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 عمـال الَتكوين المَهنّي بأوقاس
 يدخلـون ثالـث أيـام إضرابهم

 شنَّ ُعّمال مركز الّتكوين امِلهني
 والّتمهني بأوقاس يف والية بجاية

 إضرابا عن العمل، لليوم الّثالث على
 الّتوالي، احتجاجا منهم على سوء

 .تسيير اإلدارة
ومن بني األسباب التي أججت غليان 

العمال، والتي زادت الطني بّله، 
نذكر سوء التسيير والتأخر يف صّب 
نني  رواتب املوظفني واألساتذة امُلكوِّ
واملستخدمني. ومن بني صور سوء 
الّتسيير، حسب مراسالت الفرع 

نني لم يتحّصلوا على شهادات )ولو مؤقتة(، وذلك  النقابي للمركز، فإن عشرات امُلكوَّ
بعد ُمِضّي أكثر من 6 أشهر عن إنهائهم التكوين مبركز التكوين املهني بأوقاس.

آخر خبــــر: 

1202
في الُجمعة الــ 51:

الَحراكّيـــون وفيُّــــون لمطلــب 
الّتغييـــــر الجـــــذري 

 مازال احلراكّيون، يف جمعتهم الـ 51، وفّيني ملطلبهم الرئيس القاضي بالتغيير 
اجلذري لكل رموز النظام، غّير أنهم - هذه املّرة - اتخذوا مسارا مغايرا لذاك الذي 
عهدوه؛ إذ اختاروا شارع محمد بلوزداد نقطة انتطالق مسيرتهم بداًل عن شارع 
ديدوش مراد.

02
ُس حمايَة االقتصاد  الّرئيس يِعُد بتعديٍل ُدستورّي يكرِّ

ُخبــراء: مخّطـُط عمـل الُحكومـة 
َمرهــون بآليـات َتطبيقـــه 

 ترأس رئيس اجلمهورية، اخلميس املنقضي، باجلزائر العاصمة، جلسة استثنائية ملجلس 
الوزراء، خصصت ملناقشة مخطط عمل احلكومة واملصادقة عليه. هذا، وأّكد الرئيس، أمس 

اجلمعة، أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه تعديالت يف املنظومة القانونية لتكييفها مع 
متطلبات املرحلة اجلديدة التي يشهدها االقتصاد الوطني، وحلمايته من الفساد.

الّرابطة المحترفة األولى

08
الوادي 

ُنقــل 05 رفـــاة 
إلــــى مقبـــــرة 
الشهـداء بتغــزوت

10
بومرداس

َمشــروٌع لشــــّق 
ُطـــرق غابيَّــــة 
بقريــة ثيـــــزة

أنديُة المقّدَمة في اختبارات أنديُة المقّدَمة في اختبارات 
عسيــرة خـارج القواعــدعسيــرة خـارج القواعــد

ولـــة حقائــُب الــُوزراء المنتدبيـن وكّتــاَب الدَّ

 َمناصـــٌب.. بـال قــــرار!  َمناصـــٌب.. بـال قــــرار! 
بن عطـــا اهلل:  ُكّنـا 3 وزراء في وزارة واحـدة وَلــم ُنسّجــِل أّي تداخـٍل

ســــّراي:
 تداخـُل الّصالحيـات 
ح بروَز ِخالفـات ُيرجِّ

ـُر عمـَل الوزراء المنتدِبيـن  َمــة تؤطِّ بلقاســـم مالح:  قوانيــٌن منظِّ

05

03

سكيكدة 
غاضبــوَن بقريــة 
بوياغيـل يعترضون 

موكــب الوالـــي



02
أخبار السياسة

يف اجُلمعة الــ 51

ـُون لمـطلب  الحـَراكّيون وفّي
الّتـغـيـيـِر الِجــذري 
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عّمـــــار  قــــردود
احلراكيني  هتافات  علت  اجلمعة،  صالة  بعد  و 
يف  وذلك  يقرر«،  اللي  هو  حترر  »الشعب  بشعار 
الشعبي يف اجلزائر،  51 من عمر احلراك  اجلمعة 
واقترابه أكثر من مرور سنة على تنظيمه. وانطلق 
املتظاهرون من شارع محمد بلوزداد وحتركوا باجتاه 
العاصمة،  اجلزائر  وسط  الرئيسة  الساحات 

حاملني  اجلمعة،  صالة  انتهاء  بعد  مباشرة 
احلراك  سجناء  عن  باإلفراج  تطالب  شعارات 
ومعتقلي الرأي. بينما حمل بعضهم صور رئيس 
ذكرى  يف  خدة،  بن  يوسف  بن  املؤقتة  احلكومة 

رحيله املصادفة ليوم 4 فيفري 2003.
سفيان  للصحايف  صوًرا  متظاهرون  رفع  كما 
محاكمة،  دون  أشهر   6 منذ  املسجون  مراكشي 

مطالبني باإلفراج عنه، حيث نظم مجموعة من 
الصحفيني وقفة مساندة.

الـ  باملسيرة  فقّل احلضور  الكثافة،  أما من حيث 
الـ50، التي هتفت قويا ضد  51 مقارنة باملسيرة 

صفقة القرن.

 مازال احلراكّيون، يف جمعتهم الـ 51، وفّيني ملطلبهم الرئيس القاضي بالتغيير اجلذري 
لكل رموز النظام، غّير أنهم – هذه املّرة - اتخذوا مسارا مغايرا لذاك الذي عهدوه؛ إذ 

اختاروا شارع محمد بلوزداد نقطة انطالق مسيرتهم بداًل عن شارع ديدوش مراد.

ُق ألّول مرة. . رزيق: قال إّنها ستطبَّ

َتخفيضاُت استثنائيَّة ِخالل 
َشهر َرمضان!

قال وزير التجارة كمال رزيق 
إن القطاع يعمل على تطبيق 
تخفيضات استثنائية على 
السلع واملنتجات مبختلف 
أنواعها خالل شهر رمضان 

املبارك، بداية من العام 
اجلاري.

صفية. ن
أن  إذاعية،  تصريحات  يف  الوزير،  وأوضح 
السنة اجلارية  بداية من  التخفيضات ستطبق 
املبارك،  رمضان  شهر  حلول  مع  باملوازاة 
إجراءات  عدة  اتخذ  القطاع  أن  مشيرا إلى 
لضمان حصول املواطن على املنتجات بأسعار 
مناسبة من جهة، وتشجيع املنتوج الوطني من 
جهة أخرى، حيث مت إعداد نصوص قانونية 
سترفع إلى الوزير األول للمصادقة عليها، 
إلى جانب تشكيل فرق عمل تقوم يوميا 
تنفيذ  يف  للشروع  الالزمة  بالتحضيرات 
هذه اإلجراءات، بحسب ما كشف عنه 

رزيق.
ستكون  السنة  هذه  فإن  الوزير،  وحسب 
خالل  للمواطنني  بالنسبة  »رحمة«  سنة 
تطبيق  خالل  من  الفضيل،  الشهر 
املنتجات  مختلف  على  التخفيضات 
الغذائية واملستلزمات الضرورية األخرى، 
البيع  بتنفيذ  للتجار  السماح  مت  كما 
عدم  خالل  من  للمنتجات،  التفاضلي 
املنتجات  ألسعار  األدنى  احلد  حتديد 
التخفيض  مستوى  حول  اخليار  وترك 

لوالية  الوالئي  الشعبي  املجلس  رئيس  أّكد 
80 مستثمرا  أن  الرحمن سواملي  البليدة عبد 
خلفية  على  العدالة،  على  ملفاتهم  ُحوِّلت 
قطع  من  استفادة  قرارات  من  استفادتهم 
ولم   ،2011 سنة  منذ  امتياز  وعقود  أرضية، 

يباشروا أشغالهم بها.
عقدها  صحفية  ندوة  يف  املسؤول،  وأشار   

من  استفادة  قرار   229 تسليم  إلى  بالوالية، 
منذ  امتياز  و127عقَد  ملستثمرين  أرضية  قطع 
سنة 2011، إال أن عدد املشاريع املوجودة يف 
حالة نشاط تقدر بـ 12مشروعا فقط، واملشاريع 

املوجودة قيد اإلجناز تقدر بـ20 مشروعا.
أيوب بن تامون 

الثقافة  أجل  من  التجمع  حزب  رئيس  أّكد   
أدلى  تصريح  يف  بلعباس،  محسن  والدميقراطية 
به لـــ«أخبار الوطن« خالل مشاركته يف اجلمعة 
أحد  »ال  أن  اجلمعة،  أمس  احلراك  من  الــــ51 
حراكهم  مواصلة  من  اجلزائريني  منع  يستطيع 
بأن  إمياًنا  أكثر  اليوم  وأنهم  املُلِهم،  السلمي 

خروجهم يف 22 فيفري املاضي كان صائًبا وعن 
قناعة ألنه ال شيء تغّير«.

و عن سؤال عّما إذا كان حزب »األرسيدي« تلقى 
دعوة من رئيس اجلمهورية للمشاركة يف املشاورات 
التي شرع فيها مع عدد من الشخصيات الوطنية 
قائاًل:  بلعباس  أوضح  السياسية،  واألحزاب 

القائمة  السلطة  نشتري  ال  األرسيدي  يف  »نحن 
الفاقدة للشرعية الشعبية، نعم نحن نؤمن باحلوار 

لكن ليس مع سلطة منبوذة«.
عّمـــــار قــــردود

يوم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
جلسة  العاصمة،  باجلزائر  املنصرم  اخلميس 
ملناقشة  خصصت  الوزراء،  ملجلس  استثنائية 
وذلك  عليه،  واملصادقة  احلكومة  عمل  مخطط 
الوطني  الشعبي  املجلس  على  لعرضه  متهيدا 

ومجلس األمة.
أشغاله  الوطني  الشعبي  املجلس  وسيستأنف 
ستخصص  علنية  بجلسات  املقبل  الثالثاء 
احلكومة،  عمل  مخطط  حول  العامة  للمناقشة 
ذاته،  الشهر  من  اخلميس  يوم  غاية  إلى  وذلك 
مع  موعد  على  األول  الوزير  سيكون  حيث 
وكذا  تساؤالتهم،  على  للرد  النواب  تدخالت 

للتصويت على مخطط عمل احلكومة.
األربعاء  يوم  صادقت،  قد  احلكومة  وكانت 
املنقضي يف اجتماع لها برئاسة الوزير األول عبد 
الوزير  واعتبر  عملها،  مخطط  على  جراد،  العزيز 
األول أن مخطط العمل ال يشكل مخططا مفصال 
القطاعات  كل  تعتزم  التي  األعمال  كل  يشمل 
ملنهجية  أساسية  انطالق  نقطة  هو  بل  تنفيذها، 
التكفل  إلى ضمان  الرامية  مقاربتها  يف  احلكومة 

باحتياجات تنمية البالد.
ملني  السياسي  احمللل  قال  الصدد،  هذا  ويف 
»أخبار  معه  أجرته  اتصال  خالل  عصماني، 
التي  والقرارات  احلكومة  مخطط  إّن  الوطن«، 
األهم  لكن  إجماال،  »إيجابية«  عنها  متخض 
تبقى  ال  لكي  القرارات  تلك  تنفيذ  آليات  هو 
التحدي  ظل  يف  خاصة  ورق،  على  حبر  مجرد 
ما  إلى  نظرا  احلكومة  تواجهه  الذي  االقتصادي 
املناخ  لتحسني  حتقيقه  ميكن  وما  البالد  تعيشه 
االقتصادي، ورد االعتبار للجزائر من خالل بناء 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا،  » جزائر جديدة« 
معتبرا أنهم - كشريك سياسي - سيعملون على 
اجلزائر  مصلحة  ويخدم  إيجابي  هو  ما  كل  دعم 
ما هو سلبي من خالل  واملواطن، وكذا تصويب 

تقدمي اقتراحات وبدائل أفضل.
عبد  االقتصادي  اخلبير  رافع  أخرى،  جهة  من 
على  احلكومة  مخطط  يركز  لكي  بريش  القادر 
مسألة تنظيم قطاع التجارة، وعلى وجه اخلصوص 
جانب  إلى  االستيراد  وضبط  اخلارجية،  التجارة 
الصغيرة  املؤسسات  لقطاع  خاصة  أهمية  إيالء 

االختالل  معاجلة  والناشئة فضال عن  واملتوسطة 
دون  والذي حال  الصناعي،  القطاع  يعرفه  الذي 
بناء اقتصاد قوي. أما يف الشق االجتماعي، فقد 
أشار املتحدث ذاته إلى أن مخطط عمل احلكومة 
تعتبر  والتي  الظل،  نقاط  محاربة  على  سيعمل 
حتقق  التي  العامة  اخلدمات  وتوفير  للفقر  بؤرا 
عبر  الداخلية  واملدن  األرياف  يف  املجتمع  رفاهية 
املواطن  بانشغاالت  املتصل  للشق  األولوية  منح 
اليومية، مع التركيز على املناطق النائية ومواصلة 

سياسة الدعم االجتماعي.
عمل  مخطط  يركز  السياسي،  الشق  يف  أما   
وأخلقة  القضاء  استقاللية  تعزيز  على  احلكومة 
العمل السياسي واسترجاع هيبة الدولة عبر فصل 

العمل السياسي عن املال.
مخطط  إّن  طايبي  محمد  السياسي  احمللل  وقال 
محاربة  إلى  يرمي  السياسي  شقه  يف  احلكومة 
واسترجاع  والقانون  العدل  دولة  وبناء  الفساد 
مصداقية مؤسسات الدولة، من خالل إبعاد املال 

عن السياسية.
صفية نسناس

إن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  قال   
يف  تعديالت  ستتبعه  الدستور  تعديل  مشروع 
املنظومة القانونية لتكييفها مع متطلبات املرحلة 
الوطني،  االقتصاد  يشهدها  التي  اجلديدة 
املمكنة  الوسائل  بكل  الفساد،  من  وحلمايته 

بصفة دائمة ومستمرة لتأسيس بيئة سليمة.
صفية نسناس

إلى  أمس  يوم  رسالة وجهها  تبون، يف  وأوضح 
املشاركني يف يوم دراسي نظمته منظمة محامي 
القانونية  »احلماية  إشكالية  حول  العاصمة، 
الرسمي  الناطق  عنه  نيابة  تالها  لالستثمار«، 
من  أنه  أوسعيد،  بلعيد  محند  الرئاسة  باسم 
بني القوانني التي ستتم مراجعتها، هو القانون 
الشركات  إنشاء  إجراءات  لتبسيط  التجاري 
ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، 
املدنية  اإلجراءات  وقانون  املدني  القانون  وكذا 
أن  إلى  مشيرا  الوطني،  االقتصاد  مع  لتكييفه 
»جلنة  به  كلفت  املقبل  الدستوري  التعديل 
األفكار  لصياغة  واملختصني  اخلبراء  كبار  من 
باملناقشة  ستحظى  مسودة  يف  واملقترحات 
املدني  واملجتمع  األحزاب  قبل  من  واإلثراء 
االستفتاء«،  قبل  والبرملان  الفاعلني  ومختلف 
اجلديدة  اجلمهورية  أسس  سيرسي  إنه  قائال 
على قواعد دائمة ال تتأثر بزوال الرجال، بعيدا 
السلطات  بني  الفعلي  والفصل  الفساد  عن 
والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بني 

احلاكم واحملكوم. 
كما قال إن التعديل سيشمل تعزيز صالحيات 
حماية  سيما  االقتصادي،  املجال  يف  العدالة 

االستثمار واتخاذ آليات قانونية ملكافحة الفساد 
الوسائل املمكنة بصفة دائمة ومستمرة،  بكل 
لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد، وجعلها 
حاضنة ملنافسة شريفة مدفوعة بروح املسؤولية 

ومحصنة لألخالق والقيم.
بها  تناط  العدالة  أن  اجلمهورية  رئيس  وأّكد 
فعالة  لتكون  لالستثمار،  القانونية  احلماية 
وتسوية  واملؤسسات  األفراد  حقوق  حماية  يف 
القانون  إطار  يف  املطلوبة،  بالسرعة  النزاعات 
السيد دون سواه لتشجيع رجال األعمال على 
جهات  كل  ويف  القطاعات  كل  يف  االستثمار 
جديد،  اقتصادي  منوذج  إلى  مشيرا  الوطن، 
واقتصاد  النمو  لتنويع  ستطلقه  اجلزائر  إن  قال 
حتسني  محاوره  أهم  بني  من  سيكون  املعرفة، 
الصادرات  لتكثيف  واالستثمار  األعمال  مناخ 
تساعد  قانونية  قواعد  وفق  احملروقات،  خارج 
واملستثمرين  املتعاملني  بني  الثقة  بعث  على 

والدولة.
أكد  األجنبي،  باالستثمار  املتعلق  الشق  ويف 
سيعزز  التشريعية  املنظومة  تعديل  أن  تبون 
نقل  على  ليساعد  األجانب  استقطاب 
وتوطينها  أولى  كمرحلة  واملعرفة  التكنولوجيا 
وقعت  اجلزائر  أن  مذكرا  ثانية،  كمرحلة 
حلماية  دولة   50 مع  االتفاقيات  عشرات 
حرية  إن  قال  لكنه  األجنبية،  االستثمارات 
تستدعي  دستوريا  املكرسة  والتجارة  االستثمار 
الذي  األمر  وهو  والترقية،  احلماية  من  مزيدا 
الدستوري  التعديل  يف  االعتبار  بعني  سيأخذ 

القادم، بحسبه.

محسن بلعباس: 
َلن أَشارك في ُمشاورات تّبون!

نّواب  الَبرملان  سيناقشوَنه  الّثالثاء  املقبل
ُخبراء: مخّطُط عمِل الُحكومِة مرهوٌن بآلياِت َتطبيِقه 

قال  إّنه  سيحَظى  مُبناقشٍة  واسَعة

تّبون: تعديُل الّدستوِر سَيحِمي 
االقتصاَد من الّفساد

البليدة
إحالةُ ملف 80 ُمستثِمرا على الَعدالة



 السنة 01 - العدد 106 -السبت 14 جمادى  الثانية1441  هـ  - 08 فيفري2020م
W

03
أخبار السياسة

الحيات َمناصب مالّيٌة جِديدة وَتساؤوالت َعن تداُخل الصَّ

 الـوزراُء المـنـتـَدبون.. َمنـاصـب بـال قـراٍر

ال إداراٍت جديدًة للوزارات الُمنتدبة

خبيُر االقتصاد الّدولي عبد المالك سراي:
ح بروَز الِخالفات  الحيات ُيرجِّ تداخُل الصَّ

تفادًيا للتَّداخل بين الِوزارة األم والوزارة الُمنتدبة.. هادف:
على الُحكومِة تسطيُر األهداِف ُمسبًقا 

عمار  قردود
صدر يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية املرسوم التنفيذي 
الوزير  ديوان  تنظيم  تضمن  جانفي   23 يف  املؤرخ   )20-06( رقم 
املنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير. وتنص املادة األولى من املرسوم 
منتدبني  وزراء  تضم  التي  بالوزارات  إضافية  مناصب  فتح  على 
مستوى  على  املفتوحة  املناصب  قائمة  يف  وجاء  دولة.  وكتاب 
الوزارات املعنية منصب رئيس ديوان من اثنني إلى أربعة مكلفني 

بالدراسات والتلخيص وملحقان بالديوان.
وأكدت املادة الثانية من املرسوم على أن الوزير املنتدب وكاتب 
امللحقني بها،  الوزارة  الدولة يستعمالن ملمارسة مهامهما بهياكل 
السيما منها الهياكل التابعة مباشرة ملجال اختصاصهما. وميارس 
التي  التوجيهات  إطار  يف  مهامهما  الدولة  وكاتب  املنتدب  الوزير 
املرسوم  من   3 املادة  وألغت  القطاع.  عن  املسؤول  الوزير  يحددها 
أوت   25 يف  الصادر   )91-304( رقم  التنفيذي  املرسوم  أحكام 
1991، وهو املرسوم الذي يحدد تشكيلة دواوين الوزراء املنتدبني.

حقائب  املستحدثة،  املنتدبة  الوزارات  أو  الوزارات  بني  ومن 
قدمية ُبعثت من جديد أو جديدة كلية. ومن الوزارات التي جرى 
سابقة،  حكومية  تعديالت  يف  إلغائها  بعد  جديد،  من  بعثها 
الوزارة املنتدبة لالستشراف، التي عاد إليها بشير مصيطفى، إلى 
الوزارية  احلقائب  بشأن  باجلالية.أما  مكلفة  منتدبة  وزارة  جانب 
بالفالحة  املكلفة  املنتدبة  بالوزارة  األمر  فيتعلق  املستحدثة، 

وأخرى  اخلارجية،  بالتجارة  املكلفة  املنتدبة  والوزارة  الصحراوية، 
استحداث  جرى  كما  الصيدالنية.  بالصناعة  مكلفة  منتدبة 
وأخرى  الصحراوية،  وبالبيئة  بالبيئة  مكلفتني  منتدبتني  وزارتني 
مكلفة باحلاضنات، وأخريني مكلفتني بالصناعة السينيماتوغرافية 

واإلنتاج الثقايف.

وزارة  استحداث  جرى  فقد  الرياضة،  قطاع  إلى  وبالنسبة 
منتدبة مكلفة برياضة النخبة، أسندت مهامها للبطل األوملبي نور 
الدين مرسلي. ويف مجال الصحة، مت استحداث حقيبة جديدة 

متثلت يف وزارة منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدالنية.

القانون  يف  اخلبيرة  به  أفادت  ما  بحسب   
فإن  الوطن«،  »أخبار  عبو  بن  الدستوري فتيحة 
»الوزارة املنتدبة هو مصطلح يستخدم يف احلكومات 
كتابة  مبثابة  وهي  الدول،  وبعض  الفرانكفونية 
الدولة يف قطاع حكومي معني. لكن مبرتبة وزير.و 
ملهمات  وزاري  مبستوى  مبهام  املنتدب  يقوم الوزير 
وزير  املنتدب  فالوزير  محدودة،  وآلجال  طارئة 

مؤقت ميلك صالحيات الوزير العادي كافة.
و قالت بن عبو إن »هناك خمس صيغ تأتي 
األولى  املرتبة  يف  يأتي  حيث  احلكومة،  هرم  يف 
يف  موجودة  )غير  الدولة  وزير  ثم  األول،  الوزير 
حكومة جراد( والوزير ثم الوزير املنتدب، فكاتب 

الدولة يف آخر الترتيب«.
منسق  مجرد  بات  األول  »الوزير  أضافت  و 
بني الوزراء، أما وزير الدولة فهو منصب برتوكولي 

رمزي يأتي يف الهرم الثاني بعد الوزير األول، فيما 
املنصب  هو  الثالثة،  املرتبة  يف  يأتي  الذي  الوزير 
العادي لرئيس قطاع وزاري له اختصاصات ذاتية، 
رئيس اجلمهورية االختصاص وميكنه  له  ويفوض 
التوقيع على القرارات التنظيمية بعد إطالع الوزير 

األول عليها.
لديه  ليست  املنتدب  الوزير  أن  حني  يف 
جزء  يف  يتصرف  أن  ميكنه  ولكن  أصلية،  وزارة 
والوزير  الوزير  إن  حيث  الوزير،  اختصاصات  من 
لُكّتاب  خالًفا  املمارسة  يف  درجة  أهم  املنتدب 
الدولة الذين يأتون يف آخر الهرم، وليس لهم احلق 
يحضرون  ال  وقد  التنظيمية  القرارات  توقيع  يف 
اجتماعات املجلس الوزاري عكس الوزراء والوزراء 

املنتدبني.
ع.ق

الدولة  كاتب  اهلل  عطا  بن  وصف حليم   
اجلزائر  وسفير  باخلارج،  الوطنية  باجلالية  املكلف 
أدلى  تصريح  يف  سابًقا،  األوروبي  االحتاد  لدى 
وزارة  استحداث  إعادة  الوطن«،  لـــ«أخبار  به 
باألمر  اخلارج  اجلزائرية يف  باجلالية  منتدبة خاصة 

اإليجابي.
أّي  وجود  يعتقد  ال  إنه  اهلل  عطا  بن  وقال 
تداخل يف الصالحيات بني الوزارة املنتدبة والوزارة 
وهو   - ذلك  وقع  حال  يف  أنه  إلى  وأشار  األم، 
احتمال ضعيف ومستبعد جًدا- ميكن الّلجوء إلى 
حتكيم مجلس الدولة يف حال تداخل الصالحيات 
التي  البشرية  الكوادر  توزيع  يف  وحتى  القطاعية 
منتدبة  وزارات  عنها  تفرعت  ما  وزارة  يف  كانت 
يف  معها  تتقاطع  دولة  كتابات  فيها  استحدثت  أو 

بعض النشاطات.
مكلف  أسبق  دولة  ككاتب  لتجربته  وفًقا  و 
باجلالية الوطنية باخلارج يف حكومة أحمد أويحيى 
سبتمبر   3 إلى   2010 ماي   28 )من  التاسعة 
2012(، قال بن عطا اهلل إنه عمل حتت إمرة وزير 
ورغم  مدلسي  مراد  الراحل   - آنذاك   - اخلارجية 
القادر  وعبد  هو  جانبه  إلى  منتدبني  وزيرين  وجود 
اخلارجية  الشؤون  وزير  لدى  منتدب  مساهل كوزير 
األمور  أن  إال  واإلفريقية  املغاربية  بالشؤون  املكلف 
كانت جتري على أحسن ما ُيرام، وال أذكر تسجيَل 
أّي تداخال يف الصالحيات بني الوزراء الثالثة، رمبا 
ألن كل وزير كانت مهامه محددة ومرسومة بدقة، 

بحسبه.
ع.ق

اجلريدة  من  األخير  العدد  يف  صدر 
20-( رقم  التنفيذي  املرسوم  الرسمية 
23 جانفي تضمن تنظيم  06( املؤرخ يف 
لدى  الدولة  وكاتب  املنتدب  الوزير  ديوان 
املرسوم  من  األولى  املادة  وتنص  الوزير. 
على فتح مناصب إضافية بالوزارات التي 
وجاء  دولة.  وكتاب  منتدبني  وزراء  تضم 
يف قائمة املناصب املفتوحة على مستوى 

ديوان  رئيس  منصب  املعنية  الوزارات 
بالدراسات  مكلفني  أربعة  إلى  اثنني  من 

والتلخيص وملحقان بالديوان.
املرسوم  من  الثانية  املادة  وأكدت 
الدولة  وكاتب  املنتدب  الوزير  أن  على 
بهياكل  مهامهما  ملمارسة  يستعمالن 
الوزارة امللحقني بها، السيما منها الهياكل 
اختصاصهما.  ملجال  مباشرة  التابعة 

الدولة  وكاتب  املنتدب  الوزير  وميارس 
مهامهما يف إطار التوجيهات التي يحددها 
الوزير املسؤول عن القطاع. وألغت املادة 3 
التنفيذي رقم  من املرسوم أحكام املرسوم 
 ،1991 أوت   25 يف  الصادر   )91-304(
دواوين  تشكيلة  يحدد  الذي  املرسوم  وهو 

الوزراء املنتدبني.
ع.ق

الدولي  االقتصادي  اخلبير  يرى   
لـ«أخبار  تصريح  يف  سراي،  املالك  عبد 
الراهنة  املالية  الوضعية  أن  الوطن«، 
ال  بــ«الهشة«،  وصفها  التي  للبالد، 
تسمح باستهالك املزيد من املوارد املالية، 

الوزراء)39  عدد  من  »الرفع  أن  معتبًرا 
أنه  ويبدو  السليم،  بالقرار  ليس  وزيًرا( 
لم يكن مدروًسا وهو يخضع العتبارات 
عني  يف  يضع  ولم  محضة،  سياسية 
وأضاف  السلبية.  املالية  آثاره  االعتبار 
الكم بل  املتحدث أن »العبرة ليست يف 
عن  النظر  وبغض  والنتائج.  الكيف  يف 
حكومة  يف  املوجودة  املتنوعة  الكفاءات 
ومعظمها  عملية  ليست  أنها  إال  جراد، 
بني  وشتان  والتمرس،  اخلبرة  يفتقد 

التنظير وامليدان«.
خالفات  بروز  سراي  توقع  و 
األحداث  سطح  على  ستطفو  حادة 
بعض  بني  الصالحيات  بسبب تداخل 
قد  ما  وهو  املنتدبني،  والوزراء  الوزراء 

لعمل  احلسن  السير  عرقلة  يف  يتسبب 
احلكومة وُيعيد تكرار سيناريو اخلالفات 
املتعاقبة  احلكومات  يف  املسجلة  الكبيرة 
مثل تلك التي وقعت بني وزير الفالحة 
املكلف  املنتدب  والوزير  بركات  األسبق 
عيسى،  بن  رشيد  الريفية  بالتنمية 
دون  بوزير  التضحية  إلى  أفضت  والتي 
الداخلية  وزير  بني  األمر  وكذلك  آخر، 
والوزير  زرهوني  يزيد  محمد  األسبق 
دحو  احمللية  باجلماعات  املكلف  املنتدب 
ولد قابلية وكذلك الشأن بني وزير املالية 
املنتدب  والوزير  جودي  كرمي  األسبق 
واالستشراف حاجي  املكلف بامليزانية 

بابا عمي.
عما ر قردود

عبد  االقتصادي  اخلبير  ثّمن   
به  أدلى  تصريح  يف  هادف،  الرحمان 
لــ«أخبار الوطن«، قرار رئيس اجلمهورية 
منتدبة  وزارات  باستحداث  القاضي 
وقال  جراد،  حكومة  يف  دولة  وُكّتاب 
ألن  وصائب؛  ومهم  حكيم  إنه«قرار 
ثريا  وبرنامجا  نظرة  ميلك  تبون  الرئيس 
وقويا ُيريد تطبيقه حتى يكون هناك إقالع 
عدة  هناك  وألن  جزائري،  اقتصادي 
ملفات وقضايا استعجالية تتطلب تعيني 
وزراء منتدبني وُكّتاب دولة مثل قطاعات 
من  حيث  والتجارة،  والصناعة  املالية 
مثاًل  التجارة -  وزير  يتحكم  أن  الصعب 
إال  وتشعباته  قطاعه بكل مشاكله  - يف 
بوجود وزير منتدب يتم تكليفه مبهمة ما 

يف إطار تقاسم املهام خلدمة البالد.
رئيس  أن  إلى  املتحدث  وأشار   
نقائص  عدة  هناك  أن  يدرك  اجلمهورية 

تتطلب  ومجاالت  قطاعات  عدة  يف 
مكملة  منتدبة  وزارات  استحداث 
محددة  بأهداف  لكن  األم،  للوزارات 
وواضحة، على غرار املؤسسات الصغيرة 
والرقمنة  الناشئة  واملؤسسات  واملتوسطة 
والتجارة اخلارجية والرقمنة وحتى الثقافة 
والسينما والرياضة، ُمبرًزا أن معاجلة هذه 
بطريقة  والهامة  اإلستراتيجية  امللفات 
جذرية ال ميكن أن يكون عبر أمناء عامني 
وزراء  تتطلب  ألنها  مركزيني  مدراء  أو 
القرار  اتخاذ  وسلطة  قوة  لهم  منتدبني 
عن  األعباء  تخفيف  وبالتالي  وتنفيذه، 
الوزارة األم وهو أمر موجود يف أرقى دول 
اختراعا  وليس  وتطوًرا  دميقراطية  العالم 

جزائري.
عن  املترتبة  املالية  التبعات  عن  و 
إنشاء الوزارات املنتدبة، أوضح هادف أن 
كبير  أثر  أي  له  يكون  لن  املالي  اجلانب 

البشرية  تركيبتها  املنتدبة  الوزارات  ألن 
قليلة، وبالتالي ال تتطلب إمكانات مالية 
املالية،  الدولة  أعباء  يف  تزيد  قد  كبيرة 
معنوي  أثر  لها  سيكون  بالعكس  بل 
رمبا  مهمة،لكن  عملية  ونتائج  كبير 
ومُيكن  التنسيق،  يف  يكون  قد  اإلشكال 
تداركه وتالفيه من خالل تسطير مسبق 

لألهداف وتبني براغماتية يف التسيير.
أي  سد  هادف  يتوقع  ذلك،  مع  و 
املنتدبة  بالوزارات  املالية  املوارد  نقص يف 
املستحدثة عبر قانون مالية تكميلي لسنة 
2020 يف األشهر القليلة املقبلة، السيما 
أن الرئيس تبون كان قد أعلن عن قانون 
لقائه  خالل  السنة  لهذه  تكميلي  مالية 

بعَض وسائل اإلعالم الوطنية.
عّمـــــــار قــــردود

قالت إّنه َمسؤول مؤقٌت ومكّلٌف بَمهّمات طارئة.. بن عبو:
يمِكُن للَوزير الُمنتدب الّتصرَف في ُجزء من اختصاِص الَوزير

كاِتب الّدولة الُمكلَّف بالَجالية بالخارج سابًقا.. حليم بن عطا اهلل:
ل أّي تداخٍل في الَمهام  ُكّنا 3 وزراٍء في وزارة واحَدة ولم نسجِّ

 تمّيزت أّول حكومة لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون 

ببعث وزارات ووزارات 
منتدبة جديدة، ضمت 39 
عضًوا بقيادة عبد العزيز 
جراد، واختلف هؤالء بين 

وزراء وكّتاب دولة ووزراء 
منتدبين.وعرفت هيكلة 

الطاقم الوزاري بعث دوائر 
وزارية قديمة وإنشاء 
أخرى جديدة في صورة 

وزارات منتدبة لتفعيل األداء 
الحكومي بقطاعات إستراتيجية 
مستهدفة، على غرار الفالحة 

والبيئة الصحراويتين، 
التجارة الخارجية، الصناعة 

الصيدالنية، الصناعة 
السينمائية واإلنتاج الثقافي.

ولة األسَبق بلقاسم ماّلح: كاتب الدَّ
َمة ُتؤّطر عمَل الُوزراء الُمنتَدبين  قوانيٌن منظِّ

لـــ«أخبار  بالشبيبة،  والرياضة، مكلف  الشباب  الدولة األسبق لدى وزير  بلقاسم مالح كاتب  أوضح 
الوطن«، أّنه ال يوجد أي تداخل للصالحيات بني الوزارات والوزارات املنتدبة. وأفاد بأن هناك قوانني تنظيمية 

ُتؤطر عمل الوزراء املنتدبني وُكّتاب الدولة وحُتدد مهامهم بدقة.
و نفى عودة الوزير املنتدب إلى الوزير األساسي يف أبسط األمور التنظيمية،مثل حصوله على توقيع الوزير 
على وثيقة تكليف مبهمة يف حال أراد الوزير املنتدب القيام بزيارة ميدانية إلى إحدى الواليات لتفقد قطاعه. 

وقال مالح إن الوزير املنتدب ُملزم بإبالغ الوزارة األولى بذلك وهي من لديها صالحية القبول أو الرفض.
و كشف مالح أن الوزارة املنتدبة ليس لديها أمانة عامة فقط، بينما لديها ديوان خاص بها وعدد من 

املستشارين والعمال واملوظفني.
و فيما يخص التموبل، فإن األمر ال ُيشكل أّي مشكلة - بحسب بلقاسم مالح؛ باعتبار أن الوزارات 
املنتدبة السبعة وكّتابات الدولة األربعة ليست وزارات مستقلة تنظيمًيا وهيكلًيا بل هي وزارات متفرعة عن 
الوزارات األم أو فرعية، ما يعني أن املُخصصات املالية للوزارة األم املوقعة يف قانون املالية لسنة 2020 يتم 
»النفقات  بند  استحدثت من  التي  اجلديدة  الوزارات  ومُيكن متويل  وزارة،  كل  حلاجيات  وفًقا  اقتسامها 
املشتركة« أو »النفقات غير املتوقعة«، أو من امليزانيات التي كانت مرصودة لقطاعات تفرعت عنها وزارات 
جديدة منتدبة،كذلك هناك حل آخر يتمثل يف تخصيص أغلفة مالية للوزارات اجلديدة خالل قانون املالية 

التكميلي لسنة 2020.
عّمـــــــار قــــردود
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30 سنًة متّر على َشراكة »إيراغرايس« و«باوور«

سفير الّنمسا: العالقاُت 
بيَن فيينا والجزائر َمتينة 
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عّمــــــار  قــــردود
و قد مت تنظيم لقاء على مستوى رفيع مبقر املديرية 
العامة الكائنة بـطريق احملطة بالرغاية، األربعاء 
املنقضي، بحضور املدير العام ملجمع »إمييطال« 
النمساوي  والسفير  الفرعيني  املدراء  من  وعدد 
باجلزائر »بيتر إلسنار ماكاين« واملكلف بالتعاون 
التعاون  ُسبل  لتباحث  بالسفارة  االقتصادي 
مجال  يف  خاصة  التقنيات  وحتديث  والشراكة 

الفالحة الصناعية.
و قد نّوه السفير النمساوي، يف تصريح لـــ«أخبار 
»اجلزائرية-النمساوية«،  بالعالقات  الوطن«، 
املجال  يف  خاصة  والقوية  باملتينة  وصفها  التي 
للتطوير  رحبة  آفاقا  هناك  وأن  االقتصادي 
بشكل أكبر وأن النمسا مستعدة لتزويد اجلزائر 
بالتكنولوجبات احلديثة يف مختلف املجاالت، 

وعلى رأسها الفالحة والصناعة.
الوطنية  بالشركة  النمساوي  السفير  نّوه  كما 
يف  رائدة  شركة  باتت  إنها  وقال  »أنابيب«، 
مستعدة  بالده  وإن  اجلزائرية،  الفالحة  مجال 
لتطوير الشراكة مع اجلزائر يف هذا املجال احليوي 
»باوور«  شركة  عبر  خاصة  واإلستراتيجي 
اآلالت  صناعة  مجال  يف  املختصة  النمساوية 

الفالحية.
تيغليت،  أرزقي  أنابيب  العام لشركة  املدير  أما 
فقد صرح لــ«أخبار الوطن« قائاًل : »إن لقاءه 
سمح  له  املرافق  والوفد  النمساوي  السفير  مع 
شركة  بني  التعاون  ُسبل  حول  بالتباحث  له 
املوجود  إيراغرايس  فرعها  وخاصة  أنابيب، 
بوالية برج بوعريريج إلنتاج آالت الرش احملوري 
طرف  من  إنشاؤها  مت  الشركة  هذه  وأن  خاصة 
ومن   ،1989  -  1988 بني  منساوية  شركة 
الرش  آالت  ُتنتج  اجلزائر  أصبحت  خاللها 
الفالحة  مجال  بذلك  واقتحمت  احملوري 

الصناعية بقوة«.
لشركة  العام  املدير  صرح  أخرى،  جهة  من 
»إيراغرايس« فؤاد رواينية لـــ«أخبار الوطن« بأن 
وأنها  احملوري،  السقي  مجال  يف  رائدة  شركته 
السوق  تطمح بعد متكنها من تغطية حاجيات 
والهضاب  الصحراء  منطقة  يف  خاصة  الوطنية 
العليا لولوج األسواق الدولية، والبداية ستكون 
بالسوق اإلفريقية، حيث مت تلقي طلبيات من 

السودان وموريتانيا.
و كشف رواينية أن شركة »إيراغرايس« متكنت 
العام املاضي من تغطية 30 هكتارا، وأن شركته 
من  املجهودات  مضاعفة  على  جاهدة  ستعمل 

أجل بلوغ 60 هكتار.

»أنابيب« َتعرُض مجموعَة 
حلوٍل `تخصُّ اجَلنوب 

وحتويل  لألنابيب  الوطنية  املؤسسة  أطلقت   
ANA� السطحية، )أنابيب-  املنتوجات 
IME�  – »إمييطال  ملجمع  التابعة   )BIB
احلديثة  املنتوجات  من  مجموعة   »TAL
هذه  متثلت  الري.و  مجال  يف  واملبتكرة 
التاسعة  الطبعة  يف  عرضت  التي  املنتوجات 
عشر ة للصالون الدولي للزراعة وتربية املواشي 
 ،)  2019 فالحة  )سيبسا-  الفالحي  والعتاد 
يف  اكتوبر2019،   10 إلى   7 من  نظم  الذي 
الشمسية  بالطاقة  يعمل  أن  ميكن  ري  عتاد 
ومزود بآلية للتحكم عن بعد، إضافة إلى بيت 

بالستيكي منوذجي«محلي الصنع«.
وإنتاج  تصميم  أن  املؤسسة  بيان  وأوضح 
وحدة  مستوى  على  مت  قد  املنتوجني  هاذين 
بوعريريج،  ببرج  الكائنة   »IRRAGRIS«
واملتخصصة يف مواد الري والبالستيك، مشيرا 
تطويره  مت  الشمسية  الطاقة  استعمال  أن  إلى 
الشمسي  العتاد  تطوير  وحدة  مستوى  على 
منوذج  خالل  من   ،»UDES/CDER«
ملجموعة الطاقة الشمسية ميكنها تشغيل، على 
سبيل التجربة، عتاد الري ألربع هكتارات ملدة 

أربع ساعات.
 وأعلنت الشركة أنه، ابتداء من سنة 2020، 
احللول  من  كاملة  مجموعة  أنابيب  ستعرض 
لزبائنها، السيما يف جنوب الوطن لتحل مكان 
الناحية  من  كثيرا  يكلف  والذي  القدمي  العتاد 
يف  عرضت  قد  أنابيب  شركة  املالية«.وكانت 
مصنعة  املنتجات  من  مجموعة  ذاته  الصالون 
القريب  املاضي  بالري كانت يف  محليا متعلقة 

تستورد بالكامل.
هذه  تصنيع  أن  بيانها،  يف  الشركة،  وأضافت 
أرباح  على  باحلصول  سمح  محليًا  املنتجات 
قدرت بـ 200.000 أورو سنة 2019، مذكرة 
التكنولوجيا  مجال  يف  املبذول  اجلهد  هذا  أن 
إلى  الهادف  الدولة  مسعى  يف  متاًما  يندرج 
تشجيع  خالل  من  االستيراد  فاتورة  خفض 
البالستيكي  البيت  وكان  احمللي.  التصنيع 
صناعته  وستتم  الصالون  يف  أيضا  عرض  قد 
باجلزائر يف إطار شراكة مع شركة إسبانية رائدة 

يف املجال.
وتربية  للزراعة  الدولي  الصالون  زيارته  وخالل 
الفالحة  وزير  أشاد  الفالحي،  والعتاد  املواشي 
شريف  البحري  والصيد  الريفية  والتنمية 
التي«جمعت  أنابيب  شركة  مببادرة  عوماري 
حول  العلمي  والبحث  والفالحة  الصناعة  قطاعات 

مشاريع مبتكرة خدمة للفالحة«، بحسب تعبيره.

بلقاسم مالح لـ«أخبار الوطن«:

ال أمانُع في أن أترشَح لِخالفة أويحيى 

عّمـــــــار  قــــردود
مت  أنه  يف  يكمن  مالح  حسب  اإلشكال  لكن 
فوز  بعد  مباشرة  احلزب  هياكل  كل  »من  إقصاؤه 
لألرندي،  العام  األمني  مبنصب  أويحي  أحمد 
 21 على  وحتصل  يومذاك،  منافسه  كان  بعدما 
صوًتا من ضمن 1540 صوتا، قائال إنه - آنذاك - 
قبل نتيجة االنتخابات برغم ما شابها من شكوك 
وقام  منه  انتقم  بأنه  أويحيى  متهما  وشبهات، 

إال  لشيء،  »ال  قال:  وتهميشه، حيث  بإقصائه 
منافسته يف  ألنني وقفت يف وجهه وجتّرأت على 

الطريق نحو منصب األمانة العامة للحزب«.
و يف رده عن سؤال ابتعاده عن الساحة السياسية 
يف  الشعبي  احلراك  بداية  منذ  اإلعالمية  وحتى 
ابتعدت  »أنا  مالح:  قال  املاضي،  فيفري   22
طلبا للراحة واستعادة األنفاس، خاصة أن امليدان 
السياسي أصابه التعفن ولكنني ما أزال أناضل يف 

صفوف األرندي كمناضل بسيط«.
و طالب املتحّدث بضرورة إعادة هيكلة األحزاب 
عليها  اصطلح  ما  خاصة  التقليدية،  السياسية 

بأحزاب التحالف الرئاسي السابق.
اجلدير بالذكر أن املؤمتر االستثنائي حلزب التجمع 
18 و19 مارس  الدميقراطي سينعقد يومي  الوطني 
املقبل النتخاب قيادة جديدة للحزب، من بينها 

أمني عام جديد خلًفا ألحمد أويحيى.

كشف رئيس جبهة املستقبل عبد العزيز بلعيد، 
التي  الصحفية  الندوة  اجلمعة خالل  أمس 
العادية  الثانية  الدورة  عقدها على هامش افتتاح 
الثامنة  والذكرى  للحزب،  الوطني  للمجلس 
فرج،  بسيدي  الرياض  بفندق  احلزب  لتأسيس 
املستقبل  جبهة  دعوة  الساعة  حتى  يتم  لم  أنه 
عبد  اجلمهورية  رئيس  باشرها  التي  للمشاورات 
واألحزاب  الوطنية  الشخصيات  مع  تبون  املجيد 

ومن  احلوار  ُدعاة  من  »نحن  وقال:  السياسية، 
دعوة  أي  نرفض  لن  وبالتالي  به،  يؤمنون  الذين 
إليجاد  األمثل  الطريق  ألنه  والتشاور  للحوار 

احللول املناسبة«.
الفساد  محاربة  أن  جنزم  »إننا  بلعيد:  صّرح  و 
عن  باإلعالن  وال  السياسية  باخلطابات  يتم  لن 
للقوانني«. الصارم  بالتطبيق  بل  احلسنة،  النوايا 
بالدنا  يف  الفساد  ظاهرة  أن  إلى  بلعيد  وأشار 
بلغت حدا ال يطاق، شوهت صورة اجلزائر لدى 
بها  متر  التي  املرحلة  أن  الدولي، مضيفا  املجتمع 
اجلزائر صعبة تقتضي التعامل السياسي الواقعي 
األجهزة  وبتفعيل  الفاعلني،  كل  بني  وبإيجابية 
املعنية بذلك وعلى رأسها القضاء.وأوضح قائاًل: 
»فبالعلم واألخالق والقانون نبني مجتمعا قائما 
مظاهر  كل  يحارب  واإلنصاف،  العدل  على 

الفساد«.
التحديات  أن  الدستور  تعديل  بخصوص  وأكد 
تشكل  الدستور  تعديل  ترافق  التي  والرهانات 
عن  للتعبير  الفعالة  للمساهمة  للمجتمع  فرصة 
السلطة أن تأخذ بعني االعتبار  أفكارهم، وعلى 

هذه األفكار.

حقيقة  بلعيد  كشف  أخرى،  جهة  من  و 
رده  يف  وصرح  حفتر،  خارجية  بوزير  عالقته 
الصحفية  الندوة  الصحفيني يف  أحد  على سؤال 
أو  املؤقتة  الليبية  احلكومة  »بأن وزير خارجية 
من  املقرب  احلويج،  الهادي  عبد  طبرق  حكومة 
اجلنرال خليفة حفتر، هو صديق حميم وتربطه 
من  كان  سنوات،و  عدة  منذ  قوية  عالقات  به 
الطبيعي جًدا أن يلتقي ممثلني عن جبهة املستقبل 
لألعراف  خرق  أي  ُيشكل  ال  وذلك  باحلويج، 
الّدبلوماسية أو مساس باملوقف الرسمي اجلزائري 
محسوب  وزير  مع  فلقاءاتنا  وبالتالي  حفتر،  من 
توجهات  نعاكس  أننا  تعني  ال  حفتر  على 
السياسة اخلارجية للجزائر ألن ذلك خط أحمر«.
تعود  باحلويج  »صداقتي  يقول:  بلعيد  أضاف  و 
مًعا  نضالنا  أيام  من  خلت  عديدة  سنوات  إلى 
يف صفوف احتاد الشباب العربي،كما أن احلويج 
يف  املستقبل  جبهة  حزب  مؤسسي  من  ُيعتبر 
وشاركنا  حضوره  سجل  عندما   2012 فيفري 

التأسيس«.
عّمــــــار قــــردود

الوطني  البناء  قياديي حزبي حركة  كشف بعض 
والتحالف الوطني اجلمهوري، لــ«أخبار الوطن«، 
أن حزبيهما لم يتلقيا – حتى أمس اجلمعة - أّي 

للمشاركة يف مشاورات  الرئاسة  دعوة رسمية من 
رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف إطار سلسلة 
الشخصيات  من  عدد  مع  متت  التي  اللقاءات 

الوطنية واألحزاب السياسية.
عّمــــــار قــــردود

 كشف الوزير األسبق والقيادي يف حزب التجمع الوطني الدميقراطي بلقاسم مالح، يف 
تصريح حصري لـــ«أخبار الوطن« أنه ال مُيانع الترشح خلالفة أحمد أويحيى على رأس 
األمانة العامة لــ«األرندي«، يف حال رغبت القاعدة النضالية للحزب وقيادته يف ذلك. 

وقال بصريح العبارة »أنا رهن إشارتهم«.

كشَف عن عالقِته بوزير خارجّية حفتر

بلعيد: لم نتلَق أّي دعوٍة من تّبون للّتَشاور

للمشاركِة يف امُلشاورات

ِحزبا بن قرينة وَساحلي لم َيتلقّيا دعوةمن تّبون

 »أنابيب« أطَلقت منتوجاٍت ُمبتكرة يف مجال الّري يف 2019

مبناسبة االحتفال بالذكرى الــ30 للشراكة بني شركة »إيراغرايس« 
املتخصصة يف صناعة أنابيب السقي احملوري، وهي إحدى شركات أو 

وحدات املجمع الصناعي »إمييطال« وشركة »باوور« النمساوية، قررت 
الشركة األم تعزيز ُسبل التعاون والشراكة مع النمساويني.



جمال  بوالديس
إبرام  بتهمة  متابعان  املتهمني  أن   يذكر 
عقوٍد وصفقات ُمخالفة للتشريع العام باإلضافة 
إلى التالعب باملال العام وتبديد أموال عمومية،  
كما    املشروع،  غير  الثراء  تهمة  عن  ناهيك 
ُحبس مقاول  ينحدر من والية قاملة لضلوعه يف 

قضايا فساد.
قاضي  أن  الوطن  أخبار  مصادر  قالت  و    
التحقيق أمر أيضا بوضع رئيس مصلحة األشغال 
العمومية )ب.س( حتت  الرقابة القضائية،إلى 

جانب 8 متورطني من بينهم مقاولني و مهندسني، 
مباشر  إستدعاءات  من  الباقي  استفاد  فيما 

للمحاكمة.
تلك  يف  التحقيق  فان  معلوم  هو  كما  و 
على  بناءا   2016 سنة  نهاية  انطلقت  االتهامات 
شكوى مجهولة كانت الضبطية القضائية قد تلقتها 

و بتعليمة نيابية صادرة عن وكيل اجلمهورية الذي 
مشاريع  بخصوص  وقتها  التحقيق  بتوسيع  طلب 
حيث  املاضية،  العهدة  يف  العمومية  األشغال 
املشاريع  من  لعدد  مالية  أغلفة  يف  تضخيم  لوحظ 
حي  و  الديب  مرج  حي  تهيئة  مشروع  بينها  من 
التي  املدينة و هي األموال  لوكيل و كدا كورنيش 

شككت مصالح الرقابة يف أرقامها، خاصة مشروع 
الكثير  شابه  الذي  الفيضانات  من  املدينة  حماية 
من الشكوك يف رقمه اخليالي، حيث مت التدقيق يف 
طبيعتها و كدا يف إسناد تلك األشغال للمقاوالت 
قاضي  أمام  القضية  أطراف  تقدمي  يتم  أن  قبل 

التحقيق لدى محكمة عزابة
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الحدث

ِهما بإبراِم صفقات َمشبوهة والّتالعب بالمال العام    اتُّ

ا بـلدّية سكيـكدة الّسـابُق   رئيسـَ
 و الَحــالــي رهــَن الحـبـس 

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة شرقي والية سكيكدة  بوضع  ُكلٍّ من رئيس بلدية سكيكدة 
السابق  )ك. ط( والرئيس الحالي )ب .ح( رهن الحبس المؤقت. 

بجاية
حجُز لحوم فاسدة  بوادي غير 

اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن 
بخدمة  غير  بواد  الوطني  للدرك 
مستوى  على  املرور  بشرطة  خاصة 
بلديتي  بني  الرابط  الوطني  الطريق 
توقيف  والقصر،عند  غير  واد 
شاحنة نوع كيا وبعد مراقبة وثائقها 
وتفتيشها تفتيشا دقيقا مت العثور على 
املذبوح  الدجاج  من  معتبرة  كمية 
الدجاج،الشاحنة  كبد  كلغ   20 و 
املسمى  طرف  من  مقتادة  كانت 
سنة   26 العمر  من  البالغ  )م.ف( 
بجاية،  والية  من  ينحدر  الذي 

بعد اإلتصال بالطبيب البيطري التابع ملكتب النظافة والبيئة لبلدية واد غير وأعوان 
مت  بجاية  لوالية  الفالحية  للمصالح  البيطرية  والطبيبة  التجارة  مبديرية  الغش  قمع 
معاينة،حجز وإتالف هذه اللحوم، الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بواد غير فتحت 

حتقيقا يف القضية بعد اإلتصال بوكيل اجلمهورية لدى محكمة بجاية.
بـــلقاسم.ج

برج بوعريريج 
هالك عجوز  وإصابة  05 أشخاص في حريق 
تسبب حريق مهول وقع داخل شقة 
بعمارات 18 فيفري ببرج بوعريريج يف وفاة 
عجوز وإختناق 05 آخرين إثر استنشاقهم 
للدخان ، اين نشب احلريق بشقة مكونة 
غرفة  مستوى  على  وذلك  غرف   03 من 
االستقبال بالطابق األول للعمارة املكونة 
من 04 طوابق ، ما تسبب يف وفاة عجوز 
88 سنة حرقا واختناق 05 آخرين تتراوح 
أعمارهم بني 21 و 35 سنة ، اين قدمت لهم االسعافات األولية قبل أن يتم 

إجالءهم نحو مستشفى بوزيدي خلضر .
صفاء كوثر بوعريسة 

قسنطينة
حجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد

 بعين سمارة 
مت نهاية االسبوع املاضي  حجز 
وزنها  قدر  مجمدة  دجاجة   250
مستوى  على  كغ،   375 من  بأزيد 
خالل  املعروفة،  املشاوي  أحد 
املشاوي  و  للمطاعم  مراقبة  عملية 
اسمارة  عني  مدينة  بإقليم  املنتشرة 
، كانت متواجدة يف ظروف مخالفة 
احترام  عدم  مع  احلفظ،  لشروط 
كانت  النظافة،  و  الصحة  لشروط 
للمستهلك،  البيع  و  للشي  مهيأة 

ليتم على الفور اتخاذ اإلجراءات القانونية و حجز الكمية املضبوطة، و التي 
بإخضاعها للرقابة البيطرية تبني عدم صالحيتها لالستهالك البشري.

خديجة بن دالي 

بومرداس 
حريق يأتي على  مسكن ببن شود 

متعددة  العيادة  بالقرب من  املتواجدة  املساكن  بأحد  اندلع حريقا مهوال 
اخلدمات بلدية بن شود الواقعة شرق والية بومرداس.

وأفادت مصادر محلية لــ«أخبار الوطن« أن احلريق شب يف الطابق الثالث 
للحريق  التفطن  ليتم  النوم،  يف  يغطون  العائلة  أفراد  كان  بينما  للمسكن، 

حوالي الساعة السادسة صباحا.
وأكدت مصادرنا أن احلريق حلسن احلظ لم يخلف خسائر بشرية، كون 
ألسنة  اخلروج بصعوبة وسط  أفراد متكنوا من   6 والبالغ عددهم  األسرة  أفراد 
عدة  على  احلريق  أتى  حيث  معتبرة،  مادية  خسائر  خلف  باملقابل  اللهب، 

غرف باملسكن وكل ما حتويه من أثاث
سميرة مزاري

خمس سنوات  سجنا لمدير الّصحة الجوارية السابق

 كان في  زيارٍة  تفقدية لدائرتي أوالد أعطية والزيتونة

غاضبون بقرية بوياغيل يعترضون موكَب والي سكيكدة

اإلبتدائية بحبس  قضت محكمة سكيكدة 
املدير السابق للصحة  اجلوارية )ب. س( خلمس 
5 سنوات ،  فيما أدينت املديرة الفرعية للوسائل 
بينما حكم  املالية )ص. ل(  بثالث  سنوات و 

على شقيق املدير )ب .ع( بسنتني جبسا نافذا.

السنة  منتصف  إلى  تعود  القضية  تفاصيل  
املاضية، أين تلقت مصالح فرقة الشركة القضائية 
لألمن والية سكيكدة شكوى مجهولة بخصوص 
وجود تعامالت مشبوهة على مستوى املؤسسة التي 
كانت شهدت العديد من االحتجاجات حيث مت 

التي أفضت إلى جر  القضية  التحقيق يف  مباشرة 
تعامالت يف  العدالة خاصة وجود  املتورطني على 

ابرام الصفقات و املشاريع بصورة مشبوهة 
 جمال بوالديس

األسبوع  نهاية  من  متأخرة  ساعة  أقدم، يف 
متالوس  بلدية  يف  بوياغيل  قرية  سكان  املاضي، 
موكب  اعتراض  على  سكيكدة،  والية  غربي 
نهاية  بعد   عروة  عيسى  سكيكدة  والية  والي 
الزيتونة  و  أعطية  أوالد  لدائرتي  التفقدية  زيارته 
كبير   بشكل  جتمعوا  حيث  القلي،  املصيف  يف 
وسط الطريق الذي شلوه بالكامل رافعني شعارات 

تطالب الوالي بالتوقف و سماع مطالبهم املشروعة 
مياه  توفير   و  املسالك  تهيئة  أبرزها  حسبهم-   -
 / الريفي  السكن  من  حصتهم  رفع  و  الشرب 
البلدية  مستوى  على  حتقيق  فتح  إلى   باإلضافة 
التي وجهوا  لها سلسلة من اإلنتقادات محملني  
الذي  التخلف  املسئولية يف  البلدي  كل  املجلس 
جتمع  اكبر  ثالث   تعد  التي  قريتهم  فيه  تغرق 

سكاني كبير على مستوى الدائرة 
السيد  الوالية،  أمن  رئيس  قابله  اإلحتجاج 
و  سيارته  من  شخصيا  نزل  الذي  بوربيع،  زهير 
حتاور مع احملتجني، ووعدهم بالتحقيق يف مطالبهم 

املشروعة. .
جمال بوالديس

اقتحم عيادة »حجر الّديس« في حالة ُسكر
خمس سنوات سجنا نافذا لمعتٍد على طاقم طبي بعناية 

أدانت محكمة اجلنايات مبجلس قضاء عنابة 
 5 بعقوبة  30 سنة  العمر  البالغ من  املدعو »خ.أ« 
جمعية  تكوين  جناية  عن  نافذا  سجنا  سنوات 
األشخاص  ضد  جلناية  اإلعداد  أجل  من  أشرار 
بظروف  مقترنة  السرقة  وجناية  للجميع  واألموال 
مع  مركبة  واستحضار  والتعدد،  بالليل  التعدد 
من  سالح  وحمل  والتهديد  العنف  استعمال 
الصنف السادس دون مبرر شرعي للعلم ان املتهم 
كان يف حالة فرار قبل القبض عليه لكون شركاءه 
السنة  محاكمتهم  متت  املوقوفني  االخرين  االربعة 
الفارطة وصدر يف حقهم احكام متفاوثة بالسجن. 

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 24 أفريل من سنة 
2016 أن الطبيبة املكلفة باملناوبة بالعيادة املتعددة 
لسيدي  إقليميا  التابع  الديس،  بحجر  اخلدمات 
عمار، أبلغت مصالح الدرك الوطني عن مجموعة 
من الشباب تعاطوا اخلمر واقتحموا العيادة املتعددة 
باالعتداء  وقاموا  الديس،  بحجر  ليال  اخلدمات 
مصالح  حددت  حيث   ، الطبي  الطاقم  على 
»خ.أ«حيث  بينهم  ومن  املتورطني  هوية  الدرك 
أكد الضحية »م.ز« خالل تصريحه أثناء التحقيق 
اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  عمله  يزاول  كان  أنه 
 4 فاجأهم  و  مناوب،  طبي  فريق  مع  الوقائع  ليلة 

معاجلته  فتم  املتهمني  أحد  كان  حيث  أشخاص 
غير أنه سمع ضجيج عنيف بقاعة االنتظار بقاعة 
العيادة، فيما أكد الضحية »ج.ز« خالل التحقيق 
أنه وقت احلادثة كان يعمل داخل العيادة وكان يف 
األولية  التحريات  وبعد  العيون،  انتظار طب  قاعة 
تبني تورط خمسة أشخاص من بينهم »خ.أ« فيما 
أنكر املدعى عليه كافة التهم املنسوبة إليه، وكان 
ممثل احلق العام التمس يف حقه 10 سنوات سجنا 

نافذا
ف سليم

أدى حريق مهول نشب بغابة شطايبي 
بوالية عنابة إلى إتالف أشجار الكاليتوس 
باحلوض الغربي للبلدية حسب التقديرات 
األولية ملصالح احلماية املدنية بالوالية التي 
تدخلت مدعومة بتعزيزات معتبرة إلخماد 
الى  اللهب  السنة  امتداد  لتفادي  احلريق 

الغابات املجاورة.
يف  املدنية  احلماية  مديرية  وحسب 
اول امس اخلميس فقد تدخلت  لها  بيان 

من  30د  23ساو  الساعة  على  اسعافاتها 
ليلة االربعاء للخميس على مستوى دائرة 
شطايبي من اجل حريق اشجار كاليتوس 
و  عليه  السيطرة  مت  الغربي  احلوض  بطريق 
دون  املصدر  ذات  بحسب  نهائيا  اخماده 
الثرورة  يف  اخلسائر  حصيلة  الى  االشارة 

الغابية . 
مديرية  كشفت  اخر  سياق  ويف 
اطار  يف  انه  عنابة  لوالية  املدنية  احلماية 

الوقاية  و  للتحسيس  الوطنية  احلملة 
و   2020 فيفري   08 الى  املمتدة  املرورية 
احلاملة لشعار » السياقة االحترافية سالمة 
تريعات  الثانوية  الوحدة  قامت   « مسؤولية 
بحملة حتسيس على مستوى نقطة تفتيش 
الدرك الوطني للبلدية كان الهدف من هذه 

احلملة توعية املواطن بخطر الطريق
ف سليم

سكيكدة

عنابة

حريق يأتي على  أشجار الكاليتوس بغابة شطايبي
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 العنصر البشري السبب الرئيس في ارتفاع  حوادث الطرقات 

ارتفاع في عدد الجرائم واالنتحار 
بالمخدرات في 2019

 سجلت والية قسنطينة ارتفاعا محسوسا في عدد الجرائم و االتجار بالمخدرات بحسب إحصائيات مصالح األمن الوطني 
خالل سنة 2019، فيم تم  تسجيل ارتفاع كبير في عدد حوادث المرور كان العنصر البشري فيها السبب الرئيس .

خديجة بن دالي

يف  إرتفاع  ذاتها  املصالح  سجلت 
بـ  باملخدرات  املتعلقة  القضايا   عدد 
فيما    2018 بسنة  مقارنة  قضية   60
مت تسجيل 622 قضية تتعلق بجرائم 
العقلية ، تورط  املؤثرات  و  املخدرات 
من  شخص،ومكنت   948 فيها 
حجز29.349   كلغ من املخدرات، 
باإلضافة  مخدر  محلول  قنينة   196
املؤثرات  من  قرص   466407 إلى  

العقلية.
مصالح  قدمتها  حصيلة  وخالل 
ندوة  خالل  قسنطينة  والية  امن 
ارتفاع  سجلت  صحفية،حيث 
اجلرح  و  الضرب  قضايا  عددي  يف 
مت  حيث  ب101قضية   العمدي 
تسجيل 1567 قضية تتعلق بالضرب 
و اجلرح العمدي ، مت إجناز منها   1428 
قضية، راح ضحيتها  1598 شخص 
اودع  شخص   1985 فيها  .وترط 
فيما  االحتياطي  احلبس   141 منهم 
وضع  مع  االفراج  من   124 استفادة 
القضائية.  الرقابة  حتت  شخصا   12
أما يف مجال اجلرمية االلكترونية فقد 
مت تسجيل انخفاض يف عدد القضايا 
ب 17 قضية مقارنة عن سنة 2018 
ومت يف سنة 2019 تسجيل 74 قضية 
الشخصية،  إنتحال  قضايا   4 منها 
عبر  احتيال  و  نصب  09قضايا 
اإلنترنت،05قضايا  شبكة 
البريد  عبر  بالشخصية  املساس 
اإللكتروني،.08قضية سب وشتم، 
و  تهديد  11قضية  تشهير،  11قضية 
مختلف  من  أخرى  ابتزازو35قضايا 
08+قضية  املعلوماتية  اجلرائم  
البريد  الشخصية عبر  باحلياة  املساس 

اإللكتروني. 
والية  أمن  مصالح  سجلت  كما 
الفترة،   نفس  خالل  قسنطينة 
انخفاض يف عدد القضايا  التي تورط 
فيها األحداث  بـ12 قضية أي بنسبة 
تسجيل  مت  حيث    ، باملائة   15.78
64 قضية تورط فيها 83 قاصر منهم 
مصالح  وحسب  6إناث.  و  ذكر   77
تسجيل  مت  فقد  قسنطينة  والية  امن 
العمليات  مجموع  يف  انخفاض 
ملختلف  املداهمات  و  الشرطية 

الوالية  إقليم  مستوى  على  املصالح 
1408 مداهمة وعملية بانخفاض  بـ 
293 قضية عن سنة 2018 ، سخر 
لها 14453 عون شرطة  واستهدفت  
مراقبة  خاللها  من  مت  نقطة   9740
610816 شخصا و 40 ألف مركبة.

 انخفاض في عدد العمليات 
الشرطية بمدينة علي منجلي

قسنطينة  أمن  مصالح  سجلت 
الذين  انخفاض يف عدد األشخاص 
علي  اجلديدة  باملدينة  مراقبتهم  مت 
مراقبة     2019 سنة  مت  حيث  منجلي 
سنة  حني  يف  24870شخص 
مت  94053شخص  مراقبة  مت   2018
مت  192شخص  بينهم  مراقبتهم، من 
التخاذ  املعنية  املصالح  إلى  حتويلهم 
قضايا  ألجل  املناسبة  اإلجراءات 
 2019 سنة  يف  مت  مختلفة،حيث 
حتويل 84 شخصا  إلى املصالح املعنية 
ألجل  املناسبة  اإلجراءات  التخاذ 
قضايا مختلفة ، 44 منهم تورطوا يف 
حيازة واستهالك املخدرات واملؤثرات 
األبيض  السالح  27حمل  و  العقلية 
عامة،04  بحث  نشرة   02 احملظور، 
السياقة   02، عسكرية  بحث  نشرة 
مسيل  غاز  قارورة  يف حالة سكر،01 
01 حيازة كمية معتبرة من  للدموع، 
املؤثرات العقلية 1520 كبسولة ومبلغ 
 02 و  بدني  إكراه   01 معتبر  مالي 

حيازة مواد صيدالنية.

 أزيد من ألفي تدخل إثر   
استغالل كاميرات المراقبة 

بإقليم   كاميرا   3229 برمجة  مت 
متابعة  إطار  يف  قسنطينة،  والية 
عبر  الفيديو  بواسطة  املراقبة  مشروع 

اجل  من  قسنطينة،  والية   إقليم 
هذا  انطلق  أين  من   االستفادة 
 285 لـ   اخلدمة  حيز  بوضع  املشروع 
احتضان  مبناسبة  الصفقة   يف  كاميرا 
الثقافة  عاصمة  لفعاليات  قسنطينة 
حلد  إلى   توسعته  متت  و  العربية  
الساعة 939 كاميرا .  حيث سجلت 
خالل  قسنطينة  والية  أمن  مصالح 
سنة 2019، 2893 نشاط باستغالل 
كاميرات املراقبة على مستوى  وسط 
مدينة قسنطينة واملدينة اجلديدة علي 
منجلي، بينما خالل نفس الفترة من 

سنة 2018 سجلت 2746 نشاط .
  ارتفاع في حوادث المرور
 و السبب األول الراجلين 

عدد  يف  ارتفاع  تسجيل  مت 
مقارنة  بقسنطينة  املرور  حوادث 
املاضية  السنة  مت  حيث   2018 بسنة 
إلى  أدى  مرور  تسجيل362حادث 
إصابة 491 شخصا ووفاة 22شخصا 
، حيث ترجع أسباب هذه احلوادث 
يأتياملشاة  الذي  البشري  العامل  إلى 
225مشاة،  اي   43.86% بنسبة 
بنسبة  الصدارة  يف  يليهاالركاب 
يف  و  ب153راكب،   29.82%
 26.32% بنسبة  السواق  األخير 
ب135سائق، أما يف نفس الفترة من 
سنة 2018 فسجلت 333 حادث مرور 
426 شخصا ووفاة  إلى  إصابة  أدى 
أسباب  ترجع  ،حيث  شخصا   22
البشري  العامل  إلى  احلوادث  هذه 
 47.32 بنسبة  املشاة  يأتي  الذي 
السواق  يليها  ب212مشاة،   %
ب121سائق،ويف   27.01% بنسبة 
بنسبة  الصدارة  يف  األخيرالركاب 

%25.67بـ 115راكب .

الطارف 
سكان حي  204 بالذرعان  يحتجون  

مسكن 
 نظم   سكان حي 204   سكن تساهمي وقفة احتجاجية امام مقر 

الدائرة االدارية ، للمطالب باالسرع يف  وتيرة التي انطلقت سنة 2005 و 
لم تنتهي بعد 

مع  احلوار  ابواب   جميع  غلق   بعد  جاءت  االحتجاجية  الوقفة  هده 
املرقي العقاري الذي متادى يف تطاوله على املكتتبني الدين قاموا بتسديد 
كل املستحقات الواردة يف العقد املبرم بينهما حسب تصريح احد املكتتبني 

جلريدة اخبار الوطن.
الشروط  دفتر  وفق  بالتزاماتة  باإلخالء  العقاري   املرقي  اتهموا  كما 

املصادق عليه من الطرفني.
معاناة سكان حى 204بالدرعان تكمن يف انعدام شروط احلياة  الكرمية 
واملياه  الصحي  الصرف  العمومية  الكهرباء  الطرقات  شبكة  غياب  ومنها 

الصاحلة للسرب.
احملتجون عازمون  على نقل انشغاالتهم الى مقر الوالية بالطارف وبعدها 
امام وزارة السكن بالعاصمة  بوقفة ممالثة يف حالة عدم االستجابة ملطالبهم.
محـمد الرشيد قوبع

سكيكدة
ارتفاع في عدد الجرائم اإللكترونية 

عبر الفيس بوك  
كشفتقرير ملصالح أمن والية سكيكدة، عن تسجيل ارتفاع محسوس 
يف نسبة القضايا املسجلة خالل سنة 2019، يف ما يتعلق باجلرائم املتصلة 

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أو ما يعرف باجلرمية »السيبريانية«.
و بحسب التقرير الذي حتوز »أخبار الوطن«، على نسخة منه مت معاجلة 
106 قضية، فيما سجلت 72 سنة 2018، بارتفاع قدره 47.22 باملئة، 

حيث راح ضحيتها 87 شخصا من بينهم 53 رجال و 32 امرأة و طفالن.
احلبس  رهن  منهم  اثنان  وضع  شخصا   94 القضايا  هذه  يف  توبع  و 
86 ملفا  إرسال  بعد  6 استدعاءات مباشرة آلخرين،  املؤقت، مع تسليم 

للجهات القضائية.
و تتعلق غالبية تلك القضايا املعاجلة ،باملساس باملعاجلة اآللية للمعطيات 
مبجموع 9 قضايا، و نفس العدد يف ما يخص املساس بحرمة احلياة اخلاصة 
لألشخاص من خالل نشر و وضع يف متناول العامة صورا بغير إذن صاحبها 
أو رضاه، مع تسجيل 50 قضية مساس باعتبار األشخاص من خالل السب 
و القذف و التشهير عبر شبكة التواصل االجتماعي »فايسبوك«، و النصب 

و االحتيال عبر شبكة االنترنت مبجموع 6 حاالت.
جمال بوالديس

سطيف
 استحداث 9  نشاطات مصغرة لفائدة  

المستثمرين 
مت بوالية سطيف استحداث تسع )9( مناطق نشاطات صناعية مصغرة 
لفائدة املستثمرين احلاملني ملشاريع استثمارية من شأنها املساهمة يف ترقية 
و تعزيز االستثمار باملنطقة و تشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الصغيرة 

و املتوسطة،حسب ما علم اليوم الثالثاء من مصالح الوالية.
و أوضح ذات املصدر بأنه »سيشرع قريبا يف أشغال تهيئة هذه املناطق 
التي خصص لها وعاء عقاري يقدر ب 142 هكتار على مستوى بلديات 
القلتة  العرش و بوقاعة و بني فودة و  أرنات و بئر  الرصفة و عني  كل من 

الزرقاء و بني وسني و عني وملان الواقعة شمال و جنوب الوالية«.
خصص  التي  اجلديدة  النشاطات  مناطق  تهيئة  أشغال  ستشمل  و 
الذي  املصدر  ذات  حسب  دج   مليار   1،8 ب  يقدر  عمومي  استثمار  لها 
أضاف بأن هذه األشغال تشمل على وجه اخلصوص تسوية األرضية و إجناز 

الطرقات و مختلف الشبكات و اإلنارة العمومية.
و يندرج جتسيد هذا املشروع يف إطار تلبية االحتياجات املسجلة على 
مستوى هذه البلديات حيث سيسمح فور استالمه بتوفير جميع الوسائل 
مشاريع  إطالق  أجل  من  املستثمر  للشباب  املالئمة  الظروف  و  الالزمة 
منطقة كما ذكرته  تتالءم مع خصوصيات كل  متنوعة  و جتارية  اقتصادية 

مصالح الوالية.

عوماري  حي  حي  سكان  ناشد 
عبد العزيز الواقع باجلهة الغربية ملدينة 
باالسراع  املنتدبة   الوالية  مقر  ششار 
يف امتام مشروع ربط سكناتهم بالشبكة 
الثالثية من املاء وغاز املدينة والكهرباء 
هذا  املشروع املسند ملقاولة االجناز منذ 
ازيد من سنة لكنه لم ينطلق فيه , كما 
البناءهم  مدرسي  مجمع  باجناز  طالبو 

الشوارع  وتهيئة   , العمومية  ’واالنارة 
غزت  التي  القمامة  ورفع  واألرصفة، 
اصبحت  والتي  احلي  شوارع  اغلب 
ما  الضالة  والقطط  للكالب  مرتعا 
أصبح يشكل خطرا على صحة وامن 
متعدد  مشاكل  كلها  ابناءهم  وهي 
ينتفضون  عدة  احلي  سكان  جعل  ما 
الذي  الكارثي  الوضع  هذا  من  مرات 

احمللية  السلطات  باحلي  مطالبني 
للوالية  اجلديد  الوالي  رأسهم  وعلي 
االنشغاالت  ملجمل  باالستجابة 
املواطنني  املساواة بني  اطار  املرفوعة يف 
مراعاة  مع  املدينة  أحياء  ومختلف 
الضرورية  االحتياجات  يف  األولوية 

للسكان دون تفرقة ومتييز.  
نوي سعادي

خنشلة 
سكان حي عوماري يطالبون بالكهرباء والغاز 
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أخبار السر ايا

 يبدو أن تضارب األرقام من جهة، وعدم دّقة التقديرات من جهة 
الوزراء  المجيد تبون، خالل ترأسه مجلس  بالرئيس عبد  أخرى، دفعا 
يوم الخميس المنصرم، إلى األمر بإعداد عملية إحصاء شامل للسكان 
هذا،  أسٍس صحيحة.  على  الوطني  التخطيط  سياسة  ُتبنى  حتى  فورا، 
دون  الجزائر  بحجم  دولة  تسيير  كيفية  حول  االستفهام  عالمات  وُتثار 

إحصاءات مضبوطة حتى في نقطة محورية كتعداد السكان!

 طالب، أمس الجمعة، رئيس اللّجنة الدينية بمسجد »بدر« في بلدية الشرايع غربي والية 
سكيكدة والي الوالية عيسى عروة بالتدخل عاجال من أجل إنهاء معاناة الُمصلين في بلدية 
ُك رئيس البلدية برفض منِح الجمعيَة شهادة الُمطابقة للمسجد الجديد  الشرايع وسط؛ إذ يتمسَّ
»بدر«، قصد فتح أبوابه ألداء صالة الجمعة فيه، خاصًة أن المسجد العتيق »الرحمان« بات 
ال يستوعب المصلين القادمين من كامل إقليم البلدية. يذكر أن مسجد »الرحمان« هو المسجد 
الوحيد الموجود بالبلدية، والذي بات يضيق كّل يوم جمعة بالمصلين، الذين تمتد صفوفهم إلى 
داخل المقهى المجاور للمسجد.وفي هذا الّصدد، كشف مدير الشؤون الدنية واألوقاف لوالية 
سكيكدة عمراني، »ألخبار الوطن«، أنه راسل رئيس البلدية والوالي من أجل التعجيل بمنح 
اللجنة الدينية شهادًة مؤقتة قصد فتح المسجد إلقامة صالة الجمعة فيه، وإسدال الستار على 

مشهد المصلين وهم يؤدون صالة الجمعة داخل مقهًى!

»الفايسبوك«.. سريُع االلِتهاب !

 عمدت وزيرة التكوين 
هيام  المهنيين  والتعليم 
مدير  توقيف  إلى  فريحة 
المهني  التكوين  مركز 
والتمهين بأوقاس في والية 

بجاية تحفظا.
صدر  بيان  وأوضح 
أمس عن وزارة التكوين أن 
قرار التوقيف جاء بعد سوء 
دفع  في  والتأخر  التسيير 
رواتب الموظفين واألساتذة 

المكونين والمستخدمين.

 الَحراك.. »خاطيني«
مسرحية  عرض  من  أمس،  أول  الممثلين،  من  نخبة  انتهاء  بعد   
ركح  احتضنها  التي  المسرحية  وهي  رزاق،  أحمد  لمخرجها  »خاطيني« 
مصطفى كاتب بالمسرح الوطني، والتي حاكت تفاصيل الواقع المعاش في 
الجزائر، تعالت أصوات الجمهور الحاضر الُمشّكل من الفنانين والممثلين، 
ورّددوا عاليا »الجزائر حّرة ديمقراطية«، لينتقل َحراك الجمعة من الشارع 

إلى قاعات المسرح المغلقة.

 فتح عناصر الشرطة بأمن دائرة السوقر تحقيقا 
بعد أن نشرت صفحة بالفايسبوك أخبارا عن وقوع 

اعتداء جنسي داخل مدرسة للمعاقين سمعًيا.
وبحسب الصفحة، فإّن حارسا ليليا اعتدى جنسيا 
على تلميذة تدرس في مدرسة الّصم والبكم، ما أثار 
الكثير من الجدل وسط سكان البلدية؛ فسارع أولياء 
التالميذ للتحري في األمر؛ ما دفع بالصفحة ذاتها إلى 
تكذيب فحوى المنشور. وعلى هذه االتهامات، رّدت 
إدارة المؤسسة برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية 
أمر  بدوره،  الجمهورية،  وكيل  السوقر.  بمحكمة 
حقيقة  على  للوقوف  تحقيق  بفتح  الشرطة  عناصر 

اإلشاعات وتفاصيلها.

هل يعلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن المدينة 
»الذكية« الحديثة بسيدي عبد هللا، التي كلفت الدولة الماليير، 
يضطر أطفالها التالميذ إلى قطع طريق من األوحال من أجل 
ورغم  المدينة  هذه  أن  الرئيس  يعلم  هل  المدارس؟!،  بلوغ 
حداثتها وأهميتها الحضارية في العاصمة إال أن التهيئة بها ما 
تزال غير موجودة في الكثير من األحياء؟ وهل يعلم تبون أن 
المدينة »المنكوبة« تبعد 14 كلم فقط عن »قصر« الرئيس 
: »ال  القائل  هذا وهو  الرئيس  يعلم  الصنوبر؟ هل  نادي  في 
تلميذا   2020 جزائر  في  تركوا  الذين  مسؤولينا  هللا  سامح 

يمشي في األوحال رغم توفير الدولة كّل اإلمكانات«.

التسيُِّر أولوّيُة الّتكوين! 

تّبون يتحّرى الّدقة!

 األوحاُل.. ُتالحق
 الّرئيس! 

 الَمــقهى.. 
بـــيــــُت 

اهلل! 
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إنه يتابع الملف بشكل مباشر 

والي ورقلة يتوعد المتخاذلين 
في  إنجاز التجزئات العقارية  

بالرويسات

زاهية سعاد

رئيس  من  كال  اللقاء  وحضر 
الشعبي  املجلس  ورئيس  ورقلة  دائرة 
ورئيس  الرويسات،  بلدية  البلدي 
التنظيم  مديرية  عن  ممثل  مصلحة 
مدير  وكذا  للوالية  العامة  الشؤون  و 
الوكالة العقارية باالصافة الى املكلف 
ببلدية  التعمير  مصلحة  بتسيير 
جدول  حيث   متحور  الرويسات 
التجزئات  حول  اجللسة  هذه  اعمال 
االجتماعية لبلدية الرويسات 1000 
تنطلق  لم  التي  تلك  السيما  قطعة 
اآلن  حيث  التهيئة حلد  اشغال  بها 
تعليمات  بخصوصها  الوالي  اسدى 

صارمة للحضور من اجل ازالة جميع 
تعيق  التي  والصعوبات  العراقيل 
باجناز  املكلفة  املقاوالت  تنصيب 
اشغال التهيئة، واللجوء الى الوسائل 
املتاحة قانونية كانت او مادية، وهذا 
بهدف االنتهاء باسرع وقت ممكن يف 
املتبقية  التجزئات  تهيئة هذه  أشغال 
و متكني املواطنني من مباشرة أشغال 
والشروع   ، جهة  من  هذا  البناء 
مرخصة  الغير  البناءات  تهدمي  يف 
اخرى  جهة  من  اآلجال  أقرب  يف 
يف  الفوري  الشروع  على  أكد  كما 
للمستفيدين  األرضية  القطع  توتيد 
يتسنى  حتى  املهيئة  املساحات  يف 
البناء  أشغال  مباشرة  ألصحابها 

باراضيهم حيث اكد امام احلاضرين 
من  متابعة  محل  املوضوع  هذا  ان 
قبله شخصيًا إلى ان يتم تذليل كافة 
بها  يتحجج  ما  عادة  التي  العراقيل 
من  للتهرب  محليا  املسؤولني  بعض 
ان  يذكر  املجال  هذا  يف  مسؤولياتهم 
التجزئات العقارية بورقلة ظلت طيلة 
من  سخط  محل  املنقضية  السنوات 
طرف الساكنة كونها تعد مطلبا أكثر 
االجتماعية  السكنات  من  أهمية 
املنطقة  لطبيعة  نظرا  الترقوية  وحتى 
يفضل  البشرية حيث  وخصوصياتها 
السكنات  املدينة  سكان  غالبية 
االرضية االنفرادية بدال من السكن 

يف العمارات.

األغواط
 برامج فالحية جديدة قيد التجسيد 

األغواط  والية  ببلديات  جديدة  فالحية  برامج  جتسيد  حاليا  يجري 
والتي تندرج يف إطار جملة من التدابير التي ترمي إلى تثبيت السكان يف 
األرياف وترقية اإلطار املعيشي لهم. وتشمل تلك البرامج التي شرع فيها 
منذ أزيد من شهر، عدة عمليات من ضمنها فتح وتهيئة املسالك الريفية 
وإنشاء نقاط سقي باملياه، فضال عن اإلعانة التي استفاد منها الفالحون يف 

مختلف الشعب، مثلما صرح لوأج مدير القطاع، حبيب بوسري.
أزيد  فتح  يف  يتمثل  »هام«  برنامج  من  البلديات  جل  استفادت  وقد 
الفالحني  بتنّقل  والذي سيسمح  الفالحية،  املسارات  250 كلم من  من 
يف ظروف جيدة والوصول إلى األراضي الزراعية دون عناء لتنشيط العمل 

الفالحي خاصة يف املناطق املعزولة من تراب الوالية.
واستفادت والية األغواط من مشروع الكهرباء الفالحية، حيث شرع 
تندرج  حيث  كلم(،   200 مسافة  )على  الكهربائية  األعمدة  تركيب  يف 
هذه العملية ضمن مشاريع النهوض بالتنمية الريفية الفالحية، ومن شأنها 
ربط األراضي بالكهرباء مما سيمكن الفالح من حفر اآلبار واستخراج املياه 
الباطنية، وهي عوامل أساسية ال غنى عنها لتطوير زراعة حقيقية باملنطقة 
و تساهم يف مضاعفة الثروة احليوانية، كما تساهم أيضا يف حتسني الظروف 

املعيشية للفالحني، و متكن الشباب من ولوج عالم اإلستثمار الفالحي.
اجلرارات  من  مجموعة  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزارة  وسلمت 
العتاد  بخصوص  الفالحني  لفائدة  املوجه  الدعم  إطار  يف  احلصادات  و 
الفالحي. وأعرب فالحو املنطقة عن »ارتياحهم« لهذا البرنامج الذي من 
شأنه تثمني اجلهود الرامية إلى تطوير اإلنتاج الفالحي باملنطقة خاصة و أن 

هذه اإلجراءات ستساهم يف توفير أجواء مالئمة ملمارسة مهنة الفالحة.
ق.م

إيليزي
حجز أكثر من 10 قناطير من المخدرات في 2019

قرص  و11.645  معالج(  )كيف  املخدرات  من  قناطير  حجز10.8  مت 
إيليزي، حسب  بوالية  الوطني  الدرك  قبل مصالح  2019 من  مهلوس يف 
حصيلة نشاط للسنة الفارطة أعلنت عنها يوم االثنني اجلهة األمنية ذاتها  .
ونفذت عمليات احلجز يف إطار مكافحة اجلرمية املنظمة حيث عاجلت 
مصالح الدرك الوطني يف هذا الصدد 38 قضية أوقف على إثرها 65 شخصا، 
باملخدرات،  باملتاجرة  متعلقة  قضية   14 متورطا يف  21 شخصا  بينهم  من 
حجز  مت  حيث  تهريب،  قضية   23 يف  متورطا  43 شخصا  على  والقبض 
65 كلغ من املواد الغذائية و1.176 قارورة كحول و 2.967 علبة سجائر، 
حسب ما أوضح قائد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني، املقدم نصر الدين 
العايب، خالل عـرض حلصيلة نشـاط وحـدات املجموعـة للسنة املاضية.
ومن جهة أخرى، سجلت ذات املصالح ارتفاعا يف حوادث املرور خالل 
وفاة و135 جريحا،  35 حالة  88 حادثا، خلف  بإجمالي  املنقضية  السنة 

بزيادة قدرت بـنسبة 25 باملائة مقارنة بسنة 2018 .
ويرجع هذا االرتفاع يف تلك احلوادث إلى تدهور حالة بعض الطرقات 
خاصة منها املقطع الرابط بني إن أمناس وبرج عمر إدريس، وكذا األشغال 
اجلارية يف مقاطع متفرقة من الطريق الوطني رقم )3(، باإلضافة إلى كثافة 
التي سبقتها، وفق ذات  بالسنة  املاضية مقارنة  السنة  املرور خالل  حركة 
الفترة  ذات  يف  األمنية  املصالح  ذات  عاجلت  آخر،  جانب  ومن  املصدر. 
1.634 قضية تورط فيها 2.587 شخصا، حيث سجل تراجع يف القضايا 
الدرك  لوحدات  الدائم  للتواجد  ذلك  ويعود   ،2018 بسنة  مقارنة  املعاجلة 
الوطني يف امليدان من أجل مكافحة كافة أشكال اجلرمية وحماية األشخاص 

واملمتلكات، حسب ذات املسؤول.
ق.م

أدرار
الممهالت مطلب سكان قصور الشمالية بفنوغيل 
30 كلم جنوب  الواقعة  لبلدية فنوغيل  القصور الشمالية  ناشد سكان 
الوالية االم ادرار السلطات احمللية والوالئية بوضع حد للعنة املدخل الفرعي 
الطريق  بات  عليه حيث  ممهالت  بوضع    06 رقم  الوطني  بالطريق  الرابط 
املؤدي  لقصور العلوشة وودغة وبنهمي وعباني وتاسفاوت يشهد كثير من 
حوادث املرور املميتة وهذا بسبب السرعة املفرطة للسائقني الذين اليحترمون 
قوانني املرور واشاراته.حيث شهد هذا الطريق عديد احلوادث املميته  وكذا 
اخلسائر املادية كان اخرها اصتضام شاحنة بسيارة نفعية من نوع مازدا وراح 
فقد  املركبتني.هذا  لكلتا  املادية  االضرار  الى  باالضافة  ضحيته شخصني 
طالب ممثلي املجتمع املدني لفنوغيل بوضع ممهالت على هذا الطريق اخلطير 

جدا .   
عبداهلل مجبري  

بعد دعم وحدات اإلنتاج بالبودرة 
تندوف تسجل وفرًةفي الحليب 

يشهد إنتاج احلليب املبستر واملدعم 
من طرف الدولة بوالية تندوف يف املدة 
املعروضة  الكميات  يف  وفرة  األخيرة 
اإلنتاجية  الوحدات  بفضل  للبيع 
من  دعما  لقيت  التي  احمللية  للحليب 

طرف الدولة
الدولة للحليب  وقد انعكس دعم 
الوحدات  مختلف  تزويد  وكذا 
املادة  هذه  ببودرة  احمللية  اإلنتاجية 
التزام  على  إيجابا  حصتها  وزيادة 
 25 ب  واحملدد  املقنن  بالسعر  التجار 
دج للكيس الواحد وبالتالي وفرة كبيرة 
أمرا  عليه  احلصول  كان  بعدما  منه 
أوضح  كما  سنوات،  قبل  مستعصيا 

مدير التجارة بالوالية إبراهيم معيف.
الذي عرفه  التذبذب  وبالرغم من 

سنة  خالل  احلليب  بودرة  مادة  توفير 
مجهودات  أن  إال  بالوالية،   2019
القائمني على هذه الوحدات اإلنتاجية 
هذه  وفرة  يف  توازن  حتقيق  من  مكنت 
التجارية،  احملالت  مختلف  عبر  املادة 
وهو األمر الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى 

املواطنني، وفق ذات املصدر.
يف  املتعاملني  إلتزام  ساهم  وقد 
على  وسهرهم  املادة  هذه  إنتاج  مجال 
توصيلها إلى جتار املواد الغذائية بالوالية 
املضاربة  وعدم  السعر  على  احلفاظ  يف 
به، فضال عن تخصيص فرق للرقابة 
اليومية للمحالت التجارية والتي تسهر 
على تطبيق القانون املعمول به يف هذا 

املجال.
أطلقت  التجارة  مصالح  أن  كما 

اشتراط  فرض  عدم  أجل  من  حملة 
املدعم  املبستر  احلليب  أكياس  بيع 
محافظة  رفقته،  أخرى  مادة  أي  ببيع 
من  للمواطن  الشرائية  القدرة  على 
املادة  هذه  بيع  سوق  وتنظيم  جهة 
حسب  أخرى،  جهة  من  الضرورية 

ذات املسؤول.
احلليب  مادة  على  الطلب  ويكثر 
الدولة  طرف  من  واملدعم  املبستر 
يتطلب  ما  الشتاء  فصل  يف  خاصة 
الوحدات  قبل  من  إضافيا  إنتاجا 
اإلتفاق  مت  الذي  األمر  وهو  اإلنتاجية 
حوله مع القائمني عليها والذين التزموا 
مستوى  على  املادة  هذه  بتوفير  ايضا 
بلدية أم العسل )170 كلم شمال مقر 

الوالية(، وفق ما أشير إليه.

ترأس أبوبكر الصديق بوسته والي والية ورقلة  نهاية األسبوع الماضي ،بمقر  الديوان، جلسة عمل في إطار متابعة 
تجسيد برامج التجزئات االجتماعية على مستوى بلديات الوالية، حيث توعد المتخاذلين في استكمال مشاريع التجزئات 

العقارية بعقوبات صارمة مالم يتم استالم هذه المشاريع في اجالها المحددة .
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أخبار الجنوب

رشيد  شويخ

ميدان  قد سقطوا يف  اخلمسة   الشهداء  كان  و 
يف  وقعت  ،والتي  سلطان  غوط  معركة  يف  الشرف 
1956،وذلك  جانفي  يف16  تغزوت  بلدية  تراب 
الوالية  بذات  الرباح  ببلدية  الدبيديبي   معركة  بعد 
التي  تغزوت  بلدية  نحو  املجاهدون  لينسحب   ،
تكبد خاللها جيش  الوطيس  حامية  معركة  نشبت 
االستعمار الفرنسي خسائر فادحة يف جنوده وعتاده  
، و يقع غوط سلطان أو هود السلطان يف بلدة تغزوت 
عن  يبعد  الوادي ،حيث  والية  قمار  للدائرة  التابعة 
مقر البلدية بحوالي 5 كلم يف اجلهة اجلنوبية الشرقية 
اكتشف  عندما  وقعت  الشهيرة  املعركة  للبلدية، 
أنعيمي  بقيادة  املجاهدين  من  مجموعة  االستعمار 
قيادة هذه  تولى  الذي  بالبشير مزيان  املعروف  البشير 
املجموعة بعد استشهاد القائد فرجاني العربي مبعركة 
الدبيديبي،اشتبكوا مع العدو. فكانوا ابطال واحلقوا 
به خسائر ، فكانت ثقيلة وحسب شهود عيان فإنها 
بلغت 80 قتيال نقلت الشاحنات جثثهم ليال، ويف 
صباح اليوم املوالي خرج سكان تغزوت لنقل الشهداء 
من غوط سلطان إلى البلدة على عربتني ، ومت دفنهم 

نقل  فقد  مزيان  البشير  القائد  أما  تغزوت.  يف مقبرة 
إلى الرقيبة حيث دفن هناك.

للذكرى  املخلدة  اإلحتفاالت  واستمرت  هذا 
بزيارة ملوقع املعركة ،أين مازالت أثار الرصاص على 
جدران  املسكن الذي مزال شاهدا على جهاد سكان 
املنطقة ومشاركتهم يف ثورة التحرير املظفرة ،أين دعا 

والي الوادي عبد القادر بن سعيد إلى حماية املوقع 
مبا يلزم وجعله مزارا خاصة للجيل الصاعد لتعرفهم 
ببطوالت الشهداء األبرار واملجاهدين  .ليتم بعدها 
سليمان  بن  أحمد  سيدي  بزاوية  إحتفالية  تنظيم 
وتنظيم معرض صور و رسومات توضيحية ملا دار يف 

املعركة يومها.

أشجار نخيل احلمراية بالوادي مهّددة باملوت
بلدية  يف  مثمرة  نخلة  ألف   100 حوالي  باتت 
أن  ،بعد  باملوت  مهددة  الوادي   بوالية  احلمراية 
نضبت منابع املياه   وشّحت ،وهو ما دفع بأصحاب 
أشجار  إلى  دق ناقوس اخلطر، حلل املشكل   قبل 

فوات األوان.
حيث أوضح  عدد من فالحي بلدية احلمراية، 
التي تقع على بعد100 كيلومتر شمال مدينة الوادي 
،أن ما يصل مجموعه لقرابة 100 ألف نخلة منتجة 
للتمور مهدد باملوت  ، بسبب عدم إجناز آبار ارتوازية 
للسقي الفالحي يف املنطقة و غياب شبكة تصريف 

املياه الزائدة عن عملية السقي عنها .
مستوى  على  أكثر سوءا   الوضع   أن  كشفوا  و 
املزرعة القدمية ، بفعل موجة  احلرارة الشديدة  التي 
اجتاحت  املنطقة يف فصل  الصيف  املاضي، حني 

حتت  درجة    اخلمسني  إلى  احلرارة   درجة  وصلت 
من  كبير  عدد  ماتت  حيث   ، عديدة  أيام  يف  الظل 
أشجار النخيل فيها ،  و قال مزارعو  بلدية احلمراية 
عطش  من  زادت  املذكورة   املناخية  الظروف  أن  
النخيل  ، كما كشف  بعض  الفالحني يف البلدية 
الشمالية ، أن  مزارعهم  الواقعة باجلهة اجلنوبية من  
البلدية جتتاحها املياه القذرة النعدام قنوات واخلنادق 
املخصصة لصرف املياه الزائدة  كما هو احلال عليه يف 
بلديات   املقاطعة اإلدارية باملغير ، و أضافوا أن املياه 
القذرة التي أغرقت العديد من املزارع  إلى درجة أن 
قواعد األعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي  ذات 
توتر  30 ألف فولط  أضحت تغطس يف املياه القذرة 
،رغم  ساكن  الوضع  هذا  أمام  املسؤولون  يحرك  .لم 

أنهم راسلوها بهذا اخلصوص .
ربع  حوالي   أن  إلى  الفالحون  أشار    كما  

شبح  أن  على  املستثمرات  هذه  من  املستفيدين 
إعادة  أرادوا  كلما  املزارعني  يهدد   أضحى  العطش 
استغاللها  مما دفع بالعديد منهم إلى هجرتها خاصة 
وقاموا  الكافية   املالية  اإلمكانيات  ميلكون  ال  الذين 
زاد  وما   . أخرى  مهن  إلى  الزراعي  نشاطهم  بتغيير 
من تفاقم الوضع  أن فالحي هذه البلدية  يف حاجة 
إلى الكهرباء ، واملسالك الفالحية مما أجبرهم  على  
التي ال تكلف   البدائية  يف السقي  استعمال الطرق 
الوقت و اجلهد كما أن محصولها  متواضع و  ال يسد 
حتى  مصاريف وأتعاب عملية االستصالح  .وأمام 
هذه الوضعية طالب فالحوا هذه اجلهة من السلطات 
من  النخيل  منتوج  إلنقاذ  العاجل  بالتدخل  الوصية 

الضياع قبل أن يقرروا هجرها جماعًيا و لألبد .
رشيد شويخ  .

نقل رفات 05 شهداء من مربع الشهداء بمقبرة تغزوت ،إلى مقبرة شهداء  خصصت الستقبال رفاتهم الزكية ،بمناسبة 
الذكرى الـ64 لمعركة غوط سلطان ، وذلك وسط  حضور والي الوادي ،والسلطات المدنية والعسكرية وحشد من السكان.

االحتفاء بالّذكرى الـــ64 لمعركة »غوط سلطان«

نقل 05 رفاة إلى مقبرة 
الشهداء  في الوادي

بلدية وادي مزي في األغواط
األولياء يطالبون بهياكل تربوية 

للتخفيف من معاناة أبنائهم

يطالب أولياء التالميذ ببلدية واد مزي التابعة إداريا لدائرة واد مرة بإنشاء  ثانوية ألبنائهم 
مبقر البلدية ومتوسطة بتجمع الرملية لوضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ سنوات يف التنقل 

جلهات أخرى ملزوالة دراستهم .
تلميذ    130 تعدادهم  جتاوز  الذين  أبنائهم  »أن  الوطن  ل«أخبار  األولياء  بعض  وكشف 
يدرسون بثانوية تاجموت ويعانون يوميا من  االستيقاظ باكرا ، ومن قساوة األحوال اجلوية األمر 
الذي أثر كثيرا على مردودهم الدراسي ، ودفع ببعض الفتيات للتوقف عن الدراسة ، ونفس 
املعاناة يعيشها تالميذ جتمع الرميلية الذي يبعد عن مقر البلدية ب100كلم ، حيث يتنقل يوميا 
عنهم  تبعد  التي  بآفلو  التربوية  للمؤسسات  والثانوي  املتوسط  للطورين  التالميذ  من  العشرات 
ب05 كلم ملزاولة دراستهم ، حيث يطالب األولياء بإجناز متوسطة للتكفل بأبنائهم والعشرات 

من تالميذ سكان التجمعات السكنية الريفية القريبة من جتمع الرملية .
نورين عبدالقادر

حسب إحصائيات 2019 
ارتفاع في عدد  قضايا سرقة 
المواشي و الَمركبات باألغواط

سجلت مصالح الدرك باألغواط حصيلة ثقيلة يف السرقة خالل سنة 2019  مست املواشي 
واملركبات والنحاس .

حيث كشف قائد املجموعة اإلقليمية »بومزين علي » يف ندوة صحفيةلوسائل اإلعالم أنه 
380 رأسا منها و07 قضايا  27 قضية مت استرجاع  765 رأسا من املاشية يف  مت تسجيل سرقة 

يف سرقة املركبات و11قضية يف سرقة الكوابل النحاسية مكنت من حجز أكثر من 13 قنطار .
ويف مجال حوادث املرور سجلت املجموعة اإلقليمية تراجعا محسوسا ،حيث مت تسجيل 
140 خلف 44  قتيل و277 جريح ، ويعود هذا االنخفاض يف حوادث املرور يف إلى احلمالت 

التحسيسية والتوعية
نورين عبدالقادر

األغواط
260 مريضا بداء  الماء األبيض 
يستفيدون من عمليات جراحية 

شرعت جمعية جتمي الناشطة يف املجال اإلنساني ببلدية العطف بوالية غرداية .وبالتنسيق 
إدارة مستشفى احميدة بن عجيلة باالغواط ، يف إجراء عمليات جراحية مجانية ملرضى  مع 
لألسبوع   14 للطبعة  تنظيمها  »من خالل  »الكتراكت   أو  األبيض  املاء  بداء  املصابني  العيون 
التضامني، ضمن األيام الطبية اجلراحية يف طب العيون - حتت شعار : .. عيونكم... عيوننا.
ايف الفترة املمتدة من 05 إلى 10 فيفري .وقد مت برمجة 260 مريضا، ستجرى لهم عمليات 
جراحية  باستعمال آخر تقنية حديثة يف العالم و هي تقنية » فاكو«(، و ذلك مبشاركة طاقم 
طبي جزائري متخصص يف طب و جراحة العيون و طاقم شبه طبي من مختلف واليات الوطن 
حسب  اجلمعية  وتهدف  التضامني.  و  اإلنساني  النشاط  يف  متطوعون  اجلمعية  يف  منخرطون 
رئيسها بن يوسف محمد إلى مكافحة العمى و ترسيخ قيم و مبادئ املجتمع اجلزائري املسلم يف 
التضامن و التكافل االجتماعي و تعزيز البعد اإلنساني يف اإلسالم، وتقوم اجلمعية سنويا بإجراء 

عمليات جراحية ملرضى العيون عبر الوطن
نورين عبدالقادر

 بسبب نضوب منابع المياه 
أشجار نخيل الحمراية بالوادي مهّددة بالموت

ورقلة 
تصاعد المياه الجوفية يغرق المزارع و الحقول 

الرانب و  رفع فالحو قرية عني موسى وأم 
انقوسة و احلجيرة  و قوق نداء استغاثة عاجل 
لوزير الفالخة إلنقاذ اآلالف من النخيل غرقت 
بسبب تصاعد املياه اجلوفية خاصة مبنطقة عوينة 

موسى التي غرقت متاما 
الفالحني  من  الكثير  اضطرت  الوضعية   
ملغارة املزارع واحلقول باحثني عن اعمال أخرى 
إنتاج  تراجع  يف  تسبب  ما  وعائالتهم   تعيلهم 

التمور و اخلضروات 
 « مع  اتصال  يف  الفالحني  ممثلو  قال  و   
لفت  يف  محاوالتهم   كل  ان  الوطن«  أخبار 
مطالبني  بالفشل  باءت  احمللية  السلطات  انتبته 
حل  اليجاد  الفالحة   لوزير  العاجل  بالتدخل 

عاجل و إنقاذ حقولهم من الضياع
زاهية سعاد
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ويف هذا الصدد، أوضح مصدر 
الناشطة  ثافاث  جمعية  من  مطلع 
أن  الوطن«  لــ«أخبار  عمال  ببلدية 
ثيزة،  قرية  منه  استفادت  املشروع 
تقدمت  الذي  للطلب  استجابة 
الغابات  مديرية  لدى  اجلمعية  به 
شق  بخصوص  بومرداس،  بوالية 
املزيد من الطرقات الغابية بالقرية، 
لتسهيل مهمة العائالت أثناء جني 
الزيتون واخلروب وربط سكان القرية 

بأراضيهم.
أن  ثافاث  جمعية  وأشارت 
جعل  بالقرية  الغابية  الطرق  نقص 
عملية جني محصول الزيتون صعبة 
األمر  للعائالت،  بالنسبة  جدا 
الذي توجب إيجاد حل للمشكل، 
والتقدم بطلب لدى مديرية الغابات 
غابية  طرقات  شق  قصد  بالوالية 

جديدة  باملنطقة.
وأضاف املصادر ذاته أن غالبية 
على  تتوفر  ال  ثيزة  قرية  غابات 
املركبات،  لسير  تصلح  طرقات 

مسالك  عبارة عن  كونها  تعدو  وال 
كل  يصّعب يف  الذي  األمر  وعرة، 
مرة من مهمة العائالت أثناء حلول 
موسم جني الزيتون، وكذا بالنسبة 
لفالحي املنطقة الذي منعهم غياب 
الغابية من ممارسة أنشطتهم  الطرق 
الفالحني  السيما  الفالحية، 
صوحانة  بغابة  أراضيهم  الواقعة 

وإيغزر حسب قولهم.
أن  ثافاث  جمعية  وأوضحت 
مشروع  من  استفادت  ثيزة  قرية 
مسافة  على  الغابية  للطرقات  شق 
3 كلم، وسيتم االتفاق قريبا على 
األماكن التي سيتم فيها شق هذه 
الطرق، بعد جلسة تشاور ستجمع 
من  مبسؤولني  اجلمعية  عن  ممثلني 
بلدية عمال ومديرية الغابات لوالية 

بومرداس.
أن  ذاته  الوقت  يف  مشيرة 
شق  لعملية  تكملة  يعد  املشروع 
يف  القرية  منها  استفادت  أخرى 
املديرية  قامت  أين  سابق،  وقت 

الغابية يف  الطرق  4 كلم من  بفتح 
استحسانا  لقيت  حيث  القرية، 
فور  باملنطقة  الساكنة  لدى  واسعا 

دخولها حيز اخلدمة.
جمعية  أخرى،  جهة  من 
ممثلها  جمع  اجتماع  ويف  ثافاث 
لوالية  العمومية  األشغال  مبدير 
الفارط،  جانفي  أواخر  بومرداس، 
اإلنارة  غياب  مشكل  طرحت 
 05 رقم  الوطني  بالطريق  العمومية 
يف شطره الرابط بني الثنية وعمال، 
التي  التخريب  إلى حالة  باإلضافة 
بالبلدية،  الطرقات  بعض  طالت 
بها  قامت  التي  األشغال  بفعل 
ممثل  تطرق  كما  سونلغاز،  مصالح 
يشكلها  التي  املخاطر  إلى  اجلمعية 
ومنعطف  الثنية  منحدر  من  كل 
القلعة على مرتادي الطريق السابق 
املرورية  املجازر  لعديد  نظرا  الذكر، 
كل  املقطعني  بهذين  تسجل  التي 
سنة.                              ق.م

العاصمة
طلبة يحتجون بسبب  ظروف اإلقامة في بن عكنون

نظم طلبة اإلقامة اجلامعية »طالب عبد الرحمن« بنب عكنون باجلزائر العاصمة نهاية االسبوع  
وقفة احتجاجية، أمام مقر اإلقامة للمطالبة بتحسني ظروف اإلقامة التي وصفوها باملزرية ، خاصة 
ما يتعلق باخلدمات املقدمة من قبل الديوان الوطني للخدمات االجتماعية، وطالبوا من من خالل 
احللول   إيجاد  أجل  من  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  السريع  التدخل  رفعوها  شعارات 

للمشاكل املطروحة لرد االعتبار لهم.
أيوب بن تامون

االنطالق في إنجاز سوق »الساعات الثالثة«  
بباب الواي قريبا

الوادي  باب  ببلدية  الثالثة« اجلديد  »الساعات  إجناز مشروع سوق  أشغال  تنطلق  أن  يرتقب 
فعليا خالل األسبوعني املقبلني على أقصى تقدير وذلك بعد حل املشكل التقني الذي تسبب 
يف تعطيل العمل. وأوضح مدير الوكالة العقارية ملدينة اجلزائر عليم نذير/ لوكالة االنبا اجلزائرية  
أن مشروع إجناز سوق »الساعات الثالثة« بباب الوادي، »سينطلق فعليا بعد أسبوعني من اليوم 
لتنتهي يف آجال 18 شهرا« وذلك فور االنتهاء من عملية تغيير مكان احملول الكهربائي الذي كان 
بالقرب من البناية القدمية للسوق. وأضاف أنه بعد وضع حجر أساس املشروع يف 28 أكتوبر 2019 
عرفت األشغال »توقفا اضطراريا« بسبب تواجد محول كهربائي مبحاذاة السوق القدمي الذي يعيق 
ورشة العمل, وألنه محول هام يزود جزء كبير من األحياء يف بلدية باب الوادي بالطاقة الكهربائية, 
يردف بالقول, »تقرر تغيير مكانه« بإشراف مصالح سونلغاز التي »ستنتهي قريبا يف إجناز محول 

جديد يف مكان غير بعيد«, وفور دخوله حيز اخلدمة سيشرع يف هدم احملول األول.
لإلشارة كان السوق الذي مت هدمه يضم 291 تاجر مختصون يف بيع اخلضر و الفواكه و املواد 
الغذائية و اللحوم البيضاء و احلمراء و كذا األسماك, وقد تقرر ترحيلهم مؤقتا منذ سبتمبر 2018 

نحو حظيرة السيارات »سعيد تواتي« يف انتظار اجناز السوق اجلديد.
ق.م

توزيع أزيد من 150 ألف كيس ورقي على 
مخابز  العاصمة

أفاد مدير التجارة لوالية أنه مت توزيع منذ بداية يناير املنصرم أزيد من   150الف كيس ورقي 
على مستوى مخابز اجلزائر العاصمة يف إطار حملة استعمال هاته األكياس بالوالية.

وأوضح السيد عبد اهلل بن حلة  خالل اليوم التحسيسي حتت شعار »معا ملكافحة تبذير اخلبز« 
مبحاذاة الثانوية الرياضية باملقاطعة اإلدارية درارية ، أنه مت توزيع منذ يناير املنصرم أزيد من 150 
الف  كيس ورقي وفره متعاملني عموميني اثنني وثالث خاص باجلزائر العاصمة كوالية منوذجية 
يف إطار تطبيق برنامج وطني يهدف إلى القضاء على استعمال األكياس البالستيكية يف تغليف 
املواد الغذائية حفاظا على الصحة العمومية. وأكد ذات املسؤول أن العملية التي ستتواصل إلى 
غاية ديسمبر 2020، عرفت »جتاوبا كبيرا« لدى املواطنني الذين استحسنوا املبادرة التي ترمي إلى 
احلفاظ على صحة املواطن بالدرجة األولى وغرس سلوكات إستهالكية جيدة كما عرفت »إنخراطا 

كبيرا« من طرف أصحاب املخابز,
وأضرارها  البالستكية  األكياس   عن  التخلي  أهمية  يف  التفكير  إلى  املسؤول  ذات  ودعا  
املصنوعة  األكياس  أو  الورقي  الكيس  غرار  على  اخلبز  بدائل حلفظ  البحث عن  وكذا  الصحية، 
من القماش. وأضاف املصدر أن مديرية التجارة لوالية اجلزائر تتكفل بتوزيع هذه األكياس على 
مختلف املخابز التي حتصيها والية اجلزائر والتي يبلغ عددها بـ 656 مخبزة، ناهيك عن املساحات 
التجارية املرخصة لبيع اخلبز، وذلك بتخصيص حصص تستجيب للكميات التي تنتجها يوميا 

كل مخبزة، مشيرا أنه يف املرحلة احلالية »لن يتم منع« استعمال الكيس البالستيكي.
أن تفرض على  املرحلة احلالية  التجارة يف  وزارة  أنه ال ميكن ملصالح  املسؤول  أكد ذات  كما 
اخلبازين حتمل مصاريف األكياس الورقية حيث سيتم تقييم نتائج العملية النموذجية مبخابز اجلزائر 
العاصمة أوال فيما يتعلق بالتكلفة املالية الستخدام األكياس الورقية يف انتظار إيجاد صيغ وآليات 

ناجعة لتعميم اإلجراء على املستوى الوطني.
وتهدف احلملة التحسيسية حملاربة تبذير اخلبز التي ستشمل 13 مقاطعة إدارية توعية املواطن 
بضرورة العقلنة يف استهالك هذه املادة من خالل نصائح ألعوان املديرية و توزيع مطويات وذلك 
املهني  التكوين  ومراكز  التربوية  املؤسسات  عبر  وذلك  مقاطعة  لكل  أسبوع حتسيسي  بتخصيص 

والساحات العمومية.
ق.م

ترحيل 105 عائالت من بيوت قصديرية بباش جراح
أشرفت السلطات احمللية لدائرة احلراش رفقة سلطات بلدية باش جراح يحر األسبوع املاصي  
على عملية  ترحيل 105 عائلة كانت تقطن داخل بيوت قصديرية بحي اخلروب بباش جراح إلى 

سكنات جديدة بحي سمروني بأوالد فايت.
العملية  تدخل يف إطار عملية الترحيل الـ 26 يف برنامج والية العاصمة والذي يشمل 3000 
أن  االجتماعية  الشؤون  املكلف  جراح  باش  بلدية  رئيس  نائب  وحسب   ،  2020 سنة  سكن 
العائالت التي شمل الترحيل 105 من أصل 145 كانت تسكن بحي اخلروب ، حيث من املنتظر 
إعادة النظر يف ملفات  البعض من العائالت املتبقية، فيما تبقى البعض منها غير معنية بسب أنها 
ال تقطن بهذا احلي، من جهة ثانية أعربت العائالت املرحلة عن سعادتهِا،  خاصة وان البعض 

منهم كانت يقطن داخل بيوت قصديرية يف ظروف غير مالئمة منذ 40 سنة.
أيوب بن تامون

من شأنه أن يفك العزلة عن السمان

مشروع جديد  لشق طرق غابية 
بقرية »ثيزة« ببومرداس

استفادت، مؤخرا، قرية ثيزة التابعة لبلدية عمال ببومرداس من مشروع لشق عدد من الطرق الغابية بالقرية، 
على مسافة تقدر بــ 3 كلم.

سجلت  بلديات والية النعامة 
اإلمكانيات  يف  حلوظا  ضعفا 
النفايات  جمع  لعملية  البشرية 
الكبرى   مبدنها  خاصة  املنزلية  
أزيد  يقطنها  التي  املشرية  بلدية 
ساكن  حيث  الف   160 من 
الوالية حاليا معدل عامل  تسجل 

األمر  نسمة،   2480 لكل  واحد 
الذي نتج عنه اضطراب يف طريقة 
تنظيم املصالح املكلفة بتسيير هذه 
تسجيل  من  وبالرغم  النفايات.  
جديدة  مفرغات  إلجناز  عمليات 
النفايات  مخاطر  أن  إال   ، مراقبة 
على  ومتواجدة  ماثلة  تزال  ال 

بسبب  الطرقات  و  األودية  طول 
املواطن  حيث  لدى  الوعي  غياب 
مزرية،  أحيانا  وضعيتها  أصبحت 
كبيرا  خطرا  يشكل  الذي  األمر 

على البيئة . 
س ابراهيم

النعامة
نقص  اإلمكانيات البشرية تعيق  جمع النفايات

األطلس  سلسلة  جنوب  يزخر 
أثريا  متحفا  يعد  الذي  الصحراوي 
من  يقرب  مبا  الهواء  على  مفتوحا 
الصخرية  للنقوش  محطة   153
ما  عهود  إلى  تعود  والتي  املكتشفة 
قبل التاريخ تترامي يف فضاء طبيعي 

فسيح بجنوب والية النعامة.
الطبيعي  الرصيد  هذا  ويحتاج 

من التراث املادي يف غاية األهمية 
الرعاية  من  مزيد  إلى  التاريخية 
للمحافظة  املختصني  طرف  من 
الثقايف  املوروث  هذا  دميومة  على 
عوامل  من  وحمايته  والتاريخي 

االندثار.
وتشكل تلك النقوش الصخرية 
وحكايات  قصص  تروي  صفحات 

استوطنوا  الذين  القدامى  السكان 
ومنظومة  بعيد  أمد  منذ  باملنطقة 
والتواصل  الترابط  تضمن  اتصالية 
بهذا  عمرت  التي  األجيال  بني 
على  ماديا  شاهدا  وتبقى   . املوقع 
أعماق  يف  الضاربة  املنطقة  جذور 

التاريخ.
س ابراهيم

النعامة
النقوش الصخرية متحف أثري مفتوح ينقصه االهتمام
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السلة  لكرة  اجلزائري  املنتخب  يدخل 
للدورة  الثانية  للمرحلة  املتأهل  )رجال(، 
يف   ،2021 اإلفريقية  للبطولة  التمهيدية 
فبراير   24 إلى   15 من  حتضيري  تربص 
حسبما  العبا،   16 تضم  بتشكيلة  اجلاري، 
علم من االحتادية اجلزائرية للرياضة.ويخوض 
الالعبون اجلزائريون معسكرا باجلزائر العاصمة 
يومي 15 و 16 فبراير، قبل التوجه إلى املغرب 
أسبوع  ملدة  هناك  حتضيري  تربص  خلوض 
مباريات  ستتخلله  والذي  فبراير(،   17-24(

ودية أمام فرق محلية.
الناخب  سطره  الذي  التعداد،  ويشهد 
حرات  محمد  عودة  بالل،  فايد  الوطني 
الوطني،  الفريق  صفوف  إلى  )العربي/قطر( 
إضافة إلى تواجد خمسة عناصر من املجمع 
بوفاريك. البترولي وخمسة آخرين من وداد 
عن  غاب  الذي  اجلزائري،  املنتخب  وتأهل 
املنافسة منذ سنة 2015، إلى املرحلة الثانية 
للدورة التمهيدية املؤهلة إلى البطولة اإلفريقية 
2021 على حساب نظيره من الرأس األخضر 

»املجموعة أ«، ضمن الدورة التصفوية األولى 
باجلزائر  يناير   16 و   15 يومي  جرت  التي 
األولى  املباراة  يف  »اخلضر«  العاصمة.وفاز 
الثاني  اللقاء  خالل  أما   ،)79-67( بنتيجة 

فقد انهزموا بواقع )90-99(.
تتواجد  املقبلة،  التصفيات  ويف 
كل  رفقة  الرابعة  املجموعة  ضمن  اجلزائر 
جترى  حيث  ورواندا،  مالي،  نيجيريا،  من 
اللقاءات خالل الدورة املؤهلة القادمة واملقررة 
املنتخبات  توزيع  2020.وسيتم  نوفمبر  يف 
كل  تضم  مجموعات  خمس  على   20 ال 
كل  تشارك  حيث  منتخبات   4 منها  واحدة 
مراحل. ثالث  على  دورتني  يف  مجموعة 
وتلعب الدورات الثالث من 17 إلى 25 فبراير 
فيما تلتحق بها الدورتان األخريان ما بني 23 
نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020. وسيتم حتديد 
الحقا.وتخوض  الدورات  هذه  إجراء  أماكن 
املجموعات اخلمس الدورة األخيرة ما بني 15 
و 23 فبراير 2021، بحيث تتأهل املنتخبات 
للمرحلة  مجموعة  كل  عن  األولى  الثالث 

املقررة  إفريقيا20221-  لكأس  النهائية 
برواندا.بالنسبة للمرحلة الثانية للتصفيات، 
تلتحق املنتخبات اخلمسة املتأهلة باملنتخبات 
بتونس  التي شاركت يف دورة2017-   15 ال 

و هي: ، 
       املجموعات اخلمسة للتصفيات:

أفريقيا  تونس،  األولى:  املجموعة   -
الوسطى، الكونغو الدميقراطية، املتأهالن عن 

املنطقتني 6 و 7.
أنغوال،  السنغال،  الثانية:  املجموعة   -

املوزمبيق، كينيا.
كوت  الكاميرون،  الثالثة:  املجموعة   -
املنطقة  املتأهل عن تصفيات  ديفوار، غينيا، 

.4
مالي،  نيجيريا،  الرابعة:  املجموعة   -

رواندا، اجلزائر.
املغرب،  مصر،  اخلامسة:  املجموعة   -

أوغندا، املتأهل عن تصفيات املنطقة 3.

ة  عدة  بأن  حمدود  محمد  سابقا  العاصمة  إحتاد  مدرب  مساعد   كشف 
قرارات داخل النادي ال زالت تتخذ من طرف الرئيس السابق ربوح حداد داخل 
إدارة وصفها بالفتية مضيفا بأن هاته املعطيات جعلته يرفض عرض اإللتحاق 
بالفريق كمسير رغم إصرار اإلدارة على مرتني حيث أكد بأنه ال توجد نية عمل 
وقال  غير عقالنية  و  انفرادية  بطريقة  تتخذ  قرارات  وهناك  اإلدارة  داخل هذه 
حمدود بأن أشخاص من اإلدارة احلالية أرادوا تغليط األنصار بنشر إشاعات 
ال أساس لها من الصحة أبرزها إتهامه مبطالبته مببلغ 120 مليون سنتيم وهذا 

غير املعقول حسبه
حمدود: كنت ضد تسريح بن شاعة وال يمكن 

إكمال الموسم بمهاجم واحد
العشوائية  القرارات  بأنه ال طاملا كان ضد  قال حمدود  أخرى   من جهة 
اللعب  تسريح  بها  مت  التي  الطريقة  بينها  ومن  احلالية  سوسطارة  نادي  إلدارة 
النادي الصفاقسي مضيفا بأن من غير املنطقي مواصلة  زكرياء بن شاعة إلى 
لن  ما  وهو  الفريق  يف  وحيد  كمهاجم صريح  محيوص  بالالعب  فقط  املوسم 

يخدم الفريق ويف ذات السياق قال حمدود بأن قضية بلقروي ستبقى وصمة 
عار على املسيرين احلاليني و طريقة التعامل مع الالعب لم تكن بإحترافية و 
هناك أيادي خارجية أثرت على ما حدث معتبرا بأن بلقروي ظلم و راح ضحية 

راتبه الشهري املرتفع 
أطلب من المناصرين الوقوف مع الفريق 

هذا ودعا محمد حمدود عشاق وأنصار الفريق إلى اإللتفاف حول الفريق 
مهم  يبقى  دورهم  بأن  إعتبر  سنوات حيث  منذ  أحواله  أسوء  بأحد  مير  الذي 
خاصة يف مثل هاته الظروف من أجل الدفع بالالعبني إلى جتاوز أزمتهم النفسية 
وعدم ممارسة الضغط السلبي عليهم، وتابع حمدود يقول بأنه مع مطلب األنصار 
األخوة حداد،  بقيادة  ذات األسهم  الرياضية  للشركة  اجلماعي  الرحيل  هو  و 
ويف سياق آخر إعترف حمدود بأن البعض يف محيط إحتاد العاصمة كان يريده 
يف الفريق إلسكات األنصار مضيفا بأنه لدى إجتماعه مع اإلدارة كانت لديه 
عدة مطالب أبرزها جلب بعض الالعبني القدامى للفريق و لكن هذه األخيرة 
من  الرغم  على  الفريق  اجتاه  صافية  كانت  نيته  بأن  مؤكدا  األمر  يعجبها  لم 

االنتقادات التي طالتني من بعض األشخاص وأكد باحلرف الواحد »أنا كنت 
إخراج  و  املالكة  الشركة  مزاحمة  بهدف  الفريق  يف  كمتطوع  للعمل  مستعد 

النادي من األزمة و فقط« 
حمدود: لم أتكلم مع اإلدارة عن الجانب المالي

وقال حمدود يف ختام حديثه بأنه الطاملا أراد تقدمي املساعدة بعيدا عن أي 
مطالب مالية أو شروط غير منطقية مضيفا بأنه كان يريد العمل من أجل األلوان 
و ليس من أجل األخوة حداد أو من أجل عيون املسيرين وأكد بأن هناك أطراف 
هدفها العمل من أجل العمل و لكن شخصه ال يريد أن يأتي و فقط و إمنا من 
أجل إعانة النادي وإرجاع هيبة فريق إسمه إحتاد العاصمة، وبخصوص ملف 
الفريق يف التاس قال حمدود بأنه يف أيادي آمنة معتبرا بأن محامي الفريق رفقة 
امللف كان خفيف  الوطن و  القضية داخل  اإلدارة لم تعرف كيف تتعامل مع 
جدا، وأكد حمدود بأنه سيكشف عن أمور أخرى مستقبال متسائال حول السر 
وراء إصرار األشخاص املوجودين داخل اإلدارة على مواصلة قيادة الفريق إلى 

غاية شهر ماي .

تصفيات البطولة اإلفريقية لكرة السلة2021

 المنتخب الجزائري في تربص 
منتصــف فيفري 

البطولة اإلفريقية للمصارعة )أواسط(

المنتخــب الجزائـــري 
تتـوج فـي المصارعـة 
اإلغريقيــة الرومانية

للمصارعة  اجلزائري  املنتخب  توج 
بلقب  الرومانية(،  )اإلغريقية  أواسط 
تسع  حصده  بفضل  الفرق،  حسب 
ميداليات )4 ذهب، 3 فضة و 2 برونز(، 
البطولة  منافسات  ضمن  اخلميس،  سهرة 
)أشبال- املشتركة  للمصارعة  اإلفريقية 
جرت  التي  أواسط-أكابر-سيدات(، 
بالقاعة البيضوية باملركب األوملبي "محمد 

بوضياف" باجلزائر العاصمة.
لتخصص  اجلزائرية  العناصر  وتألقت 
جديد،  من  الرومانية  اإلغريقية  املصارعة 
املعدن  من  ميداليات  أربع  حصدها  إثر 
دريدي  ياسني  محمد  بفضل   النفيس، 
)55 كلغ(، فادي روابح )82 كلغ(، عبيدة 
احلكيم  عبد  أحمد  و  كلغ(   87( اسامر 
مريخي )63 كلغ(.بينما كانت امليداليات 
بن  فيصل  الثالثي،  نصيب  من  الفضية 
 67( مرابط  املالك  عبد  كلغ(،   60( فرج 
كلغ(.  97( كيسوم  املالك  عبد  و  كلغ( 
املرتبة  عادت  الفرق،  حسب  منافسة  ويف 
ثالث  برصيد  مصر  منتخب  إلى  الثانية 
التونسي. املنتخب  مع  مناصفة  ذهبيات، 
ويف حديثه لـ "وأج" صرح املدرب الرئيسي 
اليوم  "أكدنا   : )ذكور(  األواسط  ملنتخب 

الرومانية،  اإلغريقية  للمصارعة  تسيدنا 
النتائج  من  الكثير  أهدى  تخصص  فهو 
كنا  اجلزائرية.  للمصارعة  اإليجابية 
عند  أخرى  ذهبية  مبيدالية  الفوز  نستطيع 
صنف 130 كلغ، لوال اخلطأ الذي ارتكبه 
اإلسالم  نور  مصارعنا  حرم  ما  وهو  احلكم 
بوراس من التتويج بعدما كان متفوقا بواقع 
اكتفت  النسوية،  املصارعة  ولدى   "8-0
الفرق  حسب  الثالث  بالصف  اجلزائريات 
 3 و  فضة   5( ميداليات  ثماني  مبجموع 
سيطرة  املنافسة  شهدت  حيث  برونز(، 
بلقب  توجن  الالئي  للتونسيات،  واضحة 
حسب الفرق بواقع 10 ميداليات )5 ذهب 
و 5 برونز(، يف حني جاء املنتخب املصري 
 3( ميداليات  بثماني  الثاني  املركز  عند 

ذهب، 4 فضة و 1 برونز(.
وعلى أعقاب هذه النتائج قال مدرب 
مستاء  جد  "أنا   : الوسطيات  منتخب 
كن  الالئي  مصارعاتنا  مردود  بخصوص 
ذهبيتني  مبيداليتني  التتويج  على  قادرات 
التركيز  نقص  لألسف  لكن  األقل،  على 
حال دون ذلك ودفعنا الثمن غاليا. أعترف 
لبلوغ  كبير  عمل  ينتظرهن  مصارعتنا  أن 

مستوى التونسيات واملصريات".

اتحاد العاصمة

حمــدود ينتفــض و يفضــح مــا يحـدث داخـل االتحــاد

دزيري يصف اإلقصاء من رابطة األبطال بالعادي
وصف مدرب إحتاد العاصمة دزيري بالل اإلقصاء من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا باألمر العادي يف ظل الظروف 
التي مر عليها الفريق منذ بداية املوسم وأضاف دزيري بأن الالعبني إكتشفو املنافسة القارية ألول مرة ومن املنطقي أن يخرجو يف 
هذا الدور ولكن بطريقة مشرفة يف ظل املستوى العالي الذي إحتكو به، ويف ذات السياق قال املسؤول األول على العارضة الفنية 
لنادي سوسطارة بأن املنافسة القارية أثرت على اجلانب البدني لالعبني وكانو يتوقعون صعوبة اإلستئناف يف أولى جوالت البطولة 
احملترفة األولى معتبرا بأنهم كانو يتوقعون صعوبة اللقاء أمام وفاق سطيف يف دياره وأمام جمهوره وتابع يقول بأن األمر ذاته سيكون 

أمام إحتاد العاصمة يف اللقاء الذي سيجمعهم اليوم على ملعب عمر حمادي ببولوغني دون جمهور

دزيري: قبلت التحدي رغم األزمة
وقال مدرب إحتاد العاصمة بأن املهمة التي قبلها كانت إنتحارية مبا أن كل املدربني كانو ليرفضو املنصب مبا أن جل الالعبني 

لم يتقاضو أجورهم الشهرية يف ظل غياب األموال وهي املعطيات التي يرفض أي مدرب العمل فيها، وقال دزيري بأن املهمة 
كانت جد صعبة إال أنهم إستطاعو حتضير الفريق وقيادته ملرحلة مشرفة من مختلف املنافسات سواء احمللية أو القارية متابعا بأن 
النتيجة حسابيا تصب يف مصلحتهم مبا أنهم حصدو 44 نقطة دون إحتساب النقاط الثالثة املخصومة وهو ما يعكس العمل 

املنجز رغم املشاكل الكثيرة، وأكد دزيري يف األخير بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر حسم قضية الفريق يف أرروقة لوزان السوييسرية 
على أمل أن حتسم احملكمة الرياضية األمر لصاحلهم
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الرابطة المحترفة الثانية

القمة ببجاية واإلثارة في بوسعادة
الرابطة المحترفة األولى

أندية المقدمة في اختبارات عسيرة خارج القواعد

تسقط اليوم الورقة الـ17، لبطولة الرابطة 
من  مبتورة  ستكون  والتي  األولى،  احملترفة 
وبارادو،  العميد  بني  العاصمي،  الداربي 
مبغامرته  األول  الطرف  انشغال  بسبب 
للمتصدر  نارية  البرنامج خرجة  العربية، ويف 
أحد  ملالقاة  الواد  راس  إلى  بلوزداد  شباب 
قمة  يف  مقرة  جنم  به  ونعنى  املؤخرة  أندية 
فالرائد  بنقاطها،  اصطدامية كل طرف يحلم 
ملواصلة التحليق خارج السرب والنجم احمللي 
على  للحفاظ  معنوية  حقنة  من  لالستفادة 
بـ3  يبعد سوى  وأنه ال  البقاء خاصة  حظوظ 
املركز األخير، ولم يكون الوصيف  نقاط عن 
لكونه  الرائد  من  أفضل حاال  القبائل  شبيبة 

هو اآلخر تنتظره خرجة محفوفة باملخاطر إلى 
بسكرة  احتاد  املتذيل  ملالقاة  الزيبان،  عاصمة 
الفوز،  غير  نتيجة  أي  أن  جيدا  يدرك  الذي 
القسم  يف  قدم  وضع  تعنى  اليوم،  قمة  يف 
القسمة  تقبل  ال  قمة  بولوغني  ويف  األدنى، 
على اثنني، بني احتاد العاصمة الباحث عن 
الباحث  قسنطينة  وشباب  التوازن  استعادة 
فوات  قبل  املقدمة  أندية  ملزاحمة  العودة  عن 
فسيكون  السطيايفي  الوفاق  أمام  اآلوان، 
ملالقاة  الباهية  إلى  صعب  تنقل  فينتظره 
كل  قمة  يف  معقلهم  يف  احلمري«  »شاشرة 
طرف سيدخلها منتشيا بفوزه األخير، ويراهن 
على التأكيد، أما شبيبة الساورة فتراهن على 

العوامل الكالسيكية لدك حصون أبناء قريون 
وبنفس املعطيات حتلم قراصنة الداي حسني 

ترويض أسود الونشريس. 
برنامج الجولة 17

نصر حسني داي ـ جمعية الشلف
جنم مقرة ـ شباب بلوزداد
أهلي البرج ـ احتاد بلعباس

احتاد العاصمة ـ شباب قسنطينة
شبيبة الساورة ـ جمعية عني مليلة

مولودية وهران ـ وفاق سطيف
احتاد بسكرة ـ شبيبة القبائل

مولودية اجلزائر ـ نادي بارادو )أجل(

بلوزداد  لشباب  اجلديد  املدرب  أكد 
كبيرة  فرصة  ميتلك  الشباب  أن  دوما  فرانك 
هذا املوسم الستعادة اللقب، بشرط واحد، 
ألن  الغرور،  وتفادي  اجلدية  مواصلة  وهو 
الناجحة  بدايته  وبعد  بعد  حتسم  لم  األمور 
يراهن دوما  البرج،  السابق أهلي  ضد فريقه 
على مواصلة التألق يف مواجهة اليوم ضد جنم 
 « قال:  األمر  هذا  وعن  رغم صعوبتها  مقرة 
ما الحظته يف أول لقاء رسمي أن الالعبني 
لهم رغبة كبيرة للظهور بوجه قوي، كما أن 
من  امليدان،  فوق  بالواقعية  تتسم  املجموعة 
القادمة،  احملطات  على  مركزين  البقاء  أجل 

وهذا شيء مشجع لي كتقني ومهم بالنسبة 
وحتدثنا  املساعدين  مع  حتدثت  لهم...لقد 
هؤالء  ألن  الصراحة،  وبلغة  شفافية  بكل 
يعرفون جيدا الفريق وأنا لدي معلومات وافية 
ألن  مهما  كان  التقني  لقاؤنا  لكن  أيضا، 
ويجعل  املعجزات  يحدث  اجلماعي  العمل 
الفريق يف تناغم متواصل...الشباب لم يفز 
املباريات  من  العديد  أمامنا  بالبطولة،  بعد 
وكل مباراة تختلف عن األخرى، حتى ولو 
أن الشباب إلى غاية اجلولة )16( هو األفضل 
مباريات  سنلعب  ألننا  يكفي  ال  هذا  لكن 
وجتهيز  متميزا  حتضيرا  وتتطلب  كبيرة  قادمة 

البدنية  منها  النواحي،  من جميع  الالعبني 
والنفسية، إلبقائهم مركزين على ما هو قادم 
وبتركيز عال.من ناحية الالعبني، أعتقد أن 
أكثر،  إلى عمل  فقط  ويحتاج  متزن  التعداد 
تبقى األمور األخرى إدارة قائمة بذاتها وهي 
تعمل على قدوم وساق من أجل إبقاء الفريق 
أخرى  أمور  على  وليس  البطولة  على  مركزا 

وهذا شيء مهم يف بيت الشباب.
أجل  من  اللعب  وهو  واضحة  أهدايف 
حصد اللقب من جهة وتكوين توليفة قوية 
من  وسطها  يف  اجلماعية  الروح  بعث  مع 

جهة ثانية.

شباب بلوزداد

دوما يطالب بوضع األقدام على األرض

سيكون ملعب االحتاد املغاربي، ببجاية، مسرحا لقمة اجلولة الـ18، لبطولة الراطة 
احملترفة الثانية، باحتضانه ملواجهة الطامح للصعود أوملبي املدية ضد الطامع للبقاء مولودية 

بجاية، يف مواجهة كل طرف سيرمى بكل أوراقه لكسب نقاطها، فأصحاب الدار 
يتواجدون يف مركز محرج للغاية فهم على بعد 4 نقاط فقط من ذيل الترتيب، ولهذا فهم 
ال ميلكون أي خيار آخر سوى الفوز الحياء آمال البقاء، لكن املهمة لن تكون سهلة أمام 
أحسن فريق يف بطولة هذا املوسم، والذي سيعمل على مواصلة حصد النتائج االيجابية 
لتحقيق حلم الصعود، فيما سيلعب الوصيف وداد تلمسان يف عاصمة احلضنة ضد أمل 
بوسعادة يف مواجهة صعبة، لكن األصعب ينتظر صاحب الصف الثالث سريع غليزان 
ضد احتاد احلراش، والتعادل لن يفيد أي طرف يف هذه الظروف اخلاصة، من جهته أمل 

األربعاء سيلعب حظوظه يف عنابة، فيما تبدو جمعية وهران يف وضعية أحسن باستقبالها 
لشبيبة بجاية، ويف بقية املواجهات الطابع احمللي سيكون حاضرا بالشرق يف مواجهتي 

روسيكادا ضد بابية العلمة واخلروب ضد تاجنانت، أما يف الغرب فلقاء اجلارين مولودية 
سعيدة ـ أوملبي آرزيو سيكون فرصة ملن يحسن كسب النقاط للهروب من املنطقة احلمراء.

برنامج الجولة 18
احتاد عنابة ـ أمل األربعاء

احتاد احلراش ـ سريع غليزان
شبيبة سكيكدة ـ مولودية العلمة
جمعية اخلروب ـ دفاع تاجنانت

مولودية سعيدة ـ أوملبي آرزيو
جمعية وهران ـ شبيبة بجاية
أمل بوسعادة ـ وداد تلمسان
مولودية بجاية ـ أوملبي املدية

جمعية عين مليلة
الالعبون يعلقون إضرابهم ويتنقلون 
إلــى الســاورة علــى مضــض! 

اتفق العبو جمعية عني مليلة على خوض لقاء شبيبة الساورة املرتقب اليوم، على أن 
يدخلوا يف إضراب جديد بعد العودة من بشار مباشرة.

واجتمع رفاق محمد طيايبة فيما بينهم ملناقشة الوضع احلالي للفريق، حيث أجمعوا على 
ضرورة تعليق اإلضراب مؤقتا، كونهم ال يودون إدخال الصام يف مشاكل مبقاطعة لقاء الساورة، 
على اعتبار أن عدم خوض مباراة اجلولة 17، سيتسبب يف خسارة نقاط هذا اللقاء، إلى جانب 

خصم نقاط أخرى من الرصيد، ستجعل اجلمعية تتدحرج يف سلم الترتيب العام. 
باملقابل، قدم ثنائي إدارة الصام مليك عمراني وشداد صيد استقالتهما الكتابية للسلطات 
احمللية، مما يؤكد عزمهما على االنسحاب النهائي من تسيير الفريق، يف ظل األزمة املالية اخلانقة 

التي تتخبط فيها اجلمعية منذ عدة أشهر.
 وقال بن صيد يف هذا اخلصوص :« قدمنا استقالتنا الرسمية للسلطات احمللية، كوننا غير 
مستعدين ملواصلة العمل يف مثل هذه الظروف الصعبة، لقد قمنا باحلجز للتشكيلة قبل أسبوع، 

ونأمل أن تخوض لقاء الساورة، تفاديا ألي عواقب قد تضع الصام يف ورطة«. 
هذا، وتعد شبيبة الساورة كتابا مفتوحا بالنسبة للمدرب ليامني بوغرارة، بعد تدريبها 

لها يف األشهر القليلة املاضية، وهو ما من شأنه أن يسهل من مأمورية يف لقاء السبت، ولو أن 
بوغرارة كشف بأن هذا ال يعني شيئا، بقدر ما هو مركز على كيفية حتضير املجموعة من الناحية 

النفسية، بعد ما جرى عقب مباراة مولودية اجلزائر بدخول املجموعة يف إضراب.
وقال بوغرارة يف هذا الشأن:« لقاء الساورة صعب لعديد املعطيات، أبرزها أن التشكيلة 
لم تتدرب ليومني كاملني، بعد اإلضراب، ولذلك علينا أن نعجل جاهدين من أجل جتهيز 

املجموعة، بشكل جيد من الناحية النفسية«.

اتحاد بلعباس
المدرب يعيش يرمى المنشفة مجددا

قرر عبد القادر يعيش، مدرب احتاد بلعباس، االستقالة بشكل غير متوقع من تدريب 
الفريق، أول أمس اخلميس، بسبب تعرضه النتقادات الذعة، عقب اخلسارة يف ديربي الغرب، 
أمام مولودية وهران )1-2(، ووجود ادعاءات بدخوله يف خالف مع بعض املسيرين وعانى يعيش 

من ضغوط متزايدة يف الفترة املاضية، بسبب تراجع نتائج الفريق يف البطولة، وغياب الظروف 
املواتية للعمل، بسبب أزمة املستحقات، وهو ما جعله يشعر بافتقاره للدعم من مجلس اإلدارة 

وعلم أن مجلس إدارة النادي البلعباسي وافق على رحيل يعيش، وباشر مهمة البحث عن 
مدرب جديد، لقيادة اجلهاز الفني للفريق حتى نهاية املوسم ويعتبر يعيش رابع مدرب يستقيل 
من تدريب احتاد بلعباس هذا املوسم، بعد كل من يونس إفتيسان، واإلسباني خواكني لوبيز 

مارتينيز، ورشيد بوعراطة.

أهلي البرج
بــن حمــادي سيقــدم غــدا 
استقالتــه لمجلــس اإلدارة

أعلن أنيس بن حمادي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي البرج، استقالته من منصبه، 
عقب مباراة اليوم ضد احتاد بلعباس، بسبب رفض رئيس النادي الهاوي، احلواس رماش، فتح 
رأس مال الشركة وقال بن حمادي خالل ندوة صحفية: »حاولنا بشتى الطرق فتح رأس مال 
الشركة، ورفع حصتنا يف النادي إلى أكثر من 50 باملائة لنتفادى الوقوع يف أزمة، إال أن رئيس 
النادي الهاوي يرفض املوافقة باعتباره صاحب األغلبية«. وأضاف: »احلواس منحنا موافقته 
لفتح رأس مال الشركة، لكنه يرفض اآلن مدعيا تلقيه تهديدات بالقتل يف حال تنازله عن 
حصة النادي الهاوي للشركة احملترفة«. وواصل: »صراحة أنا هنا خلدمة الفريق، ولكن ال 

ميكنني املواصلة بهذه الطريقة، ما دام النادي الهاوي ميتلك 72 باملائة من األسهم، وال يدفع أي 
دينار لتسيير الفريق«. وتابع: »أقولها أمام اجلميع، إن لم نقم بفتح رأس مال الشركة احملترفة، 

فإن مصير النادي سيكون السقوط إلى قسم الهواة، بسبب إفالس الشركة الرياضية جراء الديون 
الكبيرة التي بلغت 4 مليون دوالر«. وختم: »قررنا املواصلة على رأس إدارة النادي إلى غاية 
مباراة بلعباس، وبعد ذلك سأسدد راتب شهرين لالعبني مثلما وعدت، وسأقدم استقالتي 

رسميا ملجلس اإلدارة، يوم األحد«.

أكدت إدارة جمعية وهران متسكها مبدربها 
سالم العويف، وعدم استعدادها لتلبية رغبته يف 
تدريبه  عن  والتوقف  الفريق،  من  االنسحاب 
النادي  رئيس  مع  تفاهمه  سوء  خلفية  على 
الهاوي مروان باغور، وكذلك الضغوط املتزايدة 
بسبب عدم تسديد مستحقاته، وكافة أعضاء 
عن  شيع  وما  الالعبني  وكذا  الفني  الطاقم 
اإلدارة  استعداد  عدم  عن  العويف  رضا  عدم 
الفوز  وكان  املوسم  هذا  الصعود  على  للعب 
الذي حققته التشكيلة الوهرانية يف »درابي« 
هذا  ومبلعب  أرزيو  أوملبي  على حساب  الوالية 
على  نعمة  يكون  أن  عوض  نقمة  األخير، 
»اجلمعاوة«، حيث سارع العويف إلى االتصال 
بعد  منصبه  من  باستقالته  إلخطارها  باإلدارة 

سويعات فقط من احتفاله مع أشباله بالنقاط 
الثالث يف غرف تبديل املالبس مللعب »منور 
التي  النقاط  وهي  أرزيو،  مبدينة  كربوسي« 
قفزت مبجموعته مركزين إضافيني، حيث لم 
يعد يفصل اجلمعية الوهرانية عن املنصة سوى 
نقطة(.   26 رصيد  على  حاليا  )حتوز  نقطتني 
إلى  بالنظر  حتصيلهما  عليها  سهال  وسيكون 
األفضلية التي متنحها لها بداية رزنامة اإلياب، 
بجاية،  شبيبة  اليوم،  ستستضيف،  حيث 
األمل  ملقابلة  بوسعادة  إلى  بعدها  وتنتقل 
متتاليتني،  ملرتني  تستقبل  أن  على  احمللي، 
يف  سعيدة؛  ومولودية  تلمسان  وداد  جاريها 
زادهما  يقبل  ال  قوتني،  محليتني  مواجهتني 
القسمة على اثنني وخشية ضغوط وانتقادات 

من  وكذلك  احمليط  من  تلحقها  قد  شديدة 
التي  اإلشاعات  صدقت  إن  احمللية  السلطات 
على  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تناولها 
عن  ومبرمج  متعمد  تراخ  حول  واسع  نطاق 
إضافية  بنسبة  املتاح  الصعود  على  التنافس 
للبطولة  املنافسة  تغيير صيغة  بعد  املوسم  هذا 
القادم،  يف  والثاني  األول  للمحترفني  الوطنية 
الوصل  ربط  إلى  مجددا  اإلدارة  سارعت 
باملدرب العويف إلقناعه بالبقاء، خاصة بعدما 
أشعرها برغبته يف فسخ العقد بالتراضي مقابل 
احلصول على أجور أربعة أشهر من الستة التي 
يدين بها لها، واالستجابة للعروض الكثيرة، 
واجلدية التي تلّقاها من العديد من الفرق، ويف 

مقدمتها اجلار سريع غليزان.

جمعية وهران

اإلدارة تتمسك بالعوفي وهدُف الصعود على المحّك
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تفاؤله  اجلزائر، عن  مولودية  باسم  الرسمي  الناطق  بلخيري  طاهر  أعرب 
الشديد بقدرة فريقه على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الرجاء املغربي، يف 
إياب ربع نهائي كأس محمد السادس لألندية العربية األبطال وخسر مولودية 
اجلزائر، أمام ضيفه الرجاء البيضاوي، يف لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، مما يصعب 
مهمة العميد . وقال بلخيري:  »تنتظرنا مباراة صعبة للغاية، نعلم أن املهمة 
ستكون معقدة أمام خصم يلعب جيًدا على ملعبه«.وتابع »نحن ذاهبون إلى 

املغرب من أجل تشريف قميص مولودية اجلزائر، صحيح أن الفريق مير بظروف 
صعبة، إال أن القادم سيكون أجمل«. ونوه »أؤكد أن إدارة الفريق حريصة على 
تصحيح األمور وتوفير جميع الشروط واملتطلبات للخروج من نفق األزمات«. 
يباشر  أن  نغيز على  املدرب  مع  واتفقنا  الفني،  اجلهاز  أزمة  من  »تخلصنا  وأمت 
مهامه اإلثنني املقبل، أؤكد أنه جاهز لرفع التحدي أمام الرجاء من أجل بلوغ 

املربع الذهبي واملنافسة على اللقب«.

لمنح رخصة ناد محترف

الفــاف تضبـط دفتـر 
شـــروط جديـــد

وافقت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم أول أمس اخلميس على لوائح جديدة سيتم 
فرضها على أندية الدرجتني األولى والثانية للحصول على رخصة للمنافسة يف فئة احملترفني 

املوسم املقبل وجاء يف موقع الفاف على اإلنترنت »صادق االجتماع األخير للمكتب 
الفيدرالي على إجراءات جديدة ملنح رخصة ناد محترف، وسيشرع يف تطبيقها انطالقا 
من املوسم الكروي املقبل 2021-2020« وأضافت االحتادية أنه أرسل اللوائح اجلديدة 
إلى رؤساء مجلس إدارة شركات كرة القدم الستيفاء الشروط قبل احلصول على رخصة 

للمنافسة يف فئة احملترفني وباتت هذه الشركات ملزمة بالرد يف موعد أقصاه أول أسبوعني من 
جويلية 2020 »مما مينحها مهلة ستة أشهر من أجل مواكبة املعايير التنظيمية اجلديدة« من 
جهة أخرى، دعا رئيس الفاف خير الدين زطشي وزارتي الداخلية والشباب والرياضة لدعم 

االحتاد فيما يتعلق بوضع كاميرات مراقبة يف املالعب وتشكيل روابط اجلماهير.

كأس العرب

العميد يخطط لتفجير مفاجأة بالدار البيضاء

العربي  اجلزائري  الدولي  الالعب  سيكون 
االجنليزي  أرسنال  مبواجهة  معنيا  سوداني  هالل 
التي ستجري يف  الدوري األوروبي  16 من  يف دور 
20 فيفري اجلاري بعد أن أدرج مدرب أوملبياكوس 

اسمه ضمن القائمة األوروبية للفريق.
هالل  العربي  اجلزائري  الدولي  الالعب  يعود 
مع  لألندية  األوروبية  املنافسة  إلى ساحة  سوداني 
البرتغالي  التقني  وأدرج  اليوناني  أوملبياكوس  فريقه 
اليوناني  أوملبياكوس  فريق  مدرب  مارتينس  بيدرو 
قائمة  ضمن  سوداني  هالل  العربي  املهاجم  إسم 
األوروبي  الدوري  منافسة  ِبخوض  املعنيني  العبيه 

يف الشطر األخير من املوسم احلالي.
القدم  لكرة  األوروبي  اإلحتاد  فإن  لإلشارة 
)رابطة  منافسَتيه  يف  املُشاركة  لألندية  يسمح 
األبطال والدوري األوروبي( ِبتعديل قوائم الالعبني 

عنه  كشفت  ما  وهو  سنة  كل  من  جانفي  شهر 
أوملبياكوس  ويتبارى فريق  للعبة  القارية  الهيئة  هذه 
20 من  أرسنال اإلجنليزي يف  اليوناني مع الضيف 
عمر  من   16 الدور  ذهاب  ِبرسم  احلالي  فيفري 
مواجهة  ُترى  أن  على  األوروبي  الدوري  منافسة 
27 من الشهر  العودة مِبلعب نادي »املدفعجية« يف 

ذاته .
أعفى  قد  مارتينس  بيدرو  املدرب  وكان 
رابطة  مِلنافسة  سوداني من خوض دور املجموعات 
أبطال أوروبا، للموسم احلالي وذلك خِليارات فنية 
اآلخر  اجلزائري  عكس  البرتغالي  التقني  إليها  جلأ 
فرصة  منحه  الذي  زية  بن  ياسني  األلعاب  صانع 
املشاركة يف هذه املسابقة ِعلما أن بن زية انتقل يف 

شهر جانفي املاضي إلى نادي ديجون الفرنسي.
دور  يف  ثالثا  اليوناني  أوملبياكوس  ومتوقع 

أوروبا يف نسختها  مِلنافسة رابطة أبطال  املجموعات 
احلالية فتحّول »آليا« إلى الدور 16 مِلسابقة الدوري 

األوروبي كما تنّص عليه لوائح املنافسَتني.
التي  املهمة  العناصر  من  سوداني  ويعد 
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  عليها  يراهن 
خالل الفترة املقبلة بالنظر إلى خبرته الكبيرة على 
املستوى األوروبي واإلفريقي و هو األمر الذي يخدم 
»اخلضر« املقبلني على خوض غمار تصفيات كاس 
نفسه ضمن  واستطاع سوداني فرض  لألمم  إفريقيا 
الفترة  خالل  أوملبياكوس  بفريق  اخلاص  التشكيل 
بكثير  أفضل  احلالي  املوسم  يعد  حيث  املاضية 
قضى  الذي  املاضي  باملوسم  مقارنة  له  بالنسبة 
التي  اخلطيرة  اإلصابة  من  العالج  فترة  معظمه يف 

كان يعاني منها.

الكأس العربية لألمم )أقل من 20 سنة(

المنتـخب الوطني يواصـل 
تحضيراته بسيدي موسى
يواصل املنتخب الوطني لكرة القدم )أقل من 20سنة(، حتضيراته باملركز الفني 

الوطني بسيدي موسى )اجلزائر(؛ حتسبا ملشاركته يف منافسة الكأس العربية لألمم املقررة يف 
الفترة املمتدة من 17 فيفري اجلاري إلى غاية 05 مارس املقبل بالسعودية، حسبما افادت 
بذلك، االحتادية اجلزائرية لكرة القدم وحتسبا لهذا املوعد العربي، أجرى أشبال صابر بن 
سماعني مقابلتني تطبيقيتني؛ األولى جرت أمام فريق األكابر لنادي الرغاية )3-0(، 

والثانية ضّد نادي الدار البيضاء بنتيجة )2-0(.
وأوضح املدرب بن سماعني ملوقع االحتادية )الفاف(، أّن »هذا التربص عرف برنامجا 

خاصا حتسبا ملوعد السعودية؛ من خالل إجراء ست )6( حصص تدريبية ومقابلتني 
وديتني، كان الهدف منها تهيئة الالعبني لغمار املنافسة«، مضيفا أّن املنتخب سيستفيد 

من تربص آخر سينطلق يوم 11 فيفري اجلاري، وميتد إلى غاية موعد التنقل إلى السعودية. 
وأضاف املتحدث: »الالعبون يحتاجون إلى لعب مقابالت كثيرة قبل خوض غمار منافسة 
دولية، وهذه املنافسة العربية ستكون مناسبة سانحة للتعرف على املستوى الفني لفريقنا 

ومقارنته باملنتخبات األخرى املشاركة، مبا فيها منتخب البلد املضيف ومصر«. تدر 
اإلشارة إلى أّن اجتماعا ُعقد مبقر األمانة العامة لالحتادية )الفاف(، من أجل التحضير 

الستعدادات املنتخب الوطني لهذه املنافسة العربية. وكانت عملية القرعة اخلاصة بهذه 
املنافسة، أسفرت عن املجموعات التالية:

- املجموعة األولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت
- املجموعة الثانية: املغرب والبحرين وقطر وجيبوتي

- املجموعة الثالثة: السعودية وفلسطني واجلزائر ومصر
- املجموعة الرابعة: السودان وليبيا واإلمارات وجزر القمر.

لتجاوز أرسنال

سوداني أمل أولمبياكوس في الدوري األوروبي

اختاروه رجل مباراتهم ضد ريمس

أنصار نيس يدعمون بوداوي
يواصل الدولي اجلزائري، هشام بوداوي، تألقه للمباراة الثانية على التوالي، بألوان ناديه 

نيس الفرنسي، لينال اإلعتراف من جماهير الفريق وكشف احلساب الرسمي لنادي نيس، على 
»تويتر«، عن اختيار جماهير الفريق، لهشام بوداوي، كرجل للمباراة التي جمعتهم بنادي رميس 
ويأتي هذا بعد، أن ساهم خريج مدرسة بارادو، يف عودة فريقه بتعادل ثمني من رميس، أين منح 
متريرة الهدف الوحيد لفريقه...يذكر أن هشام بوداوي )20 عاما(، ميلك يف رصيده لهذا املوسم، 

هدف، ومتريرتني حاسمتني، من أصل 5 مباريات شارك فيها يف بطولة هذا املوسم.

يصفونه بمحرز الجديد
كبار البريميرليغ يغازلون بن رحمة
كشفت صحيفة »اإلكسبريس« اإلجنليزية، أن سعيد بن رحمة العب »برينتفورد« يف 

مفكرة إدارة »أرسنال« حتسبا للموسم املقبل وأكدت ذات املصادر، أن الصراع سيكون بني أكثر 
من فريق إجنليزي للتعاقد مع »بن رحمة« الذي يلعب موسمه األخير مع »برينتفورد«. فاألداء 
الكبير الذي يقدمه النجم اجلزائري جعله محل اهتمام العديد من أندية »الدوري اإلجنليزي«، 

أبرزها »ليستر سيتي« و«نيوكاستل«، قبل أن يدخل »الغانرز« على اخلط حيث لم مير تألق 
النجم الدولي اجلزائري »سعيد بن رحمة« مع فريقه برينتفورد مرور الكرام يف إجنلترا الالعب 
املُلقب مبحرز اجلديد مت اختياره أفضل العبا خالل شهر جانفي املنقضي  يف دوري الدرجة 
األولى االجنليزي...جنم اخلضر الذي سجل هدفني خالل شهر جانفي وقدم مباريات يف 

القمة تفوق يف التصويت الذي أطلقته الرابطة احملترفة االجنليزية وكان ابن والية عني متوشنت 
قد سجل ثالثية يف مباراة فريقه املاضية يف الشامبيون شيب ضد املُضيف هال سيتي.

يتعرض لحملة كبيرة
بــن زكــري مستهَجن في السعوديـة

أبدى نور الدين زكري مدرب ضمك السعودي غضبه الكبير من االنتقادات التي طالته 
يف الفترة األخيرة وقال »زكرينيو« يف تصريحات صحفية: »ما تعرضت له األسبوع املاضي 

كان له أثر سلبي يف حتضيراتنا ملباراة العدالة«. وأضاف: »بعد احلملة األخيرة ضدي شعرت 
أنني غريًبا يف اململكة، وانعكس ذلك على الالعبني، شعرت أنني أواجه عدة جبهات ولم 
أكن مصدًقا ملا تعرضت له«. وتابع بن ذكري: »تعجبت من احلملة التي تعرضت لها يف 
األيام املاضية على مواقع التواصل االجتماعي وغيرها«. وأردف: »أشكر كل من ساندني 
ووقف بجانبي، وأقول لكل من شن الهجوم علي حسبي اهلل ونعم الوكيل«. يف حني ختم 
كالمه: »أخالقي ال تسمح لي باالستهزاء ولو فعلت ذلك، سأكون أول املغادرين، ومررت 

بأسبوع ليس سهال، ومن الصعب أن أقوم بالتحضير اجليد«.

ضبطت جلنة تنظيم كأس اجلزائر لكرة القدم, توقيت مباريات 
الدور ثمن النهائي للمنافسة و كذا اللقائني املتأخرين للدور السادس 

عشر املقررة يوم اخلميس املقبل 13 فيفري.
 برنامج مباريات الدور ثمن النهائي:

وداد بوفاريك - مولودية وهران: مبلعب محمد رقاز )00ر14(
احتاد بلعباس - احتاد عنابة : مبلعب 24 فبراير )00ر15(

أمل بوسعادة - أمل األربعاء: مبلعب عبد اللطيف محمد 
)00ر14(

احتاد بسكرة - شباب بلوزداد: مبلعب املركب الوالئي )00ر15(
جمعية عني مليلة - اهلي برج بوعريريج: مبلعب املركب الوالئي 

)00ر14(.

وفاق سطيف - شباب قسنطينة: مبلعب 8 ماي 45 )45ر18(
 

مباريات مؤجلة :
ترجي قاملة )هواة( - املتأهل من: نادي بارادو - مولودية البيض

املتأهل من : جمعية وهران - احتاد اجلزائر - جمعية الشلف
 

املباريات املتأخرة للدور السادس عشر:
ملعب بوعقل/وهران:    جمعية وهران /ر.2( - احتاد اجلزائر 

)ر.1( )00ر14(
ملعب عمر حمادي :     نادي بارادو )ر.1( - مولودية البيض )ما 

بني اجلهات(. )00ر15(.

كأس الجزائر

ضبـــط تواريــخ ومواقيــت المواجهـــات
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برباعية كاملة

سيناريـو دراماتيكي يطيح 
بالريـال فـي البرنابيــو

الدوري اإلنجليزي

تمديــد موعـد إغــالق 
الميركاتــو الصيفــي

صوتت أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم  لصالح العودة إلى املوعد املعتاد لغلق 
سوق االنتقاالت الصيفية، وهو األول من سبتمبر وكانت سوق االنتقاالت الصيفية املاضية 

قد أغلقت قبيل انطالق منافسات املوسم احلالي، لكن األندية اختارت متديد فترة االنتقاالت 
من جديد لتستمر بذلك إلى األول من سبتمبر، وهو ما كان معموال به سابقا واتخذ القرار إثر 
تصويت ممثلي األندية العشرين يف الدوري اإلجنليزي، لتسير املسابقة بذلك على نهج مسابقات 

الدوري األخرى يف أوروبا، فيما يتعلق مبوعد غلق سوق االنتقاالت الصيفية واتخذ القرار 
السابق بغلق سوق االنتقاالت قبل انطالق املوسم، بعد أن اشتكى مدربون من أن إبقاء سوق 

االنتقاالت مفتوحة خالل األسبوعني األول والثاني من املوسم، يثير حالة من االضطراب 
وكانت األندية اإلجنليزية تأمل يف أن تتبعها يف ذلك أندية مسابقات الدوري األخرى يف أوروبا، 

لكن تلك املسابقات متسكت باملوعد املعتاد لغلق سوق االنتقاالت الصيفية، وهو نهاية أوت 
وكان ذلك يعني أن الالعبني ميكنهم الرحيل عن األندية اإلجنليزية خالل أول أسبوعني من 

املوسم، لكن ال ميكن لألندية اإلجنليزية تعويضهم.

بلباو يطعن برشلونة في الوقت القاتل

بيلباو،  أتلتيك  مضيفه  أمام  برشلونة  سقط 
النهائي  ربع  منافسات  ختام  يف  رد،  دون  بهدف 
الوحيد  اللقاء  هدف  وسجل  إسبانيا  ملك  لكأس 
 ،93 الدقيقة  يف  وليامز  بيلباو إينياكي  مهاجم 
لينتزع بيلباو بطاقة التأهل األخيرة رفقة ميرانديس 
إثارة  اللقاء  سوسيداد...شهد  وريال  وغرناطة 
أضاع  حيث  األولى،  الدقائق  يف  كبيرة  هجومية 
تسديد  يف  التباطؤ  بسبب  فرصتني،  فاتي  أنسو 
ويليامز  سجله  هدفا  احلكم  ألغى  بينما  الكرة، 
نسبيا،  الفريقني  نشاط  وتراجع  التسلل  بداعي 
يخلق  فلم  املرمى،  على  شحيحة  الفرص  وكانت 
ليونيل ميسي فرصة لزمالئه، وتعطلت انطالقات 
رباعي  يوفر  لم  بينما  وسيميدو،  ألبا  الظهيرين 

روبيرتو  وسيرجي  وراكيتيتش  بوسكيتس  الوسط 
املطلوبة  الهجومية  اإلضافة  يوجن  دي  وفرينكي 
شتيغن  تير  مرمى  هددوا  األرض،  أصحاب  أما 
مبحاوالت ال تبدو خطيرة بتسديدة لداني جارسيا 
جارسيا  لراؤول  ورأسية  األمين،  القائم  بجوار 
برشلونة  وقدم  األملاني  احلارس  أحضان  يف  ذهبت 
الثاني بفضل  الشوط  أفضل يف  فنيا وهجوميا  أداء 
تبديالت مدربه كيكي سيتني حيث أشرك أنطوان 
أما  وراكيتيتش  فاتي  مكان  ميلو  أرثور  ثم  غريزمان 
العامل الوحيد الذي لم يتغير، كان كثرة البطاقات 
لنجوم  إنذارات   6 احلكم  أشهر  حيث  الصفراء، 

البارصا وثالثة للفريق الباسكي.
اإلجادة، حيث  ثوب  أوناي سيمون  وارتدى 

أضاعهما  محققتني  فرصتني  من  مرماه  أنقذ 
ويليامز  إيناكي  تعامل  بينما  وميسي،  غريزمان 
ألصحاب  نادرة  هجومية  محاوالت  مع  برعونة 
األرض وشارك سان خوسيه واملخضرم أرتيز أدوريز 
بينما  البدالء،  مقاعد  على  من  جوميز  إبياي  ثم 
لإلصابة  بيكيه  جيرارد  الستبدال  سيتني  اضطر 
واحتسب احلكم  أومتيتي  ليشارك مكانه صامويل 
4 دقائق وقت بدل ضائع، تلقى خاللها برشلونة 
طعنة نافذة بكرة عرضية من اجلهة اليمنى، أكملها 
ويليامز برأسه يف املرمى، لينتزع بيلباو الفوز وبطاقة 
التأهل بسيناريو مثير، ويعاقب منافسه على إهدار 

الفرص السهلة يف الشوط الثاني.

يعيش املهاجم  العام،  ونصف  أعوام  سبعة  ملدة  غياب  بعد 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش )38 عاما( أجواء قمة ميالنو 

ضربة  توجيه  يف  املساعدة  ميكنه  إذ  األحد،  غدا  مجددا 
الدوري اإليطالي  للفوز بلقب  إنتر ميالن الساعي  للغرمي 
لكرة القدم وأشعل »السلطان« حماس ميالن الذي لم 
إنهاء  يف  أمله  وجدد  العام،  بداية  عودته  منذ  يخسر 
املركز  صاحب  إنتر  أمام  املتواضعة  النتائج  سلسلة 
الثاني الذي يحتاج للفوز ملواصلة الضغط على املتصدر 
يوفنتوس وغاب إبراهيموفيتش )أحد عشرات الالعبني 

التعادل  الناديني يف »ديربي الغضب«( عن  الذين مثلوا 
1-1 مع فيرونا األحد املاضي بسبب نزلة برد، لكن مدير 

قطاع كرة القدم »بالروسونيري« زفونيمير بوبان أكد أنه سيكون 
جاهزا ملباراة الغد ويدرك »إبرا« حجم الضغط يف هذه القمة التي 

خاضها بقميص »النيراتزوري« بني 2006 و2009، وحقق الفوز أربع مرات 
2009-( برشلونة  يف  سعيد  غير  موسم  وبعد  الفترة  هذه  يف  هدفني  وسجل 
إذ سجل  أذهانه،  عالقة يف  يلعبها  قمة  أول  وبقيت  ميالن  إلى  انتقل   )2010

الهدف الوحيد وثأر من مدافع إنتر ماركو ماتيراتزي بعد واقعة سابقة 
حدثت قبل أربع سنوات وقال يف مقابلة للنسخة اإليطالية من 
مجلة جي كيو يف ديسمبر املاضي »اجلميع كانوا ضدي وهذا 
حفزني. حصلت على ركلة جزاء. ومن ارتكب املخالفة 
ضدي؟ ماتيراتزي.. وفزنا بهدف نظيف« وأضاف »يف 
تايكوندو  بركلة  )ماتيراتزي(  ضربت  الثاني  الشوط 
تعرض  أن  بعد  اعتباره  ليرد  املستشفى«  إلى  وأرسلته 
كان  حني   2006 عام  الالعب  من  عنيف  لتدخل 
إبراهيموفيتش  تعليق  ورغم  يوفنتوس  يلعب يف صفوف 
لم يعان ماتيراتزي من إصابة خطيرة، وشارك مع إنتر بعد 
أسبوعني وبشكل عام خاض إبراهيموفيتش القمة خمس 
مرات مع ميالن، وكان مذاق آخر مواجهة له يف ماي 2012 
4-2 وتبددت  خسر  ميالن  لكن  هدفني  سجل  حيث  ومرا  حلوا 
آماله يف الفوز باللقب هذا املوسم وبعدها لم يحصد أي لقب كبير وفاز إنتر يف 
آخر ثالث مواجهات بني الفريقني، ولم يخسر أمام ميالن يف الدوري منذ أربع 

سنوات لكنه خسر أمام غرميه يف كأس إيطاليا موسم 2017-2018.

قبل ديربي الغضب

إبراهيموفيتـش يشعـل حمــاس ميـــالن 

بعد تألِقِه مع دورتموند

فافر يكشف سر وضع هاالند على مقاعد البدالء
أفصح لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورمتوند، عن سر وضعه للمهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند على مقاعد البدالء، خالل الهزمية ضد فيردر برمين يف 

ثمن نهائي كأس أملانيا )3-2(، وخالل املؤمتر الصحفي التقدميي ملباراة فريقه مع مضيفه باير ليفركوزن، املقررة اليوم السبت، ضمن اجلولة الـ21 للبوندسليجا، 
قال فافر: »كنت أول شخص يود الدفع به منذ البداية، لكن ال أحد يعلم كيف كانت حالته البدنية مثلي«.وأكمل: »بالطبع أريده )هاالند( أن يلعب كافة 
املباريات، لكن يجب أن نكون حذرين، فهو ال زال بعمر 19 عاًما، كما أنه كان مصاًبا ولم يشارك معنا يف التحضيرات.. لذا كان يتوجب علينا إراحته، بعد 
مشاركته أساسًيا أمام يونيون برلني«. وعن جنمه ماركو رويس، قال: »لسوء احلظ، تعرض ماركو إلصابة يف الدقيقة األخيرة أمام فيردر برمين، وسيؤدي ذلك 

لغيابه ملدة شهر«. وتابع: »إنه العب مهم وسيبقى كذلك بالنسبة للفريق، لكن هناك طرق عديدة لتعويضه، وسنرى كيف ستمضي األمور«.

كاكا: 

نيمــار يستطيــع اقتنــاص الكــرة الذهبيــة
أكد البرازيلي ريكاردو كاكا جنم ريال مدريد السابق، أن مواطنه نيمار دا سيلفا العب باريس سان جيرمان الفرنسي، بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية هذا 

العام.ويعد كاكا آخر الالعبني البرازيليني تتويًجا بجائزة الكرة الذهبية، حيث فاز بها عام 2007، بعد قيادة ميالن حلصد لقب دوري أبطال أوروبا وقال كاكا 
يف تصريحات لوكالة األنباء الفرنسية »نيمار قادر على الفوز بالكرة الذهبية، إنه أحد أفضل الالعبني يف العالم، وال شك يف ذلك«.وأضاف »ما يحتاج إليه هو 
التألق اجلماعي يف موسم كامل بجميع املسابقات، وأن يكون املساهم األبرز يف هذه اإلجنازات«.وشدد كاكا »إذا توج نيمار مع باريس سان جيرمان بلقب دوري 

أبطال أوروبا هذا العام، فمن احملتمل أن يفوز بالكرة الذهبية«. وعن مستقبله الشخصي يف كرة القدم، أوضح »سأكون مدرًبا أو مديًرا رياضًيا، هذا ما أتخيله 
للمستقبل، ولكن أمامي بعض األشياء يف العديد من املجاالت«. واعترف كاكا بأن مواطنه ليوناردو املدير الرياضي لسان جيرمان، مثااًل يقتدى به، مؤكًدا 

»أحتدث معه كثيًرا ويقدم لي نصائح جيدة«.

كأس ملك إسبانيا

خالل  أهداف   4 مدريد،  ريال  تلقى 
ملعب  على  سوسيداد،  ريال  أمام  مباراته 
ملك  كأس  نهائي  ربع  يف  برنابيو،  سانتياغو 
 ،4-3 بنتيجة  مدريد  ريال  وخسر  إسبانيا 
يف  الريال  عقدة  وتستمر  امللك،  كأس  ليودع 
وسجل  التوالي  على  السادس  للعام  البطولة 
وإيزاك  أوديجارد  سوسييداد،  ريال  أهداف 
و56  و54   22 الدقائق  يف  وميرينو  »هدفني« 
مارسيلو  مدريد،  لريال  سجل  بينما  و69، 
و81   59 الدقائق  يف  وناتشو  ورودريجو 

و)90+3(.
كرمي  عبر  جاء  املباراة،  يف  تهديد  أول 
اجلزاء  منطقة  يف  متريرة  استقبل  الذي  بنزميا 
سوسييداد،  مرمى  على  وسدد مباشرة 
لها يف  التصدي  تألق يف  رمييرو  احلارس  لكن 
يانوزاي  عدنان  من  الرد  وجاء   10 الدقيقة 
والذي   ،15 الدقيقة  يف  سوسييداد  العب 
وسدد  مدريد،  ريال  جزاء  منطقة  يف  انطلق 
الوقت  يف  تدخل  ميليتاو  إيدير  املدافع  لكن 
وجنح  ركنية  ركلة  إلى  الكرة  وأبعد  املناسب 
األول  الهدف  تسجيل  يف  أوديجارد  مارتن 
حيث   ،22 الدقيقة  يف  سوسييداد  لريال 
خارج  من  قوية  كرة  إيزاك  ألكسندر  سدد 
أمام  لترتد  أريوال،  لها  تصدى  اجلزاء  منطقة 
وكاد  الشباك  يف  أسكنها  الذي  أوديجارد 
ريال  وسط  خط  العب  رودريغيز  خاميس 
مدريد، أن يسجل هدف التعادل للميرجني، 
إذ أرسل تسديدة صاروخية أرضية تصدى لها 
احلارس رمييرو يف الدقيقة 35 وواصل حارس 
سوسييداد، روميرو، تألقه بتصديه لتسديدة 
قوية من فيدي فالفيردي العب ريال مدريد 
ركلة  إلى  وحولها  اجلزاء،  منطقة  خارج  من 
محاوالت  واستمرت   37 الدقيقة  يف  ركنية 
منطقة  يف  متريرة  مارسيلو  بتلقي  امليرنغي، 
بها  أمسك  ضعيفة  كرة  سدد  لكنه  اجلزاء، 
وأهدر   42 الدقيقة  رمييرو بسهولة يف  احلارس 
سوسييداد،  ريال  العب  إيزاك  ألكسندر 
بتسديدتني  النتيجة،  ملضاعفة  محاولتني 
أعلى  الكرة  مرت  حيث  السيناريو،  بنفس 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  أريوال،  مرمى 

الشوط  بداية  ومع  رد  دون  بهدف  الضيوف 
الثاني، سجل ألكسندر إيزاك الهدف الثاني 
لكن   ،48 الدقيقة  يف  سوسييداد  لريال 
وظهرت  التسلل  بداعي  ألغاه  املباراة  حكم 
الدفاعي،  املستوى  على  مدريد  ريال  ُمعاناة 
جبهة  وخاصة  والتمركز  التغطية  حيث  من 
تسجيل  يف  إيزاك  وجنح  مارسيلو  البرازيلي 
الهدف الثاني يف الدقيقة 54، إذ استغل كرة 
الطائر  على  وسدد  أندير،  زميله  من  عرضية 
أقصى ميني احلارس أريوال وعاد إيزاك لتسجيل 
دقيقتني  بعد  لسوسييداد  الثالث  الهدف 
مارسيلو  من  الرقابة  غياب  مستغال  فقط، 
وسدد على يسار أريوال يف الدقيقة 56 وقلص 
مارسيلو الفارق لريال مدريد بتسجيله الهدف 
األول يف الدقيقة 59، حيث تلقى متريرة من 
الشاب إبراهيم دياز وسدد أسفل ميني احلارس 
ُيسجل  أن  جونيور  فينيسيوس  وكاد  رمييرو 
الهدف الثاني للميرنغي، إذ توغل يف منطقة 
لكن  سوسيداد،  مرمى  على  وسدد  اجلزاء 
الكرة مرت بجانب القائم األيسر يف الدقيقة 
63 وسجل ميكيل ميرينو الهدف الرابع لريال 
أرسل  حيث   ،69 الدقيقة  يف  سوسييداد 
إيزاك متريرة عرضية أرضية مليرينو الذي سدد 
بأريحية شديدة يف الشباك دون أي رقابة من 
دفاع امللكي وجنح فينيسيوس جونيور مهاجم 
يف  الثاني  الهدف  تسجيل  يف  مدريد،  ريال 
عرضية  كرة  استقبل  حيث   ،79 الدقيقة 
حارس  ميني  على  بالرأس  وسدد  ناتشو  من 
سوسيداد، لكن احلكم ألغاه بداعي التسلل 
الثاني  الهدف  رودريجو  البديل  وسجل 
للميرنغي يف الدقيقة 81، إذ تلقى متريرة من 
مواطنه فينيسيوس جونيور من اجلبهة اليسرى 
وجاء الهدف الثالث بكرة رأسية من ناتشو، 
بصناعة كرمي بنزميا يف الدقيقة 93 وأشهر حكم 
املباراة، البطاقة احلمراء جلروزابل العب ريال 
العنيف  لتدخله   ،95 الدقيقة  سوسييداد يف 

على فينيسيوس جونيور.
امليرنغي يف تسجيل  وفشلت محاوالت 
لتنتهي  املتبقية،  الدقائق  يف  التعادل  هدف 

رحلة امللكي يف البطولة.
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في ظل ارتفاع عدد الضحايا

 الّصيــن تحقـق في وفـاة أّول مـن حـّذر من خطـر كورونـا
اجلمعة،  أمس  صينية،  تفتيش  هيئة  أعلنت 
حذر  من  أّول  كان  طبيب  وفاة  عقب  حتقيق    فتح 
السلطات،  لتأنيب  فيروس »كورونا«،  وتعرض  من 
يف وقت أعلنت الصني  وفاة   636 شخصا بفيروس 

»كورونا«.
التحقيق  فريق  أن  بيان  يف  اللجنة  وذكرت 
تويف  حيث  الفيروس،  بؤرة  ووهان  إلى  سيتوجه 
الطبيب لي وينليانغ »إلجراء حتقيق شامل يف املسائل 
املتعلقة بالطبيب والتي أثارها الناس«. وتويف طبيب 
العيون لي )34 عاما( يف ساعة مبكرة اجلمعة، كما 
التواصل  موقع  على  املركزي  ووهان  مستشفى  أعلن 
أثار غضبا وحزنا  الصيني ويبو، وهو ما  االجتماعي 
يف خضم أزمة تعيشها الصني بسبب فيروس كورونا 
الذي أسفر حتى اآلن عن وفاة 636 شخصا. ولي 
حلديثهم  الشرطة  الحقتهم  أطباء   8 بني  من  كان 
لسارس  املسبب  بالفيروس  فيروس شبيه  انتشار  عن 
التواصل  مواقع  على  احلادة(  التنفسية  )املتالزمة 

االجتماعي يف ديسمبر.
 2019 12 ديسمبر  الغامض يف  الفيروس  وظهر 
مبدينة ووهان الصينية )وسط(، إال أن بكني كشفت 
واألسبوع  املاضي.  جانفي  منتصف  رسميا  عنه 
حالة  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  املاضي، 
الفيروس،  الطوارئ على نطاق دولي ملواجهة تفشي 

الذي انتشر الحقا يف عدة بلدان، مما تسبب يف حالة 
رعب سادت العالم أجمع. وأكدت 25 دولة وجود 
الذي ظهر  بالفيروس،  أراضيها  إصابة على  حاالت 

أوال يف سوق لبيع احليوانات البرية يف ووهان.
شي  الصيني  الرئيس  أكد  السياق،  هذا  ويف 
هاتفيا  ترامب  دونالد  األميركي  لنظيره  بينغ  جني 
على  التغلب  على  متاما«  »قادرة  بالده  أن  اجلمعة 
وسائل  أوردت  ما  بحسب  املستجد،  كورونا  فيروس 
تشن  الصني  إن  لترامب  شي  وقال  رسمية.  إعالم 
»تعبئة  خالل  من  الفيروس  ضد  شعبية«  »حربا 
على  والسيطرة«  للوقاية  صارمة  و«إجراءات  وطنية« 
الوطني  التلفزيون  نقلها  تصريحات  بحسب  كورونا، 
»سي سي تي يف«. من جهتها، أفادت وكالة أنباء 
الصني اجلديدة الرسمية بأن شي دعا أيضا الواليات 
املتحدة إلى أن يكون رد فعلها على انتشار الفيروس 
عن  عبر  ترامب  إن  األبيض  البيت  »منطقيا«.وقال 
كورونا  لفيروس  التصدي  على  الصني  بقدرة  »ثقته« 
املستجد خالل محادثاته مع نظيره الصيني. وكانت 
بشدة  املتحدة  الواليات  االثنني  انتقدت  الصني 
إلى  الصينيني  املواطنني  دخول  على  قيودا  لفرضها 
بـ«بث  واشنطن  واتهمت  كورونا،  بسبب  أراضيها 

الذعر« بسبب رد فعلها على انتشار الفيروس.
وكاالت 

يف  االحتجاجات  بتصعيد  الشعبي  احلراك  هدد 
أسبوع  خالل  السلطات  تعلن  لم  إذا  العراق  أرجاء 
واحد عن آلية إلجراء استفتاء شعبي من أجل اختيار 
رئيس وزراء جديد، يف حني دانت املرجعية الشيعية 

العنف ضد احملتجني.
محافظة  احتجاجات  منسق  اجلابري  معن  وقال 
ذي قار جنوبي البالد إن ساحة اعتصام احلبوبي )ذي 
الوسط  محافظات  اعتصام  ساحات  مع  اتفقت  قار( 
يتم  أن  على  بغداد،  يف  التحرير  وساحة  واجلنوب 
الوزراء.  رئيس  منصب  على  شعبي  استفتاء  إجراء 
على  اتفقت  االعتصام  ساحات  أن  اجلابري  وأوضح 
أسبوعا  والقضاء  االنتخابات  ومفوضية  احلكومة  منح 
إجراء  بها  سيتم  التي  اآللية  عن  لإلعالن  واحدا 
الوزراء  رئيس  من  موحد  مبوقف  للخروج  االستفتاء، 
القادم. وتابع اجلابري أن ساحات االعتصام ستتولى 
ترشيح شخصيات غير جدلية وغير حزبية، ومتماشية 
وعليها  النجف،  يف  الدينية  املرجعية  توجيهات  مع 

إجماع وطني، وستقدم إلى اجلهات الرسمية لطرحها 
يف االستفتاء الشعبي.

من جهته، قال منسق احتجاجات ديالى كامل 
ليلة  أجريت  اتصاالت  إن  -لألناضول-  اجلبوري 
بغداد ومحافظات  اجلمعة بني ساحات االعتصام يف 
وسط وجنوب البالد، ومت االتفاق على استفتاء شعبي 
إلنهاء األزمة بشأن مرشح رئاسة الوزراء. من جهته ندد 
املرجعية العليا لشيعة العراق آية اهلل علي السيستاني 
يف  محتجني  بحياة  أودى  الذي  بالعنف  اجلمعة-   -
جديدة  عراقية  حكومة  أي  إن  وقال  النجف،  مدينة 

يجب أن حتظى بثقة الشعب ومساندته.
صالة  خالل  ممثله  لسان  على  السيستاني  ودعا 
اجلمعة يف مدينة كربالء، قوات األمن العراقية حلماية 
احملتجني السلميني من املزيد من الهجمات. وشهدت 
ساحة الصدَرين -مركز االحتجاجات مبحافظة النجف 
املاضية بني  األيام  مواجهات  بغداد-  العراقية جنوب 
متظاهرين وعناصر ما يعرف »بالقبعات الزرق« التابعة 

 122 وإصابة   11 مقتل  عن  أسفرت  الصدري،  للتيار 
آخرين.

الساحة  على  يخيم  الهدوء  إن  مراسلون  وقال 
الصباح  ساعات  منذ  شهدت  التي  احمليطة  واملناطق 
محمد  لتكليف  الرافضني  املتظاهرين  توافد  الباكر 
لرئيس  خلفا  املقبلة،  للحكومة  رئيسا  عالوي  توفيق 

الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع 
أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 
ستمئة قتيل، وفق رئيس البالد برهم صالح ومنظمة 
العفو الدولية. ويطالب احملتجون برئيس وزراء مستقل 
نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية 
لألحزاب ولدول أخرى، فضال عن رحيل ومحاسبة 
أموال  وهدر  بالفساد  املتهمة  السياسية  النخبة  كل 
الدولة، والتي حتكم منذ إسقاط نظام الرئيس األسبق 

صدام حسني عام 2003.
وكاالت

العــراق 
تهديــد بتصعيـد االحتجاجــات والسيستانـي ُيديـن العنـــف 

اجلمعة،  غزة،  قطاع  مساجد  يف  الفلسطينيني  آالف  أدى 
للتضامن  العظيم«  »الفجر  حملة  ضمن  جماعة،  الفجر  صالة 
مع املسجدين األقصى واإلبراهيمي يف مدينتي القدس واخلليل 

احملتلتني.
احلرم  يف  املصلون  أطلقها  حملة  هي  العظيم«،  و«الفجر 
جانفي  يف  احملتلة،  الغربية  بالضفة  اخلليل  مبدينة  اإلبراهيمي 
هويته  على  تأكيدًا  املسجد،  يف  والصالة  للرباط  املاضي، 
وشهدت  واالستيطان.  التهويد  حمالت  وجه  يف  اإلسالمية، 
وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  واسعًا يف كّل من  تفاعاًل  احلملة 
املسجد  يف  الفجر  صالة  ألداء  دعوات  انطلقت  حيث  غزة، 

األقصى، ويف املساجد املركزية.
ويف مسجد »اخللفاء الراشدين« مبخيم جباليا شمالي القطاع، 
أقيمت الصالة، مبشاركة املئات من الفلسطينيني. وعقب انتهاء 
الفتاٍت  ورفعوا  املسجد،  ساحة  يف  املصلون  جتمع  الصالة، 
األمريكي  الرئيس  وأعلن  األمريكية.  القرن  لصفقة  مناهضة 
دونالد ترامب، فب 28 يناير/كانون ثاني املاضي، خطته املزعومة 
للسالم بني الفلسطينيني وإسرائيل، لكنها القت رفضًا فلسطينيًا 

واسعًا، كونها تنتقص من احلقوق الفلسطينية التاريخية.
ويف كلمٍة خالل الوقفة، قال القيادي بحركة حماس يوسف 
التي  العظيم«  »الفجر  حلملة  امتداد  هي  الفعالية  إن  الشرايف 
انطلقت ُنصرة للمسجد األقصى يف القدس، واحلرم اإلبراهيمي 
يف اخلليل )بالضفة الغربية احملتلة( من خطر التهويد واالعتداءات 

اإلسرائيلية.
الشعب  وسيفشلها  مُترر،  لن  ترامب«  »صفقة  أن  وأكد 
الشرايف، إن أرض  بالكامل. وأضاف  الذي يرفضها  الفلسطيني 
قرارات،  أو  تضيعها صفقات  ال  وتاريخي  ديني  »إرٌث  فلسطني 

والتنازل عن شبر منها هو خيانة للدين والوطن«.
القرارات  من  »العديد  على  شاهٌد  التاريخ  أن  إلى  ولفت 
واملؤامرات املجحفة بحق الفلسطينيني، والتي باءت كلها بالفشل 
وذهبت أدراج الرياح«. وبنّي الشرايف أن وحدة املوقف الفلسطيني 
يف  اإلسراع  إلى  داعيًا  الصفقة،  ملواجهة  األمان  صمام  مُتثل 
استراتيجية  على  والتوافق  الفلسطيني،  الشمل  لم  خطوات 

فلسطينية موحدة.
ق.د

فلسطين

آالف الفلسطينييـن يشاركـون في حملة 
»الفجــــر العظيـــم «بغــــزة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 
آخريـن فـي الضفة الغربيـة 
وشيع مئات يف جنني شمالي الضفة الغربية، جثمان الشاب يزن منذر أبو طبيخ 

)19 عاما(، الذي استشهد خالل مواجهات اندلعت يف املدينة، عقب هدم قوة 
إسرائيلية، منزل معتقل يف السجون اإلسرائيلية.

ويف املواجهات ذاتها، أصيب الشرطي طارق بدوان )25 عاما( برصاص اجليش 
اإلسرائيلي، ليعلن عن وفاته الحقا متأثرا بإصابته، أثناء تواجده يف مقر الشرطة 

الفلسطينية.
ويف البلدة القدمية مبدينة القدس، قتلت الشرطة اإلسرائيلية، فلسطينيا، بعد 

أن قالت إنه أطلق النار على عناصرها. وقالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية، إن 
فلسطينيا، ُقتل برصاص الشرطة، دون أن تعطي مزيدا من املعلومات عن هويته. 
وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية، يف بيان، أن طواقمها تعاملت مع 96 
إصابة، خالل مواجهات يف جنني وقلقيلية )شمال(، ورام اهلل )وسط(، واخلليل 
وبيت حلم )جنوب(. وبينت اجلمعية )غير حكومية( أن اإلصابات توزعت بني 

اإلصابة بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، واالختناق بالغاز املسيل للدموع، ونتيجة 
السقوط.

يف املقابل، أعلن اجليش اإلسرائيلي أن 13 جنديا أصيبوا بالضفة، 12 منهم 
خالل عملية دهس يف القدس الغربية. والحقا، قال اجليش، إنه »وفقا لتقييم الوضع 
الذي يجري بشكل متواصل يف اجليش، فقد تقرر تعزيز فرقة الضفة الغربية بقوات 
إضافية«. وتشهد األراضي الفلسطينية منذ أيام مواجهات مع القوات اإلسرائيلية 
احتجاجا على »صفقة القرن« املزعومة، كما يتوقع أن تشهد األراضي مسيرات 

احتجاجية غدا عقب صالة اجلمعة.
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 تكنولوجيا

فنان  ألماني يخدع »خرائط غوغل« 
الشركة »سعيدة«

فيما يبدو أنها مزحة من العيار الثقيل جتاه تطبيق خرائط غوغل، 
تسبب فنان أملاني بأزمة سيرافتراضية يف عاصمة بالده، مما دفع 
التطبيق القتراح شوارع أخرى أقل ازدحاما لقاصدي نفسالوجهة.
ومتّكن سيمون ويكرت من خداع التطبيق الشهير بالسير يف أحد 

شوارع العاصمة برلني احملاذي لنهر سبري وقته خلوه متاما من السيارات
ساحبا خلفه عربة مليئة بالهواتف الذكية بعد أن فّعل فيها التطبيق.
وكان ويكرت قد استعمل 99 هاتفا ذكيا يف نفس وقت بعد أن استعار
 بعضها من أصدقائه فيما استأجر البقية من محال لبيع الهواتف،

بحسبما ذكرت شبكة »سي إن إن« األميركية. 
وقال ويكرت يف بيان على موقعه على اإلنترنت إن عمله تسبب يف
 »تأثير واقعي« عن طريق إعادة توجيه السيارات التي أرادت جتنب 

الوقوعفي مسار حركة املرور املزدحمة.
وقال لشبكة »سي إن إن« إن الفكرة روادته بعد أن حضر مظاهرة يف 
برلني والحظ كيف استطاع املتظاهرون ورغم وجودهم يف حيز ضيق 
من خلق »ازدحام مروري افتراضي« عبر تطبيق خرائط غوغل، عندما 

كانوا يسيرون ببطء.
واعتبر أن ما فعله يسلط الضوء على »تفكير القطيع« الذي ينشأ عند
 الناس عندما يعتقدون أن البيانات التي يحصلون عليها من خالل

 التطبيقات املعروفة »صادقة وال جدال فيها«.

كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة

مع اقتراب انتخابات أمريكا.. كيف سيحمي تويتر مستخدميه؟
أعلن موقع تويتر أنه سيبدأ في إضافة عالمات إلى التغريدات التي تحتوي على أشكال من المحتوى االصطناعي أو الذي ُيحرر بصورةمخادعة، إذ تستعد منصات التواصل 

االجتماعي لهجوم محتمل ينطوي على الكثير من المعلومات الخاطئة قبل االنتخابات الرئاسية األميركيةلعام 2020.

وأضافت الشركة أنها ستزيل أي محتوى ُمتالَعب به عن عمد بهدف التضليل، مبا يف ذلك احملتوى الذي قد يؤدي إلى تهديد السالمةاجلسدية، أو الفنت املدنية 
الواسعة النطاق، أو قمع الناخبني، أو مخاطر اخلصوصية.

مقاطع فيديو مزيفة
وتعرضت شركات الشبكات االجتماعية لضغوط للتعامل مع التهديد الناشئ ملقاطع الفيديو املزيفة التي ُتعرف باسم )التزييف العميق(، والتيتستخدم

 الذكاء  االصطناعي إلنشاء مقاطع فيديو فائقة الواقعية ولكنها ملفقة إذ جتعل الشخص املقصود يفعل ويقول شيًئا يريده املزيفون.
ويف وقت سابق من األسبوع احلالي، قال موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت إنه سيزيل أي محتوى معالج تقنًيا، أو مزيف، أو قد يشكل“خطًرا

 جسيًما بحدوث ضرر فادح«، يف حني أصدر تطبيق مشاركة الفيديو القصير )تيك توك( – اململوكة لشركة )بايت دانس(
 ByteDance الصينية – حظًرا واسع النطاق على »املعلومات املضللة« الشهر املاضي.

وقالت شركة فيسبوك الشهر املاضي إنها سُتزيل محتوى )التزييف العميق( وبعض مقاطع الفيديو املتالعب بها من مواقعها على
 الويب،  لكنها ستترك احملتوى الساخر، باإلضافة إلى مقاطع الفيديو التي ُترر »فقط حلذف أو تغيير ترتيب الكلمات«.

فيديو ُمعدَّل.. ال يحذف
ل بشدة  وأثارت الشركة غضًبا شديًدا بني املشرعني عندما قالت إن السياسة اجلديدة لن ُتطبق على مقطع فيديو ُمعَدّ
ومنتشر على نطاق واسععبر اإلنترنت يف محاولة جلعل رئيسة مجلس النواب األميركي )نانسي بيلوسي( تبدو 

غير  متماسكة عن طريق إبطاء كالمها.
وقالت فيسبوك إنها ستميز الفيديو بأنه خاطئ، لكنه لن ُيحذف من املنصة، ذلك أن »مقاطع الفيديو 
التي  سُتزال هي فقط املقاطع التيُأنشئت باستخدام الذكاء االصطناعي وتصور األشخاص وهم

 يقولون أشياء خيالية«.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

أدى تفشي الفيروس الذي بدأ يف الصني إلى
 إصابة أكثر من 28200 شخص على

 مستوى العالم، وفق ماذكرت وكالة أنباء 
أسوشيتد برس،اخلميس، وذلك بعد مرور نحو

 60 يوما على ظهور احلالة األولى 
يف أوائل ديسمبر املاضي.

ويف  نظرة على احلاالت املؤكدة حتى يوم اخلميس
 يف الصني، أعلنت بكني  أن مجمل الوفيات
 وصل  إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى 
متالتأكد من  إصابتها بالفيروس يف البر الرئيسي.
وكانت معظم الوفيات يف مقاطعة هوبي بوسط
 البالد، حيث مت اكتشاف املرض الناجم عن
 فيروس كورونا املستجد ألول مرة يف ديسمبر.

باإلضافة إلى ذلك، ثمة 21 حالة يف هونغ كونغ، 
مبا يف ذلك حالة وفاة واحدة. ويف ماكاو 10 حاالت
،  وحالة وفاة يف الفلبني. وفيما عدد احلاالت املكتشفة 

حتى صباح اليوم يف بقية أنحاء العالم:

- اليابان: 45
- سنغافورة: 28
- تايالند: 25

كوريا الجنوبية: 23
استراليا: 14
- المانيا: 12

- الواليات المتحدة: 11
- تايوان: 11
- ماليزيا: 10

- فيتنام: 10
- فرنسا: 6
- كندا: 4
- الهند: 3

- الفلبين: 3 حاالت، م
ن بينها حالة وفاة واحدة

- روسيا: 2
- ايطاليا: 2
- بريطانيا: 2

- بلجيكا: 1
- نيبال: 1

- سريالنكا: 1
- السويد: 1
- اسبانيا: 1
- كمبوديا: 1
- فنلندا: 1 
- اإلمارات العربية

 المتحدة: 5
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المصممة أمينة بلغيط ألخبار الوطن 
نعمل على الترويج للثقافة الجزائريةفي العالم 

بأسريه من اجل الحفاظ على ثراتنا 
اللباس التقليدي األصيل من المقومات الثقافية المبسطة النتماء الحضارة ألعرافها التراثية، التي تبرز قيم صمودها وارتقائها في التمسكبهوية 
الذات والتعريف بتقاليد المنطقة التي تنبع على تشريفها لتتميز بتنوعها التراثي الذي يروي المبادئ المحافظة لتعاقب األجيال مستمدةجذور 

أصالة السلف من السلف.

 إن  التنوع الثقايف اجلزائري من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه يعتبر قوة ضخامة  الذي يبصم ثروة التقاليد 
وميزة التنوعاحلضاري يف األزياء التقليدية لكل شبر من املناطق الوطنية مقدسة األعراف القومية والشرفية لكل منطقة تراثية 

تروي كسوتها رمزية قوميةلكل شبر من ربوع الوطن.  
ورغم مواكبة املرأة اجلزائرية املوضة وماشمل ذلك إال أنها حافظة على الزي التقليدي بطريقة عصرية تعمل على الترويج 

له يف كل العالم وتعمل على الترويج للثقافة اجلزائرية و العادات و التقاليد 
وهذا ماأكدته السيدة بلغيط امينة صاحبة دار األزياء èlegance ألخبار الوطن من خالل الذي قمنا بيه معاها 

 2013 سنة  آسريه  العالم  الى  اجلزائرية  للثقافة  الترويج  هوس  من  جاء  املوضة  عالم  يف  بدايتها  ان  لنا  أكدت  حيث 
حيثكانت الى النسوة اللواتي يتفنن يف اخلياطة حتى حتقق مبتغاها 

و بعدها يف سنة 2012 التحقت بإحدى املدارس بريس عاصمة املوضة ألتكون يف مجال التصميم

ماهو الشيء الذي يميزك عن غيرك من مصممين ؟
الشيء الذي مييزوني عن غيري من املصممني هو أني ابحث دائما عن التغير يف لبسنا التقليدي بعصرنته

اريد ان يكون لبسنا تقليدي لباس يليق بشخصية املرأة اجلزائرية

_مادورك أنت كشخص في اختيار تصاميمك؟
كمصممة أزياء دوري يف اختيار التصميمات حيث أني اعشق التنويع مما يدفعونني الى خلق كل ما هو جميل كما يراه 

شخصيوشخصيتي
اضافة الى ذلك داري لألزياء لها اذواق خاصة جيدا ومميز

هل تعملين على صنع اسم لنفسك ؟
أواًل  ال أعمل على صنع اسم لي يف عالم املوضة فقط بل همي الوحيدهو إرضاء املرأة اجلزائرية و األخذ بعني االعتبار 

ذوقها و البحثعنالتجديد لترويج للباسنا ومن هنا يصنع االسم عفويا
هل هناك متطلبات محددة للمرأة اجلزائرية جتعلك تعملني على مقايسها

متطلبات املرأة اجلزائرية يعني كما نعلم املرأة اجلزائرية تعشق التجديد و تبحث دائما عن مواكبة املوضة بحيث ان كل 
امرأة تبحث عنشيءيعبر عنها و عن شخصيتها من حيث األلوان و التصميم و من جهتي اترك بصمتي على كل ماهو من 

تصميمي

من هم المصممين المفضلين لديك؟
اعشق املصممني اجلزائريني الذي روجوا للباس التقليدي اجلزائري سواء يف أوروبا اسيا او امريكا أمثال  منوبا كرزابي 

فؤاد قريف

حدثينا عن مجموعتك األخيرة ؟
مجموعتي التي اعمل عليها االن هي مجموعة جد خاصة متزج بني التقليدي 

اجلزائري و الستايل األوربي الذي يحاكي موضة القرن 18

ماهو انطباعك عن اخر عرض أزياء شاركت فيه؟
تصميمي  و  افكاري  ان  احسست  وان  راد  مع  األخيرة  ملشاركتي  بالنسبة 

أعجبت احلضور و الصدى كان جّد  إيجابي 
ماهي خطتك المستقبلية؟

تقليدي  لباس  لكل  اروج  ان  أمتنى  مستقبال  
خاص بكل منطقة يف اجلزائر للتعريف بيه عامليا و 

ملا ال يكون يف اكبر عروض النجوم

ابتسام  بوكتير



1 السنة 01 - العدد 106 -السبت 14 جمادى  الثانية1441  هـ  - 08 فيفري2020م 9
أخبار المجتمع

ابتسام  بوكتير

وعلى صعيد النجمات العربيات، 
فقد خرجت كل النجمات اللواتي
 كّن يتنافسن على اللقب، لتبقى
 املصرية هايدي موسى، واحتلت
 جنمة ستارأكادميي اجلزائرية سهيلة
 بن لشهب املرتبة الـ 97 بعدما كانت
 يف املركز 79، وغادرت املغربية حنان 
اخلضر القائمة التي كانت ضمناألسماء
 املطروحة فيها يف السنوات املاضية.
وجاءت هايدي يف املركز السبعني 
من القائمة التي تصدرتها املمثلة 
إمييلي كالرك، وجاءت يف املركز

 الثاني منها آمبر هيرد والثالثأليكساند
را دادليو والرابع أجنلينا جولي.

وهايدي موسى مغنية وفنانة مصرية، ت
خرجت عام 2018 يف كلية اإلعالم 

بجامعة املنصورة، حاصلة على جائزة 
امليما والديرجست كأفضلمطربة صاعدة 

لعام 2016. ويف عام 2018 تّوجت
 كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية يف
 مهرجان الديرجيست. ترعرت 
هايدي بدار األوبرااملصرية ومنت 

موهبتها بجانب املايسترو سليم سحاب.
وكان أول ظهور لها على مسرح ستار
 أكادميي وبغنائها »أنا كلي ملكك«
 لشيرين عبد الوهاب، خطفت

 األنظار بصوتها املميز ذي اإلحساس
العالي وحضورها الراقي على املسرح

، استطاعت هايدي أن حتجز مكانًا 
لنفسها، لتصبح من أكثر الطالب

 متيزًا وشعبية يف املوسم احلاديعشر من برنا
مج ستار أكادميي. دخلت يف املرحلة

 النهائية للتنافس على لقب ستار أكادميي.
واحتلت املرتبة األولى جنمة »حرب ال
عروش« املمثلة إميليا كالرك، والثانية آمب

ر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو
 والرابعة أجنلينا جولي،واخلامسة 

ديبيكا بادكون، والسادسة سيلينا غوميز.
كما حّلت جينيفير لورانس يف املرتبة 
11، تلتها يف املرتبة 12 املمثلة التركية
 هاندا ارتشيل، ويف املرتبة 13 
أدريانا ليما. وحلت يف املرتبة 
22 كاندال جينير، تلتها يف املرتبة
 23 ريهانا، ويف املرتبة 27 توبا بويوك
ستون، ويف املرتبة 29 تايلور سويفت
 تلتها يف املرتبة 30 مارغوت روبي. 

ويف املرتبة 32 سكارلي جوهانسون. وف
ي املرتبة 54 جيسيكا ألبا، و59 أريانا

 غراندي.
وحّلت مونيكا بيلوتشي يف املرتبة 
77 وناعومي سكوت يف املرتبة 79
 وبيونسيه يف املرتبة87، تلتها كيرا 
نايتلي يف املرتبة 88، وحلت املمثلة
التركية دمييت اوزدميير يف املرتبة 89
 وتذّيل القائمة اسم املمثلة التركية

 نسليهان أتاغول.
وأكد املوقع الرسمي أن التصنيف
 النهائي لم يحتكم إلى متيز الوجه

 فقط، إذ مت استبعاد بعض املرشحات 
وتغيير ترتيب البعض اآلخر لعدمتميزهن 

بجمال اجلسد.

سهيلة بن لشهب 
ضمن  قائمة أجمل 
100 امرأة بالعالم

أصدر موقع TOP BEAUTY WORLD  قائمته 
النهائية لعام 2019، ألجمل 100 امرأة في العالم وفقًا 
لتقييم ثالثة من أشهر أطباء  التجميل في لوس أنجلوس.

القهوة.. ضحية جديدة لـ»كورونا«
يف وقت يلقي فيروس كورونا بآثاره السلبية على أداء كافة األصول من األسهم
 إلى السلع األولية، لم تسلم عقود القهوة هي األخرى من موجةالهبوط العنيفة 
التي تضرب األسواق، منذ اندالع األزمة يف وقت سابق من الشهر املاضي، 

بحسب ما ذكرته صحيفة »فايننشال تاميز«.
وتراجع املؤشر القياسي لعقود القهوة املستقبلية يف بورصة لندن للسلع بنحو أكثر 
من خمس قيمته حول مستوى دوالر واحد للرطل منذ مطلعالعام اجلاري.
واخلسارة التي منيت بها عقود القهوة أكبر من خسائر النفط التي بلغت نحو

 %17 والنحاس %9، والسبب يف ذلك بحسب ما ذكرتهالصحيفة هو كون الصني
 أحد كبار مستوردي القهوة بالعالم مع ارتفاع مطرد يف حجم وارداتها على مدار 

العقد املاضي بزيادة بلغت نحوثالثة أضعاف.
وتستهلك الصني نحو %2 من االستهالك العاملي للقهوة بحسب بيانات 

»رابو بنك«.
وأغلقت سلسلة »ستاربكس« العاملية أكثر من نصف فروعها يف الصني البالغ 
عددها نحو 4300 فرع، فيما أغلقت سلسلة »لوكني« كافةفروعها يف مدينه ووهان

 الصينية مركز انتشار الوباء القاتل.
وقال كارلوس ميرا محلل السلع لدى رابو بنك »إغالق تلك السالسل تسبب يف 
حالة من اخلوف وتسبب يف تراجع أسعار القهوة باألسواقالعاملية.. يتوقف ما
 يحدث مستقبال على عاملني هو مدة استمرار الوباء والعامل اآلخر ما إذا كان 

سيتسبب يف هبوط الطلب بالدول األخرىيف آسيا وخالفها«.
وتراجعت أسهم ستاربكس بنحو %6 منذ مطلع العام اجلاري فيما فقدت أسهم

 »لوكني« نحو ثلث قيمتها بحسب ما ذكرته الصحيفة.
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أتذكر يف إحدى املرات كيف أني قرأت 
بجريدة  الزاوي  أمني  لألستاذ  مطّوال  مقاال 
الشروق اليومي، عن رحلته للحج يف إطار 
ِهبة أو قل هدية قدمها فخامته )شفاه اهلل( 
طبعا  والتي  والفنانني  الكتاب  من  لكوكبة 
بوجدرة؟  رشيد  مقاس  على  واحدا  رفضها 
وكيف أن الزاوي راح يسرد لنا رحلته هناك.
وذكرني هذا املوقف مبا فعله طه حسني 
رفقة  املقدسة  البقاع  زار  أينما   1955 عام 
العموم  أمام  له  غفر  ما  وهو  اخلولي  لطفي 
ومشايخ األزهر الذين وضعوا الرجل  قبلها 
يف خانة خاصة يوم صرح بأنه سيكتب لنا 
قرآنا ثانيا بطريقته اخلاصة ساعتها قلت يف 
قرارة نفسي،  جميل جدا أن ينحى الزاوي 
هذا املنحى، وأنا الذي سبق أن كتبت عن 
مروقا  واعتبرتها  الثامنة(  )السماء  روايته 
وطننا  بهم  ميتلئ  تقليدية ألسماء  وشطحة 
التي  السعداوي  فعلت  مثلما  العربي، 
كتبت )اإلله يقدم إستقالته(، ألن الكون 
سموات  سبع  به  توجد  فيه  نعيش  الذي 
باب  من  مضافة  سماء  لنا  صنع  والزاوي 
أن حريته الفكرية تكفل له ذلك ويريد أن 
عجائبها  عن  لنا  ليحكي  نحوها  بنا  يعرج 
بال  على  خطرت  ما  التي  وهي  وغرائبها 

البشر. 
أمام  نفسه  املرء  يطّهر  أن  جدا  وجميل 
أوتيار  مذهب  على  يحسبونه  ممن  خصومه 
محاربّي  جمهور  إال  األصل  يف  هو  وما  ما 
اإلسالم وشعائره باألمس واليوم، لكن هذا 
طمأنني  بل  باملئة  مئة  صراحة  يرحني  لم 
فقط  الشكوك  من  كثيرا  ذاتي  من  ونزع 
وليس كلها ألن احلج ليس بالرهان القطعي 
عن أن صاحبه تاب توبة نصوحة والدليل 

هنا .
نفس  مع  حجت  معروفة  مطربة  إن 
يف  لتغني  عادت  ما  سرعان  ثم  البعثة 
عدد  كذلك  وهناك  واملالهي  األعراس 
نفس  يف  لغاية  حجوا  ممن  املستشرقني  من 
اجتماعيا  ينطبق  األمر  كذلك  يعقوب، 
ومقاولني  كبار  جتار  من  الناس  بعض  على 
ممن يروا بأنه فور أداء املناسك ستنفتح لهم 

الدنيا بوجه جديد.
صفحات  طووا  قد  بذلك  ويصبحوا 
سوداء من حياتهم وُتحى جميع سيئاتهم 
موضوع  عن  مؤخرا  الزاوي  به  ما صرح  إن 
واملاشية  األغنام  رؤوس  يف  متمثال  البداوة 
العاصمة  فيهم  مبا  املدن  جل  غزت  التي 
اقتراب  مبناسبة  مرة(  أول  ليست  )وهذه 
على  دأبوا  اجلزائريني  األضحى، ألن  عيد 
ذلك منذ عقود وحتى أيام كانوا حتت سلطة 
االستعمار فلماذا هذه املزايدة وهل صاحبنا 
يريد أن نكون نسخة من املجتمع الفرنسي 
التحضر  ماركة  جباهنا  على  تلتصق  حتى 

والتمدن ثم ملاذا فرنسا بالذات .
مجتمع  لكل  ألنه  باملنطقي  ليس  هذا 

شعائره وطقوسه.. وماذا عن اليهود 
والبروتستان  األرذوكس  وبعض 
املتطرفني ممن يخوضون عادات غريبة 
عن البشر واإلنسانية جمعاء ملاذا ال 
سيادة  يا  التحضر  صفة  منهم  ُتنزع 

الزاوي؟.  
إن األصل يف املشكلة عند الزاوي 
وال  األغنام  رؤية  يف  ليس  وأمثاله 
إقبال املواطنني على هذه الشعيرة بل 
جوهر ولب القضية أنه أفصح وبصدق 
متناه وغير معهود عن نكرانه لكل ما 
ميت بصلة للعروبة واإلسالم، فالرجل 
وحركيته  نشاطه  اجلميع  الحظ  لو 
ميارس  كان  فقد  حصصه  يف  وتعن 
)التقية( محاوال يف كل مرة أن يرضي 
والعلمانيني  جهة  من  اإلسالميني 

املتطرفني من جهة أخرى.
أنه   كيف  معنا  اجلميع  وليالحظ 
وأين؟  األخيرة  مكنوناته  عن  أفصح 
باملفهوم  حرة  بصحيفة  كتب  فقد 
تقريبا شبه ذكي  الرجل  الليبرالي ألن 
الصحف  أغلب  بأن  مسبقا  يعلم  وهو 
املعربة تتحسس من خرجات مثل هذه 
املقدس،  التي تخدش يف  تلك  خاصة 
فالذي أطل به علينا الزاوي صراحة ال 
عرب  مثقفني  مع  يحدث  عما  يختلف 
اخلليج..ليس  إلى  احمليط  من  معروفون 
القمني  وسيد  السعداوي  كنوال  فقط 
الذي يقول يف معظم لقاءاته بأنه مسلم 

ويصلي.
من  مجموعة  مع  يجلس  جهة  ومن 
عقاب  مبوضوع  ليهزأ  التنويريني  الشباب 
اآلخرة واجلنة وحور العني بل يعتبر اخلمر 
ويوسف  البحيري  إسالم  مثل  أو  حالال 
فاطمة  أو  بتونس  الصديق  ويوسف  زيدان 
 - غيرهم  أو  شحرور  محمد  أو  الناعوري 
ألن القائمة تطول هنا ـ هؤالء ما ميكن أن 
ينطبق عليهم أنهم ليسوا شجعانا بأمت معنى 
الكلمة ألن املشكل يف شخصياتهم )ملاذا يا 
العصا من  يقال ميسكون  ترى( ألنهم كما 

النصف وليسوا أصحاب مواقف جريئة.
املجاالت  يف  التفوه  أو  الغرب  نقد  يف 
باأللفاظ  يتالعبون  ال  وكذلك  السياسية 
فقط بل باملواقف املزدوجة ال لشيء سوى 
أنهم مثقفني يعيشون يف البالد اإلسالمية، 
وكل ما يصرحون به ال يدخل إال يف سياسة 
إطالة أعمارهم الفكرية، بحيث ال يرغبون 
يف تنقية التراث فقط على املدى البعيد بل 
وخطابات  للقرآن  جديدة  قراءات  يريدون 
من  الدعوات  وهذه  الدين  لهذا  جديدة 
ناحية الشكل مقبولة لكن باطنها األصلي 

غير ذلك.
تغيير  يريدون  أنهم  املُرادة  احلقيقة  ألن 
النص القرآني جملة وتفصيال وكتابة دين 
جديد يساهمون هم فيه على طريقة كتابة 

سيناريو مشترك، بحكم أن أحكامه احلالية 
يقف  مكاننا..بل  نراوح  وجتعلنا  تعطل 
قالها  وتطورنا،وقد  تقدمنا  يف  عثر  حجر 
يوما  أدونيس  السوري  الشاعر  لوتتذكرون 
وهنا يف اجلزائر ) بأن الدين هو سبب تأخر 

األمة العربية هذه(.
أمثال  من  ليت  يا  بأنه  نقول  أخيرا 
معنا  ميارسوا  ولم  زمان  من  قالوها  الزاوي 
التمويه واللعب فوق احلبال ألن واحدا من 
فرنسا ككمال داوود أو صنصال صرحوا بها 
من البدء عن أنهم من جنود وفيالق أعداء 
اإلسالم،  وقد ُيطرح هنا سؤاال ذكيا ماذا 
من  ذكرها  مت  التي  القائمة  هذه  كانت  لو 

املثقفني العرب تعيش يف أوروبا أو أمريكا؟ 
كيف سيكون حجم وشكل تصريحاتهم ؟ 
وهل تراهم  قدعجزوا عن الذهاب والعيش 
هناك أم أن العملية مقصودة ووجودهم هنا 

يخدم أجندات من وراء البحر؟
إن دعوة الزاوي للتخلص من سلوكات 
نحن  وبراقة،  مغرية  مغلفة  دعوة  البداوة 
معه يف جانب أنها  تتعلق  بتنظيم الشأن 
العام لكننا نرفضها إذا انحرفت وخدشت 
وليدة  به واعُتبرت  ألصقت  املقدس بل  يف 
دين سماوي كرم اهلل به خير أمة أخرجت 

للناس.
بقلم: جمال نصر اهلل

لسَت أّول من يخدعنا يا سعادة 
أمين الزاوي

»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

صارة بوعياد
اجلزائر  بلدية  مسرح  وينظم 
لكل  التكوينية  الدروس  الوسطى، 
الراغبني واملهتمني يف التعلم وتطوير 
حيث  الفني،  املجال  يف  مواهبهم 
الدورات كل من محمد  يؤطر هذه 
املسرحي،  اإلخراج  يف  فرميهدي 
اإلخراج  يف  راشدي  أحمد 
يف  داود  بن  سميرة  السينمائي، 
يف  العياشي  حميدة  الكوريغرافيا، 
والصادق  املسرحي،  النص  كتابة 
بخوش يف كتابة النص السينمائي، 
على  يشرف  لعريبي  مصطفى  أما 

ورشة فن التمثيل »األداء«.
مبلغ  املنظمة  اجلهة  وحددت 
للمشاركة  جزائري  دينار   3500
يدفع  حيث  الدورات،  هذه  يف 

االشتراك كل شهر.
سنة  وتدشينه  تأسيسه  ومنذ 
2018، يساهم مسرح بلدية اجلزائر 
 500 لنحو  يتسع  الذي   الوسطى 
مقعد، إلى الرفع من مستوى الفنون 
خالل  من  العاصمة،  وتنشيط 
من  للجمهور  ثري  برنامج  تسطير 
املسرحية  العروض  مختلف  خالل 
التي  سترقى إلى مستوى تطلعات 

اجلمهور، وعمل ذات الصرح على 
املشهد  ودعم  مسرحيات  إنتاج 
مستواه  على  وتنظيم  املسرحي 
اإلخراج  تكوينية سواء يف  ورشات 

أو التعاون مع املخرجني احملترفني.
مسرح  بعث  إعادة  مت  وقد 
بلدية اجلزائر الوسطى وفق املعايير 
اإلضاءة  حيث  من  بها  املعمل 
التي  األمور  من  وغيرها  التجهيز 
املسرح  وجمال  رونق  من  زادت 
هامة  ميزانية  تخصيص  مت  حيث 
إلعادة تهيئته يف الشكل الذي هو 

عليه اليوم.

صارة بوعياد
املنظومة  »إن  غربي،  الكرمي  عبد  قال 
الثقافية والفنية حتتاج إلى إستراتيجية شاملة 
تشارك فيها قطاعات متعددة، تبدأ بالتكوين 
ثم  املتخصص  العالي  التكوين  ثم  األساسي 
بأهداف  تسيير  وقاعدة  واإلنتاج  التوظيف 
متوسطة وطويلة األمد تتجاوز امزجة الوزارات 

واحلكومات واالديولوجيات القاتلة ».
يجيب  الذي  التكوين  يف  غربي  مفيدا 
أن »يجمع وزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم 
العالي ووزارة الشباب بالتعاون مع األكادمييات 
كمادة  الفنية  التربية  إدماج  أجل  من  العاملية 
أساسية مبناهج عاملية يف كل مرحلة تعليمية، 
الدرامي  اللعب  االبتدائية  املرحلة  من 
الكوريغرايف،  واللعب  والتشكيل  واملوسيقى 
اجلسدي  التعبير  اإلعدادية  باملرحلة  مرورا 
والصوتي والتشكيلي واألشغال اليدوية الفنية 
والتذوق املوسيقى وصوال إلى املرحلة الثانوية 
الفنون  يف  متخصص  بتوجيه  تعني  التي 
موسيقى مسرح تشكيل سمعي بصري، من 

أجل بكالوريا فنية«. 
مشيرا إلى أن صنفان قائمان على أساس 
الصنف  يتجلى  والفنية،  الثقافية  املنظومة 
حسب  متخصصة  الفنون  أكادميية  يف  األول 
الفنون،  للفائزين على بكالوريا  الفنية  احلرف 
مدارس  يف  الثاني  الصنف  يتمثل  حني  يف 
النشاط الثقايف والفني ومنشطني للورش الفنية 

على  يحصلوا  لم  ملن  الثقافية  باملؤسسات 
شهادة البكالوريا. 

مبرزا أن هذه املنظومة الشاملة تكون مبنية 
إستراتيجية  وقناعات  ووسائل  مناهج  على 
وفاعلية  إرادة سياسية  وتتطلب  فلكلور  وليس 
ذوي خبرة وعلم وليس إداريني ال عالقة لهم 
جيوش  ومؤسسات  والثقايف  الفني  بالشأن 
الشعراء  بعقلية  وتسيير   CCP خدامني  من 

والشؤون الدينية والتعصب.

صارة بوعياد
الذهبية  احلنجرة  صاحبة  شابة  فنانة  حدلي  منال 
مشوارها  يف  متأثرة  اجلزائرية،  الطبوع  مختلف  تغني 
يف  حتصلت  اجلزائرية«،  »وردة  الراحلة  الكبيرة  بالفنانة 
جانفي 2020 على لقب أفضل فنانة مغاربية يف حفل 
البيضاء  دار  يف  أرت  كازا  مهرجان  فعاليات  ضمن  أقيم 

باملغرب.
وقواعدها  ألصول  تعملها  يف  منال  بدايات  كانت 
انطالقا  »شرشال«  منها  تنحدر  التي  العريقة  باملدينة 
التجربة  من  سنوات  سبع  بعد  الراشيدية،  اجلمعية  من 
زفت منال بالطابع األندلسي للمشرق العربي من خالل 

مشاركتها ببرنامج »أرب أيدول« من العام 2007.
ونالت  شهرتها  رسمت  لكن  مشاركتها  قصر  ورغم 
إعجاب اجلمهور اجلزائري، ليصبح لها محبني ومتابعني 
جماهيرية  بقاعة  فيها  تتمتع  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
معتبرة يف صفحتها عبر األنستغرام تتواصل من خاللها 

مع الفائز الذين ينتظرون جديدها يوم يعد يوم بشغف.
حترص احلسناء منال على الظهور باطالالت تالئمها 
يف احملافل الدولية والوطنية، وكذا األعراس التي تقييمها 
من خالل  باهرا  جناحا  لكونها حسناء محجبة، حققت 
الشاعرة  كلمات  من   2018 سنة  معاك«  »حتملت  أغنية 
وهيبة بوديب، أحلان مروان طبال، لتطلق أغنيتها الثانية  
التي تعدت املليون مشاهدة وشاركت بها يف العديد من 

املهرجانات واحملافل الدولية.
والتي  السالم«  مني  »عليك  أنشودة  اختارت حدلي 

حترير  ثورة  خلدت  التي  الثورية  النصوص  أشهر  تعتبر 
اجلزائر والتي تعاملت فيها مع املوزع عامر، حيث أعادتها 

بتوزيع جديد وأضافت إليها ملستها اخلاصة.

نالت لقب أفضل فّنانة مغاربية

منــال حدلـــي تحّيــي حفـــــال   
بقاعـة ابـن خلـدون السبـت الُمقبـل

ُتحّيي الفنانة منال حدلي، السبت المقبل، حفال فنيا بقاعة ابن خلدون ، من تنظيم مؤسسة فنون وثقافة لوالية الجزائر، 
لترحل بالجمهور العاصمي في رحلة موسيقية تتنوع فيها طبوع جزائرية أصيلة.

في اإلخراج والّتمثيل و الكوريكرافيا والكتابة 

دورات تكوينيــة ينّظمهـا مسـرح الجزائر الوسطـى علـى مدار السنـة

عبد الكريم غربي:

وضُع إستراتيجية شاملة للمنظومة 
الثقافيــة والفنيـة ضـــرورّي 
دعا عبد الكريم غربي الكاتب والمهتم بالشأن الثقافي إلى ضرورة وضع إستراتيجية 
شاملة للمنظومة الثقافية والفنية القائمة من أجل بكالوريا فنية قاعدتها مبنية على 

أسس ومعايير بعيدا عن المناسباتية والفلكلور.

يواصل مسرح الجزائر الوسطى في تنظيم الدورات التكوينية الموجهة للمواهب، وذلك على مدار السنة من تأطير أسماء ذات قيمة كبيرة، في اإلخراج السينمائي واإلخراج المسرحي، التمثيل، الكوريغرافيا وكتابة 
النص المسرحي والسينمائي، حيث فتحت باب التسجيالت منذ الثاني فيفري وتستمر إلى غاية 12 من فيفري الجاري.

لت  بدار الثقافة في قسنطينة ُسجِّ

أحداث ساقية سيدي يوسف محور حصة تلفزيونية 
احتضنت دار الثقافة مالك حداد بقسنطينة تسجيل حصة تلفزيونية حول أحداث ساقية سيدي يوسف من 
إعداد وإخراج سمير قنز، وذلك ترسيخا لروابط الوحدة واألخوة بني البلدين، تونس واجلزائر، وإحياء ألحداث 
العمومي بقسنطينة، حيث مت  للتلفزيون  2020. احلصة تقدمها  احملطة اجلهوية  8 فيفري  ساقية سيدي يوسف 
تسجيلها وسط ديكور تقليدي بهي ، حيث سلط املخرج الضوء على العالقات األخوية التي جتمع الشعبني والتي 
انصهرت بحكم عدة عوامل حضارية، تاريخية وسياسية وأيضا ثقافية، حصة لها الكثير من األبعاد والدالالت 
أهراس،  بن جريو من سوق  مراد  الدكتور  األستاذ  فيها  ويشارك  دليو،  أميرة  تقدمي  الفرجة.من  الكثير من  وأيضا 
التي تشترك  املناطق اجلزائرية  الفنانني من مختلف  إلى كوكبة من  العياري من تونس، باإلضافة  الشاعرة حنان 
يف أداء طابع موسيقي يجمع البلدين تونس واجلزائر، وسيتم بثها يوم السبت 8 فيفري بالقناة األرضية واجلزائرية 

الثالثة، على الساعة التاسعة ليال. 
خديجة بن دالي 

من تنظيم وكالة اإلشعاع الثقافي

فتــــح أبــــــواب الّتسجيـــل 
فــي ورشـة "الفــن الرقمــي"
أعلنت الوكالة اجلزائرية لإلشعاع  الثقايف من خالل قسم الفنون البصرية والتراث عن فتح 

أبواب التسجيل للمشاركة يف ورشة عمل "الفن الرقمي" بقيادة الفنانني الرقميني اجلزائري  سامي 
لعموتي والكندي رميي البيار.

حيث ستعقد ورشة العمل يف الفترة من 23 إلى 26 فيفري 2020 يف فيال عبد اللطيف، 
وخالل أيام الدورة، سيكون لدى املترشح الوقت الكايف لتعلم القواعد النظرية وممارسة اجلانب 

التشغيلي يف إنتاج وإنشاء أعمال فنية رقمية بتقنية تخطيط اإلسقاط الثالثي األبعاد .
يف حني على كل مترشح أن يكون لديه املعرفة الالزمة بتقنيات ثنائي األبعاد 2D  أو ثالثي 
األبعاد 3D، حترير الفيديو أو التصوير الفوتوغرايف، فضال على جهاز كمبيوتر محمول خاص به.
ويشمل برنامج ورش العمل الفن الرقمي، مرحلة قبل اإلنتاج، مقدمة خاصة بتحسني 
لتقنيات العرض يف الواقع احلقيقي، والواقع االفتراضي ورسم اخلرائط ثالثية األبعاد، حتديد 
منهجية ليقوم فريق العمل بإنتاج عمل خاص بهم يف نهاية الورشة، ويجدر الذكر أن يوم 20 

فيفري املقبل أخر يوم الستقبال املترشحني.  
صارة. ب
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السجن 99 عاما لمغني راب استأجر 
قاتال إلنهاء حياة والدته

سعد لمجرد مع شيرين 
وصابر الرباعي في عمل 

فني ضخم
يستعد الفنان املغربي سعد ملجرد للمشاركة يف أوبيريت 
عربي ضخم يجمع أملع جنوم الوطن العربي من بينهم صابر 
الرباعي، شيرين، راغب عالمة، أصالة، ولطيفة التونسية.

األوبيريت يحمل عنوان » صناع األمل« وقد كشف 
الفنان التونسي صابر الرباعي عن تفاصيله خالل حلوله 

ضيفا بإذاعة » موزاييك fm« التونسية، وقال إن كل 
الفنانني مذكورين سلفا أكدوا مشاركتهم املجانية يف هذا 

العمل ذو الطابع اإلنساني والذي سيكون برعاية دولة 
اإلمارات.

من جهة أخرى، يستعد سعد ملجرد لطرح كليب جديد 
بالتعاون مع فرقة فناير، وقد قام بتصوير الكليب يف مراكش 

حتت إدارة املخرج عبد الرفيع العبديوي. 

الفيدرالية  احملكمة  صدرت 
حكما  شيكاغو  يف  األميركية 
مغني  عاما ضد   99 ملدة  بالسجن 
بعد  وذلك  ويلسون،  كومان  الراب 
إدانته بتهمة قتل والدته، إذ أصدر 
ستانلي  كوك  مقاطعة  يف  القاضي 
مغني  بسجن  حكما  ساكس، 
باسم  أيضا  يعرف  الذي  الراب، 

»يونغ كيو سي«، 99 عام.
بسجن  أيضا  القاضي  وقضى 
ملدة  سبنسر  يوجني  املأجور  القاتل 
100 عام بتهمة قتل يوالندا هوملز، 

والدة كومان، يف العام 2012.
وهو  ساكس،  القاضي  وقال 
قاعة  يف  املرتفع  مقعده  من  يحدق 

ويلسون،  من  كل  يف  احملكمة 
عاما،   30 اآلن  العمر  من  البالغ 
ما  لوصف  »الكلمة  إن  وسبنسر، 
حدث هي قتل األم، أي أن يقتل 
ذكرته  ما  بحسب  والدته«،  املرء 
تاميز«  صن  »شيكاغو  صحيفة 

األميركية.
املغني  أن  السجالت  وأظهرت 
سحب ما يقرب من 70 ألف دوالر 
األشهر  يف  والدته  حسابات  من 
التي تلت مقتلها، وأنفق املال على 
سيارته  وعّدل  املبهرجة،  املالبس 
حيث أضاف أجنحة على مركبته 
من نوع فورد موستانغ التي اشترتها 

له الضحية. 
يستعد الفنان املصري هاني شاكر لعمل جديد ملناسبة عيد احلب، 
وهو عبارة عن ديو يجمعه بالفنانة املصرية ريهام عبد احلكيم، األغنية 
حتمل عنوان »عيد احلب«، وهي كلمات احمد شتا وفكره وحلن وليد 

منير وتوزيع أسامه كمال.
ومن ناحية أخرى، كان كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن 

عمل جديد يجمعه بشاكر، إذ نشر عبر صفحته اخلاصة، 
عددًا من مقاطع الفيديو التي جتمعهما من داخل 

ستوديو التسجيل، أثناء وضع شاكر صوته على أغنية 
باللهجة اللبنانية من أحلان توفيق.

وعّلق مشيرًا إلى إنتهائهما من تسجيل أغنية 
بعنوان »كيف بتنسى« من أحلانه، يف أول تعاون 

بينهما.

تامر حسني يشارك في مهرجان الموسيقي بجدة
حسني،  تامر  الفنان  أعلن 
استعداده إلحياء حفل غنائي ضخم 
 27 يوم  السعودية  العربية  باململكة 
فبراير اجلاري، مبشاركة املطرب العاملي 
فعاليات  ضمن  وذلك   Akon
مهرجان JTTX املوسيقي يف مدينة 

جدة.
الشخصي  تامر عبر حسابه  ونشر 
احلفل،  بوستر  بوك،  الفيس  مبوقع 
مبشاركتي  سعيد  قائال:  علية  وعلق 
الفعاليات  أكبر  من  حدث  يف 
 JTTX باململكة السعودية مهرجان

املوسيقي” يف جدة يوم27 فبراير.
يف  حاليا  متواجد  تامر  أن  ويذكر 
شيحة  حال  النجمة  مع  السعودية 
لتصوير  الكدواني  ماجد  والفنان 
أنا«،  »مش  اجلديد  فيلمه  مشاهد 
الفنان  مع  مشاهد  عدة  بتصوير  وقام 
انضم  الذي  املالكي،  فايز  السعودي 

إلى قائمة جنوم شرف الفيلم.

الدار البيضاء تنظم أكبر مهرجان 
دولي لفن الطبخ في العالم 

لفن  األول  الدولي  املهرجان  فعاليات  املغربية  البيضاء  الدار  مدينة  تستضيف 
يعد احلدث  والذي  املهرجان  املقبل،  مارس   8 و   6 بني  الفترة  وذلك يف  الطبخ 
األضخم من نوعه فيما يخص فن الطهي يستضيف عدد من أشهر الطباخني يف 
العالم وعدد من أشهر الطهاة املصريني، بينما يكرم هذا العام املطبخ األفريقي. 
املغربية  الزراعية  للمنتجات  معرض  املهرجان  هامش  على  سيقام  كما 
املختلفة والتي ميكن توظيفها يف األطباق العاملية املميزة، سهام الفايضي، 
الصعيد  على  اليوم  ميثل  أصبح  الطبخ  فن  إن  قالت  املهرجان  مؤسسة 
الدولي نقطة جذب مهمة وحيوية الستقطاب السياح. لكن استثمار 

املغرب يف هذا اجلانب يبقى متواضعا.
أضافت الفايضي أن هذا املهرجان يهدف لتعزيز دور املطبخ 
لغنى  الترويج  عبر  السياحي،  لالستقطاب  كوسيلة  املغربي 
لسياحة  الدولية  اجلمعية  وفق  املغربي«،  املطبخ  تراث 
مطردا،  منوا  يشهد  السياحة  من  النوع  هذا  فإن  الطعام، 
خاصة مع ازدياد القنوات التي تساعد على التعريف به 
مثل القنوات الفضائية املتخصصة واألفالم الوثائقية 
تستعرض  والتي  املتخصصة  واملدونات 
الكثير من وجهات السفر املميزة حملبي 
الطعام، وهو ما أدى إلى ازدياد هذا 

النوع من السائحني.

هاني شاكريصدر فيديو غنائي  
بمناسبة عيد الحب
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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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عنها  نسمع  بقينا  التي  تلك  وليس 
عنها  ونحفظ  محاكمنا  بها  متتأل  اليوم 
تلك األرقام املفزعة عن حجم ظاهرتي 
الزوجية. واخليانات  واخللع  الطالق 
من  الليلية  املالهي  داخل  يحدث  وما 
عالقات هي أقرب إلى احليوانية املميعة 
تلهم  لم  كلثوم  أم  اإلنسانية.  إلى  منها 
حتى  بل  العاديني  العرب  األفراد  فقط 
والنقاد. واألطباء  واألدباء  الساسة 
وكذا الطبقات الراقية البرجوزية وكذلك 
كال  ومن  احلال   ميسورة  الكادحة 
لكل  حيا  مضربا  .وصارت  اجلنسني 
العاطفية  العالقات  قيمة  يعرف  إنسان 

الصادقة.
وتعامل  احتضنها  التي  السيدة  هذه 
وامللحنني.بقيت  الشعراء  كبار  معها 
العربي  الوجدان  يف  خالدة  ظاهرة 

أصبحت  مغربه.بل  إلى  مشرقه  من 
أجل  من  اجلميع  إليه  يعود  مرجعا 
وجتارب  معاني  منبعه  من  يتعلموا  أن 
الوفاء  أنواع  بكل  املكلل  اخلالد  احلب 
الغناء  أن  واإلخالصوالصدق.وكيف 
ما هو إال وسيلة لترجمة اآلالم واملواجع 
هذا  سر  ذلك.ويكمن  عن  املترتبة 
األغنية  أي  بقيت   لكونها  االجنذاب 
مرتبطة ارتباطا وثيقا باملشاعر اجلياشة.
يف  أثره  يترك  احلر  صوتها  نوعية  وأن 
الذاكرة كذلك.خاصة لدى فئة األكثر 
إحساس وعرفانا بقيمة النفس والطرف 
اآلخر...وصناعة بينهما جسرا خالصا 
من  كثير  واإلحترام.وُيجمع  املودة  من 
ليس  كلثوم  ألم  اإلستماع  أن  املتتبعني 
.أولها  ودب  هب  من  متناول  يف  هو 
للموسيقى  ذواقا  املرىء  يكون   أن 

الهادفة املشحونة بأحاسيس  والكلمات 
شاعرية.يدخل مجملها يف عالم الثقافة 
املوسيقية والرومنسيات التي تعني حب 

الطبيعة واجلمال والفن
صوت أم كلثوم )كوكب الشرق( لم 
يكن هو كل شيء فكثير من األصوات 
لكنها  اليوم  بها  متور  الساحة  نرى 
تستنسخ وتكرر نفسها بل تدور يف نفس 
والهالة  قوة شخصيتها  ولكن يف  احملور. 
من  طبعا  بها.وهي  حتيط  كانت  التي 
صنع الذين كانوا يتعاملون معها خاصة 
عبد الوهاب وبليغ حمدي  والسنباطي 
وشوقي  رامي  أحمد  وكذا  التلحني   يف 
منوالها  على  سارت  .وقد  القصيدة  يف 
احلناوي   كميادة  األصوات  من  الكثير 
الرومي.  وماجدة  أحمد   وفايزة 
هذه  يف  العظيم  السر  بأن  لنقول  نعود 

الفن  من  جعلت  أنها  وهي  الشخصية 
الغنائي رسالة قوية وبليغة لترسيخ كثير 

من القيم لألسف 
العالم  هذا  يف  بدأنا  الشديد 
رويدا  نفتقدها  املتسارع  التكنولوجي 
إلى  ماهو  أغانيها  إلى  رويدا...وعودتنا 
األيقونة  هذه  عظمة  على  يدل  مؤشر 
بدواخلنا  ما  بهما  نتبطن  الذي  والرمز 
من مشاعر جتاه كل ما نحبه من صفاء 
األغاني  بأن  نسيان  دون  وإخالص 
الوطنية التي كانت للكلمة املعبرة فيها 
السر  أن  .غير  لها  مثيل  ال  وطاقة  قوة 
األحلان  قوة  يف  أشرنا  كما  احلقيقي 
وطريقة توزيعها وبنسق منتظم وشفاف.
وليس مجرد فوضى وحشو والتركيز على 
بدال  البطن  تهز  التي  واألهازيج  الطبول 

من الوجدان واخلاطر...... 

    بقلم :جمال نصراهلل شاعر وصحفي جزائري 	

المرأة التي وّحدت العرب؟

ما زلنا كأمةعربية تعيش في هذا العصر نعود في كل أفراحنا ومآسينا إلى روائع هذه السيدة)أم كلثوم( والتي حفظت 
القرآن  منذ صغرها.وتم اكتشافها من طرف المشايخ لتصبح بعد ذلك ليس فقط صاحبة الصوت الفذ وإنما قامة شامخة 

نتعلم منها البكاء والحسرة والشك والوفاء والغدر والغيرة وكل ما تترتب عليه العالقات العفيفة.

في ذكرى وفاة سيدة الطرب العربي 04 فيفري 1975



الُفحوص بّينت أّنهم مصابون بزكام الُفحوص بّينت أّنهم مصابون بزكام 

إجــالُء تالميـــذ بقسنطينـــة إثــــَر إجــالُء تالميـــذ بقسنطينـــة إثــــَر 
اشتبـــاه فــي حالتهــم الّصحّيــةاشتبـــاه فــي حالتهــم الّصحّيــة

 تدخلت مصالح احلماية املدنية لوالية قسنطينة، نهاية األسبوع املنقضي، بإكمالية أحمد عمار بورغود بعني سمارة، من 
أجل إجالء 22 تلميذا عن املتوسطة ونقلهم إلى مستوصف البلدية، حيث كان التالميذ الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 

سن، يعانون من حمى شديدة.
وبعد إجراء فحص أولي من طرف أطباء املستوصف، تبني أن األعراض التي ظهرت على التالميذ هي أعراض الزكام. يذكر 

أن مصالح احلماية املدنية سخرت 5 سيارات إلجالء التالميذ.
هذا، وقد مت تسجيل احلالة نفسها بثانوية أحمد باي، حيث ظهرت األعراض نفسها عند 7 تالميذ، جرى نقلهم إلى العيادة 

لتلقي الفحص، وهو ما حصل أيضا يف متوسطة عمار بلحرش ببلدية ابن باديس بقسنطينة، حسب ما أوردته مصادر »أخبار 
الوطن«، التي أكدت إجالء 6 تالميذ بعد فحصهم من طرف أطباء الطب املدرسي، الذين راودتهم شكوك بإصابتهم باليرقان 

املعروف يف الوسط الشعبي بـ »الصفاير.
 خديجة بن دالي
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وزير الّداخلية:

األمــُن ُمستعـدٌّ للّتصـدي لكـّل أنـواع الَجريمـة 
أول  بلجود،  كمال  العمرانية،  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  أشاد 
أمس خالل حضوره مراسم توزيع مقررات تخصيص سكنات بصيغة البيع باإليجار 
لفائدة 143 موظَف شرطة وذوي احلقوق واملتقاعدين، مبستوى جاهزية قوات الشرطة. 
وأبرز أن هؤالء على أمت االستعداد للتصدي بكل احترافية ملختلف أنواع اجلرمية والعمل 
البشرية  التعبئة  جتنيد  يسلتزمان  املواطن  أمن وسالمة  أن  مضيفا  منها،  الوقاية  على 
املواطن،  القانون يف خدمة  التقنية احلديثة، مبا يسمح تكريس دولة  املؤهلة واعتماد 
ودولة حديثة ذات جناعة وشرعية. وأبرز الوزير أن الدولة يف ظل التغيرات الداخلية 
واخلارجية حترص على تعزيز ومتكني مؤسسة األمن الوطني أكثر فأكثر، على مستويات 

تنظيمية وهيكلية وبشرية، مبا يسمح ضمان بسط النظام العام.
من جهة أخرى، أشاد خليفة أونيسي املدير العام لألمن الوطني بالدعم الدائم 
الذي تخصصه الدولة جلهاز األمن الوطني لتمكينه من أداء مهامه يف أحسن الظروف 

ولضمان جاهزيته.
واعتبر أونيسي زيارة بلجود حافزا ملنتسبي األمن الوطني يشجعهم على املزيد من 
األداء املهني. كما حث أونيسي، يف بيان للمديرية العامة لألمن الوطني، كافة قوات 
والنزاهة  والعزمية  املهني  وااللتزام  االعتزاز  تبعث  التي  اجلهود  مواصلة  على  الشرطة 
والسهر على إنفاذ القانون مبا يضمن حماية املواطن وممتلكاته، والعمل على مكافحة 

كل أشكال اجلرمية وتبني العمل التوعوي واجلواري للوقاية منها.
ورؤساء  إلى جانب مدراء  اجلزائر يوسف شرفة،  والي والية  املراسم   كما حضر 
مختلف  من  وعناصر  وإطارات  الوسط،  ناحية  واليات  أمن  ورؤساء  مركزية،  مصالح 

تشكيالت قوات الشرطة.
 رحمة عمار

بلسان عبد العزيز تويقر 

الّدبلوماسّية.. 
سالح الَجزائر 
القـــــوّي 

الطارف

استقالـُة 11 عضًوا بمجلس 
بلدية الّسوارخ الُحدودّيـة 

 أقدَم 11 عضوا باملجلس الشعبي لبلدية السوارخ احلدودية، 
أمس األول، على االستقالة يف مداولة رسمية مت تسليمها إلى والي 

الوالية )بن عرعار حرفزش( عن طريق رئيس دائرة القالة.
وقد جاءت هذه التطورات يف بلدية شهدت انسدادا منذ توقيف 
رئيسها حتفظا يوم 19 سبتمبر 2019، إثر متابعته قضائيا بتهم تخص 

سوء التسيير واستغالل السلطة، ليتم استخالفه بعضو آخر من 
الكتلة احلزبية نفسها )حزب جبهة التحرير الوطني(. إال أن هذه 

ر عودة األمور باملجلس إلى طبيعتها، حيث دخل  التغييرات لم تيسِّ
أعضاؤه املنتمون إلى حزبي األفالن واألرندي املُشكَلني لتركيبة 

املجلس يف خالف مزمن، لتفضي األحداث إلى استقالة جماعية 
مبرزة انسدادا حقيقيا جنم عنه رفض املصادقة على جميع املداوالت، 

يعود بعضها إلى ما قبل توقيف رئيس البلدية.
ومع استقالة أعضاء املجلس، تبقى البلدية احلدودية يف معزل 

عن التنمية وسط جمود اخلدمات ؛ ما جعل املواطنني يعانون 
ين يف سبيل حّل مشاكلهم. األمرَّ

محمد الرشيد قوبع

 غاَبت اجلزاِئُر عن الّساحة 
وليِة سنواٍت وَسنواٍت بِفعل  الدُّ

عوَنة التي َمّيزت َتعاطي  الرُّ
ُحكومات بوتفليقة امَلريض مع 
ُمختلِف امُلستجّدات، واتخَذت 
يف الَغالب ِمن سياسِة رّد الِفعل 
ِمنهاًجا بعد أن كانت مخاِلفًة 
لذلَك متاًما، وإن أمكَن تفسيُر 

يٍب  ذلك ِبا حدَث من َتغيِّ
لوزارة اخَلارجّية التي ارتبَطت 
يف الَواقِع ُبتالزمِة بوتفليقة، 

ه الوحيُد  الّذي كاَن يَرى أنَّ
امُلؤَهل ألن يكوَن صوَت اجلزاِئر 

خارجًيا؛ ُمرتكزا على إرِث 
سنواِت الُبومدينّية. وِعشَنا 

فتراٍت َحرجًة أثناَء االعتداِء 
الِفرنسّي على َمالي، واالرتباَك 
ا حدَث يف ُسوريا  يف امَلوقِف ِمّ

وَتطاول دبلوماسّية امَلخزن 
على اجلزاِئر ومواِقفها. 

عف، مَتّسكت   ورغم ذلك الضُّ
اجلزائُر ببادَئ الّسياسة 

اخَلارجّية التي َتعتِمد احِلياَد 
وعدَم الّتدخِل يف نزاعات 
وِل األخرى. وكاَن لهذا  الدُّ

الَفراِغ َتِبعاته يف ليبيا وَمالي 
خاصُة؛  غيَر أّن َخلع بوتفليقة 

ير الذي حصَل بعدُه  والّتغيِّ
مباشرًة إثَر َحراك اجتماِعّي 

كان من َنتيجِته إحالُة ِعصابة 
بوتفليقة على ِسجن احَلّراش، 

عادت الّدولُة اجَلزائرّية إلى 
الَواجهِة رغَم أنِف ِفرنسا 

الّتي حاولت - بشكٍل أو بآخَر 
نسيِق مع  - عرقلَة ذلك بالتَّ

امَلخزن. وكان إلجراِء انتخاباٍت 
يد عبد  رئاسّية فاَز فيها السَّ

املجيد تبون، ُبرافقٍة ذكّية من 
يش الوطني الّشعبي  ِقبل اجلَّ

للمسار االنتقالي، أثَرُه الواِضَح 
فِخ  على إعاَدة بعِث الّروح والنَّ
يف وزارة اخَلارجّية؛ وبالّتالي 

ك الّدبلوماسّية ِوفًقا  َترُّ
مِلبَدأ الُهجوم، وبعيًدا عن ِفكرة 

الَكراِسي الّشاغَرة. وكاَن من 
َنِتيجة ذلك ما َشِهدناه من 
ُمحاوالِت َلمِّ َشمل الُفرقاء 

الّليبيني. 
 ورغَم الّتأخر الَكبير الذي 

َعرفتُه الّدبلوماسية، متّكَنت 
اجلزائُر من استعادِة زَمام 

امُلبادرة، ورّبا ما ُيطمِئن أكثَر 
يف هذه الّنقطة هو ما جاَء يف 

الَبيان الذي أعقَب اجتماَع 
مجلِس الوزراء بخُصوِص 
ُمخّطط َعمل احُلكومة، 

والذي أّكَد أّن هذا امُلخّطَط 
»يعتمُد سياسًة خارجّية 

نِشطًة وسابقَة التأِثير، تنتِهُج 
دبلوماسّيًة أكثَر فّعالية يف 

املجال االقتصادي والّثقايف، 
ومتنُح األولوّيَة للحواِر يف َحّل 

زاعات، كما ُتولي عنايًة  النِّ
خاصًة إلفريقيا، فضاًل عن 

االهتماِم باجلالّية اجلزائرية 
يف اخلارِج وإشراكها يف َمسار 

الّتجديد الَوطني«. 
ُص فعاًل   هذه الفقرُة تلخِّ

ما ُيكن أن َتكون عليه 
الّدبلوماسية يف ُمختلف 

امَلجاالت، والتي َترتِكُز على 
ثالثِة دعائَم )اقتصادية - 

ثقافية - سياسية(، فهل نشهُد 
يف قاِدم األّياِم والّسنوات عودَة 
الّزخِم الّدبلوماسي اجلزائري؟

أدرار

لجنــٌة للوقـوف على عملية 
ــرب التزويـد بميـاه الشُّ

 أمر وزير املوارد املائية أرزقي براقي بإيفاد جلنة وزارية إلى أدرار من 
أجل الوقوف على عملية التزويد باملياه الصاحلة للشرب والتطهير.

وأبرز بيان الوزارة، يوم أمس، أن اللجنة ستستهّل مهامها اليوم 
السبت، كما ستعمل على إحصاء أهم النقاط السوداء واإلطالع على 

الصعوبات التي تعرفها الوالية يف هذا املجال.
ق.و

القصوى

º17
الصغرى

 º07
إنهاُء مهام َمندوب تونس الّدائم لَدى األمم الُمتحدة وَمجلس األمن

 كشفت الرئاسة التونسية، أمس اجلمعة، عن إنهاء مهام املنصف البعتي مندوب تونس الدائم لدى األمم املتحدة ومجلس األمن،.
وأرجعت الرئاسة التونسية، يف بيان لها، أن سبب إنهاء مهام »البعتي« هو »غياب التنسيق والتشاور بينه وبني وزارة اخلارجية من جهة، وبني ممثلي الدول العربية 

واإلسالمية باملنظمة األممية من جهة ثانية«.


