يف التاريخ وسيكمل عامه الثمانني يف أكتوبر املقبل- من مشاكل يف 
الفخذ منذ سنوات، ويستعني اآلن بأجهزة ملساعدته على السير وجلس بيليه 
على كرسي متحرك يف الكثير من املرات التي ظهر فيها مؤخرا خالل مناسبات 
يف  مفصل  لتغيير  جراحة  بيلي »أجرى  إن  غلوبو  لتلفزيون  إدينيو  وقال  عامة 
الفخذ وخضع لعملية إعادة تأهيل غير كافية«.وتابع أنه »يعاني من مشكلة 
يف احلركة أثرت على نفسيته ليدخل يف نوبة اكتئاب. علينا أن نضع أنفسنا 

يف مكانه، فقد كان ملكا متوجا وكان ملء السمع والبصر، واآلن ال يستطيع 
التحرك بسهولة«. وتابع »يشعر باحلرج وال يرغب يف مغادرة املنزل وال يريد أن 
يراه أحد أو القيام بأي نشاط يتطلب منه مغادرة املنزل. أصبح خجوال للغاية 
ومنعزال«. وقال إدينيو إنه الم والده لعدم قيامه بالعالج الطبيعي املطلوب بعد 
بثالثة  فاز  الذي  الوحيد  الالعب  بيلي -وهو  وقضى  الفخذ  خضوعه جلراحة 
ألقاب لكأس العالم- معظم مسيرته مع سانتوس البرازيلي، قبل االنتقال إلى 
نيويورك كوزموس يف سبعينيات القرن املاضي وسيحتفل خالل الصيف املقبل 
مع   ،1970 باملكسيك  العالم  كأس  ألقابه يف  ثالث  على  عاما  مبرور خمسني 

تشكيلة يعتبرها كثيرون األفضل على مر التاريخ.

ألياكس  الفني  املدير  هاغ  تني  إريك  انتقد 
يونغ  الهولندي، دور مواطنه فرينكي دي  أمستردام 
العب خط وسط برشلونة، يف طريقة لعب الفريق 
بتقدمه  سيتني  املدرب  سماح  منتقدا  الكتالوني، 
تصريحات  خالل  هاج،  تني  وقال  األمامي  للخط 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »دي 
عن  املسؤول  الالعب  هو  بل  هدافا،  ليس  يونغ 
أو  للهجوم  املساندين  لزمالئه  الكرة  ومترير  اإلمداد 
كان  »حني  وأضاف:  بنفسه«.  األهداف  صناعة 
موقعه  عن  بعيدا  لألمام،  قليال  يتقدم  يونغ(  )دي 
هل  له  وأقول  أستدعيه،  كنت  الوسط  خط  يف 
تسجيل  دورك  كان  متى  ومنذ  10؟  مبركز  تلعب 
بدي  اتصال  على  »الزلت  األهداف؟«.وتابع: 
يونغ وماتياس دي ليخت، وكان من األفضل بقاء 
أجل  آخرين من  أو عامني  لعام  أياكس  الثنائي يف 
أياكس والكرة الهولندية«. واختتم: »مع دي يونغ 
بعيًدا يف دوري  الذهاب  بإمكاننا  ليخت كان  ودي 
األبطال، ألنهما أصحاب إمكانيات عالية للغاية«.

لتقدمه في الخط األمامي

مـدرب أياكس ينتقـد دور دي يونـغ في برشلونة

مكتئب ويشعر بالعزلة

يعود البلجيكي إيدين هازارد إلى املالعب بشكل تام قبل مباراة سيلتا فيغو املقررة يف 
16 فيفري اجلاري، بعد نحو 82 يوما من الغياب، حيث فضل املدرب زين الدين زيدان 
عدم املخاطرة بإشراكه يف مواجهتي ريال سوسييداد وأوساسونا اللتني كان يتوقع أن تتسما 
باخلشونة ومن املنتظر أن يصبح هازارد جاهزا قبل نهاية األسبوع اجلاري الذي سيتدرب فيه 

منفردا باملدينة الرياضية اخلاصة بريال مدريد، على أن ينضم لباقي زمالئه اعتبارا من األربعاء 
مثلما فعل يف األسبوعني املاضيني وكشف زيدان عن نواياه عقب الفوز على أوساسونا موضحا 

أن الفترة األخيرة كان ضروريا فيها أن يتدرب هازارد بنفس وتيرة املجموعة لالرتقاء بلياقته 
البدنية وقال املدرب الفرنسي: »توصلنا لهذا القرار معا ولم يكن الوقت مناسبا، سنرى هذا 
األسبوع. سوف يكون بحاجة لهذا األسبوع الطويل ونتمنى أن يتمكن من املشاركة األسبوع 

املقبل«، يف إشارة للقاء سيلتا فيغو وكان هازارد قد تعرض لإلصابة يف 26 نوفمبر املاضي 
نتيجة تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه أثناء مباراة باريس سان جيرمان يف دوري األبطال 
ولم يخضع الالعب لتدخل جراحي كي يعالج إصابته يف الكاحل األمين، لكن عملية متاثله 
للشفاء استغرقت وقتا أطول من املتوقع ليصل إلى ثالثة أشهر تقريبا، ويعول زيزو كثيرا على 

تعافيه سريعا كي يلحق مبواجهة مانشستر سيتي اإلجنليزي يف دوري األبطال.

توماس مولر رًدا على لوف: 

ال أهتم بالمشاركة في اليورو
علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، 
على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب 
أملانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل 

املانشافت يف بطولة اليورو املقبلة وحتدث لوف 
عن مدى احتمالية استدعاء مولر يف قائمة 

املاكينات، قائاًل »هناك احتمالية ضعيفة 
لذلك، طاملا كان اجلميع بحالة جيدة«. 

وأضاف »أنا سعيد مبا يقدمه يف الدور الثاني، 
لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو 

بالالعبني الشباب، وإذا حدث ما ال ميكن 
توقعه، حينها قد ننظر إلى اخليارات املتاحة«.
وعقب انتهاء مباراة فريقه ضد اليبزيغ، والتي 
انتهت بالتعادل السلبي، ُنقل إلى مولر ما قاله 

لوف، فرد على ذلك، يف تصريحات أبرزتها 
صحيفة ميرور »لست مهتًما على اإلطالق 

بهذا األمر«.وأضاف »أنا مهتم فقط بفريقي 
ومبساعدته على الفوز باأللقاب الثالث هذا 

املوسم«. وبسؤاله عن أسباب التعادل مع 
اليبزيج يف أليانز أرينا، أجاب »لقد أهدرنا 

العديد من الفرص التي كان من املمكن حتويلها إلى أهداف، كما فقدنا سيطرتنا على املباراة«. 
وأردف »املشكلة أن الفريقني كانا يف حالة رضا عن التعادل، ومن املؤسف أننا أردنا انتهاء 

املباراة بهذه النتيجة«.وأمت »منذ الدقيقة 70، لم يقم الفريقان بأي مجازفة، والنتيجة ليست 
سيئة على أي حال، لكني كنت سأذهب إلى سريري برضا بالغ حال جناحنا يف الفوز«.

نيمار: 

أقلــــد بيكهـــام رائـــد 
الموضـة فـي كـرة القــدم

أبدى نيمار جونيور جنم باريس سان جيرمان الفرنسي، 
إعجابه الشديد بأحد أساطير كرة القدم، الذي وصفه بأنه 
»رائد املوضة يف عالم كرة القدم«. وقال نيمار يف تصريحات 

نقلتها صحيفة »ديلي ميل«: »أنا معجب للغاية بديفيد 
بيكهام، وأتابعه منذ الصغر مثلما كنت أتابع العديد من 
الالعبني الكبار«.وأضاف الالعب البرازيلي: »كنت أتابع 
بيكهام إلعجابي بطريقة تسديده للكرة ومتريراته الرائعة، 
وأهدافه وإصراره يف امللعب، وكذلك إعجابا بشخصيته«.

وأشار: »أحاول تقليد بعض قصات شعره، الكثير من الالعبني 
يسيرون على خطاه، وأعتبر بيكهام من أكثر األشخاص أناقة يف 
العالم، لذا نريد أن نقلده، رغم أننا لسنا بنفس وسامته، ولكننا 

نحاول تقليده«.واستطرد نيمار: »كنا بحاجة لرائد، شخص 
يتمتع بشجاعة، أعتقد أن بيكهام كان شجاعا ورمزا، أنا أيضا 
أتعرض لالنتقادات بسبب تغيير قصات الشعر أو ارتداء أزياء غير تقليدية، وأعتقد أن هذه االنتقادات 
لن تنتهي«.واستدرك: »نحن الالعبون نعد مرجعا ومنوذجا لآلخرين سواء اقتنع اآلخرون بذلك أم ال، 
نحن نعامل بطريقة مختلفة بسبب مالبسنا، وال أرى أننا نرتكب أي خطأ يف ارتداء مثل هذه املالبس 
احلديثة، طاملا أننا نشعر بالراحة«.وأمت نيمار: »لذا أشكر ديفيد بيكهام ألنه كان رائدا، وفتح الباب أمام 

عالم املوضة لالعبي كرة القدم«.

بشأن دوغالس كوستا

يوفنتوس يصدر بيانا 
تعرض البرازيلي دوغالس كوستا العب يوفنتوس، 

إلصابة يف هزمية فريقه األحد، من هيالس فيرونا، يف الفخذ 
وقال بيان صادر عن اليويف: »أثبتت الفحوصات الطبية التي 
خضع لها كوستا وجود إصابة من الدرجة الثانية يف عضلة 
الفخذ، فترة التعايف ستستغرق من 15 إلى 20 يوما«.وبهذا 
لن يتمكن الالعب من اللحاق مبواجهة ميالن يوم اخلميس 
يف نصف نهائي الكأس، ويوم األحد مع بريشيا بالدوري 

ومواجهة سبال بعدها بأسبوع كما توجد شكوك حول قدرة 
الالعب على اللحاق مبواجهة ليون الفرنسي يف 26 من الشهر 

اجلاري يف ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.



15 السنة 01 - العدد 110 -األربعاء 18 جمادى  الثانية1441  هـ  - 12 فيفري2020م
أخبار العالم

وباء كورونا

 ألف قتيل و42 ألف مصاب والصين تقيل مسؤولين
وكاالت 

مركز  هوبي  يف  الصحية  السلطات  وقالت 
تفشي الوباء إن الفيروس حصد خالل 24 ساعة 
 2097 وأصاب  أشخاص،   103 أرواح  املاضية 
العاملية  الصحة  منظمة  وكانت  إضافيا.  شخصا 
اإلصابات  عدد  أن  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد 
اجلديدة التي تسجل يوميا بالصني أصبح يف حالة 
إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة  استقرار، مشيرة 

أن الوباء جتاوز مرحلة الذروة.
على  للسيطرة  تكافح  السلطات  تزال  وال   
الوباء، واتخذت لذلك إجراءات مشددة شملت 
مغادرة  من  سكانها  ومنع  بأكملها  مدن  إغالق 

منازلهم إال للضرورة.
تيدروس  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  ونبه 
مثيرة  حاالت  وجود  إلى  غيبريسوس  أدهانوم 
للقلق لتفشي فيروس كورونا اجلديد خارج الصني 
بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إليها، 
وقال يف تغريدة على تويتر إن اكتشاف عدد صغير 
على  للعدوى  انتقال  إلى  يشير  قد  احلاالت  من 
ليس  نراه  ما  وأن  أخرى،  بلدان  يف  أوسع  نطاق 

سوى رأس جبل اجلليد، بحسب تعبيره.
ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا اجلديد إلى 
الصحة  جلنة  أعلنت  ما  حسب  شخصا،   1017
تخطى  وقد  الثالثاء،  اليوم  الصني  يف  الوطنية 
يف  ألفا.   42 بالفيروس  املؤكدة  اإلصابات  عدد 
وقت أعلن عن إقالة اثنني من كبار املسؤولني يف 

هوبي اإلقليم الذي ظهر فيها فيروس كورونا بعد 
انتقادات شعبية للسلطات تتعلق بإدارة األزمة.

مركز  هوبي  يف  الصحية  السلطات  وقالت 
تفشي الوباء إن الفيروس حصد خالل 24 ساعة 
 2097 وأصاب  أشخاص،   103 أرواح  املاضية 
العاملية  الصحة  منظمة  وكانت  إضافيا.  شخصا 
اإلصابات  عدد  أن  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد 
اجلديدة التي تسجل يوميا بالصني أصبح يف حالة 
استقرار، مشيرة إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة 

أن الوباء جتاوز مرحلة الذروة.
على  للسيطرة  تكافح  السلطات  تزال  وال 
الوباء، واتخذت لذلك إجراءات مشددة شملت 
مغادرة  من  سكانها  ومنع  بأكملها  مدن  إغالق 
ملنظمة  العام  املدير  ونبه  للضرورة.  إال  منازلهم 
وجود  إلى  غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  الصحة 
حاالت مثيرة للقلق لتفشي فيروس كورونا اجلديد 
لهم  يسبق  لم  أشخاص  بواسطة  الصني  خارج 
إن  تويتر  على  تغريدة  يف  وقال  إليها،  سافروا  أن 

إلى  يشير  قد  احلاالت  من  عدد صغير  اكتشاف 
انتقال للعدوى على نطاق أوسع يف بلدان أخرى، 
وأن ما نراه ليس سوى رأس جبل اجلليد، بحسب 

تعبيره.
الصيني  التلفزيون  أعلن  ذلك،  غضون  يف 
يف  املسؤولني  كبار  من  اثنني  إقالة  الثالثاء 
ظهر  الذي  الصني  وسط  الواقع  )اإلقليم  هوبي 
العام  الرأي  يوجه  حني  يف  كورونا(  فيروس  فيها 
ويتهم  األزمة.  بإدارة  تتعلق  للسلطات  انتقادات 
عدد كبير من الصينيني -الذين يشعرون بالغضب 
منذ أسابيع- السلطات بالتأخر يف التحرك ملواجهة 
اإلصابات األولى التي سجلت يف ووهان كبرى 

مدن اإلقليم.
لي  وفاة  بعد  الغضب اجلمعة   وتصاعد هذا 
الذين  األطباء  أوائل  أحد  عاما(   34( ليانغ  ون 
حتدثوا عن ظهور املرض. وأنبته الشرطة واتهمته 
الفيروس  بهذا  أصيب  وقد  »شائعات«.  بنشر 

الذي أودى بحياته.
وأوضح التلفزيون احلكومي »سي سي تي يف« 
أن تشانغ جني املسؤول يف جلنة الصحة باملقاطعة 
واملديرة ليو ينغزي أقيال من منصبيهما بقرار من 

اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي لهوباي.
ويبدو أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي 
العام الغاضب منذ وفاة طبيب العيون الذي حتول 
متهمني  مسؤولني  مواجهة  يف  وطني  بطل  إلى 

بالسعي إلى التعتيم على انتشار املرض. 

قصفت  قواتها  إن  التركية  الدفاع  وزارة  قالت 
115 هدفا للنظام السوري، ودمرت 101 منها، ردا 
على هجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود أتراك يف 

شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه املعارضة.
على  الرد  ستواصل  أنقرة  أن  الوزارة  وذكرت 
تركية  مراكز  يف  املوجودة  قواتها  على  هجوم  أي 
للمراقبة يف أقصى شمال غرب سوريا. ويف وقت 
سابق، قالت الوزارة إن قوات النظام السوري قتلت 
خمسة جنود أتراك من بني آالف اجلنود املنتشرين 
هناك للمساعدة يف وقف هجوم سوري الستعادة 
بعد نحو  البالد،  املعارضة يف  ملقاتلي  آخر معقل 

تسع سنوات من احلرب. وبّث التلفزيون السوري 
منطقة  التركية يف  املراقبة  نقطة  صورا من محيط 
املخصصة  الغرف  تظهر  حلب،  جنوبي  إيكاردا 
للجنود األتراك والتحصينات واملعدات العسكرية 
املراقبة  نقطة  وتقع  داخلها.  الثقيلة  واألسلحة 
التركية ضمن مناطق سيطرة النظام، عقب تقدم 
قواته وسيطرتها على عدة بلدات جنوبي حلب، 

بينها بلدة العيس والزربة خالل األيام املاضية.
يف هذه األثناء، ترأس الرئيس التركي رجب 
تناول  أنقرة،  يف  أمنيا  اجتماعا  أردوغان  طيب 
قوات  هجوم  على  ردا  ستتخذ  التي  اخلطوات 

محافظة  يف  األتراك  اجلنود  على  السوري  النظام 
نائب  أقطاي  فؤاد  االجتماع  يف  وشارك  إدلب. 
أوغلو،  جاويش  مولود  اخلارجية  الرئيس، ووزيرا 
الفريق  األركان  ورئيس  أكار،  خلوصي  والدفاع 
االستخبارات  جهاز  ورئيس  غولر،  يشار  أول 
الدفاعية  الصناعات  هيئة  ورئيس  فيدان،  هاكان 
إسماعيل دميير، ورئيس دائرة االتصال يف الرئاسة 

فخر الدين ألطون. 
»تقرر خالل  بأنه  الرئاسة  وأفادت مصادر يف 
االجتماع الذي عقد مساء االثنني الرد باملثل على 
الهجوم، وأال تذهب دماء الشهداء سدى«. كما 

تركيا  هجوم عزمية  يثني أي  لن  التأكيد أنه  جرى 
إدلب بهدف منع االشتباكات،  تتواجد يف  التي 
حدوث  دون  واحليلولة  حدودها،  أمن  وضمان 
على  جديدتني،  إنسانية  وكارثة  نزوح  موجة 
ندد  قالني  أن  املصادر  املصادر.وذكرت  قول  حد 
النظام السوري على نقطة  بأشد العبارات بهجوم 
الفوري  الوقف  على  وشدد  تركية،  عسكرية 
يف  التركية  القوات  تستهدف  التي  للهجمات 
إدلب، معتبرا أنها تنتهك روح اجتماعات أستانا 

بني الدول الضامنة.
وكاالت 

بعد هجوم أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك 

قصف تركي وتعزيزات باتجاه إدلب

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أمني سر  نفى 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات سحب 
األمن  مجلس  إلى  املقدم  القرار  مشروع 
للسالم،  األميركية  اخلطة  بشأن  الدولي 
الفلسطينيني  بأن  أفادت  أنباء  عقب  وذلك 
عدلوا عن طرح املشروع بسبب عدم تلقيهم 

دعما دوليا كافيا.
يروج  ما  إن  بيان،  يف  عريقات،  وقال 
من  املقدم  القرار  مشروع  سحب  حول 
املجموعة العربية وحركة عدم االنحياز إلى 
أساس  وال  الصحة  عن  عار  األمن  مجلس 
له، موضحا أن مشروع القرار موزع وال يزال 
املشاورات  تنتهي  وعندما  التداول،  قيد 

ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص 
للتصويت.  سيعرض  لثوابتنا،  تغيير  أو 
بالورقة  يطرح  لم  القرار  مشروع  أن  وتابع 
الزرقاء للتصويت عليه حتى يقال إنه جرى 
سحبه. ويف وقت سابق، قال عضو اللجنة 
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
طلب  سحب  إنه جرى  مجدالني،  أحمد 
ال  »ألنه  القرار،  مشروع  على  التصويت 
يلبي احلد األدنى مما يطلبه الفلسطينيون«، 
واالبتزاز  األميركي  الضغط  أن  إلى  مشيرا 
كان أكبر. وبني مجدالني أن املشروع قدمته 
تونس، وأن املفاوضات حول صيغته جرت 
املتحدة،  للواليات  كوكيل  بريطانيا،  مع 

ال  عليه  تعديالت  أجرت  بريطانيا  لكن 
تلبي الطلب الفلسطيني.

الصحافة  وكالة  نقلت  أن  وسبق 
الفرنسية عن عريقات قوله يف بيان إنه رغم 
االنتكاسة القوية املتمثلة بالتخلي عن طرح 
الرئيس  التصويت، فإن  القرار على  مشروع 
أمام  كلمة  إلقاء  على  مصّر  الفلسطيني 
مجلس األمن الدولي للدفاع فيها عن رفضه 
للخطة األميركية. وسارعت إسرائيل لدعوة 
سفيرها  وقال  رحلته«،  »إلغاء  إلى  عباس 
تطالب  إنها  دانون  داني  املتحدة  األمم  لدى 
املستقبل  على  بالتفاوض  يقبل  بأن  عباس 

بدال من أن يركز على املاضي.

بشأن »خطة السالم« األمريكية
عريقات ينفي سحب مشروع قرار لمجلس األمن

الجيش اإلسرائيلي يعتقل 
فتى فلسطينيا جنوبي الضفة

اعتقل اجليش اإلسرائيلي، أمس، فتى فلسطينيا، خالل 
مواجهات اندلعت جنوبي الضفة الغربية احملتلة.

األناضول  وكالة  نقلته  ما  بحسب  عيان،  شهود  وقال 
من  وقوة  الشبان  عشرات  بني  اندلعت  مواجهات  إن 
لالجئني  العروب  مخيم  مدخل  على  اإلسرائيلي،  اجليش 
اإلسرائيلي  اجليش  واستخدم  اخلليل.  مبحافظة  الفلسطينيني 
الرصاص املطاطي وقنابل الغاز املسيل للدموع، لتفريق شبان 

رشقوا القوات باحلجارة.
وأوضح الشهود، إن اجليش اعتقل الفتى عامر عويضات 
)14عاما(، خالل تلك املواجهات. وعادة ما تندلع مواجهات 
بني  الواصل  العام  الشارع  على  الواقع  العروب  مخيم  يف 

مبحافظتي اخلليل وبيت حلم، جنوبي الضفة.
وكالة األناضول

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 1017 شخصا، حسب ما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثالثاء، وقد تخطى عدد اإلصابات المؤكدة بالفيروس 42 ألفا. في وقت أعلن 
عن إقالة اثنين من كبار المسؤولين في هوبي اإلقليم الذي ظهر فيه فيروس كورونا بعد انتقادات شعبية للسلطات تتعلق بإدارة األزمة.
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 تكنولوجيا

سامسونغ تفاجئ نجوم أوسكار بهاتف جديد قابل للطي 

كيفية تصدير دردشات واتساب من 
هاتف آيفون 

افتح التطبيق على هاتفك اآليفون 
الدردشة  على  اليسار  إلى  سريًعا  مرر 
التي تريد تصديرها. اضغط على زر املزيد. 

حدد تصدير الدردشة. 
من خيار املشاركة، اختر البريد. 

أدخل عنوان البريد اإللكتروني للوصول 
إليه من هاتف أندرويد. 

كرر  اإلرسال.  أيقونة  على  اضغط 
فوق  النقر  مبجرد  دردشة.  لكل  اخلطوات 
إلى  الدردشة  إرسال  سيتم  اإلرسال  خيار 
بريدك اإللكتروني، حيث ميكن استردادها 
من جهاز أندرويد، ومع ذلك فإن املشكلة 
اخلطوات  تكرار  عليك  سيتعني  أنه  هي 
املذكورة أعاله لكل محادثة دردشة ترغب 

قليل  عدد  لديك  كان  فإذا  تصديرها.  يف 
من الدردشات فسوف يستغرق ذلك بعض 
الوقت وسوف ينتهي بك األمر مع رسائل 
بريد إلكتروني متعددة لكل دردشة، ولكن 

ال يزال من املمكن القيام به. 
كيفية استيراد دردشات واتساب إلى 

هاتف أندرويد
هاتفك  من  جيميل  تطبيق  افتح   

األندرويد.
الذي  اإللكتروني  البريد  عن  ابحث   
يحتوي على محفوظات الدردشة املصدرة.

 • هاتفك.  على  مباشرة  بتنزيله  قم   
احذف واتساب من هاتف األندرويد.

 أعد تثبيت الواتساب من متجر غوغل 
هاتفك  على  التطبيق  افتح   • بالي. 

األندرويد. 
تابع عملية اإلعداد.

ُيطلب  عندما  االستعادة  على  اضغط   

منك ذلك يف قائمة اإلعداد.
 بعد اكتمال عملية االستعادة انقر فوق 

زر التالي يف األسفل. 
للنسخ  واتساب  استعادة  بعد 
ستظهر  بتنزيله،  قمت  الذي  االحتياطي 
األندرويد،  جهاز  على  الدردشات  جميع 
وقًتا  تستغرق  أن  ميكن  شاملة  عملية  هذه 
حتى  األفضل  ولكنها  ومحبطة،  طوياًل 
الطرف  تطبيقات  بعض  هناك  لكن  اآلن، 
الثالث التي تدعي نقل الدردشات بطريقة 

أسهل. 
كيفية النسخ االحتياطي يدوًيا 

األندرويد  جهاز  على  التطبيق  افتح 
اخلاص بك.

اخليارات  من  املزيد  زر  على  اضغط   
الوجود يف أعلى الزاوية اليمنى.

 اختر اإلعدادات. 
اضغط على الدردشات.

 حدد النسخ االحتياطي للدردشات.
 اضغط على خيار النسخ االحتياطي يف 
املربع األخضر. إذا لم تقم بربط حسابك يف 
الواتساب  على  مع حسابك  درايف  غوغل 
احتياطية  نسخة  إنشاء  إلى  ذلك  فسيؤدي 
محلية، حيث سيتم تخزين النسخ مباشرًة 
على جهازك، وميكن الوصول إليه عبر مدير 
امللفات مثل ملفات غوغل، سيكون ملف 
النسخ االحتياطي نفسه موجوًدا يف مجلد 
وميكن   sdcard / WhatsApp  /
نسخه أو نقله إلى مكان آخر. باإلضافة إلى 
ذلك، إذا كنت قد ربطت بالفعل حساب 
غوغل درايف اخلاص بك مع حسابك على 
الواتساب فستصبح هذه هي طريقة النسخ 
ميكنك  حيث  االفتراضية،  االحتياطي 
وستجد  درايف  غوغل  تطبيق  إلى  التوجه 
ضمن  مدرًجا  االحتياطي  النسخ  ملف 

.Recents عالمة التبويب

عرضت شركة سامسونغ العاملية هاتفها اجلديد القابل للطي غاالكسي 
تلفزيوني مفاجئ  زيد »Galaxy Z« مساء أمس األحد خالل إعالن 
يف  بث  الذي  اإلعالن  جاء  األوسكار.  جوائز  توزيع  حفل  خالل  أذيع 
زد  هواتف غاالكسي  الكشف عن  من  يومني  قبل  فقط  املتحدة  الواليات 
فليب التي تفتح وتغلق عموديا مثل هاتف مطوي وذلك خالل حدث يقام 
يف سان فرانسيسكو. ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على 
األقل بلونني هما األرجواني واألسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر. لكن 
من املتوقع أن تكون الهواتف أقل سعرا من هاتف غاالكسي فولد الذي يباع 
مقابل 1980 دوالرا ويفتح مثل الكتاب ومت طرحه يف سبتمبر بعد تأخره 
احمللل يف شركة  توم كاجن  وقال  الشاشة.  أشهر بسبب مشكالت يف  عدة 
للطي  القابل  كاونتربوينت لألبحاث »الهاتف اجلديد غاالكسي زد فليب 
بشكل  ويساعدها  لسامسونغ  التجارية  العالمة  على  كبير  أثر  له  سيكون 
أفضل على منافسة هواتف أبل غالية الثمن«. وأضاف أن سامسونغ أخذت 
الشركات  فيه  تبدو  للطي يف وقت  القابلة  الهواتف  املبادرة يف مجال  زمام 

صينية املنافسة متأهبة القتحام السوق الناشئة.  
عادت لألرض بعد 328 يوًما.. هذه هي أطول رحلة نسائية يف الفضاء 
عادت كريستينا كوتش رائدة الفضاء األمريكية من وكالة ناسا إلى األرض 
القياسي ألطول  الرقم  بذلك  الفضاء، محطمة  قضتها يف  يوًما   328 بعد 

رحلة نسائية فضائية على اإلطالق.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

كيف تنقل دردشات 
واتساب من هاتف 
آيفون إلى أندرويد؟
 واتساب هو أحد تطبيقات الدردشة األكثر شعبية في العالم، حيث يعتمد عدد 
كبير من المستخدمين على تطبيق واتساب متجاهلين باقي التطبيقات، لكن في 
حال أردت االنتقال إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد وأنت تستخدم هاتف 

آيفون من آبل، ما الذي يجب أن تفعله لنقل الدردشات؟ 
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سميرة مزاري      

تسجل والية بومرداس منذ بداية فصل الشتاء حمالت 
تضامنية مع األشخاص دون مأوى أشهرها تلك التي تقوم 
بها جمعية أمل اجلزائر عبر مكاتبها الواقعة بوالية بومرداس 

كل إثنني وخميس.
بتحضير  اجلمعية  يف  املتطوعون  الشباب  يقوم  حيث 
إثنني  كل  وحتديدا  األسبوع  يف  مرتني  ساخنة  وجبات 
وخميس وتوزيعها على األشخاص دون مأوى، الذين لم 
يجدوا حال آخر غير افتراش الشارع ومجابهة البرد القارس 
لفصل الشتاء، عبر االحتماء بالكرتون وبطانيات بالية ال 

تغني من قساوة الطقس.
طبق  على  مرة  كل  يف  حتوي  التي  الساخنة  الوجبات 
املوسمية،  الفواكه  إلى  باإلضافة  عصري  أو  تقليدي 
املشردون  األشخاص  منها  يستفيد  والعصائر...  السلطة 
شباب  قبل  من  حتضيرها  يتم  أين  البلديات،  عديد  عبر 
اجلمعية بالتعاون مع املواطنني الذين يهبون يف كل مرة إلى 
التضامن مع إخوانهم دون مأوى، واملساهمة يف التخفيف 

من معاناتهم خالل هذا الفصل.
كل  اجلزائر  أمل  جمعية  يف  املنخرطون  يتجند  حيث 
إثنني وخميس للشروع يف حتضير الوجبات التي يتم حتصيل 

بوالية  احملسنني  تبرعات  وكذا  اجلمعية  أموال  من  تكلفتها 
بومرداس، ليقوموا بعدها بخرجاتهم إلى الشوارع للبحث عن 
األشخاص دون مأوى وتقدمي الوجبات لهم، عّلهم يساهمون 

من  املهمشة  الشريحة  هذه  قلوب  إلى  الفرحة  إدخال  يف 
املجتمع.

املواطنني  استحسان  لقيت  هذه  التضامنية  املبادرة 
الوطن« عن  لــ«أخبار  تصريحهم  أعربوا يف  بالوالية، حيث 

سعادتهم باملشاركة يف العملية التي من شأنها رسم البسمة 
وباملقابل  جهة،  من  مأوى  دون  األشخاص  شفاه  على 
يتجرعونها  التي  العائلي  الدفء  من  احلرمان  مرارة  تنسيهم 

يوميا وهم حتت رحمة الشارع حسب قولهم. 

03 اآلالف   أكثر من  املنقضية ،  السنة  بالوادي خالل  الصحة  تاج  أستفاد جمعية 
شخص أغلبهم من البدو الرحل املقيمني يف مناطق متفرقة من والية الوادي.

قمار  مدينة  من  تتخذ  والتي  الصحة  تاج  لنشاط جمعية  السنوية  احلصيلة  وحسب 
مقرا لها ،فإنها قامت خالل 2019 ،ب10 قوافل صحية ،سبع منها متخصصة يف طب 
العيون و طب النساء والتوليد ،و أستفاد من القوافل الصحية التي  توجهت يف  معظمها 
لبلديات الشريط احلدودي الثالث الطالب العربي ودوار املاء و بن قشة ،ثالثة االالف 
شخص ،حيث عرض 1041 لفحوصات طبية عامة ،بينما أجريت تدخالت جراحية يف 
العيون ل155 شخصا ،وأجري كشف باألشعة و التحاليل الطبية ل44 شخصا ،وقدمت 
870 مساعدة ملرضى يعانون من متاعب صحية ،كما جرى عملية تبرع بالدم من طرف 
140 شخصا ،هذا وأطر العملية عدد من األطباء العامون و املختصون بني منخرطني يف 
بالتكوين  يختص  والذي  اجلمعية  نشاط  من  الثاني  الشق  .أما   . متطوعني  و  اجلمعية 
املستمر لفائدة األطباء و املمرضني فقد  نظمت 07 لقاءات علمية استفاد منها 176 طبيبا 
لفائدة  بعمليات حتسيسية  اجلمعية  قامت  ،كما  عادين  ومواطنني  ممرض  بني   490 ،و 
عدد من سكان الوالية وتعد جمعية تاج الصحة واحدة من أنشط املنظمات ليس على 
مستوى والية الوادي فقط بل ،على املستوى الوطني ، واستطعت اجلمعية التي تضم 
أكثر من 200 عضوا ، وذلك بفضل عملها أن تستفيد من عديد البرامج التي يقدمها 
اإلحتاد األوربي  لصالح املنظمات املدنية يف دول املغرب العربي الكبير، وغدت جمعية 
مرجعية على املستوى الوطني يف مجال احلصول على البرامج التي يقدمها اإلحتاد األوربي  
،كما متتلك تاج الصحة  مقرا يقدم خدمات هامة لصالح ذوي االحتياجيات اخلاصة  و 

املصابني بطيف التوحد يتلقى فيها 90 طفال تعليما خاصا.
رشيد شويخ

تعد  من أنشط المنظمات على المستوى الوطني 

جمعية تاج الصحة في الوادي تعرض حصيلة نشاطها

مبادرة تقوم بها جمعية أمل الجزائر عبر مكاتبها بالوالية

خرجات إلطعام األشخاص 
دون مأوى كل اثنين 
وخميس ببومرداس
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احذروا.. غّساالت المالبس قد تتحول إلى بؤرة للبكتيريا
السائلة  واملنظفات  املاء  مزيج  يؤدي  قد 
بشكل  مالبسك  تنظيف  إلى  واملنقيات 
أيضًا حتويل  املزيج  لهذا  ميكن  ولكن  جيد، 
خصبة  أرض  إلى  الكفاءة  عالية  الغسالة 
للبكتيريا والعفن، ما من شأنه أن يؤدي إلى 
إصابتك باألمراض. ولتجنب حتول الغسالة 
إلى مرتع للبكتريا والعفن، ال بد من اتباع 

النصائح التالي: -
غّساالت  تتحول  قد  الغسالة  جتفيف   
واجلراثيم،  للبكتيريا  وكٍر  إلى  املالبس 
منها.  تخلصكم  سهلة  طريقة  هناك  ولكن 
من  تأكد  استخدامها،  من  االنتهاء  فبعد 
مسح أي جزء رطب من الغسالة مبا يف ذلك 
وموزع  املطاطية  واحلشوات  والباب  الغطاء، 

املنظفات.
تنمو  ما  عادة  مفتوحًا  الغطاء  ترك   -  

وهذا  ورطبة،  مظلمة  مناطق  يف  اجلراثيم 
لذا  املالبس.  تفريغ  بعد  الغسالة  حال  هو 
ُينصح بترك باب الغسالة مفتوحًا، لتهويتها 

ومنع منو اجلراثيم والعفن فيها. 
الفور  على  املبللة  املالبس  إخراج   -
من  الغسالة  حمولة  إفراغ  على  احرص 
الغسيل  ألن  دورتها،  انتهاء  فور  املالبس 
الرطب يساهم يف منو العفن واجلراثيم داخلها 

إن مت تركه لفترة طويلة.
 - استخدام مسحوق التنظيف املناسب 
السائلة ترك بقايا  للغسالة ميكن للمنظفات 
يف الغسالة، مما يعطي العفن مصدرًا للغذاء. 
الغسيل  منظف  استخدام  عليك  لذا 
مسحوق  وجتنب  لغسالتك،  املناسب 
الغسيل السائل وعدم وضع كمية كبيرة منه 

لتفادي نشوء الكثير من الرغوة.

حسب دراسة نشرتها »ديلي ميل«    

 أفالم الرعب تشجع علىالتواصل
 كشفت دراسة جديدة 

أن أفالم الرعب 
تتالعب بالنشاط في 

المخ لتعزيز اإلثارة، 
حيث قام فريق من 
العلماء الفنلنديين 

برصد النشاط 
العصبي للمشاركين 
في الدراسة أثناء 
مشاهدتهم  فيلمي 

رعب.

»ديلي  صحيفة  نشرته  ما  وبحسب 
يف  املشاركون  أظهر  البريطانية،  ميل« 
أنظمة  مختبر  أجريت يف  التي  الدراسة، 
العاطفة البشرية يف جامعة توركو، أن املخ 
فعل  رد  إجراءات  اتخاذ  باستمرار  يتوقع 
مختلفتني.  بطريقتني  التهديدات  جتاه 
ويتم تشغيل مناطق الدماغ، التي تشارك 
خالل  والسمعي،  البصري  اإلدراك  يف 
رد  يتيح  مما  املفاجئة،  األحداث  حلظات 
فعل سريع لتخفيف حدة اخلطر. متابعة 
جماعية كما تبني أن هناك مناطق معينة 
خالل  متزايد  بشكل  تنشط  بالدماغ 

القلق  زيادة  مع  الوشيك  الفزع  مشاهد 
تأهب  »حالة  يف  املخ  يجعل  مبا  ببطء، 
أيضا  الدراسة  نتائج  وكشفت  دائمة«. 
نتيجة  يحدث  للرعب  فعل  رد  أقوى  أن 
عما  يزيد  مبا  املُتخيل  أو  الضمني  للتصور 
الشاشة.  على  بالفعل  املتفرج  يشاهده 
نفسي  عالم  هدسون،  ماثيو  دكتور   وقال 
بجامعة توركو يف فنلندا: »تشجع مشاهدة 
أفالم الرعب على التواصل االجتماعي، 
أفالم  مشاهدة  الكثيرون  يفضل  حيث 
متابعتها  من  بداًل  اآلخرين  مع  الرعب 
منفردين« هذا وقام 37 مشاركا متطوًعا يف 

الدراسة مبشاهدة فيلمي رعب، بينما كان 
عقولهم  نشاط  بقياس  العلماء  فريق  يقوم 
املغناطيسي  بالرنني  التصوير  باستخدام 
نشاط  يقيس  والذي   ،fMRI الوظيفي 
التغييرات  اكتشاف  خالل  من  الدماغ 
وقال  جذابة  جتربة  الدم.  بتدفق  املرتبطة 
دكتور هدسون: »إن مشاهدة أفالم الرعب 
داخل أنبوب التصوير بالرنني املغناطيسي 
هي جتربة جذابة للغاية، حيث يتم عرض 
العينني  أمام  واقية  نظارات  عبر  الفيلم 
مناذج  بعمل  التجربة  تلك  وتسمح  فقط. 
لرد فعل املخ خالل حاالت اخلوف احلاد 

واملستدام«. وأشار دكتور  هدسون إلى أن 
املفاجئة  الصدمات  أو  الشديد  »اخلوف 
واملهاد  الدماغ  يف  النشاط  لزيادة  تؤدي 
واللوزة املخية والقشرية احلبيبية، يف حني 
مضاعفة  إلى  يؤدى  املستمر  التشويق  أن 
النتائج  أن  مضيًفا  احلسية«،  الفعل  ردود 
كما  الفيلمني.  لكال  متشابهة  كانت 
وجود  إلى  البيانات  هذه  »تشير  أضاف: 
على  البقاء  دوائر  بني  ديناميكي  ارتباط 
على  اعتماًدا  املخ  يف  املختلفة  احلياة  قيد 

قرب اخلوف«.

ابتسام  بوكتير
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أن تقع على رواية وتتردد يف قرائتها بسبب 
طولها غير املعتاد، وإذا بها تقودك إلى ألفة غير 
مسبوقة، إلى ريبة وشكوك، إلى ارتواء وشبع، 
إلى دهشة ال تتوقف،كما لو أنك حيال وليمة 
تلك  والنبوءات  والصور  الكلمات  من  دسمة 
احليرة املمتعة، واالفتتان مبؤلف مبدع، بترجمة 
ساحرة، مبخترع بالغة، بحبكة مدهشة، كأنك 

دلفت إلى أحد مداخل »متاهة األرواح ». 
مع  »فتبيَّنُت  عليها،  كتب  لوحة  فتجد 
ا  كلّيً الرفيع  لألدب  صلة  ال  أّن  ميضي  يوٍم  كل 
باخلرافات املبتذلة من قبيل )الوحي( أو )لديك 
بهندسة  عديدة  صالٌت  لألدب  ترويه(  شيٌء 
اللغة وعمران السرد ورسم احلبكة، فضاًل عن 
الدمغات وألوان اإلنشاء، والصورة الفوتوغرافية 
التي  واملوسيقى  الذهنية،  الصورة  من  املتولدة 

بإمكانها خلق أوركسترا من الكلمات«.
يصل بنا كارلوس زافون إلى محطته األخيرة 
»متاهة  املنسية«،  الكتب  »مقبرة  ملحمة  من 
األرواح« هي احللقة الرابعة بعد سجني السماء 
ال  متوقدة،  رواية  الريح،  وظل  املالك  ولعبة 
تقل عن سابقاتها من حيث احلماسة واإلثارة 
والتشويق، تعود بنا مرة أخرى إلى تلك األزقة 
ولغز  مريب  غموض  يكتنفها  التي  الضيقة 
ونقيضها  الزاهية  برشلونة  بني  ما  عصيب، 
اجلحيم  دوائر  مثل  املدينة  لتغدو  اللعني، 
وجوها  فيها  نقابل  بعضا،  بعضها  يتداخل 

جديدة.
وتتفاعل  السابقة  الشخصيات  إلى  تنضم 
نهائية  ختمة  إلى  إرشادنا  من  وبدال  معها، 
سيناريوهات  على  الصفحات  تنفتح  للرباعية، 
مختلفة، فتتسع لتشمل أمكنة أخرى، وتتعمق 
واملأساة  للحرب  مهدت  أزمنة  عن  احلديث  يف 
وما تبعها من أعوام التسلط والقهر واجلور ..« 
قال مارتني مرارًا إن الناس يف إسبانيا يحتقرون 
اخلصم، ولكنهم يحقدون على من ينأى بنفسه 
أن   ... الطواحني  من  أًيّ  مروحة  يّتبع  وال 
هي  إسبانيا  يف  ُتغفر  ال  التي  الوحيدة  الغلطة 
أو  لقطيع  االنحياز  ورفض  احلياد  على  البقاء 
وصلت  أغنام،  قطعان  ُوِجدت  وحيثما  آلخر، 

الذئاب اجلائعة ».
لكن األكثر امتاعا يف الرواية هي أنها مشهد 
كمدينة،  برشلونة  للمدينة  استعادته  ميكن  ال 
هي البطل اخلفي للرواية واحلاضر أبدا، املدينة 
عنفها  رغم  التي  واحلكايات،  باألسرار  املبطنة 
فيها  تزال  ال  القصف  حتت  ووقوعها  الكاسح، 

نتف من تاريخ حي.
مبا يشبه التلذذ بأصناف املشروب الصباحي 
ألليثيا )أبرز شخوص احلكاية يف اجلزء الرابع(، 
بروائح املخبوزات يف الفجر، بالتماعات حبات 
املطر حتت الضوء الشحيح لعربة الترام املتهادية 
املسافة  حيث  املفاجآت،  مدينة  الليل،  آخر 

قريبة جدا بني السادة واملهمشني. 
يفرط زافون إفراطا عجيبا يف وصف األبنية، 
املنازل شبه املهجورة، الفيالت املشيدة كالقالع 
واملشرفة على املدينة من قمم كاشفة، السجن، 
املكتبة املنسية بالطبع، بحيث تشعر يف كل بناء 
تدخله معه أنك يف متاهة ال ميكن تصديقها. 

حيث  فيها  االختباء  باإلمكان  زال  ما  مدينة 
يختلط العناق برائحة البارود بالدماء، وميكنك 
أن حتيا فيها بشعور بالدميومة حتى ولو كان اخلطر 

يظللك مثل جناح غراب أسود.
»مقتطفات من الرواية«

يف  القدمني  راسخ  رجاًل  أن  أظّن  كنت   «
موسيقى  وتعلُّم  املداعبة  على  وقادرًا  األرض، 
الكلمات واالستماع إليها، يعيش عمرًا أطول، 
بل يعيش حياته بشكل أفضل لكن السنوات 

عّلمتني أّن ذلك ال يكفي .«
الفقراء،  متّرد  لتفادي  طريقة  أفضل  -  «إّن 

هي السماح لهم بتقليد األغنياء«.
تعّلمُت  إن كنُت قد  تفقد األمل،  - » ال 
القدر  أّن  فهو  احلقيرة  احلياة  هذه  يف  شيئًا 
)احلظ( يقف دائمًا خلف إحدى الزوايا كلّص 
احلقائب، أو العاهرة أو بائع تذاكر اليانصيب، 
هذه هي جتلّياته األكثر شيوعًا، فإن قررت يومًا 
أن تباشر البحث عنه، مبا أّنه ال يقوم بزياراٍت 
فرصة  مينحك  كيف  فسترى  البيوت،  إلى 

ثانية.«
يف  أكن  لم  أبدًا  الطريق  خارج  لست   «
وطننا  يف  املشكلة  الطريق  خارج  كّلها  حياتي 

احملبوب هي الُطُرق، ال من يسير فيها .«
» األسطورة هي أكذوبٌة تهدف إلى تفسير 
أرُضها  حتتضن  التي  واألماكن  شاملة  حقيقة 
األكذوبَة والوهم خصبٌة لزراعتها إلى حًدّ كبير 

».
كأّنها  جملة،  وكّل  فصل،  كّل  فبدا   «
مؤلَّفة بناًء على مقياس موسيقًيّ . وكان السرد 
ًقا بالكلمات بأسلوب متني ال يقدر عليه  معشَّ
إال صائغ املعادن الثمينة؛ فتلهث العينان وراء 
التي  واأللوان  بالرموز  موسومٍة  بقراءة  احلكي 

ترسم يف الذهن مسرحًا من ضالل .«
ال  الفانني،  البشر  نحن  معظمنا،   «

بكّل  احلقيقي، ألنه  قدرنا  معرفة  إلى  نتوّصل 
بساطة يدهسنا  وعندما نرفع رأسنا ونراه مبتعدًا 
على امتداد الطريق، يفوت األوان، فنضطر إلى 
يه  متابعة ما تبّقى من الرحلة على شفير ما يسَمّ

احلاملون »النضج«.
اللحظة  تلك  بأّن  اإلميان  إاّل  األمل  وما   «
وسعنا  يف  يزال  ما  وأّنه  بعد،  حتن  لم  الفارقة 
نقفز  وأن  يقترب  وهو  احلقيقي  قدرنا  نرى  أن 
على متنه الغتنام الفرصة يف أن نكون ما نريد 
قبل أن نتالشى إلى األبد فُيحكم علينا بحياة 
ر فيها على ما كان ينبغي أن يكون  فارغٍة، نتحسُّ

ولم يكن.«
»قال لي مارتني جملة لم أنسها..، نحن 

نشرب لنتذّكر، ونكتب لننسى .«
حتّطم  إذا  تقريبًا:  القلب  مثل  احللفان  »أّن 
أّول مّرة، استسهل صاُحبه أّي مصيبة مقبلة.«
نعّول  أن  يجب  ال  الكذب،  ساعة  ففي   «
وغرور  طمع  على  إمنا  اخلدعة،  معقولية  على 
اها. ال يكذب املرء على الناس  وغباء من يتلقَّ
أنفسهم  الناس هم َمن يكذبون على  إمنا  أبدًا، 
ما  لألغبياء  م  ُيقَدّ الذي  هو  البارع  فالكاذب 

يوّدون سماعه وهذا هو السّر .«

 ) املكتبة  آمينة   ( لورينا  السيدة  »كانت 
تقول إّن مستوى الهمجّيّة يف مجتمٍع ما ُيقاس 
باملسافة التي يسعى املجتمع لفرِضها بني النساء 
والكتب، »الشيء ُيرهب الرجال األفظاظ أكثر 
بل  والتفكير،  والكتابة  القراءة  جتيد  امرأة  من 

وترتدي ما ُيبرُز ركبتيها أيًضا.«
»لم يكن يتعب من التكرار على مسامعي 
واحد  موضوع  على  إاّل  يحتوي  ال  األدب  أّن 
إمّنا كيف نرويه. أما ما  حقيقّي: ال ما نرويه، 
ديكور   د  مجرَّ فكان  وصفه،  حد  على  ى،  تبقَّ
ينبغي  مهنة  الكتابة  إّن  أيًضا  لي  يقول  كان 

تعلُّمها ولكن من املستحيل تعليمها.«

ماذا  نيكوالس  ابُنه  سأله  »كلما 
ا بارعًا، أجاب  عليه أن يفعل كي يصبح صحفّيً
البارع  .)الصحفّي  نفسها  باملقولة  بيالخوانا 
مثل الفيل: لديه أنف جّيد، وأذنان جّيدتان، 
وذاكرة جّيدة على وجه اخلصوص ال تنسى - 

والنابان ؟ 
عليه أن يعتني بهما جّيدًا، فهناك مسلَّحون 

يهاجمونه دومًا بغية انتزاعهما.«
»ما الكتابة إاّل إعادة الكتابة، نحن نكتب 
أجل  من  الكتابة  ونعيد  أنفسنا،  أجل  من 

اآلخرين .«
بقلم: أحمد السماري

للمترجم معاوية عبد المجيد 

قراءة في رواية »متاهة األرواح« 
للكاتب كارلوس زافون

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم 

المجال لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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أخبار الثقافة

الثقافة  دائرة  أطلقت 
الشارقة  »جائزة  الشارقة  يف 
التي  العربي«،  الشعر  لنقد 
املوَجه  األدبي  بالنقد  تعنى 
يفتح  والذي  العربي،  للشعر 
مبا  العرب  للنقاد  البحث  آفاق 
العربي،  اإلبداع  ساحة  يخدم 
مفتوحة  اجلائزة  يف  واملشاركة 
شروط  وفق  العرب  للنقاد 

مضبوطة.
البحث  يكون  أن  يستلزم 
للنشر  معدًا  مخطوطًا  املقدم 
طبعه  أو  نشره  يسبق  ولم 
يف  فوزه  أو  إلكترونيًا  أو  ورقيًا 
يف  يقدم  وأال  مشابهة،  جائزة 
مسابقة  أو  جلائزة  الوقت  ذات 
أخرى، وأن يكون عماًل أصليًا 
يجوز  وال  للجائزة،  مخصصًا 
من  بأكثر  املشاركة  للباحث 
باملعايير  البحث  والتزام  بحث، 
مستوفيًا  يكون  وأن  العلمية، 
الهوامش  توضيح  مع  شروطها 

البحث، ويتم  واملراجع يف  واملصادر 
اجلوائز  وتوزع  الفائزين  اإلعالن عن 
أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي 

يف جانفي من كل عام.
منظميها،  وحسب  اجلائزة 
ودعم  رعاية  منطلق  من  جاءت 
بالدراسات  واملهتمني  العرب  للنقاد 
الشعرية  التجربة  نحو  املوجهة 

عملّية  النقد  إن  حيث  العربية، 
ويعتمد  األدبّية،  للنصوص  دراسة 
لألساليب  العميق  النقاش  على 
أن  إلى  إضافة  وأهدافها،  األدبّية 
التي  األدبّية  الفنون  أحد  النقد 
يف  وفكره  الناقد  ذوق  فيها  يرتبط 
محاولة للكشف عن جوانب النص 

األدبي واستجالء مكوناته.
ق.ث

لتعزيز ساحة اإلبداع العربي
دائرة الثقافة في الشارقة تعلن عن 

مسابقة النقد الشعر العربي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
مبدعات قسنطينة يتنافسن على لقب 

حوريات الجسور

الثقافة  دار  مؤخرا  شرعت 
مالك حداد بقسنطينة يف استقبال 
ملبدعات  الفنية  األعمال  مختلف 
تظاهرة  أكبر  يف  للمشاركة  الوالية 
»حوريات  عنوان  حتمل  والئية 
وتثمن  إبداعاتهن  جتمع  اجلسور« 
االحتفاالت  إطار  يف  عطاءهن، 
التي  للمرأة،  العاملي  باليوم  اخلاصة 

توافق الثامن من شهر مارس.
يشمل  معرض  تنظيم  سيتم 
كل اإلبداعات النسوية يف مختلف 
املجاالت، كما سُتعني جلنة والئية 
من مختلف القطاعات تشرف على 
انتقاء أحسن عمل يف كل مجال، 
يف  وتتويجهن  الفائزات  تكرمي  ليتم 

عيدهن العاملي.
الفنية  اإلبداعات  وتشمل 
الفنون تشكيلية، صور فوتوغرافية، 
االقتصادية  املؤسسات  صاحبات 
الناشئة، تصميم األزياء، حلويات 
وطبخ، صناعات تقليدية، إبداعات 
إبداع  وكل  وأدب  كتابة  يدوية، 
نساء،  وبخصوص  بأنامل وبصمة 
الكتابة األدبية وّضحت دار الثقافة 
تصلها  التي  األعمال  أنها  ستسلم 
للجنة مختصة يف املجال قبل تاريخ 
ستة  اختيار  وسيتم  فيفري،   25
يتنافسن  مجال،  كل  يف  مبدعات 

على لقب حوريات اجلسور.
خديجة بن دالي

صارة بوعياد

رؤية  فكرة  »إن  الوطن«،  »أخبار  لـ  عمري  هاورن  قال 
منحًى  تأخذ  ألْن  جديرة  املزدوج  ولتكوينه  لذاته  اإلنسان 
واستنطاق  األشياء  أصل  معرفة  سبيل  يف  ا  تأملّيً ا  فلسفّيً
تأملي  فشعوري حالة  التأثير،  طبيعة  انطالقا من  مرادفاتها 
وتفاعلي مع املوجودات قد متاثل حالة حتديقي يف املرآة كل 
صباح ألتأكد أنني أنا من بدأ هذا اليوم وأنه ما زال يعنيني 
اآلدمي  تكويني  يف  هناك  أن  بيد  الثانية،  اجلسد حلد  هذا 
ما يحق لي أن أراه وأتأكد مع كل نبضة لي من بقاءه على 
احلالة  أنها  أساس  على  للعالم  فيها  خرجُت  التي  الهيئة 

البيضاء أو مرحلة كمال العّفة والعذرية للبنت الروح«.
مضيفا عمري مستشهدا بقول د.محمود رجب يف كتابه 
املرآة: »إن كل شيء هو مرآة أو كاملرآة«: »تبادر يف  فلسفة 
ذهني سؤال عّمن يعطي لألشياء الفعلية يف أن متارس عملية 
عكس األشياء إن لم يكن اإلنسان هو املعني األول إن لم 
أصلها  مع  الصورة  ودوران  وبالصورة،  بالنظر  األخير  يكن 
وجودا وعدما يسحبني نحو تغيرها يف ظل املناخات وظواهر 
مطالب أنا كإنسان بالوقوف عندها للبحث عن الصورة املثلى 
يف  املشهد  اكتمال  قبل  للموت  معرٌض  أنني  التام  ويقيني 

ذاكرتي أي موت الرؤية«.
متام  لتحقق  املرايا  معيار  »إن  السياق،  ذات  يف  مشيرا 
أُِت  أن  كذلك  مطالب  فأنا  الذاتي  الصفاء  هو  انعكاسها 
وهذا  العاكسة،  املرآة  مع  تام  صفائي ألعايش حالة صدق 
ما عاجلته يف القصيدة املوسومة بعنوان »أولى املرايا.. وآخر 
الصور« التي تّوجت بأن تكون ضمن القائمة القصيرة جلائزة 
راشد بن حمد الشرقي، فاملقصود بأّولية املرايا هي األشياء 
أول صورة  مع  ا  تاّمً انعكاسا  التي حققت  األولى  السماوية 
آدمية باعتبار مكانية احلدث وهي اجلنة التي ال مجال فيها 
التي سأكونها ما  البعدية  الهيئة  الصور هي  للكذب، وآخر 
شّكل لدّي هاجسا نفسيا وفكرّيًا جعلني أبحث عنها ولو يف 

قصيدة .. فكانت القصيدة«.
موضحا تفاصيلها لـ »أخبار الوطن«: »فأنا أرى جسدي 
بعيني املجّردة على املرآة املجّردة، وأرى روحي بقلبي املمتلئ 
للطني  وصوال  املطّهر  باملاء  بدًءا  العاكسة  األشياء  على 

صدارة  حول  الكثيرون  يقوله  ما  يخص  فيما  أما  املكّون، 
الرواية يف احتواءها للمشهد االجتماعي وإقبال القّراء عليها 
أكثر من الشعر، سأقول أن هذا األمر يعكسه الواقع الشعري 
أن  ألقول  كشاعر  رؤيتي  من  فسأتكلم  باألخص  اجلزائري 
حتققه  معني  أدبي  جنس  نحو  القراء  الجتاه  األول  املسئول 
يف  القارئ  الناقد،  )الشاعر،  هم  أفرادها  متكاملة  منظومة 
حد ذاته( فأرى أن املسألة مسألة ذوق فني جماعي تقاعس 
النّقاد يف إسهامهم لتنمية هذا الذوق العام نحو شعريته إن 

لم نقل نحو أدبيته ككل«.
يبحث  مازال  الشعر  أن  »وباعتبار  عمري  هارون  معلنا 
عن جزائريته ليحقق أنسا وانسجاما مع متلقيه داخل الوطن 
الثورية هذه  بخالف جتربة مفدي زكريا الذي أرى أنه نقل 
الصفة األولى لدى تكوين اجلزائري إلى القصيدة فحملت 
على  الشعر  تقاعس  وكذلك  رصاصنا،  حمله  ما  حروفها 
إلى  الثورة  من  انطالقا  املجتمعية  القضايا  أبرز  احتضان 
املبارك  إلى احلراك  البوتفليقية  املرحلة  إلى  السوداء  العشرية 
على غير الرواية التي اشتغلت حتى على حادثة مثل حادثة 
الرسالية  ففقدان  بوفاريك،  يف  العسكرية  الطائرة  سقوط 
عنه  تنوب  الرواية  جعل  املجتمع  لقضايا  املواكبة  الشعرية 
الذي  األخير  هذا  اجلزائري  الفرد  لدى  القرائية  العملية  يف 

يحاول فهم املشهد الواقعي للعالم«.

الشاعر هارون عمري لـ »أخبار الوطن«:

»تقاعس الشعر عن احتضان القضايا 
جعله في مرتبة أقل من الرواية«

قال الشاعر هارون عمري لـ »أخبار الوطن«، إن تقاعس الشعر عن احتضان أبرز القضايا المجتمعية، انطالقا من الثورة 
إلى العشرية السوداء إلى المرحلة البوتفليقية إلى الحراك المبارك على عكس الرواية المواكبة لكل األحداث، جعل المجتمع 

يعيش في زمن الرواية وتراجع بفعل ذلك الشعر عن مركزه كديوان للعرب.

بوخاري  خيرة  الكاتبة  كرمت 
بدرع ملتقى ابن النيل األدبي وذلك 
الومضة  جائزة  مسابقة  يف  لفوزها 
الكتاب  مبعرض  األولي  الشعرية 
الشقيقة،  مصر  بجمهورية  الدولي 
النيل  ابن  ملتقى  أقامها  املسابقة 
الشاعر  األستاذ  هو  ومؤسسه  األدبي 
حسام عزام، كما أن الومضة الفائزة 
لها ترجمت إلى اللغة اإلجنليزية ويتم 
إلى  امللتقى  قبل  من  ترجمتها  حاليا 

اللغة األملانية.
املعرض  يف  الكاتبة  وشاركت 
الكتاب،  بالقاهرة  للكتاب  الدولي 
بتوقيع  بيع  جلسة  أقامت  حيث 
األول  الكتاب  احلدث،  يف  كتابيها 

عن  عبارة  السماء«  »فاكهة  املوسوم: 
غراب  بدار  طبعت  قصصية  مجموعة 
للنشر والتوزيع والكتاب الثاني املوسوم 
وهو عبارة عن  قلبي«  بـ »حواء تغسل 

احلسيني  بدار  طبع  شعرية،  ومضات 
التابعة مللتقى ابن النيل األدبي.

باالحتفاء  بخاري  خيرة  وأشادت 
حيث  مصر،  يف  بها  خصوه  الذي 
كانت هناك قراءة نقدية لكتاب »حواء 

الناقد  الدكتور  قبل  من  قلبي«  تغسل 
عادل املوجود، معتبرة أن األديب مبثابة 
وثقافة  فكر  حامل  فهو  لبلده  السفير 

األمة العربية.
ق.ث

بمعرض الكتاب الدولي القاهرة
تكريم خيرة بوخاري بدرع ملتقى ابن النيل األدبي
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 أخبار الفن

حملة »I Am and I Will« تجمع بين 
الفنون والطب لمواجهة السرطان

كريم فهمي ينتعش  فنيا
 بمسلسل  وفيلمين 

يعيش النجم كرمي فهمي حاليا حالة من النشاط الفنى، حيث 
يعود هذا العام بعد غيابه رمضان املاضي ويشارك يف بطولة مسلسل 
طرحه  واملقرر  العزيز  عبد  ياسمني  النجمة  أمام  ليه«  تانى  »ونحب 

خالل موسم رمضان املقبل.
 ويجسد من خالله شخصية صاحب شركة مقاوالت يقع يف حب 
ياسمني بعد انفصالها عن النجم شريف منير، الذى يشارك يف بطولة 
رومانسي،  تشويقي  اجتماعي  إطار  يف  أحداثه  تنتمي  التي  العمل 
واألسرة  الزوجني  مشاكل  حول  الكوميدية،  املشاهد  بعض  تتخلله 
بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع املجتمع ويعانى منها 
معظم األزواج. وبدأ يف تصويره منذ أيام، ويشارك معه يف املسلسل 
كل من سوسن بدر، إسالم جمال، سمر مرسى، تارة عماد، بدرية 
من  مجموعة  إلى  باإلضافة  العرب،  عز  ليلى  السيد،  إميان  طلبة، 
تأليف عمرو محمود ياسني وإخراج مصطفى  الفنانني الشباب ومن 
فكرى، وإنتاج سينرجى. وانضم مؤخرا كرمي فهمى إلى فريق عمل 
فيلم »حارة القمر« مع الفنان أحمد الفيشاوى وياسمني رئيس، ومن 
إخراج هادى الباجورى، ويجسد من خالله دورا ومختلفا عليه متاما 

باسيل  نايف  معهد  أقام 
للسرطان يف املركز الطبي يف اجلامعة 
األميركية يف بيروت وصندوق دعم 
مرضى السرطان ملناسبة اليوم العاملي 
شعار  حتت  توعويًا  يومًا  للسرطان، 
وسوف  قادر  »أنا  العاملية  احلملة 

.)I Am and I Will( »أفعل
قدمته اإلعالمية رولى صفا، يف 
مبنى حليم وعايدة دانيل األكادميي 
 ،)Daniel ACC( والعيادي 
السرطان  مرضى  من  عدد  وحضره 
مجموعة  جانب  إلى  وعائالتهم 
والعامليني  احملليني  األطباء  من 
من  الصحيني  واألخصائيني 
قسم  ومن  طبية  مختلفة  قطاعات 
وممثلي  العامة  والصحة  التمريض 
احلكومية  غير  املنظمات  من  عدد 
و«أملنا«   ”TIES“هي البارزة 
السرطان«و  مرضى  دعم  و«صندوق 
الرعاية  و«برنامج  بلسم«  »منظمة 

و«اجلمعية  والداعمة«  التلطيفية 
الثدي«  سرطان  ملكافحة  اللبنانية 
و«مركز   »Revive و«جمعية 

سرطان األطفال يف لبنان«.
جعل  إلى  احلدث  هذا  يهدف 
الدور  أهمية  يدرك  بأسره  املجتمع 
يف  واإلبداع  اخليال  يلعبه  الذي 
حتسني صحة جميع املرضى واحلفاظ 
عليها ال سيما مرضى السرطان، وأن 
كما  التوجه.  هذا  ودعم  تبني  يتم 
للتأكيد  مناسبًة  اليوم  هذا  شّكل 
نايف  معهد  من  كٍل  إلتزام  على 
دعم  وصندوق  للسرطان  باسيل 
مرضى السرطان، بتحقيق ما تعهدوا 
به جلهة مواصلة دعمهم ومساندتهم 
ملرضى السرطان من خالل املشاركة 
خاصة،  بصورٍة  اإلبداعي  والتعبير 
إلى  يؤدي  أن  الذي من شأنه  األمر 

حتسني صحة ورفاه املرضى.

حال شيحة بصحبة شقيقتها ألول مرة 
في دراما رمضان

تواجد  املقبل،  رمضان  دراما  تشهد 
ألول  شيحة  وهنا  شيحة  حال  الشقيقتان 
مرة يف موسم واحد، حيث تشارك األولى 
يف بطولة مسلسل »دهب عيرة« مع النجمة 
»لعبة  مسلسل  يف  تشارك  والثانية  يسرا، 

النسيان« مع دينا الشربينى.
ويأتي ذلك بعد ظهور حال يف رمضان 
املاضى مع محمد رمضان يف »زلزال« وكان 
العمل األول لها بعد عودتها الى التمثيل، 

بينما غابت هنا على الدراما.
مسلسل »دهب عيرة« إنتاج مشترك بني 
شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل 
اإلعالمية،  للخدمات  املتحدة  والشركة 
تأليف أمني جمال وأحمد عادل، وإخراج 
بشكل  التعاقد  ومت  العزيز،  عبد  سامح 
بيومى  شيحة،  حال  الفنانني  مع  رسمى 
خالد  أنور،  وخالد  مراد،  وجومانا  فؤاد، 
سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع 
باقى الفنانني حيث سيتم االنتهاء من هذه 

األمور األسبوع املقبل.
من  مأخوذ  فهو  النسيان«  »لعبة  أما 
له  ويكتب  إيطالي  مسلسل  فورمات 
السيناريو واحلوار تامر حبيب ويخرجه هانى 
الدراما  أعمال  لنوعية  وينتمي  خليفة، 
االجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش 
حياتها  وتتغير  املتوسطة،  الطبقة  حياة 
يف  نفسها  وجتد  ذاكرتها  تفقد  عندما  متاًما 
تذكر  ومحاولة  اجلديدة  حياتها  بني  صراع 
وأحمد  الشربينى  دينا  وبطولة  املاضي، 
ورجاء  املقدم  واجنى  وهنا شيحة  السعدنى 

اجلداوى وعلى قاسم.

وفاة السوبرانو اإليطالية ميريلال فريني
ميريلال  الشهيرة  اإليطالية  السوبرانو  توفيت 
فريني، عن عمر يناهر 84 عامًا يف منزلها يف مدينة 

مودينا بعد صراع طويل مع املرض.
ميريلال فريني من مواليد مودينا، مدينة التينور 
خشبة  على  سويًا  وغّنا  والتقيا  بافاروتي  لوتشيانو 
كون  بالرضاعة  أخوان  انهما  خصوصا  املسرح 
والدتيهما اللتني كانتا تعمالن يف نفس مصنع التبغ 

كانتا غير قادرتني على إرضاعهما.
ويف عام 2005 حني كان عمرها 70 عامًا وّدعت 
فريني عالم الغناء بأوبرا يف واشنطن معلنة اعتزالها، 
استمرت  عاملية  مهنية  مسيرة  بذلك  واختتمت 

حوالي نصف قرن تقريبًا. 

إلهام شاهين تقترب من انتهاء »حظر تجول« 
اجلديد  فيلمها  تصوير  من  االنتهاء  على  شاهني  الهام  النجمة  قاربت 
وتودع  قليلة  أيام  لها  يتبقى  حيث  رمسيس  أمير  املخرج  مع  جتول«  »حظر 
أمينة خليل أحمد مجدي وإسراء  الذي يشارك يف بطولته  نهائيًا  العمل 
صبري وتأليف وتدور أحداثه يف إطار اجتماعي، حيث تعود الهام شاهني 
به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات حيث قدمت آخر أعمالها السينمائية 
»يوم للستات« وعرض يف العديد من املهرجانات منها مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي.
وتتطلب أحداث الفيلم، ظهور إلهام شاهني يف فترة الشباب، 
ولذلك مت االستعانة بالفنانة الشابة إسراء صبري لتقوم بدور 
إلهام يف الصغر، ومت اختيارها بسبب تشابه مالمح شكلها 
معها وكونها األنسب فى تقدمي هذا الدور، وذلك بعدما 
شاركت قبل ذلك يف عدد من األعمال من ضمنها 
مع  احلليمة«  »ليالي  مسلسل  من  األخير  اجلزء 

املخرج مجدي أبو عميرة.



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها
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أقالم

التواصل االجتماعي،  لقد أصبح عالم مواقع    
الّزيف  لصناعة  االحتماالت  كل  على  مفتوح  عالم 
املفيدة،  غير  السطحّية  املضامني  ولصناعة  والوهم، 
ماليني  مضامني جتذب  لكنها  التافهة،  باألحرى  أو 
أو  معّينة  نفسّية  حاجات  تلبي  لكونها  املستخدمني 
لطبيعة الوسيلة التي تتيح الّنشر والتفاعل لكل الناس 
واألخالقية  الّتعليمية  مستوياتهم  اختالف  على 
والتربوية، فاألمر ال يتعّلق مبستوى التعليم أو الثقافة 

فقط، ولكّنه يزداد ارتباطا باملستوى األخالقي. 
  فيكفي اليوم أن ينشر شخص ما معلومة كاذبة، 
ينتشر  حتى  له،  قيمة  ال  مبضمون  فيديو  يشارك  أو 
سريعا دون أن ميكننا نحن املتابعون العاديون أن نعرف 
مصدره أو من أطلقه ألول مرة، لكن خاصّية املشاركة 
جتعله يظهر مئات ثم آالف أو رمبا ماليني املرات. فقد 
الفيديو  أو  الصورة  أو  املنشور  النص  قيمة  اختزلت 
يف حجم اإلعجابات والتعليقات واملشاركات، ال يف 

نوعية رجع الصدى الذي تخّلفه عند املتلقني.
رأسها  وعلى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  إّن   
استخداما،  واألكثر  األشهر  بوك  فايس  موقع 
أصبحت اليوم بالفعل منبرا لتمرير ونشر أو إثارة أي 

قضية مهما كان مستواها أو هدفها وخلفياتها. 
الطبيعي  من  فإّنه  املتلقني،  من  للكثير  وبالنسبة 
أن يستقوا األخبار واملعلومات من هذه املواقع، كما 
أو  بالّنشر  معها  ويتفاعلون  أيضا  فيها  يساهمون  أّنهم 
التعليق، لكن األمر يختلف عندما يتخذ الصحفيون 
من هذه الشبكات مصادر لألخبار أو مقياسا لالجتاه 
العام يبرمجون من خالله عملهم، يف الوقت الذي 
ومروجون  لألخبار  صناعا  فيه  يكونوا  أن  يفترض 
عند  املقابلة  النظر  تبرز وجهة  وهنا  الهامة.  للقضايا 
فهذه  الرقمية،  البيئة  عالم  يف  يحدث  ما  حتليل 
الشبكات قد ألغت سلطة صانعي اإلعالم التقليدي 
وأسقطت دور النخبة يف صناعة االتصال اإلنساني، 
بقّي  عما  التساؤل  حقنا  من  فأنه  ذلك  مع  ولكن 
اإلعالمي  احملتوى  صناعة  يف  دور  من  للصحفيني 
وترويجه؟  وما هي درجة متاهي الصحفيني ووسائل 
التواصل  شبكات  عبر  ينشر  ما  كل  مع  اإلعالم 
االجتماعي؟ إلى درجة اعتباره محرارا يقيس املزاج 
العام أو يساير السائد يف أوساط اجلمهور، لكن أليس 
يف  السطحية  املضامني  زيادة  التماهي  هذا  شأن  من 
يغطي  ما  واالبتذال،  التفاهة  يف  واإلغراق  اإلعالم 

عن قضايا مهمة أو يحّول االنتباه عنها كليا. 
وإذا كان مؤّسس فايس بوك مارك زوكربرغ، قد 
حتدث عام 2018 عن سعيه مع فريق عمله إلى خلق 
انحرف  أن  بعد  الناس  بني  للتواصل  صحّية  بيئة 
املوقع عن مساره األصلي بسبب ما تنشره الصفحات 
قذف  فيها  أو  مضّللة  أو  كاذبة  أخبار  من  العامة 
السهل  من  ليس  فإّنه  الشخصية،  باحلياة  ومساس 
خاصة  املستخدم،  من  وعي  دون  البيئة  هذه  خلق 
يفترض  الذين  الصحفيني  بفئة  األمر  يتعّلق  عندما 
األخبار  ومتييز  متحيص  على  قدرة  األكثر  يكونوا  أن 
الكاذب واملضلل منها وكذا استبعاد املضمون  وفرز 
السيئ أو التافه بدل الترويج له وإعادة تدويره ليشغل 
والقنوات  اإللكترونية  املواقع  يف  هامة  مساحات 

التلفزيونية باخلصوص. 
بوك  وفايس  يوتيوب  غوغل،  أثمرت جهود  لقد 
بعد عام 2018 يف حذف بعض الصفحات واملواقع 
من  شكوى  على  بناء  مضّللة  معلومات  تبث  التي 
املفوضية األوروبية، ألّن دول اإلحتاد األوروبي تعي 
اخلطر الذي تشّكله هذه الصفحات واملواقع املشبوهة 
اإلعالم  وسائل  فإّن  يالطبع  و  الناس.  سالمة  على 
يف  األساسية  دعامتها  يعتبرون  الذين  والصحفيون 
صعبة،  معادلة  مواجهة  يف  يعملون  األخبار،  صنع 
أال وهي املوازنة بني حصرية وسرعة األخبار ومدى 
وسائل  توازن  أن  أيضا  ينبغي  أال  لكن  مصداقيتها، 
يقدم  الذي  الساخر  الطريف  املضمون  بني  اإلعالم 
جرعة من الّترفيه والتسلية جلمهورها، وبني املضمون 
الذي ال ينطوي على أي قيمة ويساهم فقط يف نشر 

املضامني التافهة؟ 
إنّ عصر السرعة وصعوبة التأكد من اخلبر، جعلته 
والصحفيني  جعلت  كما  جودته،  من  كثيرا  يفقد 
ومن خلفهم مؤّسساتهم اإلعالمية ينخرطون يف منط 
متشابه من العمل ومن الّنشر، حيث تغيب البصمة 
عنه،  والتنقيب  أو صنعه  احلدث  انتقاء  اخلاصة يف 
ذلك  ألّن  فقط  واملضامني،  العناوين  كل  وتتشابه 
التواصل  شبكات  عبر  العام  املزاج  يعكس  ما  هو 
بسيطة،  قدمية  لواقعة  فيديو  أّن  فنجد  االجتماعي، 
تافهة أو ساذجة، يستدعى على فايس بوك عمدا أو 
صدفة قد يقفز إلى الواجهة ويصبح حديث الساعة 
على حساب موضوعات جادة ومهمة يف حياة الناس 

اليومية.

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

مواقع التواصل االجتماعي .. بين صناعة األخبار الكاذبة و صناعة »التفاهة«

من الّتحكم في المزاج العام .. إلى 
الّتحكم في مزاج وسائل اإلعالم 

  تبدو مواقع التواصل 
االجتماعي اليوم أكثر 

قدرة على تدوير 
وترويج أكبر عدد 

من المعلومات واآلراء 
الشخصّية  والتصريحات 

والتأويالت، حيث 
تتحّول الكثير منها إلى 
أخبار، أو هكذا يعتقد 
البعض أّنها ترتقي إلى 

مرتبة األخبار، بما 
فيها المضامين الّساخرة 
أو تلك التي ينشرها 
البعض بغرض الّترفيه 

أو االستهزاء والتحقير.   



تسجيل 1136 حادثا خالل أسبوع

هـالُك هـالُك 2525 شخًصـا فــي حـوادث َسير! شخًصـا فــي حـوادث َسير!
 نّفذت وحدات احلماية املدنية 25890 تدخال خالل األسبوع املنصرم، من بينها 17232 عملية 

إجالء صحي، من أحل إســعاف وإجــالء 17217 مريضا.
أما فيما يخص حوادث املرور، فنّفذت وحدات احلماية املدنية 1844 تـدخـال إثر وقوع 1136 حادث 
سير، تسببت يف مقتل 25 شخصا وجرح 1318 آخرين، جرى إسعافهم ونقلهم إلى املراكز االستشفائية.
 ُيذكر أن أثقل حصيلة سجلت يف والية سوق أهراس مبقتل 07 أشخاص وجرح 32 آخرين، جرى 
إسعافهم وحتويلهــم إلى املراكز االستشفـائية إثـر تسجيل 09 حوادث سير. كما نّفذت وحدات احلماية 

املدنية 1030 تدخال سمحت بإخماد 711 حريقا، منها منزلية وصناعية وأخرى مختلفـة. 
 رحمة عمار
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المديُر العام لتغذية األنعام وتربية الدواجن:

أسعاُر الّلحوم الَبيضاء سَتشهُد استقرارا في رمضان 
طمأن محمد بطراوي الرئيس املدير العام 
للديوان الوطني لتغذية األنعام وتربية الدواجن 

املواطننَي بخصوص أسعار اللحوم البيضاء 
خالل شهر رمضان، قائال إنها ستشهد 

استقرارا على مدار الشهر وعلى مدار السنة 
أيضا، بحسبه.

وأوضح املتحدث، أمس الثالثاء خالل 
حلوله ضيفا على اإلذاعة األولى، أن اجلزائر 

سجلت مؤخرا فائضا يف املنتوج، بلغ 3 ماليني 
طن، مضيفا أن السوق الوطنية حتتاج إلى 70 
ألف طن من الدجاج، بينما تتوفر حاليا على 
113 مليون طن، أي أن السوق سجل زيادة 

قدرها 40 مليون طن.
كما أضاف املتحدث أن الفائض املسجل 

مؤخرا أدى إلى تخفيض األسعار، فبلغت 
120 دينارا للكيلوغرام الواحد، وهو ما تسبب 
- يف املقابل - يف خسارة كبيرة للمنتج بلغت 

حدود 60 دج للكلغ الواحد.
ق.و

بلسان عبد العزيز تويقر 

 هـل انَتهـى
 عهد التعليم
 التقليــِدي؟

بسبب انعداِم الّتنمية في المنطقة

ُسّكان ُقرى معالة بالبويرة 
يغِلقــون مقــرَّ البلديـــة

 أقدم سكان القرى التابعة لبلدية معالة الواقعة غربي عاصمة البويرة على غلق مقر 
بلديتهم، تعبيرا منهم عن احتجاجهم على الوضع املزري الذي يعيشونه، جراء غياب أدنى 
ظروف العيش الكرمي؛ فقراهم إلى املاء الشروب والغاز والكهرباء الريفية، إضافة إلى امتناع 

املسؤول عن االستماع النشغاالتهم. 
 يذكر أن السكان جتمعوا صباحا أمام مقر البلدية، وحاصروا مدخلها يف ظل غياب 
رئيس البلدية عن املنطقة، وصّرحوا بأن تنظيمهم حركَتهم االحتجاجية جاء بعد جتاهل 
املسؤولني احملليني انشغاالتهم، وأهمها مشكل املاء الشروب الذي لم ُتّد شبكته يف قراهم 

رغم وجود ثاني أكبر سد باجلزائر بالقرب منهم. وقد دفع هذا الوضع أهل القرى - كما قالوا 
- إلى اعتماد طرق بدائية يف جلب املاء الشروب، مستعينني بالعربات اليدوية التي يجرونها 

مسافات بعيدة. كما أن انعدام شبكة الغاز الطبيعي يعد مشكال يؤرقهم خاصة يف فصل 
الشتاء، فمنطقتهم تتميز بالبرد الشديد، ما يجعلهم يعيشون ندرة حادة يف قارورات الغاز، 

األمر الذي دفعهم إلى االحتطاب. 
 كما رفع بعض احملتجني مشكل نقص الكهرباء الريفية، األمر الذي حرم البعض منهم 

من السكن مبنازلهم. هذا، وطالب السكان بضرورة تخصيص مبالغ مالية لتجسيد مشاريع 
تنموية يرونها مستعجلة وضرورية كشبكة املاء والغاز والكهرباء الريفية ومرافق الترفيه العامة. 

سامية عماري 

 إنَّ ما َيحُدث يف الّساحِة 
الَوطنّية ِمن إرهاصاٍت وَجدٍل 

عليِم  ُق مُبستوى التَّ يتعلَّ
وَنِطه وُكلِّ ما ُيِحيط بهذه 
امَلنظومِة األَساسّيِة يف ِبَناء 
وِل يجري ِفيه  ُمستقبِل الدُّ
َتاهُل - عن َقصٍد أو عن 

وراِت  طوراِت والثَّ َجهٍل - التَّ
الّتكنولوجّيِة احَلاصلِة يف 

ُد كلَّ ما هو  ي ُتهدِّ َعامِلنا، والتِّ
عليم. َتقليديٌّ مِبا يف ذلك التَّ

رون أن   َكثيرون يتذكَّ
ِنقاًشا ِمثَل هذا لم َيكْن 
لُيطَرح منُذ ِعقَدين ِمن 

الّزمن ِبخُصوص ُمستقبِل 
ه  حافِة الَورقّية، وَلكنَّ الصَّ
- اآلن - أصبَح واقًعا؛ َفقد 

َقّلَصت الوسائُط اجَلديدة 
ِته،  من َسطوِة الَورِق وأهميَّ
حف الَورقّية  وأصبحت الصُّ

ندان؛  بنَي امِلطرَقة والسِّ
ِف عن ُمواكبِة  مطرقُة الَتخلُّ

امَلعلومة وِسندان االنِكفاء 
احة بهُدوء. إّن هذا  وَترك السَّ

ا  امِلثال الذي َأسوُقه هنا إّنَ
دِليل على  هو خيُر ِمثاٍل للتَّ
عليِم الّتقليدي  ُمستقبل التَّ
الذي َيعتِمد على الُكّراس 

والِكتاب امَلدرسي، الذي أصبَح 
ف مع »الَتعليِم  كيُّ مرهوًنا بالتَّ

اإللكتروني الذي ُيعيد 
اختراَع الّطرِق البيداغوجية، 
ُمتيًحا الفرصَة أمام الّدارِسني 

ملزيٍد من امُلرونة، وِمن ثّمَة 
إحداُث تغييٍر يف قواِعد 
الّتعلم.« واملتابُع يدِرك - 
بدون أّي جهٍد - كيَف بدأ 
الّتعليم اإللكتروني الّذي 

يقوم على ُمجّرِد َنقرة 
بسيطة َيعرف رواًجا متزيدا 
يف ُصفوف الّدارسني، »سواء 

كانوا ُمتمدرسني أو َمفصولني 
عن التعليم النظامي؛ فيمنُح 

لهؤالِء امَلفصولني »فرصُة 
ثانّية« للُحصول على شهادٍة 

عن بعد.« وأصبَح األمُر ال 
ُب ارتباًطا زمنّيا ومكاِنّيا  يتطلَّ

ُب  باملنظومة بقدِر ما يتطلَّ
لوحا إلكترونّيا واشتراكا 

َبسيطا يف اإلنترنيت بأوجِهه 
عليِم  امُلختلفة. إّن تكييَف التَّ

الّتقليدي مع احَلاجيات 
اجلِديدة أصبَح أكثَر من 
ضرورٍة حتى ال َنخسر 

باق امَلعريفَّ وال َنتوه يف  السِّ
فضاءات َثقافّيٍة ال َتتماَشى 
مع َتصّوراتنا ملشروع امُلجتمِع 

الذي نريد. 
 وإن كنُت قد حجبُت اإلشارة 
إلى رغبِة رئيس اجلمهورّيِة 
عبد املجيد تّبون يف اتخاذ 

هذا امَلنحى، فألّن امَلقال ُكتب 
قبَل عاٍم من هذا التارخ، 

وارتأيُت أن أعيَد نشَره بعد 
أن قرأت الّيوَم واطلعُت على 
ُمخّطِط عمِل حكومة عبد 

العزيز جراد.

القصوى

º21
الصغرى
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ارتكبوا جريمَة قتٍل بوهران

القبـــــُض علــى 3 طلبــة طـــٍب بالعاصمــــة 
 ألقى عناصر فرقة مكافحة سرقة املركبات التابعني للشركة القضائية ألمن والية وهران القبض على 3 طلبة جامعيني يدرسون بكلية الطب باجلزائر العاصمة. يذكر أن 
املوقوفني، الذين تراوحت أعمارهم بني 22 و24 سنة، ضلعوا يف جرمية قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 40 سنة يشغل منصب متعامل طبي عثر عليه مكبَل 
اليدين ومخنوقا داخل شقته بحي املجمع السكني الترقوي )LPP( بحي »ريجانسي« وسط وهران، كما استحوذوا على مركبته الفاخرة من نوع »مرسيدس«، والذوا بالفرار 

على متنها إلى العاصمة.
هذا، وأّكد املصدر األمني الذي أورد اخلبر أن اجلناة فور ارتكابهم اجلرمية غادروا والية وهران نحو مسقط رأسهم بالعاصمة. وذكر املصدر أيضا أن عالقة صداقة كانت 

تربط اجلناة بالضحية. وعليه، حّولت اجلهات األمنية املتخصصة اجلناة إلى وهران وأحالتهم على التحقيق اجلنائي.
ماريا يوسفي

قسنطينة

َحجز 701 كبسولَة دواٍء ُمهلوس وتوقيف 3 أشخاٍص 
 تكنت مصالح األمن احلضري اخلارجي الثاني بعلي منجلي، يف عمليتني متفرقتني، من حجز كمية معتبرة 
من املواد الصيدالنية وتوقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 25 و32 سنة، بينهم واحد مسبوق قضائيا. هذا، 

وحجزت املصالح ذاتها كميات جد معتبرة من األدوية، قدرت بـ 701 كبسولة دواء يندرج يف خانة املؤثرات العقلية، 
باإلضافة إلى مبلغ مالي و05 أسلحة بيضاء. يذكر أن العملية األولى عوجلت بناء على معلومات وردت مصالح األمن 

احلضري اخلارجي الثاني بعلي منجلي مفادها قيام بعض األشخاص بترويج املؤثرات العقلية على مستوى الوحدة 
اجلوارية 09 باملدينة اجلديدة علي منجلي. االستغالل اجليد للمعلومات املتحصل عليها مّكن من توقيف شخصني 
على منت مركبة من نوع »رونو سامبول«، وإثر إخضاعهما واملركبة للتفتيش مت ضبط 30 كبسولة من دواء »ريريكا 

بريغابلني«، باإلضافة إلى مبلغ مالي. وعليه، حّول املتهمان إلى مقر مصلحة األمن وأجِنز ملف جزائي يف حقهما عن 
قضية حيازة مواد صيدالنية دون رخصة لغرض البيع واالجتار غير الشرعي بها. 

خديجة بن دالي


