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لــب بين أطروحـِة  جــدُل السِّ
الجزائر الجزائرية وأطروحة 
الجزائـر العربّيـة اإلسالميــة 

 الثابت أن الّنقاش حول الهوّية يف اجلزائر 
 يزداُد تشّنًجا وقلًقا، خاصة يف حلظات
 الّتحوِل االجتماعية والسياسية التي

 يعرفها امُلجتمع، وجاء احَلراك الشعبي
 سنة 2019 ليدفع بالّنقاش حول الهوية
 إلى السطح، وبأسلوب عنيف طبعتُه لغة
 الّتخوين واإلقصاء وِشعارات العنصرية

.والَكراهّية واجِلهوّية امَلقيتة

09
عنابة

 قطـــاٌر يصــــدم
 !سيــارة نفعيـــة

24
بجاية

 حملـــة لتنظيـــف
المجاري واألقبيــة

08
 الوادي - بسكرة

 افتتــــــاح 10
 كلـــم مـن الطريق

 المـــــــزدوج

04
تلبيًة لدعوة رئيس اجُلمهورّية

أردوغان يِحلُّ الّيوم بالجزائر 
 يحّل الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، اليوم باجلزائر، يف زيارة صداقة تدوم 

 .يومني، حسب بيان لرئاسة اجلمهورية
 وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس التركي تأتي تلبية لدعوة الرئيس تبون؛ إذ سيحل
 أردوغان باجلزائر اليوم األحد يف زيارة رسمية تدوم يومني. وأوضح البيان أن رئيَسي

 البلدين سيناقشان ُسبَل تعزيز العالقات الثنائية، كما سيتناوالن أبرز القضايا
.الدولية ذات االهتمام املشترك

الوفُد الِوزارّي.. شاهد ما شافش حاجة

الجواجلة َيقضون ليلًة بيضاء.. 
وسخــٌط علــى المسؤوليــن

 خّلف زلزال جيجل حالًة من 
 اخلوف والهلع وسط سكان
 املناطق األكثر تضررا منه،

 على رأسها أحياء بلدية
 العوانة وعمارات تابريحت،

 إثَر تسجيل تشققات طالت 5
 عمارات و4 بنايات، فيما شهد

 الطريق الوطني رقم 43،
.الرابط بني جيجل وبجاية

05

الَوجــه اآلخــُر للنَّهـــب!الَوجــه اآلخــُر للنَّهـــب!
03-02

 قلُق يف الُهوّية

23 ■  الدكتور: مصطفى كيحل

!عمارات "تابريحت" خطٌر  يّهدد الّسكان 

21
امُلمّثل أنس تناح لـ »أخبار الوطن

  واقع الَفن في الجزائر يقُعواقع الَفن في الجزائر يقُع
فــي إشكاليـة التسويـقفــي إشكاليـة التسويـق

 قال املمثل أنس تناح، يف حوار أجرته معه »أخبار الوطن«، إّن واقع الفن 
 يف اجلزائر يقع يف إشكالية التسويق، الذي البد أن يندرج ضمن سياسة
 ثقافية. كما أشار املمثل إلى أن الفنان اجلزائري ليس بحاجة إلى مادة
.أكثر من أنه يحتاج إلى رفع قيمته معنويا، كاالعتراف به وبإبداعاته

سّراي: بطاقّيُة الّدعم لم تَر الّنوَر منذ 5 سنوات
 15 % من بودرة احلليب حتّول إلى امللبنات

روبورتـــــاج

12
 القرعـة كانـت رحيمة بالخضـر
 وعلينـا استغـــالل الفرصــة

:الالعب الدولي السابق فضيل مغارية



02
أخبار السياسة

هم سيحاسُبون على كلِّ غرام بودرة حليب  قال إنَّ

د مافيا الحليب  رزيق يتوعَّ
بإجراءاٍت ردعّية قاسية
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 صفية   نسناس
َد وزير التجارة، يوم أمس السبت،  توعَّ
احلليب«،  »بارونات  أسماهم  من 
املادة  بهذه  التالعب  يريدون  الذين 
أن  مؤكدا  الدولة،  قبل  من  املدعمة 
مصاحله ستضرب بيد من حديد بعد 
وذلك  لهم،  املمنوح  األسبوع  انقضاء 
املمارسات  على  القضاء  خالل  من 
غير الشرعية التي ميارسها هؤالء بقوة 

القانون.
التجارة  وزير  ألقاها  كلمة  وخالل   
إطارات  مع  جمعه  لقاء  خالل  رزيق 
بتوفير  مصاحله  التزام  جدد  القطاع، 
مادة احلليب بداية من األسبوع القادم 
أمر  التجارية، كما  يف جميع احملالت 
بالغلق الفوري ألي ملبنة، ابتداء من 
شراء  على  التجار  جتبر  األحد،  اليوم 
حليب البقر أو اللنب أو أي مادة أخرى 
أسدى  حيث  املدعم،  احلليب  غير 
من  املوزعني  متنع  ملصاحله  تعليمات 
حتميل أي منتوج غير احلليب املدعم، 
شاحنته  تضبط  موزع  أي  أن  مؤكدا 

حجز  سيتم  احلليب  بغير  محملة 
إال  يحّمل  لن  املوزع  وأن  سلعته، 

احلليب املدعم وفقط.
مهلة  الوزير  أعطى  ذاته،  السياق  ويف 
جلمع  وزارته  ملديريات  واحد  أسبوع 
باحلليب،  املتعلقة  اإلحصائيات 
موضحا أنه من غير املعقول أن ال متلك 
معلومات  والفالحة  التجارة  وزارتي 
مؤكدا  احلليب،  ذهاب  مكان  حول 
أنه سيحاسب اجلميع على خروج كل 

غرام من بودرة احلليب.
ملن  اللهجة  رزيق كلمة شديدة  ووجه 
قائال  احلليب«،  »مافيا  بـ  وصفهم 
بعد  الدولة  قوة  يختبر  أن  يريد  »من 
أسبوع سيراها سواء كان تاجرا أو موزع 
حليب«، مضيفا: »أنا ال أهد، لكن 

سيرى اجلميع جبروت الدولة«.
قطاع  على  األول  املسؤول  وأشار 
التجارة إلى أنه بعد القضاء على أزمة 
بأسعار  املضاربني  سيحارب  احلليب، 
على  وسيعمل  والفرينة  السميد 
على  سيحرص  كما  عليهم،  القضاء 
أن ُتباع كل املنتجات املدعمة بالسعر 

الذي حتدده الدولة.

تذبذب كبير يف التوزيع

تجار يفرضون زيادات عشوائية 
على أكياس الحليب

وصَف إجراءات الوزارة باإليجابّية.. بلور:

الَملبناُت الُعمومّية ُتسيَّر بطريقٍة 
كارثّية وعلى الِوزارة الّتحرك

من  كغيرها  العاصمة،  شهدت   
العام  بداية  مع  الوطن،  واليات 
املتكونة  الطوابير  ملشاهد  عودة  احلالي 
من عشرات املواطنني الذين يصطفون 
أمام احملالت التجارية من أجل الظفر 
بكيس حليب، الذي أصبح احلصول 
عليه يكبُِّد املواطن مشقة كبيرة، إلى 
يبيعون  باتوا  التجار  بعض  أن  درجة 
بـ«  األكياس  حليب  من  حصصهم 

املعريفـة«.
الّظفر بكيس حليب  مؤخرا،   حتّول، 
واحد إلى مشقة حقيقية بالنسبة إلى 

املواطن، بعد أن احتكرت املافيا هذه 
املادة احليوية، وتالعبت بعامل توّفرها 
يف األسواق، حيث يجد املواطن نفسه 
أجل  من  باكرا  النهوض  على  مجبرا 
إلى  اللجوء  أو  حليب  بكيس  الظفر 
معارفه من التجـار الذين اعتاد اقتناء 
محالتهم.  من  الغذائية  املادة  هذه 
شراء  إلى  الكثيرون  اضطر  حني،  يف 
من  األخرى  األنواع  أو  البقـر  حليب 
أن  بعد  منها،  املعلبة  خاصة  احلليب 
عرفت عملية التوزيع تذبذبا، بشكل 
يجعل املواطن إما محروما من احلليب 

طابور  يف  طويال  يقف  ألن  مضطرا  أو 
من أجل اقتناء كيس أو كيسني فقط.
برفع  يتعلق  وفيما  آخر،  سياق  ويف   
بعض  جلأ  فقد  البـقر،  حليب  سعر 
وصلت  زيادات  فرض  إلى  التجار 
إلى 5 دنـانير، أي بيع كيس احلليب 
كان  أن  بعد  دينارا   65 بسعر  الواحد 
هؤالء  ليفرض  دينار،   60 بسعر  يباع 
أثقلت  قانونية  وغير  عشوائية  زيادات 

جيب املواطن.
صفية  نسناس

 اعتبر أمني بلور رئيس اللجنة الوطنية 
أجراه  اتصال  احلليب، خالل  ملوزعي 
مع »أخبار الوطن«، أّن القرارات التي 
رزيق  كمال  التجارة  وزير  عنها  كشف 
تطبيقها،  مت  ما  إذا  إيجابيٌة  أمس  يوم 
لم  توالت  التي  الوزارات  أّن  مضيفا 
املواطن  معاناة  االعتبار  بعني  تأخذ 

وتالعبت هي األخرى بلقمته.
الوزارة  قرار  نون  يثمِّ إّنهم  بلور  وقال   
احلليب )25  مادة  باإلبقاء على سعر 
دج(، لكن ال بد من مراجعة هامش 
يقارب  ما  منذ  يتغّير  لم  الذي  الربح 
20 سنة وهو أمر غير معقول، يضيف 

املتحدث.
كما قال إّن احلديث عن مافيا احلليب 
العمومية  امللبنات  فجلُّ  واقع؛  هو 
ويتم  ضخمة  إنتاجّية  طاقة  متلك 
وزارة  مصالح  داعيا  التحايل،  فيها 
ميدانيا  التحرك  ضرورة  إلى  التجارة 
وفتح حتقيق يف ظاهرة استغالل بودرة 
إلى  األصل  يف  تذهب  التي  احلليب 
هناك  إّن  حيث  مستحقيها،  غير 
ملبنات عمومية تستغل بودرة احلليب 
أزمة  يف  تسبب  الذي  األمر  املدّعم؛ 
الطوابير  ظاهرة  ورجوع  حادة  حليب 
الطويلة القتناء احلليب يف الكثير من 

املدن اجلزائرية.
موزعي  جمعية  رئيس  وحسب 
احلقيقية  األسباب  فإّن  احلليب، 
ال  حيث  مفهومة  غير  باتت  لألزمة 
أسئلتهم  على  أجوبة  املوزعون  يجد 
داعيا  األزمة،  هذه  تفاقم  بخصوص 
معهم  احلوار  باب  فتح  إلى  الوزير 
باعتبارهم شريكا اجتماعيا حتى يتم 
تشريح الوضع، ومن ثّمة الكشف عن 
الثغرات احلقيقية التي تعّمق األزمة، 

وهذا حتى ال تتكرر مستقبال.
صفية  نسناس

دعا إلى رفِع الكمّيات للقضاء على امُلضاربة.. بولنوار:

ي سوى 40 %  اإلنتاُج الحالي ال ُيغطِّ
وق من احتياجات السُّ

أّكد رئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني احلاج الطاهر 
بولنوار أن حّل مشكل املضاربة والتالعب بأسعار حليب األكياس 
املدعم يستدعي رفع امَللبنات من كميات اإلنتاج األمر الذي من 
شأنه أن يعالج إشكالية املضاربة، على اعتبار أن مستوى اإلنتاج 

احلالي ال يغطي سوى 40 باملائة من الطلب الوطني.

صفية  نسناس

وأضاف بولنوار، خالل اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، أّن ما أعلن عنه 
وزير التجارة يوم أمس ُيعد أمر إيجابي سيساهم يف القضاء على مشكل ندرة 
التزود بها،  التجار يشتكون نقصا يف  أّن كثيرا من  مادة احلليب، خصوصا 
يف حني أّن البعض منهم ال تصلهم هذه املادة أصال، كما دعا املتحدث إلى 
ضرورة إجبار مصانع حتويل احلليب موزعيهم على توزيع احلليب بشفافية، 
مشيرا إلى أن احلليب مادة مقننة وأسعاره مدعمة، والتالعب بأسعاره أمر 

ممنوع ويعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى حد الغلق.
للواجهة يف  التي تعود  أزمة احلليب  بولنوار أن حل  ومن جهة أخرى، أكد 
كل مرة لن يكون إال بالتفكير يف تشجيع اإلنتاج احمللي؛ قصد التخلي عن 
استيراد مادة غبرة احلليب التي تباع بسعر مدعم للملبنات، مشيرا إلى أن 
اإلبقاء على دعم هذه املادة املستوردة التي تصل فاتورتها السنوية إلى مليار 
دوالر يعتبر - يف حد ذاته - دعما لالستيراد مثلها مثل مادة الفرينة املدعمة 

هي األخرى.
إيقاف هذا الدعم  الداعي إلى  ر بولنوار مبوقف جمعيته  يف هذا الصدد، ذكَّ
الذي يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء، والذي يثقل كاهل الدولة 
بالنظر إلى األموال الكبيرة التي تخصص له، مقترحا تخصيص منح مالية 

للمعوزين بدل دعم أسعار املواد الغذائية.
ر املتحدث بأن اجلزائر متلك اإلمكانات الالزمة لتطوير  ويف السياق نفسه، ذكَّ
إنتاج احلليب محليا يف حال توفر اإلرادة القوية، وذلك عن طريق االستثمار 
يف تربية األبقار واملاعز احللوب، باعتبار أن تربية املاعز غير مكلفة كثيرا مقارنة 
بتربية األبقار، ومتكن من توفير كميات كبيرة من احلليب لسد احلاجيات 
إلى  املنتجون احملليون -  لم يتمكن  الذي  فيها حليب األطفال  مبا  الوطنية، 

غاية اآلن - من إنتاجه مما يبقي على سعره   مرتفعا.

قال إّنه البدَّ من تشديد العقوبات.. زبدي:

15 % من بودرة الحليب تسرقها الَملبنات
 مع كل ظهور ملشكل ندرة مادة احلليب، توجه أصابع االتهام إلى امللبنات، 
وهو ما أكده مصطفى زبدي رئيس املنظمة اجلزائرية حلماية املستهلك، مشيرا 

إلى أن 15 من املائة من بودرة احلليب يتم سرقتها من قبل امللبنات. 
اخلاصة  امللبنات  هذه  أن  سابقة،  صحفية  تصريحات  يف  زبدي،  وأكد   
توّجه 100 مليون دوالر من البودرة إلنتاج مشتقات احلليب، من الياوورت 
واألجبان واأللبان وغيرها، داعيا وزارة التجارة إلى ضرورة تشديد العقوبات 
تزويد  وقف  على  العقوبة  اقتصار  إّن  وقال  احلليب،  ببودرة  املتالعبني  على 
امللبنة بالبودرة ال ميكنه أن يوقف مثل هذه التصرفات، ولكن ينبغي مقاضاة 
بدل  واألجبان  الياغورت  تدعم  احلالة  هذه  الدولة يف  أن  معتبرا  املخالفني، 

احلليب، بالنظر إلى الكميات التي توجه إلنتاج مشقات احلليب.
املستهلك بخصوص حليب األكياس، أكد  يواجهها  التي  املشاكل   وحول 
املتحّدث أن اإلشكال ليس واحدا بل هي إشكاالت عديدة بداية من الندرة 

إلى األسعار غير احملترمة رغم تقنينها، وصوال إلى نوعية هذا اإلنتاج.



عمار قردود

التحويالت االجتماعية تقارب 
1800 مليار دينار في 2020

 وتتحمل اخلزينة العمومية عبء التحويالت 
االجتماعية املتمثلة يف الدعم الذي تقدمه سنوًيا، 
يف 2020.  دينار  يصل 1797 مليار  أن  واملتوقع 
وقد أقّر قانون املالية 2020 خطة خلفض اإلنفاق 
العام بنسبة 9.2 يف املائة والسعي للحصول على 
اخلزينة  على  الضغط  من  للحدِّ  أجنبية  قروض 
العمومية. ولكن، حجم الدعم سيظل دون تغيير 
يف 2020 عند 8.4 يف املائة من الناجت اإلجمالي 
حدوث  لتفادي  احلكومة  سعي  مع  العام، 
كل  تدعم  التي  البالد  يف  اجتماعية  اضطرابات 
إلى  األساسية  الغذائية  السلع  من  تقريًبا  شيء 

الوقود واإلسكان والدواء.
العمومية  اخلزينة  عجز  تغطية  سيتم  فكيف 
دينار  2430 مليار  السنة  هذه  يتجاوز  أن  املتوقع 
ويف 2022 نحو  ويف 2021 أكثر 2900 مليار. 
وُتعاني احلكومة من مشاكل  دينار؟  2764 مليار 

يف توفير املوارد املالية للتكفل بنفقاتها، خاصة وأن 
تقليص هذه النفقات صعب املنال دون أن تترتب 
فتقليص  واجتماعية؛  اقتصادية  اضطرابات  عنه 
يف  دينار  بـ2929 مليار  املقدرة  التجهيز  نفقات 
سنة 2020 سيؤثر على وتيرة منو االقتصاد الوطني 
الذي اعتمد خالل السنوات املاضية على نفقات 

الدولة لتنشيطه.
نفقات  تخفيض  جًدا  الصعب  من  أنه  كما 
التسيير التي تتشكل يف غالبيتها من أجور عمال 
بأكثر  ُتقدر  والتي  العمومي،  الوظيف  وإطارات 
سنة 2020 ومرشحة  يف  دينار  من 4890 مليار 
يف  دينار  من 5000 مليار  أكثر  إلى  لالرتفاع 

سنتي 2021 و2022.
انكمش  الصرف  مستوى احتياطي  أن  كما 
ما  أي  دوالر،  مستوى 51 مليار  إلى  لينخفض 
االستيراد  فاتورة  من  لتغطية 12 شهًرا  يكفي 
دوالر  مليار   39.7 حدود  إلى  بالتراجع  ُمهددة 
تسجيل  بسبب استمرار  وذلك   ،2022 سنة 
املقدر  العجز  هذا  املدفوعات  ميزان  عجز 
دوالر  يف 2020 و6.6 مليار  دوالر  بـ8.7 مليار 

يف 2021 و5.3 مليار دوالر يف 2022.

 10 ماليين عدُد المستفيدين
 من الّدعم االجتماعي 

  يف نوفمبر 2018،كشفت احلكومة - آنذاك 
بطاقة  وإعداد  الفقراء،  إلحصاء  مشروع  عن   -
وطنية للسكان »لتعزيز دعم الدولة املوجه للفئات 
التضامنية  العمليات  يف  اجلهود  وتنسيق  الهشة، 

بني مختلف القطاعات املعنية«.
وقالت إن العمل جار بني القطاعات »إلعداد 
الهشة  الفئات  إلحصاء  للسكان  وطنية  بطاقة 
وتصويبه  الفئات  لهذه  املوجه  الدولة  دعم  وتعزيز 

ليصل إلى مستحقيه«.
و ُيقدر اخلبراء االقتصاديون عدد املستفيدين 
ماليني   10 بنحو  االجتماعي  الدعم  سياسة  من 
املقدرة  الدعم  أموال  اجلزائر  وُتخصص  جزائري. 
يف قانون مالية 2020 بنحو 20 مليار دوالر لعدة 
ما بني دعم  الدعم  هذا  ويتوزع  وفئات،  قطاعات 
مباشر  وغير  به،  للمعنيني  مالية  مببالغ  مباشر 
بتحمل الدولة فارق سعر تسويق املنتجات واسعة 
االستهالك ويبرز قطاع اإلسكان، حيث يتم توفير 
يتعدى دخلهم  الذين ال  للفقراء  مجانية  مساكن 
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تّبون انتقَد نظام الّدعم وقال إن االختالَل يشوبه

8 مليار دوالر مـن أمـوال الّدعم يستفيد منها األغنياء!
 انتقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تّبون، األربعاء الماضي، نظام الّدعم االجتماعي في الجزائر مؤكدا أّنه يعرف الكثير من االختالل. وأوضح الرئيس تّبون أنه من غير المعقول تقديم القيمة ذاتها من 
الدعم لشخص يحصل كل سنة على مداخيل بقيمة 5 ماليير سنتيم وآخر ال تتجاوز مداخيله السنوية 100 مليون سنتيم، معتبرا أنه من الواجب الدخول في نقاشات حول إيجاد آليات، الهدف منها تغيير 

 عمار قردود

الثروة  على  الضريبة  تشمل  أن   ويرتقب 
املبنية  وغير  واملبنية  العقارية  األمالك  جميع 
املنقولة.  واألموال  والعقارية  العينية  واحلقوق 
أدنى  كحّد  سنتيم  مليارات   5 حتديد  وجرى 
لفرض الضريبة على الثروة، وتقضي املادة 26 
على  ضريبة  بفرض   2020 املالية  قانون  من 
دج  بـــ100.000  مبلغها  يقدر  املمتلكات 
على املمتلكات التي تتراوح قيمتها بني 100 
دج  و250.000  دج  مليون  و300  دج  مليون 
على املمتلكات التي تتراوح قيمتها بني 300 
دج  و350.000  دج  مليون  و500  دج  مليون 
على املمتلكات بني 500 مليون و700 مليون 
التي  املمتلكات  على  دج  و500.000  دج 

تفوق قيمتها 700 مليون دج.
املادة  حسب  الضريبة،  هذه  وتفرض   
وغير  املبنية  العقارية  األمالك  على  نفسها، 
واألموال  العقارية  العينية  واحلقوق  املبنية 
والدراجات  السيارات  بعض  مثل  املنقولة 
النزهة  وطائرات  وسفن  واليخوت  النارية 
الفنية  واللوحات  والتحف  السباق  وخيول 
واملجوهرات  للتأثيث  املخصصة  واملنقوالت 
واألحجار الكرمية واملعادن النفيسة، إضافة 
وُيستثنى  األخرى.  املادية  املنقوالت  إلى 
حسب  الضريبة،  هذه  تطبيق  مجال  من 
املادة 27 من القانون، أمالك التركة املوروثة 
يف حال التصفية واألمالك التي ُتعتبر سكًنا 

رئيسًيا لصاحبها.
على  الضريبة  حصيلة  توزيع  وسيتم   
ميزانية  لتمويل  املائة  يف   70 بنسبة  الثروة 
املائة  من   30 توجيه  يّتم  أن  على  الدولة، 

املتبقية لصالح البلديات.
كمال  للضرائب  العام  املدير  كان  و 
عن  قيمته  تزيد  قد كشف عما  عيساني 
لم  ضرائب  مستحقات  دينار  مليار   4500
إستراتيجية  إلى  مشيًرا  سنوات،  منذ  حتّصل 
يفوق  ما  حتصيل  شأنها  من  لقطاعه  جديدة 
 ،)2020( العام  هذا  دينار  مليار  الـــ150 
اإلعفاءات  دخول  صلة  ذي  سياق  يف  مؤكًدا 
التطبيق،  حيز  الناشئة  للمؤسسات  الضريبية 

وانطالق عملية إحصاء األثرياء.
مديرية  َل  حتصِّ أن  عيساني  وتوقع 
دينار  مليار   150 عن  يقل  ال  ما  الضرائب 
على مدار سنة 2020، ُمقًرا بوجود صعوبات 
والبشرية  املادية  الوسائل  لقلة  العملية  يف 
كاشًفا  الوطن،  واليات  لتغطية  والتكنولوجية 

عن شروع مصاحله بالتعاون مع وزارة الداخلية 
يف إحصاء األثرياء عبر التراب الوطني حتضيًرا 

لفرض ضريبة جديدة على الثروة.

األغنياُء يستفيدون 6 مراٍت 
أفضَل من الفقراء من أموال 

الّدعم االجتماعي
سيدي  2019،كشف  جانفي  يف   
بوزارة  للتوقعات  العام  املدير  فرحان  محمد 
أن  إذاعية  تصريحات  يف   - آنذاك   - املالية 
أضعاف  ستة  يستهلكون  األغنياء  اجلزائريني 
فرحان«  وقال  الفقراء.  يستهلكه  الذي  الوقود 
إن جرًدا قد مت بناًء على دراسة استقصائية عن 
استهالك األسر يف 2011، يوضح كيف وملاذا 
للمنتجات  احلالي  الدعم  نظام  إصالح  يجب 
الطاقوية )الكهرباء والغاز والوقود( حيث بلغت 
عام  يف  دينار  مليار   1700 إلى  دعمها  تكلفة 
2017«، وهو ما يعادل كلفة باقي التحويالت 

االجتماعية مجتمعة«.

عم االجتماعي كلًيا قد  إلغاُء الدَّ
يستغرُق 5 إلى 10 سنوات

إصالح  ملف  »إن  قوله  املسؤول  تابع  و 
يجب  السبب  ولهذا  للغاية،  حساس  الدعم 
ارتكاب  الوقت الذي يستغرقه لعدم  أن نأخذ 
أي خطأ«، مضيًفا أن امللف على مستوى وزارة 
املالية، وجميع اإلدارات الوزارية ذات الصلة. 

وقال«نحن نتحرك ببطء ولكن بثبات«.
يتم  أن  يجب  مبدأ  »هناك  أن  موضًحا 
ممكن  األسعار  حترير  وهو  تدريجًيا  تطبيقه 
سنوات،   10 أو  سنوات   5 هذا  يستغرق  أن 
والسلطات العمومية هي التي يجب أن تقرر«.

 مصيطفى: 8 مليار دوالر 
 من أموال الّدعم ِحكٌر

 على األغنياء 
املكلف  املنتدب  الوزير  كشف 
مصيطفى،  باإلحصائياتواالستشراف بشير 
تصريحات صحفية،  2017 خالل  أكتوبر  يف 
أن« 8 مليار دوالر من أموال الدعم االجتماعي 
الدولة سنوًيا - ال يستفيد  الذي تخصصه   -
لو جنحت  أنه  إلى  مشيًرا  األغنياء«،  إال  منها 
املعتبر  املالي  املبلغ  ذلك  توفير  يف  احلكومة 

حلققت الكثير من املشاريع.

عّمـــــــار قــــردود

بن خالفة: بطاقية 
الّدعم ستكون تعويًضا 

ماليا لنحو 10 ماليين 
شخص

شرح وزير املالية األسبق عبد 
الرحمان بن خالفة، يف تصريح أدلى 

به لــ«أخبار الوطن«، آلية عمل البطاقية 
الوطنية اخلاصة بالدعم االجتماعي، وقال 

إنها »عبارة عن 
تعويض مالي نقدي 

حلوالي 10 ماليني جزائري ال يستطيعون 
مواجهة تكاليف احلياة.

 سراي: الُحكومة مطالبٌة
 بفرِض ضريبة الّثروة 

وليس إحصاَء الفقراء
أوضح اخلبير االقتصادي عبد 

املالك سراي، لــ«أخبار الوطن«، أن 
احلكومة مطالبة بإحصاء األثرياء وفرض 

ضريبة الثروة عليهم، وليس إحصاء ماليني الفقراء 
واملساس بالدعم االجتماعي املوجه لهم، معتبرا أن العملية سهلة 

ومنطقية تتم عبر إحصاء األثرياء؛ ألن عددهم أقل مقارنة بالفقراء ومن 
ثمة حتديد بطاقية وطنية للفئات التي ميكنها االستفادة من الدعم.
و لكن وفق سراي، فإن اجلزائر لم تعد قادرة على إعداد هذه 

البطاقة بسبب فوضى اإلحصاء واالنتهازيني أيضا، وهي املشكلة التي 

تتخبط فيها منذ 5 سنوات.
و كشف سراي أنه سبق وأن اقترح على احلكومة رفع الدعم عن 

بعض املواد االستهالكية الضرورية وتعويض قيمتها مادًيا للفقراء، مضيفا 
أن البطاقية مساس بكرامة احملتاجني، »وعليه البد 

من التفكير يف طريقة أخرى لدعمهم وحفظ 
كرامتهم«.

قمنُة سُتتيح إعداَد  هادف: الرَّ
بطاقة للُفقراء 

من جهة أخرى، قال اخلبير 
االقتصادي عبد الرحمان هادف، لــ«أخبار 

الوطن«، إن إعداد بطاقة وطنية للفقراء والفئات 
الهشة أضحى أمًرا ممكًنا بفعل حتّكم اجلزائر يف 

تقنيات اإلحصاء احلديث، ووجود نظام رقمنة متقدم 
حالًيا يف البالد، يكشف كل الفئات تقريًبا والدليل على ذلك هو شروع 
مصالح الضرائب يف إحصاء أثرياء اجلزائر لفرض ضريبة الثروة عليهم.

 بريش: الَحلُّ في دعٍم
 اجتماِعّي انتقائي 

 من جانب آخر، قال اخلبير 
االقتصادي الدكتور عبد القادر بريش 

لــ«أخبار الوطن« إن تخصيص 20 مليار دوالر 
من امليزانية للدعم ليس أمًرا معقواًل باملُطلق، 

واحلل يكمن يف دعم انتقائي ميس فئة معينة دون 
أخرى وفًقا لعدة معايير ومقاييس سيتم حتديدها.

و أضاف: »لألسف، برامج الدعم االجتماعي ال 
يستفيد منها الفقراء، وما زال األغنياء يستفيدون من دعم 

الدولة لعدد من املواد االستهالكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع 
حًدا لهذا«. وأشار إلى أن ثروات البالد لكل اجلزائريني وليست لفئة معينة، 

وال بد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم االجتماعي.

وسط دعواِت الّتوجه لفرض الّضريبة على الّثروة أو إحصاء الفقراء 

بطاقّيُة الّدعم تتخبُط في فوَضى اإلحصاء منذ 5 سنوات 

المديرّية العامة للضرائب:

 انطــالق عملّيــة إحَصاء 
أثريـــاء الجزائــر

 باشرت الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات ألول مرة، وفًقا لما جاء في 
قانون ميزانية 2020. وتواجه الحكومة صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة 

القتصادها بعد تراجع عائدات المحروقات التي تمثل المصدر األساسي لمداخيل 
الخزينة العمومية.وبحسب الخبراء، فإن فرض الضريبة على الثروة موجودة منذ 
1993، لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت األمر ولم تطبقه ألسباب مجهولة.

برزت عدة اقتراحات من طرف الخبراء لمراجعة الدعم أو توجيهه لمستحقيه، فتنوعت المبادرات بين إحصاء األغنياء أو 
بطاقية خاصة بالدعم.



04
أخبار السياسة

انخفاُض األسعار االستهالكّية ب0,3  باملائة

2 % نسبُة الّتضخم إلى 
غاية ديسمبر 2019
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أوضح الديوان الوطني لإلحصائيات، بحسب 
أن  أمس،  اجلزائرية  األنباء  وكالة  نقلته  ما 
خالل  باملائة   2.0 بـ  قدرت  التضخم  نسبة 
ديسمبر 2019، حيث إّن أسعار االستهالك 
 2.0 بلغت  للجزائر  السنوية  الوتيرة  حسب 
% إلى غاية نهاية السنة املاضية، حيث ميثل 
سنوي  أساس  على  االستهالك  أسعار  تطور 
إلى غاية شهر ديسمبر 2019 متوسط معدل 
التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا 
إلى 12 شهرا املمتدة من جانفي 2019 إلى 
غاية ديسمبر 2019 مقارنة بالفترة املمتدة من 

جانفي 2018 إلى ديسمبر 2018.
 من جهة ثانية، أفاد بأنه مت تسجيل استقرار 
التي  االستهالك  ألسعار  الشهري  التغير  يف 
خالل  االستهالك  ألسعار  اخلام  املؤشر  تعد 
نوفمبر،  بشهر  مقارنة   2019 ديسمبر  شهر 
فقد سجل استقرارا حسب معطيات الديوان. 

فئة  وحسب  الشهرية،  التغيرات  وبخصوص 
قد  الغذائية  السلع  أسعار  فإن  املنتجات، 
% يف   0.3 بنسبة  انخفاضا طفيفا  سجلت 

شهر ديسمبر.
نحو  التغير  هذا  أن  الديوان  أبرز  كما   
إلى  أساسي  بشكل  راجع  االنخفاض 
انخفاض بنسبة 1.0 % يف أسعار املنتجات 
الفالحية الطازجة مدفوعة أساسا بانخفاض 
أسعار اللحوم البيضاء )- 17.7 %( والفواكه 
% (. يف   6.0 والبيض )-   )%  -13.0(
التي تدخل  املنتجات  املقابل، عرفت بعض 
ضمن هذه الفئة ارتفاعا يف األسعار خصوصا 
اخلضار )6.8+ %(. وتابع املصدر أن أسعار 
بدورها  سجلت  قد  الصناعية  الغذائية  املواد 

ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 %.
فقد  املصنعة،  باملنتجات  يتعلق  فيما  أما   
عرفت أيضا ارتفاعا بـ 0.4 باملائة يف ديسمبر 

بينما سجلت أسعار اخلدمات استقرار خالل 
السلع  مجموعة  وحسب  نفسه.  الشهر 
شمل  قد  األسعار  ارتفاع  فإن  واخلدمات، 
واألحذية  األلبسة  مجموعة  أساسي  بشكل 
ومجموعتي   %  0.8 حوالي  بلغ  بارتفاع 

األثاث ومنتجات التأثيث )1.5+ باملائة(. 
و بخصوص أسعار مجموعات الصحة اخلاصة 
بالنظافة اجلسدية واملواد املختلفة، فقد عرفت 

ارتفاعا يقدر بـ 0.3 % لكل واحدة.
فقد  واخلدمات،  السلع  مجموعات  بقية  أما 
باستقرار،  أو  معتدلة  بتغيرات  إما  متيزت 
معدل  فإن  للتذكير،  ذاته.  املصدر  يضيف 
كان  اجلزائر  يف  سنوي  أساس  على  التضخم 

قد بلغ 4.3 % يف سنة 2018.
وأج

 انتخب أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع 
السلم، أمس األول اجلمعة، يف دورة عادية، 
الوزير السابق عبد القادر سماري رئيًسا للهيئة 
والية  عن  السابق  للنائب  خلًفا  املذكورة، 
املنصب  من  املستقيل  عزيز  احلاج  األغواط 

منذ أشهر.
 وفاز الرئيس اجلديد ألعلى هيئة بني مؤمترين 
منافسه  على  صوتا   135 مبجموع  حمس  يف 
من  صوتا   84 على  حاز  الذي  لعور،  نعمان 
واعتبر  الشورى.  ملجلس  الناخبة  الهيئة 
اجتماع  خالل  »حمس«،  شورى  مجلس 
غربي(  محمود  )دورة  الرابعة  العادية  دورته 
املاضيني  والسبت  اجلمعة  يومي  املنعقدة 
 ،2019 السنوي  التقرير  ومناقشة  لدراسة 
السياسية،  والرؤية   2020 السنوية  واخلطة 
هو  واجلامع  اجلاد  الشفاف  الوطني  أن »احلوار 

األسلوب احلضاري والطريق الوحيد لتجسيد 
عهد  مليالد  وفرصة  الشعبي  احلراك  مطالب 

جديد«.
مراجعة  أن  على«  »حمس«  حركة  أكدت  و 
تغيير  أجل  من  ملحة  وطنية  أولوية  الدستور 
احلريات  وضمان  السياسي  النظام  طبيعة 
السلطات  بني  والفصل  قيد،  دون  األساسية 
اجلزائري  الشعب  وسيادة  هوية  يحفظ  ومبا 
ودعت  والنزيه«.  احلر  االستفتاء  طريق  عن 
للحياة  الناظمة  للقوانني  توافقية  صياغة  إلى 
السياسية مبا يوفر مناًخا سياسًيا شفاًفا ونزيًها 

يعيد السيادة للشعب.
احلراك  بأن  لها،  بيان  يف  احلركة،  أفادت  و 
الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق اإلصالحات 
من  القوة  ميزان  لتعديل  ومرافقتها  السياسية 

أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة.

خطاب  تنامي  خطورة  من  البيان  حّذر  و 
وكل  وثقافية  جهوية  أسس  على  الكراهية 
مقومات  تثمني  إلى  داعيا  التطرف،  أشكال 
واحترام  التسامح  قيم  وتعزيز  الوطنية  الوحدة 
التدابير  التخاذ  داعًيا احلكومة  اآلخر، 
القدرة  على  للحفاظ  الالزمة  والسياسات 
الهشة  الفئات  وحماية  للمواطن  الشرائية 
وضمان العيش الكرمي مبا يقوي متاسك اجلبهة 
ملواجهة  مالئمة  أكثر  فرًصا  ويوفر  الداخلية 

التهديدات اخلارجية.
الشورى الدبلوماسية  مجلس  دعا  كما 
الرامية  مساعيها  مواصلة  إلى  اجلزائرية 
ويجسد  الشقيق  الليبي  الشعب  شمل  للم 
للحفاظ على وحدة  السياسي  مضامني احلل 

ليبيا واستقرارها.
عّمــــــار قــــردود

اجتماع عقدته أمس
د دعوَتها للقطيعة مع الّنظام ِقوى البديل الديمقراطي ُتجدِّ

 نظمت قوى البديل الدميقراطي جلساتها الوطنية للدميقراطية 
والسيادة الشعبية، صبيحة يوم أمس، مبقر حزب التجمع من 

أجل الثقافة والدميقراطية يف اجلزائر العاصمة، بعد أن مت رفض 
الترخيص لها من قبل مصالح والية اجلزائر لتنظيمها يف قصر 

املعارض بالعاصمة.
وقد عرفت اجللسات حضور رئيس التجمع من الثقافة والدميقراطية محسن بلعباس، وقيادات 
من جبهة القوى االشتراكية يتقدمهم علي العسكري وجلول جودي عن حزب العمال ومنسق 
أجل  من  االحتاد  رئيسة حزب  وزوبيدة عسول  غراس  فتحي  واالجتماعية  الدميقراطية  احلركة 
التغيير والرقي، باإلضافة إلى عدد كبير من النشطاء يف املجتمع املدني. وعرضت قوى البديل 
والدميقراطية  املدنية  الدولة  هي:  أساسية،  ومبادئ  قيم  عدة  على  ترتكز  أرضية  الدميقراطي 

واالجتماعية، الفصل والتوازن بني السلطات واإلستقالل الفعلي للقضاء، بحسبهم.
ومن بني املقترحات التي جعلتها أساسية من أجل التوصل إلى حل سلمي لألزمة، اقترحت 
األرضية اإلفراج الفوري عن املعتقلني السياسيني وسجناء الرأي وإسقاط جميع الّتهم املوجهة 
لهم، وكذلك رد االعتبار القانوني، وإزالة جميع العقبات التي تعترض احلقوق واحلريات، كما 
طالبت بإنهاء جميع التدابير الرامية إلى بيع الثروة الوطنية مع اإللغاء الفوري جلميع القوانني 

املتعلقة بها، وإلغاء قوانني األحزاب واجلمعيات واإلعالم احلالية.
كما اقترحت عقد مؤمتر وطني سيجمع كل القوى الناشطة يف املجتمع ويناقش فترة االنتقال 

الدميقراطي والقواعد التوافقية والطرق واملواعيد النهائية لالنتقال واملسار التأسيسي السيد.
دميقراطية،  انتقالية  فترة  تنظيم  عبر  النظام  مع  القطيعة  فكرة  الدميقراطي  البديل  قوى  وتتبنى 

وتكرس التأسيس التوافقي لعملية تأسيسية. 
صفية. ن

 ناشدوا زغماتي فتَح حتقيق 

ُمواطنو بوسماعيل ُيطالبون برحيِل رئيس البلدّية
 أقدم مواطنو بلدية بوسماعيل بوالية تيبازة، أمس السبت، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية 
والغاز،  والكهرباء  كالسكن  واالهتمامات  االنشغاالت  من  عددا  فيها  املدينة، طرحوا  بوسط 

ناهيك عن معاناتهم من مشكلة تراكم القمامة يف كل أنحاء املدينة.
إسماعيل  بوسماعيل  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  رحيل  بضرورة  احملتجون  وطالب 
رملة، الذي ورغم مرور نحو 3 سنوات عن انتخابه على رأس البلدية لم ينجح يف حتريك قطار 

التنمية احمللية باملدينة، واتهموه بالتقاعس وعدم االهتمام مبشاكلهم والمباالته بها.
الذي عجز عن تنظيف مدينتهم  البلدية  و صّب مواطنو بوسماعيل جّم غضبهم على رئيس 
استغرابهم من عدم حترك  مبدين  بحسبهم،  للنفايات،  كبير  مّكب  إلى  وحولها  القمامة  من 
السلطات الوالئية واملركزية- بالرغم من الشكاوى العديدة املُرسلة إليهم-لوضع حد ملمارسات 

هذا املير.
جلنة  إرسال  زغماتي،  بلقاسم  األختام،  حافظ  العدل  وزير  بوسماعيل  مواطنوا  وناشد  هذا، 
حتقيق مركزية إلى بلديتهم لتقصي األوضاع بها ورصد كل التجاوزات واخلروق املسجلة بها، 

وإعادة فتح امللف القضائي اخلاص باملير.
و بحسب مواطني بوسماعيل، فإن بلديتهم وعلى مدار الــ20 سنة املاضية تعاقب عليها 4 

رؤساء بلدية جميعهم موجدون بالسجن لتورطهم يف قضايا فساد.
عّمــــــار  قــــردود

ِل السلطات  طالُبوا برحيل رئيس البلدّية وتدخُّ
ُسكان مزرعِة »جرعون بلقاسم« بالشراقة يحتّجون

 

باجلزائر  الشراقة  بلدية  إلى  إدارًيا  التابعة  بلقاسم  جرعون  مزرعة  سكان  السبت،  أقدم،أمس 
من  املستدامة  معاناتهم  من  خاللها  اشتكوا  سلمية  احتجاجية  وقفة  تنظيم  على  العاصمة 

التهميش و«احلقرة« وعدم اهتمام السلطات احمللية ممثلة يف بلدية الشراقة بانشغاالتهم.
التراكم  رأسها  على  واملشاكل  النقائص  من  جملة  ُتعاني  مزرعتهم  فإن  احملتجني،  بحسب  و 
والنساء  األطفال  طريق  اعترضت  ما  كثيًرا  التي  الضالة  الكالب  وانتشار  للنفايات،  الكبير 
وشكلت خطورة كبيرة على حياتهم، وافتقادها إلى مدرسة وانعدام النقل املدرسي، وانعدام 
العالي،  الضغط  ذات  الكهربائية  لألسالك  العشوائي  الربط  إلى  العمومية،باإلضافة  اإلنارة 

واهتراء الطرقات وانعدام األمن.
و حّمل سكان احلوش املذكور رئيس بلدية الشراقة مسؤولية األوضاع املزرية التي يعيشونا فيها، 
وحتويل مزرعتهم التي »كانت جنة فوق األرض« منذ زمن ليس بالبعيد إلى جحيم ال ُيطاق 

بسبب الروائح الكريهة والنتنة املنبعثة من القمامة املنتشرة هنا وهناك باحلوش.
الوالي  ديوان  رئيس  احمللية  السلطات  إيفاد  إلى  بلقاسم أفضى  جرعون  مزرعة  احتجاج سكان 
املنتدب للمقاطعة اإلدارية الشراقة إلى احلوش املذكور للوقوف على األوضاع، ومعاينة مشاكل 

السكان، كما مت إرسال آليات وجرافات إلى املزرعة املعنية لتطهيرها من النفايات املتراكمة.
 وقد حاولت »أخبار الوطن« التي كانت الوسيلة اإلعالمية الوحيدة املوجودة باملكان استفسار 
رئيس ديوان الوالي املنتدب للمقاطعة اإلدارية الشراقة، لكنه رفض احلديث معنا بالرغم من 

إحلاح السكان عليه..
عّمـــــار قـــردود

احَلراك ضماٌن لتحقيق اإلصالحات..  حمس:

ُمراجعة الّدستور أولويٌة مِلّحة لتغيِّير الّنظام

 حّدد الديوان الوطني لإلحصائيات نسبة التضخم باجلزائر بـ2.0 باملائة إلى غاية ديسمبر 2019.

تلبيًة لدعوة رئيس اجُلمهورّية
أردوغان يحل اليوم بالجزائر 

يحّل الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، اليوم، يف زيارة صداقة وعمل إلى اجلزائر، تدوم يومني، حسب بيان لرئاسة اجلمهورية. 
وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس تبون، على أن يحّل أردوغان باجلزائر اليوم األحد يف زيارة رسمية تدوم يومني. 
وأوضح البيان أن رئيسي البلدين سيناقشان ُسبل تعزيز العالقات الثنائية، كما سيتناوالن أبرز القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك.
هذا، وأعرب السفير اجلزائري لدى تركيا مراد عجابي عن دعم اجلزائر للهدف الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان 

برفع حجم التبادل التجاري بني البلدين إلى 5 مليارات دوالر.
ويف حوار خص به وكالة األناضول التركية، قال مراد عجابي إن زيارة أردوغان املرتقبة إلى اجلزائر حتمل أهمية تاريخية، وتهدف إلى نقل 
العالقات املثالية بني البلدين إلى مستوى استراتيجي، معربا عن توقعه إقدام البلدين على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العالقات 

االقتصادية.
رحمة  عمار 



عمارات تابريحت خطر يهدد السكان 
خّلف زلزال جيجل حالة من الخوف والهلع وسط سكان المناطق األكثر تضررا، على رأسها أحياء بلدية العوانة وعمارات 

تابريحت، بعد تسجيل تشققات طالت 5عمارات و4بنايات فيما تعرض الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين جيجل وبجاية 
النهيار صخري بمنطقة قرمبالة بلدية زيامة منصورية، الضرر األكبر طال سكان »عمارات الموت« المصنفة في الخانة 

الحمراء بتابريحت ببلدية الميلية، وهو ما أماط اللثام عن وضعية السكن في الوالية.
سوء الوضعية فاقم من الخوف وسط السكان بعد ليلة إشاعات قضوها أول أمس، جعلتهم يفترشون الشارع عبر مختلف األحياء 

ويعودون للحياة البدائية باللجوء إلشعال النار للتدفئة، ليصب المواطنون جام غضبهم على المسؤولين من رئيس البلدية وصوال 
للوالي خاصة عقب تراجع الوفد الرسمي عن تفقد ومعاينة األحياء.
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الوفد الوزاري.. »شاهد ماشافش حاجة« 
الجواجلةيقضون ليلة بيضاء .. وسخط علىالمسؤولين 

طرق الوالية..متضررة 
خّلفت الهزة األرضية التي ضربت صبيحة اجلمعة 8.24  دقيقة، والية جيجل والتي 
بلدية  5 كلم شمال شرق  ريشتر وحدد مركزها على عمق  4.9 على سلم  بلغت درجتها 
العوانة حالة من الهلع واخلوف وسط املواطنني، حيث شعر بها كل سكان الوالية والواليات 
دون  مرت  حني  يف  باملنازل،  تشققات  وتسجيل  بنيات  عدة  يف  تصدعا  وخلفت  املجاورة 
تسجيل ضحايا بشرية فقد أكد موزاوي عبد النور املسؤول باحلماية املدنية مركز العوانة  أنه 
مت إحصاء تشققات ب5عمارات و4بنايات فيما تعرض الطريق الوطني رقم 43، الرابط بني 
إلى شلل يف  أدى  ما  منصورية  زيامة  بلدية  قرمبالة  مبنطقة  وبجاية النهيار صخري  جيجل 

حركة املرور ونفس احلالة شهدها الطريق الوالئي سلمى تاكسانة.
الرابطة وبن عاشور  البلديات تصدعات بعدة منازل على غرار  باقي   هذا وسجلت 

ببلدية جيجل وتابريحت بامليلية وحي املنظر اجلميل بزيامة منصورية.

سكان تابريحت يستغيثون 
من جهتهم أطلق سكان عمارات املوت بتابريحت ببلدية امليلية نداءات استغاثة 
للسقوط  اآليلة  العمارات  حالة  بسبب  املهددة  حياتهم  إنقاذ  أجل  من  الوالية  ملسؤولي 
يومية، يف حني جاءت هزة اجلمعة  اهتزازات  والتي تشهد  اخلانة احلمراء  واملصنفة يف 
ملعاناتهم،  بالنظر  املسؤولني  مطالبني  خوفهم،  وضاعفت  الكأس  أفاضت  التي  كالقطرة 
مؤكدين أنه كان يتعني على الوفد الوزاري تفقد املنطقة غير أن آمالهم  خابت  بعد مغادرة 
الوفد الوزاري ما جعلهم مستائني ويفترشون الشارع تفاديا للهزات االرتدادية وسط حالة 

هلع.باملقابل وفرت السلطات تعزيزات أمنية كحماية لهم.
هذا وجتدر اإلشارة إلى أن هذه العمارات عرفت مند شهور تشققات كبيرة واعوجاج 

ورغم جل النداءات من قبل السكان غير أن السلطات احمللية بقيت تلعب دور متفرج.

وفد وزاري يحل بجيجل
حل وفد وزاري مكون من وزير الداخلية كمال بلجود ووزيرة التضامن 
رئيس اجلمهورية   بتكليف من  تفقدية  زيارة  بوالية جيجل يف  كوثر كريكو 
عبد املجيد تبون من أجل الوقوف على األضرار واخلسائر التي خلفتها الهزة  
غير أن هاته الزيارة لم تدم أكثر من 10دقائق و خلفت غضبا شعبيا بعد القرار 
املفاجئ للوفد الوزاري بالعودة وعدم معاينة العمارات والبنايات املتضررة وهذا 
ما اعتبره السكان تالعبا من قبل املسؤولني محملني والي الوالية املسؤولية 
متهمني اياه بطمس احلقائق بحسب ما عبرت عنه البرملانية إميان بشملة . 
من جهة أخرى أكد الوفد الوزاري أنه بناءا على تعليمات رئيس اجلمهورية 

تواجدنا باملنطقة معبرين عن تضامن املسؤولني مع سكان الوالية.

 العوانيون يطردون رئيس بلدية
عبر مواطنو بلدية العوانة عن درجة استيائهم عن طريق طرد رئيس المجلس الشعبي البلدي  بعد تسجيل هزة ارتدادية بدرجة 4 
عند الساعة 22 ليال، في حين عمد المسؤول لتقديم  الخيّم للمواطنين غير أنه قُوبل بالرفض والطرد من قبل المواطنين في الوقت الذي 

ألغى والي الوالية زيارته بمنتصف الليل.

اإلشاعات تسبب هلعا وفوضى 
تداولت عدة صفحات محلية  إشاعة مفادها تعرض والية جيجل إلعصار بحري 
وتسونامي يف حدود منتصف الليل ما خلق حالة رعب لدى السكان والذين سارعوا 
للخروج من املنازل بأغلب مناطق الوالية على غرار احياء بن شعيبون ورابطة وبن عاشور 
وعمارات املستشفى ببلدية جيجل فيما تعالت أصوات النسوة وصراخ األطفال ببلدية 
البلدية  املنازل  األمر الذي جعل  العائالت إلى مغادرة  العوانة يف وقت سارعت جل 
تغرق يف فوضى وخناق مروري صعب من عميلة تدخل رجال احلماية واألمن الوطني.

االت إغماء وسط الطالب 
من جهة أخرى عرفت اإلقامات اجلامعية بجيجل حالة رعب وسط الطلبة والذي انعكس 
تعرضت  حيث  اإلناث،  فئة  وسط  خاصة  الدورية  االمتحانات  عشية  النفسية  حالتهم  على 
ناشد  أخرى  جهة  من  والطاهير.  جيجل  ملستشفى  إثرها  على  نقلن  إغماء  حلاالت  بعضهن 
الطالب املسؤولني على القطاع ورؤساء الكليات تأجيل امتحانات ليوم آخر بسبب احلالة النفسية 

للطلبة وحالة الرعب التي عايشوها.

استنفار بمستشفى محمد الصديق بن يحي
اكتظاظا  يحي  بن  الصديق  محمد  مستشفى  مستوى  على  االستعجاالت  مصلحة  شهدت 
والتي كانت  الهزة األرضية  بعد  والرعب  الهلع  نتيجة  تعرضت لإلغماء  بعد وصول عدة حاالت 
الليل وبعد إشاعات مفادها  بلغت ذروتها مع حلول  والتي  والطلبة اجلامعيني  النساء  أغلبها وسط 
تعرض جيجل لتسونامي. هذا االكتظاظ خلف فوضى وشلل باملصلحة الشيء الذي أعاد لألذهان 

تساؤالت حول القطاع الصحي بالوالية والعجز الذي يشهده.

العائالت تتخذ الشوارع ملجًأ
الطرقات  واتخذوا  للشارع  وأحيائها  بلدياتها  أغلب  عبر  جيجل  والية  ومواطنو  خرج سكان 
مرقدا لهم وسط خوف تشهده شوارع الوالية أين قضوا ليلة بيضاء بالرغم من برودة الطقس إال أن 
جل العائالت اجليجلية قررت املبيت خارج منازلها خوفا من حدوث هزات ارتدادية قوية ليقرروا 
افتراش الشارع، يف حني رصدت »أخبار الوطن« األجواء التي هي أشبه بالعودة للحياة البدائية عبر 
اللجوء إلشعال النيران للتدفئة يف ظل غياب مصالح النشاط اإلجتماعي عن احلدث وعدم تسجيل 
األحياء شملت  مواطنون من مختلف  األجواء جتمع  املكان، وسط هذه  بعني  ميدانية  تدخالت 
قادمني من بلديات جيجل والعوانة وسكان العمارات املنكوبة بتابريحت بامليلية والطاهير واألمير 
القادر وتاسوست باإلضافة لطلبة اإلقامات اجلامعية قبل أن تستعيد بلديات أخرى بعض  عبد 
السكينة على غرار  زيامة منصورية وسيدي عبد العزيز  وسيدي معروف وبلديات شرقية أخرى.

السخط يحط على الوالي 
رأسهم  وعلى  الوالية  مسؤولي  محاسبة  بضرورة  والية جيجل  مواطني  لدى  األصوات  تعالت 
والي الوالية بشير فار محملني إياه املسؤولية يف حالة تفاقم األوضاع لسكان العوانة وتابريحت بامليلية 
بعد إلغاء الوفد الوزاري معاينة املناطق والعمارات املتضررة حيث تبنت عدة صفحات محلية  حملة 

املطالبة باإلقالة.
سهام  عاشور
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جمال أبو أشرف

إلى  تعود  األزمة  فإن  متطابقة  معلومات   وبحسب    
رفض أصحاب احملالت التجارية استالمه بحجة أن سعره 
يكون أقل من 25 دينار جزائري خاصة وأن وزارة التجارة 
ممثلة يف مديريتها بوضع رقم هاتفي حتت تصرف املواطنني 
من  بأكثر  احلليب  كيس  يبيع  قد  تاجر  أي  عن  والتبليغ 
السعر املدعم وهو ما خلف ندرة حادة ووجد التاجر نفسه 
الذي  األمر  التجارة  مديرية  وسندان  املواطن  مطرقة  بني 
جعلهم يرفضون استالم احلليب بالسعر القدمي والذي كان 
بيعه  يتم  حني  يف  الواحد  للكيس  ال27.5دينار  يتجاوز 

للمواطن 30دينار ورمبا أكثر يف مناطق أخرى .
املواطنني  من  مجموعة  قامت  أخرى  جهة  من 

احلليب  موزعي  احد  بطرد  املعاضيد  بلدية  قرى  بإحدى 
نوعا  ماخلف  ال25دينار.  وهو  جتاوز  الذي  سعره  بسبب 

من الطلب املتزايد على هذه املادة احليوية يف حني استغل 
بعض اجلشعني الطلب املتزايد ليرفع من سعرها احلقيقي 

ولكن ببيعها خفية  .
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إعالن

الواليات  في  مراسلين  الوطن عن  أخبار  تبحث شبكة 
التالية:

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

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

akhbarelwatane.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.
التصوير  في  متحكما  المترشح  يكون  أن  يستحسن   -

والتركيب.

وتيرةأشغال االنجازات شهدت تباطئًا 
تعليمات صارمة بتسليم مشروع 70 

سكنًا ألساتذة الجامعة
للمدراء  تعليمات صارمة  األسبوع   نهاية  عنابة   والية  والي  أعطى 
سكن   70 ملشروع  احلضرية  التهيئة  عمليات  على  املشرفني  التنفيذيني 
بعد  الثانوية  املشاريع  جميع  بامتام  بالبوني  العالي  التعليم  قطاع  لفائدة 
تسجيل بطئ يف سير وتيرة االشغال اجلارية باملشروع الدي يعرف تأخر 
وتفقد  عمل  زيارة  وخالل  عنابة  والي  طويلة.  لسنوات  دام  التسليم  يف 
ملشاريع ذات صلة بقطاع التعليم العالي مبعية املدراء التنفيذيني املعنيني 
يوم اخلميس قام مبعاينة مشروع )20+50( سكن لفاىدة اساتذة التعليم 
العالي املتواجد ببلدية البوني اين دعا املسؤولني الى ضرورة اإلسراع يف 
تسليم السكنات ملستحقيها قبل الثالثي األول من السنة اجلارية 2020 
مع امنام جميع االشغال املتعلقة بالربط مبختلف الشبكات كالكهرباء والغاز 
وقنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات الداخلية واالنارة العمومية. كما 
التنفيذذين وعميد  باملدراء  الوالي »توفيق مزهود« الدي كان مروفوقا  قام 
جامع عنابة محـمد مانع ورئيس دائرة البوني مبعاينة مشروع اجناز املدرسة 
عنابة  ببلدية   Alzon بالزون  بيداغوجي(  مقعد   1000( التحضيرية 
العمليات  سير  مراقبة  و  االشغال  تقدم  وتيرة  على  الوقوف  قصد  وذلك 
القاضية بضرورة تسريع وتيرة االجناز حتى يتسنى استالمها ووضعها حيز 

اخلدمة.
ف سليم

تبسة
سكان بئر مقدم يطالبون بمستشفى

يناشد سكان بلدية بئر مقدم 35 كلم جنوب غرب عاصمة الوالية 
تبسة السلطات الوالئية بإجناز  مستشفى هذه املنطقة مبختلف  أريافها ، 
وهو االنشغال الذي يرفعه املواطنون عند كل مناسبة، السيما وأن العيادة 

املتعّددة اخلدمات لم تعد قادرة على توفير اخلدمات الصحية.
تزايد  كبير،  رافقه  بشكل  توسعا  املنطقة   هذه  مؤخرا  عرفت  وقد 
اليوم بحاجة ماسة  إلى جملة من  يف عدد السكان األمر الذي جعلها  
املشاريع القادرة على إزالة عزلة عمرها أكثر من نصف قرن  ، إذ  تفتقر 
لعدد من الهياكل املهمة  حيث يضطر املواطن للتنقل لبلدية الشريعة على 
مسافة 10 كلم  من أجل قضاء بعض الضروريات  اجلد بسيطة على غرار 
اليوم يكررون   الذي أصبح كابوسا لهم ، وعليه  فهم  العالج وهو األمر 
البلدية مبشروع مستشفى  مطلبهم  بإيجاد حلول عاجلة على غرار تزويد 
من شأنه أن يرفع الغنب عنهم من خالل تقدمي خدمات تكون يف مستوى 
تكاليف  وأعباء  املرضى  متاعب  من  والتخفيف  البلدية،  أبناء  تطلعات 

التنقل الباهظة.
فيروز رحال

تسجل أغلب المحالت التجارية ونقاط بيع حليب األكياس ببلديات وقرى واليه المسيلة خالل اآلونة األخيرة تذبذبا في 
توفير حليب األكياس األمر الذي خلف تذمرا كبيرا وسط  المواطنين .

التجار يرفضون بيعه بـ25 دينارًا 

 أزمــة حليــب حــادة بالمسيــــة

في إطار تنفيذ توصيات وزارة الصحة والسكان
إجراء 22 عملية زرع كلى بمستشفى ابن رشد بعنابة

ابن  االستشفائي  املركز  إدارة  أعلنت 
ألعضاء  اجتماع  عقد  عن  بعنابة  رشد 
باملركز  الكلى  لزرع  الطبية  اللجنة 
يف  وذلك  بعنابة  اجلامعي  االستشفائي 
إطار تنفيذ التوصيات الهامة لوزارة الصحة 
بإعطاء  املستشفيات  وإصالح  السكان  و 

دفع حقيقي لبرامج زراعة األعضاء.
 و مت خالل االجتماع  مناقشة عرض 
حصيلة زرع الكلى لعام 2019 وهي 22 
والبشرية  املادية  واإلمكانيات  عملية 
 2020 لعام  الكلى  زرع  لبرنامج  املتاحة 
وحتديد عدد عمليات زرع الكلى املبرمجة 
من  أكثر  اي  العدد  )رفع   2020 لسنة 

املستشفى  وكان  كلى(  زرع  عملية   22
اعلن عن  قد  بعنابة  اجلامعي البن رشد 
الكلى  لزرع  جراحية  عملية   22 اجراء 
جنح  عملية  واخر   2019 املاضي  العام 
اجلامعي  باملستشفى  الطبي  الفريق  فيها 
الفارط بإجراء  العام  ابن رشد كان أواخر 
مت حتضير  الكلى حيث  زرع  عمليات   03
املرضى القادمني من الواليات املجاورة  و 
الذين تراوح أعمارهم بني 38 و 72 سنة 
و تصفية  الكلى  أمراض  مسبقا  مبصلحة 
الدم و زرع الكلى قبل إخضاعهم للعملية 
مصلحة اجلراحة  مستوى  على  اجلراحية 
الطاقم  وكل  رئيسها  إشراف  العامة حتت 

»شاوش«  البروفيسور  بالتعاون  الطبي 
مع  وبالتنسيق  العاصمة  من اجلزائر 
االختصاصات  املتعددة  الطبية  املصالح 
و  الكلى  أمراض  مصلحة  غرار  على 
واإلنعاش  ومصلحة التخدير  الدم  تصفية 
والبيوكيمياء،اجلراثيم  املناعة  مخابر  و 
ومصلحة األشعة  الطفيليات  ومصلحة 
والهيموبيولوجيا،السموم و الطب الشرعي 
صارمة  تعليمات  اعطى  عنابة  والي 
االشغال  وتيرة  لتسريع  للمسؤولني 
السلطات تقف على تأخر تسليم مشروع 

70 سكن ألساتذة اجلامعة.
ف سليم

حي يغرق في األوحال و يعاني من غياب الماء و الكهرباء
سكان الحرية بابن باديس بقسنطينة خارج مجال التغطية

الواقع  احلرية  حي  سكان  استنكر 
ببلدية ابن باديس بوالية قسنطينة والذي 
تقطن به حوالي 100 عائلة مستفيدة من 
وضع  استمرار  الريفي،  السكن  صيغة 
حيهم الذي تغيب عنه كل الظروف الالزمة 
بالكهرباء  الكرمي سواء تعلق األمر  للعيش 
توقفت  حيث  الطريق،  حتى  أو  املاء  أو 
املنطقة  مبدخل  حسبهم  التنمية  عجلة 
ولم تفكر السلطات يف حتريكها ولو بتوفير 
أبسط الشروط الالزمة. وأشار سكان احلي 
بأنهم يعيشون ظروفا جد صعبة منتظرين 
حترك السلطات احمللية والتي أغفلت حيهم 
متاما، وحيث ومنذ سنوات يعاني املعنيون 
من قاطني السكن الريفي من غياب مياه 
الشرب عن احلنفيات، والتي جتبرهم على 

حتمل وتكبد مصاريف إضافية لتوفير هذه 
املادة احليوية، وهي املشكلة التي تتضاعف 
مع  الصيف  فصل  يف  خاصة  تداعياتها 
يصعب  فيما  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
توفيرها أيضا يف فضل الشتاء بفعل وضعية 
بكل  بالتنقل  لهم  تسمح  ال  التي  الطرق 
حرية، حيث قال املعنيون أن الطرق باحلي 
ال تصلح حتى لتكون طرقا مهترئة بالنظر 
لكونها مجرد ممرات مملوءة حفرا ومطبات، 
خاصة  باجلحيم  أشبه  حياتهم  جعل  ما 
خلارج  التنقل  على  للمجبرين  بالنسبة 
والعمل  والدراسة  حوائجهم  لقضاء  احلي 
وعلى  الوصية  اجلهات  مطالبني  وغيرها، 
العاجل  بالتدخل  قسنطينة  والي  رأسها 
وتهيئة  لتزفيت  جدي  مشروع  وبرمجة 

الطرقات واألرصفة باحلي على األقل ملنح 
الغائبة  اجلمالية  اللمسات  بعض  احمليط 

متاما بفعل اإلهمال املتوارث.
املذكر  احلي  مشاكل  ولتتضاعف  هذا 
الشبكة  غياب  فإن  قاطنيه  تعبير  حسب 
حقيقية  أزمة  يشكل  أصبح  الكهربائية 
يف  جدا،  بدائية  حياة  يعيشون  وجعلهم 
من  التي  سونلغاز  مصالح  حترك  انتظار 
اخلاصة  الدراسة  أعدت  أنها  املفترض 
غير  مدة،  منذ  بالكهرباء  احلي  بتزويد 
الغالب على  هو  التجسيد  التماطل يف  أن 
التعامل مع هذا األمر، وهو ما ينطبق أيضا 
على مشروع تهيئة احلي الذي لم ير النور 

لغاية الساعة.
خديجة بن دالي

سكيكدة
 مجهولون يسطون على محالت تجارية بكركرة

 اشتكى  اصحاب احملالت التجارية 
على  السطو  سيناريو  تكرر  من  مبرمرة 
محالتهم التجارية التي تتعرض يف كل 
مرة للسرقة من قبل مجهولون  مستغلني 
الوطني  الدرك  ملصالح  دوريات  غياب 
الشرطة  فرقة  مقر  غلق  و  املختصة 

القضائية اجلاهز مند ثالثة سنوات.
التجارية  احملالت  تلك  أصحاب 
فضلوا اإلحتجاج و مطالبني  السلطات 

الشرطة  فرقة  مقر  لفتح  التدخل  احمللية 
املتنقلة و يف هذا اخلصوص،  القضائية 
تصريح  يف  كركرة  بلدية  رئيس  قال 
و  التجار  مطالب  بأن  الوطن«،  »ألخبار 
مع  التنسيق  يجري  و  شرعية  املواطنني 
الوالية  والي  و  الوالئي  األمن  رئيس 
من أجل وضع الترتيبات القانونية لفتح 
به  يطالب  الدي  القضائية  الشرطة  مقر 
مساندة  قصد  كركرة  بلدية  يف  اجلميع 

تقوم  التي  الوطني  الدرك  مصالح  عمل 
بعمل كبير حسبه حيث تلقى ضمانات 
كافية بفتح هذا املقر يف أقرب وقت، و 
اضاف بأن مصالح البلدية قامت مؤخرا 
جميع  يف  العمومية  االنارة  بتعميم 
اجل  من  املعزولة  تلك  حتى  االحياء 
على االقل املساعدة يف توقيف املجرمني 

و توفير غطاء امني و امن للمواطنني.
جمال بوالديس
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التــــركـيــُب..
 ومقابلُة الرئيس!
 أعاد التلفزيون الرسمي بّث مقابلة الرئيس تّبون، 

التي جمعته مبدراء وممثلي 6 وسائل إعالمية عمومية 
وخاصة. وإن كان التلفزيون قد أعلن أن اإلعادة 
جاءت تنفيذا لطلب املشاهدين، ولكونها تناولت 
ملفات هامة يضاف إلى أن االجتماع يعد املبادرة 

األولى من نوعها؛ إال أن متابعني املشهد اإلعالمي 
أرجعوها إلى رغبة التلفزيون يف تدارك األخطاء التي 
طبعت عملية التركيب، خاصة ما تعلق ببث كلمة 
اخلتام مرتني وسلسلة من االقتطاعات التي خّلفت 

انتقادات واسعة لدى املختصني يف اإلعالم.

»نذيٌر الَحافي«.. 
يشَغُل الرئيس!

 
 أثارت صورة الطفل »نذير بلعالية 

» من غليزان وهو ميشي حايَف 
القدمني وسط األوحال وهو 

يف طريقه إلى املدرسة،  والتي 
تداولها النشطاء عبر صفحات 
مواقع التواصل االجتماعي،  

غضب تبون الذي أبدى استياءه 
الشديد من متّلص اجلهات 

املسؤولة عن توفير النقل املدرسي 
من مهامها املنوطة بها خالل 

مقابلته اإلعالمية.

الوقـــــف 
.. في  طبــيٌّ
ســــــابقة 
أولــــــى!

 أطلقت اجلمعية اخليرية »كافل اليتيم بالبليدة« أول مشروع يهدف إلى بناء 
مركز طبي اجتماعي لأليتام باجلزائر.ويتضمن املبنى 3 طوابق، ويحتوي على 

عيادة طبية وأقسام تربوية، ومدرسة قرآنية وروضة لألطفال وقاعة رياضية 
وفضاء ترفيهي. وقدرت الّتكلفة املالية للمشروع، حسب املهندس يزيد أركاب 
املشرف على املشروع، بـ8 ماليير سنتيم. وسيتم إجناز املركز يف مدة أقصاها 18 

شهرا، بحسب ما نقلته وسائل إعالمية.
 هذا، ويواجه ملف العمل اخليري منذ سنوات تساؤالت حول عدم التوجه 
لتنويعه خارج املساهمة يف بناء املساجد، وولوج باب الوقف يف مجاالت 
التعليم والصحة وغيرها من املرافق على غرار العديد من املجتمعات. 

رزيق سيحارُب »المافيا«!

لساُن النُّخبِة.. يلهُج 
بمعاني »الُحّب«!

 تطّرق الروائي واألكادميي واسيني األعرج إلى معاني عدة يف قاموس 
احلياة، بدءا مبعنى أن نحب؟ أن نرمي كّل الظالم وراءنا، ومحاولة 
العيش بال منغصات؟ معنى الروح وكل عميق ال يظهر وال يذبل، 
معنى احلياة وكل ما يجعل الشمس تفتح عينيها يف قلب النار بال 
خوف، معنى اخلوف وأن ترتاب من كل شيء جميل فيك وتتركه 

ميضي دون أن تلمسه؟هذا، ويسود خطاب احلب ألسنة النخبة مؤخرا، 
حيث أطلقوه كبادرة بعد حترك السلطات لسن قانون يجرم الكراهية 

والعنصرية.

سقوُط بوتفليقة من 
ِفرنسا

يصُدر، يف شهر مارس املقبل عن دار »أرشيبل« بفرنسا، كتاب 
يوّثق اللحظات األخيرة قبل سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة، إثر احلراك الشعبي الذي انطلق يف 22 فيفري 2019.
الكتاب اجلديد موسوم بــ«القصة السرية لسقوط بوتفليقة«،  وهو من 
تأليف نوفل إبراهيم امليلي، ويروي فيه »خصوصيات وعموميات حول 

رحيل بوتفليقة، حيث يقول امليلي إن فرنسا »كانت على علم مبا يجري 
قبل سقوط بوتفليقة وإنها حاولت دعمه إلى آخر نفس. فيما كان قائد 

املخابرات السابق اجلنرال التوفيق يتحّرك يف الظل«.

 يبدو أن وزير التجارة كمال رزيق قد شّدد القبضة على من 
وصفهم بـ »مافيا احلليب«، حيث اعتمد خطابا شديد 

اللهجة خالل الندوة التي عقدها أمس. ومن أجل إحكام 
القبضة على »مافيا احلليب«،  خصص الوزير رقم هاتف 

وبريدا إلكترونيا حتت تصرف املستهلكني، داعيا إياهم إلى 
التبليغ عن كل تاجر يقوم ببيع حليب األكياس بأكثر من 25 
دج، مؤكدا أن اخلطوة تهدف للقضاء على املضاربة يف أسعار 

بعض املواد األساسية املدعمة من قبل الدولة.
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رشيد شويخ

هو  اجنازه  مت  الذي  األول  الشطر 
واحد  من إحدى الطرقات التي كانت 
والية  يف  عديدة  احتجاجات  محل 
أقل  قبل  وقع  ما  آخرها  الوادي ،كان 
من أسبوع يف بلدية احلمراية ، بسبب 
رداءتها يف نقاط عديدة  وسقوط عديد 
على  ميتد  ،و  مستواه   على  القتلى 
مسافة عشرة كيلومترات ، وذلك إلى 
الشمال النقطة الدائرة 40 ، حيث  مت 
اجنازه بحسب مدير األشغال العمومية 
و مكتب الدراسات املكلف باألشغال 
بلغ  ،إذ  متقدمة  و  عالية  بتقنيات 
وضعت  التي  األساسات  سمك 
أي  سنتيمترا   130 و   120 مابني  به 

ضعف سمك الطريق املنجز سابقا ،لم 
يكن يزيد عن 70 سنتيمترا ، والذي 
املواطنني  عديد  سخط  محل  كان 
لم  ألن  فيه  التموجات  كثرة  ،بسبب 
يكن يحتمل األوزان الثقيلة للشاحنات 
التقنيات  ،وبفض  يوميا  عبره  متر  التي 
املستخدمة يف إجناز هذا الشطر سيمكنه 
الوزن  حتمل حموالت ثقيلة لشاحنات 
الثقيل ، وذلك ملدة طويلة ،يف حدود 
املعدالت التي مت وضعها عند الدراسة 
تقل  ال  مدة  على  ،وذلك  به  اخلاصة 
به  صرح  ما  ،حسب  سنة   15 عن 

أنه  أضاف  الذي  الدراسات  مكتب 
بعد ذلك سيتم تدعيم الطريق مبا يلزم 
ووفق التقنيات احلديثية التي تستخدم 
يف هذا املجال ،من جهته والي الوادي 
تصريح  يف  أكد  سعيد  بن  القادر  عبد 
صحفي أن األشغال اخلاص بازدواجية 
بني  والرابط   48 رقم  الوطني  الطريق 
الوادي وبسكرة ،استفادت الوالية منها  
على مسافة 36 كيلومتر مزدوجة وذلك 
بداية  من املدخل الشمالي ملدينة قمار 
اجناز  يعني  ذلك  أن  الوالي  وأضاف   ،
36  كيلومترا يف مسلك جديد ،و نفس 

الذي  القدمي  املسار  على  سيتم  املسافة 
سيتم تهدميه بالكامل واجناز آخر جديد 
مت  ما  ،وهو  التقنية  املواصفات  بنفس 
وهذه  اجلديد  الطريق  فتح  بعد  بالفعل 
الطريقة هي التي سيتم  العمل وفقها يف 
كل مسار الطريق املزدوج اجلديد الذي 
انتظره سكان الوالية الوادي طويال.ويف 
بتسليم  املقاولة  إلتزمت  املوضوع  ذات 
اقصاها  حدود  يف  منه  الثاني  الشطر 
الباتيم  03 شهور ،إذا مت متويلها مبادة » 
» التي يتم اجناز الطرقات بها يف الوقت 

املناسب .

أنجز بجودة عالية لتحمل 10 آالف مركبة يوميا 

فتح 10 كيلومترات من الطريق المزدوج 
»الوادي – بسكرة« أمام حركة المرور

ُفِتح الشطر األول من الطريق الوطني رقم 48   أمام حركة المرور، وذلك على مسافة عشرة كيلومترات كمرحلة أولى.  يذكر 
أن هذا الشطر ُأنِجَز  بتقنيات حديثة  تجعله يتحمل حموالت الشاحنات ثقيلة الوزن التي تشكل 60 بالمئة من المركبات التي 

تعبره، والتي يبلغ عددها  10  آالف مركبة يوميا .

حسنة  بوتيرة  تسير  األشغال  كانت  بعدما 
عني  وسط  لفقيقيرة  ‟بحي  الشهداء  مبسجد” 
صالح، توقفت هذه األخيرة بصفة نهائية نتيجة 
الغرض  لهذا  ُمنحت  التي  املالية  القيمة  نفاذ 
املراد  الصومعة  أساس  والتهم  سابق  وقت  يف 
بلغ طول ضلعها  التي  تشييدها وحجم أعمدتها 
املادية  سواء  املساعدات  غياب  وكذا  سم،   60
مواصلة  أجل  من  املالية  أو  البناء  مواد  يف صورة 
األشغال. مما أجبر املشرفون على القيام بها إلنهاء 
بعض املرافق الضرورية يف صورة توسعة املصلى و 
بيت الوضوء الذين لم ُيكتب لهما التمام و لقيا 

نفس املصير، نهاية أكتوبر املاضي.
لشؤون  مطلعة  جد  مصادر  وكشفت     

صالح  عني  اإلدارية  املقاطعة  مساجد  وأخبار 
مطلع السنة الفارطة، ليومية”أخبار الوطن ‟ أّن 
املساجد  ترميم  مبشروع  املعنية  املساجد  بني  من 
على تراب املقاطعة بعدة حصص حظي املسجد 
مصلحة  رصدتها  التي  املنحة  بعملية  املذكور 
رقم  حتت  باملقاطعة  العامة  والشؤون  التنظيم 
مبلغ  مبلغ   2019 ماي   27 بتاريخ   02⁄2019
وأولها  سنتيم  مليون   100 بـ  قدر  معتبر  مالي 
وسط  لفقيقيرة  بحي  الشهداءالكائن  مسجد 
قد  باملنطقة  أكبرها  من  يعتبر  والذي  املدينة 
استفاد من مشروع جديد يتمثل يف اجناز صومعة 
سبق  التي  املنتدب  الوالي  مصالح  طرف  من 
جلمعيتهاملطالبة به. ووضع هذا املشروع من بني 

من  املطلوبة  املقدمة  املشاريع  قائمة  يف  أولوياتها 
طرف جهات الوصاية بالوالية للمصادقة عليه و 
منها تلبية الطلب، بغية النزول عند رغبة القائم 
ذو  الكبير  احلي  هذا  سكان  و  املصلني  و  عليه 
و  إدارات  من  القريب  و  االستراتيجي  املوقع 
غيرها،   و   ، الفندق  و  كاملستشفى  هامة  مرافق 
خصوصا الشيوخ منهم الذين يهتمون كثيرا بهذا 
اجلانب، حيث أسعدهم كثيرا القرار الصادر من 
مصالح املقاطعة آنذاك، بعد املصادقة عليه من 
قبل اجلهات املعنية و هو اجلانب الذي سهل عن 
املقاول  من أجل اإلسراع يف عملية إقامة وإجناز 
هذا املرفق داخل سور املسجد املذكور مع توسعة 
 ، منه  الغربية  اجلهة  من  الصالة  قاعة  تشمل 

الذي مير طبعا على إسناد املشروع ملكتب الدراسة 
من  تتمكن  حّتى  اجلانب  هذا  جيّدا  الذييتقن 
وقته،  يف  امليدان  يف  احللم  و  الطموح  جتسيد 
خصوصا أّن جميع الوثائق الهامة متت تسويتها يف 
امليدان وفق القوانني وكذا املدة املمنوحة للمقاول 
تتعرض  ال  حّتى  الشأن  هذا  يف  التأخر  لتفادي 
لضغط اجلهات الوصية التي تلح وتؤكد دوما على 
اإلسراع يف جتسيد مشاريع الدولة يف امليدان دون 
التخاذل أو التعطل، الذي يالحقه قلق وغضب 
املواطنني الذي تلّقيناه أمس اإلثنني فقط  لتتبّخر 
معه حلم آجاله التي انتهت مبطلع العام اجلاري 

وخلفه صمت الوصاية على متابعة القضية .
عبد املالك خلضاري

ببرج باجي مختار
عمال األشغال العموميه  يعلقون إضرابهم 

قرر عمال املديرية املنتدبة لألشغال العمومية ببرج باجي مختار بتوقيف اإلضراب بعد إجتماع ممثليهم مع الوالي املنتدب امـحمد 
مومن وجاء يف بيان العمال التي حتوز جريدة أخبار الوطن على نسخة  منه أنه بعد معاجلة أهم ما أحتج عليه العمال واملوظفون باملديريةوهو 
تغيير املدير املنتدب احلالي إذ تقرر حتويله إلى العمل بالوالية األم وتكليف  السيد غامني عبد الكرمي بتسيير املديرية املذكورة . وبناء على 
ذلك قرر العمال واملوظفون االلتحاق مبناصب عملهم يف انتظار تعيني والتحاق املدير اجلديد .جدير بالذكر أن عمال املديرية املنتدبة 
لألشغال العموميةقد دخلوا يف إضراب مفتوح ملايقارب شهر ضد سياسات املدير ورغم مبادرات احلوار التي قاموا بها إال الوضع حتول إلى 

طريق مسدود األمر عطل جميع األشغال على مستوى املقاطعة اإلدارية . 
 عبداهلل مجبري

أدرار
تجار الخضر والفواكه يرفضون 

العمل باألسواق الجوارية 
قامت مؤخرا مديرية التجارة لوالية ادرار  بالتنسيق مع مصالح 
البلديات باجناز العديد من األسواق اجلوارية بعدد إجمالي وصل 
إلي 7 أسواق  منها4 أسواق لوحدها يف أحياء مدينة ادرار  وهدا 
ببودة  املعروف  الشعبي  بالسوق  الفوضوية  التجارة  انتشار  جراء 
بالقضاء  عليها  السلطات  قامت  أين  سوداء  نقطة  شكل  الذي 
وتسليم التجار مقررات استفادة من محالت داخل تلك األسواق 
املنجزة يف كل من حي 140 مسكن وحي 20 أوت وبربع وتليالن 
ألجل  مباشرة نشاطهم التجاري يف ظروف أحسن تسمح لسكان 
تلك األحياء من التسوق بدال من التنقل إلي سوق بودة أو دينار 
التجار  هؤالء  هاجر  اجلديدة  االجراءات  هذه  بعد  .لكن  الطيب 
املستفيدون العمل داخل تلك األسواق وحولوها إلى هياكل بدون 
روح وأصبحت مغلقة أمام دهشة وحيرة السكان بعد صرف عليها 
املاليير وبحسب عدد من التجار أن إقبال املواطنني ناقص نتيجة 
بودة  إلى سوق  التنقل  بادرار يفضل  املواطن  بنائها  وأصبح  موقع 
باستئجار محالت  التجار  قام هؤالء  الطيب فيما  الشعبي ودينار 
مهجورة  صارت  التي  األسواق  تلك  يف  العمل  من  بدال  خاصة 
بالرغم من توافرها علي كل شروط الراحة والنظافة وهي مربوطة 
يف  التخطيط  غياب  يؤكد  الذي  .األمر  واملاء  الكهرباء  بشبكتي 
على  فائدة  بدون  ماليير  عليها  صرفت  التي  املشاريع  هذه  إجناز 

املواطن . 
عبداهلل مجبري

إليزي
اإلقراء ووسائل إنجاحه في 
المدارس القرآنية  في ملتقى 

وطني 
يف  والتدرج  املنت  يف  التحكم  وأسس  اإلقراء  آليات  تشكل 
لتحسني  الوالئية  اإلقراء  هيئة  يخدم  ملا  بشرحها  بدءا  أحكامه 
دراسي   ليوم  موضوع  ازجر  إقليم  يف  املنهج  هذا  وترقية  القراءات 
بديوان  اليزي  لوالية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية  تنظمه 
مؤسسات الشباب ابتداء من 25 إلى غاية 27 من الشهر اجلاري 
ويهدف أساسا إلى االحتكاك مع ذوي اخلبرة  وأهل االختصاص 

ملا تعانيه املنطقة من ضعف يف هذا املجال .
اليوم الدراسي يستضيف دكاترة ومختصني وأساتذة موجزين 
عدة  سيشهد  أين  الواليات  مختلف  من  قادمني  القراءات   يف 
دائرة  أيضا  يشمل  وكما  الوالية  ضيوف  تنشيط  من  مداخالت 
مختلف  وتتناول  الوالية  شمال  الدبداب  وبلدية  اميناس  عني 
اللوامع  املرتقبة محاضرات و مداخالت من منت ذري  اجللسات 
حفظا وشرحا لغرض النهوض يف مجال القراءات على املستوى 
وإعطاء  القرآنية   املدارس  يعانيه من نقص يف مختلف  ملا  احمللي 
قاعدة متينة مبنية على أسس صحيحة  لكون اجلزائر واحدة من 
بني الدول الرائدة يف هذا التخصص أين صنعت بصمتها يف عديد 

احملافل الدولية مؤخرا.
براهيم مالك  

عين صالح 

توقف األشغال بمسجد الشهداء والسكان يطالبون بالدعم



09السنة 01 - العدد 95 - االحد 01جمادى الثانية1441 هـ - 26 جانفي2020م
أخبار الجنوب

احلملة )املرحلة  هذه  تستهدف 
التلقيح،  بروتوكول  يتضمنها  الثانية( التي 
والتي  من 4 أشهر(،  واملاعز )أزيد  األغنام 
يقدر تعداد رؤوسها بـ 25.000 رأس، حيث 
يهدف هذا التلقيح ”املجاني” إلى تعزيز مناعة 
غرداية  بوالية  الصغيرة  املجترات  من  املواشي 
يشرف  التي  العملية  وهي  الداء،  هذا  ضد 
الذين  اخلواص،  من  نحو 30 بيطريا  عليها 
أوضح  كما  العمومية،  السلطات  اعتمدتهم 

الطبيب البيطري طارق رزوق.
لهذه  احلسن  السير  ضمان  أجل  ومن 
شهر  منتصف  انطلقت  كانت  التي  العملية 
على  الفالحية  املصالح  اجلاري، عملت  يناير 
إشراك جميع الفاعلني املعنيني، سيما املربون، 
للفالحني  الوطني  واالحتاد  الفالحة  وغرفة 

اجلزائريني، يضيف املتحدث.
ويكمن الهدف من هذه احلملة يف القضاء 
على طاعون املجترات الصغيرة األكثر عدوى، 
من  اآلالف  مئات  مداخيل  على  واحملافظة 

العائالت باملناطق الريفية.
لهذه  لقاح  جرعة  توفير 200 ألف  ومت 
الثانية ”من أجل تعزيز مناعة  الوقائية  احلملة 

مواشينا’’، يضيف نفس املصدر.
وباملوازاة مع ذلك، فقد أُطلقت عبر الوالية 
أيضا مطلع السنة اجلارية، حملة مماثلة لتلقيح 
وداء  القالعية  احلمى  مرض  ضد  األبقار 
ملكافحة  االستباقية  احلملة  إطار  يف  الكلب 
بياطرة  بإشراف  احليوانية،  األمراض  تلك 

املصالح الفالحية.
األولى،  بالدرجة  العملية  هذه  وتهدف 
األبقار  رؤوس  مجموع  مناعة  تعزيز  إلى 
عن  للكشف  فرصة  تشكل  كما  بالوالية، 
عالج  ومباشرة  أخرى،  حيوانية  أمراض 

الطفيليات الداخلية واخلارجية لألبقار وغيرها 
التي  الكالب  األليفة، خاصة  احليوانات  من 
مت  مثلما  املربني،  إسطبالت  داخل  تعيش 
األبقار  الوقائية  العملية  هذه  ومتس  شرحه. 
احلمى  داء  فوق ضد  فما  من شهرين  الوليدة 
القالعية، وأخرى ألكثر من 6 أشهر ضد داء 

الكلب، يضيف املتحدث.
لهذه  احلسن  السير  ضمان  وبغرض 
التي  الوالية  بهذه  األبقار  احلملة لكل قطعان 
تشتهر بكونها ‘’حوض احلليب’’ يف اجلنوب، 
مجموع  إقحام  إلى  الفالحية  املصالح  عمدت 
الفاعلني املعنيني، سيما املربون ومصالح غرفة 
الفالحة واالحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني 

وكذا منتجو احلليب، كما ذكر السيد زروق.
تلقيح  حول  حتسيسية  حملة  وأُطلقت 
لفائدة  لشرح  واإلبل،  واملاعز  واألغنام  األبقار 
طريق  عن  املواشي  حماية  أهمية  املربني 

الوضعية  أن  البيطري  الطبيب  وأكد  التلقيح. 
غرداية، ”مقبولة”،  بوالية  للمواشي  الصحية 
وقائيا  جهازا  أن  إلى  الوقت  نفس  يف  مشيرا 
األمراض  ضد  واإلنذار  الصحية  لليقظة 
بلديات  بكل  مفّعال  اليزال  احليوانية، 
من  املتخذة  الوقائية  التدابير  لتدعيم  الوالية، 
لقطعان  الصحية  السالمة  على  احلفاظ  أجل 
احليوانية.  األمراض  مختلف  ضد  املواشي 
مراقبة  أجل  من  اإلجراءات  كافة  واتُّخذت 
الوالية  هذه  بإقليم  املتواجدة  املواشي  مجموع 
الشاسعة، التي تتميز بتنقل قطعان املواشي، 

مثلما أشير إليه.
وحتصي والية غرداية ثروة حيوانية تتمثل 
و158 ألف  األغنام،  من  رأس  يف 362 ألف 
األبقار،  من  و4006 رؤوس  املاعز،  من  رأس 
من  و11350 رأسا  حلوب  بقرة  منها 4 آالف 

اإلبل.

أزيد من 30 بيطريا يسهر على العملية بغرداية 

 انطالق عملية تلقيح الحيوانات
 من أمرض المجترات  الصغيرة

حي بامنديل بورقلة
المطالبة بمعالجة مشكلة صعود 

مياه الصرف الصحى
لورقلة(،  الغربية  بامنديل )الضاحية  حي  من  مواطنون  نظم 
الصرف  مياه  صعود  مشكلة  مبعاجلة  للمطالبة  احتجاجية  وقفة 
الصحي ومطالب اجتماعية أخرى، حسبما لوحظ، وأقدم احملتجون 
على غلق الطريق املؤدي إلى مؤسسة الردم التقني الواقعة بنفس 
املنطقة، معبرين عن انشغالهم امللح يف التكفل ”العاجل” مبشكلة 
صعود مياه الصرف الصحي التي تسببت - حسبهم- يف ”تضرر 
األمراض  يف ”انتشار  أيضا  مخاوفهم  وعن  املنازل”،  من  العديد 

املتنقلة عن طريق احلشرات”.
املطالب  أن   ، ميلودي  الدين  عز  املدني  املجتمع  ممثل  أوضح 
التي رفعها السكان منذ شهور للسلطات احمللية، تتعلق بـ»حتسني 
الظروف املعيشية عموما”، كما طالب هؤالء املواطنني بتوفير املرافق 
يعرف -حسبهم- ”تزايدا” يف  الذي  السكني  احلي  بهذا  احليوية 
الكثافة السكانية.  من جهته، طمأن رئيس دائرة ورقلة، إبراهيم 
بالتكفل  السكان،  املكان،  عني  إلى  تنقل  الذي  بوشاشي، 
عملية ”استعجالية” بغالف  إعداد  خالل  من  االنشغال  بهذا 
احلاصلة  األعطاب  لتصليح  موجه  دينار،  قدره 12 مليون  مالي 
إلى  األشغال  أسندت  حيث  الصحي،  الصرف  مياه  قنوات  يف 

مقاولة ”ستشرع يف األشغال فورا
مروى.م

دورة تكوينية لفائدة مرّبي النحل
يواصل املجلس املهني املشترك ملربي النحل ومنتجي العسل 
الشعبة؛  مهنّيي  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  بسكرة،  بوالية 
الكم  حيث  من  اإلنتاج  مستوى  ورفع  املهارات،  تطوير  بهدف 

والكيف.
األسبوع  بأن  مصمادة،  أحمد  املذكور  املجلس  رئيس  وأفاد 
بتربية  تتعلق  متخصصة،  تكوينية  دورة  تنظيم  شهد  الفارط 
مؤكدا  النحل،  تربية  يف  مهمة، حسبه،  عملية  وهي  امللكات، 
أن املربي غير امللم بعملية تربية امللكات، ال يستطيع تطوير منحله 

وعمله نحو األفضل.
املقاييس”.  بكل  ناجحة  الدورة ”كانت  أن  إلى  وأشار 
مساهمة  عن  فضال  املربني،  من  معتبر  عدد  فيها  شارك  وقد 
للمناطق  التقني  واملعهد  اجلافة  للمناطق  العلمي  البحث  مركز 
املهني.  التكوين  مبركز  اإلطارات  اجلافة ”إيتيداس” وبعض 
ولفت إلى أن الدورة أشرف عليها املعهد الوطني لتربية احليوانات 
مجهودا  بذل  الذي  خنفر  عمار  املهندس  ونشطها  الصغيرة، 
تخللتها  دام 3 أيام،  النشاط  أن  إلى  مشيرا  املربني،  تكوين  يف 
أعمال نظرية وأخرى تطبيقية يف هذا التخصص، وأن املتربصني 
سيستثمرون املعارف واملهارات املكتسبة يف الدورة لتحسني تربية 

النحل وتطوير املردود.

النعامة
تمارين تكوينية في اإلسعاف 

واإلنقاذ
ُشرع يف تنفيذ متارين تكوينية مؤخرا، من قبل عناصر احلماية 
يف  واإلنقاذ  اإلسعاف  تدخالت  حتاكي  النعامة،  بوالية  املدنية 
حاالت حدوث أخطار مختلفة، حسبما علم من املديرية الوالئية 
للمصالح. تخص العملية التي بادرت بها املديرية العامة للحماية 
التدخل  مجاالت  أشهر،  ثالثة  مدار  على  وتستمر  املدنية، 
أثناء  واإلنقاذ  خطيرة،  مواد  ونقل  مرور،  حوادث  وقوع  حالة  يف 
حدوث فيضانات وحاالت غرق داخل اآلبار، إضافة إلى التدخل 
أو  املركبات  ويف  مغلقة،  أماكن  داخل  حرائق  نشوب  حالة  يف 
االختناق بالغازات السامة وغيرها، كما أوضحت الهيئة. تندرج 
الرئيسية  التمارين حلوادث افتراضية، ينفذها أعوان الوحدة  هذه 
والوحدات الثانوية مبختلف البلديات، خالل فترات ليلية ونهارية 
املتواصل  التكوين  إطار  يف  الوحدات،  مقرات  وخارج  وبداخل 
يف  واملواجهة  التدخل  طرق  وتطوير  مهاراتهم،  وحتسني  لألعوان 
هذه  إجراء  أن  مفيدا  املصدر،  وفق  مختلفة  أخطار  حال حدوث 
التمارين يهدف إلى ضمان السير اجليد جلهاز اإلنقاذ واإلسعاف 
لكل وحدة، عالوة على تقييم قدرات التدخل والعتاد، كما أشير 

اليه.

انطلقت  حاليا حملة التلقيح االستدراكية ضد طاعون المجترات الصغيرة والحمى القالعية وداء الكلب الذي يصيب المواشي، في 
ظروف ”حسنة ”عبر كافة مناطق والية غرداية.

ورقلة
إدراج 6 تخصصات جديدة في التكوين المهني

مبدونة  جديدة  تخصصات  ستة  أدرجت 
املهنيني  والتعليم  التكوين  قطاع  يف  التكوين 
فبراير 2020،  لدورة  حتسبا  ورقلة،  بوالية 
أول  القطاع،  مصالح  من  استفيد  حسبما 
التخصصات  تلك  فتح  يأتي  اإلثنني.  أمس 
الطبية  النباتات  زراعة  بينها  من  جند  التي 
وحتويل  النخيل  وزراعة  واألعشاب  والعطرية 
التمور وغيرها، يف إطار عملية تنويع عروض 
التكوين وإدراج تخصصات مطلوبة بكثرة من 
أكبر  فرصا  أمامهم  تفتح  املترشحني،  طرف 

للتشغيل، مثلما جرى شرحه.
الصدد،  هذا  يف  سيتم 
جديدة  بيداغوجية  توفير 7804 مناصب 
التكوين  منط  بني  تتوزع  املتربصني،  لفائدة 
اإلقامي )1775 منصبا(، منها 200 منصب 
املسائية،  الدروس  طريق  عن  التكوين  يف 
طريق  عن  التكوين  يف  و200 منصب 
عن  بالتكوين  األمر  يتعلق  كما  املعابر، 
التمهني )2629 منصبا(،  طريق 
التأهيلي )1.970 منصبا(،  والتكوين 

لفائدة  مخصصا  منها )1425 منصبا 
إلى  باإلضافة  البيت(،  يف  املاكثة  املرأة 
طرف  من  مخصصا  توفير 430 منصبا 
املؤسسات اخلاصة املعتمدة، و1000 منصب 

يف إطار التكوين عن بعد.
يسهر على تأطير املتربصني 610 أساتذة، 
املهني،  التكوين  يف  بينهم 304 أساتذة  من 
والتعليم  التكوين  و128 أستاذا متخصصا يف 
املهنيني )رتبة أولى(، و178 أستاذا متخصصا 

يف التكوين والتعليم املهنيني الرتبة الثانية.

ورقلة
10 شاحنات جديدة لجمع النفايات المنزلية 

دعمت حظيرة بلدية ورقلة بـ10 شاحنات 
ومعدات  املنزلية  النفايات  جلمع  جديدة 
إلى  الرامية  احمللية  اجلهود  إطار  يف  أخرى، 
احملافظة على نظافة احمليط، كما أفاد به، رئيس 

املجلس الشعبي لنفس البلدية.
انشغاالت  صلب  يف  احمليط  نظافة  تأتي 
تكثيف  مما ”يتعني  احمللية،  اجلماعة  مسؤولي 
أجل  من  املدني،  املجتمع  بإشراك  اجلهود، 
التي  املسألة  بهذه  أفضل  وتكفل  تعاون 
تشكل أبرز االنشغاالت اليومية لسكان بلدية 
مختلف  عبر  نظيفا  محيطا  يضمن  مبا  ورقلة، 
لـ»وأج”،  صرح  مثلما  السكنية”،  األحياء 

هامش  على  عزي،  بكر  أبو  البلدية  رئيس 
للبلدية.     يف  الوطني  باليوم  االحتفاالت 
تعمل  اجلديدة،  الطاقات  استعمال  مجال 
البلدية على تعميم استخدام الطاقة الشمسية 
باملؤسسات  السيما  القطاعات،  مختلف  يف 
مجمعني  جتهيز  قريبا،  سيتم  حيث  التربوية، 
نفس  يضيف  النظيفة،  الطاقة  بهذه  مدرسني 
سوق  إجناز  مشروع  أيضا  وبرمج  املنتخب، 
للسيارات وآخر للمواشي بإقليم بلدية ورقلة، 

حسب نفس املتحدث.
نوعية’’ من  ورقلة ‘’قفزة  بلدية  شهدت 
والتكفل  العمومية  اخلدمة  حتسني  حيث 

عصرنة  بعد  السيما  سكانها،  بانشغاالت 
تلك اخلدمات، من بينها الرقمنة وفتح الشباك 
اإلدارية،  الوثائق  الستخراج  اإللكتروني 

استنادا إلى املصدر نفسه.
حملت  التي  املناسبة،  بهذه  نظم 
وآفاق”،  حتديات  احمللية..  شعار ”التنمية 
معرض إعالمي بدار الثقافة ”مفدي زكريا” يف 
التنموية  البرامج  مختلف  حول  الوالية، 
املوجهة لفائدة بلدية ورقلة، من بينها مشاريع 
فضال  العمومية،  واإلنارة  العمرانية  التهيئة 
عن حمالت التشجير والنظافة ومعرض لصور 

تاريخية حول هذه املدينة العريقة.
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بـــلقاسم.ج

املشاكل  لتفادي  احلملة  هذه  وتأتي 
أحياء  معظم  فيها  تغرق  كانت  التي 
النقاط  ضمن  املسجلة  البلدية،سيما 
السوداء وما ينجر عنها من فيضانات وقطع 
البالوعات.يف هذا  انسداد  للطرقات جراء 
مصلحة  من  زايدي  السيد  الصدد،قال 
والتطهير  النظافة  مصالح  النظافة،باشرت 
ببجاية عمليات،تستهدف جميع املجاري 
مستوى  على  املوجودة  الصرف  وقنوات 
السكنية،وهذا  والتجمعات  األحياء 
حتسبا حللول فصل الشتاء وتفادي حدوث 
فيضانات،حيث مّت إجناز عدة عمليات جلهر 
مجاري مياه األمطار،ومّست العملية جميع 
مت  الصحي،وقد  الصرف  وقنوات  املجاري 
والبشرية  املادية  اإلمكانيات  كل  تسخير 
إجراء  إلى  باإلضافة  وعتاد،  عمال  من 
غرار  الصلبة،على  النفايات  إزالة  عملية 
علب البالستيك والقارورات،والتي كثيرا 
وقنوات  املجاري  انسداد  يف  تتسّبب  ما 
أعدت  األمطار.وقد  تساقط  مع  الصرف 
طوارئ  مخطط  املعنية  املصالح  مختلف 
القطاعات  سبتمبر،مبساهمة  شهر  خالل 
الري  من  كل  مديريات  احلضرية،ومنها 

والتجهيزات  والسكن  والتعمير،البناء 
والتسيير  الترقية  ديوان  العمومية، 
واملصالح  العقارية  العقارى،الوكالة 
للبلديات،بهدف التصدي  التابعة  التقنية 
حتديد  مّت  كما  الفيضانات،  ألخطار 
بالتدخل،وكذا  املعنية  واألطراف  املناطق 
تسخر  التي  والبشرية  املادية  اإلمكانات 
هذا  ضبط  مّت  فيضانات.وقد  لوقوع  حتسبا 
التحقيقات  نتائج  ضوء  على  املخطط 
أسباب  بتحديد  سمحت  امليدانية،التي 

الفيضانات على مستوى أحياء املدينة
النقاط  إحصاء  ،وبالتالي 
على  التدخل  مناطق  السوداء،وحتديد 
تعرف  التي  السكنية  األحياء  مستوى 
املبرمجة  التدخالت  حضريا.هذه  توسعا 
التي ستسهر على متابعة تنفيذها حسب 
ممثلني  مختلفة،تضم  جلان  املعد  املخطط 
ومصالح  والبيئة  املدنية  احلماية  عن 
وتنظيف  البالوعات  الوالية،لصيانة 
وتهيئة  واألوحال،  األتربة  من  الشوارع 
مجارى مياه األمطار،كما تساهم مكاتب 
مبشكل  التكفل  سبل  لتحديد  الدراسات 
اآلثار  االعتبار  بعني  الفيضانات،واألخذ 
العمراني  التوسع  مخطط  عن  املتربة 
سقوط  أدى  فقد  بالوالية.وللتذكير، 

كميات من األمطار املعتبرة، التي شهدتها 
وقوع  إلى  املاضية،  السنة  بجاية  والية 
على  البالوعات  انسداد  بسبب  فيضانات 
ذلك  يف  مبا  األحياء  من  العديد  مستوى 
يف  الوضعية  هذه  الوالية.وأدت  عاصمة 
الطرق  من  العديد  عبر  كلي  شلل  وقوع 
من  تعبر  الذي  الشريان  مبثابة  تعد  التي 
خالله مئات السيارات على غرار طرقات 
حيث  وإحدادن،  طوبال،احلرية،  أحياء 
األمر  املنازل،  من  العديد  املياه  غمرت 
الذي دفع باملواطنني إلى مناشدة السلطات 
السريع،والقيام  التدخل  أجل  من  احمللية 
حلول  قبل  البالوعات  تنظيف  بعمليات 
حجم  إلى  بالنظر  الشتاء،وذلك  فصل 
ذلك،  عن  تنجم  التي  الكبيرة  اخلطورة 
إلى  كوارث،  يف  تتسبب  قد  والتي 
ودعت  املرور.هذا  حركة  انقطاع  جانب 
للتحلي  للمواطنني  اجلمعيات  من  العديد 
غياب  مشكل  إن  املسؤولية،حيث  بروح 
وشبكات  البالوعات  وانسداد  النظافة 
الرمي  خالل  من  الصحي،يكون  الصرف 
الطرقات،وعدم  يف  للفضالت  العشوائي 
احترام مواقيت رميها واألماكن املخصصة 
املياه  جريان  إعاقة  يف  يساهم  ما  لها،وهو 

بصفة عادية يف فصل الشتاء.

أخبار البليدة
تسجيل أكثر من  400 إصابة بداء السل

سجلت  املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بأوالد يعيش بوالية 
البليدة ارتفاعا كبيرا يف حاالت اإلصابة بداء السل، خالل السنتني 
املاضيتني، أين  جتاوزت 400 حالة عند نهاية سنة 2019 ، وهو 
ويوجهون  اخلطر،  ناقوس  يدقون  واألخصائيني  األطباء  جعل  ما 
الدعوة  للتشخيص املبكر واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للحد من 
انتشار هذا املرض. وحسب الدكتورة بوراس فتيحة متخصصة يف 
األمراض التنفسية و السل باملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية بأوال 
عدم  أن  وذكرت   ،    2019 سنة  حالة   426 أنه سجلت  يغيش 
عملية  من  يعقد  للتشخيص  الذهاب  وعدم  املرض  مبخاطر  الوعي 
مكافحة املرض، بالرغم من وجود برنامج وطني على مستوى كل 

املؤسسات الصحية للعالج .

203 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى الزبائن
البليدة، عن  الكهرباء والغاز لوالية  كشف تقرير مديرية توزيع 
ارتفاع يف قيمة الديون غير احملصلة عل الزبائن سنة 2019 ، حيث 

ارتفعت بنسبة 16 %  ، وبلغت قيمة الديون 203 مليار سنتيم.
سجل  الزيارة  هذه  أن  ماضي  حسني  املؤسسة  مدير  وحسب  
ألول مرة مقارنة بالسنوات املاضية ، وهي مستحقات على الزبائن 
يف  املؤسسة  أدخل  ما  وهذا  واخلواص،   والشركات  واملؤسسات 
عجز، وأثر سلبا على االستثمارات ، ويبقى احلل يف حتصيل هذه 
املستحقات هو اللجوء إلى العدالة  ومقاضاة  أصحاب الديون ، من 
جهة أخرى كشف ذات املصدر عن فتح وكالتني جتاريتني ملؤسسة 
توزيع الكهرباء والغاز بوالية البليدة يف سنة 2020 ، وذلك بكل من 
بوعينان ، وبوقرة من أجل تقريب و تسهيل عملية دفع  مستحقات 

االستهالك على الزبائن.

حجرات الدراسة بثانوية ابن رشد أشبه 
بغرف  التبريد

نظم تالميذ وأساتذة بثانوية ابن رشد بالبليدة،  نهاية األسبوع 
املاضي، وقفة احتجاجية، للمطالبة بتوفير وسائل التدفئة باملؤسسة 
التبريد ،  ، بعد ما حتولت احلجرات الدراسية إلى ما يشبه غرف 
خاصة مع  انخفاض كبير يف  دراجات احلرارة هذه األيام، واألجواء 
جبال  مرتفعات  عليها  تطل  التي   ، املنطقة  تشهدها  التي   البارة 
والتركيز  الدراسة  مزاولة  املستحيل  من  بات  حيث   ، الشريعة 
كون  من  وتأسفوا  القائم،  الوضع  ظل  يف  الدراسي،   للتحصيل 
البليدة،  مبدينة  التربوية  املؤسسات  أقدم  بني  من  تعد  املؤسسة 
وعرفت منذ سنتني فقط أشغال التهيئة، دون وضع جتهزات التدفئة 
غاية  إلى  موقفهم  من  بالتصعيد  وهددوا  الدراسية،  باحلجرات 

احلصول على مطلبهم بتوفير وسائل التدفئة باملؤسسة.

تعيين مواقع سكنات 235 سكنا بحمام ملوان
قامت  اللجنة الدائرية للسكن ببوقرة رفقة مصالح ديوان الترقية 
القرعة  عملية  بإجراء  أمس  أول   ، بالبليدة  العقاري   والتسيير 
لتعيني مواقع سكنات املستفيدين من حصة 235 سكن اجتماعي 
موزعة منذ عدة أشهر ببلدية حمام ملون ، العملية متت يف حضور 
املستفيدين ، أين مت حتديد 190 سكن ببلدية مفتاح، والبقية ببلدية 
حمام مروان ، يف انتظار تسليم مفاتيح الشقق على املستفيدين بعد 

إمتام اإلجراءات اإلدارية.

توقيف 3 أشخاص وحجز 270 
قرصا مهلوسا

متكنت مصالح الدرك الوطني بدائرة موزاية بالتنسيق مع نظيرتها 
بدائرة العفرون بوالية البليدة، نهاية األسبوع املاضي، من توقيف 
املتاجرة  بتهمة  و31 سنة   20 ما بني  أعمارهم  تتراوح  3 أشخاص 
 270 بحوزتهم  مت حجز  أين   ، الشباب  وسط  املهلوسات  وترويج  
قرص مهلوس من مختلف األنواع ، يف انتظار تقدمي املوقوفني أمام 

النيابة املختصة.
جمعها : أيوب بن تامون

 تفاديا لحدوث فيضانات خالل تساقط األمطار 

حملة لتنظيف المجاري واألقبية بمدينة بجاية
جّندت مصالح بلدية بجاية كل اإلمكانيات المادية والبشرية لتنظيف المجاري واألقبية، على مستوى الشوارع واألحياء 

تحسبا لموسم الشتاء،بالتنسيق مع مصالح الطرقات.

سبقاق  ببلدية  بوزرطالة  جتمع  يشهد 
استحداث  بعد  كبيرا  عمرانيا  توسعا 
مقابل  به  السكنية  األحياء  من   العديد 
بعض  يف  فادح  لنقص  سكانه   تسجيل 
رغم  القاعدية  والهياكل  اخلدماتية  املرافق 
الرابط   47 رقم  الوطني  الطريق  به  مير  أنه 

بني االغواط والبيض .
منها انعدام مكتب بريدي وعدم إجناز 
وكالة  طرف  من  املسجلة  الريفية  الوالدة 
التنمية االجتماعية وسددت البلدية نسبة 
10 باملائة من تكلفة املشروع منذ سنوات 
للبلديات  يتنقلون  السكان  يبقى  ،حيث 
املجاورة للعالج أو قضاء حاجاتهم البريدية  
بتسجيل  يطالبون  التعليم  مجال  ويف   ،
عددهم  يتزايد  الذين  ألبنائهم  متوسطة 

البلدية للدراسة  سنويا ويتنقلون يوميا ملقر 
يف ظروف قاسية .

القدمية  االحياء  سكان  ويطالب 
واجلديدة التي تضم 358 سكن إضافة إلى 
السكنات القدمية  ببرمجة عمليات للتزين 
من  تعاني  التي  الشوارع  وتهيئة  احلضري 
وضعية  وتردي  واألوحال  املياه  برك  جتمع 
الوادي بني  فوق مجرى  ممر  الطرق ،وإجناز 
لتسهيل  القدمية  واألحياء   اجلديد  احلي  
حركة املواطنني ،وربط احلي اجلديد الذي 
والكهرباء  الغاز  بشبكة  عائلة   150 تقطنه 
العزلة  لفك  النقال  الهاتف  شبكة  وتوفير 

عنهم .
املاحلة  جتمعات  سكان  ويطالب 
مسالك  بفتح  وتبودة  اخلضراء  واخلاشة 

وتسهيل  عنهم  العزلة  لفك  وتعبيدها  
وصول وسائل النقل إليهم .

يناشدون  التجمع  شباب  جهتهم  من 
اجلهات الوصية بإجناز احملالت املهنية العشر 
الستغاللها  للتجمع  مبرمجة  كانت  التي 
يف ممارسة بعض األنشطة التجارية خاصة 
وأن التجمع يعرف حركة مرور كثيفة على 

الطريق الوطني 47 .
ميلودي  البلدي  املندوب  وحسب 
محمد أن التجمع استفاد من 358 سكن 
الشبكات  ربطها بكل  208 مت  ريفي منها 
ومدرسة  عالج  وقاعة  بلدي  فرع  ومن 
عمليات  تسجيل  سيتم  نقائص  وهناك 

للتكفل بها .
ع. نورين

تجمع بوزرطالة باألغواط
مطالب بإنجاز مرافق خدماتية وإنشاء  متوسطة



11
آشهار

:



12
أخبار الرياضات

السنة 01 - العدد 95 - االحد 01جمادى الثانية1441 هـ - 26 جانفي2020م

حكيم مدان:

 فرصتنــا كبيــرة لبلـــوغ  فرصتنــا كبيــرة لبلـــوغ 
المونديـال للمـرة الخامـسةالمونديـال للمـرة الخامـسة

بعد تألقه ضد رين

آدم أونـاس يصعق الفرنسيين
رد الدولي اجلزائري آدم أوناس، بطريقته اخلاصة على اإلنتقادات التي يتعرض لها بشكل ُمستمر من طرف 
الفرنسيني، منذ بداية املوسم وقدم صاحب القدم الُيسرى، ُمستوى مميز خالل تعادل ناديه نيس أمام نظيره رين 

بهدف يف كل شبكة، وأختير رجال للقاء وحتصل صاحب املُراوغات السحرية، على عالمة 7/10 من طرف 
جريدة “ليكيب«، والتي أكدت بأن اجلناح الطائر انتفض بعد طول إنتظار...ُيذكر بأن جنم نابولي السابق، 

عجز عن تقدمي اإلضافة خالل الشطر األول من الليغ 1 بسبب اإلصابات التي تعرض لها.

فضيــل  الســابق  الدولــي  املدافــع  اعتبــر 
مغاريــة، بــأن املنتخــب الوطنــي جتنــب مجموعــة 
املــوت، بعــد وقوعــه إلــى جانــب منتخبــات 
مشــيرا  وجيبوتــي،  النيجــر  فاســو،  بوركينــا 
ــق  ــأن أشــبال بلماضــي يف طري ــرى ب ــه ي ــى أن إل
مفتــوح نحــو التأهــل إلــى الــدوري التصفــوي 
ــا  ــر 2022، عندم ــال قط ــل ملوندي ــر املؤه األخي
قــال:« لقــد تفادينــا الوقــوع يف مجموعــة املــوت، 
ــب  ــة املنتخ ــت يف مصلح ــة كان ــأن القرع وأرى ب
ــة اآلن،  ــى غاي الوطنــي، لكــن ال شــيء أجنــز إل
خاصــة وأننــا ســنكون علــى موعــد مــع تنقــالت 
إلــى منتخبــات مجهولــة، رغــم أن اخلضــر يف 
الفتــرة األخيــرة أصبحــوا يســافرون جيــدا خــارج 
ــودة بعــدة انتصــارات،  ــن الع ــوا م ــار، ومتكن الدي
وكل هــذا راجــع إلــى العمــل الكبيــر، الــذي 
ــاء  ــي، وأعض ــال بلماض ــدرب جم ــه امل ــوم ب يق
طاقمــه املســاعد«.  وأضــاف أســطورة النــادي 
االفريقــي التونســي الســابق :«الشــيء اإليجابــي 
حاليــا يف إفريقيــا هــو أن نوعيــة أرضيــة امليــدان يف 
جــل البلــدان تغيــرت، وأصبحــت جيــدة مقارنــة 

ــا نعانــي كثيــرا، وهــو عامــل  بالســابق، أيــن كن
أقــوى  الذيــن ينشــطون يف  يســاعد العبينــا، 
الدوريــات األوروبيــة، وهــم متعــودون يف األصــل 
علــى خــوض املباريــات فــوق أرضيــات جيــدة«. 
وعــاد صخــرة دفــاع الشــلف إلــى املبــاراة الفاصلــة 
أمــام مصــر يف أم درمــان، التــي أهلــت املنتخــب 
عندمــا  إفريقيــا،  جنــوب  ملونديــال  الوطنــي 
ــو أن  ــار ه ــا يجــب أخــذه بعــني االعتب ــال:« م ق
التصفيــات اآلن أصبحــت أكثــر تعقيــدا، حيــث 
ال ميكــن ملتصــدر املجموعــة التأهــل مباشــرة، 
وســيكون مجبــرا علــى خــوض لقــاء فاصــل، وهو 
مــا يذكرنــي باللقــاء الشــهير أمــام منتخــب مصــر 
يف أم درمــان، لكــن ذلــك حــدث بعــد خســارتنا 
ــاراة ســد، بعــد أن  ــكاف ملب يف القاهــرة وجلــوء ال
ــد النقطــي مــع  ــات بنفــس الرصي ــا التصفي أنهين
ــع  ــل م ــل التعام ــا يجع ــو م ــر، وه ــب مص منتخ
كل مبــاراة بجديــة ضــروري«. وختــم النجــم 
 1986 مكســيكو  مونديــال  يف  شــارك  الــذي 
تصريحاتــه بالقــول:« بالنســبة لــي هنــاك مشــكلة 
وتكمــن  الوطنــي،  املنتخــب  تواجــه  وحيــدة 

بعد أن أبدى جاهزية كبيرة
مدرب نيوكاسل يثنى على بن طالب

أشاد ستيف بروس، ُمدرب نادي نيوكاسل، بالوافد اجلديد على تشكيلته، الدولي اجلزائري نبيل بن طالب 
واجلاهزية التي أظهرها يف التمارين وصّرح التقني البريطاني :«حصتان كانتا كافيتني، لكي أقتنع بأننا قمنا بصفة 
ناجحة على جميع األصعدة، نبيل سيدخل املُنافسة بصفة ُمباشرة« وأضاف :«عندما ُتشاهده يف التدريبات، 
ال ميكن أن تصدق بأنه بقي دون لعب خالل األشهر املاضية، وأنا سعيد بفورمته احلالية«. ُيشار بأن متوسط 
امليدان، إلتحق بصفوف “املاكبايز«، على شكل إعارة ملدة 6 أشهر مع أفضلية الشراء، قادما من شالك 04 

أكد حكيم مدان، أن قرعة تصفيات 
نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، 

كانت رحيمة باملنتخب الوطني 
اجلزائري بعدما أوقعته يف 

مجموعة يف املتناول وأشار بأن 
اخلضر مرشحون، على الورق، 

لتجاوز املجموعة األولى 
والتأهل إلى املباراة الفاصلة 

التي ستكون حاسمة يف 
طريق كتيبة محاربي الصحراء 

نحو احملفل الكروي العاملي 
للمرة اخلامسة يف تاريخ الساحرة 

املستديرة اجلزائرية، والذي اعتبره 
الهدف الرئيسي للمنتخب وكل الشعب 

اجلزائري إال أنه باملقابل، شدد على ضرورة 
احترام املنافسني والتعامل بحذر مع كل املباريات، 

خصوصا املواجهات التي سيخوضها األفناك يف 
األدغال اإلفريقية التي تعرف ظروفا خاصة كما كشف 
محدثنا أن كل الظروف مهيأة ألبطال إفريقيا من أجل 

دخول التصفيات بكل قوة وتفادي أي مفاجأة غير 
سارة، وصرح مدان قائال: “القرعة كانت رحيمة بنا 
بعدما جنبتنا مواجهة منتخبات كبيرة، املجموعة يف 

متناول اخلضر فنحن أبطال إفريقيا’. 
وواصل :«ولكن يجب علينا احلذر 

فمنتخب بوركينافاسو قوي 
ومنتخبا النيجر وجيبوتي يجب 
احترامها ألننا نعرف الظروف 
يف أدغال إفريقيا«. مضيفا: 

“ال يجب علينا أن نتسرع 
ونفكر من اآلن يف الدور 

الفاصل، علينا أن نحترم 
كل املنافسني وأخذ العبرة 

من كاس إفريقيا األخيرة 
بعدما فاجأ منتخب مدغشقر 

اجلميع وقدم مستوى كبيرا ووصل 
إلى الدور ربع النهائي وهو الذي لم 
يكن يتوقعه أحد«. وتابع: “تصريحات 

الناخب الوطني جمال بلماضي األخيرة كانت منطقية 
حني أكد أن الهدف األول هو التأهل إلى املونديال 
قبل التفكير يف شيء آخر، نحن متفائلون بالتأهل 

لكن علينا جتاوز دور املجموعات ثم يف املباراة الفاصلة 
سيكون لنا كالم آخر«. وختم: “كل الظروف متوفرة 

للمنتخب لتحقيق هدفنا وهدف الشعب اجلزائري 
مبشاركة خامسة يف املونديال«.

الالعب الدولي السابق فضيل مغارية:

القرعة كانت رحيمة بالخضر وعلينا استغالل الفرصة 

بعد تماثله للشفاء

باليلـي يندمج في تدريبات األهليباليلـي يندمج في تدريبات األهلي
تعافى النجم الدولي اجلزائري لفريق “أهلي جدة« السعودي “يوسف باليلي« من االصابة التي عانى منها 

مؤخرا...احلساب الرسمي لألهلي على موقع التواصل االجتماعي “تويتر« نشر صورة ابن والية وهران من 
احلصة التدريبية األخيرة وأرفق احلساب الصورة بعبارة:«يوسف باليلي شارك يف احلصة التدريبية بعد غيابه عن 

مواجهة الرائد بسبب اإلصابة«.

le10 sport على ذمة موقع

البي.أس.جي ال يريد سليمانـــيالبي.أس.جي ال يريد سليمانـــي
فند موقع le10sport الفرنسي خبر إهتمام فريق باريس سان جيرمان بالالعب الدولي اجلزائري إسالم 

سليماني من أجل التعاقد معه خالل امليركاتو الشتوي احلالي وجلب سليماني إهتمام العديد من األندية 
األوروبية، على غرار مانشستر يونايتد، توتنهام، اإلنتر وفند موقعle10sport خبر إهتمام الفريق الباريسي 

بالالعب السابق لشباب بلوزداد، دون الكشف عن مصدره الرسمي داخل النادي.

بيرناردو سيلفا يعتبره خارقا للعادة 

السيتـــي ينـــزع قبعــة السيتـــي ينـــزع قبعــة 
االحتــــرام لمحــرزاالحتــــرام لمحــرز

يبدو أن حساب فريق مانشستر سيتي 
االجنليزي لم يعد يترك أي فرصة 
من أجل اإلشادة بالنجم الدولي 

اجلزائري “رياض محرز«....
حساب السيتي على موقع التواصل 

االجتماعي “تويتر«، نشر صورة 
لقائد اخلضر من احلصة التدريبية 

و التي توضح وجود محرز وسط 4 
العبني أرفقها بعبارة:«رياض محرز 
حتى يف التدريبات محاصر«. كما 

أشاد نادي “مانشستر سيتي« بالنجم 
اجلزائري “رياض محرز« الذي يضع بصمته يف 

كل مباريات فريقه يف األسابيع األخيرة ونشر حساب 
“السيتي« الرسمي عبر التويتر: “عندما تبهر مديرك 
.. رياض محرز«. وجاء أيضا: “محارب الصحراء 

رفقة دي بروين يرسمان لوحة فنية رائعة«. ولم يتوقف 
األمر عند هذا احلد بل أثنى بيرناردو سيلفا، العب 
مانشستر سيتي اإلجنليزي، على زميله يف الفريق، 

الدولي اجلزائري رياض محرز، معتبرا إياه 
العب خارق للعادة وصرح بيرناردو 

سيلفا، يف تصريح ملوقع “مانشستر 
ايفنينغ«: “محرز، كان صبورا عند 
وصوله إلى مانشستر سيتي، وهذا 

ما سمح له باإلستمتاع بفترة جيدة 
اآلن«. وأضاف: “رياض محرز 

العب خارق للعادة، يف املوسم 
املاضي، أظهر يف كل مباراة شارك 

فيها، إلى أي مدى هو جيد«. وتابع: 
“محرز حطم رقما قياسيا، من حيث القيمة 

التي وقع بها يف مانشستر سيتي، وبدأ ببطء يف 
التأقلم مع الفريق، وأسلوب غوارديوال يف كرة القدم«. 

وأردف بيرنادو سيلفا: “اإلنتقال من نادي مثل 
ليستر سيتي، أو موناكو، إلى مانشستر سيتي، يعتبر 
خطوة عمالقة، وهذا يتطلب وقت للتأقلم مع األجواء 

اجلديدة، وأسلوب اللعب، لكنها مسألة وقت فقط 
لتصل إلى املستوى الذي تريده«.

الترتيب النهائي لألندية خالل سنة 2019
44 أندية جزائرية ضمن قائمة األفضل  أندية جزائرية ضمن قائمة األفضل 400400 عالميا عالميا

عرف الترتيب األخير لألندية خالل سنة 2019، الذي تعده االحتادية العاملية لتاريخ كرة القدم 
واإلحصائيات، تواجد أربع أندية جزائرية ضمن قائمة األفضل 400 عامليا، ويتعلق األمر بكل من شباب 

بلوزداد واحتاد اجلزائر وشباب قسنطينة ونادي بارادو.
وحسب الترتيب، الذي أعلن عنه مؤخرا املوقع الرسمي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، بعد تلقيهم مراسلة 
من الهيئة الدولية، فقد جاء فريق شباب بلوزداد يف املرتبة 287 برصيد 74.5 نقطة، بعدما كان يحتل املرتبة 

645 يف 2018، فيما احتل احتاد اجلزائر املرتبة 303 برصيد 73 نقطة، بعدما كان يف املرتبة 268 يف 2018، يف 
الوقت الذي احتل شباب قسنطينة املرتبة 321 برصيد 70 نقطة، بعدما كان يحتل الصف 349 سنة 2018، 
وجاء نادي بارادو يف املرتبة 331 برصيد 68.5 نقطة يف قفزة نوعية،  بعدما كان يحتل املرتبة 1018 يف 2018.
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الــوداد  ملعقــل  خرجتــه  يف  العاصمــة  احتــاد  ســقط 
ــاراة التــي جــرت مبلعــب  ــي )3/1(، يف املب البيضــاوي املغرب
ــة اخلامســة  محمــد اخلامــس بالدارالبيضــاء، حلســاب اجلول
مــن دور املجموعــات لــدوري أبطــال أفريقيــا، ويحتــل صــن 
ــز اجلنــوب أفريقــي صــدارة املجموعــة الثالثــة، برصيــد  داون
ــم  ــي بـــ 9 نقــاط، ث ــوداد يف املركــز الثان ــه ال 10 نقــاط، يلي
ــداف  ــجل أه ــن وس ــو بنقطت ــرو أتلتيك ــر وبيت ــاد اجلزائ احت
ــينجو يف  ــع أووك وكازادي كاس ــي وبدي ــد الكرت ــوداد، ولي ال
الدقائــق )7، 24، 45(، بينمــا ســجل الهــدف الوحيــد 
لسوســطارة ربيــع مفتــاح يف الدقيقــة 78 ورغــم أن االحتــاد بدأ 
املبــاراة بطريقــة هجوميــة، حيــت أربــك الدفــاع األحمــر، إال 
ــر  ــدف األول، عب ــوة وســجل اله ــرد بق ــوداد جنــح يف ال أن ال
بديــع أووك يف الدقيقــة 7، مســتغال خطــأ يف الدفــاع، بعــد 
أن ســدد بقــوة وحــاول املســامعية الــرد علــى هــذا الهــدف، 
عبــر تســديدة اخليــراوي، فمــرت الكــرة جانبــا وضغــط 
الــوداد مجــددا، واســتغل خطــأ دفاعيــا آخــرا، حيــث 
انتــزع أووك الكــرة، وراوغ احلــارس زمامــوش قبــل أن يســجل 

الهــدف الثانــي يف الدقيقــة 24 ووجــد احتــاد اجلزائــر بعــض 
الصعوبــات مــن أجــل الوصــول ملرمــى احلــارس التكناوتــي، 
واضطــر للتهديــد مــن الكــرات الثابتــة، علــى غــرار تســديدة 
مهيــوس مــن ركلــة ثابتــة، ومــرت الكــرة محاذيــة للمرمــى 
الــودادي وقبــل نهايــة الشــوط األول، متكــن جنــم الــوداد 
كاســينجو مــن تســجيل الهــدف الثالــث مــن رأســية، 
ــة  ــدا واضحــا، مــع بداي ــرة أووك احملكمة...وب مســتغال متري
الشــوط الثانــي، أن الــوداد يحــاول مســايرة اإليقــاع دون 
جهــد كبيــر، ومــع ذلــك ســيطر علــى املواجهــة ومــع مــرور 
ــام  ــاع، أم ــن اإليق ــع م ــة، يرف ــاد العاصم ــدأ احت ــق ب الدقائ
تراجــع العبــي الــوداد وســنحت فرصــة ملفتــاح مــن رأســية، 
يف الدقيقــة 67، حيــث مــرت الكــرة فــوق املرمــى، ومتكــن 
نفــس الالعــب مــن تســجيل الهــدف األول الحتــاد اجلزائــر 
مــن رأســية يف الدقيقــة 78 وكاد مهيــوس أن يســجل الهــدف 
الثانــي الحتــاد اجلزائــر مــن رأســية يف الدقيقــة 82، لــوال تألق 
ــط  ــة وضغ ــد الكــرة بصعوب ــذي أبع ــي، ال احلــارس التكناوت
ــر  ــرة، دون أن تتغي ــق األخي ــر يف الدقائ ــاد اجلزائ ــو احت العب

اتحاد العاصمة

سقــوط مخيــب فــي رابطــة األبطــال وإقصـاء مـر

شباب بلوزداد

إجمــاع علـى جـودة صفقات 
الميركاتـــو الشتــوي

بالل دزيري )مدرب اتحاد العاصمة(:

 الهــدف المبكـر أربـك حساباتنا..!
هنأ بالل دزيري، مدرب احتاد العاصمة، الوداد املغربي بتأهله إلى ربع 
نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على فريقه )3/1(، يف اجلولة اخلامسة 

من دور املجموعات وقال دزيري، خالل املؤمتر الصحفي بعد املباراة: 
»وضعيتنا يف املجموعة كانت صعبة قبل اللقاء، يف ظل حاجتنا للفوز يف 
املباراتن املتبقيتن، ومع األسف خسرنا وأُقصينا من املنافسة، وسنركز 
على املسابقة احمللية« وواصل: »التجربة كانت مفيدة لالعبن، بعضهم 

خاض دوري األبطال ألول مرة.. هؤالء الالعبون الشباب بحاجة للدعم 
واملساندة«وتابع: »لعبنا مباريات متتالية يف فترة قصيرة، كانت هناك أيضا 

غيابات، وهناك من عاد من اإلصابة بعد غياب طويل« وأضاف: »بدأنا 
املباراة بشكل جيد، وكنا السباقن للتهديد، لكن بعد 7 دقائق تلقى مرمانا 

هدفا، أربك الالعبن، قبل أن يسجل الوداد هدفن آخرين، رغم الفرص 
التي أتيحت لنا.. غيرنا أسلوبنا يف الشوط الثاني، وحتسن أداؤنا، وسجلنا 

هدفا لكن لم يكن كافيا«.

دعــا مشــاركون يف نــدوة حتسيســية نظمتهــا مديريــة الشــباب 
لديــوان  احملاضــرات  بقاعــة  مؤخــرا،  خنشــلة،  لواليــة  والرياضــة 
مؤسســات الشــباب، إلــى تنســيق جهــود جميــع الفاعلــن يف ســبيل 
محاربــة ظاهــرة العنــف يف املالعــب، الســيما خــالل لقــاءات البطولــة 
الوالئيــة وأبــرز متدخلــون ميثلــون مديريــة الشــباب والرياضــة والرابطــة 
ــدرك  ــة لل ــة اإلقليمي ــة واملجموع ــن الوالي ــدم، وأم ــرة الق ــة لك الوالئي
الوطنــي واحلمايــة املدنيــة وحــكام ورؤســاء ومدربــي العديــد مــن 
الفــرق الناشــطة يف البطولــة الوالئيــة بخنشــلة، إلــى ضــرورة التنســيق 
والتعــاون بــن مختلــف اجلهــات وتطبيــق القوانــن الصارمــة للحــد مــن 
ظاهــرة العنــف يف املالعــب ويف مداخلتــه خــالل اللقــاء، أفــاد العربــي 
ــن  ــلة، بأنه »يتع ــة خنش ــة لوالي ــباب والرياض ــر الش ــة، مدي طواهري
ــل  ــن أج ــة م ــلطات األمني ــون للس ــد الع ــد ي ــرق م ــاء الف ــى رؤس عل
محاربــة هــذه الظاهــرة، وضمــان اســتمرار البطولــة الوالئيــة التــي 
اســتأنفت نشــاطها هــذا املوســم بـ14 فريقــا، بعــد أكثــر من 3 ســنوات 
مــن التجميــد«. كمــا حــث املســؤول رؤســاء النــوادي الناشــطة 
البطولــة الوالئيــة، على »تنظيــم لقــاءات تنســيقية وتربصــات  يف 
للمســاهمة  األنصــار  جلــان  اســتحداث  مــع  املالعــب،  ألعــوان 

ــة  ــب، وحماي ــف يف املالع ــكل العن ــى مش ــاء عل ــا يف القض تدريجي
ــداء  ــكال االعت ــن كل أش ــمين م ــكام الرس ــار واحل ــن واألنص الالعب
ــة  ــس الرابط ــران، رئي ــادي عم ــاد اله ــه، أف ــن جهت ــم« م ــي تطاله الت
للرابطــة،  التابعــة  االنضبــاط  بأن »جلنــة  القــدم،  لكــرة  الوالئيــة 
ســتقوم بتطبيــق القوانــن علــى الفــرق التــي ال يحتــرم العبوهــا 
ــن  ــن الذي ــع الالعب ــن تتســامح مســتقبال م ــات الرياضــة، ول أخالقي
ــو الفــرق  يتســببون يف أحــداث عنــف يكــون ضحاياهــا احلــكام والعب
ــر منصــات  ــة األجــواء عب ــرق بـ»تهدئ ــب مناصــري الف ــرة«. طال الزائ
ــرورة  ــى ض ــدا عل ــة، مؤك ــل كل مواجه ــي، قبي ــل االجتماع التواص
قيــام رؤســاء النــوادي واملدربــن بتقــدمي توجيهــات لالعبــن، وحتــى 
اجلماهيــر يف امليــدان، بغيــة محاربــة هــذه الظاهرة«مــن ناحيتــه، 
ــدم  ــرة الق ــة لك ــة الوالئي ــكام الرابط ــل ح ــاد، ممث ــد صي ــف حمي كش
ــاء  ــوم األربع ــة ي ــة الوالئي ــس الرابط ــع برئي ــن أنه »اجتم بخنشــلة، ع
الفــارط، واتخــذ قــرار عــودة احلــكام إلدارة مواجهــات اجلولــة التاســعة، 
بدايــة مــن اخلميــس، شــريطة توفــر العــدد الــكايف مــن أعــوان األمــن 
ــاء«. جــاء  ــظ اللق ــرات حكــم ومحاف ــا لتقدي ــن، وفق ــة الالعب حلماي
ــة  ــة يف تســيير البطول ــة األطــراف الفاعل ــذي جمــع كاف ــاء ال هــذا اللق

الوالئيــة لكــرة القــدم، عقــب األحــداث التــي عرفتهــا مواجهــة 
اجلولــة الســابعة بــن فريقــي بوحمامــة وجنــم بغــاي، يوم 14 جانفــي 

مــن  امليركاتــو  بلــوزداد عمليــة  أنهــى شــباب 
ــم  ــدد، وه ــن ج ــة العب ــه بثالث ــم فريق ــالل تدعي خ
ــى  ــوا، عل ــن قدم ــويبح الذي ــامن وس ــرارة وغ ــع زي املداف
ــة  ــبيبة بجاي ــج وش ــرج بوعريري ــي ب ــن أهل ــي، م التوال
ــة  ــى غاي ــادي إل ــرت إدارة الن ــران. وانتظ ــة وه ومولودي
اخلميــس الفــارط، لتحقيــق هــذه العمليــة، التــي 
ــن  ــق، الراغب ــار الفري ــن أنص ــة م ــل متابع ــت مح كان
تدعيــم  مــن  يســتفيد  تشــكيلتهم  تعــداد  رؤيــة  يف 
ــض  ــال يف بع ــذي كان حاص ــف ال ــلء الضع ــوي وم ق
مناصبــه؛ مــا تســّبب يف بعــض التعثــرات يف املنافســة 
وإذا كان املــدرب اجلديــد لشــباب بلــوزداد فرانــك دومــا 
لعــب دورا كبيــرا يف قيــام الالعــب زيــرارة باختيــار 
ألــوان الشــباب، فإنــه تأســف، باملقابــل، لعــدم متكنــه 
مــن جلــب مهاجــم أهلــي بــرج بوعريريــج بلعميــري، 
ــتجابة  ــوزدادي االس ــادي البل ــت إدارة الن ــذي رفض ال
لبعــض شــروطه، ال ســيما تلــك املتعلقــة بالراتــب، 
أحســنوا  فريقــه  مســيري  أن  يعتقــد  دومــا  لكــن 
ــو، وال بــد عليــه أن يتعامــل مــع  االختيــار يف امليركات
التعــداد املوجــود بــن يديــه. ويكفيــه أن هــذا األخيــر 
ــبة  ــية املناس ــكيلة األساس ــار التش ــه باختي ــمح ل يس
لــكل مبــاراة يف البطولــة، ومــا عليــه إال فــرض طريقــة 
ــه  ــه ســبق ل ــه التــي تليــق بالعبيــه، الســيما أن عمل
اإلشــادة مبســتوى تعــداد شــباب بلــوزداد، وباألجــواء 
ــي  ــدرب الفرنس ــِدم امل ــادي وق ــائدة يف الن ــازة الس املمت

ــة يتواجــد فيهــا فريقــه  ــوزداد يف مرحل ــى شــباب بل عل
اجلديــد يف املركــز األول ضمــن البطولــة. واحلفــاظ 
ــرا،  ــا كبي ــه حتدي ــبة ل ــد بالنس ــة ُيع ــذه املكان ــى ه عل
يتعــّن النجــاح فيــه مهمــا كّلفــه الثمــن، الســيما أن 
مــروره علــى شــبيبة القبائــل وأهلــي بــرج بوعريريــج لــم 
ــن  ــع هذي ــدا م ــب بعي ــم يذه ــث ل يكــن مفلحــا، حي
الناديــن، لذلــك جتربتــه اجلديــدة مــع شــباب بلــوزداد 
ــدرب  ــه كم ــرض نفس ــى ف ــه عل ــدى قدرت ــتبّن م س
ــوزدادي.  ــور البل ــة اجلمه ــال ثق ــد ين ــتوى جي ــه مس ل
ومعلــوم أن شــباب بلــوزداد يتواجــد يف تونــس؛ حيــث 
الرياضي«قمرث« حتــت  باملركــب  تربصــا  يجــري 
ــة  ــذي التحــق يف بداي ــا، ال ــك دوم ــه فران ــادة مدرب قي
التربــص، وباشــر العمــل مــع العبيــه فــور وصولــه إلــى 
ــن،  ــن وديت ــب مبارت ــوزداد لع ــق بل ــكان فري ــن امل ع
بــن  نــادي  التوالــي، ضــد  علــى  فيهمــا،  تعــادل 

الصفاقســي )1  عروس )0 - 0( والنــادي 
فــاز فيهــا علــى خصمــه  ثالثــة   1(، ومبــاراة 
نــادي بئــر مشــيرقة بنتيجــة عريضــة )4 - 1(. ومّكــن 
ــد مــن الوقــوف عــن قــرب، علــى  ــه اجلدي ذلــك مدرب
تشــكيلته  لعناصــر  والبدنيــة  الفنيــة  اإلمكانيــات 
اجلديــدة بعدمــا عمــد إلــى إشــراك جميــع العبــي 
الفريــق يف اللقاءيــن املذكوريــن باســتثناء العناصــر التــي 
ــد  ــى غــرار خال ــات واإلرهــاق، عل ــي مــن اإلصاب تعان
بوســليو وســمير عيبــود وإســالم بــن ضيــف املوجوديــن 

ندوة تحسيسية لمديرية الشباب والرياضة لوالية خنشلة
الدعــوة إلــى تنسيـق الجهـود للحـد من ظاهـرة العنـف فــي المالعــب

اتحاد بلعباس 

تعديالت هامة في عقد المتألق بلحوسيني
جنحت إدارة نادي احتاد بلعباس، يف حتصن جنم 
الفريق عبد النور بلحوسيني، من إغراءات األندية 
العديدة الراغبة يف ضمه وتوصل قدور بن عياد، 

املدير العام للنادي، التفاق مع بلحوسيني، يسمح 
بإضافة بند يف عقد الالعب ميكن احتاد بلعباس من 
احلصول على تعويضات مالية يف حال رحيله لفريق 
آخر ويرتبط بلحوسيني بعقد مع احتاد بلعباس ينتهي 
يف األول من جويلية املقبل وأصبح بلحوسيني، 24 

عاًما، محل اهتمام العديد من األندية، بينها الترجي 
الرياضي، والنجم الساحلي التونسين، والزمالك 

املصري، وضمك السعودي.
وأشار إلى أن احتاد بلعباس الذي مر بأزمة مالية 

خانقة يحتل املركز السادس على جدول ترتيب 
الدوري برصيد 22 نقطة متخلفا بـسبع نقاط عن 

شباب بلوزداد املتصدر.
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5 أهداف في مباراتين

 هاالند يغزو البوندسليغا 
ودورتموند أكبر مستفيد

حقق بوروسيا دورمتوند فوزا كبيرا على 
ضيفه كولن 1-5 بينها ثنائية للدولي النروجي 
الواعد إرلينغ هاالند على ملعب »سيغنال يف 

افتتاح املرحلة التاسعة عشرة من الدوري األملاني 
لكرة القدم وسجل البرتغالي رافايل غيريرو )1( 
وماركو رويس )29( واإلجنليزي جايدون سانشو 

)48( وهاالند )77 و87( أهداف بوروسيا 
دورمتوند، فيما سجل ماركو أوث )64( هدف 
كولن وقد أبقى السويسري لوسيان فافر مدرب 

بوروسيا دورمتوند على الهداف الواعد هاالند 
امللتحق حديثا من ريد بول سالسبورغ النمسوي 
على مقاعد البدالء على غرار املباراة االولى أمام 
أوغسبورغ عندما نزل بديال وسجل له ثالثية يف 
عشرين دقيقة، قلبت تأخره 3-1 الى فوز كبير 

3-5 ودخل هاالند يف الدقيقة 65 مكان الدولي 
البلجيكي ثورغان هازار، وجنح يف هز الشباك 

بعد 12 دقيقة ثم أضاف هدفا ثانيا قبل ثالث 
دقائق من نهاية املباراة رافعا غلته إلى خمسة 

أهداف يف مباراتني مع فريقه اجلديد وبكر بوروسيا دورمتوند بالتسجيل من أول هجمة عندما 
مرر ماتس هوملس كرة طويلة خلف الدفاع استغلها القائد رويس ومررها الى سانشو املتوغل من 

اجلهة اليسرى فرفعها عرضية من داخل املنطقة الى غيريرو الذي سددها بيمناه زاحفة من مسافة 
قريبة داخل املرمى رغم محاولة احلارس تيمو هورن إبعادها بقدمه اليمنى )1(. وحصل بوروسيا 

دورمتوند على ركلة جزاء اثر عرقلة املدافع الدولي املغربي أشرف حكيمي داخل املنطقة من املدافع 
سيباستيان بورناوف، بيد أن احلكم عدل عن قراره بعد اللجوء الى تقنية املساعدة بالفيديو »يف 
أيه آر« التي أثبتت أن العرقلة كانت خارج املنطقة فاحتسب ركلة حرة مباشرة انبرى لها رويس 
ببراعة وأبعدها احلارس هورن بصعوبة الى ركنية )13( كاد هوملس يضيف منها الهدف الثاني 

بضربة رأسية ردتها العارضة )14(. وسجل رويس هدفا ثانيا اثر متريرة طويلة من هوملس تابعها 
من داخل املنطقة بيمناه بني ساقي احلارس هورن لكن احلكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يؤكده 

بعد اللجوء لتقنية الفيديو املساعد )29(. وهو الهدف العاشر لرويس هذا املوسم وتابع بوروسيا 
دورموند تفوقه يف الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع سانشو عندما تلقى كرة 

على طبق من ذهب من رويس داخل املنطقة فتالعب باحد املدافعني وسددا قوية داخل املرمى 
)48(.وهو الهدف احلادي عشر لسانشو يف البوندسليغا هذا املوسم وقلص أوث الفارق عندما 

استغل كرة خلف الدفاع من الهولندي كينغسلي ايهيزيبوي سددها بيسراه قوية على الطاير 
يف الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي السويسري رومان بوركي )64(. وعزز هاالند تقدم 

دورمتوند بالهدف الرابع عندما استغل مرة مرتدة من احلارس هورن اثر كرة قوية لسانشو من داخل 
املنطقة فتابعها داخل املرمى )77(. وأضاف هاالند هدفه الشخصي الثاني واخلامس لفريقه 

عندما تلقى كرة من البديل اآلخر محمود داهود الذي دخل مكان رويس، فتوغل داخل املنطقة 
مراوغا احلارس هورن وتابعها من زاوية صعبة بيسراه داخل املرمى )87(.

اقترح مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديوال 
إلغاء مباريات اإلعادة يف بطولة كأس االحتاد اإلجنليزي، 

للمساعدة يف تسهيل اجلدول املزدحم لكرة القدم اإلجنليزية 
وأضاف املدرب اإلسباني أن إعادة النظر يف جدول مباريات 
كأس االحتاد وكأس الرابطة سيساعد أيضا وتابع »رمبا ميكننا 
إلغاء مباريات اإلعادة، وأن يكون هناك عدد فرق أقل يف 

دوري الدرجة األولى أو الدوري املمتاز.. ال أقول ما يجب 
على االحتاد اإلجنليزي فعله. لم أتوقع أبدا أن تلغى بطولة 
كاس االحتاد أو كأس الرابطة.. ما مييز هذا البلد هو كيفية 
احلفاظ على التقاليد، وأنا معجب بهذا« وكان غوارديوال 
صّرح يف وقت سابق أنه »كلما قل عدد املباريات زادت 
جودتها، وهو ما سيعود بالنفع على الدوري اإلجنليزي 

املمتاز والعبيه إذا مت تعديل جدول املباريات يف األعياد« ويواجه مانشستر سيتي -حامل لقب 
كأس االحتاد- فريق فولهام يف الدور الرابع اليوم األحد، يف املباراة رقم 37 للفريق هذا املوسم 
وسئل املدرب السابق لفريقي برشلونة وبايرن ميونيخ عما إذا كان يعتقد أن بإمكان ليفربول 

كسر رقم فريقه هذا املوسم من حيث عدد النقاط التي حصدها، إذ حصد 100 نقطة يف موسم 
2018-2017 عندما توج باللقب فأجاب املدرب »الفيلسوف« أن »األرقام القياسية موجودة دائما 
لتحطم. حطمناها عندما اعتقد شخص ما أنها ال ميكن أن تتحطم.. آجال أم عاجال سيحدث 
هذا األمر، هذا املوسم أو يف املستقبل. التاريخ يتحدث بوضوح عن هذا األمر« وحتى اآلن لم 

يخسر أبناء مدرب ليفربول يورغن كلوب أي مباراة، بعد أن خاضوا 23 مباراة، ليبتعد فريقهم يف 
الصدارة بفارق 16 نقطة كاملة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ويست هام.

اقتراح لتقليص عدد المباريات

نصيحـــة غوارديــــوال 
لالتحــاد اإلنجليــزي 

بعد التحليق خارج السرب

الجميع هنأ ليفربول على البريميرليغ إال كلوب

منح العديد من النقاد لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم لليفربول 
 2-1 الريدز األخير  فوز  وتتغنى جماهيره »اآلن سيصدقوننا«، وجاء  بالفعل، 
منافسيه  أقرب  نقطة عن   16 بفارق  للبطولة  ليعزز صدارته  وولفرهامبتون  على 
لكن املدرب يورغن كلوب ليس من بني هؤالء، فقد قال بعد االنتصار الـ22 
لفريقه يف 23 مباراة يف الدوري هذا املوسم »ال أفكر يف األمر )الفوز باللقب(. 
كلوب،  وأضاف  نستمر«  دعونا  املقبلة...  باملباريات  الفوز  يف  فقط  أفكر  أنا 
الذي قال إنه نسي هذا األسبوع عدد نقاط ليفربول، أنه يركز متاما اآلن على 
مواجهتي شروسبيري تاون يف كأس االحتاد اإلجنليزي وويست هام يف البرمييرليغ 
وأردف قائال »سنرى كل شيء عندما ينتهي كل شيء وليس قبل ذلك« وكال 
كلوب املديح لقتال وولفرهامبتون، وحتدث عن احلاجة إلى استمرار تطور فريقه 
رغم وضعه احلالي وتابع يف إعجاب لفريق واصل إزعاج املنافسني مبلعب مولينو 
»ولفرهامبتون يقوم بعمل مذهل ومختلف متاما عن أي شيء تواجهه، كيفية 
إعداد )املدرب( نونو )إسبيريتو سانتو( لألمور رائع للغاية« وكان املدرب األملاني 
للمهاجم محمد  النادرة  السيئة  للفرص يف ظل احلالة  غاضبا من إهدار فريقه 

صالح أمام املرمى وقال عن الفرص املهدرة لفريقه بعد التقدم -1صفر »الفرص 
أو  أربع  احلارس يف  انفراد مع  التي حصلنا عليها كانت مذهلة. كنا يف وضع 
خمس مرات على األقل لذا لو كنا سجلنا النتهت املباراة«وحسم روبرتو فيرمينو 
فوز ليفربول بهدف قرب النهاية من داخل منطقة اجلزاء وقال كلوب »كان هدفا 
وبالنسبة  األمر«  تخيل  ميكنكم  كما  للغاية  سعيد  فيرمينو..  من  للغاية  رائعا 
لهدف جوردان هندرسون املبكر، عندما هز الشباك بعد اصطدام الكرة بكتفه، 
املدرب األملاني »ال أعرف منذ  الفريق وأضاف  قائد  بتطور  كان كلوب سعيدا 
الثابتة، ففي أغلب األوقات يقوم  الركالت  متى أصبح هندرسون مشاركا يف 
باحلماية، لذا عثرنا اآلن على وسيلة لالستفادة منه أيضا وتسجيله هذا الهدف 
أمر مذهل« وتابع »قدم مباراة مذهلة مرة أخرى.. يجبر اجلميع على احلفاظ 
على تركيزهم... لم يكن من املمكن أن نصبح يف هذا املوقف من دون هذا 
يرى  مذهلة«  »حالة  يف  الالعبني  جميع  كان  وبينما  الشخصيات«  من  النوع 
بشأن  مدربه  مع حديث  هندرسون  واتفق  أيضا  للتطور  مجاال  هناك  أن  كلوب 

املنافسة على لقب الدوري.

ملك  كأس  نهائي  ثمن  قرعة  أسفرت 
الورق  على  سهلتني  مواجهتني  عن  إسبانيا 
القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  صدارة  لثنائي 
وبعد جناح البرصا وامللكي من النجاة من فخي 
إيبيزا وساالمنكا يف دور الـ32 ووقوع أتلتيكو 
كولتورال  قبل  من  إقصائه  بعد  فيه  مدريد 
التعامل  الليغا  فرق  على  لزاما  بات  ليونيسا، 
بجدية أكبر مع مباريات هذه البطولة إن كانت 
تريد الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب 
الفريق  برشلونة  أن  القرعة  هذه  يف  والالفت 
الوحيد من بني كبار الليغا الذي سيلعب هذا 

الدور على أرضه يف الكامب نو:

البرنامج
برشلونة - ليغانيس

ريال سرقسطة - ريال مدريد
ميرانديس - إشبيلية

ليونيسا - فالنسيا
ريال سوسييداد - أوساسونا

ريال فايكانو - فياريال
تنريفي - أتلتيك بلباو

باداجوز - غرناطة

قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

مهمتان سهلتان لبرشلونة وريال مدريد

يستعد جنم منتخب الدمنارك لكرة القدم 
كريستيان إريكسن الستكمال انتقاله من توتنهام 
اإلجنليزي إلى إنتر ميالن اإليطالي، وفقا لتقارير 
صحافية إيطالية وسيخضع إريكسن للفحوصات 
الطبية الالزمة يف ميالنو مطلع هذا األسبوع قبل 

توقيع عقد مدته أربع سنوات ونصف السنة مقابل 
نحو 20 مليون يورو )22 مليون دوالر(. وانضم 

الالعب البالغ من العمر 27 عاما إلى النادي 
اإلجنليزي عام 2013 من نادي أياكس أمستردام 

الهولندي، وينتهي بعد ستة أشهر  وسبق لفريق املدرب 
أنتونيو كونتي، الساعي للقب الدوري األول منذ موسم 

2010-2009، أن تعاقد مع املدافع اإلنكليزي آشلي يونغ من 
مانشستر يونايتد، كما حصل على خدمات اجلناح النيجيري 

فيكتور موزيس من نادي تشلسي اإلنكليزي على سبيل 
االعارة وكان الـ«نيراتسوري« تعاقد قبل انطالق املوسم مع 

البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز )على 
سبيل اإلعارة(، أيضا من مانشستر يونايتد ويحتل إنتر ميالن 

املركز الثاني يف الدوري بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس بعد 20 

مقابل نحو 20 مليون يورو

إريكســن يستعــد لالنتقــال إلــى إنتـــر

على سبيل اإلعارة

توتنهام يغازل بيل مجددا
عاد نادي توتنهام إلثارة الشكوك حول إمكانية مغادرة 

النجم الويلزي غاريث بيل صفوف ريال مدريد، خالل امليركاتو 
الشتوي اجلاري ونشر احلساب الرسمي لتوتنهام على شبكة 

»إنستغرام« أحد األهداف املميزة لبيل بقميص السبيرز.
وهذه هي الواقعة الثانية حلساب توتنهام، بعد أن قام باألمر 

ذاته قبل ثالثة أيام ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن 
الفيديو األخير أعاد إثارة الشائعات يف امليركاتو، وجعل اجلميع 
يتحدث عن الصفقة مبواقع التواصل االجتماعي...يذكر أن 
وكيل بيل نفى مؤخًرا إمكانية رحيل النجم الويلزي عن ريال 

مدريد، على سبيل اإلعارة، وهي صيغة العرض الذي تقدم به 
توتنهام الستعادة الالعب وفقا لتقارير إسبانية.

مباراة اليوم ستوضح كل شيء

كافانــي ينتظـر إشارة أخيـرة من توخيـل
يترقب إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة 
أخيرة من مدربه توماس توخيل، يف ظل رغبة الالعب يف الرحيل عن 

جدران النادي وأشارت صحيفة »لو باريزيان« يف تقرير لها إلى أن كافاني 
شارك يف احلصة التدريبية لبي إس جي كاملة يوم اجلمعة بعد غيابه عن 
3 مباريات متتالية ملعاناته من آالم يف العانة وأضافت الصحيفة: »رغم 

أن مستقبل كافاني بصفوف بي إس جي يبقى غامضا، لكنه أبدى 
جاهزية الستدعائه لقائمة الالعبني التي ستخوض مباراة ليل، مساء 

اليوم األحد يف ختام اجلولة 21 من الدوري الفرنسي«.وذكرت أن توماس 
توخيل سوف يحسم املوقف النهائي لكافاني. 
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خّلف خسائر  بشرية ومادية

زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شرقي تركيا
وكاالت

والية  يف  احمللية  القنوات  إحدى  بثت  وقد 
وقوع  للحظة  مباشرة  مشاهد  التركية  أورفة  شانلي 
يف  املشاركون  عايش  حيث  أمس،  يوم  الزلزال 
املباشرة حلظات االهتزاز. فيما نشر  برامجها  أحد 
حدوث  للحظة  الفيديوهات  من  العديد  ناشطون 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  الزلزال 

نستعرض بعضها يف الفيديو التالي.
يف  املدني  الدفاع  وكالة  ذكرت  جانبها،  من 
درجات   6.8 بلغت  الزلزال  قوة  أن  سابق  وقت 
على مقياس ريختر، فيما قال مركز الزالزل التركي 
وزراء  وأفاد  درجات.   6.5 كانت  الزلزال  قوة  إن 
الداخلية والبيئة والصحة، الذين كانوا يف املوقع، 
ومالطيا  أالزيغ  محافظتي  الضحايا سقطوا يف  بأن 
املجاورة )جنوب غرب(.     وأّكدت إدارة الطوارئ 

بينما  حتفهم،  لقوا  األقل  على  شخًصا   21 أن 
أصيب 1015 آخرون بجروح.

وواصلت عناصر اإلنقاذ عمليات البحث عن 
ناجني علقوا حتت أنقاض مبنى من خمسة طوابق 
ثالثني كيلومترا  نحو  بعد  على  تقع  قرية  يف  انهار 
عن أالزيغ، ومت إنقاذ شخص من حتت األنقاض.  
قرب  تركيا  شرق  يف  مناطق  عدة  سكان  وشعر 
ما  بحسب  بالهّزة،  وسوريا  العراق  مع  احلدود 
أن  مضيفة  التركية،  يف«  تي  »أن  شبكة  ذكرت 
املدن املجاورة أرسلت فرق اإلنقاذ لديها إلى منطقة 
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  أن  يذكر  الزلزال.  
الفورية  املساعدة  بتقدمي  الدولة  مؤسسات  وّجه 
للمتضررين من الزلزال، وأكد يف سلسلة تغريدات 
الالزمة  التدابير  الدولة تتخذ جميع  أن مؤسسات 
وضمان  خسائر  بأقل  أالزيغ  زلزال  تبعات  لتجاوز 

سالمة املواطنني.

كورونا  فيروس  الحتواء  جهودها  الصني  كّثفت   
املستجّد، فعزلت أكثر من أربعني مليون شخص اجلمعة، 
لضحايا  الرسمّية  احلصيلة  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  يف 
يف  املاضي  األّول  ديسمبر/كانون  يف  ظهر  الذي  الفيروس 
سوق مبدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا يف الصني من 

نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل البالد.
الصني،  خارج  املرض  انتشار  خارطة  يأتي  وفيما 

بحسب آخر البيانات الرسمية:
تايلند  يف  الصني  خارج  إصابة  أول  تايلند: ُسجلت 
ووهان،  مدينة  من  عائدة  المرأة  اجلاري،  جانفي   8 يوم 
ثم ُسجلت ثالث حاالت أخرى، مما يرفع اإلصابات إلى 

أربع.
حالتني  وجود  الفرنسية  الصحة  وزارة  فرنسا: كشفت 
وهما  املستجد،  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  »مؤكدتني« 

أول إصابتني يف أوروبا.
كانت  اجلنوبية  كوريا  يف  إصابة  اجلنوبية: أول  كوريا 
19 جانفي  يوم  إلى سول  عاما، وصلت  تبلغ 35  لصينية 
على منت طائرة آتية من مدينة ووهان، كما ُسجلت إصابة 

امرأة خمسينية كانت تعمل يف املدينة أيضا.
منطقة  زار  ثالثيني  رجل  املتحدة: أدِخل  الواليات 
ووهان وعاد منها يف 15 جانفي إلى مستشفى قرب سياتل، 

وفق ما أعلنت السلطات.
كما سّجلت حالة أخرى أمس لدى ستينية تسكن يف 
شيكاغو وصلت من مدينة ووهان يوم 13 جانفي، وتقول 

السلطات الصحية احمللية إّنها »يف حال سريرية جيدة«.
لثالثيني  سّجلت  اليابان  يف  األولى  اليابان: احلالة 
حالة  كما سّجلت  جانفي،   10 املستشفى يف  إلى  أدخل 
اليابان يف  أخرى ألربعيني يسكن يف ووهان، ووصل إلى 

19 من هذا الشهر.
نيبال: جرى اإلعالن عن أول حالة يف 24 جانفي يف 

النيبال، لدى طالب جامعي.
الشهر  هذا  من   23 يف  سنغافورة  سنغافورة: أعلنت 
عن اإلصابة األولى، وهي لرجل يبلغ 66 عاما بعد ثالثة 
احلرارة  من  يعاني  وهو  ووهان  مدينة  من  وصوله  من  أيام 
والسعال، وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما، 

وكذلك كان حال امرأة خمسينية.
كانت  تايوان  يف  سّجلت  التي  األولى  تايوان: احلالة 

المرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها يف ووهان.
فيتنام: أدخل صينيان -رجل وابنه- إلى املستشفى يف 

17 و18 جانفي.
هونغ كونغ: ثبتت إصابة شخصني زارا ووهان، وهما 

اآلن يتلقيان العالج فيها.
جانفيإصابة   22 يف  ماكاو  سلطات  ماكاو: أعلنت 
سيدة أعمال تبلغ 52 عاما، وصلت قبل ثالثة أيام بالقطار 

اآلتي من مدينة تشوهاي الصينية.
أستراليا: أّكدت أستراليا السبت تسجيل أّول إصابة 

على أراضيها بفيروس كورونا.
السعودية: قال وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف الهند 
إن ممرضة تعمل يف أحد املستشفيات السعودية، قد صارت 

أول هندية تصاب بفيروس كورونا اجلديد.
ثالث  أول  عن  السبت  اليوم  ماليزيا  ماليزيا: أعلنت 
وزير  وقال  فيها،  كورونا  بفيروس  مؤكدة  إصابة  حاالت 
قرابة  صلة  وتربطهم  صينيون  الثالثة  املصابني  إن  الصحة 
أن  سنغافورة  يف  الصحية  السلطات  أكدت  الذي  بالرجل 
االختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس كانت إيجابية.
وكاالت

جراء هجمات إيران
البنتاغون يكشف إصابة جنود أميركيين 

في العراق 
قالت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( إنه مت تشخيص إصابة 34 عسكريا 
بإصابات يف الدماغ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عني 

األسد بالعراق يف وقت سابق من الشهر احلالي.
وأوضح املتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان أن ثمانية عسكريني ُنقلوا 
يف وقت سابق إلى أملانيا، مت نقلهم إلى الواليات املتحدة. وأشار هوفمان إلى أن 
بني األعراض التي يعاني منها اجلنود »الصداع والدوار وفرط احلساسية للضوء 
احلاالت،  بعض  يف  بسرعة  األعراض  هذه  واختفت  والغثيان«.  واالنفعال 

لكنها تفاقمت بالنسبة للحاالت األخرى، ومت إجالء اجلنود.
7 جانفي اجلاري، أطلقت طهران صواريخ على قاعدتي عني  ويف مساء 
األميركيني  اجلنود  من  عدد  يتمركز  )شمال(، حيث  وأربيل  )غرب(  األسد 
القدس يف  فيلق  قائد  قتل  على  ردا  وذلك  العراق،  البالغ عددهم 5200 يف 
احلرس الثوري اإليراني اللواء قاسم سليماني. وكان الرئيس األميركي دونالد 
أي  يصب  »لم  بأنه  اإليراني  الهجوم  من  وجيزة  فترة  بعد  صرح  قد  ترامب 
أميركي يف الهجمات الليلة املاضية«. ولكن يف األسبوع املاضي، أقر البنتاغون 

بأن 11 جنديا يعانون يف الواقع من ارجتاج. 
قلل  املاضي،  األربعاء  دافوس  منتدى  ترامب عن ذلك يف  وعندما سئل 
مرة أخرى من تأثير الضربات اإليرانية، وقال »سمعت أن لديهم صداعا.. 
أنا ال أعتبرها إصابة خطيرة«. وعزا املتحدث باسم البنتاغون اجلمعة احلصيلة 

اجلديدة إلى أن هذه األعراض غالبا ما تستغرق عدة أيام قبل أن تظهر.
ق.د

لبنان
 إحراق »مجسم الثورة« في النبطية 

معقل »حزب اهلل«
مدينة  يف  الثورة«،  »قبضة  لشعار  مجسما  السبت،  مجهولون،  أحرق 
الثورة« هو الشعار الذي  لبنان. و«قبضة  النبطية معقل »حزب اهلل«، جنوبي 

اعتمده احملتجون يف حتركاتهم، حيث رفع مبختلف مناطق البالد.
والثالثاء، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب، تأليف حكومته عقب لقائه 
»تيار  من  كل  وأعلن  بيروت.  شرق  الرئاسة  قصر  يف  عون،  ميشال  الرئيس 
املستقبل« بزعامة رئيس احلكومة السابق سعد احلريري، وأحزاب »التقدمي 
املقبلة.  احلكومة  املشاركة يف  عدم  و«الكتائب«،  و«القوات«،  االشتراكي«، 
ويف 29 أكتوبر 2019، تقدم احلريري باستقالة حكومته حتت وطأة احتجاجات 

شعبية بدأت يف 17 من الشهر نفسه. 
األحزاب،  عن  مستقلة  اختصاصيني  من  بحكومة  احملتجون  ويطالب 
أسوأ  يعاني  بلد  يف  واالقتصادي،  السياسي  الوضعني  معاجلة  على  قادرة 
يطالبون  كما  و1990.   1975 عامي  بني  األهلية  احلرب  منذ  اقتصادية  أزمة 
احلاكمة،  الطبقة  مكونات  بقية  ومحاسبة  ورحيل  مبكرة،  نيابية  بانتخابات 

التي يتهمونها بالفساد واالفتقار إلى الكفاءة.

بينها دولة عربية

خارطة انتشار فيروس كورونا خارج الصين تتوسع

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب والية أالزيغ شرقي تركيا يوم الجمعة المنقضي إلى 21 
قتياًل على األقل وأكثر من ألف مصاب، في وقت واصلت فرق اإلنقاذ يوم السبت البحث عن ناجين وسط الركام.
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 تكنولوجيا

»تويتر« تتيح »ردود الفعل التعبيرية« في الرسائل المباشرة
عن  »تويتر  منصة  أعلنت 
الفعل  »ردود  ميزة  إطالقها 
خدمة  ضمن  التعبيرية«، 

»الرسائل املباشرة«.
اجلديدة  امليزة  هذه  وتشبه 
التعبيرية«  الفعل  »ردود 
منصة  ضمن  املستخدمة 
بعض  مع  »فيسبوك« 

االختالفات.
للمستخدمني  وميكن 
على  بسهولة الرد 
خالل  من  الرسالة املباشرة 
التي  القلب  أيقونة  على  النقر 
تظهر بجوار الرسالة. كما يؤدي 
إلى  الرسالة  املزدوج على  النقر 

يف  املتوفرة  اجلديدة  التعبيرية  الرموز  لوحة  عرض 
»تويتر«.

رسالته  مع  التفاعل  عند  إشعارًا  املستلم  ويتلقى 
عبر الرموز اجلديدة. ويحصل املستلم على رد الفعل 
كرسالة نصية مكتوبة إذا كان يستخدم إصدارًا قدميًا 
وميكن  اجلديدة.  امليزة  يدعم  ال  »تويتر«  تطبيق  من 
للمغردين إضافة رد فعل تعبيري حتى على الرسائل 

القدمية.
السهل  »من  منشور:  يف  »تويتر«  شركة  وقالت 
من  نوع  أي  على  الفعل  كرد  تعبيرية  رموز  إضافة 
أو  نصية  مرفقات  كانت  سواء  املباشرة،  الرسائل 
فوق  التمرير  يجب  الفعل،  رد  وإلضافة  وسائط، 
الرسالة والنقر فوق زر رد الفعل )رمز القلب( أو النقر 

الرسالة واختيار رمز تعبيري من  بشكل مزدوج على 
النافذة املنبثقة«.

أي  يف  الفعل  رد  عن  التراجع  »ميكن  وأضافت: 
املشاركني.  جلميع  الرسالة  من  إزالته  وسيتم  وقت، 
كما ميكن النقر فوق رد الفعل يف احملادثة لعرض من 
قام بالرد على الرسالة. باإلضافة إلى ذلك، سيتلقى 
جميع املشاركني يف احملادثة تنبيهًا يف أي وقت تتم فيه 

إضافة رد فعل جديد على الرسالة«.
يذكر أن امليزة كانت قيد التطوير واالختبار لفترة 
من الوقت، حيث بدأت »تويتر« باختبارها ألول مرة 
يف العام املاضي، وهي متاحة اآلن ملستخدمي التطبيق 
احملمول ونسخة »الويب«. وتنصح املنصة املستخدمني 
للحصول  »تويتر«  من  إصدار  أحدث  إلى  بالتحديث 

عليها.

دفع فدية للمقرصنين قد ينتهي 
بخسارة األموال والبيانات!

ن دفع الفدية للمقرصنني اإللكترونيني قد ينتهي يف كثير من احلاالت بخسارة 
لألموال والبيانات املسروقة على حد سواء، وفق ما أظهرت دراسة، اخلميس، إذ ال 

يكتفي بعض املهاجمني بأخذ الفدية واالختفاء.
%33 من  أن  األمنية  بوينت«  »بروف  باحثون يف شركة  أجراه  استطالع  ووجد 

املنظمات التي تعرضت لعمليات قرصنة اختارت دفع الفدية الستعادة بياناتها.
من  تتمكن  لم  إنها  قالت  فدية  دفعت  التي  الشركات  من   22% لكن حوالي 
الوصول إلى بياناتها التي تشفرها برامج خبيثة، وقالت %9 منها إنها تلقت مطالب 

فدية إضافية بعد الدفع.
وأفاد التقرير الصادر عن الشركة التي تتخذ يف كاليفورنيا مقرا لها بأنه »من بني 

الذين دفعوا الفدية، تعلم جزء كبير درس قدمي: ليس هناك شرف بني اللصوص«.
واستطلع الباحثون حوالي 600 من املتخصصني يف مجال األمن يف سبع دول، 
ووجدوا أن %65 من املنظمات املمّثلة تعّرضت لبرامج خبيثة تسبب بتشفير البيانات 

املوجودة جلعل الوصول إليها غير ممكن.
ويسلط هذا التقرير الضوء على املخاوف املتزايدة بشأن عمليات القرصنة

التي أثرت على العديد من املنظمات التي تعمل على شبكات كمبيوتر قدمية.
وجد تقرير منفصل صادر عن شركة »إمسيسوفت« األمنية أن ما ال يقل عن 966 
منظمة يف الواليات املتحدة تعرضت للقرصنة يف العام 2019 ودفعت ما مجموعه أكثر 

)Semicolon( ثغرة خطرة اكتشفها فريق

 السياسيون اللبنانيون تحت رقابةفيسبوك
 ،Semicolon اكتشف فريق
وهي شركة مختصة في البرمجة 

والحلول األمنية وتتخذ من لبنان 
مقرا لها، مؤخرًا ثغرة أمنية 

في نظام التراسل بين المعلنين 
السياسيين وشركة فيسبوك، تتيح 

للمهاجمين والجهات الخارجية 
االطالع على الرسائل المتبادلة 

بين أي معلن سياسي وإدارة 
الشركة.

تصريح  يف  الشركة  قالت  التفاصيل،  يف 
خاص ملوقع البوابة العربية لألخبار التقنية، إن 
الثغرة أصابت كافة املعلنني السياسيني يف املوقع 

منذ إطالق هذه اآللية عام 2018.
قراءة  للمهاجمني  الثغرة  »تتيح  وأضافت: 
امللفات  أعداد  الرسائل وحفظها واالطالع على 
السياسي وشركة  املعلن  املتبادلة بني  واملرفقات 
من  التحقق  عملية  تتبع  أيضًا  وتتيح  فيسبوك، 
كان حصل  إن  ومعرفة  السياسي،  املعلن  هوية 
على موافقة الشركة أو الرفض مع سبب الرفض 

الذي ترسله الشركة عبر النظام«.

الشركة تتدخل سريعًا
يشار إلى أن فيسبوك تعاملت مع تقرير فريق 
سريع،  بشكل  الثغرة  حول   Semicolon
48 ساعة من  الثغرة خالل  حيث متت معاجلة 
هذه  وتعتبر  الشركة،  إلى  التقرير  إرسال  تاريخ 
التي  األمنية  الثغرات  أخطر  من  واحدة  الثغرة 

استهدفت السياسيني يف منصة فيسبوك.
لهم  سمحت  فيسبوك  إن  الشركة  وقالت 
قيامها  بعد  الثغرة  تفاصيل  عن  باإلعالن 

مبعاجلتها بالتعاون مع الفريق.

الفايسبوك يبرر
وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قال يف 
التي أحدثتها  الكبيرة  الضجة  بعد  بيان أصدره 
إن   2018 عام  يف  أناليتيكا  كامبريدج  فضيحة 
التأكد من أن فيسبوك  أولوياته هي  إحدى أهم 
تدعم اخلطاب اإليجابي، ومتنع التدخل يف سير 
االنتخابات التي جتري يف مختلف الدول حول 

العالم.
وأعلن زوكربيرغ يف بيانه عن إطالق فيسبوك 

لنظام حتقق من هوية املعلنني السياسيني وموقعهم 
كل  على  يتوجب  أصبح  أنه  اجلغرايف.موضحا 
معلن سياسي التواصل مع إدارة الشركة إلرسال 
عن  هوّيته،  تثبت  التي  الشخصية  املستندات 
خصيصًا  فيسبوك  طرحته  تراسل  نظام  طريق 

لهذا الغرض.
جتدر اإلشارة إلى أن Semicolon هي 
شركة مختصة يف البرمجة واحللول األمنية تتخذ 
اكتشفت  قد  فريقها  وكان  لها،  مقرا  لبنان  من 
على الئحة  وأدرج  فيسبوك،  عديدة يف  ثغرات 

الشرف للعام 2017.

ابتسام   بوكثير
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إبتيسام  بو كثير
عن  كثيرا  واألمهات  اآلباء  يتساءل 
الطريقة املناسبة لتحفيز الطفل وجعله يرغب 
وخاصة  منه  يطلبونه  ما  ببعض  القيام  يف 
واجباته املدرسية وغيرها من األنشطة اليومية 
إلى  والتشجيع  التحفيز  هذا  يتحول  أن  دون 
من  وتنفره  دورية  بصفة  عليه  متارس  ضغوط 

تطبيق األوامر والطلبات.
ويقع اآلباء عموما يف الكثير من األخطاء 
تشجيع  محاوالتهم  عند  الشائعة  التربوية 
لديه  باملسؤولية  اإلحساس  وتنمية  طفلهم 
توبيخه  أو  حمايته،  يف  اإلفراط  بينها  ومن 
السيئة  املالحظات  توجيه  أو  ألتفه األسباب 

إليه دائما.
عندما  واألمهات  اآلباء  شكاوى  وتكثر 
املدرسية  وبالواجبات  بالتعليم  األمر  يتعلق 
لترغيب  املناسبة  الطريقة  يجدون  ال  حني 
يف  احلماس  فقدانه  عند  أو  التعلم  يف  االبن 
القيام مبا يطلب منه، ويف األسر العربية التي 
العنف  الستعمال  أو  الضغوط  ملمارسة  متيل 
نفس  ويف  تربوية  كوسيلة  املادي  أو  اللفظي 
ولنتائج  للتعليم  كبيرا  اهتماما  تولي  الوقت 
غير  اآلباء  معظم  يندفع  الدراسية،  األبناء 
واعني إلى الضغط على األبناء من دون مراعاة 

مشاعرهم.
النفس،  علم  يف  االختصاصية  وتعتبر 
تطور  التعلم  يف  الرغبة  أن  ناصر،  بن  سلمى 
“منذ  أنه  وتوضح  اإلنسان،  عند  طبيعي 
توقف  عقبات  توجد  أن  ميكن  مبكرة  سن 
ميارس  والقلق  التوتر  وبسبب  الرغبة،  هذه 
اآلباء ضغوطا على االبن تثقل كاهله وتقتل 
يف  كان  إن  خاصة  عنده  التعلم  يف  االرغبة 
تطلعات  أن  يشعر  وعندما  املراهقة،  سن 
الوالدين وانتظاراتهما منه كبيرة، ال يستطيع 
االستجابة لها، ألنه يجد نفسه وكأنه مطالب 

بسداد ديون مجحفة”.
تكون  أن  يجب  اآلباء  أن  سلمى  وترى 
التي  االبن  وقدرات  مؤهالت  يف  ثقة  لديهم 
ليست نفس مؤهالتهم، لذلك يجب عليهم 
ترك الدروس جانبا ومشاركتهم أنشطة مرحة. 
وتوصي األخصائية النفسية بعدم اخللط بني 
األنشطة الترفيهية املرحة وبني الدراسة مثال، 
أن  نسيان  دون  املساعدة  يف  اإلفراط  وجتّنب 
فطرية.  وليست  تدريجيا  تنمو  االستقاللية 

وتضيف يف حديث جلريدة اخبار الوطن
من  االبن  حماية  جتب  النهاية  يف 
ال  التي  العائلية  واملشكالت  الوضعيات 

تهمه”.
اآلباء  حتديد  أهمية  التربية  خبراء  ويؤكد 
صحبة أبنائهم ألهداف بسيطة وواقعية وقابلة 
للتحقق يف ما يخص مستقبل الصغار. وتشير 

امينة شارف
، وهي مختصة يف علم النفس السريري، 
إلى أن “خلق الرغبة عند الطفل يعتمد على 
اجلاذبية واجلدة، ومتعة املنافسة، واالعتراف، 
وجتاوز الذات… وميكن للوالد مساعدة ابنه على 

ممارسة  مثل  اخلاصة،  وميوله  رغباته  تطوير 
نشاط ما لتحقيق املتعة والشعور بالرضا”

وتردف امينة
 “احذر من املبالغة يف التحفيز التي ميكن 
شيء  بأي  القيام  يف  رغبته  الطفل  تفقد  أن 
وتعّطل قدراته على التعلم. يجب إذن إعطاؤه 

أهدافا بسيطة وواقعية ومحددة”.
األهداف  هذه  لتحقيق  الطفل  ويحتاج 
خالل  من  التفهم  إلى  واحملددة  البسيطة 
وتثمني  بقيمته  وإشعاره  له  والديه  استماع 
جهوده واحترام مؤهالته. ويرى مؤلف كتاب 
أكثر  إجهادا،  أقل  املدرسة،  يف  “النجاح 
يعمل  ال  “الطفل  أن  هيندري  فيليب  متعة” 
من أجله، ولكن من أجل والديه”، ويوضح 

لتحفيز طفلهما، يجب على الوالدين:
دقائق  عشر  وإمضاء  قيمته  منحه  أوال، 
وتركه  إليه  االستماع  يف  يوميا  األقل  على 
يومه  خالل  به  قام  ما  كل  عن  يتحدث 
يومي  بشكل  متابعته  ثانيا،  املدرسة.  ويف 
ملساعدته  تناسبه  بيداغوجية  طريقة  واعتماد 
قواعد  وضع  ثالثا،  بواجباته.  القيام  على 
النتائج  منه  ننتظر  إننا  له  القول  مثل  للعبة 
تبني  إلى  دفعه  مع  بالعمل  ونطالبه  والفعل 
سلوك الرابح دائما. رابعا، عدم معاقبته على 
احترامه  عدم  على  ولكن  السيئة  الدرجات 
للمنهجية املعتمدة للعمل. أخيرا، مساعدته 
على حتديد أهداف طويلة املدى دون التوقف 

عن احللم يف سن مبكرة.
وينبه مختصون إلى أنه أثناء تنشئة الطفل 
أو  الدراسة  يف  سواء  التعلم  على  ومساعدته 
خالل ممارسة النشاطات واملهام اليومية يجب 
الطفل  أن  نسيان  واألمهات عدم  اآلباء  على 
يحتاج إلى الشعور باحلماية، لكي تكون لديه 
إلى  يحتاج  كما  ويتعلم.  يكبر  أن  الرغبة يف 
التوجيه  وإلى  وتثمني جهوده،  قيمته  إعطائه 

واحلماية لكن دون مبالغة.
يشاهده  ومما  والديه  من  الطفل  ويتعلم 
من  العديد  أثبتته  ما  وهو  سلوكياتهما،  من 
الدراسات التي أوصت بأن الطفل يحتاج إلى 
معرفة أن والديه صادقان وأنهما يفيان بالوعود 
التي يقطعانها له. ويظل التحفيز اجليد رهني 
اخلاصة  الطفل  وحاجات  والشخصية  السن 

ووضعها جميعا يف االعتبار.
وال يجب أن يغفل اآلباء عن أن حاالت 
يف  خاصة  عادية  والدافع  الرغبة  فقدان 
مرحلة املراهقة – فترة التغييرات الكبرى يف 
كما  الفترة  هذه  ذاك يف  ويظهر   – الشخصية 
صعبة،  نفسية  بحاالت  الطفل  مرور  عند 
فتتسم تصرفاته بالسلبية وفقدان الرغبة يف آن 
واحد، لذلك من األفضل عندها التركيز على 
من خالل  وحيوية  نشاطا  أكثر  الطفل  جعل 
اقتراح نشاطات متنوعة إلخراجه من الروتني 

اليومي ومن حالته النفسية.
والبحوث  الدراسات  من  العديد  وتؤكد 

الطفل  لتحفيز  املثالية  الوصفة  أن  العلمية 
معه  هامة  ألوقات  الوالدين  قضاء  يف  تتثمل 
أعمال  جداول  وضع  وليس  إليه  واالستماع 

ضاغطة عليه وجّد منضبطة.
محفزا  هناك  أن  كندية  دراسة  وكشفت 
واألمهات  لآلباء  ميكن  الطفل  داخل  غريزيا 
العمل على تطويره خللق الرغبة لدى أبنائهم 
يف القيام مبا يطلب منهم. وأكدت النتائج أنه 
ميكن حتفيز األبناء دون وعدهم بنيل مكافأة.

وقال فيدريك غاي خبير يف حتفيز السلوك 
بإحدى جامعات إقليم كيبك الكندي “يبدأ 
مبكرة  مرحلة  يف  والذاتي  الغريزي  الدافع 
بطبيعتهم”.  فضوليون  فاألطفال  للغاية، 
واعتبر أن اآلباء يحتاجون لتنمية هذا الدافع 

ورعايته.
لتحليل  دراسة  وزمالؤه  غاي  وأجرى 
حول  أُجريت  سابقة  دراسة   344 نتائج 
التي  والنتائج  الغريزية”  الفطرية  “احملفزات 
حققها التالميذ والطالب من مرحلة الدراسة 
االبتدائية وحتى اجلامعة، وهي دراسات بلغ 
حجم عينة البحث فيها أكثر من 200 ألف 

شخص.
الطالب  أن  التحليلية  الدراسة  وبينت 
تعلمهم  خالل  أكبر  بقدر  استمتعوا  الذين 
فيها،  أفضل  نتائج  بعينها حققوا  موضوعات 
املوضوعات  بهذه  الطالب  هؤالء  شغف  وأن 
يف  وإبداعا  وابتكارا  مثابرة  أكثر  جعلهم 

ممارسة الضغوط على الطفل تفقده 
الرغبـــة فـــي التعلـــــم

يحتاج الطفل إلى التحفيز للقيام بما يطلب منه من واجبات سواء المساعدة في البيت أو في التعليم وحتى في اإلقبال على ممارسة األنشطة الترفيهية. وتؤكد الدراسات 
الجديدة أن الخمول وقضاء أوقات طويلة أمام الشاشات يهددان سالمة نمو الطفل العقلي والسلوكي والعاطفي، وهو ما يجعل خلق الحماس والرغبة لدى الطفل مهما جدا، 

لكن الكثير من اآلباء واألمهات ال يجدون السبيل لذلك ويقعون في فخ ممارسة الضغط عليه ما يجعله ينفر من القيام بالمطلوب منه.

تؤثر ليه عاطفيا
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أخبار المجتمع

النظارات المستديرة 
ترند 2020

السبعينيات  ستايل  نرى  ومعه  جديد  من  املوضة  ترند  يعود 
والثمانينيات يتكّرر بعد أجيال، وهذا هي حال النظارات الشمسية. 
الشكل  هذا  سيضفي   .2020 ترند  يف  عادت  املستديرة  فالنظارات 
األنيق على اإلطار، مظهًرا مريًحا ورائًعا كزوج من النظارات اليومية، 

أو نظارة شمسية يف نهار مشمس.

ما هي موديالت النظارات المستديرة؟
تتمّيز النظارات املستديرة بعدسة دائرية منحنية الشكل، متساوية 
من  واسعة  مجموعة  ستجدين  واالرتفاع.  العرض  يف  عام  بشكل 
التجارية  العالمات  من  متنوعة  مجموعة  من  املستديرة  اإلطارات 
Derek Cardi� و   Joseph Marc مبا يف ذل ك  احلصرية، 

.Ray-Ban و gan
إذا كنِت تبحثني عن بعض الذوق الرفيع العتيق، فاختاري بعض 

النظارات الدائرية املتأللئة. كما يف الصورة أعاله.
أفضل  املستديرة بشكل  النظارات  املنحنية، ستظهر  لطبيعتها  ظًرا 
الدائري  الشكل  سيساعد  زاوية.  وذات  حادة  مبيزات  الوجوه  على 
وها  بارزة،  وخطوط  حادة  زوايا  أّي  موازنة  على  املستديرة،  لإلطارات 

نقصد أشكال الوجه املربعة واملثلثية والوجهية.
ميكنها  ال  نعومة  أكثر  وجه  مالمح  ذات  الوجوه  أّن  يعني  ال  هذا 
أن  ميكن ِك  مستدير،  وجه  صاحبة  كنِت  إذا  دائرية.  إطارات  ارتداء 

تكوني جريئة عبر وضع  زوج من النظارات املستديرة احلادة أيًضا.

العاملة  أو  البيت  ربة  خصوصًا  املرأة  وحتتاج 
املشاغل  لكثرة  الوقت  بتنظيم  أكثر  العناية  إلى 
واملسئوليات عليهن، وتنظيم الوقت وجدولته: كما 
التنمية  خبيرة  اجلمل  سناء  الدكتورة  تقول 
البشرية قد يكون صعبًا على األمهات العامالت، 
فهناك من ال يستطيعون املوازنة بني العمل والبيت، 
ويكمن ذل ك يف تنظيم الوقت واستغالله استغالاًل 

صحيحًا:

قّيمي وقتك
انظري كيف تقضني وقت ك؟ يقول اخلبراء: إن 
مهام  على  يومهم  يف  ساعًة  يقضون  الناس  أغلب 
يستطيعون تأجيلها، أو حتى حذفها من جدولهم.

 رتبي أولوياتك
املفتاح لتنظيم وقت ك هو أن حتددي األولويات، 
وتأجيل ما ليس ضروريًا. اخلبراء يقترحون تقسيم 
قائمة مهام ك إلى ثالثة أقسام: املهام التي يجب 
القيام بها فورًا، املهام التي يجب القيام بها يف أي 

وقت خالل األسبوع، املهام طويلة األمد.

خططي
احصلي على طريقة حلذف خطوات من مهمة 
ما، أو القيام بها يف وقت أقل. على سبيل املثال 
حّضري  أو  لياًل،  الصباح  طعام  بترتيب  قومي: 

الطاولة للوجبة القادمة، وضعي األواني عليها.

 نظمي،خزانة ملفات
ملفًا  ضعي  شيء.  لكل  نسخة  فيها  وضعي 

أين  بالضبط  تعريف  لكي  أطفال ك  من  طفٍل  لكل 
املدرسة،  تخصه:  التي  املعلومات  كل  جتدين 
نسخة  بأخذ  تقومي  أن  ميكن  إلخ.  الطبيب،.. 
ألرقام الهواتف الهامة ل ك ولهم، وضعي واحدة يف 

املنزل وواحدة يف عمل ك.

 اعرفي مكانك
ال  وما  معه،  العيش  تستطيعني  ما  قرري 
تستطيعني. قد التتحملني األرض املتسخة، لكن 

تستطيعني العيش مع سريٍر غير مرتب.

أدمجي بعض المهام
تعلمي كيف تدمجني مهام متعددة، وتقومني 
أو  فواتير  ادفعي  العمل.  عن  توقف ك  وقت  بها 
أثناء جلوس ك يف غرفة  واجبه  ساعدي طفل ك يف 
تساعدك  لكي  سماعة  على  احصلي  االنتظار. 
اخلادمة،  مع  كالتواصل  املنزلية  باألعمال  بالقيام 
أثناء  الهاتف  عبر  أسري،  أمر  إنهاء  أو  وتوجيهها، 
انشغال ك بأمر آخر يف عمل ك أو خالل زيارة طبيب 

مثال.

  اطلبي المساعدة
اطلبي  خارقة!  أمًا  تصبحي  أن  علي ك  ليس 

املساعدة من اآلخرين يف حال نفاد وقت ك.

 وكلي مهمة لكل فرد من أفراد األسرة
ميكن توكيل أفراد األسرة صغار وكبار، لعمل 
األشياء،  جتميع  أو  الغسيل،  مثل:  منزلية،  مهام 
فرد  أصغر  بها  القيام  يستطيع  منزلية،  مهام  فهناك 

يف املنزل.

ابتسام  بوكتير

تنظيم الوقت خالص المرأة الموظفة
يمر اليوم سريعًا فال نكاد نستيقظ صباحًا ونبدأ بممارسة أشغالنا اليومية 

حتى نفاجأ بدخول الليل، ولهذا نحتاج إلى تنظيم الوقت حتى نستطيع إتمام 
أكبر قدر من األعمال بال توتر أو الشعور المستمر بالعجلة.

تشتكين ضغطا طول النهار
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تدور أحداث الرواية بني سلوفينيا، سراييفوا 
يف  حتديدا  سلوفينيا  يف  رحالها  واجلزائر،لتحط 
الصحفي  حياة  لنا  ليوبليانا،لتروي  عاصمتها 
ومصير  باملسرح  املولعة  وايفانا  سليم  الشاب 
سردي  بأسلوب  الرواية  تتميز  منهما،  كل 
يف  اجلزائري  الشعب  معاناة  لنا  جميل،حتكي 

فترة العشرية السوداء 1991_1999.
الباب وقف أبي  »سمعنا طرقا عنيفا على 
لينظر من الطارق.وما أن فتح الباب حتى هجم 
عليه شاب..اسقط والدي بضربتني...بعدما 
امساكا  اثنان  ورجليه...تقدم  يديه  من  ربطه 
إلى  وقاداها  بقوة  ذراعيها.سحباها  من  أختي 
السقف  يشق  كان  مجاورة...صوتها  غرفة 
ظهر  فجأة...  خفت  ثم  السماء  عنان  ويبلغ 
ال  من  جزاء  ذلك  أن  امللثمان...واخبرانا 
ممدة  أختي  انصرفوا وجدنا  تلبس خمارا.حني 
دمها..وأمي  يف  غارقة  األمين  جانبها  على 
بكلمة حملت  تنبس  أن  دون  أعصاب  ببرودة 
على جسدها«  ووضعتها  املقطوعة  أختي  رأس 

/ص157. 
طفل  كان  السوق،  بتول  دخلت  »حني 
العمر،يبيع  الثانية عشر من  صغير، يف حدود 

الكيس  قنبلة...حمل  على  عثر  الورد،وقد 
مخرج  باجتاه  تركض  الصغيرتني  يديه  يف 
لكن  بومبا«.  »بومبا..  يصيح  وهو  السوق 
مشرحة  الفاجعة...يف  فات.حصلت  الوقت 
التعرف  يف  األولى،  للوهلة  فشلوا،  املستشفى 
إلى أشالء، واألشالء  إليها. األجساد حتولت 
أمها،من  جثمان  على  تفحمت...تعرفت 
على  وكذبوا  فقط  ساقيها  ساقيها...دفنوا 
هناك  أن  القبر  شاهد  على  كتبوا  بأن  أنفسهم 

ترقد بتول.« /ص160. 
تعمل  وأين  تسكن  أين  نعلم  نحن   «
وال  خنجرا  يرسموا  دورك...لم  اقترب  وقد 
 « صابونا  وال  كفنا  لي  يرفقوا  مسدسا...ولم 

/ص322.
وما عاشته البوسنة والهرسك جّراء احلرب 

األهلية يف تلك الفترة 1995-1991.
قريب  مكان  من  مفرقعات،  أسمع  »حني 
مني، أتخيل أنها قذائف وأن واحدة قد تسقط 

أمامي وحتولني إلى أشالء« /ص243.
آثار  من  تتخلص  لم  »بناياتها 
أنه وجه  لو  ثقوب،كما  عليها  الرصاص،تظهر 

امرأة يطفح بالنمش« /ص294.

من  مقتبسة  مقاطع  الرواية  تتضمن 
قلبك  تالمس  يجعلها  حقيقية،ما  قصص 

وجتعلك تعيش تلك األحداث.
يحكي لنا كل من سليم وايفانا بالتناوب 
منهما  قلبت حياة كل  املدينة  أن هذه  كيف 
يف  لليوبليانا  ذهب  عقب،فسليم  على  رأسا 
يلتقي  الوحيد،  عمه  ولزيارة  سياحية  رحلة 
هذا  عمه،فُيقتل  مقهى  يف  نادلة  بايفانا 
أن  سليم  ليكتشف  ايفانا،  بسبب  األخير 

املقتول أبوه وليس عمه. 
بينما ايفانا الفتاة التي تعاني يف صمت، 
كانت منبوذة من ابيها، حتى أمها لم تكترث 
لها ولم تشعر بأمومتها يوما، فاتخذت ليوبليانا 
لتجد  أفضل  واقع  نحو  حياتها  لتغيير  وجهة 
نفسها بني قضبان السجن متهمة بجرمية قتل 

لم تقترفها. 
تلخص الرواية قصة جناح شابني يف حتقيق 
واأللم  احلياة،الصعاب  قسوة  رغم  حلميهما 
الذي عاشاه وكيف كفاحا لنيل مرادهما وهذا 
ما جعلهما قدوة وجب علينا االقتداء بهما، 
فعال »أحيانا مرارة األشياء تزيد يف حالوتها«.
بقلم: جهان يحي

إلى...نعيمة
أيتها السيدة المسترخية اآلن
بين ثنايا الصوف الرعوي

إني أسكن منذ عهود رأس الجبل
أغرز راية باإلسمنت والحديد

مكتوب عليها »متعبد ِكالمثنوي« 
.....................

حينما تتعالى نترات الثلج في األفق
أحسبها رسائلِك القديمة مبعثرة
وأنا فعال حوضها....المنحني 

عندما تأكل السحب بعضها البعض يكون قلبي قد هجرني
ينفصل دون سابق إنذار

ليطل من سطوحِك نيابة عني
يسلم عليِك كشحاذ...يطلب في طول الطرقات نقودا

كي يشتري األبيض من كفِن
.................

أيا سيدة لم تلدها األجيال المتعاقبة
سنة بسنة وشهرا بشهر...وُحسنا بحسن أينما الِحناء 

تنطلي
أيا سيدة جمعت في قامتها كل األصاالت والمحِن

لسُت أبكيِك....إنما أحرق أعقاب السجائر تلوى األخرى
ألدقق في مالمح وجهِك المختبل

كيف تراني أعود لذكراِك....بعد ثالثين حوِل
وأنا الذي كنت أنعُت بغصن السالل المنحني
كيف أعود عديم السالح....وليس معي

سوى صورة....ألفها بالقماش

وأصونها بخيط قيتارة .....كآخر كاهِن
بقلم: جمال نصراهلل 

قراءتي في رواية حطب سراييفو 

»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«

ملهمتي 
أنا وأنت والعذاب ثالثنا
ليل وقمر وأقداح تجمعنا

حّبك ملهمتي ال أفهمه
لغز أتقنت صناعته

حّبك ملهمتي
ليس له أجل وال سند
وال لعذابي وجراحي

حّد و أمد
أنا وأنت والعذاب ثالثنا
ليل وقمر وأقداح تجمعنا
من لوعتك نطق الجرح 

أنينا
حتى أصبح الغرام
في قلبي دينا

ولم يجد ألّذ من العذاب 
حنينا

أنا وأنت والعذاب ثالثنا
ليل وقمر وأقداح تجمعنا
نطق فيك الشعر غراما
وذاب فيك الحّب هياما
ودع العذاب عذابه

أنينا و آالما
وصار الشوق لحّبك يتيما

بقلم: منير راجي

لـــــــــك 
كنت دائما أقف على باب أمنيتي وأطرق ما أشتهيت، أحيانا أصنع 
امرأة يف خيالي، ارسمها لكي ال أجد أنثى متسح الواني وألنك مترين على 

عواطفي وكأنك تستأذنني حسي وأنا أنتظر على قارعة الطريق.
أنتظر وحدي وأسحق عيون البشر كي استطعم فرحي، أو كي أسترجع 
بقايا أملي أقف على همس موسيقى ألفتها وحدي، وعندما مترين تتالشى 

كل األلوان وأحيانا حتترق كل الصور التي رسمتها . 
عندما يأخذك الشارع إلى آخر النهاية تنهي كل األحالم وأنتظر فرصة 
قدومك ألعلن على نفسي احلداد، نعم كم مرة نطقت الشهادة بعد ألف 

آه.
وحني تخرج آخر آه أشهد أن ال امرأة سواك، ال توجد أنثى يف الكون 
غيري  رجل  وال  مثلك  هالكها  زجاج  على  واملشي  القلوب  رفس  حتسن 
يستطيع أن يجعلك حتبلني من أول نفس فيه آلخر آه احترق بها ليلة سهره 

على أنغام حلم تالشى آالف املرات ولم ُيبلى .
العالم  مدن  شوارع  على  موزعة  جملة  فرحها  من  سرقت  طفلة  أنت 
واكتفت بتالوة نشيد وزع موسيقاه أناس فاشلون، كم مرة تقطعت أوتاري 
نغم  وما ضيعت  ترتيبها  أعيد  مرة  وكم  الرغبة،  أحلان  عليها  التي عزفت 
أقفاص  من  التحرر  يف  رغبتها  عن  سر  ذات  لي  باحت  التي  العصافير 

أمنيتي بك .
السرير أصدق إنباًء من الكتب حني يتحقق حلم رجل يحب أن تصنع 
كل  على  ومتردت  العصيان  لعبة  أتقنت  أنثى  هروب،  من  أنثى  فحولته 

طقوس احلب وتهالك قلبها حني كتبت أناملها طالمس.
 ال يفك سحر هيامها إال رجال يحب أن يشرب ماء ُمزجت به متائم 
اعتراف  أكتب  أنت فقط  طفلة طاردها احلظ يف كثير من اخليبات، لك 

رجل مات قبل ميالده يحي فقط حني يحبل قلب أنثاه.
بقلم: مفتاح خافج
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لوناس  معطوب  مؤسسة  نظمت 
اجلمعة بقرية تاوريرت موسى ببلدية 
وزو حفل  تيزي  جنوب  محمود  آيت 
تكرمي وترحم على روح الفنان املطرب 
اسمه  املؤسسة  حتمل  الذي  املرحوم 

مبناسبة الذكرى الـ 64 مليالده.
ومتيزت املناسبة بحضور مواطنني 
من جميع أنحاء البالد جاؤوا لتكرمي 
قبره،  على  ورد  باقة  بوضع  املرحوم 
ويف مكان اغتياله من طرف مجموعة 

الطريق  على  بوعنان  بتاال  إرهابية 
 25 يف  لقريته  وزو  تيزي  من  املؤدي 

جوان 1998.
من  مقولة  املؤسسة  اقتبست  ولقد 
الصادر  »املتمرد«  عنوان  حتت  كتابه 
أقوى  شيء  »هناك  هي:   ،1996 يف 
ذاكرة  املوتى يف  املوت، هو حضور  من 
األحياء«، كتبت يف الفتة مبقر مؤسسة 
املطرب  بفكر  للتذكير  لوناس  معطوب 

املرحوم.
املغني  لوناس،  معطوب  وكرس 
معركة  عن  بالدفاع  امللتزم  الشعبي 
أفضل  »جزائر  اجل  من  الدميقراطية 
ودميقراطية كبرى«، حياته وفنه للدفاع 
الوطنية  للهوية  األمازيغي  البعد  عن 
القضايا  وجميع  واحلرية  والدميقراطية 
بليغة  لوناس بجروح  العادلة. وأصيب 
خالل أحداث أكتوبر 1988، وتصدى 
ضرب  الذي  لإلرهاب  وفنه  بأفكاره 
اجلزائر وأدان االغتياالت التي شهدتها 

العشرية السوداء.
 1994 سبتمبر   25 مساء  ويف 
املسمى  املكان  يف  املرحوم  اختطف 

طرف  من  وزو  تيزي  جنوب  تاخوخت 
سراحه  أطلق  ثم  إرهابية،  مجموعة 
وجتند  ضغط  حتت  أسبوعني  عقب 
يف  خصوصا  اختطافه  عقب  شعبي 

مسقط رأسه.
يعتبر لوناس مؤلفا ملجموعة غنائية 
الذي  الفني  نتاج مشواره  كبيرة كانت 
اليوم  حلد  مازال  الذي  و  سنة   30 دام 
تعكس  ألنها  تأديتها  الفنانون  يعيد 
وفنان  كرجل  وحياته  وأحزانه  مسيرته 

ومناضل وجزائري.
جوائز  عدة  على  الفنان  وحصل 
كندا  و  أوروبا  يف  مشواره  خالل 
األمريكية،  املتحدة  والواليات 
أجل  ومن  اإلرهاب  ضد  بفنه  وكافح 
الدميقراطية واحلريات الفردية والالئكية 

ومن أجل اجلزائر إلى غاية اغتياله.
أيضا  نظم  املناسبة،  وبنفس 
املطرب  وأعمال  حياة  يروي  معرض 
»مولود  الثقافة  دار  بهو  مستوى  على 
احمللية  املديرية  من  مببادرة  معمري« 
للثقافة وبالتنسيق مع مؤسسة معطوب 

لوناس.
ق.ث

بمناسبة ذكرى ميالده الـ 64
تيزي وزو تكرم المطرب معطوب 

لوناس

ينشطها  الكاتب سعيد بوطاجين
أمسية أدبية مع الروائي فيصل األحمر 

بمدينة جيجل
للمطالعة  الرئيسية  املكتبة  تنظم 
بوالية جيجل، أمسية أدبية مع الروائي 
فيصل األحمر من تقدمي الدكتور سعيد 
الذي  كتبه  عن  للحديث  بوطاجني، 
بيع  تليها  األدبية  الساحة  بها  تزخر 

باإلهداء يوم 28 جانفي اجلاري.
فيصل  واألكادميي  الكاتب  يحل 
املكتبة  منبر  على  ضيفا  األحمر 
أمسية  يف  والتواصل«  املعرفة  »فضاء 
حيث  جيجل،  مدنية  حتتضنها  أدبية 
بكتاب  مؤخرا  األدبي  املجال  أثرى 
جديد حتت عنوان »سياسات اخلطاب 
الفلسفية للخطاب  املقاربة  األدبي« يف 
منشورات  عن  مؤخرا  الصادر  األدبي، 
من  اجلوانب  متعدد  اليوم،  الوطن 
إلى  اجلمهورية  أسوار  على  معلقات 

شعرية اجلغرافيا.
يتساءل  الفلسفية  املقاربة  ويف 
من  األحمر  فيصل  والروائي  الكاتب 
عن  األدبي«  اخلطاب  »سياسات 
كيف نقرأ أخبار التراث األدبي بأسئلة 
املاضي؟،  عن  نرثها  وال  نحن  ننشئها 
وماذا تفعل بنا احلكايات على هامش 
البراءة املفتعلة ملواقع السارد واملسرود له 

وجمهور القراء السلبيني؟.
مواجهة  أن  األحمر  فيصل  واعتبر 
اخلطاب األدبي هي مواجهة املسؤولية 
السياسية عن مخرجات مسائل ظريفة 
و«الطرب«  واإلعجاب  كالذوق  بريئة 
الشعراء  بها  أولع  التي  الكلمة  هذه 
بحاجة  تبدوا  والتي  النقاد،  وأهملها 
إلى دراسات ثقافية وفلسفية معمقة يف 

املدونات القدمية.
وأبرز أن »نظام اخلطاب« هو منظمة 
يعدون  ما  عامة  أفرادها  سرية  فكرية 
باملاليني، ولكن اجلوهر اللطيف اخلفي 
بالضرورة  يلحقها  النظام  هذا  لعمل 
بتزكية  يقوم  األدب  السرية،  باملنظمة 
نظرية  فاألدب  للمعني  »الزمنية« 

مؤامرة على املعنى وعلى اإلنسان.
كما يبرز الكاتب فيصل األحمر، 
الذي يأخذ اخليال العلمي حيزًا الفتًا 
ضمن أعماله، تأليفًا وتنظيرًا وترجمة، 
بقوله: »إنه مغامرة يف الكتابة أكثر من 
التعبير  منطًا محّددًا ومحصورًا يف  كونه 
بإنسان  املترّبصة  الغد،  هواجس  عن 
يرافقه  وما  العلمي  التطّور  نتيجة  اليوم 

من تبّدل ألحوال احلياة«.
صارة بوعياد

حاورته: صارة 
بوعياد

كيف كانت بدايتك في عالم التمثيل؟
قالت  حيث  العائلة  وسط  من  كانت  لفنية  بداياتي 
جدتي رحمها اهلل يوما لوالدتي »هذا الفتى سيكون فنان«، 
والتركيز  املوسيقى  معهد  إلى  دخلت   1998 العام  ويف 
األصوات والفنون الدرامية بسيدي بلعباس، فكنت ممثال 
عباس  باملعهد  أستاذي  تأليف  من  املسرحيات  إحدى  يف 
بودان، أللقى الشهادة النهائية من العام 2008 مع األستاذ 

سليمان بن سعيد.

هل كانت لك فرصة للوقوف وراء كاميرا الفن السابع؟
منها  املسرحيات،  من  العديد  يف  مشاركتي  كانت 
نوعها،  من  فريدة  جتربة  كانت  حيث  اإلذاعي  مسرح 
كما كنت ممثال يف العديد من املهرجانات يف قالب امليم 
بني  من  مخرجني  مع  تعاملت  الرتي،  دي  وكوميديا 
جريو،  القادر  عبد  شوط،  محمد  غامن،  بوعجاج  بينهم 
وكذا  مسرحية  نصوص  كتابة  إلى  التمثيل  من  ألنتقل 

سيناريوهات.

شاركت في »قهوة القوسطو« كيف تقيم هذه التجربة؟
مع نهاية 2012 بدأت جتربتي يف »قهوة القوسطو«، حيث 
كانت جتربة مكللة بأشياء ايجابية وسلبيية، االيجابية منها 
أني صرت معروف على الساحة الفنية، ومطلوب أكثر، أما 
األشياء السلبية من هذه التجربة متحورت يف األصدقاء من 

أهل الفن الذين فجاءوني بأنهم أعداء النجاح.

ماذا بعد هذه التجربة التي فتحت لك باب الشهرة؟
»فور  لإلنتاج  شركة  مع  العمل  فرصة  لي  كانت 
الشاب  مخرج  مع  املرات  من  العديد  يف  تعاملت  ايستو«، 
زياد شعباني، حيث أنتجت فيلم »الغلطة« أواخر 2014، 
اخلاصة،  الشروق  قناة  مع  »زوجوني«  حصة  يف  وشاركت 
فضال على اجناز كاميرا خفية »تنخلع« مع التلفزيون الوطني 
اجلزائري، إذ كانت جتربة مميزة فتحت لي الباب التنشيط يف 
العديد من البرامج الفنية منها حصة »أنس شو« على القناة 

السابعة. 

ما هي أهم إنجازاتك الفنية؟ 
توجت بجائزة »أروع موهبة« من العام 2013 ونلت منها 
البلد  إلى تونس حيث تفاجأت أني معروف يف هذا  رحلة 

الشقيق، كما نلت املرتبة األولى سنة 2015 يف 
مهرجان »الوان مان شو« بسيدي بلعباس.

ما هو جديدك الفني الذي تستعد له؟
هناك العديد من الدعوات لكن شخصيا ال أقبل ما هو 
فاألعمال  املنتجة،  الشركة  أو  السيناريو  حيث  من  أدنى، 
التي ال ترتقي وال تضيف يف مشواري اجلديد ال أقبل بها، 
لهذا أنا ال زلت أدرس الطلبات وأقول لكل متابعني أنس أن 

هناك مفاجأة سارة يف شهر رمضان. 

كيف تجد واقع الفنان وواقع الفن في الجزائر؟
الناحية  من  هنا  أحتدث  ال  اليوم،  الفنان  بواقع  متفائل 
املادية وإمنا من جانب القيمة ألن املعنوي أكثر من املادي، 
هو  باجلمهور  الفوز  ألن  جتاري  فنه  يصبح  أن  ليس  فالفنان 
األساس، أما بخصوص واقع الفن يف اجلزائر يقع اإلشكال 
يف عملية التسويق، حيث هناك مواهب مميزة ومتعددة لكن 
لألسف ال دعم وال إشهار ألعمالهم، حتى هناك من ميثل 
حترك  ال  لكن  باملهرجانات  ويتوج  كبرى  محافل  اجلزائر يف 
الوزارة الوصية ساكنا إال نادرا، مما يشكل ذلك إحباطا للفن 
يف  العكس  يكون  أن  نتمنى  وعليه  ذاته،  حد  يف  وللفنان 

األشهر القادمة وتتغير حال الفن والفنان.

الممثل أنس تناح لـ »أخبار الوطن«:

»واقع الفن في الجزائر يقع 
في إشكالية التسويق«

قال الممثل أنس تناح في حوار لـ »أخبار الوطن« إن واقع الفن في الجزائر يقع في إشكالية التسويق التي البد أن 
تندرج ضمن سياسة ثقافية، كما أشار إلى أن الفنان الجزائري ليس بحاجة إلى مادة أكثر من أنه يحتاج إلى رفع قيمته 

معنويا كاالعتراف به وبإبداعه.
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مسلسل جديد من تأليف 
كريستى  ويلسون 

الثالث  تعاونها  عن  لإلنتاج،   Neal Street أعلنت شركة 
مع املؤلفة األسكتلندية كريستى ويلسون، يف مسلسل جديد سيطرح 
حتت اسمProphets، وكانت قد تعاونت الشركة مع املؤلفة يف 
نشر  الذي  للتقرير  وفقا  و1917،   Penny Dreadful فيلمى 
 ،1917 فيلم  وحقق   ،»hollywoodreporter  « موقع  على 
إيرادات عالية منذ طرحه بـ دور العرض املختلفة حول العالم، حيث 

وصلت إلى 144 مليون دوالر أمريكي.
حصلت ملحمة احلرب العاملية األولى 1917، التي طرحت بداية 
من 10 يناير اجلارى، على العديد من الترشيحات للجوائز املختلفة، 
مثل 9 ترشيحات لـ جائزة الـ BAFTA و 10 ترشيحات لـ جائزة 
األوسكار، وذلك مع ظهور اسم ويلسون يف الترشيح لـ جائزة أفضل 

سيناريو أصلي.
العاملي،  التذاكر  شباك  يف  املاليني  جنى  1917 يف  استمرار  مع 
 Nealالفيلم منتجي  مع  أخرى  مرة  األسكتلندى  الكاتب  تعاون 
الشركة  تكشف  ولم  تلفزيوني،  مسلسل  يف  املرة  هذه   ،Street
املنتجة عن معلومات حول املسلسل اجلديد، أال أنه سيكون من نوع 

الكوميديا السوداء.

طرح املطرب حكيم ثامن أغاني 
اسم  يحمل  والذي  اجلديد،  ألبومه 
»الراجل الصح«، عبر قناته الرسمية 
على موقع يوتيوب، األغنية اجلديدة 
مت  دولة«،  يا  »الصعيد  بعنوان 
كليب،  الفيديو  بطريقة  تصويرها 
حجاج،  عصام  كلمات  من  وهى 
وأحلان تامر حجاج، وتوزيع: إسالم 

أحمد  املهندس  ومكساچ  شبيسى، 
جودة، ومنتج فنى فايز عزيز.

مؤخًرا  طرح  قد  حكيم  وكان   
وهى:  ألبومه  من  أغنيات   7
مببى«،  »ليلة  حالنا«،  فى  »سيبونا 
الصح«،  »الراجل  »اجلارسون«، 
واألغنية  بحبه«،  »آه  »رقصونى«، 

السابعة »املوضة السنة دي«.

حكيم يطرح ثامن أغانى 
ألبومه  الجديد 

الفنانة نادية لطفي في الرعاية المركزة ثانيًة
نقل  مت  واحد  أسبوع  خالل  الثانية  للمرة 
املركزة  للعناية  لطفي  نادية  الكبيرة  الفنانة 
تراجعت  بعدما  املعادي،  مستشفى  داخل 
وضع  ومت  الشيء،  بعض  الصحية  حالتها 
جهاز تنفس صناعي للنجمة الكبيرة، بسبب 
عن  نتج  التنفس،  يف  شديد  بضيق  شعورها 
حادة  برد  نزلة  عن  الناجتة  املضاعفات  بعض 
أعراض  من  معاناتها  عن  فضاًل  بها،  حلقت 

مرضية أخرى.
غرفة  دخلت  قد  الكبيرة  الفنانة  وكانت 
ميالدها  بعيد  احتفالها  عقب  املركزة  العناية 
بنزلة  إصابتها  إثر  على  وذلك  أيام،  عدة  منذ 
إلى  وخرجت  تعافت  أنها  إال  حادة،  شعابية 
دائم  بشكل  فيها  تقيم  التي  العادية؛  غرفتها 
منذ عدة سنوات، لكنها لم متكث فيها سوى 
الرعاية  إلى  أخرى  مرة  إعادتها  قبل  يومني 

املركزة.

ياسمين صبري سفيرة جديدة 
لبانتير دو كارتييه

املمثلة  »كارتييه«  العريقة  التجارية  العالمة  اختارت 
من  نخبة  جانب  الى  عربي  وجه  كأول  صبري  ياسمني 
املشاهير العامليني للمشاركة يف حملتها اإلعالنّية األخيرة 

.»Panther De Cartier بانتير دو كارتييه«
بإطالق  اخلاص  اإلعالن  يف  ياسمني  شاركت  وقد 
مجموعة كارتييه اجلديدة املرّصعة باملاس وتألقت صبري 
جمالها  عكس  الّلون  أسود  بجامبسوت  اإلعالن  خالل 

وأناقتها. وبالتزامن مع مشاركتها يف إعالن »كارتييه«.
الذي جمعها مع  التعاون  أيضًا عن  ياسمني  وكشفت 
ماركة  M.A.C Cosmetics العاملية حتت عنوان 
M.A.C x YasmineSabri إلطالق مجموعة 
املكياج األخيرة يف إصدار محدود ُمبتكر خصيصًا ليناسب 

منطقة الشرق األوسط.
أولى مشاهد  من جهة أخرى، بدأت ياسمني بتصوير 
املوسم  خالل  سيعرض  الذي  تانية«  »فرصة  مسلسل 
الرمضاني املقبل حيث تلعب دور بطولي إلى جانب عدد 

من أشهر املمثلني املصريني أينت عامر، أحمد مجدي، ومحمد 
املسلسل من  النجار.  ادوارد، أحمد  الغني،  هبة عبد  دياب، 

هاشم  وحوار مصطفى جمال  وسيناريو  بشير  تأليف محمد سيد 
وإخراج مرقس عادل.

حال شيحة مع يسرا فى »دهب عيرة« 
دخل املنتج جمال العدل يف مفاوضات مع النجمة حال شيحة بعدما 

العزيز من أجل املشاركة فى بطولة مسلسل  رشحها املخرج سامح عبد 
املسلسل،  أحداث  خالل  شقيقتها  دور  لتجسد  عيرة«،  »دهب  يسرا 
موافقتها  حال  وأبدت  املقبل،  رمضان  دراما  موسم  فى  عرضه  املقرر 
من  األولى  احللقات  قراءة  على  وتعكف  مبدئى  بشكل  العمل  على 

املسلسل، تأليف أحمد عادل، ومن املقرر انطالق تصويره مطلع شهر 
فبراير املقبل بعد انتهاء سامح من معاينة الديكورات.

عبد  سامح  املخرج  مع  عمل  جلسات  يسرا  النجمة  وتعقد 
التفاصيل  على  للوقوف  عادل،  أحمد  العمل  ومؤلف  العزيز 
النهائية للمسلسل بعد تسلمهم أول 5 حلقات من السيناريو، 
إضافة إلى ترشيح باقي الفنانني املشاركني يف البطولة وإنهاء 
التعاقد معهم قبل انطالق التصوير نهاية شهر يناير اجلاري 

أو مطلع فبراير املقبل على أقصى تقدير.
ومن ناحية أخرى تواصل حال شحية تصوير مشاهدها 
يف فيلم »مش أنا« مع الفنان تامر حسنى، والتى جتسد فيه 
دور رسامة خالل األحداث، الذى يعيدها إلى السينما 
بعد غياب نحو 13 عاما، حيث انتهت من تصوير نصف 
تامر حسنى،  مشاهدها، والفيلم قصة وسيناريو وحوار 

وإخراج سارة وفيق.



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها
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       و اقترن النقاش حول الهوية يف اجلزائر باألطروحة 
االمازيغية مبختلف تصوراتها اللغوية و الثقافية و السياسية 
األمر  هذا  و   ، املتطرفة  و  منها  املعتدلة  تياراتها  مبختلف  و 
يف  البربرية«   »باألزمة  عرف  ما  إلى  معلوم  هو  كما  يعود 
بعض  احتج  عندما  ذلك  و   1949 سنة  الوطنية  احلركة 
املناضلني الوطنيني القبائليني الناشطني يف »حزب الشعب 
الدميقراطية » بفرنسا  انتصار احلريات  اجلزائري« و »حركة 
على التقرير الذي تقدم به  »مصالي احلاج«  ملنظمة األمم 
املتحدة حول اجلزائر ، و الذي عرف فيه اجلزائر بأنها » دولة 
عربية إسالمية » و اعتبر ذلك من طرف أولئك املناضلني 
إقصاء للبعد األمازيغي و تزوير للتاريخ ، و رأى احلزب يف 
ذلك املوقف مؤامرة يجب وقفها من خالل إقصاء من يقف 
املجموعة  تلك  حتييد  على  احلزب  قيادة  فعملت   ، وراءها 
من التيار الوطني البربري ، و مع انفجار الثورة  أغلق ملف 
األمازيغية إلى درجة أن املسألة األمازيغية لم حتضر يف أي 

وثيقة من مواثيق الثورة اجلزائرية .
  و بعد االستقالل عاد املطلب األمازيغي للظهور و ذلك 
الذي  و  للهوية  اإلصالحي  للتصور  الوطنية  الدولة  لتبني 
للخطاب  كان  و   ، اإلسالم  و  العربية  عنصري  على  يقوم 
الذي  و   « بلة  بن  »أحمد  الرئيس   اعتنقه  الذي  العروبي 
عبر عنه بقوله يف حوار رسمي » نحن عرب ، نحن عرب 
» متأثرا يف ذلك باخلطاب القومي العربي خاصة يف نسخته 
الناصرية ، دورا كبيرا يف تأجيج الصراع حول الهوية و الذي 
1963 كانت  تزامن مع الصراع حول الشرعية ، ألن أزمة 
يف جوهرها صراعا حول شرعية السلطة من جهة و صراعا 
حول اختياراتها االيديولوجية و السياسية من جهة ثانية ، 
و كانت منطقة القبائل من بني املناطق األكثر تضررا حيث 
ترسيخ  400 شهيد ، و ساهم ذلك يف  يقارب  ما  فقدت 
عوامل  عدة  بسبب  مقصاة  و  مهمشة  املنطقة  بأن  الوعي  
منها اخلصوصية الثقافية و اللغوية ، وكان لسياسة التعريب 
يف  مباشرا  سببا  املاضي  القرن  سبعينيات  يف  املنتهجة 
ارتفاع وثيرة املطلب األمازيغي ، و تزامن ذلك مع تأسيس 
»بسعو  طرف  من   1967 سنة  بباريس  البربرية  األكادميية 
محند اعراب » و من هذه اللحظة بدأت القطيعة بني التيار 
أخر أصبح  مبعنى  الفرانكفوني ،  البربري  التيار  و  العروبي 
النضال من أجل تكريس األمازيغية هو باألساس مقاومة 
و رفض للتعريب الذي حتول إلى سياسة رسمية للدولة و 
الذي فهم بأنه ضد األمازيغية أكثر منه ضد الفرنسية ، و مع 
افتتاح جامعة تيزي وزو سنة 1977 استطاع مناضلو القضية 
االمازيغية من هيكلة أنفسهم يف أحزاب و جمعيات ثقافية 
ذات طابع احتجاجي ، و جاء الربيع االمازيغي سنة 1980 
لتعرف فيه املسألة االمازيغية حتوال كبيرا ، و كان السبب 
من   « معمري  مولود   « الكاتب  السلطات  منع  هو  املباشر 
تقدمي محاضرة حول« الشعر القبائلي القدمي »و  كان مطلب 
و  اليسارية  النقابات  التي ضمت  البربرية  الثقافية  احلركة 
جماعات الدفاع عن حقوق االنسان  هو ضرورة االعتراف 
باللغة و الثقافة االمازيغية و تكريس احلريات الدميقراطية و 
السلطة على  تتعارض مع طبيعة  التي كانت  املطالب  هي 

القائمة على األحادية السياسية و احلزبية و اللغوية .
  و مع االنفتاح السياسي الذي كرسه دستور 23 فيفري 
األمازيغية ،  الهوية  بعناصر  تدريجيا  بدأ االعتراف   1989
تاريخ  يف  النوميدية  املرحلة  إلى  فيه  اإلشارة  متت  حيث 
اجلزائر ، و يف دستور 1996 الذي يعتبر من أحسن دساتير 
اجلمهورية اجلزائرية إلى اليوم حصل االعتراف باالمازيغية 
و  اإلسالم  جانب  إلى  الوطنية  للهوية  أساسي  كمكون 
العربية و ذلك استجابة للمطالب التي رفعت يف اإلضراب  
على الدراسة سنة 1994 و هو اإلضراب الذي توج بإنشاء 
احملافظة السامية للغة االمازيغية و إدراج اللغة االمازيغية يف 
التعليم كمادة اختيارية منذ سنة 1995 ، و بعد انتفاضة 
االمازيغية كلغة  اللغة  2001 رسمت  القبائل سنة  منطقة 
و   ،  2002 لسنة  الدستوري  التعديل  يف  ذلك  و  وطنية 
االعتراف  جاء   2016 مارس   6 ل  الدستوري  التعديل  يف 
باللغة االمازيغية كلغة وطنية ورسمية ، و تبع ذلك ترسيم 
بداية السنة األمازيغية  املوافقة ليوم 12 يناير كعطلة وطنية 

مدفوعة األجر يف ديسمبر 2017 .
الدولة  من  الرسمي  االعتراف  هذا  من  بالرغم  و    
باملطلب االمازيغي إال إن مشكلة املسألة االمازيغية ال يبدو 
أنها ستجد حلوال نهائية ، ألنها ليست مسألة لغوية محضة 
كما أنها ليست مسألة ثقافية و فقط بل هي باألساس مسألة 
سياسية جتد منطلقاتها األولى يف جدل السلب بني تصورين 
كبيرين للجزائر و هما : تصور اجلزائر اجلزائرية أو باألحرى 
 ، اإلسالمية  العربية  اجلزائر  تصور  و   ، البربرية  اجلزائر 
فأصحاب تصور اجلزائر اجلزائرية ال يرضيهم على اإلطالق 
البعد العربي و اإلسالمي و ال يقبلون تعريف اجلزائر بعنصر 
العروبة ألنهم ينظرون إلى العروبة بأنها غزو و استعمار كما 
و ال  اخلاص  الفضاء  قضية شخصية تخص  هو  الدين  أن 
ميكن سحبه على الفضاء العام ، و لعل ما يفسر ذلك هو أن 
فرانكفونية و يسارية باألساس   البربرية هي  النخب  أغلب 
إن وجد  و  العروبي  االمازيغي  للتيار  أثرا  نكاد جند  و ال   ،
الغرض  فان  هنا  من  و   ، جدا  املنطقة ضعيف  يف  فتأثيره 
بالنسبة للتيار البربري الفرانكفوني اليساري ليس االعتراف 
باللغة االمازيغية و تدريسها و نشرها يف الفضاء العام فقط ، 
و إمنا هو إعادة كتابة التاريخ  الثقايف اجلزائر و إعادة تصنيفها 
أطروحة  عند  نقف  ذلك  لتوضيح  و   ، حضاريا من جديد 
السياسي و احلقوقي علي يحي عبد النور يف كتابه » األزمة 
البربرية لسنة 1949 » و يف املقال الذي نشره على حلقات 
يف جريدة اخلبر بعنوان » الربيع اجلزائري » خاصة يف جزءه 
الثالث بتاريخ 15 افريل 2015 ، حيث جنده يتهم  »مصالي 
احلاج« بتزوير التاريخ و خلق أزمة مناهضة للبربرية ، ألنه 
املذكرة  بسبب  ذلك  و   ، جزائريتهم  من  اجلزائريني  حرم 
التي رفعها لألمم املتحدة و التي جاء فيها أن اجلزائر عربية 
إسالمية ، ففي ذلك حسب رأيه عدم اعتراف من »مصالي 
احلاج » بتاريخ اجلزائر قبل ما يسميه » علي يحي عبد النور 
» ب« االحتالل العربي » و » مصالي احلاج«  هو من كرس 
السياسة املناهضة للبربرية من خالل عدم اعترافه باللغة و 

الثقافة البربرية و انتصاره للعربية و اإلسالم . 

الدكتور: مصطفى كيحل  	

قلق في الهوية 

جدل السلب بين أطروحة الجزائر الجزائرية
 وأطروحة الجزائر العربية اإلسالمية

        الثابت أن النقاش حول 
الهوية يف اجلزائر يزداد تشنجا و 
قلقا  خاصة يف حلظات التحول 

االجتماعية 
والسياسية التي يعرفها املجتمع  

و جاء احلراك الشعبي سنة 
2019 ليدفع بالنقاش حول 

الهوية إلى السطح و بأسلوب 
عنيف طبعته لغة التخوين 

واإلقصاء و شعارات العنصرية 
و الكراهية و اجلهوية املقيتة ، 
مما أبان عن فائض من احلقد 
و الكراهية بني اجلزائريني 

خاصة يف شبكات التواصل 
االجتماعي،  و شعر اجلميع أن 

الصراع حول الهوية 
ورموزها أصبح يشكل خطرا 
على استقرار الدولة الوطنية 

واستمرارها و أكثر من ذلك على 
النسيج االجتماعي كما أبان 
عن فشل يف سياسات التنشئة 
االجتماعية و الثقافية املختلفة 

املعتمدة منذ االستقالل .
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 أّكَد والي والية برج بوعريريج الغالي عبد القادر بلحزاجي رفَضه االستقالَة التي 
البلدي من أصل 19 عضوا ببلدية  تقدم بها 13 عضوا من أعضاء املجلس الشعبي 
 احلمادية جنوبي برج بوعريريج، وذلك إثر خالفات وقعت بينهم وبني رئيس الدائرة

 .حول قوائم السكن
 وأّكَد الوالي على جهوده الرامية لتحسني العالقات بني أعضاء املجلس الشعبي 

 البلدي الذين قدموا االستقالة - من بينهم رئيس البلدية - وبني رئيس الدائرة وذلك
 من أجل استكمال املشوار الذي - حسب تصريح الوالي - كانوا قد بدؤوه سوية من
 أجل تلبية احتياجات املواطنني وحّل انشغاالتهم خاصة املتعلقة بالسكن والتنمية.
.كما أكد دعمه املطلق لألعضاء وفتح باب احلوار لتلبية مطالبهم وطرح انشغاالتهم

 جدير بالذكر أن األعضاء الـ 13 كانوا قد قدموا استقالتهم بسبب ما أسموها 
 ضغوطا مورست يف حقهم من طرف رئيس دائرة احلمادية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع

 .قائمة السكن التي لم يتم إشراكهم فيها
 صفاء كوثر بوعريسة

بلســــــان: ريـــاض هــــــويـلي

 صاحُبها أجِلَي يف حالة حرجة 

قطاٌر يصِدُم سيارة نفعّية في عنابة

بيون يؤكدون :امُلساعدون الطِّ

مراكـُز الّسرطـان تفتقــد 
للمــوارد البشرّيــة 
مجال  يف  الطبيني  املساعدين  جلمعية  العامة  األمينة  لكحل  سهيلة   أكدت 

.السرطان، يوم أمس، أنه يتعني تعزيز املراكز باملوارد البشرية خاصة شبه الطبيني
 وأبرزت املساعدة الطبية باملؤسسة االستشفائية املتخصصة يف معاجلة السرطان

أهمية ضمان على  أمس،  يوم  عقدتها  ندوة صحفية«  كوري«، خالل  وماري   »بيار 
لعدد املذهلة  الزيادة  املتمثل يف  الوضع  مواجهة  لهم  يتسنى  املتواصل حتى   التكوين 
يعاني الذي  الكبير  الضغط  إلى  بهم، مشيرة  التكفل  الداء، وحتسني  بهذا   املصابني 
 منه املساعدون الطبيون مبراكز مكافحة السرطان، خاصة مركز العاصمة الذي يستقبل

.املرضى من جميع مناطق الوطن
 ولدى تطرقها إلى ملف املريض، قالت املتحدثة ذاتها إن تأخر تطبيق الرقمنة 

 يف العالج أدى إلى تسجيل اختالل كبير يف التكفل باملريض، من بينها بعد املواعيد
 وغياب العالج يف أوانه، واصفة امللف الطبي للمريض بالوثيقة التي تساعد السلطات

.على حتديد الوسائل الالزمة وتقييم وحتسني العالج
 ويف هذا الصدد، اعتبر رئيس مصلحة سرطان الثدي مبركز بيار وماري كوري، 

باملصابني التكفل  مجال  يف  »محوريا«  الطبيني  املساعدين  دور  بوزيد  كمال   األستاذ 
والعالج والتوجيه  االستقبال  حيث  من  إليهم  املسندة  للمهام  نظرا   بالسرطان، 
أخرى، من جهة  وعّبر،  الطبية.  االختصاصات  مختلف  بني  والتنسيق   الكيميائي 
 عن أسفه لعدم تزويد بعض مراكز مكافحة السرطان باملناطق الداخلية للوطن باملوارد

.البشرية الالزمة، وهذا بالرغم من جتهيزها بعتاد متطور
 وأج/ رحمة عمار

وقسنطية،  عنابة  بني  يربط  البضائع،  لنقل  قطار   اصطدم 
حي مقطع  مستوى  على  نفعية  بسيارة  السبت،  أمس   صباح 
املركبة صاحب  إصابة  عن  أسفر  ما  البوني،  ببلدية   الصرول 
موقع من  مصادر  لدى  علم  حسبما  خطيرة،  وكسور   بجروح 
إلى مصلحة أُجِلَي  املركبة  أن سائق  إلى  التي أشارت   احلادث، 

.االستعجاالت الطبية بن رشد يف حالة حرجة للغاية
وهي  فجأة  السيارة  تعطل  إلى  احلادث  مالبسات   وتعود 

املركبة صاحب  أن  يذكر  احلديدية.  السكة  خط  مستوى   على 
يفلح لم  أنه  إال  بها  القطار  اصطدام  قبل  سيارته  مغادرة   حاول 
إلى السرعة  جناح  على  الضحية  نقل  وعليه،  احملذور.   فوقع 
 املركز االستشفائي اجلامعي لتلقي اإلسعافات الالزمة. واجلدير
 باإلشارة إليه أّن املمرات العابرة للسكة احلديدية غير محروسة وما

.تزال حتصد أرواح املواطنني باملنطقة
ف سليم

 احَلقيقة امُلّرة التي نتجّرعها 
كّل صّباح ومساء، ونتألم 

لسماعها يف ُخطب الرؤساء 
وكبار املسؤولني، هي مسألة 

الّدعم االجتماعي أو ما 
ُيصطلح على تسميته 

بالتحويالت االجتماعية؛ 
فهذا امللف الذي يسّوق 

لنا كتقسيم حلق املواطن 
وواجب من واجبات الدولة 

االجتماعية، لم يكن يف 
احلقيقة إال وجها آخَر للّنهب 

باسم امُلستضعفني، وسطوا 
مقّننا على لقمة الضعفاء من 
قبل األغنياء أو امليسورين. 

ولألسف، كم من سياسات 
انتهجت، وكم من قرارات 
اُتخَذت باسم الضعفاء 

لينال ثمارها األغنياء يف 
دولة تّتِخذ من الريع أسلوبا 
لتسيير املجموعة الوطنية، 
وشراء الوالء ورفع من تشاء 

وقهر من تشاء.
 الّدعم االجتماعي، بصيغته 

احلالّية، يف الصحة كما 
يف السكن، يف التجارة كما 
يف اخلدمات االجتماعية 

واجلامعية أو اإلطعام 
املدرسي، هو حتايٌل ُمقنَّ 

لطات  حتت رعاية السُّ
ر أن  املتعاقبة؛ وإال كيف ُنفسِّ

يطلب من املريض جلَب احلقن 
والضمادات وبعض األدوية 

يف مستشفياتنا؟ وهل نسمي 
مطالبة املريض بإجراء 

التحاليل والفحوصات   يف 
العيادات اخلاصة ثم يأتي 

لينام يف املستشفيات 
العمومية دعما؟ كيف 

ر عملية كراء حافالت  نفسِّ
للخواص أو ملتعامل خاص 

باملاليير يوميا يف ما يسمى 
النقل اجلامعي؟ ليس هذا 

فحسب: بل كيف نرافع لدعم 
احلليب ليكون املستفيد 

األول منه املقاهي وامَللبنات؟ 
لألسف، كل هذا يجري حتت 

أعني مؤسسات الدولة!
 كيف نقول إن الفرينة 

مدعمة وهي حتّول لصنع 
احللويات التي تباع بأثمان 

مرتفعة جدا؟
كيف نسمي وكالة دعم 
تشغيل الشباب دعما 

واملستفيد األكبر منها أبناء 
كبار املسؤولني، كما كشفته 

معاجلة ملفات الفساد؟
إن ما يجري هو حتايل 

على الدولة االجتماعية، 
سطو على حق الفقراء 

واملستضعفني، وإال كيف 
نفسر قدرة احلكومة على 

ِنني وإصدار  إحصاء املؤمَّ
بطاقة الضمان االجتماعي 

والبطاقة الوطنية 
البيومترية، يف حني فشلت يف 
إصدار بطاقة الّدعم وإحصاء 

املعوزين؛ ببساطة إن الّنهب 
مينعها.. واحلديث قياس! 

الوالي يرفُض استقالَة 13 ُعضًوا من بلدية الحمادية
برج بوعريريج:

للّنهب سبعة 
وسبعـــون 
طريقـــا!

رئيُس رابطة حقوق اإلنسان 
هـواري قـدور فـي ِذّمة اهلل

 انتقل،أمس السبت، رئيس الرابطة
 اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان هواري قدور
 إلى رحمة اهلل بعد معاناة من مرض عضال الّم

.به مؤخًرا
 ونعت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق

 اإلنسان فقيدها، وقالت إنه قدم خالل فترة
 حياته النفس والنفيس للدفاع عن قضايا عادلة

 تخدم اجلزائر، قبل أن تنطفئ شعلة حياته
.احلافلة باملواقف الشجاعة

عّمــــار قـــردود

توقيُف 7 أشخاٍص وضبُط 8 بنادَق صيد

 حجــُز قنطاريـن مـن الكيـف
 الُمعالـــج ببشــــــار

 كشف بيان وزارة الدفاع الوطني، يوم أمس، 
 أن مفارَز للجيش الوطني حجزت أول أمس كمية

 كبيرة من الكيف املعالج، تقدر بقنطارين و7
 كيلوغرامات، وذلك إثر دورية بحث وتفتيش

.نّفذتها مبنطقة بني ونيف احلدودية، بوالية بشار
 أما يف إطار مكافحة اإلرهاب، وبفضل 

 استغالل املعلومات املتاحة، أوقفت مفرزة للجيش
 الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح األمن

 الوطني عنصر دعم للجماعات اإلرهابية بخنشلة، يف حني أوقف عناصر الدرك الوطني يف عمليات
 مختلفة بكل من تيارت وتيزي وزو وأم البواقي 7 أشخاص وحجزوا 8 بنادق صيد وكمية من

.اخلراطيش وأغراض أخرى
 يف سياق آخر، ويف إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت قوات األمن 45 مهاجرا غير 

.شرعي يحملون جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وإن أمناس
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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