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 ثقافــُة الحـــوار. .
 الفريضــة الَغائبـــة

 احلواُر هو نوع من أنواع اخِلطاب
 اإلنسانّي؛ وقد يكون يف مختلف

 املواضيع االجتماعّية والسياسّية
 واإلنسانّية وغيرها؛ فهو شكٌل من
 أشكال اخلطاب الديني والثقايف

 والسياسي واالجتماعي. وقد
 ُيعّرف احلوار بأّنه فٌن من فنون

 الكالم وامُلادثة، وصيغة من
فاهِم بطرق واصل والتَّ  صيغ التَّ

 حضارية راقية، وأسلوٌب من
 أساليب العلم واملعرفة، ومنهج من

.مناهج الوعي والثقافة

06

03
 شهٌر عن تنصيب عبد المجيد تّبون

المشاوراُت تعيد الّروَح للّرئاسة 
فـي انتظـار التزامـات الّرِئيس

13
الجزائــــُر تتعــــــّرف 
الّيــوم علـى ُمنافسيهــا

َحصرها في الُمعتمدِة فقط

شيتـــور ُيغربـــل أنشطـة 
الجمعيـــات الُطالبيـــة

 دعت وزارة التعليم
 العالي والبحث

 العلمي إلى
 ضرورة الّتأكد من
 قانونية طلبات

 اجَلمعّيات الطالبية
 لتنظيم األنشطة

 والّتجمعات، والّسهر
 على أن يقتصر ذلك

 على اجلمعيات
.امُلعتمدة دون ِسواها

 صّنفتها منظمُة »الفاو« ضمَن التُّراث الزراعي الَعالمي

بساتيــُن الّنخيـل أو الغـوط .. 
يح!  ثروة الّسوافة في مهبِّ الرِّ
ت العديد من اجلمعيات املهتمة بالّتراث بوادي سوف ناقوس   دقَّ

 اخلطر، بعد التراجع الكبير يف عدد بساتني النخيل املزروعة
 وفقا للطريقة التقليدية املعروفة بـ«الغوط«، والتي كان عددها

.قبل عشرين سنة 10 آالف غوط

06
 تبسة

مستثمــٌر َيدخـل
 فــي إضــراٍب
 عـن الطعــام

10
 غليزان

 وحـــدٍة 2300
 سكنّيــة شاغــرٌة
تنتظـر الّتوزيــع

05
 وهران

يـــِن  هــالُك عسكريَّ
جرفتُهما مياه الَبحــر 

بالقاعـدة البحرّيـة

 قرعُة تصفّيات كأس العام - قطر 2022

02

تمسُّ أكثَر من 10 آالف منصٍب في قطاع الّتربية

َوظائف..ال مستقبل َوظائف..ال مستقبل لها!لها!

04

 د.عز الدين معزة 	23

املساِعدون الّتربويون وامُلساعدون الّرئيسيون زائلوناملساِعدون الّتربويون وامُلساعدون الّرئيسيون زائلون
امَلخبرّيون ومعلمو األساسي والّتقني معنيونامَلخبرّيون ومعلمو األساسي والّتقني معنيون



02
أخبار السياسة

لنُدن  تعتزم االستحواَذ على االستثمار بالقارة السمراء 2022

انطالق الِقّمة »البريطانية – اإلفريقية« 
بلندن  بمشاركة الجزائر
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موفق  رباح
قمة  لندن،  يف  االثنني   أمس  انطلقت، 
بحضور  البريطانية،  اإلفريقية  االستثمار 
فرحات  واملناجم   الصناعة  بوزير  ُمثلة  اجلزائر 
أمس  بريطانيا،  إلى  وصل  الذي  علي،  آيت 
األول األحد، و يترأس القمة مناصفة الرئيس 
الوزراء  ورئيس  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 

البريطاني »بوريس جونسون.«
وإلى جانب السيسي و«جونسون«، يشارك يف 
حكومات  ورؤساء  زعماء  من   53 نحو  القمة 
الدولية  املنظمات  ورؤساء  اإلفريقية،  الدول 

وكبريات الشركات البريطانية واإلفريقية.
وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على فرص 

االستثمار يف إفريقيا وتعزيزها، ورفع معدالت 
حيث  السمراء،  بالقارة  البريطاني  االستثمار 
صفقات  إبرام  القمة  تشهد  أن  املقرر  من 
استثمارية كبرى يف مجاالت متعددة كالطاقة 

وصناعة البتروكيمائيات.
وتسعى بريطانيا لكي تكون أكبر مستثمر من 
األفريقية  بالقارة  الصناعية  السبع  مجموعة 
اتخاذ  خالل  من   ،  2022 عام  بحلول 
إجراءات تستهدف تعزيز التجارة بني اجلانبني 

وزيادة استثماراتها بالقارة السمراء.

من  املزيد  إلبرام  َع  التوسُّ علينا  جونسون: 
االتفاقّيات

الوزراء  رئيس  جونسون«   »بوريس  قال  و 
الشراكة  يف  اجلديدة  البداية  إن  البريطاني  
العملية بني بريطانيا والقارة األفريقية شديدة 
، ملفًتا إلى أن  االجتماع يعد األول  بني بلده 
والدول اإلفريقية، مؤكًدا على أنه حان الوقت 

للعمل اجلديد والشراكة مع إفريقيا.
يف  ألقاها  التي  كلمته  خالل  وأضاف،  
البريطانية  القمة  أعمال  انطالق  فعاليات 
املاضيني  العامني  إنه خالل  اإلفريقية أمس، 
للتعرف  اإلفريقية  الدول  من  عدد  بزيارة  قام 
أعمال  هناك  أن  إلى  مشيًرا  طبيعتها،  على 

مهمة وسباق محتدم يف الدول اإلفريقية.

احلماية  مصالح  رفقة  الصحة  وزارة  نظمت 
االختناق  من  الوقاية  حول  ندوة  املدنية 
الوطني  باملعهد  الكربون  أكسيد  أحادي  بغاز 
للصحة العمومية، خاصة بعد األرقام املرعبة 
التي نشرتها مصالح احلماية املدنية والتي راح 
إسعاف  فيماجرى  شخصا،    32 ضحيتها 

363 حالة منذ بداية  الشهر احلالي فقط.
وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  رت  وذكَّ
املستشفيات  بأهم اإلرشادات واالحتياطات 
االختناق  ظاهرة  من  للحدِّ  اتخاذها  الواجب 
على   - األولى  بالدرجة   - مؤكدة  بالغاز، 
التدفئة  ألجهزة  السنوية  املراقبة  ضرورة 
متخصص  طرف  من  املاء  تسخني  وأجهزة 

أجهزة  استخدام  عدم  إلى  إضافة  مؤهل، 
الغرف  يف  إال  املتنقلة  االحتياطية  التدفئة 
متقطعة،  فترات  وعلى  اجليدة  التهوية  ذات 
وعدم تشغيل محرك السيارة يف  مرآب مغلق، 
التدفئة  استخدام  أجهزة  تعليمات  واحترام 

والتسخني.
 كما حّذرت الوزارة من استخدام أجهزة غير 
الطهي   فرن  مثل  التدفئة  لغرض  مخصصة 

والكانون  والطابونة.
و أفاد املكلف باإلعالم على مستوى احلماية 
على  جهته،  من  برناوي،  نسيم  املدنية 
حتفهم    لقوا  شخصا   32 بأن  الندوة  هامش 
بسبب االختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون 

تسخني  وأجهزة  التدفئة  أجهزة  من  املتسرب 
املاء منذ بداية شهر جانفي،  فيما مت إسعاف 
شخصا   145 لقي   حني  يف  شخصا،   363
إنقاذ  وجرى  املنقضي     العام  مصرعهم  
سبب  أن  برناوي  وأوضح    . آخرين   2000
املادة  هذه  تسرب  عن  ناجت  املتكررة  احلوادث 
والضحايا  الوفيات  أرقام  ارتفاع  وأن  السامة، 
يأتي بالرغم من احلمالت التوعوية التي تقوم 

بها مصالح احلماية املدنية .
صفية نسناس

أمس  يوم  اجلزائري،  األحمر  الهالل  أطلق 
لفائدة   جديدة   تضامنية  عملية  االثنني، 
هذه  انتقلت  حيث  الليبي؛   الشعب 
بفضل  جوي  جسر  عبر  اجلديدة  املساعدات 
الوسائل العسكرية للجيش الوطني الشعبي.

اجلزائري  األحمر  الهالل  رئيسة  أوضحت  و 
إذاعية،  تصريحات  بن حبيلس، يف  سعيدة 
مبادرات  ضمن   تندرج  العملية  هذه  أن 
املعاناة  إلى تخفيف  الرامية  رئيس اجلمهورية 
أن  مضيفة  الشقيّق،  الليبي  الشعب  عن 
تتكون  و  طن،   100 فاقت   املساعدات   
أساسا من مواد غذائية وأدوية وألبسة و خيم 

و مولدات كهربائية.
يف  أكدت،  قد  اجلمهورية  رئاسة  كانت  و 
التي  املساعدات اجلديدة  أن هذه  لها،   بيان 

الليبي  الشعب  لفائدة  ماثلة  سبقتها عمليات 
نابعة من أواصر األخوة التي تربط الشعبني و 
تنم عن التعاطف و االحترام اللذين يكنهما 
ويأتي  الليبي.   للشعب  اجلزائري  الشعب 
حكومة  اجلزائر  التزام  عن  تعبيرا  القرار  هذا 
احملدود  غير  و  املشروط  غير  بالتضامن  وشعبا 
جتاوز  على  ملساعدته  الليبي  الشعب  مع 
الظرف الصعب الذي مير به؛  من خالل حل 
توافق بني جميع  ليبي داخلي يكون موضوع 
مكونات الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخل 
أجنبي.  و كانت قافلة تتكون من 70 طنا من 
املواد الغذائية و األدوية و األغطية قد انطلقت 
يوم 13 جانفي األخير لفائدة الشعب الليبي.
و مبناسبة هذه العملية،  وّقَع الهالل األحمر 
اجلزائري و نظيره الليبي اتفاقية شراكة تهدف 

املنظمتني  بني  التعاون  دعم  آليات  بعث  إلى 
اإلنسانيتني،  كما يهدف االتفاق ألن يكون 
الطرفني  التزام  يعكس  الثنائي  للتعاون  إطارا 
بتعزيز الشراكة سيما يف املجال اإلنساني من 
تنسيق  و  اخلبرات  و  التجارب  تبادل  خالل 

البرامج،  كٌل يف مجال اختصاصه.
قدرات  تطوير  إلى  أيضا  االتفاق  يرمي  و 
الليبي  نظيره  و  اجلزائري  األحمر  الهالل 
تبادل  و  تكوينية  دورات  تنظيم  خالل  من 
و  اإلنساني  املجال  يف  املعلومات  و  اخلبرات 
الهجرة  ظاهرة  احتواء  بغية  األعمال  تنسيق 

غير الشرعية.
صفية. ن

تّبون يلتقي وفًدا إعالميا الّيوم 
اليوم  مبقر رئاسة اجلمهورية، وفًدا إعالمًيا يضم  تبون،  يلتقي رئيس اجلمهورية  عبد املجيد 
عدًدا من مدراء ومسؤولي املؤسسات اإلعالمية العمومية واخلاصة، حسب  بيان سابق لرئاسة 

اجلمهورية.
وأبرز البيان ذاته أن هذا اللقاء سيكون »فرصة لتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف قضايا 
الساعة التي تشغل باله داخلًيا وخارجًيا«. ويدخل هذا اللقاء ضمن التزامات رئيس اجلمهورية 

بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسائل اإلعالم، بحسب تصريحاته السابقة. 
كما قال البيان إّن  اللقاء سيكون متبوًعا بلقاءات دورية مبجموعات أخرى من رجال اإلعالم 

ومسؤولي املؤسسات اإلعالمية.
بــ« إجراءات حتقيق حرية  التزاًما   54 املتضمن  االنتخابي  برنامجه  تعهد يف  قد  تبون  كان  و 

الصحافة وتعزيز الدميقراطية التشاركية التي يكون فيها املواطن طرًفا فاعاًل«.
موفق رباح

الَجزائر ُتشارك في منتدى »دافوس« االقتصادي 
الذي ينظم  العاملي  بوفد وزاري رفيع املستوى يف منتدى »دافوس« االقتصادي  تشارك اجلزائر 
اليوم الثالثاء وإلى غاية 24 جانفي اجلاري،  مبشاركة أكثر من 160  بسويسرا،  اعتباًرا من 

رئيَس دولة و رئيس حكومة.
ق.و

 

لودريان يزوُر الجزائر الّيوم 
يزور وزير اخلارجية الفرنسي »جان إيف لودريان« اجلزائر الّيوم، لبحث تطورات امللف الليبي يف 

سياق احلراك الدبلوماسي الهادف إلى استئناف احلوار بني أطراف األزمة.
وتعد زيارة »لودريان« أّول زيارة ملسؤول فرنسي إلى اجلزائر منذ تنصيب رئيس اجلمهورية عبد 
املالي،  امللف  إلى  باإلضافة  الليبي رأس األولويات  امللف  أن يحتل  ح  يرجَّ فيما  تبون،  املجيد 
بحسب  االقتصادي،  والتعاون  األشخاص،  تنقل  حرية  حول  الثنائية  امللفات  عن  ناهيك 

املصادر الفرنسية.
ق.و

ُمثول يوسفي وغول أمام الُمستشار المحقِّق بالَمحكمة الُعليا
َمُثل، يوَم أمس، أمام املستشار احملقق باحملكمة العليا كلٌّ من وزير األشغال العمومية والنقل 

السابق عمار غول والوزير السابق للصناعة  يوسف يوسفي.
ووفق مصادر قضائية،  فإن التحقيق مع املتهَمنِي سيشمل  االمتيازات املمنوحة لرجل األعمال 
قطاع  يف  امتيازات  وكذلك  السيارات  لتركيب  »هيونداي«  مصنع  يف  طحكوت  الدين  محي 

الّنقل.
ق.و

يــر   شركــــة مختلطـة »جزائريــة - إسبانيـــة« لتنظيــم السَّ
تّبون يدعو لفكِّ االختناق المروري عن الَعاصمة

دعا رئيس اجلمهورية  عبد املجيد تبون  التخاذ اإلجراءات الالزمة  قصد فك االختناق املروري 
عن اجلزائر العاصمة. وأمر،  بهذا اخلصوص، باالستعانة باخلبرات املتوفرة عبر العالم، إليجاد 

حلول لهذا املشكل.
و  اجلماعي  النقل  تنظيم  عدم  إلى  العاصمة  يف  املروري  االختناق  مشكلة  أوعزوا   املختصون 
داخل  اخلاصة  السيارات  استعمال  يف   – - حسبهم  املواطنون  يبالغ  الركن، حيث  عمليات 
املدن ، بل و حتى يف تنقالتهم البسيطة، إضافة إلى مشاريع الطرقات التي تنجز دون دراسات 
دون  السياقة  و  املرور  بقانون  االكتراث  عدم  على  ناهيك  السكانية،  الكثافة  حول  مستقبلية 

ضوابط.
– إسبانية«،  ستعمل على  إنشاء شركة مختلطة »جزائرية  إلى  و كانت احلكومة قد جلأت 
نصب نحو   500 إشارة ضوئية ثالثية لتسيير حركة املرور يف مفترقات الطرق ، نحو 200 

إشارة يف املرحلة األولى، وسيتم تسيير هذه اإلشارات يف مركز ذكي للمراقبة ببلدية القبة.
و قامت الشركة املختلطة »اجلزائرية- اإلسبانية« بتشخيص املشاكل املرتبطة باالختناق املروري 
حياة  على  سلبية  انعكاسات  من  فيه  تتسبب  وما  القطاع  يعرفها  التي  الفوضى  من  للتقليل 
باجلزائر  األوروبية  العواصم  و  املدن  أكبر  يف  املستعمل  النظام  هذا  تطبيق  سيتم  املواطنني.و 
العاصمة كمرحلة أولى،  قبل أن يعمم على مدن أخرى تعاني من مشكل االزدحام املروري 

كقسنطينة و وهران.
عّمـــار قـــردود

حصرها يف املعتمدة منها فقط
شيتور يغربل أنشطَة الجمعيات الُطالبية

التأكد من قانونية طلبات اجلمعيات  العلمي إلى ضرورة  العالي والبحث  التعليم  دعت وزارة 
الطالبية لتنظيم األنشطة والتجمعات،  والسهر على أن يقتصر ذلك على اجلمعيات املعتمدة 

دون سواها.
مديري  إلى  وجهتها  مذكرة  يف  أمس،  يوم  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وأفادت 
مؤسسات التعليم العالي واملدير العام للديوان الوطني للخدمات االجتماعية على أهمية التأكد 
من قانونية اجلمعيات الطالبية لتنظيم أنشطة أو جتمعات، مشددة على ضرورة السهر على أن 
يقتصر ذلك على اجلمعيات املعتمدة دون سواها. كما دعت الوزارة كافة الشركاء االجتماعيني 
من التنظيمات النقابية واجلمعيات الطالبية املعتمدة إلى دعم مسعى احلوار والتشاور من أجل 

التكفل باملطالب املشروعة.
وأشارت يف هذا  السياق إلى ضرورة  احلرص على أن تتم عمليات التشاور مع الشركاء يف كنف 

احترام األطر القانونية. 
صفية. ن

حة تذّكر بإجراءات الوقاية  وزارُة الصِّ

الغاز يودي بحياة 32 شخًصا منذ بداية الّسنة

انطلقت أمس عبَر جسٍر جوّي

الِهالل األحمر يرسل 100 طن من المساعدات اإلنسانية نحَو ليبيا
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أخبار السياسة

المشاوراُت تِعيد الّروَح للّرئاسة 
في انتظار التزاماِت الّرئيس

عمار  قردود
مشاورات  سلسلة  تّبون  الرئيس  باشر 
شخصيات  عدة  مع  مباشرة  سياسية 
الدستور  مراجعة  قرار  مع  وطنية بالتزامن 
وجتهيز  املقترحات  جلمع  خبراء  جلنة  وتعيني 
لهذه  الكبرى  احملاور  محددا  الدستور،  مسودة 
التعديالت، أبرزها تغيير طبيعة وتركيبة النظام 
الرئيس  صالحيات  وتقليص  السياسي، 
واستقاللية العدالة، وفتح الفضاء اإلعالمي، 
السياسية،  احلياة  وأخلقة  تنظيم  وإعادة 

والفصل بني املال والعمل السياسي.
احلكومة  رئيس  مع  كانت  البداية   
تشاوري  لقاء  يف  بيتور  بن  أحمد  األسبق 
البالد  فى  العام  الوضع  باستعراض  سمح 

اجلاد  العمل  وآفاق  االقتصادي  والوضع 
إرساء  قصد  الوطنية،  الكفاءات  لتجنيد 
أسس اجلمهورية اجلديدة، ثم رئيس احلكومة 
األسبق مولود حمروش، وكذلك الوزير السابق 
عبد العزيز رحابي ومن الطبقة احلزبية جياللي 
طالب  أحمد  األسبق  الوزير  زار  كما  سفيان 

اإلبراهيمي.
نشره  ما  بحسب  اللقاءات،  ومتحورت 
التوافق  ملف  حول  التقاهم،  من  بعض 
الوطني وشروط التهدئة، حيث طالب رحابي 
اتفاق  إلى  التوصل  إلى  السعي  بــ«ضرورة 
مما  احلالي  الوضع  من  للخروج  موسع  وطني 
يخدم كذلك اجلبهة الداخلية، يف ظل املخاطر 
كل  سراح  وإطالق  اجلزائر،  جوار  يف  األمنية 

الوصاية عن  أشكال  ورفع كل  الرأي  معتقلي 
العمل  على  التضييق  من  واحلّد  اإلعالم 
التي  السياسية  القوى  ضد  املمارس  احلزبي 
احلراك  وحماية  السلطة،  سياسة  تخالف 
قنوات  ومدِّ  وجترميه،  إضعافه  محاوالت  من 
إقصاء  دون  مسؤول  مستوى  على  التواصل 
قدر ممكن من  أكبر  إلى  للوصول  ألي طرف، 
اإلجماع الوطني للخروج من االنسداد احلالي 
والتفرغ إلى القضايا االقتصادية واالجتماعية.

كما مت حتقق إطالق سراح 76 من معتقلي 
احلراك يف يوم واحد على رأسهم الرائد خلضر 
بورقعة، يف انتظار وجوه أخرى بارزة على غرار 

سمير بلعربي وفضيل بومالة.

الذي  تبون -  قال  املنقضي،  نوفمبر  يف 
كان حينها مرشحا للرئاسيات - إن برنامجه 
االنتخابي وتبركا بثورة نوفمبر 1954 املجيدة 
بحكم  وعوًدا  وليس  التزاًما   54 تضمن 
االقتصاد  وسيرورة  احلكم  بدواليب  معرفته 
االنتخابي  برنامجه  أن  والتسييير.وأوضح 
الّسكة،  إلى  للقطار  إعادة  وإمنا  معجزة  ليس 
فهل تتطابق قرارات تبون - رئيس اجلمهورية 
شهر  مرور  بعد  اآلن  حتى  أصدرها  التي   -
الـ  مع التزاماته  احلكم  مقاليد  تسلمه  على 

54 ؟
القطاع  قرارات  سراي: 
حتتاج  لكنها  ثورية  االقتصادي 

للتطبيق 
اخلبير  سراي  املالك  عبد  أثنى 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  االقتصادي، 
رئيس  تبناه  الذي  االقتصادي  التوجه  على 
حتى  الصادرة  القرارات  وعن  اجلمهورية. 
حال  يف  »ثورية«  ستكون  اعتبرها  اآلن، 
على  تعتمد  وأنها  خاصة  ميدانًيا  تطبيقها 
التجارة  تنظيم  وإعادة  االستيراد  تقليص 
اخلارجية والتركيز على إرساء قواعد اقتصاد 

خارج احملروقات.
لكنه يف املقابل، طالبه بضرورة احلفاظ 
على الدعم االجتماعي وعقلنته، مشيًرا إلى 
سكنية  وحدة  مليون  إجناز  عن  اإلعالن  أن 
باألمر  ليس  سنوات   5 ظرف  يف  جديدة 
الهني،كما أن القضاء على أزمة ندرة احلليب 

يف ظرف 6 أشهر أمر صعب التحقيق يف ظل 
الظروف الراهنة.

حتى   - إقراره  مت  ما  بأن  سراي  أفاد  و 
اآلن - يف املجال االقتصادي -نظرًيا -يتوافق 
متاًما مع ما جاء يف التزامات تبون الــ54 التي 
انتظار  يف  االنتخابي  برنامجه  يف  بها  تعهد 

جتسيده ميدانًيا.
علوان: سياسة تبون االقتصادية 
مجرد  وتبقى  واضحة  رؤيًة  تفتقد 

تعليمات
احلميد  عبد  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
علوان أن البرنامج االنتخابي للرئيس تبون يف 
للواقعية  ويفتقد  فضفاض  االقتصادي  شقه 
على  يرتكز  ألنه  تطبيقه؛  الصعب  ومن 
صدق  ينفي  ال  ذلك  البترولي،لكن  الريع 
إخراج  على  وإصراره  اجلمهورية  رئيس  نوايا 
الزجاجة،  عنق  من  اجلزائري  االقتصاد 
اقتصاديات  تبني  ال  النوايا  أن  على  مشدًدا 

الدول.
و أشار علوان إلى أن ُمخرجات اجتماعي 
إجراءات  أي  إلى  تستند  ال  الوزراء  مجلس 
كانت  بل  املعالم،  واضحة  اقتصادية  ورؤية 
مجرد تعليمات وال حتمل أي مكانيزمات أو 
انتقد  الواقع.و  لتجسيدها على أرض  آليات 
تركيبة حكومة جراد التي أبقت على 8 وزراء 
عن  وتساءل  السابق«  النظام  »مخلفات  من 
وأبدى  البائد،  العهد  ممارسات  مع  القطيعة 
الرحمان  عبد  إعادة  من  الشديد  امتعاضه 

من  بالرغم  للمالية  كوزير  منصبه  إلى  راوية 
تورطه يف فرض ضرائب ثقيلة أنهكت كاهل 
اجلزائريني، وانتهاج خيار طبع األموال الذي 
رفع نسبة التضخم يف البالد وساهم يف انهيار 

قيمة الدينار.
ظل  ويف  بأنه  اجلميع  علوان  حتدى  و 
املعطيات سابقة الذكر والتي ال ُتبشر باخلير 
فإن اجلزائر بعد سنة من اآلن ستجد نفسها 

يف مفترق طرق خطير.
يف  جنح  تّبون  ماروك:  لزهر 

السياسة اخلارجية
قال لزهر ماروك احمللل السياسي، 

لــ»أخبار الوطن«، إن الرئيس تبون جنح يف 
إعادة اجلزائر إلى حجمها الطبيعي والالئق 
بها يف السياسة اخلارجية كفاعل مهم ومؤثر 

يف مختلف احملافل الدولية، مشيًرا إلى 
املقاربة اجلزائرية اخلاصة بحل األزمة الليبية 

واملعتمدة على احلل السلمي السياسي 
واحلوار الليبي-الليبي.

الطريق«  »خارطة  أن  ماروك  أوضح 
يف  تبون  الرئيس  انتهجها  التي  اجلديدة 
خالل  من  أُكلها  أتت  اخلارجية  السياسة 
للدبلوماسية اجلزائرية،  واملؤثرة  القوية  العودة 
القادم  بأن  وتوقع  الليبي  امللف  يف  خاصة 
الرئيس  به  التزم  ما  وهو  أفضل  سيكون 

برنامجه االنتخابي.
عّمــــــــار قـــــردود

املجالُس الوزارّية تركز على امِللفات االقتصادية واالجتماعية

َمليون وحدٍة سكنّية وتقليص االستيراد 

الوزراء، أن بناء اجلمهورية اجلديدة  أّكد رئيس اجلمهورية، خالل ترؤسه أول اجتماع ملجلس 
يستلزم »إعادة النظر يف منظومة احلكم من خالل إجراء تعديل عميق على الدستور«. ويف االجتماع 
الثاني ملجلس الوزراء الذي ُعقد السبت املاضي، قرر تبون حتويل سلطة تعيني عدد معني من إطارات 
الدولة إلى الوزير األول.و أعطى الرئيس تعليمات بتنفيذ برنامج سكني جديد يضم أزيد من مليون 
وحدة سكنية مبختلف الصيغ وتسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية بني 2020 و2024.وأمر 
الرئيس احلكومة بضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات املاضي، وترقية مناذج حكامة جديدة تكون 
ألّح الرئيس على ضرورة وضع حٍد للنفوذ املتزايد  يف مستوى تطلعات الشعب.ويف ملف الصناعة، 
لـ »اللوبيات« وجماعات املصالح يف السياسات العمومية، واستعجل التعاطي مع امللفات الساخنة 
املطروحة على الساحة الوطنية، خاّصة قضّية استيراد السّيارات يف شكل أطقم جاهزة للتركيب يف 
صيغة »سي كا دي« و«أس كا دي«، مطالًبا بتصفية هذه الوضعية ووضع قواعد جديدة، وكذلك 

قضية مصنع احلّجار للحديد والصلب.
و شّدد على التوّجه نحو صناعة حقيقية، تتكّون أساسا من صناعات خفيفة وصغيرة ومتوّسطة، 
مدرة للثروة وحُتدث القطيعة مع الصناعات التي تكّرس التبعية، وأمهل الرئيس احلكومة ستة أشهر 
للقضاء على أزمة أكياس احلليب بصفة نهائية. كما شّدد عل ضرورة وضع سياسة وطنية لتخزين 

املواد الغذائية حلّل مشكل التسويق.
وفيما يخّص قطاع الصحة الذي يعرف سلسلة من الشكاوى، دعا الرئيس إلى إعادة تنظيمه 
ووضع إجراءات عملية، خاّصة بتكوين أطباء متخّصصني يف االستعجاالت وشبه الطّبي، وتشجيع 
املبّكر  التشخيص  على ضرورة  وألح  املناسبة.  التحفيزات  مبنح  االستعجاالت،  أطباء  بني  املنافسة 
التفكير  املزمنة والسرطان، مشّدًدا على أهمية  بالسن واألمراض  املرتبطة  املجاني لبعض األمراض 

اجلّدي يف حّل مشكل اخلدمة املدنية، ومنح التحفيزات الالزمة.
و أمر رئيس اجلمهورية بإحداث صندوق خاٍص أو بنك لتمويل هذه املؤّسسات.كما أمر بتنظيم 
جلسات وطنية مبشاركة الكفاءات الوطنية يف الداخل واخلارج، واإلبقاء على آلية »أنساج« وتفعيلها، 

وكّلف الوزير األّول بإعداد آلية ملتابعة عملية رقمنة مؤّسسات الدولة.

موفق رباح

الَحراك الّشعبي يواصل ضغَطه على تّبون 
احلراك الشعبي استمر حتى بعد اإلعالن عن انتخاب تّبون رئيًسا للجمهورية، 
وما يزال مستمًرا حتى اآلن للضغط على تّبون، وإن كان تّبون قد أكد يف أول مؤمتر 
صحفي له بعد إعالن فوزه يف رئاسيات 12 ديسمبر املاضي، على أنه سيمد يديه 
يريد  أنه  إلى  مشيرا  ووحدتها،  البالد  مصلحة  يحقق  جاد  حوار  أجل  من  للحراك 
العمل، بعيدا عن اإلقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب 
يف  جتد  لم  تّبون  دعوة  أن  من  بالرغم  واالقتصادية.و  السياسية  احلياة  يف  اجلزائري 
على  لالحتجاج  الشوارع  إلى  خرجوا  الذين  احلراكيني  لدى  كبيًرا  صدى  البداية 
الرئيس املنتخب، وإعالن عدم اعترافهم به لكّن مع مرور األيام جنح تبون يف سحب 
جزء من الداعمني للحراك الشعبي وجذب األحزاب السياسية املعارضة نحو القبول 
باحلوار والتشاور مع السلطة، وإن عبر جزء كبير من الساحة السياسية التي حتسب 
على املعارضة على ضرورة استمرار الضغط الشعبي عبر احلراك والدعوة إلجراءات 

كفيلة بإرضائه.
ع.ق

قانوٌن لتجريم َمظاهر الُعنصرية والجهوّية

العنصرية  للوزير األول بإعداد مشروع قانون يجّرم كل مظاهر  وّجه رئيس اجلمهورية تعليمات 
حرية  يستغلون  الذين  أولئك  وجه  الباب يف  لسد  يأتي  البالد.كما  يف  الكراهية  وخطاب  واجلهوية 
رئاسة  بيان  الرئاسة.وأفاد  بيان  بحسب  الوطني،  االنسجام  تهدد  شعارات  برفع  احلراك  وسلمية 
باحترام  يتعلق  فيما  السيما  اجلمهورية،  وقوانني  بالدستور  بالتقيد  مطالبون  اجلميع  بأن  اجلمهورية 

ثوابت األمة وقيمها، واملكونات األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.

ع. قردود

الّرئاسة ُتعيد قاطرَة الدبلوماسية إلى ِسّكتها 

له  الذي  الليبي  امللف  مستوى  على  حتركا  اجلزائر  سجلت  اخلارجي،  الشأن  مستوى  على 
ارتباطات مباشرة مع أمن اجلزائر، حيث شدد الرئيس رفضه أن يكون دم الليبيني ثمنًا حلماية املصالح 
الوزراء ومسؤولي  الليبية خًطا أحمر، حيث استقبلت اجلزائر عددا من  العاصمة  األجنبية، معتبًرا 
الدول العربية واألجنبية كتركيا ومصر وإيطاليا وطريف الصراع الليبي السراج وممثلني عن حفتر قبل أن 
تشارك اجلزائر إلى جانب 11 دولة ومنظمات دولية وإقليمية ببرلني يف مؤمتر دولي حلل األزمة الليبية 

برعاية األمم املتحدة.
كما جتدر اإلشارة إلى اللقاءات الثنائية التي أجراها الرئيس يف أملانيا مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ورئيس املجلس األوروبي شارل ميشال.

ع. قردود

شهٌر عن تنصيِب عبد امَلجيد تّبون 

التطبيق  رهينة  تبقى  حاسمة  قرارات 
تّبون يواِجه التزاماته الـ 54 
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شّلوا 60 % من املدارس أمس

َتنسيقية أساتذِة الّتعليم االبتدائي 
ُح باإلضَراب المفُتوح تلوِّ
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صفية    نسناس
بشير  األستاذ  غرب  اجلزائر  ق  منسِّ وأوضح   
قيواس، يف اتصال أجراه مع »أخبار الوطن«، 
أنهم كانوا يأملون يف أن تأتي خطوتهم ثمارها 
 3 ملدة  إضرابا  املنصرم  األسبوع  نظموا  بعدما 
يجدر  كان  إنه  قائلني  أسبوع،  كل  من  أيام 
يتم،  لم  األمر  أن  غير  تتحرك،  أن  بالوزارة 
األذن  تعتمد سياسة  األخيرة  تزال  ما  حيث 
هذا  االستمرار  إلى  دفعهم  ما  وهو  الّصماء، 
إصرارهم  مؤكدا  املدارس،  شّل  يف  األسبوع 
االستجابة  حني  إلى  اخلطوة  هذه  على 
ملطالبهم، مبرزا أنه يتم حاليا دراسة خطوات 

تصعيدية أخرى على غرار الدخول يف إضراب 
مفتوح خالل األيام املقبلة.

 يف املقابل، قال إن بعض األساتذة تعرضوا 
عبر  طالتهم  تهديدات  وحتى  ملضايقات 
املردودية  منح  ويف  تارة  األجور  يف  اخلصم 
وصفها  التي  املمارسات  وهي  أخرى،  تارة 

املتحدث بأنها غير قانونية.
وقال قيواس إن عدة واليات بالوطن شهدت 
وقفات احتجاجية من أمام مديريات التربية، 
حيث استنكر األساتذة متاطل الوزارة الوصية 
األساس  ترتكز يف  والتي  مطالبهم،  تلبية  يف 
إعادة  لقرار  الفوري  التطبيق  ضرورة  على 

تصنيف أساتذة املدرسة االبتدائية واسترجاع 
السن،  شرط  دون  النسبى  التقاعد  يف  احلق 
كتابة  إجبارية  إلغاء  أهمية  على  مشددين 
وتوفير مذكرات صادرة عن  باليد،  املذكرات 
املفتشية العامة، وتخفيض احلجم الساعي مبا 
يوافق املهام املوكلة لهم. كما طالبوا بتخفيف 
مرافقة  من  بإعفائهم  وذلك  الساعي  احلجم 
وجبات  تناول  وأثناء  الساحات  يف  التالميذ 
املطالب  من  جملة  إلى  باإلضافة  الغداء، 
االجتماعية كالزيادة يف الراتب وتوفير السكن 

االجتماعي.

 9000 نحو  الوطنية  التربية  وزارة  حتصي 
آالف منصب إداري آيل للزوال، وهذا بعدما 
سقطت رتب هذه  املناصب من مفكرة معدي 
االنطباعات  اخلاصة حسب  القوانني  مشاريع 

التي خرج بها املعنيون وهم يتابعون الوضع.
املنسق  لسان  على  جاءت  املعطيات  هذه 
ومشريف  ملساعدي  الوطنية  للتنسيقية  الوطني 
9000 معني  التربية، الذي حتدث عن نحو 
تربوي  رتبة مساعد  التي متس  الوضعية  بهذه 
 7 صنف  بني  التربية،  يف  رئيسي  ومساعد 

املتابعون  أرجعها  وضعية  وهي   ،8 وصنف 
هذه  مسَّ  الذي  اإلجحاف  إلى  التربية  مللف 
بقطاع  اخلاصة  القوانني  إعداد  أثناء  الرتب 
التربية. مع العلم أن القانون اخلاص بالقطاع 
هذه  معاجلة  حاول  قد  واملتمم،  املعدل 
الترقيات  مجال  فتح  خالل  من  الوضعية، 
القدمية إلى رتبة  الفئة من رتبهم  لصالح هذه 
التربية، غير أن هذا لم يرق إلى  مستشار يف 
تطلعات املعنيني الذين أبدوا حتفظا كبيرا على 
الشروط واحلواجز يف عمليات الترقية. واحلل 

يراه املنسق الوطني يف توفر إرادة حقيقية لدى 
القانون  مراجعة  يف  ثم  أوال،  الوصية  الوزارة 
العدل  توفر  بحيث  جذرية،  بصفة  اخلاص 
التربية  أسالك  ولكل  للجميع  الترقيات  يف 
يتمثل  أساسيا  مطلبا  رفع  ومنه  الوطنية، 
 /14( للمرسوم  الفوري  التطبيق  ضرورة  يف 
توحيدا  األجور  شبكة  املتضمن   ،)266
خيرا  املعنيون  استبشر  كما  للتصنيف. 
بالورشات املفتوحة حديثا يف القطاع واملتعلقة 

بإعداد مخططات منوذجية.
أما فيما تعلق بالّرتب األخرى الآليلة للزوال 
املِخَبرّيني  فئة  من  بكٍل  األمر  فيتعلق  أيضا، 
بحسب  عامل،   3500 بنحو  عددهم  املقدر 
لألسالك  الوطنية  التنسيقية  رئيس  تصريح 
بحاري  علي  املِهنيني سيد  والُعّمال  املشتركة 
هؤالء  وضع  انتقد  الذي  الوطن«،  لـ«أخبار 

الذي يراوح مكانه، قائال إنه يجري اإلشارة 
يتم  لم  أنه  إال  للزوال،  اآليلة  بالصفة  إليهم 

إدماجهم يف الرتب اجلديدة لغاية اليوم.
باإلعالم  املكلف  أبرز  أخرى،  جهة  من 
الوطن«،  لـ«أخبار   ، زوقار  العمري  باألنباف 
مساعد  غرار  على  للزوال  اآليلة  الفئات  أن 

التربية ومساعد رئيسي سترقى ملشرف تربوي 
يضاف إليها فئات قليلة من معلمي االبتدائي 
واألساتذة التقنيني، موضحا أن أعدادا كبيرة 

من الفئتني األخيرتني مت تدارك ملفاتهم.
محمد عبدو أنيس

االبتدائي  التعليم  أساتذة  أمس،  يوم  نّظَم، 
بقاملة وقفة احتجاجية من أمام مديرية التربية 
للوالية للمطالبة، مطالبني بتحقيق مجموعة 
وحتسني  باملناهج  أساسا  املتعلقة  املطالب  من 
عن  فضال  لألستاذ،  االجتماعية  الوضعية 

التعليم  أساتذة  تنسيقية  إقصاء  من  تذمرهم 
الوزير.  مع  األخير  االجتماع  من  االبتدائي 
هذا، وقد بلغت نسبة إضراب األساتذة هذا 
بلغت  أن  بعد  باملائة   14 نحو  بقاملة  األسبوع 
مديرية  حسب  باملائة   12 املنقضي  األسبوع 

بلغت  إضراب  نسبة  تسجيل  ومت  التربية، 
ببلدية  رابح  سعايدية  بابتدائية  باملائة   100

عني احساينية.
خديجة بن دالي

رفضوا توجيَهم إلى مواقَع بعيدة

دون احتجاجاِتهم  ُمكتِتبو »عدل 2« يجدِّ
نّظم مكتتبو »عدل 2« وقفة احتجاجية، يوم أمس، من أمام مقر الوكالة يف سعيد حمدين، 
مستنكرين طرق توجيه املكتتبني، قائلني إنها محفوفة بالشبهات، خاصة وأن الكثيرين منهم 
رفضوا توجيههم ملواقع محددة، وسبق وأن نظموا عدة احتجاجات تؤكد رفضهم االلتحاق بتلك 

السكنات، التي شيدت معظمها خارج العاصمة.
وأوضح احملتجون أن مطالبهم تتمثل يف إضفاء الشفافية على عملية توجيه املكتتبني إلى املواقع، 
مسجلني رفضهم االلتحاق مبواقع بعيدة باإلضافة إلى أنها تفتقر إلى أدنى شروط احلياة. يف 

حني، أن شققا كثيرة مغلقة يف مواقع أخرى.
وأوضح املعنيون أن التسريبات األولية تشير إلى توجيههم ملواقع بعيدة تنعدم فيها شروط احلياة 
الكرمية وأدنى املرافق كالطرقات واملدارس واألمن وحتى الكهرباء والغاز، يف حني تبقى شققا 

أخرى شاغرة.
هذا، وحتول مقر الوكالة بسعيد حمدين بالعاصمة إلى محّج مكتتبي صيغة سكنات عدل، 
الذين أصبحت احتجاجاتهم دورية، يف حني تختلف أسباب االحتجاج يف كل مرة بحسب 

كل موقع.
رحمة عمار

الّضحيُة  ينحدر ُ من  والية   بجاية 

ارتفاُع عدِد َقتلى حادث الوادي إلى 13 قتيًل 
تصادم  حادث  يف  القتلى  عدد  أن  أمس،  يوم  الوادي،  لوالية  والسكان  الصحة  مدير  كشف 

احلافلتني الذي وقع صباح أول أمس األحد قد ارتفع ليصل إلى 13 قتيال.
أمس  األخيرة صباح  أنفاسه  لفظ  بجاية  من  ينحدر  41 سنة،  العمر  من  13 يبلغ  الـ  واملتويف 
األول  املسؤول  وصرح  اجليالني.  عمر  بن  الشهيد  مستشفى  يف  بجروحه  متأثرا  االثنني، 
العمومية  املؤسسة  27 جريحا غادروا  أن  لعويني  القادر  الوادي عبد  الصحة بوالية  على قطاع 

االستشفائية باملغير بعد تلقيهم الفحوصات الطبية الالزمة.
وأضاف لعويني أن 20 جريحا ما زالوا يخضعون للمراقبة الطبية، إذ يتعلق األمر بـ 04 جرحى 
موجودين باملؤسسة العمومية االستشفائية بالوادي، و16 جريحا موجودين باملؤسسة العمومية 

االستشفائية مبدينة املغير.
رشيد شويخ 

ر  أّوَل  أمس  بعد  احتجاج  ُسّكان  املغيَّ

احتجاجاٌت في الحمراية للُمطالبة بإنجاِز 
ازدواجية للّطرق بالوادي 

والية  تراب  الوطنية يف  الطرقات  بازدواجية  املطالبة  االحتجاجات  االثنني،  أمس  توّسعت،   
الوادي، بعد أن شملت بلدية احلمراية الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 48.

على  والواقعة  الواد،  مدينة  من  الشمال  إلى  كيلومتر   100 تبعد  التي  البلدية  سكان  وخرج 
مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بني الوادي وبسكرة، يف احتجاجات واسعة، وقطعوا 
الطريق املذكور أمام حركة املرور. وأضرم احملتجون النيران يف العجالت املطاطية وأوقفوا حركة 
للطرقات  ازدواجية  إجناز  فحواها ضرورة  ورددوا شعارات  واملتاريس.  احلجارة  باستعمال  السير 
الوطنية يف الوالية والتي حتصد عديد األرواح يوميا، آخرها 13 قتيال ذهبوا ضحية حادث يوم 

األحد املنقضي يف بلدية سطيل التي ال تبعد عن بلديتهم إال 30 كيلومترا.
 هذا، وشهد االحتجاج وجودا أمنيا مكثفا من طرف قوات الدرك الوطني. 

من جهة ثانية، أغلق مساء أول أمس املئات من سكان املغير بوالية الوادي الطريق الوطني رقم 
03، وذلك للمطالبة بإنشاء ازدواجية للطريق املذكور. 

و مت غلق الطريق الوطني رقم 03 باستعمال احلجارة واملتاريس كما أضرم احملتجون النيران يف 
َل  العجالت املطاطية ما أدى إلى تشكل سحب من الدخان يف سماء مدينة املغير، كما ُسجِّ
املرور بشكل شبه  تعطلت حركة  فيما  للمدينة  الكبرى  احملاور  لقوات األمن يف  وجود مكثٌف 
السلطات  برمجة  واإلقصاء جراء عدم  بالتهميش  منددة  احملتجون شعارات  ورفع  كّلٍي. هذا، 
املركزية مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 والطرقات الوطنية العابرة لتراب والية الوادي، 
رغم األهمية االقتصادية التي تكتسيها طرقات الوالية ورغم عشرات الوعود التي أطلقت يف 

هذا اخلصوص. 

رة مشاريع القوانني سقطوا من ُمفكِّ

وزارُة الّتربية تحِصي نحَو 9 آالف منصب آيل للّزوال

14 % نسبُة اإلضراِب في االبتدائي قاملة 

إثَر املجزرة امُلرورية بالوادي 

الَوفد الّرسمي وعَد بنقل االنشغاالت لتّبون وجّراد
عبد  والسكان  الصحة  ووزير  بلجود  كمال  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزيري  من  كلٌّ  زار 
الرحمان بن بوزيد، أول أمس، والية الوادي عقب املجزرة املرورية التي وقعت يف بلدية سطيل 

لم حتمل أي جديد. 
وجاءت زيارة الوزيرين بأمر مباشر من الوزير األول عبد العزيز جراد الذي كّلف، بدوره، من 
لفائدة  الالزمة  باإلجراءات  والقيام  التام  بالتكفل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  طرف 
 13 مقتل  وأسفرت عن  أولى ساعات صباح األحد،  وقعت يف  التي  املرورية  املجزرة  ضحايا 
شخصا وجرح 46 آخرين، حيث زار الوزيران اللذان كانا مرفوقني بوالي الوادي عبد القادر بن 
سعيد موقع احلادث ثم مستشفى مدينة املغير، حيث زار الوفد جرحى احلادث وقّدموا لهم 
املواساة. هذا، والتف العديد من املواطنني بالوفد الذي وعد بنقل بانشغاالت املواطنني لرئيس 

اجلمهورية والوزير األول.
رشيد شويخ



محـمد الرشيد قوبع

وإحراق  متاريس  بوضع  احملتجون  وقام   
كبير  اضطراب  خلق  ما  مطاطية  عجالت 
نقل  وحافالت  املركبات  سير  حركة   يف 
مسارهم  تغيير  على  أجبروا  الذين  املسافرين 
للعبور بقرية داغوسة التي تبعد بـ7 كلم عن 

بلدية البسباس.
السيارات  أصحاب  من  عدد  وعبر 
القادمني من واليات عدة على غرار قسنطينة 
تذمرهم  عن  وعنابة  وسطيف  وسكيكدة 
يف  لهم  تسبب  الذي  الطريق  لقطع  الكبير 
سيما  ال  مصاحلهم  حتقيق  وتأخر  مشاق 
سواء  املجاورة  تونس  دولة  إلى  املتوجهني 

للسياحة أو العالج يف العيادات اخلاصة .
أكد  الوطن(  )أخبار  ليومية  تصريح  ويف 
عدد من املواطنني احملتجني بأن اقدامهم على 

للمطالبة  يعود أساسا  الطريق  غلق هذا 
السكن  ملفات  دراسة  يف  باإلسراع 
العمومي اإليجاري على مستوى الدائرة 
مضيفني أن دراسة ملفات السكن تتم 
بهذه الدائرة كل يومي اجلمعة والسبت 
إلى  الدراسة  موعد  تغيير  على  حاثني 

سائر  أيام األسبوع .
الوالية  احملتجون سلطات  كما دعا 
عن  اإلفراج  يف  اإلسراع  ضرورة  إلى 
اإليجاري  العمومي  السكن  قائمة 

التي طال انتظارها مؤكدين على حتمية 
إضفاء الشفافية والنزاهة يف منح هذه احلصة 
هاجسا  تبقى  التي  االجتماعي  السكن  من 

يؤرق سكان املنطقة.
ولتوضيح والرد على انشغاالت احملتجني 
برئيس  هاتفيا  الوطن(  )أخبار  يومية  اتصلت 
املجلس الشعبي لبلدية البسباس السيد عزيز 

ادريسي الذي امتنع ورفض الرد ولم يبد بأي 
تصريح . وحسب آخر األصداء فإن احملتجني 
البسباس   دائرة  مقر  لغلق  وجهتهم  غيروا 
أمنية  تعزيزات  وسط  املطالب وذلك  لنفس 
املجلس  مقر  وحتى  الدائرة  بجوار  انتصبت 
الشعبي البلدي ليستقر اختيارهم على  غلق 

مدخل مدينة البسباس.
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 تنديدا بتأخر دراسة ملفات السكن العمومي اإليجاري

سكان بلدية بسباس بالطارف 
يخرجون إلى الشارع

أقدم يوم أمس االثنين، سكان بلدية بسباس مركز بوالية الطارف على غلق الطريق المؤدي إلى عاصمة الوالية 
الطارف والبلد المجاور تونس .

بجاية
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث 

مرور أليم
جرح  و  املكان  بعني  مصرعهما  امس،شخصان  اول  عشية  لقي 
آخران، إثر حادث مرور  على مستوى الطريق الوطني رقم 26، الرابط 
أوفال.وخلف  سوق  املسمى  املكان  يف  عيش،  سيدي  و  بجاية  بني 
بيان  بجروح، حسب  آخرين  اثنني  إصابة  و  وفاة شخصني،  احلادث 
صادر عن احلماية املدنية، أفاد أن سبب احلادث هو اصطدام مباشر بني 
سيارة »هيونداي« من نوع »أكسنت« و هي سيارة إلسعاف املرضى، 
إلى  الضحايا،  جميع  حتويل  مت  301.و  بيجو  نوع  من  أخرى  مبركبة 
املختصة  الوطني  الدرك  قامت مصالح  فيما  مستشفى سيدي عيش، 

بفتح حتقيق حول احلادث اليم.
بلقاسم.ج

معسكر
توقيف مروجي مؤثرات عقلية

املـحمدية  مبدينة  القضائية  للشرطة  املتنقلة  الفرقة  عناصر  متكنت 
سنة   23 العمر  من  يبلغ  العقلية  للمؤثرات  مروج  توقيف  من  مبعسكر 
وحجز كمية من األقراص الصيدالنية قدرت بــ 120 كبسولة من نوع 
لريزان ، إثر عملية شرطة واسعة النطاق نفذتها عناصر الفرقة املتنقلة 
للشرطة القضائية عبر أحياء مدينة احملمدية ، أين لفت انتباههم بأحد 
ليتم   ، نارية  دراجة  حول  ملتفني  األشخاص  من  مجموعة  شوارعها 
على  الدراجة  سائق  بحوزة  ضبط  حيث   ، ملراقبتهم  نحوهم  التوجه 
على  حتتويان  الصيدالنية  األقراص  من  علبتني  به  بالستيكي  كيس 
120 كسبولة من نوع لريزان و مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج ، 
حول إثرها املشتبه فيه إلى مقر الفرقة أين أجنز ضده إجراء قضائي وقدم 

أمام العدالة حملاكمته
أماني حراث

وهران
هالك عسكريين جرفتهما مياه البحر 

بالقاعدة  البحرية
هلك عسكريان إثنان تابعان للقوات البحرية صبيحة اليوم االثنني، 
بعد أن غمرت مياه البحر اجلدار الداعم ملوقع القاعدة البحرية باملرسى 

الكبير بوالية وهران.
وقالت مصادر أخبار الوطن ، إن العسكريني كانا يف مهمة دورية 
مشيا على األقدام باجلدار الداعم للقاعدة البحرية، واحملاذية للبحر قبل 

أن يتفاجأ مبوجة ضربت القاعدة وجرفتهما نحو البحر.
التابعة  الغطاسني  فرقة  إن  املصادر  ذات  املصادر،   ذات  وأضاف  
أحد  جثة  انتشال  من  متكنت  املدنية،  احلماية  وعناصر  للبحرية 

العسكريني، فيما ال يزال الثاني يف عداد املفقودين.
ماريا يوسفي

برج بوعريريج
مصرع شيخ إثر سقوطه من على الطابق األول

لقي شيخ يف العقد السابع من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق 
مجانة شمال  بدائرة  بلدية حسناوة  مهدي  أوالد  بقرية  ملسكنه  األول 
برج بوعريريج ، أين لفظ الضحية ) 70 سنة ( أنفاسه األخيرة يف عني 

املكان قبل نقله ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوزيدي خلضر .
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج
وفاة شاب في حادث سير

خلف حادث مرور مريع وقع بالطريق السيار شرق غرب اجتاه سطيف 
إثر دهس سيارة له وذلك يف  الثالث من عمره  وفاة شخص يف العقد 
ببرج  املنصورة  ودائرة  املهير  بلدية  البيبان  حمام  محول  املسمى  املكان 

بوعريريج .
وكانت مصالح احلماية املدنية قد أجلت الضحية ) 35 سنة ( نحو 
مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية ، والذي 

كان قد لفظ انفاسه األخيرة يف عني املكان .
صفاء كوثر بوعريسة

أوضاعهم المزرية وانعدام الغاز سبب االحتجاج
غاضبون يغلقون الطريق الوطني رقم 12 بجاية

مسكن«اجلديد  حي«672  صبر  نفذ 
يجدوا حال  بجاية،ولم  بوالية  القصر  ببلدية 
أخر أمام صمت املسؤولني احملليني،إال اخلروج 
إلى الشارع واالحتجاج بغلق الطريق الوطني 

رقم12 الرابط بني واليتي بجاية وسطيف.
لـ«أخبار  تصريح  يف  املنطقة  سكان  قال 
متعددة  مشاكل   يواجهون  إنهم  الوطن« 
اهمها انعدام الغاز الطبيعي األدنى ضروريات 
ملختلف  احلي  يفتقر  حيث  الكرمي  العيش 
من  التي  احليوية  واملشاريع  الضرورية  املرافق 
الصعبة.  قاطنيه  اوضاع  من  تغير  ان  شانها 
االقصاء  من  املذكور  احلي  سكان  يعاني 
والتهميش الذي يكابدونه فال تهيئة حضرية 

وال طرقات معبدة وال مرافق جوارية بإمكانها 
حتسني احوال سكان احلي الذين عبروا لنا يف 
االوضاع  من  تذمرهم  عن  حديثهم  معرض 
ان  إال  سنوات،  منذ  يصارعونها  باتوا  التي 
االهتمام  توليه  لم  والوالئية  احمللية  السلطات 
الالزم حسب تصريح عدد من سكانه الذين 
سياسة  من  الشديد  استيائهم  عن  اعربوا 
طال  الذي  والتهميش  واإلقصاء  االهمال 
لم جتد  املتكررة  ان شكاويهم  حيهم مؤكدين 
مقدمة  يف  وتأتي  لتلبيتها.  الصاغية  االذان 
احلي  شوارع  تهيئة  ضرورة  السكان  مطالب 
التي أضحت غير صاحلة للسير حيث تتحول 
عند تساقط األمطار إلى برك من املياه العكرة و 

األوحال الضحلة التي تصعب من سير أطفال 
املدارس يف املقام األول. يعيش سكان احلي 
عنها  يقال  ما  اقل  اجتماعية  أوضاعا  املذكور 
أنها صعبة جدا حولت حياتهم الى جحيم ال 
يطاق وسط أوضاع مزرية يتخبط فيها السكان 
مما يجعل حياتهم يف خطر دائم جراء التدهور 
الكبير الذي أصبح مييز مختلف املنازل الواقعة 
من  احلي  استفادة  عدم  جانب  الى  باحلي. 
يستدعي  الوضع  ان  رغم  التهيئة  عمليات 
ذلك استعجاليا إال انه وبالرغم من املناشدات 

واملطالب املتكررة من قبل السكان.
بـــلقاسم.ج

القضائية  الشرطة  عناصر  متكنت  
بأمن والية تيزي وزو من وضع حد لنشاطا 
على  السطو  عملية  يف  مختصة  عصابة 
عمليات  ثالثة  اقتراف  يف  تورطت  املنازل، 
الفاعلني  خاللها  متكن  حيث  مؤخرا  سرقة 
بينها  من االستيالء على عدة أغراض من 
التي  العملية  مالية  مبالغ  إلكترونية  أجهزة 
لها أكفأ احملققني تخللتها حتريات جد  جند 
أدلى  التي  املواصفات  بعض  بشأن  معمقة 
ومكنت  السرقة هذه،  بها ضحايا عمليات 
الضبطية القضائية من االشتباه بشخصني مت 

توقيفهما  على  ليتم  الرقابة   وضعهما حتت 
حيث  وزو  تيزي  مدينة  وسط  سيارة  منت 
مفك  على  املركبة  تفتيش  عملية  أسفرت 
سرقة،كانت  عملية  لضحيتي  ملك  براغي 
مبثابة دليل عن احتمال تورط املشتبه بهما 
تفتيش  وبعد  سرقة،املعنيني  عمليات  يف 
أغراض كانت  بداخلهما  مسكنيهما ضبط 
عمليات  أثناء  العصابة  طرف  من  تستغل 
محظورة  بيضاء  أسلحة  غرار  على  السطو 
احلديدية  األبواب  لكسر  تستعمل  كانت 
كما أسفرت عمليات البحث عن استرجاع 

بعض املسروقات التي كانت مخبأة بداخل 
باستعمال  متت  التي  التحريات  مسكنيهما 
معطيات علمية،مكنت احملققني من حتديد 
ضد  أجنز  حيث  الثالث  شريكهما  هوية 
توبعوا  جزائي   ملف  الثالثة  بهم  املشتبه 
خالله بتهمة جناية السرقة املوصوفة املقترنة 
امتثلوا  حيث  والكسر،  التعداد  بظروف 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام 
تيزي وزو امس  الذي أمر بإيداعهم جميعا 

احلبس املؤقت.
أ.أليان

تيزي وزو
تفكيك عصابة تحترف السطو على  المنازل

للشرطة  املتنقلة  لفرقة  عناصر  قام 
القضائية سيدي عمار بالتنسيق مع األمن 
احلضري سيدي عمار ، وفرقتي التدخل 
ألمن  العملياتية  والفرق   ،2 و   1 السريع 
التدخل  و  البحث  فرقة  عنابة،  والية 
حي  من  كل  مست  شرطية  بعملية   ،
 400 حي  مسكن،   920 حي  شعيبة، 

مسكن.
وحسب بيان خلية االعالم واالتصال 
هذه  أفضت  االثنني  أمس  عنابة  المن 
شخصني  توقيف  إلى  األمنية  احلملة 
املخدرات،  ترويج  يف  فيهما  مشتبه 

املعالج،  الكيف  من   87.5 حجز  مع 
بيع  توقيف شخص من أجل  إلى  إضافة 
و  ترخيص  بدون  الكحولية  املشروبات 
قارورة   146 حجز  مع  املخدرات،  حيازة 
جعة إضافة إلى قطعة من املخدرات،أين 
مت اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

ضد املشتبه فيهم.
املصلحة  السياق قامت  ويف  ذات 
الفترة  خالل  العمومي،  لألمن  الوالئية 
غاية  إلى   13/01/2020 من  املمتدة 
حفظ  عملية   149 18/01/2020 بــــــ 
للنظام، 158 عملية تدخل، مراقبة 792 

األمنية  التغطية  892 شخص،  و  مركبة 
 13 تسجيل   ، رياضية  تظاهرة   24 لــ 
سكر،  حالة  يف  بالسياقة  متعلقة  قضايا 
تسجيل  جزافية،  غرامة   503 تسجيل 
كما  الترقيم،  بألواح  متعلقة  مخالفة   14
سجلت املصلحة 06 حوادث مرور مادية 
و 12 حادث مرور جسماني، أسفرت عن 
املصلحة  أن  لإلشارة  شخص   13 جرح 
بالعديد  الذكر  السالفة  الفترة  ويف  قامت 
من  للوقاية  التحسيسية  احلمالت  من 

حوادث املروربحسب نفس البيان.
ف. سليم

مست حيي » الشعيبة« و» 920 مسكنا« بسيدي عمار
األمن يداهم أوكار الفساد بعنابة
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تتوقع، هذه السنة املصالح املعنية 
من  لتر  ماليني   07 من  اكثر  إنتاج 
زيت الزيتون، الذي انطلقت عمليات 
جنيه منذ مدة، غير ان املالحظ بأن 
روحها  تسمتد  مازالت  العملية  هذه 
يسمى  ما  األجداد، من خالل   من 
تلم شمل  التي  التويزة  نظام  باعتماد 
الزيتون،  شجرة  حول  العائالت 
الكثير  بها  تختص  ميزة  تعد  التي 
علما  الوالية،  شمال  بلديات  من 
ألف   24 إجماال  حتصي  سطيف  ان 
حتتضن  التي  املساحة  من  هكتار 
الساحقة   واألغلبية  الزيتون  أشجار 
منها تقع شمال الوالية ببلديات بني 
موحلي،  بني  شبانة  بني  ورثيالن، 
وغيرها،  حربيل  قنزت،  بوعنداس، 
انواع  بني  الزيتون  أشجار  وتتنوع 
أشمالل«  شجر  غرار  على  مختلفة 
شوك«  »ابو  و  »و«ابركان«  االورا  و« 
نوع  الى  باإلضافة  و »ارقيقان« 

اسباني هو »أربيكينا«.
بإنتاج  التوقعات  هذه  ورغم 
الزيتون،  زيت  من  اللترات  ماليني 
وجب  ثمينة  عملة  أضحى  الذي 

اسعاره  وان  خاصة  فيها  االستثمار 
العاملية يف إرتفاع مستمر، إال أن طرق 
اإلنتاج ببالدنا عموما ومبنطقة سطيف 
ما يضيع  تقليدية،  مازالت  خصوصا 
املنتجني يف  الفرص على  الكثير من 
زيت  من  الكميات  من  املزيد  إنتاج 
الزيتون، مع العلم ان دراسات علمية 
سابقة كانت قد صنفت زيت منطقة 
الزيوت  انواع  اجود  ورثيالن من  بني 
نشير  أن  هنا  ولنا  أفريقيا.  يف شمال 

إلى أن عدد املعاصر بسطيف قد جتاوز 
سقف 55 معصرة، منها 38 معصرة 
تقليدية، وباقيها شبه متطور والقليل 

تصنف معاصر حديثة.
الزيتون  زيت  إنتاج  يبقى  وهكذا 
قلة  بسبب  أعرجا،  بسطيف، 
وجه  على  املستعملة  اإلمكانيات 
وطريقة  جنيه،  طريقة  يف  التحديد 
والتقينات  الزيوت  إستخالص 

املستعملة يف هذه العملية املهمة.
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إعالن
تبحث شبكة أخبار الوطن عن مراسلين في الواليات التالية:

، سوق  بجاية   ، المدية   ، تيبازة   ، البويرة  بومرداس،   ، الجلفة 
جانت،   ، عباس  بني   ، جالل  أوالد   ، المنيعة  سطيف ،    ، أهراس 

تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم ، غليزان، الشلف.
من  نماذج  الذاتية  رفقة  السير  إرسال  العمل  في  الراغبين  فعلى 
morasilone@akhbarelwatane.  التالي االيميل  إلى  األعمال 

net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

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

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

 طالب بتسوية ملف مشروعه االستثماري 
مستثمر بتبسة يدخل في إضراب مفتوح 

عن الطعام
دخل صباح أمس السيد رمضاني محي الدين أحد املستثمرين بوالية 
تبسة يف إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الوالية احتجاجا على  العراقيل 

والبيروقراطية التي تعرض لها نشاطه  االستثماري حسبه .
الوطن فإنه منذ  الدين رمضاني ألخبار  وحسب ما صّرح السيد محي 
»مال  اسم  يحمل  استثماري  مشروع  النطالق  بالتجهيز  قام   2013 سنة 
شبعة« وهو مشروع إنشاء مدينة ألعاب مائية   غير أنه بالرغم من استيفاء 
املشروع  تعرض  فقد  املعنية  اإلدارات  كل  موافقة  و  القانونية  الشروط  كل 
لعدة عراقيل أحبطت سير هذا العمل على غرار عدم احلصول على موافقة  
املشروع  لسير  األهم  اخلطوة  وهي  للوالية   احلالي  الوالي  و  السابقني  الوالة 
احلبيس امللفات منذ 7 سنوات، وقد أرجع ذات املصدر أن سبب  ذلك هو 
التي الزالت تعيق رقي والية تبسة  بكل  والبيروقراطية  الظلم واالستبداد 

مجاالتها.
وقد اتخذ املستثمر املضرب عن الطعام مكانا أمام مقر الوالية إلسماع 
صوته إلى السلطات العليا، بأنه جلأ إلى هذه الطريقة بعد نفاذ كل السبل 
واإلجراءات التي باشرها واتخذها إليجاد حل ملعضلته ، سيما وأنه قضى 
لها  التي  الهيئات  إلى مختلف  والتنقل  واإلدارات  املكاتب  مدة طويلة بني 
معه  للحديث  الوالية  والي  من  عديدة  محاوالت  وبعد  مبوضوعه،  عالقة 
داخل مقر الوالية رفض هذا األخير ذلك مؤكدا أنه المجال للنقاش اآلن 
بعد نقاشات دامت سنوات حسبه، مطالبا بالتسوية الفورية للملف  ومنحه 

قطعة األرض اخلاصة مبشروعه.
ويف سياق حادثة اإلضراب الذي استقطبت العشرات من ممثلي املجتمع 
رّد موالتي عطاهلل والي والية تبسة  والعديد من أصدقائه ورفاقه ،  املدني 
أنه ليس ضد مثل هذه االستثمارات ، كما  أن ملف هذا املستثمر ليس 
مرفوضا بل هو  قيد الدراسة  بحكم أن قطعة األرض املطلوبة من املستثمر 
هي ملك ألمالك الوالية ثم عادت إلى أمالك الدولة من أجل التنازل عليها 
السير  أنه يف مثل هذه احلالة فيجب  بدينار رمزي  ، مضيفا  املستثمر  إلى 
تدريجيا وفق القوانني واإلجراءات الالزمة خاصة وأن اجلزائر يف وقت جد 

حساس ما يسلتزم التدقيق والتركيز .
فيروز رحال

بسبب أشغال جارية على شبكة التوزيع
تذبذب في توزيع المياه بمدينة عنابة 
االثنني  أمس  عنابة  مدينة  بوسط  خاصة  األحياء  من  العديد  عرفت 
شح املياه وانقطاعها وعدم وصولها الى حنفيات املواطنني بسبب التذبذب 
عنها  قال  ألسباب  للشرب  الصاحلة  باملياه  التموين  عملية  يف  املسجل 
املواطنني أنها مجهولة . من جهتها اجلزائرية للمياه وحدة عنابة ويف بيان لها 
أكدت ان التذبذب احلاصل يف توزيع املياه الذي شهدته بعض احياء مدينة 
التوزيع وذلك لتمكني مصاحلها من اصالح  لتوقف  عنابة نهار أمس راجع 
عدة تسربات مهمة يف الشبكة.لتطمئن زبائنها على ان يعود التوزيع حلالته 
العادية فور االنتهاء من أشغال اإلصالح . وبالنسبة للتذبذب احلاصل يف 
التزود باملاء على مستوى رواق عني الباردة اكدت املؤسسة يف بيان لها انه عل 
اثر التذبذب يف عملية توزيع املياه للصاحلة للشرب لرواق عني الباردة وبعد 
الباردة  للمياه قطاع عني  واملعاينة من طرف عمال اجلزائرية  البحث  عملية 
تبني بان العطب عاد الى حالته االولى وهذا بعد اسبوع من عملية اإلصالح 
الرئيسية ذات قطر  القناة  بتحويل  املكلفة  املؤسسة اخلاصة  به  قامت  الذي 

350مم عن الطريق السريع عنابة -قاملة منطقة قلعة بوصبع.
ف سليم

مازالت عملية إنتاج زيت الزيتون بوالية سطيف تتأرجح بين التقليد والعصرنة، وغاليا ما تميل الكفة للطريقة التقليدية في إنتاج 
هذه المادة الهامة، بدليل وجود  أزيد من 60 معصرة بالوالية أغلبها  عبارة عن معاصر تقليدية توارثتها األجيال أبا عن جد.

إحصاء 60 معصرة أغلبها تقليدية 

توقع إنتاج 7 ماليين لتر من زيت 
الزيتون  بسطيف

ستضمن استقبال و نقل 126 ألف مسافر سنويا
والي عنابة يأمر بتسليم المحطة البحرية شهر جوان المقبل

 « مزهود  »توفيق  عنابة  والي  شدد 
االشغال  من  االنتهاء  ضرورة  على   ،
مبيناء  البحرية  احملطة  مبشروع  اجلارية، 
عنابة ، مع مطلع الصائفة املقبلة2020،  
من  انزعاجه  مبديا  تقدير،  كاقصى 
وتيرة االشغال اجلارية ، على مستوى 
احملطة اجلديدة ، والتي كان من املنتظر 
 .2019 افريل  اواخر  يف  تسليمها 
عمل  زيارة  ،وخالل  »مزهود«  الوالي 
التنفيذيني  املدراء  رفقة  قادته  ،وتفقد 
بالوالية ، للمشروع دعا مسؤولي شركة 
وتيرة  يف  اإلسراع  الى   ، »بتيميتال« 
 ، التأخر املسجل  تدارك  و   ، االجناز 
للعمل   ، الورشات  تدعيم  خالل  من 

احملطة  دخول  اجل  من   ، ونهارا  ليال 
رسميا  اخلدمة  حيز  اجلديدة،  البحرية 
. و  القادم  جوان  شهر  مطلع  مع   ،
التي  للمشروع  التقنية  البطاقة  حسب 
له  املرافق  والوفد  الوالي  عليه  اضطالع 
 126 نقل  و  استقبال  احملطة  ستضمن 
ألف   16 مقابل  سنويا،  مسافر  ألف 
باحملطة البحرية القدمية،  سنويا  مسافر 
تهيئة  إعادة  و  تطوير  مشروع  يضمن  و 
امليناء، إجناز شرفات امليناء التي حتتوي 
على فضاءات للتسوق و أخرى لإلطعام 
و الراحة و الترفيه، وتكمن أهمية هذه 
البحري  النقل  نشاط  لتطوير  املنشأة 
فضاءات  استحداث  و  للمسافرين 

للخدمات و الترفيه من خاللها انفتاح 
ديناميكية  إطار  يف  املدينة  على  امليناء 
جميع  لعصرنة  املهيكلة  املشاريع 
امليناءويحظى مشروعي  أجزاء و مرافق 
امليناء،  شرفات  و  احملطة  البحرية 
السلطات،  قبل  من  بالغ  باهتمام 
املشاريع  هذه  مثل  متويل  خلصوصية 
املدرجة يف إطار استثمارات مؤسسات 
عمومية من بينها مؤسسة ميناء عنابة 
التي رصدت مبلغ 400 مليار للعملية، 
على  احمللية  السلطات  حترص  كما 
ضرورة اإلسراع بتسليمها وفقا ملقاييس 

اجلودة و النوعية املعمول بها.
ف سليم

تبسة 
غياب األمن يؤرق سكان الشريعة

على  بتبسة  الشريعة  بلدية  تشهد 
رهيب  انتشار  البلديات  باقي  غرار 
غرار  على  اخلطيرة  الظواهر  لبعض 
يف  خاصة  االعتداءات  و  السرقة 
يحدث  الليل،  من  املتأخرة  الساعات 
لدور  التام  الغياب  مقابل  هذا  كل 
مصالح األمن و كذا السلطات البلدية 
وغضب  سخط  أثار  الذي  األمر   ،

مئات املواطنني .
حديثهم  يف  املواطنون  وعبر 
الشديد  استيائهم  عن  الوطن   ألخبار 
مازالت  الذي  التام  التجاهل  من 

لم  التي  احمللية  و  السلطات  تنتهجه 
التي  األوضاع  لتحسني  ساكنا  حترك 
اليومية  واملنطلقة  معاناتهم  من  تزيد 
األمن  مراكز  يف  الفادح  من  النقص 
حيث حتتوي  الوالية املنتدبة الشريعة 
تزايد  مبقابل  واحد  أمن  مركز  على 
الكثافة السكانية يوما بعد يوم، خاصة 
العربي  بحي  مسكنني  تعرض  بعد 
 24 ظرف  يف  السرقة  حملاولة  التبسي 
ساعة فقط ، ناهيك عن تعرض عدة 
عائالت لسرقة مبالغ مالية جد معتبرة 
و مصوغات من املعدن األصفر، وهذا 

بسبب غياب عناصر ودوريات األمن.  
ويف  ظل  األساس  هذا  على  و 
أخرى  مرة  املشاكل  يطالب  هذه  كل 
بضرورة  املعنية  املصالح  من  السكان 
من  البلدية  أرجاء  يف  األمن  توفير 
اآلفات  تلك  على  القضاء  أجل 
املنتشرة و احلفاظ على سالمة و أمن 
املواطن،  خاصة أمام تزايد الشكاوى 
من االعتداء والسرقة التي تستهدفهم 
من طرف عصابات أشرار حتترف هذه 

املهنة.
فيروز رحال
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أخبار السر ايا

»غوغل« ُيخلُِّد ذكرى مفيَدة ِمـــصـــر
احتفى موقع »غوغل« أكبر محركات البحث على االنترنيت، يوم أمس اإلثنني، 
وأول  احملاميات يف مصر،  أوائل  من  كانت  التي  الرحمن  عبد  مفيدة  املصرية  باحملامية 
محامية ترافع أمام محكمة النقض يف البالد، وكانت أول امرأة متارس مهنة احملاماة يف 
القاهرة وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية يف مصر، كما أنها أول امرأة ترفع 

دعوى أمام احملاكم جنوبي مصر.

الُقدس الَعاصمة.. جزائرّيٌة 
بامتياز

شرعت الّدول املنضوية حتت اجلامعة العربية يف إصدار الطابع العربي املُوّحد »القدس 
عاصمة فلسطني« » الذي صّممه الفنان لعيدي الطيب ابن مدينة األغواط، واعُتِمَد بتاريخ 
تعكس  تصميم  على  تقنيات  إدخال  مع  للبريد،  العاملي  لليوم  املصادف   2019 أكتوبر   09
خصوصيات كل بلد، حيث تّوج الطابع األردني على قمة الطوابع العربية للتقنيات الفريدة 
من نوعها التي أدخلت على الطابع »الطباعة الذهبية للقبة الشريفة كما اعتمدته تونس يف 

كل املعامالت. 
يف  األغواط  والية  ابن  الطيب«  »لعيدي  والفنان  والرسام  اخلطاط  يتألق  أخرى،  ومرة 
تشريف اجلزائر يف احملافل الدولية، حيث مت اعتماد تصميمه للطابع البريدي » القدس عاصمة 
فلسطني« كأفضل وأحسن تصميم لطابع عربي مَوّحد من طرف اللجنة الدائمة للبريد التابعة 
عام  املنظمة  العربية  البريدية  اإلدارات  ملسابقة  اجلزائر«  »بريد  به  تقدم  العربية،  للجامعة 

2019، ومتت املصادقة عليه بتاريخ 25 جويلية املنصرم بجمهورية مصر العربية.

حُق الرد:
المسبح نصف أولمبي قميح عمار

حول  بجيجل  احمللية  اإللكترونية  الصحف  تداولتها  حول صور  جانفي،   5 لتاريخ  املصادف   78 العدد  يف  موضوعنا  بعد 
املسبح نصف  إليها  آل  التي  املتعفنة  أوملبي قميح عمار والتي خلقت جدال وتذمرا وسط املواطنني، طاقم »أخبار الوضعية 
املسؤول  لقاء  الثانية  للمرة  حاول  األول عن هذا الصرح الرياضي والوقوف على حقيقة الوطن« 
املرة  يف  ولوجه  يف  الفشل  بعد  الصور  هذه تلك  سياق  ويف  حيث  السابقة، 
لنا مدير املسبح روال عبد اهلل  يف تصريح خص به الضجة أكد 
أساس  ال  الصور  هذه  أن  الوطن«  لها من الصحة وأنها »أخبار 
بعد مجرد تصفية حسابات من طرف مسؤولي  األندية  أحد 
لدى  ضدهم  رفعها  التي  املختصة، الشكوى  املصالح 
لونها  على  املسبح  مياه  أن  والتحاليل ليضيف  الطبيعي 
يحرص جترى بصفة دورية ودائمة. كما أكد أن  اإلداري  طاقمه 

على نظافة املسبح ومرافقه.
تلك  طبيعة  عن  سؤالنا  ويف  صحته،   ودرجة  الصور 
الصور  تلك  أن  اهلل  عبد  روال  إحدى أكد  أثناء  التقاطها  مت 
كما احلصص والتي كانت املياه متجمعة  اخلاص  البساط  حتت 
واملرش  باملسبح  احلرارة  درجة  وهذا أن  دراجاتها،  أنسب  يف 
وبخصوص  عليه.  اإلجراءات التي مت اتخاذها، ماوقفنا 
برفع دعوة قضائية ضد قال إن املصالح الرياضية بالوالية  قامت 
كما املسؤول عن هذه الصور وإنه مت  تنظيمية  إجراءات  اتخاذ 
الصور  تلك  وبعد  أنه  لنا  يتلقى تساؤالت من قبل أكد  أصبح 

األولياء.
قدم  ثانية،  جهة  جميع من  عن  نسخة  املتحدث 
ملياه  الدورية  مياهه التحاليل  سالمة  تؤكد  والتي  املسبح 
وتؤكد  بكتيريا،  أي  عادية من  املياه  حرارة  درجة  أن  على 

جسُر المالقي.. أو استحالُة الّتالقي
القاضية  والعنصر،  وبلهادف  أوالد عسكر  مناطق  أطلقها مسؤولو والية جيجل لسكان  التي  الوعود  منذ عام،  مازالت، 
البلديات سابقة الذكر ببعضها  بإصالح جسر املالقي، مجّرَد كالم ال يسمن وال يغني من معاناة. هذا اجلسر الذي يربط 
البعض كما يربطها مبدينة جيجل والواليات الشرقية تضّرر العام املنقضي إثَر فيضان الوادي، وجرى ترميمه من قبل خواص، 
املنقضي  نوفمبر  العمومية شهر  أن تتدخل مصالح األشغال  العزلة عليهم، قبل  املواطنني ويفرض  أنه مازال يهدد حياة  غير 

إلصالحه، غير أنها انسحبت من املكان فور إمتام عملية »الترقيع« التي لم تستغرق إال أياما قليلة.
 هذه احلالة َسِئم منها آالف املواطنني خاصة بعد حتّطم جسر الراجلني، األمر الذي سُيدخُل السكان يف عزلة تامة ويدخل 

العمال والتالميذ والتجار يف دوامة كبيرة!

عادت، مؤخرا، َمظاهر االحتفال 
الرسمية  الزيارات  ترافق  التي 
نصح  اقترح  إلى  أدى  ما  للواجهة، 
اقتداء  بإلغائها  املتابعني  من  عدد 
بإلغاء لقب الفخامة؛ إذ اقترح أستاذ 
يف  ربيج،  علي  السياسية  العلوم 
التواصل  مبوقع  حسابه  على  منشور 
االجتماعي »فايسبوك«، أمس، إلغاء 
عند  االستقبال  ومظاهر  مراسم  كافة 
زيارة أي مسؤول لواليات الوطن وزيرا 
كان أو واليا، مع االحتفاظ بالترتيبات 
األمنية، مؤكدا على إلغاء الشكليات 
فال  االحتفالية؛  والبروتوكوالت 
ورود وال زهور وال متر وال حليب وال 
»مشاوي«، قائال إن اقتراحه جاء من 
املال يف كل  إنفاق  أجل االبتعاد عن 

عمل ال يعود بالنفع على املواطن!

الَفخامة.. لها ارتداداُتها!
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 رشيد شويخ

 وكانت منظمة الغذاء العاملي » الفاو » قد صنفته 
قبل تسع سنوات بأنها تراث زراعي  عاملي ، وكان 
قد مت  ابتكاره قبل قرون من قبل  السكان  القدامي 
لوادي سوف  ،و يرتكز على زراعة فسائل النخيل 
يف الطبقة اجلوفية  للتربة اذ تسقى أشجار النخيل 
بشكل آلي بعد ذلك مبا أن اجلذور يف هذه الطبقة 
بشكل   رملي   جتويف  حفر  بعد   ،وذلك  اجلوفية 
دائري  بقطر  و  مترا   20 نحو  عمقه  يبلغ  بيضاوي 
يتراوح بني 80 و 250 مترا  ، يتم رفع الرمال  من 
وسطه عن طريق حمله  عن طريق ظهور الرجال أو 
البغال ، أو عن طريق قفة مخصصة لهذا الغرض 
ذلك  مختلف  بعد  فيها  ،وتغرس  زنبيال  تسمى 
أنواع النخيل ،التي تنمو  بشكل محمي من أشعة 
الشمس احلارقة ،و الزوابع الرملية القوية التي تهب 
مبياه  وترتوي   ، املنطقة  على  السنة  أيام  غالب  يف 
جيدة  نوعية  تنتجها  التي  التمور  تكسب  جوفيه 
ومقاومة ملختلف أنواع العوامل الطبيعة  و األمراض 

،وتسمى محليا بتمور البعلي . 

  الحقول قضت على غيطان النخيل   
والية  يف  الزراعة  تطور  بداية   ومع  لكن 
الوادي  قبل نحو عشرين سنة ،بدأت ثروة نخيل 
البعلي  تواجه مشكال  عويصا أدى إلى فناء  أعداد 
هائلة منها ،وذلك بعد نضوب منسوب املياه بفعل 
املياه  استحداث مزارع تستهلك كميات هائلة من 
يوميا ،وذلك على مقربة من أشجار النخيل  ما أثر 
أعدادها  تناقص  إلى  أدى  و  سلبي  بشكل  عليها 
“الغيطان” وهي جمع  وقد حتولت  بشكل حاد . 
كلمة “غوط” أو الهرم املقلوب إلى مواقع سياحية 
بامتياز تقصدها أفواج من السياح من داخل الوطن 
يف  املبتكرة  الهندسية  للخصائص  نظرا  وأجانب 
املنطقة  هذه  يف  النخيل  من  الواحات  هذه  إبداع 
وهو   ، “التمر”  بإنتاج  اشتهرت  التي  الصحراوية 
املنتوج الزراعي الذي ظل لعدة قرون املادة الغذائية 
األكثر استهالكا للعائالت، ومصدر رزقهم ملا يتميز 
به التمر من فوائد غذائية متعددة ومن بينها مقاومة 
احلرارة العالية ، وعادة ما يسمى التمر الذي تنتجه 
أجود  من  ويعد   ، “البعلي”  بتمر  النخيل  غيطان 
أنواع التمور يف العالم سواء من حيث حجم الثمرة 

أو املذاق .
قد  “الفاو”  والزراعة  األغذية  وكانت  منظمة 
دعت عن طريق مكتبها باجلزائر وضمن إتفاقيات 
الشراكة مع اجلزائر إلى إعادة اإلعتبار إلى “الغوط” 
حلمايته من اإلندثار الذي يواجهه من خالل تسطير 

برامج دعم وتوجيه للفالح.

  قرار حماية نخيل البعلي  حبيس األدراج 
النخيل  بساتني  أصحاب  من   ناشد  العديد 
السلطات  عديدة  تدخل  مراسالت  يف  “الغوط” 
اإلدارية  ، لوضع إجراءات حلماية ثروة “الغوط” 
غيطانهم  مبحاذاة  زراعية  أراضي  منح  خطر  من 
العامل  تعتبر  التي  السطحية  املياه  على  للحفاظ 
نضوب  من  الغيطان  حلماية  والوحيد  األساسي 
منسوب تلك املياه مما يعرضها إلى خطر اإلتالف، 

وقد قدمت لهم تطمينات  لتبديد  مخاوفهم .
واتخاذ إجراءات ردعية  ضد كل من ينشأ آبار 
من  كيلومترات   5 عن  يقل  ال  محيط   يف  للسقي 
منطقة سندروس   غرار  على  النخيل   غيطان  موقع 
الواقعة يف تراب بلدية النخلة ،   و التي تعتبر أكبر 
لنحو  يصل  بتعداد  النخيل  غيطان  منطقة  لتمركز 
مجاورة  فالحية  مزارع  استحداث  أن  غوطا   70
رافقتها  عمليات  حيث  تواجدها،  تهدد  للغيطان 
حفر عديد من آبار السقي وهو ما أدى إلى تراجع 
منها  تسقى  التي  السطحية  بالطبقة  املياه  منسوب 

نخيل الغوط.
إلى  املدني  املجتمع  يف  فاعلون   دعا  و 
ضرورة  جتسيد بنود القرار الوالئي القاضي بحماية 
من  “سندروس”  مبنطقة  السيما  النخيل  غيطان 
منسوب  على  قضت  التي  املوسمية  الزراعة  زحف 
املياه بالطبقة السطحية ، حيث تعتبر تلك الغيطان 

محميات .
وأكد يف هذا الشأن األستاذ علي شادو الباحث 
العدد اإلجمالي  السويف ،  أن  الشعبي  التراث  يف 
القرن  ستينيات  يف  سوف  مبنطقة  النخيل  لغيطان 
كامل  على  غوط  موزعة  االالف   10 نحو  املاضي 
الرقيبة  من  وتبدأ    21 الـــ  سوف  وادي  بلديات 
شماال إلى العقلة جنوبا ومن الطالب العربي شرقا 
العوامل  العديد من  أن  إال  ميه ونسة غربا  ،  إلى 
سلبا  أثرت  الزراعي  التراث  هذا  على  طرأت  التي 
املياه  صعود  ظاهرة  منها  تواجده،  استمرار  على 
عدد  حتويل  وأيضا   ، اإلهمال  إلى  باإلضافة   ،
وسط   ، للقمامة  عمومية  مفارغ  إلى  الغيطان  من 
األحيان السكانية كتلك املوجودة  يف حي املصاعبة  
الغربية مبدينة الوادي مثال ، وتقدر رسمية صادرة 
عن مديرية الفالحة يف هذا الصدد أن  ما ال يقل 
ولم  عني  ،  بعد  أثرا  غوط  غدت   عن  7000 
إحصائيات  آخر  حسب  الغيطان  ثروة  من  يتبقى 
منظمة التغذية العاملية  سوى 2600 غوط ،أغلبها 
يتواجد بالبلديات اجلنوبية للبلدية وعدد آخر يتركز 

ببلديتي ميه ونسة و وادي العلندة .
الفالحية  املصالح  مديرية  أكدت  السياق  ويف 
يشملها  التي  املشاريع  ضمن  مدرج  الغوط  ،أن 

الدعم ،اذ ميكن ألي فالح أن يتحصل على قرض 
احمللية  باللهجة  تسمى  كما  أو   ،النشاء  بنكي 
سياق  .ويف  البعلي  نخيل  من  بستان   « بدع   «
منح  بالوادي  الفالحية  املصالح  مديرية  نفت  آخر 
غيطان  متركز  مواقع  أراض  مبحاذاة  مزارع   وقطع 
مبنح  املكلفة  التقنية  اللجنة  كشفت  أن  و  النخيل 
العقار الفالحي يف إطار االستصالح داخل احمليط 
أو خارجه من اختصاص مصالح الدائرة والبلدية ، 
لكن هذا ال مينع مصالح الفالحة من إبداء حتفظات 

متركز غيطان  مناطق  اعتداء على  أي  عند تسجيل 
النخيل.

جهة  الطبيعية  من  العوامل  تقضي  أن  قبل    
الوالية  فالحو  يجنيها  التي  املالية  اإلغراءات  و 
الطماطم  من  و  كالبطاطا  احلقلية  الزراعات  من 
جهة أخرى على ما تبقى من   تراث أهل سوف  
الزراعي  ،يناشد الفالحون املهتمون بنخيل البعلي 
السلطات احمللية والتشديد يف تطبيق القرار الوالئي 

الصادر بهذا اخلصوص .

صنفتها منظمة »الفاو« ضمن التراث الزراعي العالمي 

بساتين النحيل أو »لغوط« .. ثروة بساتين النحيل أو »لغوط« .. ثروة 
السوافة في مهب الريحالسوافة في مهب الريح

نفت عديد الجمعيات المهتمة 
بالتراث بوادي سوف،ناقوس 

الخطر بعد التراجع الكبير في عدد 
بساتين النخيل،المزروعة وفقا 

للطريقة التقليدية  المعروفة ب 
»الغوط« ،والتي كان عددها قبل 

عشرين سنة ب 10 أالف غوط .
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كرزيكة  أحمد
  

جلريدة  الطلبة  بعض  أكد  حيث 
بعد  مت  اإلحتجاج  هذا  أن  الوطن  أخبار 
تردي  نتيجة  ويأتي  بهم  السبل  إنقطاع 
اخلدمات اجلامعية داخل االقامة اجلامعية 
الكهربائي  للتيار  املتكرر  منها االنقطاع 
ليال وإنعدام املياه الساخنة خاصة أن هذا 
بسبب  العنصران  لهذان  بحاجة  الوقت 
أين  الشتاء  فصل  يف  البارة  الطقس  حالة 
يف  التدفئة  وتنعدم  الباردة  باملياه  يغسلون 
الغرف والرواق ألنها ليست مزودة بوسائل 
تقليدية  مدافئ  هؤالء  ويستعمل  التدفئة 
أنفسهم  معرضني  البارزة  األسالك  من 

للمخاطر.
مجهزة  الغرف  لوأن  أحدهم  وصرح 
املدافئ  هذه  أستعملوا  ملا  التدفئة  بوسائل 
الكهربائية)الرزيستونس(  التقليدية 
ولتسخني  للتدفئة  يستعملونها  التي 
يحبذون  أنهم  لإلستحمام  وأضاف  املاء 
جدا  باردة  ألنها  الغرف  خارج  املكوث 
للدفء. الشمس  الوقوف حتت  ويفضلون 
وتفتقر اإلقامة اجلامعية موسى أق يونس 
هؤالء  يناشد  وبذا  األنترنيت  لشبكة 

السلطات املعنية التدخل العاجل لتحسني 
اخلدمات للطلبة.

اخلدمات  ملديرية  تنقلنا  بدورنا 
اخلدمات  مديرة  أكدت  أين  اجلامعية 
قائم  املشكل  أن  رمية  مداح  السيدة 
حيث  باملوضوع  علم  على  واملديرية 
من  جاهدة  تسعى  أنها  للجريدة  أكدت 
أن  وأضافت  املشاكل  هذه  معاجلة  أجل 
مرده  الكهربائية  اإلنقطاعات  مشكل 
للمدافئ  الطلبة  إستعمال  بسبب  الضغط 
أما  الكهربائية)الرزيستونس(  التقليدية 

مزودة  ليست  الغرف  فإن  للتدفئة  بالنسبة 
ومشكل  لها  تسليمها  أو  إجنازها  منذ  بها 
املاء فيرجع إلى التذبذب بالتزود باملياه من 

القناة الرئيسية أومن املصدر.
السيد  متنراست  والية  والي  بدوره 
املديريات  جميع  دعى  جياللي  دومي 
فضاء  بفتح  متنراست  بوالية  التنفيذية 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  يف  إعالمي 
املواطنيني  وبني  إعالم  بينهم  وخلية 
تقف  التي  املشاكل  مختلف  والطلبة حلل 

حائال بني املسؤول والرعية.

بسبب نقص الخدمات باإلقامة الجامعية بتمنراست  

طلبة المركز الجامعي »الحاج موسى 
أق أخموك« يحتجون

أدرار
 مطالب بانشاء وحدات للحماية المدنية  بفنوغيل 
الثالثة  بلديتها  عبر   فنوغيل   بدائرة  الفاعلة   اجلمعيات   مختلف  طالبت 
وذلك   احمللية   واجلماعات  الداخلية  وزارة  من  ،وتامست  ،ومتنطيط  فنوغيل 
من خالل  رسالة حتمل توقيعات  جمعيات ناشطة باملجتمع املدني  بضرورة  
التعجيل بإعادة بعث مشروع إنشاء  وحدة  فرعية  للحماية املدنية على مستوى 
مقر الدائرة .  حيث أوضحت  مختلف اجلمعيات املوقعة  يف الرسالة أن  هذا 
بعد  وخاصة   الدائرة  سكان  من  الكثير  ومطلب  ملحة  ضرورة  أصبح  املشروع 
احلوادث الكثيرة  ،واخلطيرة  التي عرفها الطريق الوطني رقم 06 الذي مير على 
البلديات املذكورة  والتي  راح ضحيتها املئات من األشخاص  لغياب  التدخل 
املباشر  ،واإلنقاذ  السريع من طرف احلماية املدنية الكائنة باملقر الرئيسي على 
تبعد  البلديات  هذة  من  لها.  قريبة  نقطة  فأقرب   ، الوالية   عاصمة  مستوى 
للضحايا  ,واإلخالء  اإلجالء  عمليات  من  يعقد  الذي  األمر  ب25كم  عنها 
وقع قرب  األليم  الذي  آخرهااحلادث  احلوادث  .  الذي كان  واملتضررين من 
تفحم  أدرار حيث جنم عنه  26 كم جنوب  بنحو  الواقع  نومناس  مدخل  قصر 
كليا  احترقتا  سياحتني   مركبتني  اصطدام  إثر  ضحايا    05 وإصابة  شخصني 
.كماأن غياب رجال احلماية املدنية  وسيارات اإلسعاف عن املقابالت احمللية 
يف هذه البلديات  أصبح مشكل يؤرق مسوولي الفرق احمللية التي باتت تخسر  
املباريات على البساط كان آخرها خسارة فريق أواسط احتاد فنوغيل ضد فريق 
آمل رقان بسبب غياب احلماية املدنية. التي تتدخل لتقدمي اإلسعافات األولية 
ونقل الالعبني املصابني يف  مما أجبر احلكم على  إنهاء املقابلة يف شوطها الثاني  
وإعالن فوز الفريق الزائر على البساط .جدير بالذكر أن هذا  املشروع املذكور  
ولكنه جمد  فنوغيل  بلدية  منها  استفادت   التي  القطاعية  املشاريع  هو ضمن 
ضمن سياسة  التقشف التي انتهجتها الدولة يف السنوات الفارطه . لذا يناشد 
الناشطون وفعاليات املجتمع املدني من السلطات الوصية بضرورة رفع التجميد 
التكفل  يتم  حتى  فنوغيل   بدائرة  املدنية   للحماية  فرعية   وحدة  مشروع  عن 

األمثل واألسرع  بضحايا احلوادث .   
عبداهلل مجبري

بسكرة 
حجز أوراق نقدية مستنسخة بقيمة 123 

مليون  سنتيم
نقدية مستنسخة  اوراقا  بوبالية بسكرة  فوغاله  داءرة  امن  حجزت مصالح 
خمسة  اوقف  عناصر  تسعة  من  شبكة  تفكيك  اثر  سنتيم  123مليون  بقيمة 
منهم. العملية وصفت بالهامة غير املسبوقة بالنظر الر املبلغ املراد طرحه للتداول 
قبل ان تتمكن املصالح املذكورة من تفكيك الشبكة املشتبه بها.لالشارة فان 

احد املشتبه بهم مهندس معماري له مكتب خاص.
ح.ب

المسيلة 
سكان قرية  لقمان يغلقون الطريق للمطالبة  بالغاز 

أوالد  بلدية  يف  لقمان  بقرية  املواطنني  من  العشرات  أمس  صبيحة  أقدم 
منصور على غلق الطريق الوطني رقم 60 يف وجه مستعمليه وحسب معلومات 
بغاز  بتزويدهم  املطالبة  خلفية  على  جاءت  هذه  اإلحتاج  حركة  فإن  متطابقة 
غرار  على  لهم  مجاورة  قرى  استفادة  علمهم  إلى  تناهي  بعدما  خاصة  املدينة 
الوالئية بضرورة  السلطات  الضلعة حيث طالبوا  ببلدية حمام  والذكارة  الدبيل 

النظر يف مطلبهم اجلديد القدمي والذي يثار كل مطلع فصل شتاء .
جمال أبو اشرف

المسيلة 
عمال وحدة الجزائرية للمياه يحتجون 

دخل صبيحة أمس عمال مراكز وحدة اجلزائرية للمياه يف حركة احتجاجية 
.احلركة االحتجاجية جاءت حسب البيان الذي حتوز »اخبار الوطن«على نسخة 
على خلفيه جملة من املطالب أولها مطلب تعيني مدير للوحدة املركزية بعاصمة 
الوالية يكون ذو كفاءة علمية ملمة بالتسيير خاصة وأن الوحدة بدون مدير منذ 
التي  البريكوالج  البيان امتعاضه من سياسة  العام كما حمل  مايقارب نصف 
بالتصرفات  تعلق  ما  العالقة خاصة  امللفات  معاجلة بعض  اإلدارة يف  تنتهجها 
اجلمهورية  قوانني  على  صارخ  تعد  يعد  ما  وهو  نقابية  هيئة  جتاه  املسؤولة  غير 
مع عدم تسوية امللفات العالقة على مستوى املديرية منذ مدة ليست بالقصيرة 
تفعيل  لعدم  أشاروا  اخلمسة  الوحدة  مراكز  جميع  من  واملوقع  البيان  أصحاب 
اللجنة املتساوية األعضاء وغلق باب التوظيف على مستوى مراكز الوحدة بالرغم 
من النقص الفادح يف العمال حيث هدد احملتجون مبواصلة اإلحتجاج ما لم تإخذ 
اإلدارة مطالبهم مأخذ اجلد والتي تبقى تعيني مدير على رأس املطالب املرفوعة 

ومن خاللها التكفل بجميع انشغاالت العمال اإلجتماعية واملهنية.
جمال أبو اشرف

  أقدم صباح أمس اإلثنين، طلبة المركز الجامعي الحاج موسى أق أخموك  على تنظيم وقفة احتجاجية من أمام مديرية 
الخدمات الجامعية بتمنراست للتنديد باألوضاع المزرية التي شهدها قطاع الخدمات الجامعية، خاصة تذبذب تزودهم بالماء 
الشروب واإلنقطاعات الكهربائية التي تعرفها اإلقامة الجامعية من وقت ألخر.وعدم توفيرالماء الدافئ  لهم خاصة أن هذا 

الفصل يتميز بالبرودة بأهقار. ويأتي هذا اإلحتجاج تزامنا مع بداية البحوث واإلمتحانات.

 رفضا لتحويل االساتذة عشوائيا منتصف الموسم الدراسي 
 أولياء تالميذ »إبتدائية أورزيق ملوي« بأدلس يحتجون

تالميذ  أولياء  من  مجموعة  نظم   
ملوي  املتوفى«أورزيق  ابتدائية  املجاهد 
حركة  متنراست  والية  أدلس  ببلدية   «
بسبب  املؤسسة  أمام  إحتجاجية 
االبتدائي  التعليم  أستاذ  توقيف 
املستخلف )ف.ش( من طرف مديرية 
أستاذة  وتعني  متنراست  لوالية  التربية 
الفتات  احملتجون  ورفع  مكانه.  أخرى 
كتب  االبتدائية  بوابة  أمام  كبيرة 
منتصف  يف  للتحويالت  »ال  عليها 
بني  أمانة  أكبادنا  السنة«،«فلذات 
ألوضاع  صامدون  أيديكم«،«صامدون 

أكد  وقد  قادرون«  تغيرها  وعلى  رافضون 
البعض من هؤالء األولياء جلريدة أخبار الوطن 
أنهم ضد فكرة حتويل أستاذ قضى مع أبنائهم 
نصف السنة وقد ألفوه وأعد برنامج من أجل 
تعيني  يتم  وبالتالي  واملعرفة  العلم  تلقينهم 
أستاذة يف منتصف السنة ال يعرفها التالميذ 
وهذا قد يؤثر على مردودهم الدراسي خاصة 
أن هؤالء التالميذ مقبلني على شهادة التعليم 

اإلبتدائي بعد أربعة أشهر
إعالم  يتم  املفروض  أن  أخر  وأضاف 
األولياء مسبقا بهذا القرارألن هؤالء التالميذ 
أي  أيضا  وحساس  اإلبتدائي  يف  نهائي  قسم 
بتغيير  بالك  فما  عليه  يؤثر  قد  ملنهاج  تغيير 
يصعدون  وقد  السنة.  منتصف  يف  أستاذ 
أن  العشوائية  التحويالت  لهذه  اإلحتجاج 

حدثت مستقبال.
من  ينحدر  الذي  املوقف  األستاذ  بدوره 

محطمة  مبعنويات  املنطقة  وجدناه  هذه 
بأنه  الوطن  أخبار  جلريدة  صرح  كئيبا 
إستبداله  مت  قد  بأنه  يؤمله  لم  مستخلف 
بأستاذة أخرى مثبته لكن ما حز يف نفسه 
أخبرهم  عندما  األبناء  هؤالء  بكاء  هو 
ألفوه ووضعوا  بأنه قد يستبدل بأخر.وقد 
برنامجا من أجل التحضير لشهادة التعليم 

اإلبتدائي لنيل أعلى النقاط.
لوالية  التربية  مديرة  تنقلت  بدورها 
متنراست السيدة سكتوا بوصبيعات لبلدية 
أدلس أين أجتمعت ببعض أولياء األمور 
دوما  مصاحلها  بأن  لهم  أكدت  بحيث 
إيجابية  نتائج  لتحقيق  أبنائهم  ملرافقة  تسعى 
)اإلبتدائي.املتوسط. املستويات  جميع  يف 
يؤثر  أخر ال  ملكان  أستاذ  وان حتويل  الثانوي( 
األستاذ  أنصفت  التالميذ.وقد  نتائج  على 
وتعيني  األصلي  مكانه  إلى  بإرجاعه  املوقف 
األستاذة اجلديدة يف منصب أخرللتدريس يف 

نفس اإلبتدائية.
كرزيكة أحمد 

احتجاجا على األوضاع المعيشية الصعبة 
غاضبات يتلفن عجالت سيارة إسعاف بتماجرت بإليزي

للمؤسسة  تابعة  اسعاف  سيارة  تعرضت 
إطار  يف  سينا  ابن  اجلوارية  للصحة  العمومية 
دورية طبية لفائدة سكان املناطق النائية أثناء 
اليزي  لبلدية  التابعة  متاجرة  لقرية  وصولها 
السيارة   عجالت  لكامل  متعمد  إتالف  الى 

بواسطة خنجر .
نساء  من  مجموعة  بها  قام  احلادثة   
واحلقرة   واإلقصاء  التهميش  نظير  غاضبات 
حتى  احلياة  ضروريات  ابسط  من  وحرمانهن 
أضحت املعاناة ملمحا يطبع يومياتهن البائسة 
حسب  للمسئولني  املتكررة  الشكاوي  رغم 
قولهن لـ« أخبار الوطن«  متاعب العزلة يف قرية 
متاجرت تضغط بثقلها فقاطني القرية لم يعد 

بإمكانهم القدرة على حتمل الوضع   فهناك من 
هو  قاطن يف أكواخ تعود للحقبة االستعمارية 
نهيك  الكهرباء  من  محروم  هو  من  وهناك 
املسافة  بعد  ورغم  النقل   من  حرمانهم  عن 
أين  كلم   300 إلى  تصل  التي  البلدية  عن 
سجلت حالة وفاة يف السنوات املاضية لسيدة  
إضافة  إسعاف  سيارة  غياب  بسبب  حامل 
إلى نقل مياه الشرب على الدواب من اآلبار 
وهذا  أصال  لشرب   مياهها صاحلة  كانت  إن 
مع  الشتاء  فصل  عز  يف  معاناتهم  عن  فضال 
املسلك  تدهور  و  البوتان  غاز  قارورات  انعدام 
القرية وحسب تصريحهم  مازالوا  إلى  املؤدي 
ترى  .وباملقابل  االستقالل  طعم  يذق  لم 

فاتورة  يدفعون  إنهم  القرية  شباب  من  فئه 
يعيشون  فهم  األخيرة  احمللية  االنتخابات 
حالة انتقام متعمدة من قبل املسؤلني احملليني 
توزيع  ليصبح  أخر  ملرشح  أصواتهم  منح  نظير 
واالهتمام  الطرقات  وتعبيد  والكهرباء  املاء 
الوالءات  لنظام  تخضع  والتعليم  بالصحة 
واالستثمار  التنمية  فمظاهر  قولهم  حد  على 
واقع  تالمس  لم  املعيشي  الوضع  وحتسني 
القرية مناشدين والي الوالية بضرورة التدخل 
النتشالهم من الوضعية املزرية التي يعيشونها 
لضمان  عنهم  العزلة  وفك  اجلوانب  كل  من 

العيش الكرمي لهم ولذويهم .
براهيم مالك
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ب.أمني

وكانت آخر حصة سكنية مت اإلفراج 
حصة  احمللية  السلطات  قبل  من  عنها 
وحدة   1500 أصل  من  سكن   900
سكنية كانت جاهزة شهر أكتوبر من سنة 
2018 ، ويتطلع املواطنون إلى اإلسراع يف 
أن  مادام  املستفدين  قائمة  عن  الكشف 
إنتهت بها األشغال  مئات الشقق جاهزة 
منذ فترة ولم يبق سوى توزيعها بدل تركها 

مغلقة تسكنها األشباح ..
املواطنني  بعض  تصريحات  وحسب 
من إلتقتهم أخبار الوطن بغليزان ، فإنهم 
من  معاناتهم  بسبب  اإلنتظار  سئموا 
معضلة السكن ومنهم من يقطن سكنات 
الكراء  تكاليف  أنهكتهم  وآخرين  هشة 
السكنات  هذه  إلى  ماسة  بحاجة  وهم 
وتساءلوا ملاذا كل هذا التماطل رغم الوعود
مدير  كشف   ، السياق  نفس  ويف 
السكن لوالية غليزان أن عددا معتبرا من 
للتسليم  جاهزة  اإلجتماعية  السكنات 
ببلدية  سكنية  وحدة   2300 عددها 
غليزان ، حيث ستوزع 1000 شقة منها 

خالل الشهر اجلاري والبقية على مراحل 
يف األشهر القليلة القادمة .

عملية  بأن  املتحدث  ذات  وأضاف 
متسارعة  وبوتيرة  متواصلة  امللفات  دراسة 
أودعها  التي  امللفات  عند  وصوال 
جميع  2012  مطمئنا  أصحابها  سنة 
املواطنني بأن امللفات القدمية ستؤخذ بعني 
سيتيح  ما  وهو  األولوية  وحسب  اإلعتبار 

سكن  من  لإلستفادة  للمواطنني  الفرصة 
الئق يحفظ لهم كرامتهم .

أن   ، كالمه  السكن  مدير  وختم 
حصة سكنية مقدرة بـ 600 سكن ستوزع 
األسماء  قائمة  ضبطت  ريثما  جدا  قريبا 
وسيعلن  غليزان  دائرة  قبل  من  املستفيدة 
عنها يف الوقت احملدد وقال من املتوقع جدا 

ان يتم ذلك خالل األسابيع القادمة .

أخبار العاصمة
36 محال تجاريا  مغلقا منذ 20 سنة ببئرمرادرايس

يواجه أصحاب 36 محال جتاريا بحي الوئام  ببلدية بئر مراد رايس باجلزائر 
العاصمة،  مصيرا مجهوال بسبب عدم متكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري بعد  
مقاضاتهم من قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بحجة أن القطعة األرضية 
فيه هذه احملالت مغلقة  تزال  ما  الذي  الوقت  وقفية ، ويف  فوق احملالت  املقامة 
منذ أكثر من 20 سنة ، بالرغم من أنهم حسب حديث البعض منهم  ميلكون 
سجالت جتارية ويقومون بدفع الضرائب ، أين طالبوا بإيجاد احلل املناسب لهم يف 

الوقت الذي حتولت فيه بعض احملالت إلى مكان لتربية املواشي وغيرها.
القطعة  أن  أكد  العاصمة،  اجلزائر  لوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير 
الوثائق  وقفية، حسب  أرضية  قطعة  املوجود يف حي »الكنكورد« هي  األرضية 
الرسمية، ومت استغاللها  بغير وجه حق ، حيث مت استغاللها ببناء  سكنات 
ومت  ألصحابها   احلل  إليجاد   احمللية  السلطات  تدخلت  أين   ، فوقها  فوضوية 
ترحيلهم،  فيما يبقى جزء من القطعة محتال من قبل أصحاب احملالت التجارية 
، أين جلأت املديرية إلى الدخول معهم يف نزاع قضائي منذ سنة 2012 ، وصدر 
حكما  يقضي بإخالء احملالت واخلروج من القطعة األرضية الوقفية ، ويف انتظار 
تسوية ووضعية أصحاب احملالت وتنفيذ احلكم القضائي ، أشار نفس املسؤول 
أن  من املنتظر أن يتم استرجاع القطعة األرضية من أجل إجناز مشروع استثماري 

وقفي .

مطالب بفتح المناوبة وتخصصات طبية بباش جراح
الوضع  العاصمة عن  باجلزائر  بباش جراح  ديار اجلماعة  أعرب سكان حي 
املزري الذي يعيشونه، يف ظل افتقار العيادة املتعددة اخلدمات الوحيدة املوجودة 
سكان  من  املرضى  ويضطر  املناوبة  فيه  تغيب  حيث  اخلدمات،  ألبسط  باحلي 
احلي السيما مساء إلى التنقل إلى العيادات ببلديات مجاورة من أجل خدمة 
صحية بسيطة يف حاالت االستعجالية ، ويطالب السكان  يف هذا الصدد بفتح 
املناوبة  ومصلحة لالستعجاالت، مع تدعيم  العيادة بأطباء أخصائيني من أجل 

التكفل الصحي التام للمرضى من سكان احلي .
املتعددة اخلدمات  العيادة  أن  العاصمة  لوالية اجلزائر  وحسب مدير الصحة 
بحي ديار اجلماعة من منط العمل احملدود بـ 12ساعة فقط، وأن فتح اختصاصات 
طبية على مستوى العيادات يخضع لشروط  وإجراءات قانونية محددة ، وأشار 
نفس املسؤل أن  التوافد على عيادة حي ديار العافية جاء بسبب الغلق  الذي طال 
عيادة أوالد أوشايح بسب أشغال الصيانة ، ومن املنتظر إعادة فتحها يف القريب 

العاجل من أجل إنعاش سكان حي دار اجلماعة.

المستفيدون من سوق بروسات يطالبون  بالكهرباء
يوجد املستفيدون من احملالت التجارية بسوق بروسات ببلدية حسني داي يف 
وضع معقد بسبب عدم متكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري بعد سنتني من توزيع 
هذه احملالت ، و حتول أصحابها إلى  مستفيدين مع وقف التنفيذ، وذلك بسبب 
عدم متكنهم من ربط محالتهم بشبكة التيار الكهربائي نتيجة وجود مستفيدين 

اثنني يف كل محل.
وحسب رئيس البلدية أن مشكل محالت سوق بروسات جاء نتيجة التوزيع 
السيئ من قبل مصالح البلدية يف العهدة السابقة، و املجلس احلالي ورث هذا 
املشكل ، ويبحث حاليا مع املستفيدين من أجل إيجاد احلل ، ألن سونلغاز ال 
تسمح بتركيب عداد كهربائي  باسم مستفيدين اثنني، واحلل يكون توافقي بني 
املستفيدين، بان يسمح ألحدهم بتسجيل  العداد الكهربائي  باسمه من اجل 
مباشرة نشاطهم التجاري، وأوضح رئيس البلدية أن بعض املستفيدين دخلوا يف 

تطبيق هذا اإلجراء.
جمعها : أيوب بن تامون

 المستفيدون يطالبون باإلسراع في استالمها 

2300 وحدة سكنية شاغرة تنتظر 
التوزيع في غليزان

ينتظر آالف المواطنين المتضررين من أزمة السكن بعاصمة الوالية غليزان اإلفراج عن قائمة السكنات االجتماعية التي 
طال انتظارها ، وسبق للسلطات الوالئية أن وعدت بقرب موعد توزيعها على المستفدين .

 من تنظيم مديرية الصحة لوالية بجاية 
انطالق أكبر عملية تشخيص مجاني لداء 

السكري وضغط الدم 
من املرتقب أن تنطلق بوالية بجاية، أكبر عملية تشخيص لدا السكري و ضغط الدم 
حسب ما كشفت عنه بيان صادر من مديرية الصحة والسكان بجاية،وستمس العملية 

التي انطلقت ابتداء من 19 جانفي اجلاري وعلى مدار ثالثة أيام جل بلديات الوالية.
 ودعت مديرية الصحة للوالية خالل ذات البيان السكان ومواطني الوالية االقتراب 
من النقاط التي ستوضع عبر بلدياتهم من طرف أطباء أخصائيني لالستفادة من عملية 
التشخيص املجاني لداء السكري و مرض ضغط الدم ابتداء من 19 جانفي حيث تعد 
أن  البيان  وأضاف  الدم،  ضغط  ومرض  السكري  الداء  لتشخيص  حملة  أكبر  العملية 
احلملة تندرج ضمن عملية الوقاية من األمراض املعدية غير املتنقلة، وذلك بهدف حتسني 
أكدت  أن  الصحة  مديرية  أشارت  أعراضها .كما  يف  األمثل  والتحكم  الصحية  الرقابة 
املبادرة تدخل ضمن مسعى حتسني الصحة  املبادرة أن هذه  مديرية الصحة املشرفة على 
كافة  ستجوب  وممرضني  أخصائيني  أطباء  من  املتكونة  القافلة  ستجوب  حيث  العمومية 
بلديات الوالية البالغ عددها 52 بلدية وعلية فان املواطنني مدعوون لالستفادة من عملية 

التشخيص املجان أين سيتم فتحها عبر نقاط مخصصة لذلك.
بلقاسم.ج

بصفة  بجاية  بوالية  التنمية  تسير 
عامة بسرعة سلحفاة، ولم تبلغ املستوى 
املنتظر منذ سنوات طويلة بسبب غياب 
واستفحال  األولى  الواجهة  يف  العقار 
على  تغلبت  التي  البيروقراطية  ظاهرة 
كل شيء، مما حال دون حتقيق األهداف 
أوالد صالح  أن  للعيان  والظاهر  املرجوة، 
زيتوني والي بجاية وقف على هذا التأخر 
بعدما استوقفته محطات عدة أبدى من 
خاللها استياءه لوتيرة سير أشغال املشاريع 
وكذا نوعيتها وطبيعة الدراسات، حيث 
املديرين  أمام  اللهجة  مرة  كل  يف  شدد 

بطاقة  لهم  ووجه  واملقاولني  التنفيذيني 
ومتاطلهم  تقاعسهم  خلفية  على  حمراء 
األمام،  نحو  التنمية  عجلة  دفع  يف 
وعليه شدد بوجوب إمتام أشغال املشاريع 
القوانني،  احترام  مع  احملددة  آجالها  يف 
نحو  أحصت  قد  مصاحله  أن  خاصة 
األشغال،  فيها  انطلقت  مشروع   2086
ولم  للبلديات،  التنمية  مخطط  إطار  يف 
تنته بعد بها األشغال رغم انقضاء املهلة 
من  بجاية  والي  إلجنازها.كشف  احملددة 
ال  بواليته  التنمية  جناح  أن  أخرى  جهة 
العاجل،  القريب  يف  يتحقق  أن  ميكن 

وقتا  تستغرق  سوف  العملية  أن  بل 
التنفيذي  اجلهاز  مسؤول  وربط  طويال، 
مؤكدا  العقار،  باسترجاع  ذلك  بالوالية 
كبيرة  جهود  ببذل  مطالبة  مصاحله  أن 
شاسعة  أرضية  مساحات  باستعادة 
للعديد  املاضية  السنوات  يف  منحت 
يف  استغاللها  اجل  من  املستثمرين  من 
لم  هؤالء  أن  غير  التنموية  املشاريع  إجناز 
اإلسراع  يطلب  مما  باالتفاقيات،  يلتزموا 

يف استرجاع تلك املساحات العقارية.
بـــلقاسم.ج

نجاح التنمية مرهون باسترجاع  العقار
مشاريع بالجملة لم تر النور بسبب غياب العقار ببجاية

ببلدية  بوعماس  اغيل  قرية  تفتقر 
وزو  تيزي  يف  يني  بني  بدائرة  ابودراران 
العادي  السير  تعطل  متطلبات  عدة  الى 
حيث  البلدية  بهذه  الطبيعية  للحياة 
تشهد  الطرقات بوضعية مزرية و يف هذا 
السلطات  من  السكان  يلتمس  الشأن 
احمللية والوالئية االلتفات إليهم والنظر يف 
بإصالح  أساسا  املتعلق  احليوي  مطلبهم 

الطرقات التي تتواجد يف وضعية مزرية
القرية  وطرقات  شوارع  أضحت 
الراجلني  لتذمر وانزعاج السكان  مصدرا 
احلالة  بسبب  املركبات  وأصحاب  منهم 
تشهده  الذي  الكبير  واالهتراء  الكارثية 
واحلفر  باملطبات  اململوءة  الطرقات 
جعلهم  الشتاء،مما  فصل  يف  واألوحال 
املزرية  املعيشية  األوضاع  على  ناقمني 
الطرقات  احمللية  السلطات  جتاهلتها  التي 
طويلة  مدة  منذ  تهيئة  عملية  تشهد  لم 
السلطات  إلى  السكان  نداءات  رغم 
السكان  آمال  وتبقى  املعنية،  الوالئية 

التهيئة  قائمة يف إمداد أحيائهم مبشاريع 
العاجل  القريب  يف  بانشغالهم  والتكفل 
كما يشتكي السكان من انعدام التغطية 
األمر  أضحى  حيث  بالقرية،  الصحية 
يثير استياءهم، ملا يتكّبدونه من ويالت 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  إلى  التنقل 
مصالح  نحو  أو  البلدية  مبقر  املتواجدة 
الوالية،  بعاصمة  الطبية  االستعجاالت 
انعكس  بالقرية  للعالج  قاعة  فانعدام 
على  أبنائهم  وحياة  حياتهم  على  سلبا 
حد سواء، بسبب ما قد يتعرضون له من 
حوادث مختلفة تستدعي التنقل الفوري 
وطالبوا  الالزمة  الفحوصات  لتلقي 
املسؤولني عن قطاع الصحة بوالية بضرورة 
التنقل  بناء مركز صحي بالقرية لتفادي 
إلى جهات أخرى وأصبح بعضهم يفضل 
التي  املصاريف  األلم على  حتمل عذاب 
يتكبدونها يف التنقل إلى عاصمة الوالية 
القرية  شباب  مطالب  بني  ومن  للعالج 
إجناز مالعب بالقرية ملمارسة رياضة كرة 

اللعبة احملبذة لدى معظم الشباب  القدم 
من  القرية  سكان  عبر  الصدد  هذا  ويف 
للنقص  أسفهم  عن  الشبانية  الفئة 
الشبانية  والهياكل  املرافق  يف  امللحوظ 
شأنها  من  التي  املجهزة  والترفيهية 
استقطاب املواهب الشابة يف ظل غياب 
أضحى  حيث  باملنطقة،  العمل  فرص 
الترفيهية  املرافق  يف  احلاد  النقص  هذا 
حياتهم،  عليهم  وينغص  عليهم  يؤثر 
يتحتم  بالقرية  املالعب  غياب  ويف 
عن  بحثا  احلقول  إلى  التنقل  عليهم 
أوقات للرفاهية ويطالب هؤالء السلطات 
البلدية ومديرية الشباب والرياضة بإدراج 
أما بخصوص  منها،  يستفيدون  مشاريع 
كقاعة  بالقرية  عمومية  مشاريع  إجناز 
عالج ومرافق رياضية فأوضح مصدر من 
بالقرية  العقار  أن نقص  ابودراران   بلدية 

يحول دون جتسيد هذه املشاريع.
أ.اليان

استعمالها بات أمرا مستحيال 
تدهور الطريق  يعزل  قرية اغيل بوعماس بتيزي وزو
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كأس أفريقيا 2020 بمدينة العيون المحتلة

 اللجنة األولمبية والرياضية الجزائرية 
تطالب الكاف بتفادي »كل فعل يعيق 

عمل األمم المتحدة«

  أنهى فريق سريع غليزان املنتمي للرابطة 
التحضيري  القدم تربصه  الثانية لكرة  احملترفة 
مبدينة تلمسان حتسبا ملرحلة اإلياب من عمر 
البطولة ، وقد أشرف على هذا التربص املدرب 
»وهيب بورزاق » خلفا للمدرب السابق إيغيل 
إدارة  مع  بالتراضي  عقده  فسخ  الذي  مزيان 
النادي احملترف .واكتفى الطاقم الفني للسريع 
أمام  خالل تربصه مبباراة ودية واحدة  كانت 
املتتبعني  بعض  جعل  ما  وهو   ، مغنية  أمل 
يتخوفون من تأثير نقص املباريات الودية على 
التي  العودة  مرحلة  خالل  الالعبني  جاهزية 

تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وحتضيرا يف 
املستوى لضمان نتائج جيدة مادام ان 
الفريق يطمح للعودة للرىبطة احملترفة 
األولى التي غادرها قبل ثالث سنوات 
ويف السياق ذاته ، عجزت إدارة سريع 
غليزان  يف برمجة مواجهة ودية ثانية 
أمام  الفريق  خاضها  التي  تلك  بعد 

مغنية منتصف التربص و انتهت بفوز 
،ما  نظيفة  بثنائية  زايدي  احلارس  رفقاء 

ببرمجة  يكتفي  بورزاق  وهيب  املدرب  جعل 
مباراة تطبيقية  بني الالعبني لتعويض نقص 
جلميع  املشاركة  فرصة  فيها  منح   ، املنافسة 
املسطرة  األهداف  حتقيق  أمل  على  التعداد 

خالل هذا التربص  .
ماصرح   وحسب 
بورزاق  وهيب  املدرب  به 
بأن  كشف  الوطن  ألخبار 
كانت  املغلق  التربص  أيام 
التقني  للجانبني  مخصصاة 
حسبه  ركز  بعدما  والتكتيكي 
على  غليزان  بـ  السابقة  حتضيراته  خالل 
الناحية البدنية للتشكيلة، وأضاف » فريقي 
اللقاءات  الكثير من  إلى خوض  يحتاج  كان 
قامت  الذي  العمل  نطبق  حتى  التحضيرية 

احلفاظ  وكذلك  التدريبات  يف  التشكيلة  به 
على اللياقة البدنية لتفادي آثار التوقف املطول 
للمنافسة الرسمية، لكن لم يسعفنا احلظ يف 
ذلك ونتمنى ان ال يؤثر ذلك على الفريق مع 

إنطالق اليطولة » .
يواصل  أن  غليزان  سريع  أنصار  ويأمل 
والبقاء  اإليجابية  النتائج  سلسلة  فريقهم 
يف  حلمهم  لتحقيق  املقدمة  كوكبة  ضمن 
غادرها  التي  االولى  احملترفة  للرابطة  الصعود 
الفريق بسبب ظلم الرابطة الوطنية لكرة القدم 
السريع  رصيد  من  نقاط   6 خصكها  عقب 

بسبب قضية الديون .

سريع غليزان
االنتهاء من التربص التحضيري بتلمسان واالكتفاء بمبارة ودية واحدة 

مالكمة
الدورة الدولية احمت- 
كومارت: ست ميداليات 
للجزائر، منها ذهبيتان 

)رجال  للمالكمة  اجلزائري  املنتخب  حصد 
 ، ذهبية  منها  إثنتان  ميداليات،  ست  وسيدات( 
خالل الدورة الدولية ال33 ،أحمت- كومارت  التي 
اختتمت االحد باسطنبول بعد اسبوع من املنافسة.
، محمد حومري يف  اجناز  من  الذهبية  وامليداليات  
كلغ(،   91( بن شبلة  احلفيظ  وعبد   كلع،    81 فئة 
بامليدالية   بلودينات  شعيب  زميله  اكتفى  بينما 
البرونزية يف فئة + 91 كلغ.وعند السيدات، نالت  
اميان خليف امليدالية الفضية يف وزن 60 كلغ، عقب 
النهائي. يف  إلديز  إسرى  التركية   امام  خسارتها 
كلغ(   51( رميساء  بوعالم  حصلت   ، جهتهما  من 
وإشراق شايب )75 كلغ( على ميداليتني  برونزينت 
الدولية  الدورة  التوالي.وسجلت  على  فئتهما  يف 
حوالي  مشاركة   ، باسطنبول  كومارت   احمت- 
بلدا.   19 من  وسيدات(،  رجال   ( مالكم   100
وسيطرت تركيا على املنازالت  مبجموع 16 ميدالية ) 
4 ذهبيات، 5 فضيات و7 برونزيات(.وتندرج الدورة 
يف إطار حتضير املالكمني اجلزائريني للدورة االفريقية 
املقررة  بطوكيو ،   2020 االوملبية  التاهيلية لاللعاب 

من 20 الى 29 فبراير بداكار ) السينغال(.

       الميداليات الجزائرية :

       سيدات :
60 كلغ : اميان خليف  )فضية(

51 كلغ : بوعالم رميساء  ) برونزية(
75 كلغ : شايب إشراق  ) برونزية(

 

      رجال :
81 كلغ : محمد حومري ) ذهبية(

91 كلغ : ع
بد احلفيظ مب شبلة  )ذهبية(

+ 91 كلغ : شعيب بلودينات  ) برونزية(.

»وأج  حتصلت  بيان  يف  اللجنة  وأوضحت 
جتنيب  على  »حرصا  أنه  منه  نسخة  »على 
يتسبب يف  أن  ما من شأنه  االفريقية كل  القارة 
والرياضية  األوملبية  اللجنة  تطالب  تصدعها، 
اجلزائرية من االحتاد االفريقي لكرة القدم تفادي 
كل فعل أو مناورة ذات جوهر سياسي من شأنه 
واالحتاد  املتحدة  األمم  منظمة  عمل  يعيق  أن 
االوملبي«. امليثاق  مع  يتعارض  أو  االفريقي 
التابعة  احملتلة  العيون  مدينة  املتحدة  االمم  وتعتبر 
الدميقراطية  الصحراوية  العربية  إلقليم اجلمهورية 
اقليما غير مستقل يوجد حتت االحتالل املغربي.
رد  بعد  اجلزائرية  األوملبية  اللجنة  فعل  رد  ويأتي 

أعلنت  التي  القدم  فعل االحتادية اجلزائرية لكرة 
اجلمعة املاضي أنها وجهت رسالة لرئيس االحتاد 
تنديدها  فيها عن  »أعربت  القدم  لكرة  اإلفريقي 
لألمم  افريقيا  كاس  اقامة  قرار  على  اعتراضها«  و 

داخل القاعة 2020 يف مدينة العيون.
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  هددت  كما 
بعدم املشاركة يف »احتفاالت الذكرى ال63 )8 
فبراير املقبل( إلنشاء االحتاد االفريقي لكرة القدم 
يف حالة متت دعوتها على هامش تنظيم اجتماع 
االفريقية. الكروية  للهيئة  التنفيذية  اللجنة 
الكاف  قرار  بعد  »أنه  األوملبية  اللجنة  وأكدت 
يف  القاعة  داخل  القدم  لكرة   2020 كان  اقامة 

عاصمة  العيون  العربية مدينة  اجلمهورية 
نظر  يف  احملتلة  املدينة  الدميقراطية  الصحراوية 
القانون الدولي تطالب اللجنة األوملبية والرياضية 
اجلزائرية وهي الهيئة التي تعمل يف اطار احترام 
من  األوملبي  امليثاق  يف  عليها  املنصوص  املبادئ 
هذا  يف  واملشاركة  بتنظيم  املعنية  األطراف  كل 
األحكام«. هذه  احترام  الى  الرياضي  احلدث 
»االحتاد  أن  اجلزائرية  االوملبية  الهيئة  واعتبرت 
واحلركة  االفريقية  الشبيبة  اليه  تتطلع  الذي 
الرياضية االفريقية ال ميكن أن تتكيف او تخضع 
الدول  استياء  أو  تصدع  الى  تؤدي  اعمال  الى 
االفريقية املجتمعة حتت لواء االحتاد االفريقي«.

يف هذا الصدد اعلنت جنوب افريقيا على لسان 
احتاديتها لكرة القدم عن انسحاب فريقها الوطني 
من دورة كرة القدم داخل القاعة / كأس افريقيا 
2020 املزمع تنظيمها بالعيون من 28 يناير الى 7 
فبراير.وأوضح بيان لالحتادية اجلنوب افريقية ان 
»الهيئة الكروية قد قررت االنسحاب )...( الن 
املغرب يصر على تنظيم الدورة يف العيون التي تقع 
»اننا  عليها« مضيفا  املتنازع  الغربية  الصحراء  يف 
علينا  يفرضها  لغرامة  التعرض  بإمكانية  واعون 
التبعات االخرى  و  القدم  لكرة  االفريقي  االحتاد 

التي قد تنجر عن قرارنا«.

رابطة األبطال
الغابوني أوتوغو-كاستان حكما رئيسا في مقابلة »الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر«

عينت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( الغابوني إيريك أوتوغو-كاستان إلدارة املباراة احمللية املغاربية بني الوداد البيضاوي و احتاد 
اجلزائر املقررة يوم اجلمعة مبركب »محمد اخلامس« بالدار البيضاء )سا 00ر20( حلساب اجلولة اخلامسة من مرحلة املجموعات لرابطة األبطال 
اإلفريقية لكرة القدم.وسيكون يف مساعدة احلكم الرئيسي مواطنه بوريس مارالز و التشادي عيسى يايا.وسيلعب احتاد اجلزائر )الثالث - 2 
ن(، املنهزم يف اجلولة الفارطة أمام ماميلودي صن داونز اجلنوب إفريقي )2-1(، ورقته األخيرة بالدار البيضاء أمام الوداد الذي استغنى عن 
املدرب الصربي زوران مانوزلوفيتش، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه على العارضة الفنية للفريق، حيث عوضه األرجنتيني أنخال ميغال 
غاموندي.و يحتل الوداد البيضاوي املغربي املركز الثاني يف الترتيب برصيد 6 نقاط و بفارق 4 نقاط عن املتصدر ماميلودي صن داونز الذي 

ضمن مسبقا املرور للدور ربع النهائي و الذي يتنقل بدوره إلى لواندا ملواجهة بترو أتليتيكو األنغولي )4 - 2 ن(.

طالبت اللجنة األولمبية والرياضية الجزائرية، األحد، االتحاد االفريقي لكرة القدم )الكاف( بتفادي »كل فعل أو 
مناورة ذات جوهر سياسي« يعيق عمل األمم المتحدة إثر احتضان منافسات كأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 

2020 )28 يناير - 7 فبراير( في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.
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لعامي 2020 و 2021

الفاف تضبط رزنامة الخضرالفاف تضبط رزنامة الخضر

جماهير ميالن منبهرة بنجم الخضر

 الدراجــــة  الناريــــة...
لقب جديـــد لبن ناصـــر

يواصل النجم اجلزائري »اسماعيل 
بن ناصر« التألق مع فريقه »ميالن« هذا 
املوسم، فهو يعتبر من بني ركائز الفريق 

فمهما كانت خطة »بيولي« سواء )4-3-3( 
أو )2-4-4(، فإن كل الكرات متر عبر 

»اجلزائري« الذي يعتبر دينامو الفريق كما 
أن جماهير »ميالن« وصفته كـ »الدراجة 

النارية« ال يكل وال ميل فوق أرضية امليدان، 
جتده يف الدفاع ويساهم يف الهجوم وأكدت 
جماهير »الرسونيري« يف تقرير نشر عبر 

بعض املواقع الرياضية اإليطالية، أن »بن 
ناصر« من بني أحسن صفقات »الفريق« 
منذ مدة طويلة...هذا وقد أبدى الدولي 
اجلزائري إسماعيل بن ناصر، سعادته 
الكبيرة، بعد الفوز الذي حققه رفقة 

ناديه أسي ميالن، أمام أودينيزي، ضمن 
الدوري اإليطالي ونشر إسماعيل بن ناصر، 
مجموعة من الصور، اخلاصة مبباراتهم أمام 
أودينيزي، واحتفالهم بالفوز، عبر حسابه 
اخلاص على »تويتر« وعلق جنم اخلضر على 
هذه الصور، بعبارة »لهذا السبب نحب كرة 

القدم«، يف إشارة منه للروح القتالية واجلماعية، ودعم األنصار، يف حتقيق اإلنتصارات...يذكر أن إسماعيل 
بن ناصر، فاز أول أمس األحد، رفقة ناديه ميالن آسي، بنتيجة 2-3، أمام نادي أودنيزي، حلساب اجلولة 

الـ20 من الدوري اإليطالي.

ــارة الســمراء بصفــة عامــة، وكــرة  ــر الســاحرة املســتديرة يف الق تترقــب جماهي
ــة املجموعــات(  ــي )مرحل ــدور الثان ــة ال ــى وجــه اخلصــوص قرع ــة عل ــدم العربي الق
ــحب  ــي ستس ــام 2022، الت ــر ع ــم بقط ــة لكأس العال ــة املؤهل ــات األفريقي للتصفي
ــات 40  ــة املجموع ــارك يف مرحل ــرة ويش ــة القاه ــة املصري ــاء بالعاصم ــوم الثالث الي
منتخبــا، هــي املنتخبــات الـــ 26 األعلــى يف تصنيــف االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا(، التــي أعفيــت مــن خــوض الــدور األول للتصفيــات، باإلضافــة إلــى 
ــى  ــات الـــ28 األدن ــه املنتخب ــذي شــارك في ــدور األول ال ــن ال ــوا م ــا تأهل 14 منتخب
يف تصنيــف الفيفــا وســتتوزع املنتخبــات الـــ40 املشــاركة يف هــذا الــدور علــى 
10 مجموعــات، بواقــع 4 منتخبــات يف كل مجموعــة، مقســمة 4 مســتويات 
وفقا للتصنيــف العاملــي األخيــر للمنتخبــات الــذي أصــدره )فيفــا( الشــهر املاضــي، 
علــى أن تضــم كل مجموعــة منتخبــا واحــدا من كل مســتٍوى مــن املســتويات األربعة 
وضــم املســتوى األول منتخبــات الســنغال وتونــس ونيجيريــا واجلزائــر واملغــرب وغانــا 
ــي  ــتوى الثان ــني ضم املس ــي، يف ح ــة ومال ــو الدميقراطي ــرون والكونغ ــر والكامي ومص
ــرأس  ــدا وال ــا وغينيا وأوغن ــوب أفريقي ــا فاســو وجن ــوار وبوركين ــات كــوت ديف منتخب
األخضــر )كاب فيــردي( والغابــون وبنــني وزامبيــا والكونغــو وجــاء يف املســتوى 
الثالــث منتخبــات مدغشــقر وموريتانيــا وليبيــا وموزمبيــق وكينيــا وأفريقيــا الوســطى 
ــات  ــع منتخب ــتوى الراب ــمل املس ــاو، وش ــا بيس ــا وغيني ــر وناميبي ــوي والنيج وزميباب
مــاالوي وأنغــوال وتوغــو والســودان ورواندا وتنزانيــا وغينيــا االســتوائية وإثيوبيــا 
وليبيريــا وجيبوتــي وتخــوض املنتخبــات املشــاركة يف هــذه املرحلــة مــن التصفيــات 
ــد  ــى أن يصع ــات، عل ــب 6 مباري ــب كل منتخ ــني، ليلع ــن مرحلت ــام دوري م نظ
ــات  ــد املنتخب ــر(، لتحدي ــث )األخي ــى الدور الثال ــط إل ــة فق ــدر كل مجموع متص
ــر  ــدور األخي ــة لل ــات العشــرة املتأهل ــال وستقســم املنتخب ــة للموندي اخلمســة املتأهل
إلــى مســتويني وفقــا لتصنيــف فيفــا، بواقــع 5 منتخبــات يف كل مســتوى، علــى أن 
ــي يف  ــتوى الثان ــات املس ــد منتخب ــع أح ــتوى األول م ــب من املس ــب كل منتخ يلع
ــق  ــم ويطاب ــكأس العال ــن ل ــوع اللقاءي ــز مبجم ــد الفائ ــاب وعودة، ويصع ــي ذه مبارات
ــت  ــي أقيم ــخة 2014 الت ــره يف نس ــم 2022، نظي ــات يف كأس العال ــام التصفي نظ
يف البرازيــل وتعــد هــذه النســخة هــي األخيــرة لــكأس العالــم التــي يشــارك فيهــا 5 
منتخبــات مــن أفريقيــا، بعدمــا قــرر الفيفــا زيــادة عــدد منتخبــات القــارة الســمراء 
ــام 2026  ــابقة ع ــخة املس ــن نس ــدءا م ــات ب ــى 9 منتخب ــال إل ــاركة يف املوندي املش
املقــررة يف الواليــات املتحــدة، كنــدا واملكســيك، التــي سيشــارك فيهــا 48 منتخبــا 

ــا  ــع حالي ــو متب ــا ه ــا مثلم ــن 32 منتخب ــدال م ــة ب ــخ البطول ــى يف تاري للمرة األول
وتنطلــق مرحلــة املجموعــات مــن التصفيــات بــني أكتوبــر القــادم وتســتمر إلى الشــهر 
نفســه من العــام املقبــل، لتجــرى بعدهــا مباراتــي الــدور األخيــر للتصفيــات مــا بــني 
يومــي الثامن حتــى 16 نوفمبــر 2021 وتســعى املنتخبــات العربيــة الثمانيــة املشــاركة 
يف دور املجموعــات للمضــي قدمــا يف التصفيــات مــن أجــل حجــز إحــدى البطاقــات 
اخلمــس للصعــود للمونديــال القطــري ويتقاســم املنتخبــان املغربــي والتونســي الرقــم 
القياســي كأكثــر املنتخبــات العربيــة األفريقيــة مشــاركة يف املونديــال بواقــع 5 
مشــاركات لــكل منهمــا، يف حــني حضــر منتخبنــا اجلزائــري يف هــذا احملفــل العاملــي 
4 مــرات واكتفــى منتخــب مصــر، صاحــب الظهــور العربــي األول يف كأس العالــم 
ــات  ــث منتخب ــا تبح ــة، بينم ــخ للبطول ــاركة يف 3 نس ــا، باملش ــام 1934  بإيطالي ع

ــابقة. ــى يف املس ــاركتها األول ــن مش ــي ع ــا وجيبوت ــودان وموريتاني ليبيا والس
تصنيف الكـــاف 
المستوى األول: 

 السنغال - تونس - نيجيريا - اجلزائر - املغرب - غانا - 
مصر - الكاميرون - مالي - الكونغو الدميقراطية

المستوى الثاني: 
 بوركينا فاسو - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - غينيا -

 أوغندا - الرأس األخضر - الغابون - بنني - زامبيا - الكونغو

المستوى الثالث: 
 مدغشقر - موريتانيا - ليبيا - موزمبيق - كينيا - أفريقيا الوسطى

 - زميبابوي - النيجر - ناميبيا - غينيا بيساو 

المستوى الرابع: 

لتدعيم توتنهام

مورينيو يغازل سليماني 
لتعويــض  كيـــن

يفكر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، يف ضم جنم عربي، لتعويض غياب هاري كني، خالل 
امليركاتو الشتوي اجلاري وأبدى توتنهام، رغبته يف ضم اجلزائري إسالم سليماني )31 عاًما( مهاجم ليستر 
سيتي، املعار حالًيا ملوناكو الفرنسي وذكرت صحيفة »تيليغراف« أن مورينيو يحاول تعويض غياب املهاجم 

األساسي للفريق، هاري كني، والذي سيغيب حتى أفريل املقبل، بعد تعرضه إلصابة يف أوتار الركبة وكان 
هاري كني فد تعرض لإلصابة أمام ساوثهامبتون منتصف الشهر اجلاري ويحتل توتنهام هوتسبير، املركز 

الثامن يف ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 31 نقطة وكان سليماني قد انضم إلى ليستر يف 2016، 
قادما من سبورتينغ لشبونة مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي يف تاريخ انتقاالت الالعبني يف 
ليستر، حيث سجل 13 هدفا يف 46 مباراة خاضها مع الفريق، لتتم إعارته إلى موناكو مطلع املوسم اجلاري.

كشــفت االحتاديــة اجلزائريــة لكــرة القــدم، عــن املواعيد 
ــي 2020  ــا«، يف عام ــل أفريقي ــب »بط ــر املنتخ ــي تنتظ الت
ــوي  و2021 وأكــدت الفــاف أن »اخُلضــر« ســيواجهون زميباب
مرتــني مــا بــني 23 و30 مــارس املقبــل، يف اجلولتــني الثالثــة 
ــات  ــة مــن التصفي ــات املجموعــة الثامن والرابعــة مــن مباري

املؤهلــة لــكأس أمم أفريقيــا 2021.
ــني 9  ــرة ب ــكان« 2021، يف الفت ــرون »ال وتنظم الكامي

ــري 2021. ــي، و6 فيف جانف
ويف الفتــرة مــن األول إلــى التاســع مــن جــوان املقبــل، 
ســيحل املنتخــب اجلزائــري ضيفــا علــى املنتخــب الزامبــي 
ــيلعب  ــا س ــات، كم ــن التصفي ــة م ــة اخلامس ــن اجلول ضم
ويلتقــي  بعــد  يحــدد  لــم  منافــس  أمــام  وديــة  مبــاراة 
ــوانا يف  ــب بوتس ــع منتخ ــبتمبر م ــهر س ــع ش ــر« مطل »اخلض

ختــام التصفيــات املؤهلــة ألمم أفريقيــا 2021، علــى أن 
يلعــب مبــاراة وديــة بعدهــا بأيــام وتنطلــق التصفيــات املؤهلــة 
ملونديــال قطــر 2022، يف شــهر أكتوبــر املقبــل بإجــراء 
ــهر  ــة يف ش ــة الثاني ــب اجلول ــى أن تلع ــى، عل ــة األول اجلول
نوفمبــر وبحســب الفــاف دائمــا  فــإن »محاربــي الصحــراء« 
ســيلعبون مباراتــني وديتــني، واحــدة يف أكتوبــر، والثانيــة يف 
شــهر نوفمبــر 2020 وتســتكمل تصفيــات املونديــال بإقامــة 
الــدور الفاصــل يومــي 8 و16 نوفمبــر 2021 وتســحب قرعــة 
تصفيــات مونديــال قطــر 2022 اخلاصــة باملنطقــة األفريقيــة 
اليــوم الثالثــاء بالعاصمــة املصريــة القاهــرة وجــاء املنتخــب 
منتخبــات  جانــب  إلــى  األول  املســتوى  يف  اجلزائــري 
الســنغال، وتونــس، ونيجيريــا، واملغــرب، وغانــا، ومصــر، 

ــة. ــو الدميقراطي ــي، والكونغ ــرون، ومال والكامي

وصل لهدفه العاشر

ثنائية رائعة لدولور في مرمى كان
بصم أول أمس األحد النجم الدولي اجلزائري 

»آندي دولور« على ثنائية رائعة مع فريقه »مونبولييه« ضد 
الضيف »كان«. املواجهة التي تدخل حلساب الدور ال32 

من منافسة كأس فرنسا عرفت تأهل زمالء دولور بعد 
الفوز بخماسية كاملة دون رد...دولور سجل ثنائية يف 

الدقيقتني ال40 وال64 على التوالي قبل ان يترك مكانه 
لكامارا يف الدقيقة ال72 وصرح هداف »مونبوليي« قائال: 

»أنا سعيد بتسجيل هدفني يف املباراة ونسعى جميعا 
للمواصلة على هذا املنوال«. وأضاف: »لقد وضعنا كل 
شيء من أجل التأهل للدور املقبل واآلن علينا أن نطوي 

صفحة الكأس وأن نفكر أكثر يف البطولة«....يذكر 
أن »دولور« وصل لهدفه »العاشر« هذا املوسم يف كافة 

املسابقات مع فريقه.

40 منتخبا، 4 مستويات والخضر أمام خيار واحد 

اليوم موعد سحب قرعة التصفيات األفريقية لمونديال قطر

صنف ضمن اللحظات األكثر تميًزا في القارة السمراء

هدف الماجيك لم يمح من الذاكرة
رغم مرور 7 سنوات كاملة لم تنسى القارة السمراء هدف مجيد بوقرة التاريخي يف مرمى بوركينافاسو يف اللقاء الفاصل 

املؤهل ملونديال البرازيل 2014.
احلساب الرسمي لإلحتاد اإلفريقي لكرة القدم على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« نشر فيديو ألهم األهداف املسجلة يف 
تصفيات مونديالي 2014 و2018...الفيديو الذي ُنشر أول أمس األحد أُرفق بتسائل:«نظرة سريعة على أبرز حلظات التأهل 

إلى كأس العالم السابقة! بالنسبة إليكم أي هذه اللقطات هي األكثر متيًزا؟«.
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أنهــى فريــق ســريع غليــزان املنتمــي للرابطــة احملترفــة الثانيــة لكــرة القــدم تربصــه 
ــى  ــد أشــرف عل ــة ، وق ــاب مــن عمــر البطول ــة اإلي ــة تلمســان حتســبا ملرحل ــري مبدين التحضي
هــذا التربــص املــدرب »وهيــب بــورزاق » خلفــا للمــدرب الســابق إيغيــل مزيــان الــذي فســخ 

ــرف . ــادي احملت ــع إدارة الن ــي م ــده بالتراض عق
ــام أمــل  ــة واحــدة  كانــت أم ــاراة ودي ــم الفنــي للســريع خــال تربصــه مبب واكتفــى الطاق
مغنيــة، وهــو مــا جعــل بعــض املتتبعــن يتخوفــون مــن تأثيــر نقــص املباريــات الوديــة علــى 
ــرا يف  ــرا وحتضي ــا كبي ــدا بدني ــب جه ــي تتطل ــودة الت ــة الع ــال مرحل ــن خ ــة الاعب جاهزي
املســتوى لضمــان نتائــج جيــدة مــادام ان الفريــق يطمــح للعــودة للرىبطــة احملترفــة األولــى التــي 

غادرهــا قبــل ثــاث ســنوات 
ــة بعــد  ــة ثاني ــزان  يف برمجــة مواجهــة ودي ــه ، عجــزت إدارة ســريع غلي ويف الســياق ذات
ــاء احلــارس  ــوز رفق ــص و انتهــت بف ــة منتصــف الترب ــام مغني ــق أم ــا الفري ــي خاضه ــك الت تل
زايــدي بثنائيــة نظيفــة ،مــا جعــل املــدرب وهيــب بــورزاق يكتفــي ببرمجــة مبــاراة تطبيقيــة  
بــن الاعبــن لتعويــض نقــص املنافســة ، منــح فيهــا فرصــة املشــاركة جلميــع التعــداد علــى 
ــدرب وهيــب  ــه امل ــق األهــداف املســطرة خــال هــذا التربــص وحســب ماصــرح ب أمــل حتقي
بــورزاق ألخبــار الوطــن كشــف بــأن أيــام التربــص املغلــق كانــت مخصصــة للجانبــن التقنــي 
ــة  ــة البدني ــى الناحي ــزان عل ــه الســابقة بغلي ــز حســبه خــال حتضيرات ــا رك والتكتيكــي بعدم
ــة  ــاءات التحضيري ــن اللق ــر م ــى خــوض الكثي ــاج إل ــي كان يحت للتشــكيلة، وأضــاف » فريق
حتــى نطبــق العمــل الــذي قامــت بــه التشــكيلة يف التدريبــات وكذلــك احلفــاظ علــى اللياقــة 
البدنيــة لتفــادي آثــار التوقــف املطــول للمنافســة الرســمية، لكــن لــم يســعفنا احلــظ يف ذلــك 

ونتمنــى ان ال يؤثــر ذلــك علــى الفريــق مــع إنطــاق اليطولــة » .
ــاء  ــة والبق ــج اإليجابي ــلة النتائ ــم سلس ــل فريقه ــزان أن يواص ــريع غلي ــار س ــل أنص ويأم

سريع غليزان 

إنهــاء التربــص وتخــوف من قلة المواجهات الوديـة 

شباب قسنطينة

اإلدارة تطمئــن الالعبيـن 
بشـــأن  مستحقاتهــم 

طمأنــت إدارة شــباب قســنطينة الاعبــن بخصــوص مســتحقاتهم املاليــة وذلــك خــال 
اجتماعهــا بالاعبــن خــال تربــص سوســة، بعــد استفســار رفقــاء بــن عيــادة حــول ســبب 
ــا مــن داخــل املعســكر،  تأخــر حصولهــم علــى مســتحقاتهم العالقــة، أيــن أكــدت مصادرن
ــبة  ــم بنس ــن أمواله ــتفادة م ــم االس ــدوا له ــودة، وأك ــبال خ ــأن أش ــي اإلدارة طم ــأن ثنائ ب
ــإن رجــراج أكــد لاعبــن  ــا، ف ــارادو وحســب املعلومــات التــي بحوزتن ــرة، قبــل لقــاء ب كبي
بــأن ســبب تأخــر دخــول األمــوال، راجــع إلــى إجــراء إداري روتينــي، يحــدث علــى مســتوى 
كل املؤسســات العموميــة مــع نهايــة كل ســنة، أيــن تتأجــل عمليــة تســوية األجــور، إلــى 
غايــة االســتفادة مــن امليزانيــة اجلديــدة التــي تخصــص للفريــق، وهــو مــا اقتنــع بــه أشــبال 
خــودة، الذيــن حولــوا اهتمامهــم إلــى ضمــان أحســن حتضيــر للمواعيــد القادمة...كمــا أكــد 
الرئيــس رجــراج أن تأهيــل احلــارس رحمانــي هــو قضيــة وقــت فقــط مؤكــدا أن املهلــة التــي 
حتصــل عليهــا احلــارس املســرح إليــاس مزيــان، الــذي اشــتكته إدارة الســنافر للجنــة املنازعــات 
لفســخ عقــده ال تهمــه، علــى اعتبــار أن اإلدارة ســتقوم بتســجيل رحمانــي يف اآلجــال احملــددة 
ويف هــذا الشــأن قــال رجــراج بعــد األخبــار التــي راجــت بخصــوص منــح جلنــة املنازعــات 
ــاالت الشــتوية:«حتى وإن حتصــل  ــق ســوق االنتق ــد غل ــي بع ــة تنته ــان، مهل احلــارس مزي
مزيــان علــى 8 أيــام للــرد علــى الشــكوى التــي رفعناهــا ضــده، فهــذا ال يقلقنــا، علــى اعتبــار 
أننــا سنســجل رحمانــي، قبــل غلــق ســوق االنتقــاالت بتاريــخ 21 جانفــي، علــى أن تبرمــج 
جلنــة املنازعــات جلســتنا مــع مزيــان يف الوقــت الــذي تريــده، ويف حــال فزنــا بالقضية ســيؤهل 
ــت  ــا يف الوق ــا يهمن ــددة، كل م ــات احمل ــجل يف األوق ــه مس ــادي، ألن ــكل ع ــي بش رحمان
احلالــي الفــوز بالقضيــة، وعــن تأهيــل رحمانــي فذلــك ســيحدث حتــى بعــد غلــق امليركاتــو، 
وهنــا أقــدم لكــم مثــاال، يتعلــق بالاعــب كمــال زغلــي الــذي التحــق بشــباب قســنطينة 
يف وقــت ســابق، غيــر أنــه ظــل معلقــا، بســبب الشــكوى التــي رفعــت ضــده مــن فريقــه 
الســابق شــبيبة بجايــة، حيــث ظــل يف انتظــار قــرار جلنــة املنازعــات، الــذي مت الكشــف 
عنــه بعــد غلــق امليركاتــو بأكثــر مــن شــهر ونصــف، وجــاء يف صالــح »اجلياســمبي« ليرغــم 

أهلي البرج

السوداني محمد عبد الرحمن 
يوسف جديد الميركاتو

أكمل أهلي البرج، إجراءات تعاقده مع الاعب السوداني، محمد عبد الرحمن يوسف، 
مهاجم املريخ، ملدة موسمن وقال رئيس مجلس إدارة النادي البرايجي، أنيس بن حمادي، 
خال تقدمي يوسف: »رغم املنافسة الشديدة من قبل العديد من األندية، إال أننا جنحنا يف 

احلصول على خدمات العب كبير قادر على تقدمي اإلضافة لألهلي يف اخلط األمامي«. وتابع 
»وقع الاعب بعد خضوعه لكافة الفحوصات الطبية الازمة، نؤكد أنه ال يعاني أي مشاكل 

صحية، ويف أفضل أحواله من الناحية البدنية«. ومن املقرر أن ينضم صاحب 26 ربيعا، 
ملعسكر النادي البرايجي املقام حاليا يف تونس، استعداًدا النطاق مباريات إياب هذا وأكد 

املدرب التونسي بوعكاز، عقده مع إدارة أهلي البرج، بقيادة الرئيس أنيس بن حمادي وذلك 
قبل سفرية التشكيلة نحو تونس، خاصة وأن مواعيد املدرب السابق لسريع غليزان لم تسمح 
له بالتواجد يف أرض الوطن، يف األيام األخيرة املاضية وقالت أطراف داخل املكتب املسير 
ـ حسبما أكدته مصادرنا ـ إّن الرئيس بن حمادي اتفق مع بوعكاز على استهداف املراتب 
األولى يف مرحلة العودة، مع الذهاب بعيدا يف مسابقة كأس اجلمهورية، خاصة بعد تأهل 
الفريق مؤخرا إلى الدور ثمن النهائي، السيما وأّن املعني يريد برمجة أكبر عدد ممكن من 

املباريات الودية يف التربص، حتى يتسنى له أخذ فكرة شاملة عن حقيقة إمكانات الاعبن، 
قبل الشروع بعدها يف العمل اجلدي، استعدادا للقاء اجلولة األولى من العودة أمام املتصدر 
شباب بلوزداد، ليتزامن هذا مع دخول التشكيلة البرايجية مرحلة اجلد خال تربص حمام 
بورقيبة التونسية الذي سيدوم 10 أيام يف املركب الرياضي »املرادي«، حيث يشرف على 

التحضيرات املدرب اجلديد التونسي معز بوعكاز ومساعده األول حدو موالي واملساعد الثاني 
إبراهيم بدار وأخيرا مدرب احلراس الوناس قاواوي، يف انتظار تعين إدارة النادي يف الساعات 
املقبلة محضرا بدنيا جديدا، خلافة الفرنسي رودولف بعد قرار استقالته هو اآلخر من منصبه 
لالتحاق بالعارضة الفنية لشباب بلوزداد وال تزال إدارة النادي يف اتصاالت متقدمة مع عدد 
من املستهدفن، لكن من دون حسم الصفقات اجلديدة بصورة رسمية، حيث يأتي ذلك 

بسبب عجز اإلدارة عن فسخ التعاقد مع املسرحن، بسبب غياب السيولة املالية الكافية لدفع 
التعويضات املالية، ما جعل بعض األطراف تتحدث عن تراجع الرئيس بن حمادي عن 

تسريح املهاجم بن عياد، باقتراح من املدرب معز بوعكاز الذي يعرف جيدا حقيقة إمكاناته، 
بعد تدريبه يف املواسم املاضية يف سريع غليزان.

رابطة األبطال/ الوداد البيضاوي - اتحاد العاصمة

 الغابوني أوتوغو-كاستان حكما رئيسا 
عينت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم )الكاف( الغابوني إيريك أوتوغو-كاستان إلدارة 

املباراة احمللية املغاربية بن الوداد البيضاوي و احتاد اجلزائر املقررة يوم اجلمعة مبركب »محمد 
اخلامس« بالدار البيضاء )سا 00ر20( حلساب اجلولة اخلامسة من مرحلة املجموعات لرابطة 
األبطال اإلفريقية لكرة القدم وسيكون يف مساعدة احلكم الرئيسي مواطنه بوريس مارالز و 

التشادي عيسى يايا وسيلعب احتاد اجلزائر املنهزم يف اجلولة الفارطة أمام ماميلودي صن داونز 
اجلنوب إفريقي )2-1(، ورقته األخيرة بالدار البيضاء أمام الوداد الذي استغنى عن املدرب 
الصربي زوران مانوزلوفيتش، بعد ستة أشهر فقط من تعيينه على العارضة الفنية للفريق، 

حيث عوضه األرجنتيني أنخال ميغال غاموندي ويحتل الوداد البيضاوي املغربي املركز الثاني 
يف الترتيب برصيد 6 نقاط و بفارق 4 نقاط عن املتصدر ماميلودي صن داونز الذي ضمن 

مسبقا املرور للدور ربع النهائي و الذي يتنقل بدوره إلى لواندا ملواجهة بترو أتليتيكو األنغولي .

وفاق سطيف

كشوفات بوصوف مطمئنة
جاءت الكشوف التي أجراها 
الاعب الشاب إسحاق بوصوف 

مطمئنة، حيث منحه الطاقم 
الطبي الضوء األخضر من أجل 

استئناف التدريبات اجلماعية 
مع التشكيلة، بعد أن كان محل 

تخوف من إمكانية غيابه عما 
تبقى من أيام التربص. إلى 

ذلك، استفاد العبو وفاق سطيف 
من يوم راحة، مت برمجة خاله 
خرجة سياحية ترفيهية، قادت 
أشبال املدرب الكوكي لعدد من 

أحياء ومعالم مدينة أليكانت 
التاريخية. وبرمج مسؤولو الوفاق 
هذه اخلرجة، ملساعدة الاعبن 
على التخلص من آثار اإلرهاق، 

ومنحهم فرصة تغيير األجواء بعد 
أولى املباريات الودية أمام فريق 
»إمييليك« اإلكوادوري...إلى 

ذلك تواصل تشكيلة وفاق سطيف تربصها املغلق مبدينة إليكانت اإلسبانية حيث طمأن 
املدرب التونسي »الكوكي« بشأن إنهائه بنجاح كبير والعودة مبعنويات عالية جدا إلى 
أرض الوطن، يف وقت تواصل التشكيلة سلسلة مبارياتهاالودية حيث وبعد املقابلتن 
األولتن فإن الفريق سيواجه نظيره من كلوج الروماني، ليتفق األطراف الثاثة على 

إجراء اللقاء الودي يوم اجلمعة 24 جانفي، بداية من الرابعة مساء.

نصر حسين داي
مواقـي يطالـب 
بمستحقاتـــه 
ويهدد بالرحيل

هدد دادي احلسن مواقي، مهاجم 
نادي نصر حسن داي، بالرحيل عن 

صفوف الفريق، خال فترة التحويات 
الشتوية اجلارية، وعدم االستمرار حتى نهاية 

عقده، حال لم يحصل على مستحقاته 
املالية املتأخرة وعلم أن مواقي عقد جلسة مع 
املدير العام اجلديد، شعبان مرزقان، ملعرفة 
أسباب تأخر اإلدارة يف تسوية ديونه العالقة 
منذ انطاق املوسم، عكس بقية زمائه 
يف الفريق ومتسك مواقي باحلصول على 

مستحقاته املالية العالقة، أو اللجوء إلى جلنة 
املنازعات بالرابطة اجلزائرية لكرة القدم، 
للحصول على وثائق تسريحه، والتوقيع 

ألحد األندية املهتمة باحلصول على خدماته 
وحتاول اإلدارة النصرية السيطرة على األمر، 

وإقناع الاعب باالستمرار مع النادي، 
يف ظل تواجده ضمن مخططات املدرب، 

عزالدين آيت جودي.

كأس الجزائر
قرعة الدورين ثمن 
وربع النهائي تسحب 

يوم 30 جانفي
تأجل موعد سحب قرعة كأس اجلزائر 
اخلاصة بالدورين ثمن وربع النهائي ب 24 
ساعة، بعدما كانت مبرمجة يوم 29 من 

ذات الشهر، بسبب تزامنها مع عقد اجتماع 
املكتب الفدرالي العادي، ما أجبر جلنة 

تنظيم املنافسة، على تغيير املوعد إلى يوم 
30 جانفي املقبل مبركز سيدي موسى. ولم 

يرسم بعد توقيت سحب القرعة، حيث 
ستعقد جلنة تنظيم الكأس اجتماعا يوم 

الثاثاء املقبل مع مسؤولي الفاف، إلنهاء 
اإلجراءات التنظيمية اخلاصة بهذا املوعد، 
علما وأن التعرف على آخر متأهلن للدور 

املقبل سيكون يوم 13 فيفري املقبل، خال 
مواجهتي بارادو والبيض وجمعية وهران 

واحتاد اجلزائر. ويف السياق ذاته، فإن جلنة 
تنظيم منافسة الكأس حريصة على اختيار 
موعد يسهل عملية نقلها على التلفزيون 
العمومي، حتى تضمن أكثـر شفافية، 

ويكون يف وسع محبي الكرة متابعتها على 
املباشر.

كما برمجة ذات اللجنة، موعد سحب 
قرعة كأس اجلزائر بالنسبة لكرة القدم داخل 
القاعة وحتى بالنسبة لكرة القدم النسوية، 
والتي ستكون بعد غد مبقر الفاف يف حي 

دالي إبراهيم.
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مانشستر يوناتيد أحدث ضحاياه

ليفربـول يتفوق علـى الجميــع
عزز ليفربول صدارته للدوري اإلجنليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفني 

دون رد يف اجلولة 23 من املسابقة والتي شهدت أيضا فوز بيرنلي على ليستر سيتي 1-2 وتقدم 
»الريدز« بهدف سجله فيرجيل فان دايك )14( وأضاف محمد صالح الهدف الثاني بالدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع ورفع صالح رصيد أهدافه إلى 11 هدفا بدوري هذا املوسم متساويا 
مع السنغالي ساديو ماني يف قمة صدارة هدايف الفريق ورفع الفريق رصيده إلى 64 نقطة يف صدارة 

الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب مالحقيه، ليقترب خطوة أخرى من التتويج 

بلقب الدوري الغائب عنه منذ عام 1990 بهذا الفوز حافظ ليفربول -الذي لديه 
مباراة مؤجلة- على سجله خاليا من الهزائم، وحقق انتصاره 21 مقابل التعادل يف 

مباراة يف املقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة يف املركز اخلامس وتعد 
هذه اخلسارة هي السابعة ملانشستر يونايتد بدوري هذا املوسم مقابل الفوز يف تسع 

مباريات والتعادل يف سبع...ُيذكر أن النجم املصري »فك عقدته« أمام 
مرمى »الشياطني احلمر« وسجل الهدف األول يف مرماهم.

أكد 
ليوناردو املدير الرياضي لنادي 

باريس سان جيرمان، أن إدينسون 
كافاني مهاجم الفريق، طلب 

الرحيل عن صفوف النادي خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية 
وقال ليوناردو عبر صحيفة »لو 

باريزيان«: »أؤكد دائما أن كافاني 
أو أي جنم بالفريق، إما يبقى سعيدا 

أو يرحل يف هدوء، بالفعل طلب 
كافاني الرحيل عن النادي خالل 
فترة االنتقاالت اجلارية، وندرس 

املوقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، 
ولم نقبله«. وأشار: »العرض املالي ال يليق بقيمة 

كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع الالعب، 
واحملادثات مستمرة، ولألمانة ال أعلم إلى أين 
ستنتهي، وحاليا املسافات ابتعدت نسبيا مع 

أتلتيكو مدريد، ألن التواصل بني الناديني انقطع 
منذ عدة أيام«. وبسؤاله عن إمكانية بيع إدينسون 

كافاني حال تلقى عرًضا جيًدا، رد املسؤول 
الباريسي »نحلل املوقف من كل جوانبه، وال نفكر 
يف رغبة كافاني بالرحيل عن الفريق، املشاورات 
معه قائمة«. وأشار »باريس سان جيرمان فريق 

متكامل، لديه وفرة يف احللول الهجومية، وخططنا 
ال تشمل رحيل كافاني، لكن العب مثل 

دراكسلر ميكنه اللعب يف اخلط األمامي، 
وبشكل عام من الصعب تعويض 

كافاني«.وشدد »ال نتطلع لألموال، ولم 
نحدد سعرا معينا لكافاني، بل األمر هنا 

يتعلق برغبة العب يف الرحيل، والتشاور معه 
من أجل الوصول ألفضل قرار يناسب الفريق«، 
وذلك ردا على مطالبة النادي الباريسي بـ30 

مليون يورو مقابل بيع مهاجمه األوروغوياني 
وأمت ليوناردو تصريحاته »ال يشغلنا أيضا 

أن كافاني لن يكون لديه فرصة لتوديع 
جماهير الفريق يف مباراة مبلعب 

حديقة األمراء بل يهمنا دراسة رغبة 
الالعب وسنرى ما سيحدث«.

البـي.أس.جــي 
يطالـب بـ30 
فـي الميركاتــو الشتــويمليـون يـورو

 كافانــي يطلـب الرحيـل 

طلب مارسيل سابيتزر قائد فريق اليبزيغ، من 
زميله بالفريق تيمو فيرنر مطاردة السجل التاريخي لغيرد 
مولر، الذي سجل أربعني هدفا يف موسم واحد بالدوري 
األملاني )بوندسليغا( وحتدث سابيتزر بعدما جنح الدولي 
األملاني فيرنر يف تسجيل هدفني، خالل فوز فريقه أمس 

السبت على يونيون برلني 1-3، ليرفع فيرنر رصيد أهدافه 
هذا املوسم إلى عشرين هدفا وقال سابيتزر«سجل عشرين 

هدفا. هذا يتحدث عن نفسه، لذلك يجب أن يكون هدفه 
اآلن أن يسجل أربعني هدفا.. وبعد ذلك سنرضى« وسجل 

مولر، أسطورة بايرن ميونيخ، أهدافه األربعني موسم -1971
1972، منها 18 هدفا بعد مرور 18 جولة من أصل 34 جولة، 

مبعنى أنه سجل عدد أهداف أقل من فيرنر بهدفني اآلن. 
ولكن مولر بعدها أضاف 22 هدفا، مبا يف ذلك خمسة أهداف 

يف مباراة أمام روت - فاي أوبرهاوزن وحتى اآلن لم يسجل 
فيرنر عدد أهداف يف مباراة واحدة مثل مولر، ولكنه سجل 

ثالثة أهداف )هاتريك( مرتني هذا املوسم، باإلضافة لتسجيله 

هدفني يف أربع مباريات واستطاع فيرنر )23 عاما( تسجيل ثماني 
مرات يف آخر تسع مباريات بالدوري، وهي املباريات التي شهدت 
تسجيل اليبزيغ لثالثة أهداف أو أكثر يف كل مباراة وسجل فيرنر 
أيضا هدفني يف كأس أملانيا وثالثة أهداف يف دوري أبطال أوروبا، 

ولكنه يبقى على قدر كبير من التواضع وال يضيع أي وقت 
بالتفكير يف رقم مولر وقال فيرنر لشبكة قنوات »سكاي«، إن 

»اإلحصائيات مع غيرد مولر شرف كبير لي، ولكن ما يحتسب 
سيكون يف نهاية املوسم، ولدينا أهداف كبيرة مع الفريق...

إن الطريقة التي تسير بها األمور ممتعة يف الفترة احلالية« ويعتبر 
األداء اجليد لفيرنر عامال مؤثرا للغاية يف انطالقة اليبزيغ القوية 

فبعيدا عن تعادله مرتني، فاز يف كل مباراة سجل فيها فيرنر 
أهدافا. حيث لم يهدر اليبزيغ أي نقطة، بعكس الفرق األخرى 

التي تنافس على اللقب ويتقاسم فيرنر صدارة هدايف الدوري 
مناصفة مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ وارتبط 
اسم فيرنر باالنتقال لبايرن ميونيخ يف الصيف املاضي، قبل أن 

ميدد تعاقده مع اليبزيغ حتى 2023.

40 هدفا في الموسم

فيرنر يالحق رقم غيرد مولر التاريخي

البايرن يكتسح مضيفه هيرتا برلين

رقم تاريخي لتوماس مولر
صعد بايرن ميونيخ الى املركز الثاني يف الدوري االملاني لكرة 
القدم، بفوز ساحق على مضيفه هيرتا برلني برباعية نظيفة على 
امللعب االوملبي يف العاصمة ضمن املرحلة الثامنة عشرة ورفع 
بايرن ميونيخ رصيده الى 36 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن 

اليبزيغ املتصدر وكان هرتا برلني انتزع التعادل من الفريق البافاري 
على ملعب االخير »اليانز ارينا« يف املرحلة االولى من الدوري يف 
أوت املاضي، لكنه عاش قسما اول سيئا ما ادى الى اقالة مدربه 

الكرواتي األصل انتي كوفيتش يف نوفمبر املاضي واستبداله 
مبدرب منتخب املانيا وبايرن ميونيخ سابقا يورغن كلينسمان 
واخلسارة هي االولى لفريق العاصمة يف اخر اربع مباريات له 
وغاب عن بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش بعد حصوله على 

انذاره اخلامس هذا املوسم يف املباراة ضد فولفسبورغ يف املرحلة 
االخيرة قبل توقف الدوري الشهر املاضي ويف غياب اجلناح 

الفرنسي كينغسلي كومان بداعي اصابة يف ركبته وجلوس نظيره 
على اجلهة اليمنى سيرج غنابري العائد من اصابة على مقاعد 

الالعبني االحتياطيني، اشرك املدرب هانزي فليك الكرواتي ايفان بيريشيتش وتوماس مولر مكانهما وبحسب 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن مولر يعتبر أول العب يف البوندسليغا يسجل يف 12 عاًما متتالًيا يف املسابقة منذ 
عام 2009 وحتى اآلن كما أشارت إلى أن مولر هو أول العب منذ موسم 2004/2005، يصنع 12 هدًفا يف أول 
18 مباراة للبوندسليغا، موضحة أنه يحتاج لصناعة هدفني فقط، ملعادلة أفضل أرقامه يف صناعة األهداف، الذي 

حققه موسم 2017/2018، بصناعة 14 هدفا.

يوفنتوس ينهي الجدل حول صفقته التبادلية مع برشلونة

مقايضـة  بيرنارديسكــي 
براكيتيتش تسقط في الماء
كشف فابيو باراتيتشي، املدير الرياضي ليوفنتوس، حقيقة مفاوضات ناديه مع نظيره 
برشلونة، حول إمكانية إجراء صفقة تبادلية خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية وخرجت 

تقارير صحفية على مدار األيام املاضية، تؤكد أن يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة حول صفقة تبادلية، 
ينتقل مبقتضاها فيديريكو بيرنارديسكي إلى البارصا، مقابل انتقال إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس وعن هذا، صرح 

باراتيتشي يف لقاء مع شبكة »سكاي إيطاليا«، قائال: »إنها أخبار صدرت يف نهاية الصيف املاضي، لكن ليس هناك اهتمام ملموس من 
جانبنا، أو حتى من برشلونة«. .

بسبب مطالبة إنتر بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية

انهيــارصفقـة التبــادل بين إنتر ورومـا
كشف بيبي ماروتا املدير التنفيذي إلنتر ميالن، عن سبب فشل الصفقة التبادلية مع نظيره روما يف امليركاتو الشتوي اجلاري وكان إنتر قد 
توصل التفاق مع روما، على ضم سبينازوال، مقابل رحيل بوليتانو إلى صفوف الذئاب، قبل أن تتعثر الصفقة بعد مطالبة إنتر بإجراء املزيد من 
الفحوصات الطبية على الالعب بجانب تغيير بعض بنود الصفقة وقال ماروتا يف تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا »أواًل وقبل كل شيء، هناك 

ضجة إعالمية مفرطة، كل االحترام والتقدير لسبينازوال، هو محترف رائع، لكن املفاوضات يجب أن متر بتقييمات فنية وبدنية واقتصادية«.
وأضاف »يف نهاية هذه التقييمات، أدرك النادي أنه ال ميكن الوصول إلى توقيع الصفقة، يجب أن تكون الفحوصات والتقييمات الطبية شاملة«. 

وتابع ماروتا »الصفقة كانت ستكلف إنتر ميالن 50 مليون يورو، ولذلك كان النادي بحاجة إلى التقييم بعناية«.
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العراق 

قطع طرق بغداد وإغالق الدوائر 

الدولي  الطريق  قطع  هي  خطوة  أبرز  وكان 
جنوبي بغداد، من قبل متظاهري محافظة بابل، 
باإلضافة إلى إغالق املتظاهرين مبحافظة النجف 
أبواب الدوائر احلكومية واملدارس، يف حني حرك 
العام  متظاهرو كربالء دعوة قضائية أمام االدعاء 
تصعيدية  كخطوة  احملتجني  قتلة  ضد  العراقي 

جديدة.
صباح  كربالء،  محافظة  مركز  وشهد 
مع  تزامنا  الغاضبة  التظاهرات  لزخم  عودة  اليوم 
للطرق  قطع  صاحبها  التي  وطن«  »مهلة  نهاية 
الرئيسية واجلسور باإلضافة إلى حرق اإلطارات، 
وسريع حي  الضريبة  احملتجون جسر  حيث أغلق 
مركز  األحرار،  لساحة  املؤدي  والشارع  رمضان 
كربالء-النجف.  وطريق  احملافظة،  يف  التظاهر 
إن  نت  للجزيرة  القريطي  أحمد  املتظاهر  وقال 

أوائل  من  كانت  كربالء  يف  األحرار  »ساحة 
الساحات املنتفضة يف العراق التي ساندت مهلة 
اليوم  وطن التي أطلقها متظاهرو ذي قار، وبدأنا 
ولنا  سلميا،  الطرق  قطع  خالل  من  بالتصعيد 

خطوات تصعيدية أخرى«.
وأضاف أن »مجموعة من ناشطي ومعتصمي 
قانونية،  تصعيدية  بخطوة  سيقومون  كربالء 
باحلضور ملقر االدعاء العام لدعم الشكوى املقدمة 
وقائد  كربالء،  محافظ  ضد  احملامني  نقابة  من 
األمنية،  والقيادات  العمليات،  وقائد  الشرطة 

ملسؤوليتهم عما تعرض له املعتصمون من عمليات 
اغتيال وخطف واعتقال يف كربالء«.

الطريق  احملتجون  قطع  بابل  محافظة  ويف 
الدولي الرابط بني العاصة بغداد والبصرة جنوب 
البالد )املركز االقتصادي للعراق(، باإلضافة إلى 
املتظاهر  وقال  احملافظة.  ومداخل  اجلسور  إغالق 
القمع  »رغم  إنه  نت  للجزيرة  اخلفاجي  محمد 
ومحاولة التخويف التي تقوم بها القوات األمنية 
إلى  باإلضافة  االعتقال،  عمليات  خالل  من 
الناشط  مؤخرا  ضحيتها  راح  التي  االغتياالت 

وبدأنا  نخاف  ولن  لم  لكننا  سعدون،  أحمد 
الدوائر  وإغالق  الطرق  قطع  من خالل  التصعيد 

واملؤسسات التربوية«.
التضحية،  يستحق  »الوطن  أن  وأضاف 
بغداد  إلى  الدولية  الطريق  وقطعنا  نرجع  ولن 
مركز  نحو  الطرق  وأغلقنا  والوسط،  اجلنوب  من 
ولن  نرجع  ولن  بالتصعيد  ومستمرين  احملافظة، 
منها  أخرى  تصعيدية  خطوات  ولدينا  نخاف، 
اإلضراب العام عن الدوام وعن األكل، ولن نعود 

حتى حتقيق املطالب«. 

سعد  املستقيل  احلكومة  رئيس  قال 
يتحرك  لبنان  إن  اإلثنني،  احلريري، 
بتشكيل  املعني  والفريق  املجهول،  نحو 
احلكومة يأخذ وقته يف البحث عن جنس 

الوزارة.
وقال يف تغريدة على حسابه الرسمي 
األمنية  والقوى  اجليش  إن  تويتر،  على 
تطبيق  يف  مسؤولياتها  تتولى  كافة، 
األهلي،  بالسلم  اإلخالل  ومنع  القوانني 
املواجهات  نتائج  يوميا  تتحمل  وهي 
أن  إلى  ولفت  الشعبية.  التحركات  مع 
االستمرار يف دوامة األمن مبواجهة الناس 

على  وإصرارا  األزمة  املراوحة يف  تعني 
املستجد«.  السياسي  الواقع  إنكار 
أضاف :« حكومتنا استقالت يف سبيل 
تتعامل  جديدة  حكومة  إلى  االنتقال 
التعطيل  لكن  الشعبية،  املتغيرات  مع 
مستمر منذ تسعني يوما، يف ما البالد 
املعني  والفريق  املجهول  نحو  تتحرك 
بتشكيل احلكومة يأخذ وقته يف البحث 

عن جنس الوزارة«.
جديدة  حكومة  املطلوب  وتابع:« 
على وجه السرعة، حتقق يف احلد األدنى 
مسلسل  وتوقف  املسدود  اجلدار  يف  ثغرة 
االقتصادية  والتداعيات  االنهيار، 
يوم«.  بعد  يوما  تتفاقم  التي  واألمنية 
واعتبر أن استمرار تصريف األعمال ليس 
ولتكن  الوقت  هدر  فليتوقف  احلل  هو 

حكومة تتحمل املسؤولية«.
العاصمة  وسط  حذر  هدوء  ويسود 
مواجهات  موجة  بعد  بيروت  اللبنانية 
السبت  يومني  مدار  على  اندلعت، 
وقوات  محتجني  بني  املاضيني  واألحد 
األمن، وأسفرت عن 90 إصابة. ومساء 

األحد، أعلن الصليب األحمر اللبناني، 
يف تغريدة عبر »تويتر«، إصابة 90 شخصا 
احملتجني  بني  بيروت  يف  املواجهات  جراء 
الوزراء  رئيس  ويواصل  األمن.  وقوات 
أسابيع،   4 منذ  دياب،  حسان  املكلف 
من  تواجه  حكومة  لتشكيل  مشاورات 

اآلن رفضا بني احملتجني.
احلكومة  شكل  احملتجون  ويرفض 
املعلومات  وفق   - ستتألف  التي  املقبلة 
القوى  رشحتهم  وزيرا   18 من   - املسربة 
تسمية  عليها  ويطلقون  السياسية، 
تضم  كونها  املستشارين«،  »حكومة 
ويطالبون  سابقني.  وزراء  مستشاري 
بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيني، 
السياسي  الوضعني  معاجلة  على  تعمل 
واالقتصادي املترديني، يف بلد يعاني أسوأ 
بني  األهلية  احلرب  منذ  اقتصادية  أزمة 

عامي 1975 و1990.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، 
احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد 
التاسع  يف  االستقالة،  على  احلريري 

والعشرين من الشهر ذاته.

الحريري: 

لبنان يتحرك نحو المجهول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بالده ستواصل 
دعم املسار السياسي يف ليبيا، ميدانيا وعلى طاولة املباحثات.

جاء ذلك يف تصريح أدلى به للصحفيني على منت طائرة الرئاسة 
التركية، أثناء عودته من أملانيا عقب مشاركته يف مؤمتر برلني حول 
ليبيا. وقال أردوغان يف هذا اخلصوص: »اخلطوات التي اتخذناها 
بشأن ليبيا حققت توازنا يف املسار السياسي وسنواصل دعم هذا 
»عدم  قائال:  وأردف  املباحثات«.  طاولة  وعلى  امليدان  يف  املسار 
توقيع حفتر على وثيقة الهدنة لها معاني، ومؤمتر برلني اقتصر على 
تركيا وقفت  أن  النجاح«. وأضاف  لها  ونتمنى  املشاركني  شهادة 
ضد مقترح مشاركة االحتاد األوروبي يف مسار دعم السالم بليبيا 
بصفة منسق عوضًا عن األمم املتحدة. وأكد أنه يف حال مت االلتزام 

بوقف إطالق النار يف ليبيا، فإن 
احلل  أمام  ممّهدا  الطريق سيكون 

السياسي.
رئيس  دعوة  يخص  وفيما 
الوزراء اليوناني حلفتر إلى أثينا، 
»ميتسوتاكيس  أردوغان:  قال 
)رئيس وزراء اليونان( دعا حفتر 
استفزاز  أجل  من  أثينا  إلى 

تركيا«. واستطرد قائال: » أحد الزعماء أبلغني بأن رئيس الوزراء 
اليوناني يريد إصالح عالقات بالده مع تركيا. قلت له عليه أوال 

أن يصلح خطأه )دعوة حفتر إلى أثينا(«.

أردوغان: 
سنواصل دعم المسار السياسي بليبيا ميدانيا وتفاوضيا

فلسطين
االحتالل يجبر عائلة مقدسية على إخالء منزلها 

بناية  إخالء  على  الرجبي  عائلَة  االحتالل  محكمُة  أجبرت 
سكنية يف ضاحية سلوان جنوب مدينة القدس احملتلة، كما صدقت 
احملكمة نفسها على قرار بهدم أربع منشآت سكنية يف حي »وادي 

احلمص« بقرية صور باهر جنوب املدينة املقدسة.
»عطيرت  جمعية  رفعتها  لدعوى  تلبية  األول  القرار  وجاء 
ويذكر  ملكيتها للعقار،  مدعية   2016 عام  االستيطانية  كوهنيم« 
مركز معلومات »وادي حلوة« يف سلوان أن أصحاب املبنى يعيشون 
فيه منذ عشرات السنني بعد شرائهم األرض والعقار من أصحابها 
ادعت  االستيطانية قد  وكانت اجلمعية  رسمية.  بأوراق  السابقني 
حق إدارة العقار وملكيتها لألرض منذ عام 2001، وبدأت مبالحقة 
املواطنني يف احملاكم اإلسرائيلية، موجهة بالغات قضائية وتهديدات 
على  الرجبي  عائلة  بناية  وتقع  فلسطينية.  عائلة   84 لـ  باإلخالء 

قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو خمسة دومنات
الهوى يف سلوان، ويدعي  )5000 متر مربع( وسط حي بطن 

االحتالل أن ملكيتها تعود ليهود اليمن منذ عام 1881.
سبعة  أصحاب  االحتالل  سلطات  أخطرت  آخر،  جانب  من 
بفعل  تشققها  جراء  بإخالئها  القدس  يف  القدمية  بالبلدة  منازل 
القدس عدنان غيث  احلفريات االستيطانية أسفلها. وكان محافظ 
نتيجة  السلسلة«  »باب  مباني  يف  حدثت  االنهيارات  بأن  أفاد  قد 
بدعم وحماية  استيطانية  بها جمعيات  تقوم  وتخريب  أعمال حفر 
أهلها.  وتهجير  املدينة  لتهويد  إطار مشروعها  االحتالل يف  حكومة 
ونقلت صحيفة »القدس« عن أحد سكان »باب السلسلة« أن هناك 
من  مئتني  نحو  ويواجه  باإلخالء،  مهددة  احلي  عائلة يف   22 نحو 
بسبب  اإلخالء  خطر  األقصى  للمسجد  املجاورة  املنطقة  سكان 

حفريات االحتالل وأنشطته االستيطانية.
ق.د

شهدت محافظات كربالء والنجف وبابل أو ما تعرف 
بالفرات األوسط الواقعة جنوب بغداد خطوات 

تصعيدية تزامنا مع نهاية »مهلة وطن« التي أطلقها 
متظاهرو محافظة ذي قار، حيث قطع المحتجون طرق 

بغداد  الرئيسية.
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 تكنولوجيا

أطلقت شركة واتساب المملوكة 
لشركة فيسبوك أحدث نسخة 
تجريبية من تطبيق التراسل 

الشهير لنظام أندرويد، والتي 
تشير إلى أن الخدمة قد تقدم 
دعمًا لحزم الملصقات المتحركة 

قريبًا، حيث تفيد المعلومات 
بأن الشركة قد عملت في 

التحديثات القليلة األخيرة على 
تطوير هذه الميزة، وذلك 

لضمان أفضل تجربة خالية من 
األخطاء بالنسبة للمستخدم.

ميزة قريبة من واتساب تعني 
المستخدمين  كثيرا!

WA� واتسا ب ميزات  تتبع  موقع   ورصد 
BetaInfo مسارات تشير إلى ميزة امللصقات 
يف   Animated Stickers املتحركة 
أحدث إصدار جتريبي من تطبيق واتسا ب لنظام 
أندرويد v2.20.10، والتي تشكل تطورًا مليزة 

امللصقات احلالية.
وبالرغم من أن امليزة غير متاحة حاليًا، لكن 
ال يزال من املتوقع إصدارها يف املستقبل القريب، 
وأوضح املوقع حصول جميع حزم امللصقات على 

بحيث  واتسا ب،  اخلادم يف  حتديث من جانب 
ثم  ومن  الدردشة  ثم  ومن  التطبيق  فتح  ميكن 
الضغط على زر امللصقات ملالحظة وجود حتديث 
تنزيلها مسبقًا،  التي جرى  جديد جلميع احلزم 

لكن ال تزال أسبا ب التحديث غير معروفة.

»اختفاء الرسائل«
ميزة  اكتشاف  األخيرة  اآلونة  يف  وجرى 
Di�  جديدة يف واتسا ب تسمى اختفاء الرسائل
sappearing Messages يف أحدث 

نسخة جتريبية من التطبيق لنظام أندرويد، والتي 
وميكن   ،v2.19.275 اإلصدار  رقم  حتمل 
ملديري املجموعة من خالل ميزة حذف الرسائل 
حتديد مدة محددة للرسائل يف املجموعة ومبجرد 

نهاية املدة يتم حذف الرسالة تلقائيًا.
امليزة  تتوفر  أن  البداية  يف  املتوقع  من  وكان 
اجلديدة لكل من الدردشات الفردية والدردشات 
أوضحت  الالحقة  املعلومات  ولكن  اجلماعية، 
اجلماعية  الدردشات  على  ستقتصر  امليزة  أن 
ضمن  الرسائل  حذف  ميزة  وتسهل  فقط، 

احملادثات اجلماعية على املشرفني إدارة الرسائل 
واحملادثات القدمية.

الداكن  الوضع  ميزة  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
لإلصدار،  أخيرًا  جاهزة  انتظارها  طال  التي 
اإلصدارات  مستخدمي  بعض  اختبرها  وقد 
وذلك  أندرويد،  لنظام  التطبيق  من  التجريبية 
لشركة  اململوك  املراسلة  تطبيق  استمر  أن  بعد 
من  بالرغم  شهور،  منذ  لها  بالتشويق  فيسبوك 
أنه لم يعلن بعد عن تاريخ إصدار امليزة أو حتى 

التعليق رسميا عليها.

ابتسام   بوكثير

غوغل َتِعد بنحو 120 لعبة لخدمة إستاديا.. بينها 10 حصرية
تعتزم  أنها  اخلميس،  غوغل،  شركة  أعلنت 
األلعا ب  بث  خلدمة  لعبة   120 من  أكثر  إطالق 
 ،2020 عام  يف   Stadia )إستاديا(  لها  التابعة 
حصرية  ألعا ب   10 من  أكثر  لتقدمي  تخطط  كما 
للمنصة، وذلك قبل نهاية النصف األول من العام 

احلالي.
 26 حالًيا  )إستاديا(  ملستخدمي  غوغل  وتوفر 
العدد  رفع  فإن  لذا،  حصرية،  منها  واحدة  لعبة، 
إلى 120 لعبة يعد قفزة كبيرة، خاصًة أنه لم ميِض 
على إطالق املنصة سوى 3 أشهر، وكانت الشركة 
ألعا ب   5 للمستخدمني  توفر  أن  سابًقا  وعدت  قد 
حصرية خالل 2020، لذا يبدو أن العدد تضاعف.
أخرى  حتديثات  إلى  أيًضا  الشركة  وأشارت 
ذلك  يف  مبا  املقبلة،  الثالثة  األشهر  خالل  قادمة 
املزيد  ودعم  الويب،  على   4K بدقة  اللعب  دعم 
من هواتف أندرويد، بالنظر إلى أن املنصة ال تدعم 
ودعم  لغوغل،  التابعة  بكسل  هواتف  إال  حالًيا 

الويب من خالل جهاز  اللعب السلكًيا عن طريق 
التحكم اخلاص باملنصة، مقارنًة بالوضع احلالي إذ 
يجب اللعب عن طريق وصل سلك. كما وعدت 
الشركة بزيادة قدرات مساعدها الرقمي عند اللعب 

من خالل املتصفح.
ُيشار إلى أن دعم دقة 4K ليس كما هو متوقع، 
 ،Destiny 2 :إذ إن بعض األلعا ب، مبا يف ذلك
 4K ال تدعم هذه الدقة، كما أن بث األلعا ب بدقة
برو(  )إستاديا  خلدمة  شهري  اشتراك  دفع  يتطلب 

.Stadia Pro
وُيذكر شركة غوغل كانت قد بدأت قبل أيام يف 
من  الذكية  الهواتف  على  )إستاديا(  خدمة  اختبار 

غير سلسلة )بكسل( Pixel التابعة لها.

بعد إهانتها الرئيس الصيني.. 
فيسبوك تعتذر وتتوعد

ترجمة تلقائية مسيئة السم الرئيس الصيني، شي جني بينغ، نشرت 
يف فيسبوك حيث نقلت من اللغة البورمية إلى اإلجنليزية، اضطرت الشركة 

بعدها لالعتذار فورًا.
يف التفاصيل، وردت الترجمة اخلاطئة السم الرئيس الصيني على وجه 
اخلصوص، يف بيان املستشار احلكومي مليامنار أونغ سان سو كي، ويف مقالة 

لصحيفة بورمية.
اكتشفت  الصيني  الرئيس  اخلاطئة السم  الترجمة  أن  الوكالة  وذكرت 
يف اليوم الثاني من زيارة شي جني بينغ إلى ميامنار، حيث استبدل االسم 
يف بيان على الصفحة الرسمية ملستشار حكومة ميامنار، أونغ سان سو كي، 

على Facebook، بـعبارة إجنليزية مسيئة.
Ir� البورمية الصحيفة  ملقالة  الرئيسي  العنوان  أن  املعلومات   وأضافت 

rawaddy ظهر منه اخلطأ.
أصلحنا  »لقد  فيه:  قالت  اعتذارا  وكتبت  فيسبوك  لهذا سارت شركة 
مشكلة ترجمة اللغة البورمية إلى اإلجنليزية على Facebook ونعمل 
على حتديد سبب األخطاء لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى... نعتذر 

بصدق عن اإلهانة«.
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اإللكتروني  التنمر  ضحايا  يشعر  ما  ادة 
بعض  ويف  أو Cyber-Mobbingبالغضب 
من  استهدافهم  يتم  عندما  أيضا،  باخلوف  احلاالت 
قبل أشخاص يحاولون تهديدهم أو كشف أسرارهم 
أو نشر صورهم اخلاصة وغير ذلك مع االعتداءات، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  متر  ما  عادة  التي 
وعلى رأسها الفيسبوك. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل 
الوعي  دون  املراهقني،  الشباب  عند  خاصة  كبير، 
بخطورة هذه االعتداءات، التي يترتب عنها عواقب 
اضطرار  أو  العنف  استخدام  إلى  تصل  قد  وخيمة 
بعض التالميذ أحيانا لتغيير املدرسة والشعور بالعزلة 

والدونية.
التحرش  عبر  أيضا  اإللكتروني  التنمر  وميارس 
طريق  عن  السمعة  وتشويه  اإللكترونية  واملطاردة 
أيضا  وهناك  وافتراءات.  شائعات  نشر  أو  إرسال 
عن  الكشف  مثل  اإللكتروني  للتنمر  أخرى  طرق 
التواصل  مواقع  على  للضحية  شخصية  معلومات 
االجتماعي أو املنتديات، كما يقوم البعض بانتحال 
ينشرون  وهمية  حسابات  وإنشاء  الضحية  شخصية 
عبرها معلومات تثير الكراهية وحترض اآلخرين على 

التعاون ضد املستهدف وإحلاق أضرارا إضافية به.
ويف حالة التعرض لهذه املضايقات ينصح اخلبراء 
بالتحدث أوال مع املدرسني وإدارة املدرسة، التي قد 
تتخذ اخلطوات الالزمة يف حالة معرفة املسؤولني عن 
هذا االعتداءات. هذا جاء ما يف التقرير الذي نشره 
يضيف  والذي  اإللكتروني.  سايف«  كليك   « موقع 
تسعى  توعية  وحمالت  تشريعات  اآلن  هناك  بأن 
وقامت  األملانية.  املدارس  يف  الظاهرة  هذه  ملكافحة 
أملانيا أيضا بسن قوانني ضد التحرش باألطفال على 
اإللكترونية  املطاردة  اإلنترنت وحتمي ضحايا  شبكة 

من جميع الفئات العمرية.
واإلجراءات  التوعية  حمالت  رغم  ولكن 

القانونية الصارمة تبقى هذه الظاهرة حاضرة بقوة يف 
املدارس األملانية، نظرا لعدم وعي األطفال والشباب 
اإللكترونية«   « االعتداءات  هذه  وعواقب  بخطورة 

على الضحايا.
الصحة  مجال  يف  املتخصصني  معظم  يتفق 
على  يؤثر  الذي  األكبر  العامل  هو  اإلجهاد  أن  على 
أن  وميكن  احلديث.  املجتمع  يف  الوفيات  معدل 
ضارة  آثار  عالج،  بدون  تركت  إذا  لإلجهاد،  يكون 
أن  وميكن  والعقلية،  البدنية  الصحة  من  كل  على 
يؤدي إلى ظروف صحية مثل أمراض القلب واألرق 

إلى  اإلجهاد  يصل  أن  عجب  وال  واالكتئاب. 
مستويات وبائية عندما ينظر املرء إلى احلجم الهائل 
من احملفزات التي تصل إلى وعينا على أساس يومي، 
والتغيرات  عصرنا  يف  املتزايدة  املطالب  عن  ناهيك 

املتقلبة يف النظم السياسية واالقتصادية.

فعلى املستوى املجتمعي، غالبًا ما يتم النظر إلى 
البالغني،  على  تؤثر حصرًا  قضية  أنه  على  اإلجهاد 
مع استبعاد الشباب يف كثير من األحيان من دائرة 
احملادثة. ومع ذلك، فإن الشباب يتعرضون لضغوط 
تزداد  االمتحانات  أن  أكادمييًا، حيث  للنجاح  هائلة 
صعوبة وتكرارًا. كما أن تزايد جموع املواهب العاملية 
اليقني االقتصادي يسهمان يف زيادة الضغوط  وعدم 
بالتنافس  يقوموا  ولكي  ينجحوا  لكي  الشباب  على 

مباشرة مع أقرانهم.
تشير األبحاث إلى أن ما يصل إلى 7 من كل 10 
شباب قد تعرضوا لإلساءة عبر اإلنترنت يف مرحلة 

اإللكتروني«  »التنمر  مصطلح  يعامل  ما  ما.1 غالبًا 
يعتبر  الذي  للتنمر  امتداد  ولكنه  متميزة،  كظاهرة 
مشكلة قدمية. فالتنمر يعود إلى النزعات االجتماعية 
اخلفية لألحكام املسبقة والتمييز، وغالبًا ما يؤثر على 
محمية  بخصائص  يتمتعون  الذين  األشخاص 
اجلنسانية  والهوية  اجلنسية  واحلياة  والدين  كالعرق 

واإلعاقة، أكثر من غيرهم.
يقوم اإلنترنت بفرض حتديات فريدة فيما يتعلق 
قيود  توجد  ال  املثال،  سبيل  فعلى  املعاملة.  بسوء 
املمكن  فمن  االتصال؛  أو  العضوية  على  جغرافية 

مجتمعه  تتعدى  إساءة  يتلقى  أن  ما  لشخص  اآلن 
التنّمر  يقمع  ما  وكثيرًا  اإلنترنت.  خارج  الواقعي 
بشكل  علنية  بطريقة  املتلقني  كرامة  اإللكتروني 
يف  املساهمة  اآلخرون  يستطيع  حيث  يصدق،  ال 
على  والرد  الترّوق  خالل  من  وتقييمها  السخرية 

احملتوى املسيء واملشاركة فيه.
الناس  قبل  من  اإللكتروني  التنّمر  كل  يأتي  ال 
من  إرساله  يتم  ما  وغالبًا  املتلقي؛  يعرفون  الذين 
التحقق من  مجهول، مما يترك مزيدًا من اآلثار على 
للتنّمر  ميكن  أيضًا.  اإلنترنت  خارج  املعاملة  سوء 
اإللكتروني املجهول أن يقوض إلى حد كبير الشعور 
بالثقة واألمان بالنسبة ألولئك الذين يتلقونه، ألنه 
فيها  نشأ  التي  السلطات  تدخل  دون  إثباته  يصعب 
واقعة سوء املعاملة. وميكن أن يخلق حالة من جنون 
سوء  من  أقوى  يكون  ما  وغالبًا  واالضطهاد،  الشك 

املعاملة من شخص ما معروف للضحية.
اإللكتروني،  للتنّمر  تطرفًا  األكثر  احلاالت  ويف 
وخصوصيتهم  للمتلقني  الشخصي  األمن  َتَعرَّض 
للخطر من خالل املشاركة غير املصرح بها ملعلوماتهم 
والتفاصيل  هاتفهم  ورقم  عنوانهم  مثل  الشخصية، 
األسرية احلميمة التي تخصهم. »االنتقام اإلباحي« 
احملتوى  مشاركة  فعل  لوصف  يستخدم  مصطلح  هو 
موافقته يف  دون  ما  يتضمن شخص  الذي  اإلباحي 
أصدقاءه  ولدى  علنًا  وإحراجه  به  للتشهير  محاولة 
وأفراد أسرته املقربني. وقد مت اتخاذ خطوات إلدخال 

عقوبات قانونية أشد صرامة ضد االنتقام اإلباحي، 
آثار مدمرة على  الفعل  لهذا  يكون  أن  حيث ميكن 
ضحايا هذا النوع من سوء املعاملة. على املستوى 
ضحايا  على  اللوم  إلقاء  يتم  ما  غالبًا  املجتمعي، 
االنتقام اإلباحي بسبب سوء معاملتهم ألنفسهم، 
القيام  أبدًا  عليهم  يتعني  يكن  لم  أنه  لهم  ويقال 
اخلاصة  العارية  الفيديو  مقاطع  أو  صورهم  بإرسال 
بهم. ويشكل ذلك حتديًا ألنه يزيد املشكلة تعقيدًا 
يوسم  وهو  املعتدي.  سلوك  األساس  يف  ويبرر 
استكشاف احلياة اجلنسية بالعار، والتي ينبغي أن 

تكون عنصرًا صحيًا يف العالقات احلديثة.
احلواجز  تآكل  إلى  أدى  اإلنترنت  وجود  إن 
االجتماعية واالقتصادية التاريخية التي حتول دون 
عبر  شخص  أي  إلى  الوصول  أتاح  مما  االتصال، 
املشاهير  إلى  والعائلة  األصدقاء  من   - اإلنترنت 
هي  املفتوحة  االتصال  قنوات  إن  العالم.  وقادة 
تشجع  ألنها  باإلنسانية،  للنهوض  جيدة  عمومًا 
ولكن  املشترك.  والتعلم  التعاون  من  املزيد  على 
مواقع  يف  وجود  لديه  شخص  ألي  ميكن  اآلن، 
للتنّمر  عرضة  يكون  أن  االجتماعي  التواصل 
إن  اإلنترنت.  عبر  املعاملة  وسوء  اإللكتروني 
الطبيعة الشفافة والفيروسية لإلنترنت لديها القدرة 
على تغيير مزاج األشخاص وحتى مصيرهم على 
النظر  بغض  ثوان،  بضع  غضون  يف  الطويل  املدى 
ن هم أو عن جتارب حياتهم. أما بالنسبة لنماذج  َعمَّ
تعلم  بعملية  األمر  يتعلق  فال  املجتمعية،  األدوار 
التنّمر عبر اإلنترنت بقدر تعلقه بتعلم  كيفية منع 

دون  ومتكينية،  إنتاجية  بطرق  معه  التعامل  كيفية 
السماح لإلساءة الفعلية أو االستباقية بقمع أفكارهم 

أو سلوكياتهم.
املدنية والعيش  لكل شخص احلق يف احلريات 
األهمية  من  اآلخرين.  مع  مساواة  يف  كرمية  حياة 
مبكان إعادة صياغة املسألة لفهم أن الشخص ال يساء 
إعاقته،  أو  دينه  أو  أو جنسه  عرقه  بسبب  أبدًا  إليه 
للتنّمر  الشخص  يتعرض  بل  املثال.  سبيل  على 
ويتمثل  أو ظروفه.  للمعتدي  السلبي  املوقف  بسبب 
الفرق الرئيسي يف أن املواقف والظروف ميكن أن تتغير 
مبستويات مناسبة من الدعم والتعليم. فالهوية ليست 
وال  املسيء،  بالسلوك  يتأثر  أو  يتغير  أن  ميكن  شيئًا 

ينبغي ألحد أن يحاول أبدًا القيام بذلك.
ويجب تشجيع الشباب على التعبير عن أنفسهم 
رقمية  البيئات  جميع  يف  حقوقهم  وممارسة  بحرية، 
كانت أو غير رقمية. ويجب متكينهم من املساهمة يف 
مجتمع دميقراطي وعاملي من خالل مشاركة أفكارهم 
آراء  لديهم  الذين  اآلخرين  مهاجمة  دون  وآرائهم 

متباينة.
إن العالم الذي يتصف بالعدالة واإلنصاف حقًا 
إن  املتبادل.  والتفاهم  االحترام  من  ثقافة  يتطلب 
العالم املترابط يتطلب وجود معايير اتصال يلتزم بها 
الهدف بعني االعتبار، فال  اجلميع. ومع وضع هذا 

تزال أمامنا رحلة طويلة.   

يعني التنمر اإللكتروني استخدام اإلنترنت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك من أجل إيذاء آخرين بشكل متعمد. وقد 
انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت في المجتمع خاصة بين الشباب في المدارس.



1السنة 01 - العدد 91 -الثالثاء 25 جمادى األول1441 هـ - 21 جانفي2020م 9
أخبار المجتمع

الغثيان  أسباب  إلى  اآلتي  يف  تعّريف 
املستمر واحللول العالجية:
أسباب  الغثيان  المستمر

األمراض  الغثيان  سبب  يكون  قد 
التالية:

• التهاب املعدة واألمعاء، أي عدوى يف 
األمعاء الدقيقة تسبب تشنجات يف البطن، 
محتويات  نقل  رفض  احتمال  إلى  وتؤدي 
املريء نحو املعدة، والذي قد يكون له صلة 

بالغثيان.
الغثيان،  يسبب  قد  الغذائي  التسمم   •
أو  البكتيريا  على  يحتوي  قد  الطعام  ألنَّ 
تسبب  التي  الفيروسات،  أو  الطفيليات 
بدورها حدوث تقلصات يف عضالت البطن.
• انسداد معوي )وجود انسداد يف جزء 

من األمعاء( حيث تنتفخ األمعاء وقد تسبب 
الشعور باالمتالء، وبالتالي الرغبة يف التقيؤ.
فقدان  مثل  األمراض  حاالت  يف   •
الشهية أو شره األكل، حيث يحدث التقيؤ 
بشكل متعّمد ويظهر الغثيان كتمهيد لذلك.
أسباب  الغثيان المستمر الطبية األخرى

الغشاء  يحّفز  املفرط  الكحول  استهالك   
متهّيجة  تصبح  وبالتالي  للمعدة،  املخاطي 
يف  انقباضات  حدوث  إلى  ذلك  يؤدي  وقد 

املعدة والشعور بالغثيان.
يف  )التنقل  احلركة  دوار  حالة  يف   •
إلى  املنقولة  املعلومات  فإنَّ  املواصالت(، 
األذن  يف  يقع  الذي  التوازن  إدارة  مركز 
الرغبة  تثير  وقد  مشوشة  تصبح  الداخلية، 

يف التقيؤ.
هرمون  فإنَّ  حاماًل  املرأة  تكون  عندما   •
حموضة  يزيد  املشيمة  تنتجه  الذي   hcg
اجلهاز  حركة  إبطاء  إلى  ويؤدي  املعدة، 

بالشعور  مرتبًطا  يكون  قد  والذي  الهضمي 
بالغثيان.

تسبب  أخرى  مثيرات  هناك  تكون  وقد 
الغثيان، مثل الصداع النصفي، أو احتشاء 
قرحة  أو  الكبد  التهاب  أو  القلب  عضلة 
تلك  أو  القلق  أدوية  بعض  أّن  كما  املعدة. 
التي لها رائحة غير مرغوبة، قد تثير كذلك 

الرغبة يف التقيؤ.
ما هي عواقب الغثيان؟

قد يتبع الشعور بالغثيان التقيؤ، وقد تعود 
محتويات املعدة وترتفع إلى املريء.

وقد يكون الغثيان مصدًرا لالنزعاج وعدم 
الراحة، عندما يحدث ضمن محيط الناس 
محاولة  أو   – التهوع  أّن  كما  املجتمع.  يف 
التقيؤ- قد يسبب الشعور باالشمئزاز عندما 

يظهر االرجتاع املعدي.
يحدث  أن  ميكن  بالغثيان  الشعور  بعد 
بالراحة  الشعور  عدم  بسبب  الشهية  فقدان 

يف املعدة.
عالج الغثيان المستمر

من أجل تفادي الشعور بالغثيان ُينصح، 
اعتماًدا على السبب بطبيعة احلال، بتعزيز 
البطيئة  بالسكريات  الغني  الغذائي  النظام 

والبروتينات احليوانية.
الروائحة  وجتّنب  الراحة  وكذلك 
الرغبة  بتقليل  يسمح  قد  والذي  الكريهة، 
بشكل  النقي  الهواء  أخذ  مثل  التقيؤ،  يف 

منتظم.
مثل  طبيعية  صحية  منتجات  هناك 
التي  األدوية  أنواع  بعض  أو  الزجنبيل 
ُينصح بأخذها لعالج الغثيان عند استشارة 

الطبيب.
الطبيب  استشارة  يف  تتردي  ال  وأخيًرا 
يفحص  لكي  بالغثيان،  الشعور  استمر  إذا 
ما إذا كان هناك مرض يسبب هذا الشعور، 
مثل وجود قرحة يف املعدة، أو حتى إنسداد 

ابتسام  بوكتير

أسباب الغثيان أسباب الغثيان 
المستمر المستمر 

والحلولوالحلول  العالجيةالعالجية
يتميز الغثيان بالرغبة في التجشؤ، وقد يتبعه التقيؤ. 

يسمى أحياًنا »محاولة التقيؤ«. ويسبب الغثيان الشعور 
باالنزعاج وعدم الراحة في المعدة. ويسبب انقباضات في 

المعدة قد تسبق ارتفاع محتويات المعدة نحو المريء.

 The POREfessional
البرايمر المرّطب لتخفيف 
Benefit المسامات من

The POREfes� املرّطب  لبرامير 
sional: Hydrate Primer

ُيخّفف مظهر املسامات واخلطوط الدقيقة، 
وُيحافظ على ثبات املكياج، كما يرّطب البشرة 
وينعشها بفضل تأثيره املرّطب الذي يدوم 12 
كـبرامير  املستحضر،  هذا  يّتسم  ساعة*. 
 The POREfessional: Pore

Primer اخلايف للمسامات بامللمس
املسامات،  مظهر  تخفيف  وبقّوة  احلريري 
للبشرة  املرّطبة  اخلصائص  إليهما  وُتضاف 

الدهنية واجلافة!
The PORE� املرّطب البرامير   يتميز 
: fessional: Hydrate Primer

• 12 ساعة من الترطيب
• بتركيبة خالية من الزيوت

• مبلمس بنعومة احلرير

• بقوام خفيف للغاية
املكّونات السرّية للغاية املوجودة فيه:

يجذب  الذي  الهيالورونيك  حمض   •
الرطوبة ويساهم يف احملافظة على ترطيب البشرة
• زبدة الشيا املعروفة بقدرتها على التنعيم 

والترطيب**
 THE مجموعة  حتتوي  أيضًا  و 
POREfessionals على البرامير اخلايف 
 The POREfessional: للمسامات
الذي  للوجه  برامير  هو  و   Pore Primer
على  و  البشرة  وُينّعم  املسامات  مظهر  ُيخّفف 

البرامير املتأللئ
 POREfessional: Pearl
ُيخّفف  للوجه  برامير  وهو   Primer The

مظهر املسامات وُيضفي إشراقة ناعمة.
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شخصيات  ثالث  على  مبنية  الرواية 
الدا  و  مارلي،  بوب  احلاكم،  كاتب  رئيسية، 
يكتب  كان  من  هو  األولى  الشخص  املولود، 
املناسبات،  كل  يف  احلاكم  خطابات  كل 
احلاكم الذي أطلق عليه الروائي اسم ) قزمان 
أبو نسوان ( رمبا ألنه قصير القامة و ِمن محبي 

النساء وكل ما حتمله هذه الكلمة من إيحاء.
بصاحب  أخرى  جهة  يف  وصفه  كما 
والويسكي   ) العريض  الكوبي  السجار) 
الفرنسي الرفيع، الكاتب هو من كتب استقالة 
أو اقالة احلاكم حتت غليان الشارع كالبركان، 
وميكن اعتبار شخصية احلاكم كشخصية رابعة 
لكنها ثانوية، سرد لنا الروائي على لسان ذلك 
الكاتب كيف كان يكتب وينمق كل خطابات 
يحدث  كان  ما  بعض  احلاكم، حيث عرض 
يف كواليس السلطة وقصر احلاكم، ويصف لنا 
هواجسه الصعبة بعد ذهاب احلاكم، وُيسقط 
كيف  التاريخ  يف  معروف  كاتب  على  حالته 
تخلص منه احلاكم بعد انتهاء صالحيته رمبا 
يف  يحملها  التي  باألسرار  يبوح  أن  من  خوفا 

جوفه.
وهو   ) مارلي  بوب   ( الثانية  الشخصية 
يف  يحمل  اسم  لكنه  احلقيقي،  اسمه  ليس 
املشهور عامليا،  املغني  الفنان  طياته فكر ذلك 
أغانيه عن احلب واحلرية والتحرر من استبداد 
تأثره  مدى  لنا  ُتظهر  القصة  أحداث  احلكام، 
أغانيه  بعض  يردد  أصبح  أن  إلى  الفنان  بهذا 
أن  إلى  كلمات  يقول  كان  وكيف  بقيثارته 
صارت من الشعارات التي يرددها الكثير من 
إلى  األحداث  وتتطور  املسيرات،  يف  الشباب 
إحدى  يف  مارلي  بوب  على  القبض  يتم  أن 

املسيرات التي تندد بالطغيان واالستبداد.
الدا  شخصية  وهي  الثالثة  الشخصية 
املولود، وما حتمله من إيحاء للثقافة األمازيغية 
العبودية  و  الهيمنة  من  التحرر  تعشق  التي 
لبعض  وتلميح  إشارة  وفيه  الفاسدة،  للسلطة 
مولود   ( الراحل  اجلزائري  الكاتب  أفكار 

معمري ( صاحب الفكر التنويري .
أبطاله  يحلل شخصية  الكاتب  الرواية  يف 
بأسلوب التلميح واإلشارة واإليحاء، مع سرد 
بعض أمورهم الشخصية التي تساهم يف إدراك 
وأفعالهم  مواقفهم  يف  الرواية،كذلك  أبعاد 
الطريقة  هذه  استعمل  الروائي،  السرد  يف 
التي  املُِملة  املباشرة  تلك  الوقوع يف  الجتناب 
العاطفة  عنصر  من  األدبي جافا  النص  جتعل 
احلية والضروري إلثارة وجدان القارئ وجذب 

انتباهه وإشعال انفعاله مع أحداث الرواية.
يرى بعض الُكّتاب أن الوقت لم يحن بعد 
الذي  اجلزائري  احلراك  عن  الروايات  لكتابة 
ذلك  يف  والسبب  معدودة،  أشهر  منذ  أنطلق 
عدم نضوج الفكرة مبا يكفي، بالتالي لم يحن 
بعد موسم قطفها، ويلزم بعض الوقت لينفعل 
جدا،  احلساسة  القضية  بتلك  اإلبداع  أهل 
لكن  قمته،  يف  اإلبداع  ويكون  فيها  ليبدعوا 
 ) رأيي  الروائي ) يف  الرواية،  من خالل هذه 
أفلح حلد بعيد يف اإلملام بقضايا احلراك الوطني 

وهو بدايته.
السرد  خالل  من  جيدا  ذلك  نلمس 
الروائي و ما فيه من اشارات قوية و تلميحات 
بطريقة  تأريخ  كأنها  اعتبارها  ميكن  عديدة، 

أدبية غير مباشرة لتلك األحداث، 
بطريقة  روايته  يف  تسجيلها  الروائي  أراد  التي 
يف  القارئ  ليجدها  اخلاص،  وبأسلوبه  أدبية 
هذه  قراءة  عند  البعيد  أو  القريب  املستقبل 
الرواية، الروائي أنفعل كثيرا بتلك األحداث، 
وهو  لنا من خالل خياله اخلصب  نقلها  لهذا 
مهب  يف  ضياعها  هاجس  أعماقه  يف  يحمل 
تسجيلها،  وجوب  يرى  هو  لهذا  النسيان، 
وفتح املجال لُكتاب الرواية للكتابة يف موضوع 
والرواية  القريب،  الوطني يف املستقبل  احلراك 
يف بعض األحيان تقول ما ال يقوله التاريخ يف 

املستقبل.
يف نهاية الرواية سجل الروائي تاريخ نهاية 
وُعمر   )  2019 أفريل   02  ( للرواية  كتابته 
ملدة شهرين، يف  بعد  لم يصل  احلراك حينها 
بأحداث  تفاعله  و  الروائي  انفعال  دليل  هذا 
احلراك وما يحمله من هواجس احلرية والتحرر 
من الفساد الذي ينخر البالد بطولها وعرضها، 
وال أرى أنه تسّرع يف سرد تلك األحداث كما 

يعتقد البعض.
الروائي  السرد  ذلك  حيوية  والدليل 
القصصي وحنكة الكاتب السردية يف الوصف 
باألحداث  القارئ  تأثر  سرعة  و  والتحليل 
بل  بعمق،  و  يسر  و  بسهولة  معها  جتاوبه  و 
هذه  الروائي  يتبع  أن  املتواضع  رأيي  يف  أرى 
كما  ثالثية  يجعلها  رمبا  أو  ثاني  بجزء  الرواية 
بفعل بعض الروائيني، ذلك خاصة أن احلراك 
حيوي جدا و متواصل وحدث فيه الكثير من 
األحداث والتغيرات التي يجب أن تسّجل يف 

قالب أدبي روائي جذاب.

واملتتبع للسرد الروائي يجد ذلك التعطش 
الكبير للحرية املغتصبة والتحرر املنشود، ذلك 
الروائي يثور بقلمه ويفّجر ما يف  احلراك جعل 
جوفه وأعماقه من ظمأ لكسر العبودية، كأنه 
كان على استعداد لذلك املوضوع و أتته إشارة 
الواقع، فكانت تلك األحداث  االنطالق من 
الواقعية كالشرارة التي فّجرت ما يف فكره من 
يجرف  وهو  اجلارف  كالسيل  تدفق  حر،  فكر 
النافع،  اجلديد  تشييد  ويحاول  الفاسد  القدمي 
ومعروف عن هذا الروائي شدة نقده بال هوادة 
للجمود الذي يكبل فكر األمة، وعمله الدؤوب 

على كسر القيود والدعوة للتنوير املفقود.
الذهبية  الفرصة  هذه  الروائي  اغتنم  لهذا 
التي يخشى أن ال تتكرر ليكتبها ويسجلها يف 
قالب أدبي مميز فأنتج لنا حتفة ) الَباش َكاِتب 
( كشهادة وتأريخ أدبي لفترة معينة من تاريخ 
املعاصر،  اجلزائر 

من  كثيرة  معلومات  على  السرد  اشتمل  كما 
التاريخ القدمي واملعاصر، التي تدل على سعة 
يف  يذكرها  معلوماته،  وغزارة  الكاتب  اطالع 
دون  الروائي  لسرده  يعود  ثم  قصير  استطراد 
اخلروج عن صلب املوضوع وأدبيته، مستعمال 
يف  بالتحكم  املميز  السردي  أسلوبه  ذلك  يف 
التي  العقالنية  ببعض  الكثيرة  انفعاالته 
األحداث  سرد  توجيه  يف  وساعدته  مّكنته 
كتابته  رغم  وهذا  روايته  يف  األدبية  يخدم  مبا 
لروايته يف فترة وجيزة ما بني 22 فيفري بداية 

احلراك و02 أفريل.
وال نكاد جند يف الرواية صور بيانية جتّمل 
باألفكار  الكاتب  ذلك الهتمام  السرد،  ظاهر 
رغم  املبنى،  على  للمعنى  وتفضيله  وعمقها 

ذلك لم بفقد نصه األدبي كل اجلمال.

بقلم: غريبي بوعالم من اجلزائر

قراءة في رواية »الَباش 
َكاِتب« للروائي 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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»أنا  القصير  الفيلم  اختيار  مت 
مشاهد  عدة  تصوير  مت  الذي  ذكرى« 
للمشاركة يف  منذ شهرين  بوهران  منه 
الطبعة العاشرة ملهرجان »نيكون« الذي 
فعالياته  )فرنسا(  باريس  ستحتضن 
من  علم  حسبما  املقبل،  مارس  شهر 

املمثل محمد ميهوبي.
أحد  لعب  الذي  ميهوبي  وذكر 
الدور  أن  القصير  الفيلم  هذا  أدوار 
الرئيسي عاد إلى املمثلة اجلزائرية سارة 
أول سيناريو  بتوقيع  قامت  التي  قندوز 
تقاسمت كتابته مع املخرج جامس د.
املولودة  قندوز  سارة  املمثلة  وتعود 
من  جزء  إلى  بفرنسا  والقاطنة  بوهران 
حيث  الفيلم  هذا  خالل  من  طفولتها 
كانت  التي  اجلميلة  األوقات  تقص 
أداه  الذي  الدور  جدها  مع  تقضيها 

ميهوبي.

القصة  أن  الفيلم  ملخص  ويبرز 
تدور حول »الرغبة يف النجاح و اخلوف 
من اإلخفاق«، إذ أن سارة على قناعة 
الطريق  يجد  أن  يستطيع  »ماضيها  أن 

نحو أحالمها«.
شعبية  وأحياء  أماكن  عدة  وتظهر 
ساحة  غرار  على  الفيلم  يف  وهرانية 
النصر وحي احلمري إضافة إلى املعهد 

املوسيقي البلدي »أحمد وهبي«.
الذي  ميهوبي  املمثل  وقال 
تسمى  بوهران  ثقافية  جمعية  يرأس 
لتلقني  تأوي مدرسة  »األمل«، حيث 
سارة  أن  املسرحي،  التمثيل  قواعد 
حول  ورشة  قريبا  ستنشط  قندوز 

التمثيل على مستوى نفس املدرسة.
ق.ث

تم تصوير أحداثه بوهران
مشاركة فيلم قصير »أنا ذكرى« في مهرجان »نيكون« بباريس

الكتاب  احتاد  استضاف 
إطار  يف  عنابة  فرع  اجلزائريني 
األديب  أدبية''  ''قامات  برنامجه 
األدبي  باملقهى  زتيلي  محمد 
ايفازيون، حيث حتدث عن جتربته 
األدبية متوقفا عند محطات عديدة 
هامة جمعته بكتاب الرعيل األول 
قطاف  اهلل  وعبد  وطار  كالطاهر 
ما  اليأس،   وأبو  وهبي  وعالوة 
احلركة  من  ثرية  حقبة  عكس 
السبعينيات  جزائر  يف  الثقافية 

والثمانينيات.
كما تعرض يف حديثه للحظات 

لها  كان  حازمة  ومواقف  حاسمة 
يف  سواء  مساراته  حتديد  يف  األثر 
األدب أو يف الصحافة، التي تعتبر 
األهمية  وبالغ  أساسيا  ثان  محورا 
أسهم يف نحت شخصيته النضالية 
يف واقع كان يتسم حينها باالنغالق 

والتزمت وخنق احلريات.
املتابعني  أسئلة  خالل  ومن   
وجتربته  الشعرية  جتربته  عن  حتدث 
عن  وكشف  الساخر،  األدب  يف 
آرائه يف احلركة الثقافية الراهنة وما 

يسودها من اعوجاج.
ق.ث

في إطار برنامجه ‘’قامات أدبية’’
األديب محمد زتيلي في ضيافة بونة

سفيان منصوري لـ »أخبار الوطن«:
»هدفي االحترافية في التمثيل وتقدير 

الفنان في بلدي«
كشف املسرحي الشاب 
لـ  منصوري«  »سفيان 
الوطن«، عن هدفه  »أخبار 
املضي  يف  يتجلى  الذي 
املسرح  عالم  نحو  قدما 
االحترافية،  إلى  وصوال 
فضال على أمانيه يف تقييم 
الفنان اجلزائري الذي يعاني 

املرض ويطاله التهميش.
املسرحي  يحكي 
الشاب »سفيان منصوري« لـ 

»أخبار الوطن«، عشقه للفن الرابع 
صغره،  منذ  دربه  على  صار  الذي 
بدأت قصته مع عالم املسرح وعمره 
إنه  يقول  عشر،  احلادية  يتعدى  ال 
على  للوقوف  متعطشا  كان  لطاملا 
الركح ليقابل اجلمهور وميرر رسالته، 
انضم إلى فرقة مسرحية من مدينته 
تلمسان »جوهرة الغرب اجلزائري«، 
التكوين  يف  خطواته  أولى  فكانت 
بدار الثقافة تلمسان إلى غاية سنة 
العديد  يف  مبشاركته  عرف   .2014
من املسرحيات ذات طابع إنساني، 
فرقته  وتتميز  وتربوي،  اجتماعي 
األطفال  وجوه  على  البسمة  برسم 
االحتياجات  وذوي  اليتامى، 
مشاركته  جل  وتكون  اخلاصة، 
حول  التحسيسي  اليوم  يف  سنوية 
العاملي  العيد  الطفل،  ضد  العنف 
للطفولة، اليوم العاملي للتوحد وكذا 
األطفال  بالبراعم  اخلاصة  األيام 

املنظمة مبدينة تلمسان.
عرضت  التي  املسرحيات  ومن 

مع فرقته »بودكاست تلمسان« ذكر 
الفقر  مسرحية  من  كل  منصوري 
الوطنية  مسرحيات  ومن  والسعادة 
كان عرض »موطن األبطال« و«فجر 
نيوز«  »العاصمة  لـ  احلرية«، مؤكدا 
توعية،  املسرح  من  رسالته  أن 
وبأن  التمثيل  وهدفه االحترافية يف 
الوطني  املسرح  ركح  يوما  قدمه  تطأ 
الركح  باشطارزي،  الدين  محي 
الذي يحلم به الكثير من عشاق أبو 

الفنون.
كفنان  منصوري«  »سفيان 
املسرح  مجال  يف  طموح  وشاب 
يحمل رسالة توعوية، يتأسف عما 
اجلزائر  يف  الفن  واقع  عليه  أصبح 
عدم  حيث  من  املسرح،  خاصة 
خاصة  اجلزائري  الفنان  احترام 
بقوله  موضحا  مريضا،  يقع  عندما 
ال  الفراش  يطرحه  حني  »الفنان   :
يجد أذن صاغية وال قلوبا متعاطفة، 
يف  الفنان  تقيم  يتم  متى  فأتسأل 

وطني اجلزائر.«
صارة بوعياد

صارة  بوعياد

يف إطار نشاطات مخبر اخلطاب الصويف يف اللغة واألدب 
ينظم بالتنسيق مع طلبة دكتوراه تخصص اخلطاب السردي 
احلديث  النقد  تخصص  الدكتوراه  مدرسة  وطلبة  املعاصر، 
الدكتوراه  مسئول  وبإشراف  املغاربي«،  »النقد  واملعاصر 
األستاذ علي مالحي تقرر تنظيم هذا امللتقى الوطني املوسوم 
احلس  إلى  اجلمالي  احلس  من   – اجلزائري  الشعر  سردية 
الصويف -، يف ظل إشكالية ما هي أهم املرجعيات اجلمالية 
األسماء  أبرز  هي  ما  املعاصر؟،  اجلزائري  للشعر  والصوفية 
الشعرية يف اجلزائر، وما طبيعة اخلصوصيات التي تتميز بها 

التجربة الشعرية اجلزائرية املعاصرة؟.
كما يطرح امللتقى إشكالية إلى أي حد استطاع الشعر 
العربي عموما؟، ما  الشعر  املعاصر االنفتاح على  اجلزائري 
الشعري اجلزائري  للخطاب  املكونة  السردية  البنى  أهم  هي 
املعاصرة  النقدية  الدراسات  اهتمام  مدى  ما  املعاصر؟، 
باخلطاب الشعري يف اجلزائر؟، فضال على التساؤل عن أهم 
املوضوعات التي عاجلها اخلطاب الشعري املعاصر وما طبيعة 
الصلة بينه وبني اخلطاب النثري، وأهم األشكال التعبيرية 
مع  تفاعله  مدى  وما  اجلزائري  الشعري  اخلطاب  متيز  التي 
مبالمح  التعريف  من  انطالقا  العربي،  السردي  اخلطاب 

التجريب الفني والتصور يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة.
إلى  املعاصر«  اجلزائري  الشعر  »سردية  امللتقى  يهدف 
تشجيع البحث األكادميي النقدي لدراسة النصوص الشعرية 
اجلزائرية، تقريب الشعراء من احلرم اجلامعي وإعطاء الباحثني 
الفرصة للتواصل مع شعراء اجلزائر املعاصرين والقدامى على 
حد سواء من خالل جامعة اجلزائر 2 من جهة والتواصل مع 
مخبر اخلطاب الصويف الذي يهتم باإلبداع عموما واإلبداع 
الصويف خصوصا من أجل احلركة الشعرية وحتفيزها ومتكني 

رؤاها من التطور.
من  نقدي  عمل  برنامج  وضع  إلى  امللتقى  يهدف  كما 
للشعر  شعري  ديوان  شكل  يف  موسوعة  تأسيس  خالل 
واالنفتاح  اجلزائري،  الشعر  نقاد  مبوسوعة  مرفق  اجلزائري 
الشعر اجلزائري يف  التي عاجلت  العلمية  على األطروحات 
الشعرية  النصوص  تقريب  مع  العربية،  اجلامعات  مختلف 
الصويف  من اجلامعات اجلزائرية، حتفيز فرق مخبر اخلطاب 

على قراءة النصوص الشعرية اجلزائرية وتشجيعها.

التجربة  »بني  األول  احملور  متثل  امللتقى  محاور  ومن 
الشعرية والتجربة الصوفية«، احملور الثاني »جتليات السرد يف 
القصيدة العربية »أشكاله، بنياته، وموضوعاته«، أما احملور 
الثالث متثل يف »احلضور السرد يف الشعر اجلزائري املعاصر«، 
والرابع يف مناقشة »احلس الصويف يف السرد الشعري اجلزائري 
املعاصر«، وخصص احملور اخلامس يف توثيق »احلس اجلمالي 
السادس  احملور  على  فضال  اجلزائري«،  الشعري  السرد  يف 
والسابع املتمثالن يف »تقنيات السرد الشعري بني اجلمالي 

والصويف« و«مكونات السرد الشعري اجلمالية والصوفية«.

احتفاء بشعراء الجزائر

جامعة الجزائر 2 تحتضن ملتقى 
»سردية الشعر الجزائري المعاصر«

ينظم طلبة دكتوراه تخصص الخطاب السردي المعاصر، وطلبة مدرسة الدكتوراه تخصص النقد الحديث والمعاصر 
»النقد المغاربي«، الملتقى الوطني »سردية الشعر الجزائري المعاصر« – من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي ، 

احتفاء بشعراء الجزائر، يومي 2 و3 فيفري المقبل، بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الجزائر 2.
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ساندي تكشف عن بوستر ألبومها 
الجديد »اتنين في واحدة« 

طرحت املطربة ساندي بوستر ألبومها اجلديد »اتنني يف واحدة« 
خالل  من  البوستر  ونشرت،  املقبلة،  الفترة  خالل  إطالقه  واملقرر 
حسابها الشخصي على تطبيق »إنستغرام« وعلقت عليه برسالة مؤثرة 

جلمهورها جاء فيها:
 »عارفة إني تأخرت عليكم واستنتوني أكتر من سنة بس كان 
غصب عني وعديت بظروف صعبة جدا يف األلبوم ده وتعبت أوي 
وعشان احتدى الظروف والعكوسات اللي عديت بيها الشهور األخيرة 
يليق  بعمل  نطلع  عشان  معايا  اشتغلوا  اللي  وكل  أنا  بنام  ماكنتش 
ده  التعب  بعد  ويارب  فيه  استنيتوني  اللي  الوقت  ويعوضكم  بيكم 

يعجبكم وأكون عن حسن ظنكم«.
 األلبوم اجلديد يضم 8 أغنيات هي »خشبة مسرح« من كلمات 

أسامة محرز وأحلان محمد يحيى وتوزيع اماديو.

آمال ماهر تنشر فيديو تشويقي
 من ألبومها الجديد

نشرت الفنانة آمال ماهر على صفحاتها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية 
كتابة  دون  اجلديد  أللبومها  تشويقي  فيديو 
أي تفاصيل سوى كلمة »قريبًا Soon« يف 

نهاية الفيديو.
آمال  الفنانة  ألبومات  آخر  أن  يذكر   
»أصل  بعنوان  يناير2019  طرحه يف  مت  ماهر 
األحساس« وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع 
الشعراء: تركي آل الشيخ – تامر حسني – 
أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد 
عمرو  وامللحنني:  قمر،  بهجت  أمين   – اهلل 
تامر   – علي  تامر   – عز  خالد   – مصطفى 
ياسر   – مدين   – النادي  محمد   – عاشور 
املوسيقي  املوزع  مع  تعاونت  كما  ماجد، 
على  احلائز   ”AR Rahman“ العاملي  
  Taskin Sabah و  أوسكار،  جائزة 
  Luisو   Ismail Tunçbilek و 
Robisco وطارق مدكور ونادر حمدي و 

متيم و هادي شرارة  ونابلسي.

إليسا ُتهاجم سياسيي لبنان بتغريدات قاسية
السياسة  رجال  إليسا  اللبنانية  الفنانة  وصفت 
مع  تزمنًا  وذلك  ضمير،  بال  بأنهم  بلدها  يف 
كتبتها  تدوينة  ويف  لبنان،  املتصاعدة يف  األحداث 
عبر حسابها الشخصي على »تويتر«، علقت  إليسا 
على األحداث: » يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي 

بالدي يا بال ضمير«.
كانت إليسا قد علقت بتويتة أخرى قالت فيها: 
»يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضو مسؤولني 
واحد  بشعب  يصير  فيهن  واحد  ألزغر  راسن  من 
عا  تنتفض  عم  العالم  هلق؟  يصير  عم  اللي  الشي 
فسادكن وّلعتو بيروت بحقدكن وقرفكن استحوا فلو 

كلكن يعني كلكن بقا«.
سقطوا  جريحًا   400 أن  إعالم  وسائل  وأفادت 
حتى اآلن يف مواجهات بني املتظاهرين وقوات األمن 
إبعاد  اللبناني  األمن  قوات  محاولة  أثناء  اللبنانية، 

املتظاهرين عن مداخل البرملان.

بدأ النجمان ويل سميث ومارتن 
الرابع  للجزء  التحضير  يف  لورانس، 
 Bad« األكشن  أفالم  من سلسلة 
Boys«، يأتي ذلك عقب النجاح 
الكبير الذي حققة اجلزء الثالث عند 
طرحه يف السينمات األيام املاضية.

بني  ما  الصراع  يتجدد  حيث 
شرطة  يف  القانون  تنفيذ  ثنائي 
ميامي  مبدينة  املخدرات  مكافحة 
بيرنت  ماركوس  األمريكية، 
)ويل  لوري  مايك  لورانس(  )مارتن 
أن  ماركوس  يريد  حيث  سميث(، 

يتقاعد لرعاية حفيده، بينما مايك 
ال يزال يحاول االرتقاء إلى سمعته 
يستهدف  عندما  ولكن  الشجاعة، 
زعماء  أحد  جانب  من  مايك 
مهمة  يف  الثنائي  يعود  الكارتل، 

أخيرة.
ُيذكر أن اجلزء األول من سلسلة 
عام  »Bad Boys« صدر  أفالم 
1995، وتخطت إيراداته 141 مليون 
العاملي،  التذاكر  شباك  يف  دوالر 
 2003 عام  الثاني  اجلزء  وصدر 

وحقق 273 مليون دوالر.

ويل سميث ومارتن لورانس 
يبدأن التحضير للجزء الرابع 

»Bad Boys« من

الفنانة رانيا يوسف: »مملكة إبليس« 
دراما شعبية تمزج الخيال باألسطورة
دراما شعبية متزج  إبليس«  إن مسلسل »مملكة  رانيا يوسف،  الفنانة  قالت 

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بتواجدها يف هذا العمل ألنها حتب اخليال باألسطورة بشكل غير تقليدي.
ويقدم  الصناعة  هذه  يف  املوهوبني  من  فهو  موسى،  خالد  أحمد  املخرج 

أعماال جذابة تتناول موضوعات غير تقليدية.
مفاجأة  ليشِكل  املسلسل  على  تراهن  أنها  إلى  يوسف  رانيا  وأشارت 
 ، اجلماعية  البطولة  أعمال  إلى  ينتمي  أنه  للجمهور ، خصوصا  درامية 
متمنية أن يالقي رد الفعل اجلماهيري الذي يتناسب مع املجهود املبذول 
األعمال  من  ألنه  عرضه  عند  جدال  املسلسل  يثير  أن  متوقعة  فيه.. 
املختلفة والغريبة بعض الشيء عن الدراما املصرية، حيث يعتمد على 
فانتازيا شعبية أو يتناول أحداثا خيالية ليس لها عالقة بالواقع ولكن 

داخل حارة.
حارة  داخل  تشويقي  إطار  يف  إبليس«  »مملكة  أحداث  وتدور 
شعبية خالل أحداث 25 جانفي، ويقدم املسلسل حياة سكان هذه 
احلارة التي تعرف باسم حارة »حدوقة«، ولكن عرفت قدميا باسم 
حارة »إبليس«، ويتم كشف العالقات بني سكان هذه احلارة من 

خالل تفاصيل حياتهم اليومية.
العاصي  وإميان  عادل،  غادة  املسلسل  بطولة  يف  ويشارك 
،وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جالل، 
ونانسي صالح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمني راضي ، 

وإخراج أحمد خالد موسى.
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المدير العام المسير
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها
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أقالم

أو أكثر ال يكون  وعند إجراء حوار بني شخصني 
وسيلة  هو  بل  آراء،  تبادل  أو  مجّرد جدال،  الهدف 
والتّطور  والّنمو  والتحّدي  والتفاهم  والّثقة  للتواصل 
وخلق جو من الثقة والتفاهم والتعاون  وميكن أن ُيعّرف 
املتحاورون  فيه  يقدم  لفظّي  عقلّي  نشاط  بأّنه  احلوار 
للوصول  نظرهم،  وجهة  توّضح  التي  واحلجج  األدّلة 
يديره  نقاش  وهو  ما.  قضّية  توضيح  أو  مشكلة  حلّل 
تامة،  وبحرّية  ومتزنة  متعادلة  بطريقة  احلوار  أطراف 
املتحاورين،  بني  واآلراء  األفكار  تبادل  خالل  من 
احلوار  ويعّد  احلقيقة.  معرفة  على  التعاون  بهدف 
والتواصل  لالندماج  اإلنسان  حاجة  إلشباع  ضرورة 
 ، بامتياز  اجتماعية  ظاهرة  فاحلوار   ، محيطه  مع 
عالقات  عنه  ينتج  مجتمع  أو  جماعة  يف  فالعيش 
الختالف  بالضرورة  والتفاهم  بالوئام  دائما  تتسم  ال 
أداة ناشئة  والتنشئة االجتماعية ، فاحلوار  الثقافات 
حاالت  من  يعتريه  ما  حلل  البشري  االجتماع  عن 
فاحلوار   ، تفاهم  وسوء  والصراع  واالختالف  التنازع 
أداة راقية حلل مختلف اإلشكاالت يف العالقات بني 
أي  على  وجود خالف  ظل  يف  احلوار  وغياب  البشر 
مستوى من شأنه أن ينتج عنه مآسي اجتماعية قد 

تؤدي إلى حروب أهلية..
بني  مشتركة  أرضية  البحث عن  إلى  ينزع  احلوار 
بينهما  اتفاق  نقطة  إلى  الوصول  اجل  من  املختلفني 
وكلمة سواء ، فهو ليس كما يعتقد بعض املتشددين 
والتيارات  املذاهب  بعض  من  أو  السلطة  من  سواء 
إذا خالفتهم  الذين  الراديكالية  أو  الدينية  واألحزاب 
الرأي يتهمونك بأبشع التهم ألنهم يرونك قد خونتهم 
وأعلنت عداوتك لهم  وقد يتطور األمر إلى  اغتيالك 
ويف أحسن األحوال تكفيرك ونبذك ولعنك ، أما إذا 
بيدها  التي  الشمولية  للسلطة  مخالفا  و  ناقدا  كنت 
فيدها   ، ووو  وإعالم  وسجون  قضاء  من  شيء  كل 
يقال، قد تقطع لك رزقك وقد تسجنك  طويل كما 
وتخونك وتلعنك صحافتها وأتباعها من االنتهازيني 

والوصوليني ووو 
مع  حاليا  السياسية  سلطتنا  متارسه  الذي  احلوار 
اجلمهورية  رئيس  إشراف  حتت  الوطنية  الشخصيات 
السيد عبد املجيد تبون سوف يعزز بال شك التالحم 
والوسطية  والتنوع  التعايش  قيم  ويرسخ  الوطني 
وحماية  الوطنية  الوحدة  على  واحملافظة  واالعتدال 
جزائرية  جمهورية  بناء  اجل  من  املجتمعي  النسيج 

يف  اجلزائري  الشعب  اجلها  من  خرج  التي  جديدة 
أبهرت  والتي   2019 فيفري   22 يف  السلمية  ثورته 

العالم بسلميتها ومطالبها الشرعية ..
احلوار يقتضي مراجعة شاملة لدستورنا ومنظومتنا 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية   القانونية 
دون  وذلك  والدينية  والتعليمية  والتربوية  واإلدارية 

إقصاء أو استعالء أو تخوين للرأي املخالف ....
أن أصحاب  اجلزائريني  أحد من   ال يخفى على 
اجلزائر  ادخلوا  األحادية  والرؤية  األحادية  الذهنية 
الدماء  من  سنوات  لعشر  استمرت  أهلية  حرب  يف 
من  سنة  عشرون  بعدها  جاءت  واخلراب  والدموع 
الفساد املمنهج حتت إشراف رئيس مريض بالنرجسية 
ومغرور لدرجة اختزل الثورة والتاريخ والوطنية كلها يف 
شخصه ، ركع له االنتهازيون والوصوليون ووصلوا إلى 
ومنكرا  فسادا  فيها  فعاثوا  الدولة  يف  سامية  مناصب 
وظلما وكل من نبه إلى شرهم وجشعهم وجد أمامه 
الفساد  عم  األرزاق...  وقطع  والتخوين  السجن 
وانتشر يف كل مفاصل الدولة يف عهده ..تألم الشعب 
واألحرار وصبروا لعشرين سنة وملا وجدوا كل الطرق 
بوضع  منادين  الشوارع  إلى  خرجوا  أمامهم  مسدودة 
حد للفساد واملفسدين..واحلمد هلل كان كل ذلك يف 
واعية  عسكرية  قيادة  مع  رائع  حضاري  سلمي  إطار 

رافقت احلراك الشعبي بكل مصداقية ووطنية..
فتح  املجيد  عبد  تبون  السيد  اجلمهورية  رئيس   
يديه جلميع الشخصيات الوطنية وكم سعدنا حينما 
زار احمد طالب االبراهيمي يف منزله لالطمئنان على 
صحته واخذ رأيه يف بناء جمهورية جزائرية جديدة 
قانون  حتت  مواطنيها  جلميع  الكرمي  العيش  تضمن 

واحد ..
األسرة  من  تبدأ  جديدة  حوار  فكرة  إلى  نحتاج 
واملدرسة ووسائل اإلعالم والعمل على إزالة احلواجز 
مع الرأي املختلف ، نحتاج  إلى فلسفة جديدة  تطرح 
أمانة  باعتباره  األحسن  نحو  بالتغيير  التكليف  فكرة 
والتعديل   2019 فيفري   22 حلراك  يكون  لن  وإال 
الدستوري املرتقب أي معنى ، فبناء منوذج حضاري 
األرضية  هذه  بوجود  إال  يتأسس  لن  جديدة  جلزائر 
من  الشامل  التغيير  لفكرة  تؤسس  التي  الفلسفية 
إلهي  تكليف  أنه  الديني على  الثقايف  موروثنا  منظور 
عبادة  ذاته  حد  يف  واحلوار  التفكير  يصبح  وبالتالي 

ويصبح التغيير نحو األحسن كذلك عبادة  ..

بقلم :عز الدين معزة - مهتم بالتاريخ وأستاذ جامعي  	

ثقافة الحوار.. الفريضة الغائبة

احلوار هو نوع من 
أنواع اخلطاب 

اإلنسانّي؛ وقد يكون 
يف مختلف املواضيع 

االجتماعّية والسياسّية 
واإلنسانّية وغيرها، 

فهو شكل من أشكال 
اخلطاب الديني 

والثقايف والسياسي 
واالجتماعي. وقد 
يعّرف احلوار بأّنه 

فن من فنون الكالم 
واحملادثة، وصيغة 
من صيغ التواصل 

والتفاهم بطرق 
حضارية راقية، 

وأسلوب من أساليب 
العلم واملعرفة، ومنهج 

من مناهج الوعي 
والثقافة. 
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 شرعت مصالح مديرية الّتجارة لوالية عنابة يف حملة تفتيٍش فجائية لنقاط ومحالت
األخيرة، الفترة  يف  احلليب  ُندرة  أسباب  يف  للتحقيق  بالوالية،  األكياس  حليب   بيع 
 وللوقوف على مدى التزام التجار بتسعيرة بيع حليب األكياس ، خاصة يف ظل الّشكاوى
 املتزايدة التي تقّدم بها املواطنون وجمعيات حماية املستهلك، التي تشير إلى رفِع عدد من
 التجار تسعيرَة احلليب العادي إلى 30 دج. يف حني، أن سعره احلقيقي املقنن من طرف

 .الدولة يتحّدد بـ 25 دج
املواطنني  يلزمون  الذين  التجزئة  جتار  بعض  ممارسات  من  املواطنون  اشتكى   كما 

 الراغبني يف شراء من 2 إلى 4 أكياس من احلليب العادي بشراء كيس واحد من حليب
 البقرة أو 4 علب »ياغورت« يف ممارسة غير قانونية، حسب تصريحات بعض املواطنني لـ
 »أخبار الوطن«. هذا، وأرجع عدد من جتار التجزئة إقدامهم على هذه املمارسة إلى موزعي
 احلليب الذين يجبرونهم على أخذ كميات كبيرة من حليب البقرة أو من مشتقات احلليب

 .التي ال يرغب املواطن يف شرائها الرتفاع سعرها
 من جهة أخرى، نفى أصحاب احملالت وجود أزمة حليب بالوالية، مرجعني سبب

بعض أن  أوضحوا  بحيث  املعنية،  املصالح  طرف  من  املنتهج  التوزيع  سوء  إلى   الندرة 
 األطراف حتبِّذ إيصال احلليب إلى احملالت القريبة أو الدكاكني الواقعة بأحياء نائية لتجّنب

 .االزدحام املروري اخلانق الذي تشهده مدينة عنابة أو البلديات املجاورة لها
ف. سليم

بلســــــان: ريــــاض هــــــويلي

 الِقـطــُع
ــِدئة !الصَّ

 خالَل الـ 24 ساعة الُمنقضية

 مصـرُع 3 أشخاٍص في حوادُث الّسيـر

نّظموا وقفًة احتجاجّية

 سّكــُان َمشاتـي الّدرمون 
ُيطالبــون  بالّتحقيـــق
 فـي مشـروِع الكهربــاء 

 خرج ، أول أمس، سّكان مشاتي الدرمون التابعة إقليميا إلى بلدية
 ثليجان بوالية تبسة يف وقفة احتجاجية ، أقدموا خاللها على غلق

 الطريق الوالئي رقم 01 الرابط بني بلديتي بئر العاتر وثليجان، احتجاجا
.منهم على تأخر مشروع الكهرباء الريفية

 وعليه، تنقلت »أخبار الوطن« إلى مشاتي الدرمون ووقفت على
 مظاهر املعاناة واملأساة التي يعيشها هؤالء السكان ونحن يف سنة 2020
 ، حيث صّرح احملتجون مبطالبهم املتمثلة يف ضرورة فتح حتقيق يف مشروع
 الكهرباء اخلاص مبشاتي هذه املنطقة الرعوية والتي تضم أكبر نسبة من

 الثروة احليوانية على غرار رؤوس املاشية املقدرة بـ 1 مليون رأس موزعة على
.28 بلدية يف تبسة

 ويف تصريح لرئيس بلدية ثليجان الذي تنقل إلى مكان االحتجاج
 من أجل إيجاد حل وفتح هذا الطريق الوطني ، أوضح أن مشاتي الدرمون
 سجلت عجزا بـ 63 كم طولي من الكهرباء ، وهو املشروع الذي يتطلب
د إثر إجراءات التقشف، مضيفا  غالفا ماليا قدره 34 مليار سنتيم، وُجمِّ
 أن برامج فك العزلة عن املنطقة تسير وفق األولويات واملجلس يعمل على

.توزيع مشاريع التنمية
فيروز رحال

 سّجلت وحدات احلماية املدنية 2985 تدخال 
 خالل الـ 24 ساعة املنقضية، بحيث تدخلت وحدات

 احلماية املدنية خالل الفترة نفسها إثر تسجيل 03
 حوادث سير، تسببت يف وفاة 03 أشخاص وإصابة 24

 .آخرين بجروح
 يذكر أّن أثقل حصيلة ُسّجلت على مستوى واليات 
 عنابة بوفاة شخصني وإصابة 03 آخرين بجروح، إثر

 اصطدام شاحنة بسيارة بالطريق الوطني رقم 46 ببلدية
 ودائرة احلجار. وعليه، جرى إسعاف الضحايا مبكان

 احلادث عينه ، قبل حتويلهم إلى املستشفى احمللي من
 .طرف احلماية املدنية

 كما تدخلت مصالح احلماية املدنية لوالية عنابة من
 أجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 03 أشخاص تسّمموا
 بغاز أحادي أكسيد الكربون املنبعث من جهاز التدفئة،
 من داخل مسكنهم الكائن باملكان املسمى حي وادي

 العنب بدائرة برحال. وعليه، جرى إسعاف الضحايا يف
 مكان احلادث عينه قبل حتويلهم إلى املستشفى احمللي من

   .طرف أعوان احلماية املدنية

 قسنطينة

 ُعّمــال عقــود ما قبل الّتشغيل
 يهــــّددون  بالَتصِعيـــد

 واصل، يوم أمس االثنني، ُعّمال عقود ما قبل التشغيل بقسنطينة تنظيم وقفاتهم
 االحتجاجية، والتي بلغ عددها 24 احتجاجا، للمطالبة بتسريع اإلجراءات اخلاصة بإدماجهم

 يف مناصب دائمة ، مطالبني رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون بالّتدخل إلنصافهم وإدماجهم يف
 مناصبهم، حسب الوعود التي قدمت لهم، كما مت إرسال ممثلني عنهم إلى اجلزائر العاصمة إليصال

.انشغاالتهم إلى وزارة العمل والضمان االجتماعي
 يذكر أن احملتجني رفعوا شعارات تؤكد بأن التنصيب حق مشروع، حيث هددوا باالعتصام 

.والتصعيد من حدة االحتجاج إلى غاية حتقيق مطالبهم
 هذا، وكان مدير التشغيل بالوالية قد كشف سابقا أنه سيتم إدماج 8 آالف عامل من أصل 
.11 ألف عامل بالوالية، قبل 31 ديسمبر كمرحلة أولى غير أن هذه الوعود لم تطبق بعد
 خديجة بن دالي

 فيما دّمر 3 مخاِبئ

 الَجيــش ُيوقـــــف 8
 عناصَر دعـم لإلرهاب

 أوقفت مفارٌز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح 
 األمن الوطني، أول أمس، 8 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية بكل

 من تيسمسيلت وبومرداس والوادي، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى
 خالل عمليات بحث ومتشيط نّفذتها بكل من سكيكدة بومرداس 3

.مخابئ لإلرهابيني و5 قنابل تقليدية الُّصنع
 ويف إطار محاربة التهريب واجلرمية املنظمة، أوقفت مفارز مشتركة 

 للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح األمن الوطني، 3 جتار
 مخدرات وضبطت 18 كيلوغراما من الكيف املعالج و7358 قرصا

 مهلوسا و2750 وحدة من مختلف املشروبات، وذلك خالل عمليات
 متفرقة نّفذتها بكل من الّطارف وبشار وورقلة، فيما مت توقيف شخص

.بحوزته 1025 خرطوشة و9700 كبسولة بباتنة
 رحمة عمار

 وألنَّ الّتغييَر يف الواقع هو 
رة  هنّيات امُلتحجِّ تغييٌر للذِّ

وامُلتكلِّسة، واستعاضتها 
ُع بقدر  بذهنياٍت تتمتَّ

كبير من احِلكمة والّتعُقل 
ِر،ِذهنياٌت لها قدرٌة  بصُّ والتَّ
كبيرة على االنفتاح على 
اآلخِر، وفهم انشغاالته 
وطموحاته وترَجمِتها 

يف سياساٍت تنبثُق 
عنها َقرارات تنعكُس 
على احلياة اليومّية 

 ُ للمواطن، فإّنه يتعيَّ
دائًما يف سلسلة الّتغيير 

ُل من عدة  التي تتشكَّ
َحلقات، االهتمام بعاِمل 

جال الذين  انتقاء الرِّ
ُتوَكل لهم َمهّمة تنفيِذ 
عملية الّتغيير وتطبيق 
ياسات التي ُترافقها؛  السِّ
إذ ال ُيعَقل - بأي حاٍل من 

األحوال - إسناُد َمهمة 
الّتغيير وهي َمهمة صعبة 
وثقيلٌة إلى رجال رافقوا 

كلَّ الّسياسات التي أوصلت 
الَبلد إلى ما هو عليهااآلن.

 نحن- هنا- نتحّدُث 
عن الّلجوء امُلفرط إلى 
تكريس قطٍع َصِدئة يف 

ر  مفاِصَل الّدولة حتَت ُمبرِّ
اخِلبرة، لكّنها يف احلقيقة 

محاولٌة لكبح عجلة 
الّتغيير- ليس إال.

صحيح أّن الّتغيير يتم 
بسياسات وبرامَج، لكّنه 

أيضا يتحّقُق برجال 
ونساء يؤمنون بالّتغيير 

كدورة من دورات الطبيعة 
التي ال ينبغي مجانبُتها 

ر  أو جتاهلها مهما كان امُلبرِّ
ومهما تعاظمت امَلصالح. 

َط الَفهَم  وحتى ُنبسِّ
ألولئك الذين 

يستخدمون ُمصطَلح 
الّتغيير يف غير موِضعه، 
ُلوَنه أوزار األّولَي  ويحمِّ

واآلخرين، نقول إّن 
التغيير يف جوهره هو 

االنتقاُل من الّسيئ إلى 
األحسن، ومن األحسن 
إلى األفضل؛ مبعنى هو 
عملية بحٍث دائمة عن 
فاه، عن  َقي، عن الرَّ الرُّ
جديد، عن الّتطور؛  التَّ
وهذه امَلهمة - طبًعا- ال 

يقوم بها إال رجاٌل ونساء 
يؤمنون بأّن األرَض تدور، 
وأّن العالم يتحّرك، وليَس 

رجال ونساء يعتقدون 
أّنهم صاحلون لكل األزمنة 

ولكل امَلناصب، صاحلون 
لكلِّ الّسياسات ولكِل 

األزمات.
 فمتى ننتِقُل إلى إنتاج 
إطاراٍت وُنَخب جديدة 

بدَل رسكَلة الِقَطع 
ر  ِدئة حتَت ُمبرِّ الصَّ

»اخلبرة«؟

ُمديرّية الِتجارة ُتحّقق في أزمة ُندرة الَحليب بعنابة
 إثر َتزايد َشكاوى الُمواطنين

ق.و 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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