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 حــوَل الّديمقراطيـــة
والدولـــة الَمدنيــة

 رفَع َحراكّيو 22 فيفري
 2019 شعاَر »دولة مدنية

 دميقراطية«، ومازالوا
 ينادون به يف كل مسيرٍة.

 وألول مّرٍة يف تاريخ اجلزائر
 امُلعاصر، يحدُث اتفاٌق

 عفوي بني ُمعظم الِقوى
 العلمانية والدينية حوَل

 امُلطالبة بإقامة دولة مدنية
 دميقراطية، لُيصِبَح اجلميُع

!من املدافعني عن هذا الّشعار

06
تبسة

 اكتشـاُف 3 مناطَق 
 أثرّيــــة تعـــوُد
 للِحقبة الّرومانّيــة

05
عنابة

 ُمكَتِتبــو عــدل 2
!ينتِفضــــــون

09
تمنراست

 المؤمَّنـون اجتماعًيـا
َمحرومـــــــــون
!مـن الّتعويضــات 

03
وزيُر المالّية لـ أخبار الوطن

 قانــوُن ماليــة َتكميلـّي
 لُمعالجة االختالِل قريًبـا

 كشَف وزيُر املالّية عبد 
 الرحمان راوية، يف تصريٍح

 َحصري خصَّ به »أخبار
 الوطن« على هامش منتدى

 األعمال »اجلزائري -
 التركي« املنعقد بفندق

 »الشيراتون«، مساء أمس
 األول األحد، أن احلكومة
 باشرت- فعلًيا - بأمر من
 رئيس اجلمهورية عبد
 املجيد تبون التحضيَر

 إلعداد قانون مالية تكميلي
 لسنة 2020، قبَل عرضه

.على مجلس الوزراء

هًة لالستهالك اإلعالمي اعتَبروا تصريحاِت الَوزير ُموجَّ

 أساتــذة االبتداِئـي يصعِّــدون
ويستنكـرون قرارات الوزارة
 َمضى، يوم أمس، أساتذة التعليم االبتدائي امُلضِربون يف تصعيدهم، وذلك 

 بشّنهم إضرابا سيستمر إلى غاية يوم غد األربعاء، مؤكدين أن كل قرارات وزارة
.التربية - إلى حّد اآلن - هي قرارات موجهة لالستهالك اإلعالمي فقط

02

 الّنــدرة المبرَمجـــــة! الّنــدرة المبرَمجـــــة!
03

د.عز الدين معزة 	23

08
َتنامي ظاهرة الّصيد الَعشوائي بحظيرة الّتاسيلي نازجر

  األروي والغـزال َفصيلتـاناألروي والغـزال َفصيلتـان
ُتواجهـان خطَر االنقـراضُتواجهـان خطَر االنقـراض
 رغَم اجُلهود املبذولة يف السنوات األخيرة من قبل جمعيات حماية البيئة 

 والطبيعة والهيئات، املكلفة باحملافظة على الثروة احليوانية بحظيرة
 »التاسيلي نازجر« املصنفة كمحمية عاملية، ورغم ترّدد الصيحات يف مختلف
 امِلنّصات، إاّل أّن الَصيَد العشوائي الذي طال احليوانات املهددة باالنقراض عبر

.تراب احلظيرة يسجل تناميا يدعو إلى القلق

علوان:علوان:  1010 مليـارات دوالر ُتتـداَول فــي الّسـوق املوازيـة ! مليـارات دوالر ُتتـداَول فــي الّسـوق املوازيـة !

 12
 بغـــــــداد بونجــــاح
يواصــــل االكتســــاح

جدد انفراده في سباق الهدافين بالدوري القطري



02
أخبار السياسة

اعتبروا تصريحات الوزير موجهًة لالستهالك اإلعالمي

أسـاتــذُة االبـتـدائـي ُيصـعِّدون 
ويسـتنكرون قراراِت الوزارة!
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دعوُة تّبون لزيارة أبو ظبي َقبل نهاية 2020

ُمباحثات »إماراتية – جزائرية« إليجاد حلوٍل سلمّية في ليبَياُمباحثات »إماراتية – جزائرية« إليجاد حلوٍل سلمّية في ليبَيا

صفية .  ن

الوزارة  أمس،  يوم  األساتذة،  اتهم  وقد 
وحصر  العام،  الرأي  تغليط  مبحاولة 
دون  فقط  املادي  املطلب  يف  مطالبهم 
يف  أكدوا  فقد  وعليه،  التلميذ؛  مصلحة 
متسكهم  على  إصرارهم  اخلصوص  هذا 
 3 ملدة  وإضرابهم  البيداغوجية  مبطالبهم 
استجابة  غاية  إلى  أسبوع  كل  من  أيام 

فعلية من قبل الوصاية.
مبوقع  لها  التنسيقية، يف منشور  وأضافت 
حركاتها  ستواصل  أنها  بوك«،  »الفايس 
وقفات  نظمت  حيث  االحتجاجية، 
أن  مؤكدة  االثنني،  أمس  يوم  والئية 

استجابة  عدم  ظل  يف  يأتي  إضرابها 
أكدت  التي  مطالبها،  إلى  الوصاية 
والتي  املنصرم  أكتوبر  شهر  منذ  عليها 
والبرامج  املناهج  تغيير  يف  أساسا  تتمثل 
احملفظة  ويخفف  التعليم  جودة  يحقق  مبا 
التصنيف  معايير  وتوحيد  التلميذ،  على 
العلمية ضمانا  الشهادات  بتثمني  وذلك 
رواتب  رفع  وكذا  الفرص،  تكافؤ  ملبدأ 
 30000 إلى  االبتدائية  املدرسة  أساتذة 
دج، الستدراك القدرة الشرائية املتدهورة 
ألستاذ  الساعي  احلجم  تخفيض  مع 
أساتذة  وتخصيص  االبتدائي  التعليم 
من  أكثر  إسناد  وعدم  اإليقاظ،  ملواد 
وإعفاء  الفرنسية،  ألساتذة  أفواج   3

األستاذ من جميع املهام غير البيداغوجية 
رصد  واحتياطا  التدريس،  حجرة  خارج 
واملقدرة  املهام  هذه  ألداء  خاصة  منح 
الترقية  يف  احلق  وكذا  دج،  بـ20000 
اآللية يف الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي 
كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 
سنوات، باإلضافة إلى استرجاع احلق يف 
التعليم  مهنة  إدراج  عبر  النسبي  التقاعد 
ضمن قائمة املهن الشاقة وإحلاق املدرسة 
على  الوطنية،  التربية  بوزارة  االبتدائية 
وتخصيص  والثانويات  املتوسطات  غرار 
صيغة تضمن السكن لألساتذة على غرار 

باقي الشرائح.

 
اخلارجية  وزير  االثنني،  أمس  حّل، 
نهيان  آل  زايد  بن  اهلل  عبد  اإلماراتي 
حيث  رسمية،  زيارة  يف  باجلزائر 
استقبله وزير اخلارجية صبري بوقادوم 

مبطار هواري بومدين الدولي.
وزير  أكد  الصحفية،  الندوة  خالل  و 
اخلارجية صبري بوقادوم أنه تبادل مع 
مواضيع  يف  األفكار  اإلماراتي  نظيره 
يف  جتاربنا  من  كاالستفادة  متعددة، 
وزير  قال  فيما  واحلوكمة.  اإلدارة 

زايد  بن  اإلماراتي عبداهلل  اخلارجية 
إلى  رسمية  دعوة  وجه  نهيان إنه  آل 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس 
لتطوير  وذلك  قريًبا،  اإلمارات  لزيارة 
قال  املجاالت.و  شتى  يف  العالقات 
اإلمارات  »يف  اإلماراتي:  املسؤول 
اإلمارات  يعتبرون  جزائري  ألف   30
وطنهم الثاني ونتطلع ألن هذه األرقام 
ال تزداد يف العدد فقط بل من ناحية 

االستفادة يف العالقة بني بلدينا«.
األحد  اخلارجية،  وزارة  وذكرت 

املنقضي، أن وزير اخلارجية اإلماراتي 
اجلزائري  نظيره  مع  يجتمع  سوف 
زيارة وصفتها  إطار  بوقادوم يف  صبري 
عالقات  إطار  يف  تندرج  بأنها  اجلزائر 
البلدين  بني  تربط  التي  األخوة 
مع  للنقاش  وتتطرق  الشقيقني، 
املسؤولني يف اجلزائر حول آخر تطورات 
األوضاع السياسية والعسكرية يف ليبيا 
وُسبل إيجاد حلول سلمية لألزمة بعد 
أيام من مؤمتر برلني الذي شهد حضورًا 

إماراتيًا وجزائريًا.
كما تشكل هذه الزيارة فرصة للوزيرين 
اجلهوية  املسائل  حول  الرؤى  لتبادل 
املشترك،  االهتمام  ذات  والدولية 
ضوء  على  ليبيا  يف  الوضع  خاصة 
هذا  يشهدها  التي  األخيرة  التطورات 
البلد اجلار، وسعي اجلزائر واألطراف 
سياسي  حل  إليجاد  الفاعلة  الدولية 
احلوار  عبر  الليبية،  لألزمة  يضع حدا 
بعيدا  الليبية  األطراف  بني  الشامل 

عن أي تدخل أجنبي.
عّمــــــار قــــردود

الوفاق  بحكومة  الرئاسي  املجلس  قال 
إعادة  إلى  مضطرا  »سيكون  إنه  الليبية 
النظر يف مشاركته يف أي حوارات بسبب 
حفتر.  خليفة  اجلنرال  قوات  خروق 
»املسؤولية  الهدنة  ُرعاة  املجلس  وحّمل 
قائال:  اآلخر«،  الطرف  التزام  عدم  يف 
استجابة  النار  إطالق  وقف  وّقعنا  »لقد 
حسب  ملكانتهم«،  وتقديرا  لتدخلهم 
املجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  بيان 
نشره أمس االثنني على صفحته يف موقع 

التواصل »فايسبوك«.
ودعا البيان الذين شاركوا يف مؤمتر برلني 
جتاه  مسؤولياتهم  إلى«حتمل  ليبيا  حول 
املؤمتر« من طرف  ومقررات  الهدنة  خرق 
القيادة  قوات  إن  وقال  حفتر.  قوات 
خرقت  حفتر-  إلى  إشارة  يف   - العامة 
صواريخها  تساقطت  حيث  الهدنة، 
على منطقتي عرادة وسوق اجلمعة ومطار 
مضيًفا  طرابلس،  يف  املدني  معيتيقة 
أنها »نفذت مع مرتزقة هجوما بريا على 

والوشكة،  والقداحية  قرين  أبو  مناطق 
مدعومة بطيران أجنبي«.

اللواء  حفتر  قوات  باسم  الناطق  وكان 
أمس  حتدث،  املسماري قد  أحمد 
»عملية  قواته  تنفيذ  عن  األحد،  األول 
على  مشدًدا  قرين،  أبو  يف  استباقية« 
النار«. أنها »ال تعد خرًقا لوقف إطالق 
صحفي  مؤمتر  يف  املسماري  وأوضح 
القيام  أو  الهجوم  لتطوير  مساعي  ال  أنه 
لـ«بعض  تقديًرا  عسكرية  بعمليات 
مزيد  سقوط  ولعدم  الدولية«،  املواقف 

من الشباب يف احلرب.
عّمـــــــار قــــردود

طلَب ُمهلًة من أجل إعداد ِملّف الدفاع

واعلي يرفُض الّتنازَل عن الحصانة
عن  التنازل  اإلثنني،  أمس  واعلي،  القادر  عبد  األسبق  الوزير  رفض 
باملجلس  واإلدارية  القانونية  الشؤون  أمهلته جلنة  البرملانية.وقد  احلصانة 
ومنحته  البرملانية.  احلصانة  عن  التنازل  قصد  أيام   10 الوطني  الشعبي 
املجلس  ملكتب  التقرير  رفع  قبل  املقبل،  األربعاء  غاية  إلى  آخر  موعدا 

الشعبي الوطني.
هذا، وقد طالبت وزارة العدل رفع احلصانة عن الوزير األسبق عبد القادر 
املطلوب للتحقيق يف شبهات فساد خالل توليه وزارة األشغال العمومية.
عّمــــــار قـــردود

فيما أّجلت محاكمة آخرين

التماُس 03 سنوات سجنا ضدَّ سمير بلعربي
 التمس وكيل اجلمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس اإلثنني، 3 سنوات 
حبًسا نافذا للناشط السياسي سمير بلعربي، يف انتظار املرافعات وصدور احلكم 
الحًقا. وكانت محاكمة أمس أول موعد مثل فيه الناشط السياسي سمير بن 
طرف  من  توقيفه،  من  أشهر  أربعة  من  أكثر  بعد  احملكمة،  هيئة  أمام  العربي 

مصالح األمن.
ليعرض يف   2019 16 سبتمبر  مساء  بلعربي  أوقفت  قد  املصالح  ذات  وكانت 
اليوم املوالي على وكيل اجلمهورية الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، هذا 

األخير قرر إيداعه احلبس املؤقت على خلفية التهم املوجهة إليه.
 « الوطني  التراب  بوحدة  املساس   « بتهمة  بلعربي  سمير  محاكمة  متت  وقد 
و«توزيع منشورات يحتمل أن تضر باملصالح الوطنية ». أما بالنسبة إلى فضيل 
بومالة، فوجهت له تهم:«املساس بسالمة التراب الوطني »و« املساس بالوحدة 

الوطنية ».
هذا ونّظم أمس مواطنون وقفة احتجاجية من أمام محكمة عبان رمضان باجلزائر 
العاصمة، للمطالبة بإطالق سراح محبوسني مت توقيفهم يف اجلمعة الـ 49 من 
احلراك الشعبي. وجتدر اإلشارة إلى أنه مت إطالق سراح نبيل علون الذي مت وضعه 
حتت الرقابة القضائية من طرف احملكمة نفسها، حسبما أعلنته اللجنة الوطنية 
أن حلوازي  نفسها  اللجنة  وأضافت  املاضي.  األحد  املعتقلني،  إلطالق سراح 
الرقابة  الشعبي، مت وضعه حتت  49 من احلراك  الـ  املوقوف يف اجلمعة  لياس، 

القضائية.
هذا، وأفرجت أمس االثنني محكمة مستغامن عن الناشط إبراهيم دواجي بعد 
احلكم عليه بثالثة أشهر سجنا غير نافذ. ويذكر أن األستاذ اجلامعي ابراهيم 

دواجي اعتقل يف نوفمبر املنصرم.
كما مت إصدار أحكام بالبراءة يف حق شباب ميزابيني قضوا خمس سنوات سجنًا 

على خلفية أحداث غرداية.
وهما:  آخرين  معتقلني  محاكمة  تأجيل  سكيكدة  محكمة  يف  مت  املقابل،  يف 
توفيق قدوس وأسامة مصباح إلى 24 فيفري املقبل، بناًء على طلب محامي 
الدفاع. ومتت محاكمة قاسم سعيد يف محكمة وهران، أمس االثنني، بعد أن 
20 ألف  التنفيذ وغرامة قدرها  ُحكم عليه بالسجن ملدة ثالثة أشهر مع وقف 
امللف  بحسب  الوطن،  بأمن  ميس  شعار  عليها  مدون  الفتة  رفعه  بتهمة  دينار 

اخلاص باملتهم. 
موفق  رباح

 واصل، يوم أمس، أساتذة التعليم االبتدائي إضرابهم، والذي سيستمر إلى غاية 
يوم غد األربعاء، مؤكدين أن كل قرارات وزارة التربية - إلى حد اآلن - هي قرارات 

موجهة فقط لالستهالك اإلعالمي.

قال إّن قواَت حفتر اخترقت ُمقررات مؤمتر برلني
الّسراج: سنضطر إلعادة الّنظر في الُمشاركة في أّي ِحوار 



صفية نسناس
التسرع  عدم  ارتأت  التجارة  وزارة  أن  يبدو   
أقّل  السّيارات  استيراد  وكيفية  يف طريقة وشروط 
القطاع  وزير  رفض  بعدما  سنوات،  ثالث  من 
بها  أدلى  صحفية  تصريحات  يف  رزيق،  كمال 
مزبلة  إلى  البالد  تتحّول  أن  األسبوع،  هذا  بداية 
للسيارات األجنبية املستعملة، بعد دخول املرسوم 
لسنة  املالية  قانون  أن  إلى  مشيرا  التنفيذ،  حّيز 
2020 نّص على مرسوم تنظيمي، يحّدد طريقة 
وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من ثالث 
اجلزائر  تكون  أن  نريد  »ال  قال:  حيث  سنوات، 
نريد أخذ  املستعملة األجنبية«،  للسيارات  مزبلة 

وقتنا يف هذا املوضوع«.
وقال رزيق إن اإلجراءات اخلاصة بهذا املرسوم 
موعدا  د  ُيحدِّ أن  دون  قريبا  عنها  الكشف  سيتم 
مطابقة  مراقبة  طريقة  حتديد  سيتم  حيث  لها، 
أي  استيرادها،  سيتّم  التي  املستعملة  السيارات 
بعد أن تنتهي اللجان الوزارية املشتركة بني املالية 
وزاري  مرسوم  تقدمي  من  واخلارجية  والصناعة 

مشترك يحدد كل إجراءات االستيراد. 
العامة  املديرية  أعلنت  السياق،  هذا  ويف   
تطبيق  كيفيات  أن  اجلديد  العام  بداية  للجمارك 
هذا اإلجراء سيتّم الكشف عنها قريبا، من خالل 
السياحية  السيارات  مطابقة  مراقبة  طريقة  حتديد 
قراٍر  استيرادها، عن طريق  التي سيتّم  املستعملة 
والداخلية  اخلارجية  الشؤون  وزارات  بني  مشترك 
واملالية والصناعة، والذي هو حاليا يف طور اإلعداد 

ليتّم نشره يف اجلريدة الرسمية.
سوق  يشهده  الذي  التذبذب  تسبب  وقد   
كل  حبس  جراء  اجلزائر  يف  اجلديدة  السيارات 
من صاحب مجمع »سوفاك« مراد عوملي ومجمع 
»سيما موتورز« محي الدين طحكوت، باإلضافة 
تركيب  فرع  يف  مؤخرا  املطبقة  التدابير  إلى 
أقل  السيارات  استيراد  فتح  تأخر  وكذا  السيارات 
من 3 سنوات يف ارتفاع أسعار السيارات املستعملة 
السيارات  العديد من  من جديد، حيث شهدت 
سيارات  غرار  على  الوكالء  عند  املتوفرة  غير 
»هيونداي أكسنت« و«إي 10« و«سانديرو ستيب 

واي« تسجيل ارتفاع أسعارها بني 10 و30 مليون 
 110 املادة  يف  جاء  آخر،  جانب  ومن  سنتيم. 
استيراد  يتّم  أّنه   2020 لسنة  املالية  قانون  من 
السيارات السياحية التي تقّل عن ثالث سنوات، 
كل  مّرة  املقيمني  اخلواص  طرف  من  واملستوردة 
أموالهم  حساب  على  وذلك  سنوات،  ثالث 
األجنبية  بالعملة  أرصدتهم  يف  املوجودة  اخلاّصة 
يف اجلزائر؛ كما يشترط قانون املالية لسنة 2020 
»ديزل«  أو  بنزين  محرك  ذات  السيارات  استيراد 

شرط احترام املعايير البيئية.
 وربط الرئيس عبد املجيد تبون، من جهته، 
يف آخر لقاء له بوسائل اإلعالم، تأخر اإلفراج عن 
من  األقل  السيارات  استيراد  وآليات  إجراءات 
ثالث سنوات بـ »جتاوز اللوبيات« وتخوف السلطة 
املمارسات،  لبعض  املواطن ضحّية  يكون  أن  من 
مؤكدا أنه إذا كانت هناك إمكانات لتوفير ضمان 
ال  وهو  مفتوح،  فالباب  سيارات  الستيراد  تقني 
نفخ  نتجّنب  أن  يجب  »ال  قائال:  ذلك«،  مينع 

العجالت إلى شيء أسوأ«.
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الحدث

في ظلِّ التَهاب األسعار محليًّا

ســـــوُق الّسيـــارات.. 
الّنــدرة المبرَمجـــــة!
 تعرُف أسعار السيارات، منذ بداية العام الحالي، ارتفاعا ملحوظا بسبب الندرة، بعد أن أبانت مصانع إنتاج السيارات 
عن فشل ذريع منذ إنشائها في 2014، لتزداد األزمة حدة منذ طفو قضايا الفساد في مصانع نفخ العجالت والتي تم 

فيها رمي بعض مدرائها خلف القضبان بعد أن تم الكشف عن أرقام فلكية استنزفتها تلك المصانع.

صفية نسناس
وأكد علوان، يف اتصال أجرته معه »أخبار 
التجارة  وزارة  أن  الواضح  من  أنه  الوطن«، 
اخلاصة  اإلجراءات  عن  اإلفراج  يف  مترددة 
التعيينات  جلَّ  كون  النشاط،  لهذا  املنظمة 
ال  فإنهم  وبالتالي  »باملستعجلة«؛  وصفها 
ميلكون أّي إستراتيجية لتسيير هذا امللف املُثقل 
مبلفات الفساد السابقة، حيث ال ميكن ملن ال 

ميلك رؤية أن يأتي باإلضافة الالزمة.
سوق  أن  إلى  املتحدث  أشار  هذا،  رغم 
ال  دوالر،  مليار   10 فيه  يتداول  السيارات 
تستفيد منها اخلزينة العمومية، بل يتم تداولها 
يف السوق السوداء، ليزيد حتكم »مافيا مصانع 
نفخ السيارات« الوضَع سوءا، حيث لم تستفد 
بالعكس  بل  أموال  أي  من  العمومية  اخلزينة 
واحتكرت  طائلة  أمواال  األخيرة  استنزفت 
2014، معتبرا  لتعيث فيه فسادا منذ  القطاع 
الوطني  االقتصاد  حترير  املمكن  غير  من  أنه 
خلق  مصادر  هي  ليست  التمويل  ومصادر 
الثروة. كما اعتبر علوان قرار استيراد السيارات 
املستعملة »قرارا إداريا وسياسيا«، يهدف إلى 

القطاع  أّن  خاصة  االجتماعي،  السلم  شراء 
مازال ُيسّير بطريقة عشوائية.

األرقام؛  لغة  إلى  اإلشارة  من  والبد   
العجالت«،  »نفخ  مصانع  استنزفت  حيث 
4 مليار دوالر سنويا، يف  بحسب وصفه نحو 
ال  أن  املفروض  من  كانت  ميزانيتها  أن  حني 
أن تصريحات  مليار دوالر، كما   2.5 تتجاوز 
ذلك،  أكدت  بلعايب  بختي  الراحل  الوزير 
فاتورة  من  باملائة   30 بأن  وصرح  سبق  حيث 

صفية. ن
وكالء  جمعية  رئيس  نباش  يوسف  ودعا 
للمسارعة  العالمات احلكومَة  السيارات متعددي 
للمهنيني  النفعية  السيارات  بفتح رخص استيراد 
النشاط  أن  مؤكدا  الشركات،  وأصحاب 
غير  تراجعا  شهد  الشركات  لهذه  االقتصادي 
بفعل حرمانهم من  األخيرة،  األشهر  مسبوق يف 
من  الشركات  هذه  حرمان  إن  حيث  االستيراد، 
نفعية  سيارات  استقطاب  من  ومنعها  االستيراد 
خاصة  الراهن،  الظرف  يف  مبرر  غير  اخلارج  من 
 2018 سنوات  تتمون  كانت  األخيرة  هذه  أن 
و2019 من مصانع التركيب التي أسماها مبصانع 
وركوده  النشاط  توقف  أن  إال  العجالت،  نفخ 
وتوقف  األخيرة  األشهر  يف  فساد  قضايا  وإثارة 
يدفعنا  اإلنتاج  وتقليص  املصانع  بهذه  العمل 
اليوم وبشكل استعجالي للمطالبة برفع احلظر عن 

استيراد السيارات النفعية.
السيارات  وكالء  جمعية  رئيس  وشّدد   
االستيراد  جتميد  أن  على  العالمات  متعددي 
الصعبة،  العملة  سوق  على  حتى  َجلّيا  انعكس 
اليوم  بيع  الذي  األورو  على  اإلقبال  تراجع  بعد 
ألف   20 من  بأقل  بالعاصمة  سعيد  بور  بساحة 

دينار للمائة الوحدة، ألول مرة منذ أشهر طويلة، 
يف  تراجع  الصعبة  العملة  على  الطلب  إن  حيث 
تشهدها  التي  املسبوقة  غير  اجلمود  حالة  ظل 
خيرا  »نتفاءل  بالقول:  مصرحا  الوطنية،  السوق 
السريع  التغيير يف  نريد  بقدوم طاقم جديد ولكن 
العاجل ونطالب بوزارة للتخطيط لنخرج من عنق 

األزمة االقتصادية«.
مصانع  من  مصادر  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
املوزعة  والوكاالت  الوطنية  السيارات  تركيب 
كل  مستوى  على  لها،  التابعة  للمركبات 
على  سابق  وقت  يف  أكدت  الوطني،  التراب 
السنة  هذه  بداية  مع  قفزت  السيارات  أسعار  أن 
املائة،  يف   30 تفوق  جدا  عالية  مستويات  إلى 
العامة  املديرية  تطبيق  يف  االنطالق  مع  موازاة 
الهياكل  استيراد  على  اجلديدة  للرسوم  للجمارك 
احمللية،  التركيب  ملصانع  املوجهة  والتجهيزات 
الواردات  حصص  تقليص  تبعات  عن  فضال 
ما  السنة،  عن  يزيد  ما  منذ  الفئة  لهذه  املوجهة 
من  احمللية  املصانع  مخزون  كل  نفاذ  إلى  أدى 
املواطن  سيدفع  وبذلك،  التجهيزات.  هذه 
ثمن  املتدنية  الشرائية  القدرة  صاحب  البسيط 
الرسوم اجلمركية اجلديدة املفروضة على استيراد 
هياكل السيارات “سي كا دي” املوجهة ملصانع 

النهائي  للسعر  ستضاف  التي  احمللية،  التركيب 
للسيارات املسوقة على الصعيد احمللي.

ِف َمصانع الّتركيب.. نباش: خاصًة بعد توقُّ

تأّخُر َفتِح ُرخص استيراد الّسيارات أضرَّ بأصحاب الّشِركات

ا.. علوان: َمصانُع السيارات استنزفت 4 مليارات دوالر سنويًّ

10 مليـار دوالر ُتتـداَول 
فــي الّسـوق الموازيـة! 

قال الخبير االقتصادي عبد الحميد علوان إّن جل القوانين التي سيرت قطاع السيارات 
في الجزائر هي عشوائية بامتياز، وجل الوزراء الذين تداولوا على هذه الوزارة ال 

يملكون أي رؤية أو دراسة إلخراج القطاع من فوضى التسيير.

 يبدو أن تأخر الحكومة في فتح منح رخص استيراد السيارات النفعية قد ألحق أضرارا محسوسة بأصحاب الشركات والمهنيين، 
وهو ما أكده يوسف نباش، في تصريحات صحفية.

•سيـارات أقـل مـن 3 سنـوات فـي انتظـار القـرار 

عّمــــــار قـــردود
 قال وزير الصناعة واملناجم فرحات آيت 
جاهزا  احلكومة سيكون  مخطط عمل  إّن  علي 

األسبوع القادم.
لإلذاعة  به  أدلى  تصريح  الوزير، يف  وقال 
الثالثة على هامش منتدى األعمال »اجلزائري 
باجلزائر:  املنقضي  األحد  املنعقد  التركي«   -
صيغته  يف  احلكومة  مخطط  وضع  بصدد  »إننا 
الوزراء  مجلس  على  عرضه  قبل  النهائية 
هذا  يف  وأضاف  الحقا«.  بغرفتيه  والبرملان 
يجب  لكن  بالفعل،  موجودة  »اخلطة  السياق: 
إعطاؤها نسخة مختصرة مبا يكفي لعرضها على 
البرملان«.وأكد فرحات آيت علي أن خطة عمل 
احلكومة ستعرض أوال على مجلس الوزراء قبل 

عرضها على البرملان.
قد  جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  وكان 
إعداد مخطط  بأّن احلكومة تعكف على  صرح 
عمل ميكنها من تنفيذ التدابير التي من شأنها 
التكّفل بأهم انشغاالت املواطنني، مشددا على 

الطابع االستعجالي للجانب االجتماعي.
أّن  األول  الوزير  أبرز  املجال،  هذا  ويف   
ظروف  حتسني  إلى  وترمي  متعددة  األهداف 
معيشة املواطنني واحلفاظ على القدرة الشرائية، 

وإجناز برنامج طموح للسكن.
اجتماًعا  األمة  مجلس  مكتب  عقد  و 
رؤساء  ضم  قوجيل،  صالح  برئاسة  موسًعا 

لتدارس  وُخصص  البرملانية،  املجموعات 
به  سيضطلع  الذي  الدور  حول  والتباحث 
حسبما  الـمقبلة،  الـمرحلة  يف  األمة  مجلس 

أفاد به بيان للمجلس.
خالل  تقرر،  أنه  نفسه  املصدر  وأضاف 
لعمل  العادي  السير  استئناف  هذا االجتماع، 
عمل  مخطط  ملناقشة  والتحضير  املجلس، 
احلكومة الذي سيعرض على البرملان لدراسته 
وإثرائه، ومواصلة مناقشة نصوص القوانني قيد 
املنتظر إحالتها على مجلس  أو تلك  الدراسة، 
األمة من قبل املجلس الشعبي الوطني، وذلك 

يف إطار الصالحيات املخولة للمجلس.

وزير الصناعة:

ُط عمِل الُحكومة سيكون  مخطَّ
جاهـًزا األسبـوَع الُمقبـل

وزير المالّية لـ"أخبار الوطن":
قانــون ماليــــة تكميلــــّي 
لُمعالجـــة االختــالل قريبــا 

 كشف وزير املالية عبد الرحمان راوية، يف تصريح حصري 
خّض به "أخبار الوطن"، على هامش منتدى األعمال "اجلزائري 

– التركي" بفندق "الشيراتون"، مساء أمس األول األحد، أن 
احلكومة باشرت فعلًيا بأمر من رئيس اجلمهورية عبد املجيد 

تبون التحضير إلعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2020 
قبل عرضه على مجلس الوزراء.

و وفًقا لراوية، فإن قانون مالية تكميلي لسنة 2020 
يأتي ملعاجلة االختالل الذي جاء يف قانون مالية 2020، 

وسيكون كفيال بتحرير مبادرات احلكومة.و قال وزير املالية 
إن احلكومة بأمس احلاجة إلى مشروع قانون مالية تكميلي 

يترجم اجتهاداتها على أرض الواقع،خاصة يف ظل املشاريع 
الهامة والضخمة التي أعلن عنها الرئيس تبون.

د تاريخ إصدار قانون املالية التكميلي لسنة 2020  لكّن الوزير لم ُيحدِّ
بالتدقيق، وقال إّن األمر يف يد رئيس اجلمهورية، إال أنه أشار إلى أن ذلك سيكون قريًبا جًدا.
عّمـــــــار قــــردود



04
أخبار السياسة

1000 شركٍة تركّية يف اجلزائر 

ُح بورقة التسهيالت في َمنح التأشيرة للجزائريين أردوغان يلوِّ
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عّمـــــــار قــــردود
تتجلى أهم املشاريع بني تركيا واجلزائر يف افتتاح »طيال« أكبر مصنع للنسيج يف 
إفريقيا بوالية غليزان،  باستثمار يقدر بـ1.5 مليار دوالر.واملصنع تنجزه مؤسسة 
»تايبا« للنسيج يف تركيا بالشراكة مع مؤسسات حكومية جزائرية، على مساحة 
تقدر بـ 250 هكتاًرا، حيث سيسهم يف خلق 25 ألف وظيفة عمل، اعتبارا 

من السنة اجلارية وفق تصريحات سابقة.
من  جزًءا  سنوًيا  طن   9.000 اإلنتاجية  طاقته  تقدر  الذي  املعمل  هذا  يعد 
مشروع مركب يتألف من 8 مصانع إنتاج مدمجة تنتمي إلى الشركة املختلطة 
»تويال« املتألفة من فرعني للمجمع العمومي الوطني للنسيج »جيتيكس« التابع 

للشركة القابضة »مادار« )سابًقا األسنتيا( وللشركة التركية »انتيرتاي«.
إنشاء  تخص   2018 يف  أجنزت  األولى  مرحليتني:  إلى  املشروع  وينقسم 
ثمان)8( مصانع مدمجة بشكل كلي، ومركز أعمال ومدرسة للتكوين يف مهن 

املنسوجات واحلياكة ذات قدرة استيعاب 500 متربص يف الدورة.

النَّسيُج.. الِقطاع  الُمهيمن 
العمومية  املؤسسة  بني  اتفاق  بروتوكول  توقيع  مت  دائما،  النسيج  قطاع  ويف   
الوطنية التركية »تيكسالغ« والشركة التركية »بوينير سانايي أي.أس« من أجل 
استحداث شركة مختلطة إلنتاج مغزوالت الصوف ومنتجات أخرى نسيجية 

يف مسكيانة بوالية أم البواقي.
إنتاجية تقدر بـ 1.000 طن سنوًيا ملغزوالت الصوف  وستكون للمصنع قدرة 
أولى، ثم 2000 طن  والبوليستير واألكريليك( يف مرحلة  )الصوف  واملمزجة 

سنوًيا خالل العام الثاني و3000 طن سنوًيا خالل السنة التالية.
كما أقامت الشركة التركية »توسيالي أيرون أند ستيل« يف 2013 بوهران مصنًعا 
بلغت  إنتاجية  وبقدرة  دوالر،  مليون   750 تفوق  بتكلفة  والصلب،  للحديد 
1.2 مليون طن سنوًيا من املواد احلديدية.وأعلن مسيرو شركة »توسيالي«، يف 
تصريحات صحفية، أن استثماراتهم يف قطاع احلديد والصلب باجلزائر بلغت 
2.250 مليار دوالر يف 2017، وأنهم سيرفعون هذه االستثمارات إلى 6 مليار 
والصلب  للحديد  إجناز مصنعني جديدين  االنتهاء من  بعد  دوالر يف 2021، 

بقيمة 4 مليار دوالر.
مرحلته  للوزراء( يف  رئيًسا  يوم كان  أردوغان  »توسيالي« )دشنه  وساهم مصنع 
األولى بتوفير 1000 فرصة عمل، منها 550 عامال جزائريا. ووفق تقديرات 
إدارة املصنع، يتوقع أن يصل عدد العاملني به إلى 3500 عامل. ويختص هذا 
احلديد  لتحويل  مصنع خاص  أكبر  يعتبر  الذي  اجلزائري«   - »التركي  املصنع 
والصلب يف اجلزائر، يف استعمال النفايات احلديدية وغير احلديدية إلنتاج عدة 

أصناف من احلديد والفوالذ املوّجهة للصناعة والبناء.
جزائرية  تركية  )شركة  »أوزميرت«  املختلطة  الشركة  أسست   ،2015 ويف   
أنشئت يف 2007 بوهران( مصنًعا بوالية عني تيموشنت متخصص يف صناعة 
طن  ألف   100 للمصنع  اإلنتاجية  القدرة  وتفوق  املسطحة.  والقضبان  الفوالذ 

سنوًيا، على أن يرتفع اإلنتاج املوجه إلى قطاعات البناء واستخدامات صناعية 
أخرى تدريجًيا ليبلغ 300 ألف طن.

 وتستورد تركيا من اجلزائر الغاز الطبيعي املسال، وغاز البترول املسال، والنفط 
اخلام،وتشكل منتجات الطاقة 97 باملائة من صادرات اجلزائر إلى تركيا.فقد 
وقعت شركة سوناطراك يف 2017 مذكرة تفاهم مع املجمع التركي«رونيزانس 
اندستري تيزيسلري انسات سنياي يف تيكارات« و«بيغان«من أجل إجناز دراسة 
دراسة  تركيا وتشمل  »البروبان« يف  الهيدروجني من  نزع  جدوى حول مشروع 
بني  ما  وإنتاج  املنشأة  هذه  واستغالل  وبناء  ومتوين  وهندسة  تصميم  اجلدوى 
500.000 طن سنوًيا إلى 750.000 طن سنوًيا من »البوليبروبان« يف تركيا.
وموازاة مع ذلك، شهدت املبادالت التجارية »اجلزائرية-التركية« أيضا نوًعا 
من التطور بلوغ نحو 4 مليار دوالر أمريكي سنة 2017،  لكن مبيزان جتاري 
على حساب اجلزائر. واحتلت تركيا يف 2018 املرتبة الـــ6 من حيث زبائن 
اجلزائر، بصادرات جزائرية بلغت 1.96 مليار دوالر أمريكي أي بزيادة تقدر 
بأكثر من 45 باملائة مقارنة بسنة 2016،كما احتل هذا البلد املرتبة الـــــ6 
 2 قيمته  ما  تركيا  استوردت من  التي  للجزائر  املمونة  الدول  قائمة  ضمن 

مليار دوالر أمريكي )+ 3.2 باملائة(.
وتعتبر اجلزائر أكبر شريك جتاري لتركيا يف إفريقيا، بحجم مبادالت جتارية 
يتراوح ما بني 3.5 و5 مليارات دوالر سنوًيا، وتخطى حجم االستثمارات 
مسؤولني  تصريحات  بحسب  دوالر،  مليارات   3 عتبة  اجلزائر  يف  التركية 

جزائريني.

 ويف 2014، وقعت الدولتان اتفاقية لتمديد تزويد اجلزائر تركيا بالغاز املسال 
تركيا  باملائة.وكانت   50 بنسبة  الكميات  هذه  زيادة  مع  أخرى،  لـ10سنوات 
منذ  سنوًيا  املسال  الغاز  من  مكعب  متر  مليارات   4 نحو  اجلزائر  من  تستورد 
1988،وتضاعفت هذه الكمية لتصل بعد االتفاقية املذكورة إلى 6 مليارات متر 
مكعب كل سنوًيا،وحتتل اجلزائر املرتبة الرابعة يف ترتيب الدول املمونة لتركيا 

بالغاز الطبيعي )بعد روسيا وأذربيجان وإيران(.

تجديُد عقِد الّتزود بالَغاز الّطبيعي حتى 2024
وقال وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس االثنني، إن اجلزائر وقعت مع تركيا عقدا 
لتجديد تزويد األخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024.وذكر عرقاب، يف 
تصريح لوكالة األنباء اجلزائرية، أن العقد مت توقيعه األحد، على هامش أعمال 
اجلزائر،  العاصمة  استضافته  الذي  التركي،  اجلزائري  األعمال  منتدى رجال 
برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اجلزائري عبد العزيز جراد.
البلدين، قضى بتجديد  توافق بني  أزيد من عام على  التوقيع بعد  يأتي هذا   
حتى   2019 أكتوبر  من  اعتبارا  سنوات،   5 ملدة  تركيا  إلى  الغاز  توريد  عقود 
الفترة نفسها من 2024، ورفع الكميات املصدرة إلى 5.4 مليارات متر مكعب 
سنويا. بينما كان ينص العقد السابق الذي كانت نهايته يف 2019 على توريد 
كميات تقدر بـ 4 مليارات متر مكعب سنويا. كان الرئيس أردوغان غادر اجلزائر 
صباح أمس إثر زيارة استمرت يومني، ليتوجه إلى غامبيا ثاني محطة يف جولته 

اإلفريقية التي تشمل السنغال أيضا.

َشراكٌة بني سونطراك و«رينيسانس هولدنغ« بتركيا 

عرقــاب: انطـالُق مشروع 
بتروكيماويـات تركـي - 
جزائـري جويليـة الُمقبـل

 كشف وزير الطاقة 
محمد عرقاب، مساء 

أمس األول األحد، على 
هامش منتدى األعمال 

اجلزائري التركي، 
لــــ«أخبار الوطن«، 

أن شركة »سوناطراك« 
وشركة »رينيسانس 

هولدنغ« التركية، 
سيشرعان يف تنفيذ مشروع 

بتروكيماويات بوالية 
»أضنة« التركية، يف 

جويلية املقبل.
 وأوضح الوزير أن تنفيذ 
املشروع سيستغرق 24 

شهرا؛ حيث سيبدأ 
املصنع يف اإلنتاج يف 

غضون جويلية 2022.
ولفت عرقاب إلى أن 

»سوناطراك« ستصدر نحو 450 ألف طن من غاز »البروبان«
 إلى املصنع كمادة أولية إلنتاج مادة »البيلوبروبيالن«- وهي مادة بالستيكية تدخل يف 

عدة صناعات منها السيارات والنسيج والصيدلة.
و كانت »سوناطراك« و«رينيسانس هولدنغ« قد وقعتا، يف سبتمبر 2019، عقد تنفيذ 
مشروع مصنع بتروكيماويات بوالية أضنة، وبلغت التكلفة املالية للمشروع 1.4 مليار 

دوالر، بحصة 66 باملئة لـ«رينيسانس هولدنغ« و34 باملئة لـ«سوناطراك«.ووقعت اجلزائر 
وتركيا مذكرة تعاون إلقامة هذا املصنع خالل زيارة أجراها أردوغان إلى اجلزائر نهاية 

فيفري 2018.
عّمـــــــار قــــردود

 تجديد عقد تزويد تركيا بالغاز الطبيعي لـ 5 سنوات 
  يشهُد الّتعاون االقتصادي »اجلزائري - التركي« تنوعا أكثر فأكثر،  على ضوء اتفاقيات الشراكة يف القطاعات الصناعية )النسيج واحلديد والصلب( والطاقة والّنقل البحري والبناء. وينشط حالًيا باجلزائر نحو 

ل أكثر من 28 ألف عامل. وفيما يتعلق باالستثمارات املسجلة سنة 2017 لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، فإّن تركيا حتتل املركز األول يف االستثمارات املختلطة من حيث عدد  796 مؤسسة تركية تشغِّ
وقيمة املشاريع، بأزيد من 20 مشروًعا استثمارًيا يفوق مبلغها اإلجمالي 200 مليار دينار جزائري، وهي مشاريع توفر قرابة 6000 منصب عمل.

ِقّمٌة »إفريقّية - تركية - جزائرية« قريًبا. . أردوغان:

مــن الُمفيد جدا بدُء المفاوضات 
ّر حـــول التبـــادل الحـــُ

عمار قردود
وبعد اجلزائر، يقوم أردوغان بزيارة إلى غامبيا، 
كأول زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد الواقع 
أردوغان  اإلفريقية.وسيختتم  القارة  غرب  يف 
ولتركيا  السنغال.  بزيارة  اإلفريقية  جولته 
 12 أن كان عددها  إفريقيا بعد  41 سفارة يف 
إلى  أنقرة  العام 2009، وتسعى  سفارة فقط 
فتح سفارات لها يف دول القارة الـ 54، ضمن 
السمراء  القارة  يف  نفوذها  لتعزيز  مساعيها 
باإلضافة  معها،  املنافسة  لعالم  والدخول 
الذي  غولن  اهلل  فتح  لنفوذ  إشارات  إلى 
يتهمه أردوغان مبحاولة تنظيم انقالب 2015 

وعالقاته بالقارة.
يف  لتركيا  جتاري  شريك  أكبر  اجلزائر  وتعتبر 
 3.5 بني  تتراوح  مبادالت  بحجم  إفريقيا،  
حجم  ويتخطى  سنويا،  دوالر  مليارات  و5 
 3 عتبة  اجلزائر  يف  التركية  االستثمارات 
رفعها  إلى  اجلانبان  ويسعى  دوالر،  مليارات 
البلدان  يرتبط  كما  دوالر،  مليارات   5 فوق 

مبعاهدة صداقة إستراتيجية منذ 2006.
جزائرية  إجنازات  هناك  أن  أردوغان  وأردف   
مرتاح  وأنه  الكبرى  املشاريع  يف  كبيرة 
وكشف  اجلزائر.  يف  التركية  لالستثمارات 
الرئيس التركي أن حجم التبادل التجاري بني 
تركيا واجلزائر بلغ 4 مليار دوالر يف السنوات 

 5 إلى  الوصول  إلى  تسعى  ووتركيا  األخيرة 
سيتم  أنه  أردوغان  أعلن  كما  دوالر.  مليار 
إنشاء منطقة التبادل احلر بني البلدين، ومن 
املفيد جًدا بدء املفاوضات حول التبادل احلر، 
ومت أخذ قرار حول اجتماع اللجنة االقتصادية 

إلنشاء املنطقة املشتركة.
التركي أنه سيتم قريًبا إقرار  الرئيس  وأضاف 
للجزائريني،  التأشيرات  منح  يف  تسهيالت 
املركز  حتتل  أصبحت  اجلزائر  إلى أن  مشيًرا 

الثالث يف عدد املصانع التركية يف العالم.
وقال الرئيس التركي إن تركيا ال تنظر للجزائر 
فيها،  ستستثمر  بل  ملنتجاتها  سوق  كأنها 
للجزائر 5 مليار دوالر  توفر  قائال: » شركاتنا 

جزائري«.وأضاف  عامل  آالف   3 وتوظف 
غذاء  تصنيع  على  »نعمل  التركي:  الرئيس 
مع  املجال  هذا  يف  ونتعاون  اجلزائر  يف  حالل 

اجلزائر«.
رائعة  نتائج  »حققنا  التركي:  الرئيس  قال  و 
يف تركيا يف الصناعات العسكرية ووصلنا إلى 
70 باملائة، وأصبحنا من بني 4 دول يف العالم 
أسلحة  وبغير  بأسلحة  الطائرات  صناعة  يف 
واملروحيات، نحرص  والبحرية  البواخر  وكذا 
العسكرية  الصناعات  التعاون يف مجال  على 
مع اجلزائر«.و أضاف أردوغان »نحرص على 
تطوير االستثمار يف اجلزائر ونرفع الشراكة إلى 
21 باملائة، وسنشجع املستثمرين يف اجلزائر«.

 كشف أردوغان، خالل منتدى األعمال اجلزائري التركي مساء أول أمس، أنه ستعقد قمة »إفريقية - تركية - جزائرية« 
قريًبا،  واجلزائر تكون فاعال مهما يف القمة، وأن هذه القمة ستكون ناجحة ومبثابة نقلة نوعية بني البلدين.وأضاف أردوغان 

أن منتدى األعمال يحمل معاٍن، حيث ال ننظر للقارة من زاوية الربح من طرف واحد بل نسعى إلى ربح متبادل.



ف سليم

مؤكدين ان وعود كثيرة أعطيت 
ملكتتبي )عدل( يف االشهر االخيرة 
لكن بدون جدوى من أجل التكفل 
بها منها كإخراج أصحاب السكنات 
مشروع  موقع  من  الفوضاوية 
وإختيار  الكاليتوسة   و  القنطرة 
بـ  املقدرة  و  األخيرة  احلصة  موقع 
بحاجيات  والتكفل  سكن   1470
املدينة  يف  عدل  مستفيدي 
بفتح  هذا  و  الريش  ذراع  اجلديدة 
الفضاء  حتسني  و  التجارية  احملالت 
باجلانب  للسكان والتكفل  احمليطي 
اجلهوية  عدل  وكالة  بني  التنسيقي 

املكتتبني  تزويد  و  املكتتبني  ممثلي  و 
املعنيني  للمكتتبني  التسجيل  بأرقام 
بعض  حرص  و  اإلسكان  بعملية 
مشاريع  على  الوقوف  على  اجلهات 
 2019 جوان  منذ  انه  مؤكدين  عدل 
طرحت  التي  املشاكل  نفس  بقيت 
على الوالي السابق لوالية عنابة فضال 
عن مشكل السكنات الفوضاوية مبوقع 
يتم  لم  الدي  الكاليتوسة  و  القنطرة 

حله إلى يومنا هذ وتبقى حصة 670 
سكن من حصة 1470 سكن لم يتم 
إختيار موقعها إلى يومنا هذا واحملالت 
مزالت  سكن   2500 مبوقع  التجارية 
على  يصعب  مما  هذا  يومنا  إلى  مغلقة 
اليومية  حاجياتهم  إقتناء  املستفيدين 
ممثلي  تزويد  تبقى عملية  كا  الضرورية 
للمكتتبني  التسجيل  بأرقام  املكتتبني 
 2020 سنة  يف  باإلسكان  املعنيني 

من األسرار الكبيرة .واضافوا انهم لم 
مسؤول  هناك  أن  واحدا  يوما  يحسوا 
حقيقة يريد الوقوف على مشاريع عدل 
و يحاول كل واحد يف حدود مسؤوليته 
أن يقدم حلوال أو مساعدات من أجل 
لم  حيث  األشغال  تقدم  يف  اإلسراع 
من  مكتتب   436 سوى  إسكان  يتم 
عدل 2013 لوالية عنابة ما ميثل تقريبا 

نسبة 3 باملائة من مجموع املكتتبني.

05السنة 01 - العدد 97 -  الثالثاء  03 جمادى  الثانية 1441 هـ  - 28 جانفي2020م
الحدث

نظموا وقفة أمام مقر الوالية 

مكتتبوا عدل 2  بعنابة ينتفضون
نظم مكتتبو عدل )2( بعنابة، أمس، وقفة احتجاجية سلمية قبالة مقر الوالية للمطالبة بتسريع وتيرة األشغال الجارية 

بسكنات عدل في العديد من المشاريع على غرار \ذراع الريش والقنطرة بحجر الديس بسيدي عمار.

تيزي وزو
 اإلطاحة بمنظمة”مكافحة الفساد” 

وهمية 
الوطني بوالية تيزي وزو اول امس  أطاحت فصيلة األبحاث للدرك 
قامت  حيث  واإلحتيال  بالنصب  تخصصت  منظمة  إجرامية  شبكة 
تنشط  كانت  الفساد”  ملكافحة  الوطنية  “املنظمة  منظمة سميت  بإنشاء 
إلى  باإلضافة  واإلطارات  املواطنني  بإبتزاز  تقوم  الوطني   املستوى  على 
قيامها بدورات تكوينية توهم بها املتربصني على أّنهم سيتحصلون على 
شهادات من جامعة أمريكية مقابل مبالغ مالية كبيرة وقد مت تقدمي أفراد 
الشبكة املتكونة من أربعة أشخاص منحدرين من مختلف واليات الوطن 
وأحدهم من والية تيزي وزو إلى اجلهات القضائية املختصة ليتم إيداعهم 

احلبس املؤقت .
 اليان

تيزي وزو
اإلطاحة بعصابة مختصة في السطو 

على مكاتب البريد 
الوطني يف والية تيزي وزو و بعد عمل ميداني  الدرك  متكنت فرقة 
من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أشخاص مختصة يف السطو على 
حيث  سطو  عملية  إلى  بوجيمة  بريد  مركز  تعرض  بعد  البريد،  مراكز 
الذي  العمال  أحد  قبل  من  بالسرقة  إخطارها  بعد  جاءت  العملية  أن 
تعرض إلى اعتداء و معاينة األمكنة مت رفع صمات الفاعلني من مسرح 
باملنطقة  يقيم  الذي  الرئيسي  املتهم  حول  الشكوك  شابتهم  اجلرمية،أين 
خططوا  أنهم  على  االربعة  شركائه  باقي  عن  اعترف  سماعه  وبعد 
مسروقة  أشياء  إخفاء  بجنحة  توبعا  البريدي،واللذين  املركز  الستهداف 
وبإقرار املتهمني الثالثة الرئيسيني يف الدعوى اجلنائية، حيث مت متابعتهم 
بجناية تكوين جمعية أشرار بقصد ارتكاب جناية، السرقة بظرف الكسر 

والتسلق ومحاولة القتل ألعمدي .
أ.اليان

معسكر 
القبض على المتهمين بالسطو 
على المحالت التجارية  

متكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوحنيفية مبعسكر من 
توقيف شخصني يبلغان من العمر 22 سنة بعد تورطهما يف جرمية السرقة 
بالكسر من داخل محل جتاري ، حيث تعود وقائع القضية إلى منتصف 
األسبوع املاضي ، عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة شكوى 
من طرف الضحية حول تعرضه جلرمية السرقة بالكسر استهدفت محله 
التجاري من طرف مجهولني ، استولوا على مبلغ مالي قدره بأكثر من 20 
مليون سنتيم  إضافة إلى 03 كاميرات مراقبة كانت مثبتة خارج احملل ، 
تنقل إثرها عناصر الشرطة إلى عني املكان أين مت إجراء املعاينة امليدانية 
وفتح حتقيق حول القضية متكن خالله عناصر فرقة الشرطة القضائية بعد 
استرجاع  مع  وتوقيفهما   فيهما  املشتبه  هوية  حتديد  من  حثيثة  حتريات 
األداة املستعملة يف تخريب أقفال احملل التجاري وكذا األقفال احلديدية 
املخربة و ثالثة أجهزة  كاميرات مراقبة خاصة باحملل ،لتستكمل ضدهما 
بوضعهما  أمرت  التي  العدالة  أمام  وقدما  القضية  التحقيق يف  إجراءات 

رهن احلبس .
 بهيجة بلعالم

الوطن  كشف مصدر عليم ألخبار 
قّدم  بتبسة  مقدم  بئر  بلدية  رئيس  أن 
الوالية  لوالي  إستقالته  أسبوعني  منذ 
مع  التسيير  تناقضات  ضغط  حتت 
على  سلبا  أثرت  والتي  األعضاء  

صحته.
والي  فإن    املصدر  ذات   وحسب 
الوالية قرر املوافقة على قرار االستقالة  
يف الـ 15 من الشهر احلالي ، كما أصدر 
العضو  تكليف  يتضمن  الحقا  قرارا 
األغلبية  برئاسة  قائمة  يف  اخلامس 
البلدية مع اإلبقاء على حالة الغموض 
، وهو القرار الذي رفضه العضو الذي 
قائمة  ترتيب  يف  املستقيل  املير  يلي 
أنهما من نفس احلزب  األغلبية علما 
طالب   األخير  هذا   ، »األرندي« 
 2012 لسنة  البلدية  قانون  بتطبيق 

الذي ينص على أن العضو الذي يلي 
منصب  يتولى  من  هو  البلدية  رئيس 
مقدم  بئر  دائرة  املير،  متهما  رئيس  
استبعاده  أجل  من  ضده  بالتحريض 

من هذا املنصب .
بلدية  فإن   ولإلشارة 
بعد  غليان  حالة  تبسة  دخلت  يف 
العديد من األعضاء يف قضية  متابعة 
على  بالتراضي  النخيل  صفقة  منح 
ووضع  العاتر  بئر  محكمة  مستوى 
القضائية  فيما  الرقابة  حتت  املير 
عادية  بصفة  مهامه  ميارس  ال  يزال 
البلدية  جعل  ما  وهو  هذا،  يومنا  إلى 
بسبب  ساخن  صفيح  على  تعيش 
تبسة  بلدية  وأن  القضية  خاصة  هذه 
تعيش ركود يتطلب ضخ دماء جديدة 
من أجل النهوض بها ، وحسب مواقع 

املجتمع  فإن  اإلجتماعي   التواصل 
املادة  بتطبيق  يطالب  الوالي  املدني 
قرارات  بإصدار  البلدية  قانون  من   43
الفصل  غاية  إلى  حتفظية  توقيف 

بالبراءة أو اإلدانة .
بلدية  أخرى  جهة  ومن 
تعيش  األخرى  العوينات  هي 
التداول  عدم  بسبب  انسداد  حالة 
الصفقات  تسيير  حول  واالجتماعات 
أغلبية  رفض  بسبب  التنمية  ومشاريع 

األعضاء العمل مع املير .
الوضعيات  هذه  وأمام 
الكارثية  التي يعيشها سكان البلديات 
الثالث،  فهم يناشدون الوالي باتخاذ 
إجراءات صارمة ضد   املتقاعسني عن 

خدمة املواطن.
فيروز رحال

بعد حالة الغليان الذي شهدها المجلس 
والي تبسة يوافق على استقالة رئيس بلدية بئر مقدم

المسيلة 
 حجز 500 كلغ من اللحوم الفاسدة 

بعين  الحجل 
متكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عني احلجل بوالية املسيلة من حجز 
كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير الصاحلة لالستهالك البشري قدرت 
بـ 501.6 كلغ كانت معروضة للبيع بالسوق األسبوعي بذات املدينة .

اين لفت  للسوق ،  روتينية  إثر عملية مراقبة  العملية  وجاءت هذه 
انتباههم شخصني يف العقد الثالث من العمر يقومان بعرض دجاج وديك 
للبيع وهي يف حالة إخضرار خارجي ، كما كانت غير خاضعة  رومي 
أن  البيطري  الطبيب  تقرير  أثبت  إثره  وعلى   ، البيطري  الطبيب  ملراقبة 
اللحوم املعروضة للبيع فاسدة وغير صاحلة لالستهالك بإمكانها تعريض 

حياة املواطنني للخطر ، ليتم حجز الكمية وتقدمي املتورطني للعدالة .
صفاء كوثر بوعريسة

مكافحة  فرقة  من  كل  متكنت 
املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة 
باحلاجز  العاملة  والعناصر  القضائية 
مع  بالتنسيق  بوالصوف  األمني 
توقيف  من  السابع  احلضري  األمن 
بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   04
لتورطهم يف قضيتني  28 سنة  و   19
األولى تخص املمارسة الغير شرعية 
أدوية  بيع  و  بغرض  الصحة  ملهنة 
لالستهالك  موجهة  صيدالنية 
الثانية  أما  رخصة  دون  البشري 
 ، صلبة  مخدرات  بحيازة  فتتعلق 

صيدالنية  مواد  و  عقلية  مؤثرات 
دون مبرر شرعي بغرض االستهالك 
االولى  القضية  وتعود   . الشخصي 
الى استغالل معلومات وردت للفرقة 
بخصوص قيامهما بترويج األدوية و 
ضبطت  املعنيان  العقلية.  املؤثرات 
دواء  من  كبسولة   121 بحوزتهما 
بريغابالني كانت مخبأة بني صناديق 
يرجح  مالي  مبلغ  و  بالسوق  مهملة 
أنه من عائدات الترويج، أما القضية 
من  مركبة  توقيف  إلى  فتعود  الثانية 
 SUZUKI SWIFT نوع 

و  بوالصوف،  بحي  األمني  باحلاجز 
بإخضاعها للتفتيش رفقة الشخصني 
على  عثر  متنها  على  كانا  اللذين 
ملغ   50 ترامادول  دوائي  من  كمية 
إلى  إضافة  ملغ   300 بريغابالني  و 
من  الصلبة  املخدرات  من  قطع   03
اقتياد  نوع » اكستازي » ، حيث مت 
املعنيني إلى مقر املصلحة الستكمال 
كافة اإلجراءات، وبعد االنتهاء من 
التحقيق مت تقدمي املعنيني أمام النيابة 

احمللية.
 خديجة بن دالي

     قسنطينة    
القبض على مروجي مخدرات
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فيروز رحال

القرون  إلى  تعود  أثرية  حتفة 
جنائزية  فسيفساء  يف  متثلت  األولى 
أهل  ترجمها  التينية  كتابات  حتمل 
االختصاص على أنها تذكار قدم من 
زوجة إلى زوجها بعد وفاته  عثر عليها 
باجلمعية  الناشطني  أحد  طرف   من 
والتراث  السياحة  إلحياء  البلدية 
نقرين يف  ببلدية  البيئة  واحملافظة على 
بعد  لكن   ، بوباديس  املسماة  املنطقة 
تعرضت  االكتشاف  هذا  من  يومني 
التخريب  إلى  األثرية  القطعة  هذه 
عدة  وبعد  السرقة،  محاولة  خالل 
متت  الوصية  اجلهات  من  محاوالت 
نقل  على   نقرين  بلدية  ممثلي  موافقة 
هذه القطعة لعاصمة الوالية من أجل 
لهذه  أخرى  مرة  وإعادتها  الترميم  
البلدية على أمل أن يتم اختيار مكان 
مناسب جلعله متحفا يحتوي على آثار 

هذه املنطقة.
للترميم   القطعة   هذه  حتويل  وفور 
تكتشف  منطقة أثرية أخرى يف منطقة 
شكل  على  البلدية  بنفس  تيفاش 
مزرعته  يف  فالح  عليها  عثر  فسيفساء 

طرف  من  مرخصة  غير  حفرية  خالل 
يف  املختص  أكد  حيث  مجهولني، 
اآلثار مبديرية الثقافة بعد املعاينة على 
أن هذا االكتشاف يعد جزء من حمام 
وهو  الرابع  القرن  إلى  يعود  روماني 
متكون من عدة غرف مخصصة إلقامة 
الثقافة  مدير  صّرح  وقد  املناسبات، 
املتخصصة  الفرقة  أن  الوطن  ألخبار 
طرف  من  واملرسلة  اآلثار  ترميم  يف 
عملية  على  تعمل  الوصية   الوزارة 
الحقا  والبحث  األولى  القطعة  ترميم 
وأضاف  الثاني،  االكتشاف  مكان  يف 
الوطني  الديوان  مدير  أن  املصدر  ذات 
الثقافية  املمتلكات  واستغالل  لتسيير 

احملمية السيد لطفي عزالدين قد وضع 
حراسة  على  للتداول  أمن  أعوان   3
بتيفاش  املكتشفة  األثرية  املنطقة 
وتهيئة  تسييج  عملية  بعد  بنقرين 
للمكان بالتنسيق مع رئيس البلدية .

مواطن آخر ببلدية فركان 180 كلم 
جنوب تبسة عثر هو اآلخر على موقعا 
قيامه  أثناء  السخنة  أثريا مبنطقة وادي 
الزيتون ،  بعملية حفر لغراسة أشجار 
ويرجح أن يكون حماما رومانيا حسب 
فبلدية  ولإلشارة  له،  األولية  النظرة 
قدمي  أثري  قصر  على  حتتوي  نقرين 
تصنيفه  على  الوصية  اجلهات  تعمل 

وطنيا كموقع أثري بامتياز.
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إعالن

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

relwatane.net
او اإلتصال على الرقم التالي : 023573012

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

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

خنشلة
حافالت مركونة بالحظائر والتالميذ يقطعون 

عشرات الكليومترات على األقدام
استفادت البلديات النائية بوالية خنشلة الشهر املاضي بأكثر من 50 حافلة 
نقل مدرسي نوع مارسيدس بني ، تضاف للحافالت املوجودة سابقا لكن هذا العدد 
الهائل من احلافالت ال تعمل واغلبها مركونة بحظائر البلديات ،والتالميذ يقطعون 
الكيلوميترات مشيا على األقدام لاللتحاق مبدارسهم والعودة يف املساء ملنازلهم , 
والسبب الرئيسي عدم توفر سائقني  مختصني يف قيادة احلافالت ,وجتميد مصالح 
االدارة  له  جتد  لم  االشكال  الشاغرة   املناصب  على  التوظيف  العمومي  الوظيف 
واالميار حال لرفع الغنب على التالميذ خاصة يف فصل الشتاء وبرودة الطقس اين 
وصلت درجات احلراة حتت الصفر , االنشغال رفعه االميار لوزير الداخلية خالل 
للوظيفة  العامة  املديرية  للوالية مطالبني بترخيص من  املاضي  نوفمبر  زيارته شهر 

العمومية للتوظيف لكن ال حياة ملن تنادي ويبقى تالميذ االرياف يدفعون الثمن
نوي سعادي

تبسة
العمال المتعاقدين  يطالبون باجورهم المتأخرة

أقدم صباح أمس املكتب الوالئي للنقابة الوطنية لألسالك املشتركة  والعمال 
املهنيني لقطاع التربية بتبسة على تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر الوالية، على 
األخرى  الفئات  من  غيرهم  دون  املتعاقدين  العمال  فئة  أجور  تأخر صب  خلفية 

متهمني مديرية التربية بالتهميش.
يتقاضونه  الذي  الزهيد  املبلغ  من  بالرغم  أنه  الوطن  ألخبار  أكدوا  احملتجون 
وأن  يوم خاصة  بعد  يوما  تزداد  معاناتهم  أن  إال  دينار    18000 يتجاوز  والذي ال 
هذا التأخر تعرضت له هذه الفئة فقط دون غيرها من فئات قطاع  التربية، حتت 
سبب وجود خلل تقني ، وعليه  فاحملتجون طالبوا من والي والية تبسة اجلهات 
املعنية برفع الغنب والتهميش و التعجيل يف صرف رواتبهم املتأخرة ألكثر من شهر  
اليومية،  على حياتهم  سلبا  يؤثر  الذي  التأخر  عن  عوضا  محدد  بتاريخ  وااللتزام 
دون  األبناء  منحة  املبرر من  غير  االقتطاع  النظر يف  إعادة  املصدر   ذات  وأضاف  
إعالم مسبق.احملتجون  طالبوا أيضا من الرئيس  إدماجهم يف مناصب عمل قارة، 
بالتوظيف يف  لهم  تسمح  عليا  شهادات  على    يحوزون  منهم  العديد  أن  خاصة 

مناصب أخرى.
فيروز رحال

استرجاع 15 سيارة وتوقيف 25 شخصا
توقيف عصابة تزوير البطاقة الرمادية 

لمركبات »اونساج« بعنابة
متكنت مصالح الشرطة القضائية المن والية عنابة من تفكيك شبكة خطيرة 
متخصصة يف تزوير البطاقات الرمادية يقودها اطار مبصلحة البطاقات الرمادية على 
مستوى بلدية سيدي عمار. وحسب مصادرنا التي اوردت اخلبر فان امللف الدي 
قامت مصالح األمن على متابعته لعدة اشهر من خالل عمليات البحث والتحري 
مكنتها من استرجاع 15 مركبة بوثائق مزورة من مختلف األنواع وتوقف مجموعة 
من املشبوهني تتكون من 25شخصا من بينهم موظف مبصلحة البطاقات الرمادية 
للبلدية املذكورة سالفا. وحسب ذات املصادر فان أفراد املجموعة ينشطون ضمن 
واآلليات  باملركبات  اخلاصة  الرمادية  البطاقات  تزوير  يف  مختصة  وطنية  شبكة 
املرهونة للبنوك واخلاصة بأونساج وكناك. واستاذا لذات املصادر فان املوقوفني متت 

احالتهم على وكيل اجلمهورية اقليم االختصاص للنظر فيما نسب اليهم.
ف سليم

وقفت بلدية نقرين الصحراوية منذ بداية السنة الحالية على اكتشاف ثالث مواقع أثرية جديدة ومتفرقة  تعود إلى الحقبة 
الرومانية جعلت من وزارة الثقافة تتحرك من أجل  الحماية والبحث عما تحمله هذه المناطق من إرث حضاري قديم.

 وزارة الثقافة تتحرك لحمايتها 

اكتشاف ثالث مناطق أثرية تعود 
للحقبة الرومانية  بتبسة

المسيلة
الكالب الضالة تفرض حظر التجول بالجامعة

األحياء  من  العديد  تشهد 
محـمد  جامعة  من  بكل  اجلامعية 
بعاصمة  اجلامعي  والقطب  بوضياف 
انتشارا  األيام  هذه  املسيلة   احلضنة 
واملتشردة  الضالة  للكالب  واسعا 
حقيقيا  خطرا  تشكل  أصبحت  التي 
أصبحت  والتي  الطلبة   سالمة  على 
األحيان  من  الكثير  يف  تهاجمهم 
التي  اإلبادة  حمالت  من  بالرغم 
الوالية  بلدية عاصمة  أطلقتها مصالح 
بات  تزايدها  أن  إال  سابقة  أوقات  يف 
الضالة  احليوانات  خطر  ويبقى  مقلقا 
والية  قرى  مبختلف  املواطن  يالحق 
هذه  فيها  فرضت  والتي  املسيلة، 
ويتساءل  التجول   حظرا   احليوانات 
مصالح  دور  عن  السكان  من  الكثير 
البلديات  يف حماية املواطن من خطر 

احلاملة  املفترسة  احليوانات  جحافل 
للعديد من األمراض القاتلة، يف وقت 
تتجول فيه هذه احليوانات  بكل حرية 
العمومية،  والساحات  الشوارع  يف 
والتي  املشردة  الكالب  منها  وخاصة 
إلصابتها  مسعورة  كالب  إلى  تتحول 
املواطن  حياة  يضع  التي  الكلب  بداء 
– الكالب  –أي  .وهي  احملك  على 
مشكلة  انتشارها   مشكل  يشكل 
فيها  تتخبط  التي  للمشاكل  تضاف  
بلديات الوالية . وقد انتشرت ظاهرة 
تربية الكالب من قبل مسيري احلظائر 
يف  يستعملونها  والذين  العشوائية، 
يلتزموا  أن  دون  ليال  احلظائر  تأمني 
إلى  يعرضها  مما  تلقيحها  بعمليات 
الكلب. داء  خاصة  مختلفة  أمراض 
األحياء  سكان  أرقت  الوضعية  هذه 

حتى  املذكورة  الظاهرة  من  املتضررة 
الصباح  أو حتى يف  ليال  اخلروج  بات 
العواقب،  محمودة  غير  مغامرة  الباكر 
اجلامعة  طلبة  من  كل  يناشد  حيث  
السلطات  الوالية   بلديات  وسكان 
وتنظيم  العاجل  بالتدخل  املعنية 
وحسب  عليها،  للقضاء  حمالت 
العديد من املوطنني الذين أكدوا على  
أنهم  سبق وأن دقوا ناقوس اخلطر من 
الشكاوى  من  بالعديد  التقدم  خالل 
الوضع  أن  إال  احمللية،  السلطات  إلى 
الذي  الوقت  وزاد حدة، يف  يعالج  لم 
سبق وأن عرفت عدة  أحياء  حوادث 
لعضات  أشخاص  خاللها  تعرض 
للعالج  خضوعهم  وتطلب  كالب 

الالزم لتفادي اإلصابة بداء الكلب.
جمال أبواشرف

طالبوا وزير الداخلية بفتح تحقيق وإعادة النظر في القائمة
المقصيون من السكن بقالمة يحتجون أمام وزارتي السكن و الداخلية

من  العشرات  أمس  يوم  احتج 
السكن  االستفادة من  املقصيني من 
االجتماعي بقاملة امام وزارتي السكن 
النظر يف  و الداخلية للمطالبة بإعادة 
القائمة التي مت نشرها الثالثاء املاضي 
قائمة  يف  للتحقيق  جلنة  وتنصيب  و 
والتي  اجتماعي  سكن   2000
استفاد منها دخالء و نساء مشبوهات 
لديهم  مواطنون  و  عزاب  حتى  و 

احملسوبية  اعتماد  حسبهم  ومت  سكن 
و الرشوة يف توزيع السكن وهو ما أثار 
غضب املواطنني بعد انتظارهم لسبع 
سنوات، وطالبوا أيضا بضرورة تغيير 
يحل  لم  حسبهم  ألنه  الوالية  والي 
 2013 منذ  حيث  السكن  مشكلة 
لم يتم توزيع سكنات مبختلف الصيغ 
السكن  على  الطلب  وصول  ظل  يف 
طلب  ألف   32 إلى  االجتماعي 

السكنية،  البرامج  يف  نقص  يقابله 
وزارة  لدى  الطعون  إيداع  مت  حيث 
مصادر  أكدته  ما  حسب  الداخلية 
من  الطعون  قبول  ومت  الوطن  ألخبار 
تقدمي  ومت  فيها،  للبث  الوزارة  طرف 
فتح  طريق  عن  القائمة  بإعادة  وعود 
وزارة  طرف  من  القضية  يف  حتقيق 

السكن.
خديجة بن دالي
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أخبار السر ايا

211 ألَف ملياٍر 
اقترَضها حّداد

 كشفت جريدة »الوطن« الناطقة باللغة الفرنسية، يف 
عددها الصادر أمس اإلثنني، أن رجل األعمال ورئيس 

»األفسيو« السابق،علي حداد، املوجود حالًيا رهن احلبس 
بسجن احلراش، قد استفاد منذ سنة 2000 من 452 قرضا 

بنكيا مبلغ خيالي قدره 211 ألف مليار سنتيم!

.. أين 
»أوندا«؟

 يبدو أن كلَّ مصالح الديوان الوطني حلقوق املؤلف واحلقوق 
املجاورة معلقٌة إلى إشعاٍر آخر، فحتى خلّية االتصال بالديوان مت 

التخلي عنها؛ إذ يبدو أن الديوان ال يتواصل مع اإلعالم منذ شهر 
أوت املنقضي؛ فال حصيلَة أعطاها الديوان، وال نشاطات نظمها، وال 
ملتقيات رتبها وال أي شيء من هذا القبيل. واألدهى واألمر من هذا 

أن حتى مكتب االتصال ال يرد على االتصاالت!

القصبُة ما زالت صامدة! 

هل ينفُع االعتذاُر 
ياسين فضيل! 

 اعتذر ياسني فوضيل مدير الشروق العربي وعضو 
مجلس إدارة مجّمع الشروق من اجلمهور اجلزائري، إثر 
مهزلة بّثها برنامج »كويف تامي«، حيث كتب على موقع 
»تدخلت  به  اخلاص  الفايسبوك  االجتماعي  التواصل 
إدارة الشروق لوقف البرنامج وإحالة املتسببني يف املهزلة 
البرنامج  محتوى  يف  وسينظر  التأديبي،  املجلس  على 
والعادات  يتماشى  مبا  ومحتواه  فقراته  وتعديل  الحقا 
ياسني  قال  اخلصوص،  هذا  ويف  بحسبه.  اجلزائرية، 
والقراء  املشاهدين  لكل  أخرى  مرة  »املعذرة  فضيل: 
وسنعمل جاهدين على عدم تكرار مثل هذه األخطاء 

مستقبال«.

الجزائر تِحنُّ إلى 
الَعهد الُعثماني؟!

 كانت الّلغة العربية أكبر غائب يف منتدى األعمال »اجلزائري – 
مساء  العاصمة،  »باجلزائر  »الشيراتون  فندق  احتضنه  الذي  الّتركي« 
أمس األول األحد، على الرغم من أن لغة الضاد هي اللغة الرسمية 
الرسمية  السلطات  مشاركة  من  وبالرغم  الدستور.  بحكم  اجلزائر  يف 
العزيز جراد ويضم عدد من  الوزير األول عبد  يقوده  ممثلة يف وفد هام 
الوزراء كوزير الداخلية كرمي باجلود ووزير املالية عبد الرحمان راوية ووزير 
التجارة  ووزير  عرقاب  محمد  الطاقة  ووزير  بوقادوم  صبري  اخلارجية 

كمال رزيق.
 ولعّل أشّد السقطات التي مت تسجيلها ومالحظتها هي »تتريك« 
باجلزائر، فحتى عمال  وليس  بتركيا  كل شيء، وكأن احلدث منظم 
التي  واملشروبات  واحللويات  املأكوالت  وكذلك  أتراكا  كانوا  املقهى 

كانت بأذواق تركية خالصة.

 أشادت حرم الرئيس التركي أمينة أردوغان بكرم 
اجلزائريني، وترحيبهم بها كلما زارت اجلزائر التي وصفتها 

بأنها بوابة إفريقيا.
وأعربت عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

يف كلمة ألقتها مبناسبة تدشينها مخبر اإلعالم اآللي 
باملدرسة االبتدائية “أرزقي عجود” التابعة لبلدية 

القصبة يف اجلزائر العاصمة، عن سعادتها بوجودها يف 
اجلزائر.

من المسؤول؟
 خّلَف إقصاُء الّصحافة الوطنية، مبا فيها الّتليفزيون احُلكومي، من تغطية زيارة الرئيس التركي الطيب 
رجب أردوغان إلى اجلزائر، ولقائه مع الرئيس عبد املجيد تبون، جداًل واسعا وسط األسرة اإلعالمية التي 
شعرت باإلهانة؛ بل ذهب بعضهم إلى حّد وصف ما حدث باالعتداء على سيادة البلد، يحدث هذا دوَن 

أن ُيكّلف القائمون على اإلعالم واالتصال الرسمي أنفسهم عناء تبرير ما حدث!
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براهيم   مالك

األمر  كبيرا   تناميا  الظاهرة  تشهد  و 
يف  البيولوجي  التنوع  يهدد  بات  الذي 
احمللية  للبيئة  لقوانني  مراعاة  دون  املنطقة 
والعاملية حتت مضلة الترفيه والترويج عن 
نزوات شخصية  إرضاء  اجل  من  النفس 
وهذا بالرغم من وجود قوانني ردعية حتمي 
الطبيعة غير إن خطر انقراض احليوان يف 
احملمية بات امرأ حتميا يف مواجهة الفناء 

.
مديرية  بنيابة  الفرعية  املديرة  قالت  
حفيظة  عمر  حاج  واالستغالل  احملافظة 
صيد  بان  الوطن  أخبار  ل  تصريحها  يف 
يف  محظور  أنواعها  بشتى  احليوانات 
متواصل  ولكن  نازجر  التاسيلي  محمية 
السياق  ذات  ويف  املختلفة  بحاالته 
باملواقع  واملراقبة  احلراسة  أعوان  يؤكد  
باليزي  التاسيلي  حظيرة  بنيابة  األثرية 
غزالن  أن  على  احلسرة  تعلوها  وبلهجة 
يشبه  ما  الى  تعرضت   ) اداكس   ( الرمي 
كليا  تختفي  أثارها  جعل  ما  إبادة  عملية 
منطقة  يف  ادمر  عرق  املسمى  املكان  من 
وواد  تيفرنني  ومواقع  اجلنوبية  جانت 
سامن وتاغسة  متزوتني  تيهوداين  تغمار 
صيد  حلمالت  تعرضت  وكما  ومتاجرت 
ال  أشخاص  ومن  الطرق  بشتى  مفرطة 
أسلحة  يستخدمون  صيد  رخص  ميلكون 
ورائها  من  اجلري  أو  لصيد  مشروعة  غير 
هذا  من  الغزالن   ولكون  إطاحتها  لغاية 
الصحراوية  املساحات  يف  تعيش  النوع 
او كبش  املفتوحة مع االروية ذو االكمام 

اجلبل البري  .
باحلظيرة  املسئولة  ذات  وتضيف 
الغزالن  تطال  التي  الشنعاء  العملية  إن 
حتى  تغزو  مؤخرا  أصبحت  واالروية 
لتباهي  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الصيد اجلائر واإلبادة اجلماعية  بعمليات 
أدى  ما  بلحومها  يتاجر  من  أيضا  وهناك 
يف  مخيف  بشكل  أعدادها  تراجع  إلى 

اعتبرت  وكما  املاضية  سنوات  األربع 
ضمن  اجلبل  كبش  بان  حفيظة  السيدة 
واحد من بني اكبر األصناف املهددة فعال 
سواء  املفرط  الصيد  نتيجة  باالنقراض 
كان بواسطة البنادق او األضواء الكاشفة 
واجلري  الركض  او  التقليدي  الشراك  او 
خلف احليوانات بالسيارات الرباعية الدفع 
مسموح  مازال  التقليدي  الصيد  ان  رغم 
اصطياد  يف  األخير  هذا  يساهم  اين  به 
صغار الغزال دون األنثى مما يحافظ على 
غير  األمر  هذا  ولكن  احليواني  التراث 
املسئولة رغم  باحلظيرة حسب  به  معمول 
الغزالن ضمن  يدرج  اجلزائري  املشرع  أن 
املساس  وعدم  احملمية  األصناف  مئات 
احلظيرة  حدود  داخل  الطبيعي  بالتراث 
إال إن عمليات الصيد العشوائي يف تنامي 
جعل  ما  وهو  مقلق  نحو  وعلى  مستمر 
مصالح املؤسسة وكثير من ابناء التاسيلي 
ان   منطقتهم يجمعون على  الغيرون على 
أولوية وطنية  لهذا اخلطر أصبح  التصدي 
احملافظة  الن  وأخالقية  علمية  وضرورة 
على هذه األصناف من احليوانات البرية 
البيئية   الطبيعية  التوازنات  ضمن  يندرج 
املستوى  على  أهمية  ايالئها  يتعني  التي 
احمللي والعاملي لكون التنوع البيئي مرتبط 

بحياة اإلنسان .

األرانب  و  الذئاب  أيضا  تسلم  ولم 
البرية و الثعالب واالفناك وماعز األحراش 
من الصيد غير املشروع  إلى جانب بعض 
على  والورن  كالضب  الزواحف  من  أنواع 
عدة  ملعاجلة  حلومها  استعمال  خلفية 
وان حماية  أمراض على حد معتقداتهم 
احليوانية  الثروة  لهذه  البيولوجي  التوازن 
طمعا  مؤخرا  اإلنسان  هموم  أخر  أصبح 
احمليط  خصوصيات  جهل  بفعل  وجشعا 

البيئي وتنوعها وضرورة احلفاظ عليه .
السلوكيات  تلك  محاربة  اجل  ومن 
وحياة  اإلنسان   ببيئة  تضر  التي  السلبية 
احليوان يف التاسيلي نازجر توجه املديرية 
نداء  واالستغالل  للمحافظة  الفرعية 
ضرورة  على  البالد  يف  العليا  لسطات 
مراقبة  نقاط  إنشاء  اجل  من  التدخل 
يخص  فيما  التاطير  وتدعيم  وتفتيش 
وبالتنسيق  مختصة  فرق  وإنشاء  األعوان 
محلية  إدارات  من  الشركاء  مختلف  مع 
مشروع  وحدة  اجل  من  أمنية  وأسالك 
احملافظة على التنوع البيولوجي ذو األهمية 
التي  الظاهرة  هذه  تنامي  ظل  يف  العاملية 
ثقافية  مناطق  على  حتى  خطورتها  متتد 
الغنية  التاريخية  الناحية  من  مهمة 
باللقى األثرية فوق سطح األرض مبنطقة 

تيهودايني .

 في ظل تنامي ظاهرة الصيد العشوائي بحظيرة التاسيلي نازجر

األروي  والــــغــــزال 
فصيلتان تواجهان خطر االنقراض

رغم الجهود المبذولة في السنوات الماضية من جمعيات حماية البيئة والطبيعة والهيئات المكلفة بالمحافظة على الثروة 
الحيوانية لحظيرة التاسيلي  نازجر المصنفة كمحمية عالمية، وتردد الصيحات في مختلف المنصات، إال أن الصيد العشوائي 

للحيوانات المهددة باالنقراض عبر تراب الحظيرة أصبح يهدد بانقراض بعضها على غرار االروي والغزال . 

األغواط
مهرجان للطيران الشراعي والطائرات الصغيرة 
احتضنت والية األغواط الطبعة األولى من املهرجان الوطني للطيران 
الشراعي والطائرات الصغيرة مبشاركة واسعة لهواة ومحتريف هذه الرياضة، 

حسبما علم اليوم السبت من املنظمني.
الفعلية  اإلنطالقة  يناير(   24-25( الرياضية  التظاهرة  هذه  وتشكل 
لها بهذه الوالية التي حتتضن مقر نادي »أيرو كلوب« الذي يجمع عشاق 
الطيران والطائرات الصغيرة ، كما أوضح ممثل النادي املذكور فريد وزان .
الرياضة  لهذه  »حقيقية«  بالتفاتة  باملناسبة  املتحدث  ذات  وطالب 
يف  مبرزا  »مستمر«،  تزايد  يف  ممارسيها  أعداد  أن  و  خاصة  الوالية  بهذه 
البطولة  الذي احتضن هذه  »املريغة«  تهيئة مضمار  السياق ضرورة  ذات 
عبر تعبيد املضمار، و الذي هو اآلن على شكل مضمار رملي ال يساعد 

الطائرات خاصة عند اإلقالع و الهبوط ، مثلما شرح وزان .

اليزي
امرأة  تضع مولودها داخل سيارة إسعاف

جنح أعوان سيارة اإلسعاف للحماية 
امرأة  مساعدة  يف  اليزي  ببلدية  املدنية 
جنس  من  مولودها   وضع  على  حامل 
سيارة  داخل  املخاض  فاجأها  ذكر 
امسوان  منطقة  من  قادمة  اإلسعاف 
النائية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب 
يف  التوليد  عملية  متت  أين  الوالية  مقر 
املؤسسة  إلى  نقلها  ليتم  جيدة  ظروف 
العمومية االستشفائية تارقي وانتميضي 

باليزي.
براهيم مالك

أدرار
 بطالو »أولف« يغلقون مقر وكالة التشغيل

بنحو  الواقعة  أولف  بلدية  قصور  من  عشرات من البطالني  أقدم 
200 كم جنوب أدرارعلى محاصرة مقر فرع الوكالة الوالئية لتشغيل 
شغل  مناصب  من  متكينهم  عدم  خلفية  على  املذكورة  البلدية  مبقر 
بالشركات البترولية و مختلف املؤسسات األخرى العاملة بإقليم تراب 
الدائرة و حسب إفادات عدد من  احملتجني الذين اعربوا عن تذمرهم 
عن اإلجحاف الذي يتعرضون له من قبل املسؤولني الذين يتجاهلون 
قرارات احلكومة املتعلقة بإعطاء األولوية يف العمل لشباب املنطقة و 
توظيفهم كما تطرق هؤالء الشباب إلى التجاوزات احلاصلة يف امللف  
بفتح  احمللية  السلطات  طالبوا  املؤسسات  حيث  معظم  مستوى  على 
إلى  أدت  التي  الوضعية  هذه  يف  املتسببني  معمق.ومحاسبة  حتقيق 

حرمان الكثير من مناصب عمل حتفظ لهم كرامتهم.
عبداهلل مجبري

أدرار 
غياب النقل يؤرق  سكان القصور الشمالية 
الواقعة  30  فنوغيل  لبلدية  الشمالية  القصور  سكان  اشتكى 
نقل  احملطة  مستوى  النقل  على  غياب  من  أدرار  والية  من  كم 
املسافرين  الكائنة بعاصمة الوالية حيث أصبح املسافرون من وإلى هذه 
القصور على غرار تاسفاوت وعباني والعلوشية وودغة وبنهمي  يجدون 
اإلنتظار  الى  يضطرون  اخلدمة حيث  هذه  على  يف  احلصول  صعوبة 
ونفس  لقصورهم  الطرقات  احملاذية  جنبات  طويلة  على  لساعات 
منازلهم  بعد قضاء حاجياتهم  وهذا  العودة  إلى  أثناء  الشئ  يتكرر 
أخبار  سخطهم  جلريدة  عن  عبروا  املواطنني  الذين  استياء  أثار  ما 
التي  الوصية هي  أن  املديرية  الى  الوضعية مشيرين  الوطن من هذه 
أرجع  وقد  هذا   . تؤرقهم  باتت  التي  الوضعية  هذه  تتحمل مسؤولية 
احمللية  هذه  للخطوط  النقل  املسافرين  نقل  املسير محطة  م  د  السيد 
الوضعية  إلى الغياب بعض الناقلني  الذين يعملون على هذه اخلطوط 
املؤدية إلى هذه القصور  مشيرا  إلى أنهم قامواباجراءات  إدارية  على 
سكان  وطالب  وقد  هذا   . النقل  مديرية  بتبليغ  وذلك  مستواهم 
بضرورة  احملطة  على  املسؤولة  واملؤسسة  الوصية  القصور  املديرية  هذه 
بالنسمة  مقارنة  كاف  الناقلني  غير  جدد  إلن  عدد  زيادة  ناقلني 
التي أصبحت  الكبيرة  التي تستوجب  زيادة هذه اخلدمة  السكانية 

أكثر من  ضرورية .
عبداهلل مجبري

النعامة
حجز أكثر من 7 أطنان من الكيف المعالج خالل 2019

أكثر  الوطني  الدرك  مصالح  حجزت 
الكيف  من  كلغ   725 و  أطنان  من7 
املعالج بوالية النعامة خالل سنة 2019 
حسبما أفاد به يوم السبت قائد املجموعة 
املقدم  األمني  السلك  لذات  اإلقليمية 

سواكر عبد الغني.
تصريح  يف  املسئول   نفس  وأبرز 
لوكالة االنباء اجلزائريو أن وحدات الدرك 
قد  بالوالية  احلدود  حرس  وفرق  الوطني 
تصنف  قضية   17 املاضية  السنة  عاجلت 
بتهريب  وتتعلق  املنظم  اإلجرام  إطار  يف 
من  مكن  مما  باملخدرات  اإلجتار  و  نقل  و 
و  20 شخص  ل  احلبس  وإيداع  توقيف 
يف  مختصة  خطيرة  شبكات   5 تفكيك 

هذا النوع من اجلرمية.
املواشي  بقضايا سرقة  يتعلق  ما  ويف 
طابعها  بحكم  باملنطقة  تسجل  التي 
 15 املصالح  ذات  عاجلت  فقد  الرعوي 
أشخاص   8 خاللها  من  أودع  قضية 

احلبس ومتثلت املواشي املسروقة يف 467 
البقر،  من  رأس   13 و  األغنام  من  رأس 

حسب ذات املصدر.
الوطني  الدرك  مصالح  عاجلت  كما 
 9( قضية   142 الفترة  نفس  يف  للنعامة 
مخالفة(   16 و  جنحة   117 و  جنايات 
فيها  تورط  واملمتلكات  األشخاص  متس 
حوالي 155 شخصا من بينهم 19 أودعو 
احلبس حيث تعلقت أغلب هذه القضايا 
وسرقات  العمدي  اجلرح  و  بالضرب 

احملالت و الهواتف النقالة ولواحقها.
وبخصوص مكافحة تهريب السلع و 
املواد األخرى فقد عاجلت نفس املصالح 
فيما  شخصا  توقيف11  مع  قضايا   10
ألف   21 من  أكثر  يف  احملجوزات  متثلت 
وحدة للمشروبات الكحولية ونحو1 مليون 
كيس من الشمة )التبغ( فضال عن رؤوس 
املواشي وغيرها من املواد املهربة كما أشار 

ذات املصدر.

أدرار
صعقة كهربائية 
تودي بحياة طفل 
بـ» أوفران« 

من  العاشرة  يف   طفل  لقي 
على  مصرعه  أمس  مساء  عمره 
بحيه  كهربائية  لصعقة  تعرضه  إثر 
السكني بقرية أوفران الواقعة بنحو 
وحسب  أدرار.  شمال  كم   60
من  الوطن  أخبار  عليه  ماحتصلت 
ع.أ  الطفل  فإن  محلية  مصادر 
إداريا  التابع  أوفران  بقصر  القاطن 
أن  قبل  يلعب  املطارفة كان  لبلدية 
للمحول  مكشوف   كابل  يالمس 
إلى  أدى  باحلي  املوجود  األرضي 
يف  األخيرة  أنفاسه  ولفظ  صعقه 
مصالح  فتحت  .فيما  املكان  عني 
الدرك الوطني حتقيقا ملعرفة مالبسة 

احلادث.
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أخبار الجنوب

عبد املالك خلضاري

بلديتي  سكان  من  عدد  ويؤكد 
كعّينة،غياب  أبلسة  و  صالح  عني 
هذه اخلدمة على مستوى الصيدليات 
املذكورتني  البلديتني  عبر  املتواجدة 
صيدليات   06 تتعدى  ال  بحيث 
فقط، رغم اإلجراءات احلثيثة ملصالح 
التكفل  يف  االجتماعي  النشاط 
االجتماعية  الفئات  من  بالعديد 
اإلجراءات  من  وغيرها  لديها  املؤمنة 
التي تخص مجال الصيدلة يف الوقت 
وحيدة  صيدلية  فيه  توجد  الذي 
الضمان  مصالح  مع  متعاقدة  باملنطقة 
صالح، والتي  بعني  االجتماعي 
تنعدم فيها هذه اخلدمة أيضا بحسب 
تبقى  أسباب  لعدة  السكان نظرا 
مجهولة بالنسبة لهم. وهو األمر الذي 
كانوا  املواطنني  سواء  مبعظم  يدفع 
إلى  أو غير ذلك  أو مسافرين  موظفني 
شراء األدوية من مختلف الصيدليات 
بدون  وبأثمانها  مرغمني  املتواجدة 
أدى  تعويضات،  ما  أو  تخفيضات 
واالستياء  التذمر  من  حالة  إلى 
والتي  املقلقة  الوضعية  هذه  بسبب 
يطالب من خاللها املعنيون من سكان 
االجتماعي  الضمان  املنطقة  مصالح 
الوالية  مبقر  مصاحله  مستوى  على 
وتدارك  التدخل  متنراست بضرورة 
مع  التعاقد  بإجراءات  والقيام  الوضع 
اإلثنني املتواجدة  الصيدليات  هذه 
تفعيل  قصد  أبسلة، وذلك  بلدية  يف 
استخدام  وإمكانية  عملية  وجتسيد 
املواطنني  من  كغيرهم  الشفاء  بطاقة 
النائية  املناطق  بهذه  حقوقهم  وضمان 
اجلنوبية.  احلدود  بأقصى  الواقعة 

إبرام  حني  إلى  قائما  الوضع  ويبقى 
يستفيدون  املرضى  وجعل  اتفاقيات 
تبقى  التي  الشفاء  بطاقة  خدمة  من 

خارج إطار اخلدمة.
زواتني  تني   بلدية  يطالب سكان 
من  بتمنراست  قزام  عني  مبقاطعة 
للصيدلية  مقر  بإجناز  املعنية  السلطات 
سنني،  منذ  البلدية  تفتقدها  التي 
حيث ال يزال سكان البلدية يشتكون 
من تدني اخلدمات الصحية من خالل 
ما  بالبلدية،وهو  الصيدليات  انعدام 
الذين  وذويهم  املرضى  معاناة  يف  زاد 
ملقر  للتوجه  كبيرة  مسافات  يقطعون 
املقاطعة أو عاصمة الوالية التي تبعدها 
بعض  اقتناء  أجل  من  كلم  بـ500 
األدوية مما قد يعرض حياة هؤالء إلى 
مضاعفات خطيرة عند االستعجاالت 

الذي  األمر  املستعصية،  واألمراض 
يف  جديدة  خريطة  وضع  يستدعي 
الضرورية،  املرافق  هذه  مثل  توزيع 
تبقى  التي  النائية  باملناطق  خاصة 
وغيرها  صيدلية  إلى  ماسة  بحاجة 
باقي  عن  وانعزالها  بعدها  لكون 
بلديات الوالية لوقوعها يف احلدود مع 
مالي ،لرفع املعاناة عن ساكني املنطقة 
فيما تعرف مناطق أخرى تشبعا معتبرا 
يف عدد الصيدليات واملرافق الصحية، 
األخيرة  هده  املستشفيات  غرار  على 
التي ينتظرها الساكنة بالتجسيد منحة 

مستشفى بـ 120  سرير.
معضلة  أن  باإلشارة،  واجلدير 
مشكل  يتعّداها  الصيدليات  غياب 
التعويض الذي ال ينحصر يف الصيادلة 

كما يتوهم البعض.

 بسبب عدم تعاقد الصيدليات مع وكالة الضمان االجتماعي 

المؤّمنون اجتماعيا محرومون من 
التعويضات  بتمنراست

فيما هددوا بالتصعيد
بطالو ورقلة يواصلون احتجاجهم 
لألسبوع الخامس على التوالي 

يواصل  مجموعة من خريجي اجلامعات وقفاتهم  االحتجاجية السلمية 
يوم واحدا  كل أسبوع للمرة اخلامسة على التوالي  وكان ذلك امتدادا للقاءات 
التشغيل   ملف   معضلة  لتدارس  بينهم  فيما  البطالون  عقدها  التي  اجلوارية 
بورقلة .  وقام   البطالون  بتنظسم حركتهم االحتجاجية  اخلامسة امام مقر 
الوالية تنديدا بواقع الشغل يف الوالية وطريقة التسير العشوائية التي طرحت 
عديد التساؤالت بني اوساط طالبي العمل وعبروا عن  سخطهم وامتعاضهم 
من مافيا وبرونات الشغل واذنابها على مستوى مرافق القطاع وقد اجمعوا على 
جملة من املطالب من شأنها اخراج امللف من عمق الزجاجة وإضفاء الشفافية 
استعجالي وشامل  فتح حتقيق  وابرزها  اهمها  التسير  طريقة  واملصداقية على 
حملاسبة ومعاقبة كل املتورطني يف فساد هذه املنظومة ) الفرع الوالئي للتشغيل 
، امللحقات احمللية ،املدرية اجلهوية للتشغيل ،مدرية التشغيل ،مفتشية العمل 
، الشركات الوطنية واللجنبية واخلاصة ( إلغاء كافة الشروط التعجزية املتعلقة 
) السن واملستوى واخلبرة ( وتطبيق املنشور الوزاري املشترك املتعلق باالجراءت 
التمهني يف  التكوين عن طريق  وتعزيز  العاملة  اليد  وتوظيف  بإنتقاء  اخلاصة 
واليات اجلنوب وأيضا إعادة املفصولني من عملهم يف قضية Gtp واالفراج 
عن املسجونني كما حمل احملتجون جزءا من املسؤلية لوالي الوالية وناشدوا 
رئيس اجلمهورية و وزير العدل حافظ االختام بضرورة التدخل العاجل حملاسبة 
هذه العصابة التي ثبتت جذورها وتاجرت بحقوق ابناء الوالية لقرابة 16  سنة 
او اكثر كما هددوا بالتصعيد يف حالة عدم االستجابة للمطالب فيما ضلت 
هواتف فارس الداوي مسير وكالة التشغيل الوالئية لوالية ورقلة مغلقة أو ال 

جتيب أو محولة االتصاالت بها ملعرفة رأي الطرف الثاني يف هذا امللف 
زاهية سعاد

الوادي
مصرع طفل صعقا بالكهرباء 

لفظ طفل يبلغ من العمر 14 سنة، أنفاسه األخيرة ،يف مستشفى الوادي 
،بعد أن مكث فيه أياما اثر تعرضه لصعقة كهربائية يف مدينة املقرن.

عادت الكهرباء لتقتك باملزيد من ضحاياها ، يف والية الوادي ،بعد أن 
تويف فتى يف ال 14 سنة من عمره متأثرا باصابته بصعقة كهربائية ،وحسب 
مصادر محلية فإن الضحية كان قبل 3 أيام كان يهم بربط يف احزمة بالستيكية 
يف أعلى عمود كهربائي كي يلعب ويلهو به يف ظل انعدام مرافق التسلية يف 
مدينة املقرن التي يقطن به ،لكن وبسبب وجود متاس كهربائي على العمود ، 
ما أدى إلى تكهربه ، لينقل ملصلحة االنعاش باملؤسسة االستشفائية العمومية 
مبدينة الوادي، اين مكث فيها ملدة 3 أيام كاملة ،قبل أن يفارق احلياة ليلة 
أول أمس . يذكر أن والية الوادي تشهد ومنذ نهاية شهر ديسمبر املنقضي 
إرتفاعا رهيب يف عدد املتوفني بسبب التكهرب ،اذ وصل عددهم إلى ثمانية 

أشخاص من بلديات متفرقة من الوالية ، وبينهم ثالثة أطفال .
رشيد شويخ

أدرار 
أزمة عطش بقصر سيدي عبد اهلل

يعيش سكان قصر سيدي عبد اهلل   التابع إدرايا لبلدية أوقروت الواقعة 
يقارب  ملا  وهذا  الشروب  املاء  ندرة  أزمة  أدرار  من  كم  شمال  والية   60
األسبوع  وهذا ما أدخلهم يف دوامة البحث عن قطرة ماء يرون بها عطشهم 
مقر  عن  والبعيدة  املراقبة  الغير  والفقاقير  اآلبار  مياه  صوب  البدائية  بالطرق 
سكناتهم حيث يضطر السكان إلى  قطع  مسافات طويلة ذهابا وإيابا محملني 
بأنواع الدالء املختلفة األحجام  التي أثقلت كاهلهم .  وأما هذا الوضع يناشد 
اخللل  إلصالح  التدخل  بضرورة  احمللية  السلطات  من  املذكور  القصر  سكان 

املوجود على مستوى الشبكة حتى يتسنى لهم استغالل هذه املادة احليوية
 عبد اهلل مجبري

برج باجي مختار 
بلدية تيمياوين تغرق في مياه الصرف الصحي

املنتدبة برج باجي  للوالية  إداريا  التابعة  بلدية تيمياوين  يشتكي سكان 
مختار من تسربات ملياه الصرف الصحي بأحياء وشوارع املدينة حيث حتولت 
هذه املياه الى برك مائية  عطلت حركة السير للمركبات واملواطنني والغريب يف 
األمر  إن هذا احلالة مرت  عليها عدة األيام دون تدخل السلطات احمللية  التي 
تنجر  التي  األمراض  تهديد  وقع  على  يعيشون  األحياء  هذه  سكان  تركت 
من  هذه  األوبئة التي باتت تشكل خطرا على األطفال الذين يلعبون بالقرب 
منها . وأمام هذا الوضع يناشد سكان هذه األحياء الوالي املنتدب للمقاطعة 
التدخل  ووضع  التطهير  بضرورة  ديوان  باجي مختار ومصالح  لبرج  اإلدارية 

حد لهذه التسربات  قبل حلول الكارثة .
عبد اهلل مجبري 

سكان »تين زواتين« يحلمون  بصيدلية  	

ورقلة 
فالحو عقلة لرباع بأنقوسة يطالبون بالكهرباء و الدعم 

لرباع  عقلة  قرية  فالحو  طالب 
كيلومتر   40 نحو  بعد  على  الواقعة 
بحقهم  ورقلة    الوالية  عاصمة  عن 
التي  الفالحية  الكهرباء  يف  املشروع 
اإلنتاج واحملصول  الرفع من  من شأنها 
علمنا  ما  إذا  خاصة  بالقرية  الفالحي 
جلب  إلى  عمدوا  قد  الفالحني  بأن 
احمليطات  باجتاه  بيوتهم  من  الكهرباء 
الفالحية التي تبعد على بعد زهاء 3 
مقر سكناتهم  عن  كيلومترا   3.5 إلى 
شراء  عناء  الفالحون  تكبد  حيث 
األسالك الكهربائية ملسافات طويلة ال 
تقل عن 2.5 كيلومتر للفالح الواحد 
الفالحية عالية  باملضخات  و توصيلها 
التوتر و هو ما أسفر على ضعف شدة 
حتل  إن  ما  حيث  الكهربائي  التيار 
الساعة األولى من الظهيرة حتى تنقطع 

الكهرباء تاركة أطفال و نساء القرية و 
شيوخها و مرضاها حتت رحمة احلرارة 
القاتلة التي تصل إلى 50 و 51 درجة 
مئوية خالل أيام الصيف من كل عام  
و هو ما جعل سكان القرية و فالحيها 
الوطن  أخبار  يومية  أبواب  يطرقون 
لدى  صاغية  آذانا  جتد  علها  الفتية 
عامة  بصفة  الوالية  و  القرية  مسؤولي 

و يف هذا الصدد فقد أكد نائب رئيس 
قد  البلدية  أن  سابق  وقت  يف  البلدية 
 2 مبلغ  تخصيص  الوالية  من  طلبت 
مليار و 70 مليون سنتيم دفعتها الوالية 
لسونلغاز من أجل مضاعفة شدة التيار 
الكهربائي بالقرية يف انتظار فتح ملف 

الكهرباء الفالحية بالقرية .
زاهية سعاد

يشتكي العديد من المواطنين الُمؤّمنين اجتماعيا، خاصة المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن والقاطنين ببلديات 
تمنراست ومناطقها الحدودية الواقعة على أكثر من 800 كلم بضواحي عاصمة الوالية، من استمرار معاناتهم وحرمانهم من 
حقهم في االستفادة من  بطاقات الشفاء، وتعويض نسبة هامة من أسعار األدوية المختلفة أثناء إجرائهم الفحوصات الطبية.
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بـــلقاسم.ج

مبدير  مرفوقا  زيارته  الوالي  وبدأ 
منطقة  من  العمومية،  األشغال 
أحنيف مرورا بكل الورشات املوجودة 
بجاية، حيث  غاية  إلى  الطريق  على 
إنهاء  تؤكد  توضيحات  له  قدمت 
من  42كلم  بـ  اخلاصة  األشغال 
سوى  يتبق  لم  وأنه  السريع،  الطريق 
واألفقية. العمودية  اإلشارات  وضع 
الوالي  ويف هذا الصدد، أصدر السيد 
العمومية،  األشغال  ملدير  تعليماته 
األشغال  إجناز  وتيرة  بتسريع  خاصة 
الضائع،  الوقت  تدارك  أجل  من 
املقررة،  اآلجال  يف  املشروع  وتسليم 
الذين  املركبات  سائقي  أن  واألكيد 
يرتادون الطريق الوطني رقم 26، هم 
أكثر من يرتقب تسليم هذا الشطر من 
املشروع.وعلى هامش هذه املعاينات، 
األسبوع  سيعقد  اجتماع  برمجة  متّت 

الوطنية  الوكالة  مسؤولي  بني  القادم، 
الصينية  واملؤسسة  السريعة  للطرق 
كل  سي«،وكذا  سي  أر  »سي 
الفاعلني يف إطار هذا املشروع الضخم، 
إعداد جدول األشغال  وذلك بغرض 
األهمية  ذي  الطريق  بهذا  اخلاصة 
القصوى،والذي يهدف إلى التخفيف 
الذي  بجاية  ميناء  طريق  ازدحام  من 
على  أهميته  حيث  الثاني،من  يعد 
املستوى الوطني.كما ستستفيد أيضا 
من إجناز هذا املشروع، كل املؤسسات 
بواد  املوجودة  الصناعية  االقتصادية 
مبنطقة  منها  الواقعة  الصومام، خاصة 
نشاطات  ومنطقة  القصر  نشاطات 
الطريق  عجز  بفعل  وذلك  أقبو، 
الوطني رقم 26 الذي يعبر العديد من 
احلاجة  لهذه  االستجابة  عن  املدن، 
باملنطقة،  االقتصادي  للتطور  امللّحة 
االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا  حيث 
االزدحام املتكّرر، الذي يتشّكل على 

مستوى املراكز احلضرّية الكبرى على 
غرار أوزالقن، سيدي عيش، وأقبو، 
الكثير  يضيعون  الناقلني  يجعل  ما 
خطر  إلى  باإلضافة  هذا  الوقت،  من 
حوادث املرور الذي يحدق بهم بسبب 
املزدوج. الطريق  حالة  وسوء  ضيق 
طريقني،  يف  املشروع  هذا  وسيتجسد 
الصومام  لواد  وموازيني  مستقيمني 
أنه  كما  طوله،  على  سيمتدان  الذي 
مدن  خلمسة  النقل  خدمة  سيضمن 
سيدي  أقبو،  تازمالت،  يف  تتمثل 
عيش، القصر وبجاية، هذا باإلضافة 
إلى كونه سيربط والية بجاية بالطريق 
 100 طول  على  غرب  شرق  السيار 
التفرع  يكون  أن  املقرر  ومن  كلم، 
البويرة.وينبغي  بوالية  بأحنيف  واقعا 
يشتمل  املشروع،  هذا  بأن  التذكير، 
الفرعية  املشاريع  من  مئات  على 
األخرى، التي يعّد أهمها نفق سيدي 

عيش وجسر أقبو.

البليدة
توقيف مروجي مخدرات 

البليدة  بوالية  األربعاء  دائرة  ألمن  القضائية  الشرطة  مصالح  متكنت 
من توقيف 4 أشخاص من مروجي املخدرات وحجز 3272 قرصا مهلوسا 
لعناصر  وصلت  معلومة  اثر  متت   العملية  مخدر.  محلول  قارورة  و75   ،
ليتم  بالقرب من مقبرة،  املخدرات  بترويج  قيام شخص  الشرطة، مفادها 
ميدانية  إعداد خطة  و  هويته،  أسفر على حتديد  القضية،  فتح حتقيق يف 
املخدر،  ذو األساس  بحوزته قرصني  و  تلبس  إيقافه يف حالة  مكنت من 
ليتم تكثيف األبحاث والوصول إلى شريكه املكلف بإخفاء املهلوسات، مع 
توقيفه و تفتيش منزله العائلي بإذن من النيابة املختصة، أين عثر بداخل 
غرفة نومه على أسلحة بيضاء)سكني + سكني من احلجم الكبير+ منجل( 
و قارورة غاز مسيلة للدموع و 657 قرص من أنواع مختلفة، و قارورة محلول 
ذو األساس املخدر، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره 20100 دج من عائدات 
الترويج.كما مواصلة األبحاث أفضت إلى توقيف شريكني لهما احدهما 
ينحدر من والية مجاورة ويعتبر املمون الرئيسي لهم، والثاني يتكفل بنقل 
املؤثرات العقلية، كما مت حجز كمية أخرى من املؤثرات العقلية قدرت بـ 
2815 قرص من مختلف األصناف و 74  قارورة من محلول ذو االساس 

املخدر من انواع مختلفة ، ليتم تقدمي املوقوفني أمام العدالة.
أيوب بن تامون

تلمسان
 غاضبون يغلقون الطريق احتجاجا على 

غياب  التنمية 
أقدم املئات من سكان قرية سيدي امليلود وواد الناموس ببلدية الرمشي 
الطريق  بغلق  قاموا  و  باإلحتجاج  تلمسان  والية  مقر  عن  26كلم  الواقعة 
الوطني رقم 22  بإستعمال احلجارة و العجالت املطاطية و و أغصان األشجار 
وحسبما رصدته« أخبار الوطن« أن هؤالء احملتجني جددوا مطلبهم بضرورة 
إيجاد حل يخلصهم من البؤس الذي يعيشونه و يكابدون ويالته لسنوات 
عديدة من خالل سكنهم الهش و القصديري و طالبوا مبنحهم لسكنات 
إمتعض  املقابلة  اجلهة  الريفي ويف  البناء  أجل  أو من دعم من  إجتماعية 
سكان الرمشي و مستعملي الطريق حيث تعطلتمصاحلهم لساعات وبعدها 
تدخلت عناصر الدرك الوطني  و إستاء عديد املواطنني من هذه الطربقة يف 
اإلحتجاج و طالبوهم بالتوجه نحو مقر البلدية أو الدائرة أو الوالية حيث 
حتى حافلة النقل املدرسي وجدت نفسها محاصرة مما أجبر سائقها على 
إنزال التالميذ على قارعة الطريق و تركهم يقطعون عديد الكلومترات من 

أجل الوصول إلى مساكنهم يف ظل البرد القارص وهطول األمطار الغزيرة
ويف سياق ذات صلة أقدم سكان بلدية البويهي التابعة لدائرة سيدي 
اجلباللي و التي مت ضمها مؤخرا للوالية املنتدبة سبدو و الواقعة بنحو68 
الذي دفع  بلديتهم األمر  أمام مقر  كلم جنوب والية تلمسان باإلحتجاج 
عليها  أعلن  التي  الوعود  أهم  و جداريات تضم  تعليق ملصقات  إلى  بهم 
املسؤولون احملليون بهذه البلدية و الدائرة ومت كذلك غلق املدخل الرئيسي 
للبلدية بواسطة مواد للبناء حيث طالبوا اجلهات الوصية برفع الغنب عنهم 
و التهميش الذي يطالهم يف معظم القطاعات احليوية  وعجلة التنمية تكاد 

متوقفة بهذه اامنطقة التي تزخر بطابعها الفالحي و تربية املواشي
ريان تلمساني

بجاية
 دورة تكوينية في لغة اإلشارة

 ألعوان الشرطة 
العامة لألمن  املديرية  املنتهجة من طرف  السياسة االتصالية  إطار  يف 
الوطني يف مجال التكوين والتواصل، وكذا من أجل االرتقاء إلى مستوى 
اجلودة والشمولية يف تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات للمواطن بجميع فئاته من 
أجل تسهيل التواصل معهم، نظمت مصالح أمن والية بجاية بالتنسيق 
مع دورة تكوينية يف مجال لغة اإلشارة لفائدة  33شرطيا من العاملني على 
مستوى اإلستقبال والتوجيه بأمن الوالية وكذا مقرات األمن احلضري وأمن 
الدوائر، وقد أشرف على هذه الدورة أساتذة متخصصني يف تلقني لغة ذوي 
االحتياجات اخلاصة املنتمني إلى مدرسة األطفال املعوقني سمعيا ببجاية، 
الذين لقنوهم مبادئ وأبجديات هاته اللغة القائمة بذاتها، على أن تستمر 
العملية يف دورات الحقة متاشيا وتوجيهات القيادة العليا للمديرية العامة 
لألمن الوطني الرامية إلى اإلستقبال اجليد و التكفل األمثل بإنشغاالت 

جميع فئات املجتمع دون إستثناء.
بـــلقاسم.ج

مازال يشهد عوائق تقنية بين أميزور وميناء بجاية

السلطات المحلية تطالب باإلسراع
 في إنجاز الطريق السيار

اجلمهورية  رئيس  جدد  ان  بعد 
السبت،  مساء  تبون،  املجيد  عبد 
الثقة يف السيدة  والي غليزان  »نصيرة 
اجلزئية  احلركة  ضمن   « براهيمي 
الكثيرون  يتساءل   ، اجلمهورية   لوالة 
التنموية  الوثبة  هل ستنجح يف حتقيق 
التي  املشاكل  من  والتخلص  املطلوبة 
من  لها  جتد  لم  الواليةوالتي  تعانيها 
من  الخراجها   الشافية  الوصفة  قبل 

بوثقة التخلف التنموي    .
والي  لبقاء  ورافض  مرحب  وبني 
مواقع  انفجرت  منصبها  يف  الوالية 
االعالن  ليلة  االجتماعي  التواصل 
مست  التي  اجلزئية  احلركة  عن 
بادر  من  فمنهم   ، اجلمهورية  والة 
بالتبريكات وتقدمي التهاني للوالي على 
منصبها  يف  وابقائها  فيها  الثقة  جتديد 
بحجة عدم  لبقائها  تأسف  من  ومنهم 

تقدميها أية اضافة للوالية  .
للمرة  براهيمي   نصيرة  وُعّينت 

جويلية   13 يوم  بغليزان  والًيا  األولى 
درفوف  السابق  للوالي  خلفا   2017
حجري يف جتربة هي االولى من نوعها 
يف مسارها املهني ، ولم تكن محظوظة  
رأس  على  تواجدها  فترة  خالل  كثيرا 
بالوالية يف االرتقاء  التنفيذي  املجلس 
بالوالية ملصاف الواليات الراقية بسبب 
الوالية  تعيشها  التي  املشاكل  جملة 

منذ عدة عقود .
فوالية غليزان ومنذ ارتقائها كوالية 
خالل التقسيم االداري  سنة 1984 لم 
االغلفة  رغم  فعالة  تنموية  ثورة  تشهد 
املالية الضخمة التي خصصتها الدولة 
الوضعية  تترجمه  ما  وهو   ، لذلك 
الكارثية لعديد البلديات التي ال تزال 
عالقة  مشاكل  و  تنمويا   تخلفا  تعاتي 
لم جتد طريقها الى احلل رغم املشاريع 
التنموية املبرمجة لتبقى االحتجاجات 

سيدة املوقف بها  ..
غليزان  الوالية  لعاصمة  والوافد 

عجز  التي  التريف  مظاهر  جيدا  يلمح 
تغيير  يف  عليها  املتعاقبون  الوالة  كل 
لم  حيث   ، محيطها  تزيني  و  معاملها 
تنفع كل عمليات التجميل او باألحرى 
الترقيع يف تزيني مظهرها، لتبقى احلفر 
منتشرة عبر كافة أحيائها و آلة التحفير 
مشاريع  غياب  عن  ناهيك  متواصلة 
و  املنطقة  جمالية  من  تزيد  عمرانية 
التوسع العشوائي للمدينة نحو اجلنوب 
دون مراعاة جمالية البنايات و الهندسة 

املعمارية الراقية .
ان  غليزان  والية  سكان  ويأمل 
من  فات  ما  الوالية  والي  تستدرك 
هامة  تنموية  برامج  تطبيق  خالل 
احلضري  اجلانب  تطوير  فيها  تراعي 
التي  الروتينية  املشاريع  عن  واالبتعاد 
ال تفيد يف شيئ وتلتهم أموال اخلزينة 
أكثر  املقاولون  منها  ويستفيد  العمومية 

من املواطنني .
ب.أمني

بين مرحب ورافض في منصبها
والي غليزان أمام تحد جديد إلنتشال الوالية من تخلفها التنموي

خرج احمد معبد، والي بجاية في زيارة تفقدية لمشروع الطريق السريع الرابط بين أحنيف وميناء بجاية، لإلطالع عن 
قرب على مدى تقدم األشغال به، وفق لما صّرح به المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة فإن المشروع ما زال 

رهينة إزالة بعض القيود والعوائق التقنية، خاصة في ما يتعّلق بالشطر الرابط بين أميزور ومؤسسة ميناء بجاية.
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أخبار الرياضات

 إشــــــهــــــــار
27-01-2020

الكونفدرالية  كأس  يف  جزائري  ممثل  آخر  بارادو,  نادي  تعادل 
بنتيجة )-0 اإليفواري  بيدرو  الضيف سان  أمام  القدم,  لكرة  اإلفريقية 
0(, سهرة األحد مبلعب »20 أوت 55« باجلزائر, برسم اجلولة اخلامسة 
عن املجموعة الرابعة للمنافسة.ويف لقاء آخر عن نفس املجموعة تعادل 
املغربي ب)1-1(.وبهذا  أغادير  أمام ضيفه حسنية  النايجيري  إينييمبا 
 11 برصيد  املجموعة  احلسنية  تتصدر  الترتيب على حاله, حيث  يبقى 
نقطة والتي تتأهل رسميا إلى ربع النهائي, فيما يحتل إينييمبا الصف 

الثاني ب7 نقاط, أما »الباك« فيتواجد يف املرتبة الثالثة ب5 نقاط, بينما 
يتذيل سان بيدرو املجموعة ب3 نقاط.

وسيتم التعرف على الفريق الذي يرافق حسنية أغادير إلى الدور ربع 
النهائي, حيث انحصر التنافس بني نادي بارادو وإينيينمبا.

فبراير   2 يوم  املجموعة  هذه  عن  واألخيرة  السادسة  اجلولة  وجترى 
املقبل, حيث يتنقل »الباك« إلى املغرب ملالقاة حسنية أغادير, يف حني 

يستضيف سان بيدرو نادي إينييمبا.

استحق السباح الشاب لنادي دالي ابراهيم, أنس تونسي, جائزة »أحسن سباح عند فئة 
األصاغر« بفضل حصده سبع ميداليات ذهبية مبفرده, ضمن منافسات البطولة الوطنية الشتوية 

)أصاغر-أواسط(, التي جرت تزامنا مع بطولة اجلزائر املفتوحة )25-21 يناير( باجلزائر.
من  النفيس, يف كل  املعدن  من  كاملة  ميداليات  مبفرده, سبع  )13 سنة(,  تونسي  وانتزع 
سباقات 100 و 200 متر أربع سباحات, 200 متر سباحة حرة, 400 متر حرة )جائزة أحسن 
توقيت(, ناهيك عن ذهبيات 50, 100 و 200 متر على الظهر, كما حتصل على فضية 50 متر 

سباحة حرة و برونزية سباق التتابع 4 مرات 100 متر سباحة حرة.
وبهذا ساهم السباح املوهوب بنسبة كبيرة يف إهداء لقب فئة األصاغر )ذكور(, لفريقه دالي 
املوجهة  الشتوية  البطولة  العاصمي خالل هذه  النادي  الذي أحرزه  الوحيد  اللقب  ابراهيم, وهو 

لصنفي األصاغر واألواسط.
 

ويف حديث مع »وأج«, كشف مدرب صنف األصاغر لنادي دالي ابراهيم للسباحة, بالل 
بورايب, أنه كان يتوقع إحراز هذه النتائج بالنظر إلى التحضيرات التي قام بها السباح مع الطاقم 

الفني.
النتائج واألزمنة الشخصية له مبناسبة هذه البطولة. فقد كنا مسطرين  »أحرز أنس أفضل 

بلوغ هذا الهدف الذي اشتغلنا كثيرا من أجله«, قال التقني.
وتابع بخصوص طموح الرياضي يف املواعيد املقبلة: »بعد هذه النتيجة الباهرة نسعى إلى 
املشاركة مع املنتخب الوطني يف البطولة املغاربية للشباب, مطلع أبريل القادم باجلزائر, أين ميتلك 
الظهر )50, 100 و  التتويج يف برنامج السباحة على  تونسي حظوظا وفيرة للصعود فوق منصة 

200 متر( وبعدها سوف نحضر لبطولة اجلزائر الصيفية املفتوحة«.
من جهته, أفاد أنس تونسي أنه »حضر بجدية« لكسب هذا الرهان : »دخلت هذه البطولة 
عدد  حسب  سباح  وأحسن  النقاط  مجموع  حيث  من  تصنيف  أحسن  جائزتي  كسب  بنية 
امليداليات وبلغت هذا الهدف. ناهيك عن إحرازي أحسن توقيت يف سباق 400 متر سباحة 

حرة«.
وأضاف: »املستوى الفني للبطولة كان رائعا وأمتنى أن نواصل على هذا املنوال لتحقيق نتائج 
أفضل. أطمح للمشاركة مع املنتخب الوطني يف البطولة املغاربية وتكرار هذه النتائج اإليجابية 

عبر كسب ذهبيات تخصص سباحة على الظهر«, ختم سباح »اخلضر« يقول.
بدوره, أثنى مدير املنتخبات الوطنية باالحتادية اجلزائرية للسباحة, ملني بن عبد الرحمان, 
على املستويات »العالية« التي قدمها سباح نادي دالي ابراهيم : »هذه املرة أكد تونسي موهبته 
إيجابية سابقا.  نتائج  على حتقيق  متعودا  وكان  أربع سنوات  منذ حوالي  تتبعناه  الفذة, حيث 

وبالتالي هذا السباح معني  بالبطولة املغاربية للشباب املقبلة مع الفريق الوطني«.
للتذكير, توج نادي دالي ابراهيم بلقب األصاغر برصيد 10 ميداليات )7 ذهب, 2 فضة, 
1 برونز(, متبوعا بشباب بلوزداد )4 ذهب و 1 فضة( و املجمع البترولي )3 ذهب, 3 فضة و 6 

برونز(.
 9 )8 ذهب,  ميدالية   22 بواقع  البترولي  املجمع  لفائدة  اللقب  عاد  فقد  اإلناث,  أما عند 
فضة, 5 برونز(, متفوقا على عيون الترك وهران )7 ذهب, و 1 فضة( و بريد اجلزائر )3 ذهب, 3 

فضة و 3 برونز(.

كرة القدم النسوية

 الكاف تعين الجزائرية راضية فرتول
 فـي منـصـب مكونـة جهويـة 

عينت الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم )الكاف(, اجلزائرية راضية فرتول يف منصب مكونة 
جهوية يف رياضة كرة القدم النسوية, بعد اجتيازها بنجاح  لالختبار املؤهل لهذا املنصب, حسب 

ما افادت به االثنني االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة االنترنت.
واوضحت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم )الفاف( يف بيان لها, اّن:« اآلنسة راضية فتول, 
التي تشغل ايضا منصب رئيسية جلنة كرة القدم النسوية و عضوة يف املكتب الفدرالي لالحتادية 
الثالثة ملدة سنة  الدرجة  بتعيينها كمكونة جهوية من  تفيد  , قد تلقت مراسلة  للعبة  اجلزائرية 

واحدة«.
و يتعني على راضية فرتول , خالل هذه الفترة , القيام بعدة مهام على الصعيد احمللي, و 
التي  النشاطات   املشاركة يف  الى  باإلضافة  »بالرسكلة«,  دروس خاصة  و  دورات  املشاركة يف 
اّن فرتول ستخضع عقب هذه  تشرف عليها الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم )الكاف(, علما 

الفترة احملددة لتقييم جديد.
و جتدر االشارة, انه بحكم هذا املنصب اجلديد, يحق للكونفدرالية االفريقية لكرة القدم, 
تكليف راضية فرتول مبهام مختلفة يف اي وقت, وذلك من أجل متكني هذه االخيرة من  التعرف 

على كل املستجدات التي تطرأ على اللعبة من مختلف اجلوانب.

كرة القدم/كأس الكنفيدرالية /المجموعة 4 - الجولة 5
 نادي بارادو يتعادل مع سان بيدرو )0-0( 

 البطولة العربية للمالكمة )أشبال(
 تأهل 11 جزائريا إلى المربع الذهبي 

تأهل 11 مالكما جزائريا إلى نصف نهائي البطولة العربية لألشبال 
)ذكور( املنظمة من 23 إلى 29 يناير بالكويت.

كلغ(،   46( امين جابري  من  بكل  االمر  لكاش ويتعلق  سلطان 
القادر ساملي )54  الرحمان لعمش )52 كلغ(، عبد  )48 كلغ(، عبد 
 60( تواتي  مروان  محمد  كلغ(،   56( عيسى  بن  القادر  عبد  كلغ(، 
كلغ(، محمد بن صوت )63 كلغ(، امين حواسني )66 كلغ(، محمد 
كلغ(.  80( عيش  وفؤاد  كلغ(   75( كانوني  اسامة  كلغ(،   70( كيبر 

من جهتهما، يدخل يوسف بن مهني )50 كلغ( اليوم االحد املنافسة 
انيس  يواجه  بينما  كرار،  العراقي حيدر  امام  النهائي  ربع  الدور  ضمن 
مالكما   13 مصطفى.ويشارك  خالد  عمر  املصري  كلغ(   +80( خليفة 
من املنتخب الوطني لألشبال )ذكور( يف البطولة العربية، بقيادة الطاقم 

الفني املتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.

نند املمثلون اجلزائريون على مستوى الهيئات الرياضية 
التي وافقت  القدم  بقرار االحتادية اإلفريقية لكرة  الدولية 
القدم داخل  افريقيا لكرة  أمم  تنظيم منافسات كأس  على 

القاعة )2020( مبدينة العيون احملتلة.
نحن   « هؤالء  أكد  باجلزائر  اجتماعهم  توج  بيان  ويف 
نندد  الدولية  الرياضية  الهيئات  مختلف  يف  اجلزائر  ممثلو 
بشدة مبوافقة الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم على قرار 
الفيدرالية امللكية املغربية لكرة القدم بتنظيم من 28 يناير 
القاعة  داخل  القدم  لكرة  افريقيا  أمم  كأس  فبراير   5 إلى 
لقوانني  خرقا  وهذا  الغربية(،  )الصحراء  العيون  مبدينة 
الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم و االحتادية الدولية لكرة 
القدم و مبادئ امليثاق و املثل األوملبية إضافة إلى ميثاق 

االحتاد اإلفريقي«.
الذي  القرار  هذا  أن  اجلزائريون  املمثلون  أوضح  كما 
وضع  و  الغربية  الصحراء  احتالل  تطبيع   « إلى  يهدف 
اتخذ  قد  الواقع،  األمر  أمام  والدولي  االفريقي  املجتمع 
بشكل يخرق أخالقيات الرياضة و الشرعية الدولية بالنظر 
ملفها  التي اليزال  الغربية  الصحراء  النزاع يف  الى طبيعة 

باعتباره  املتحدة  لألمم  املختصة  األجهزة  طرف  من  يعالج 
مسألة تصفية استعمار«.

استنكارنا  و  الكبير  قلقنا  عن  »نعرب  هؤالء  وأضاف 
لهذا االنزالق اخلطير الذي قد يعصف باحلركة الرياضية 
هذا  بإلغاء  مطالبني  ومخاطر«،  متزقات  مخلفا  االفريقية 

القرار.
يف هذا الشأن وجه ممثلو اجلزائر نداء عاجال من أجل 
مقاطعة هذه املنافسة طاملا أن الكونفدرالية اإلفريقية لكرة 
على  املنافسة  تنظيم  عن  يتخلوا  لم  املنظمون  و  القدم 

مستوى هذا اإلقليم الذي ال سيادة للمغرب عليه«.
ووجه األعضاء املجتمعون أمس السبت باجلزائر دعوة 
على  االفريقية  والرياضية  السياسية  الهيئات  ملختلف 
األوملبية  الوطنية  اللجان  جمعية  و  االفريقي  االحتاد  غرار 
إلفريقيا و احتاد الكونفدراليات الرياضية إلفريقيا و احتادات 
الدولية  واللجنة  األفريقية  الرياضية  الكونفدراليات  و 
اخلاصة  األوملبية  الدولية  الفيدراليات  وجمعية  األوملبية 
على  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  لدفع  بالرياضة 

العدول عن هذا القرار.

سباحة/البطولة الوطنية الشتوية )شباب(
 أنس تونسي ينال جائزة أفضل سباح باستحقاق 

كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون المحتلة
 الجزائريون على مستوى الهيئات الدولية يدينون القرار؟ 

إشهار إنشاء جمعية ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رق 12/06 املؤرخ يف 12 جانفي 2012 يتعلق 
باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي ال سيما املادة رقم /18 منه

لقد مت هذا اليوم 27 /01/2020 تأسيس جمعية ذات صبغة محلية
املسماة جمعية القبس الثقافية والعلمية

املقر االجتماعي حي 11 ديسمبر 1960
يرأسها السيد مروك طاهر

 حكم باحلجر
حكمت احملكمة حال فصلها يف قضايا شؤون األسرة علنيا حضوريا ويف أول درجة

 يف الشكل / قبول الدعوى شكال

يف املوضوع  /رفع احلجر املوقع على املسمى لعيفة محمد املولود يف 10 /08/ /1982 ابن رابح وبكري السعدية مبوجب 

احلكم رقم جدول 02382 – 12 وفهرس رقم 12-03014 الصادر عن محكمة املسيلة بتاريخ 21/11/2012 مع األمر بنشر 

هذا يف اإلعالم والتأشير شهادة ميالده وحتميل املرجع املصاريف القضائية بذا صدر هذا احلكم وأفصح عنه جهرا يف التاريخ 

املذكور أعاله ولصحته أمضاه الرئيس وأمني الضبط.
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جدد انفراده في سباق الهدافين بالدوري القطري

السفاح بونجاح يواصل االكتساح
عاد الدولي اجلزائري بغداد بوجناح جنم هجوم السد لفرض سيطرته على صراع الهدافني 
بالدوري القطري ، يف ظل منافسة قوية مع جنوم جدد يحاولون انتزاع اللقب الذي حققه يف 

املوسم املاضي...بوجناح واصل تألقه يف الفترة األخيرة، وسجل هدفًا جديدًا يف مرمى 
الشحانية خالل املباراة التي انتهت بفوز السد 2-4 ، وهو الهدف الذي رفع رصيده إلى 

13 ليتربع على قمة جدول ترتيب الهدافني بعد مرور 13 جولة من املسابقة وكان من الطبيعي 
أن ينفرد بوجناح بالقمة بعدما غاب منافسه األبرز يف هذه اجلولة، وهو اجلزائري ياسني 

براهيمي العب الريان الذي فشل يف تسجيل أي هدف خالل مباراة فريقه مع الغرافة والتي 
انتهت بفوز األخير 2-4 ، ليتجمد رصيده عند 10 أهداف احتل بهم املركز الثاني وتقدم 
اجلزائري سفيان هني جنم الغرافة إلى وصافة ترتيب الهدافني، بعدما رفع رصيده إلى 10 

أهداف وتساوى مع ياسني براهيمي، وذلك بعد الهدف الذي أحرزه يف مرمى الريان خالل 
هذه اجلولة وبرصيد 8 أهداف تساوى 4 العبني يف املركز الرابع بجدول ترتيب الهدافني، وهم 
أحمد عالء مهاجم الغرافة الذي غاب عن التهديف يف مباراة فريقه أمام الريان، والتونسي 

حمدي احلرباوي العب العربي الذي أحرز هدفًا لفريقه يف مرمى الدحيل وأكرم عفيف العب 
السد الذي أحرز هدفًا يف الشحانية، واجلزائري محمد بن يطو العب الوكرة الذي غاب مع 
فريقه عن التسجيل يف مباراة قطر التي انتهت بالتعادل السلبي ومن بعيد جدا يظهر منافس 
جديد على لقب الهدافني هذا املوسم، وهو اإليفواري جوناثان كودجيا جنم الغرافة اجلديد 

الذي أحرز 3 أهداف يف أول مباراة له مع الفريق بعد انضمامه خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
احلالية وهذا الهاتريك الذي سجله يف مرمى الشحانية، يشير إلى أن الفيل اإليفواري اجلديد 
للغرافة سيكون منافسًا شرسًا على اللقب رغم أنه ميتلك 3 أهداف فقط، لكنها جاءت يف 

مباراة واحدة ويف مرمى فريق كبير بحجم الريان.

أسهمه في ارتفاع مستمر

دولــور يواصــل التألـق
واصل الدولي اجلزائري أندي 

دولور، إقترابه من زميله يف املنتخب 
الوطني، إسالم سليماني، يف سباق 

أفضل العبي فرنسا هذا املوسم ويحتل 
هداف نادي مونبوليي حاليا، املركز 

السادس يف الترتيب األسبوعي الذي 
تعده جريدة »ليكيب«، مبعدل تنقيط 

وصل لـ6/10 ويفرض الغجري ضغطا 
كبيرا، على سوبر سليم، الذي يحتل 
من جهته املركز الثالث مبعدل تنقيط 

يصل لـ6.09/10 وُيقدم ثنائي اخلضر، 
موسما كبيرا مع فريقيهما، ولو أن 

وضعية إبن عني البنيان ُمعقدة حاليا، 
وهو الذي يريد تغيير األجواء.

  من بوابة نادي إمارة أبو ظبي

بــن العمــري يقتــرب 
مـن الدوري اإلماراتـي

يتجه النجم الدولي اجلزائري 
»جمال بن العمري« لترك فريقه 
»الشباب »السعودي وااللتحاق 

بالدوري اإلماراتي خالل هذا 
امليركاتو الشتوي احلالي، املدافع 

احملوري للمنتخب الوطني يوجد يف 
مفكرة العديد من األندية الكبيرة يف 
اإلمارات حسب الصحافة اإلماراتية 

وحسب ذات املصدر، فإن بطل 
إفريقيا رفقة اخلضر يتفاوض حاليا 

مع نادي من إمارة أبو ظبي لإلنضمام 
إليه يف األيام املقبلة.

بعد مساهمته في الفوز على بريشيا

بن ناصر يغيب ضد فيرونا ويستأنف أمام األنتر

بن  إسماعيل  اجلزائري،  الدولي  يواصل 
اإليطالية،  البطولة  يف  األضواء  خطف  ناصر، 
املتطور من جولة ألخرى يف تشكيلة  أدائه  بفضل 

أسي ميالن.
للدور  إيطاليا  إشادة كبيرة يف  ناصر  بن  ولقي 
ميالن  نادي  ميدان  وسط  يف  يقدمه  الذي  الكبير 
حصد  يف  مساهمته  غرار  على  املباريات،  كل  يف 
البطولة،  يف  التوالي  على  الرابع  االنتصار  فريقه 
خالل فوزه على نادي بريشيا خارج الديار بهدف 
االيطالي  للدوري   21 األسبوع  إطار  يف  رد  دون 
يف  جيدة  إحصائيات  ناصر  بن  إسماعيل  وحّقق 

استرجاع  من  ومتّكن  الدفاع،  وسط  دور  يف  اللقاء 
ممتاز  بدور هجومي  قام  ذلك  كرات، فضال عن   3
وساهم يف احلمالت الهجومية لنادي أسي ميالن 
التي أثمرت بهدف الفوز وقام بـ 6 مراوغات ناجحة 
وسيغيب أحسن العب يف كأس أمم إفريقيا خالل 
لنادي  القادمة  املباراة  عن  مبصر  املاضي  الصيف 
أسي ميالن، بعد ما حتصل على البطاقة الصفراء 
العقوبة  تعني  التي  املوسم  بداية  منذ  له  العاشرة 
اآللية، وسيضيع املباراة املقبلة لفريقه أمام هيالس 
للبطولة وحّث   22 األسبوع  مبيالنو حلساب  فيرونا 
املدرب بن ناصر على ضرورة مواصلة العمل وتقدمي 

أجل  من  الالحقة  املواعيد  يف  اجليدة  العروض 
حتسني وضعية الفريق يف البطولة االيطالية، مؤّكدا 
بعد  الصحيح  الطريق  توجد يف  أن تشكيلة ميالن 
وقال:  املوسم،  بداية  التي وجدتها يف  الصعوبات 
»املهم يف مباراة بريشيا هو الفوز، لقد عدنا بثالث 
ما  بجزئيات صغيرة،  اللقاء  وحسمنا  مهمة  نقاط 
بأنفسنا  ثقتنا  سيعّزز  املباراة  هذه  خالل  قّدمناه 
أن  اآلن  »علينا  املستقبل«، مضيفا  أكثر يف  لعطاء 
نادي  على  للفوز  إيطاليا  كأس  مواجهة  على  نرّكز 

تورينو وبلوغ نصف النهائي«.
ق.ر

كشفت صحيفة »الدايلي مايل« البريطانية، أّن إدارة »ليستر سيتي« قد حددت قيمة »إسالم سليماني« يف حال أراد أي فريق التعاقد معه يف امليركاتو 
الشتوي وكان الفريق اإلجنليزي معارضا لفكرة انضمامه ألحد األندية املنافسة له يف »البرمييرليغ«، غير أنه تراجع عن ذلك، فنادي 

»الفوكسيس« قد حدد قيمة النجم اجلزائري بـ »4 ماليني جنيه إسترليني« أي ما يعادل »5 ماليني أورو« ألي فريق أراد 
التعاقد معه يذكر أن السوبر سليم يرفض البقاء مع »موناكو« بعد التهميش الذي تعرض له من طرف املدرب »مورينو«. 

ويف سياق ذي صلة كشفت صحيفة »اإلكسبريس« البريطانية، أنه يتوجب على إدارة »اليونايتد« التعاقد مع اجلزائري 
»إسالم سليماني« يف آخر أيام امليركاتو الشتوي وأكدت ذات املصادر، أن هذه الصفقة يجب أن تتم يف أقرب وقت 
لتعويض غياب »راشفورد« املصاب كما أن أداء »سليماني« هذا املوسم يعتبر من بني أفضل مواسمه يف أوروبا مع 
فريقه »موناكو«، بعد أن ساهم يف تسجيل 14 هدفا )سجل 7 ومرر 7 متريرات حاسمة(. وجاء يف ذات التقرير، 

أّن اجلزائري ميكنه لعب بظهره للمرمى ومساعدة زمالئه على تسجيل األهداف.

مع إصراره على مغادرة موناكو

سليمانـــي فــي مفتــرق الطــــرق!

غوارديوال يؤكد أن اصابته غير مقلقة

 محـرز سعيــد بالتأهـل
 فـي كـأس االتحــاد

علق النجم الدولي اجلزائري »رياض محرز« على تأهل فريقه مانشستر سيتي للدور ال16 
من منافسة كأس اإلحتاد االجنليزي بنشر صورة له رفقة بيرناردو سيلفا من مواجهة السيتيزن 
ضد فولهام على حسابه الشخصي يف االنستغرام...محرز الذي شارك يف 53 دقيقة فقط 
يف املواجهة التي انتهت برباعية دون رد علق على الصورة بعبارة:«يوم مثالي«....هذا وقد 

أبدت جماهير »مانشستر سيتي«، عن تخوفها من إصابة النجم اجلزائري »رياض محرز« 
التي تعرض لها يف ذات املباراة أمام »فولهام«.وبالرغم من أن »غوارديوال« أكد أن إصابة 

»رياض« غير مقلقة وسيكون جاهزا ملباراة الداربي أمام »اليونايتد«، غير أن جماهير 
»السماوي« أبدت عن قلقها ويف تقرير نشره موقع »مانشستر إيفنينغ«، فإن »محرز« هو 
الكل يف الكل يف الفترة األخيرة مع »السيتي« ووجوده أمام »اليونايتد« سيكون مهما 

لتشكيلة »غوارديوال«.
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ضيع بارادو، فرصة ثمينة الحتالل مركز مؤهل لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية، إثر 
مباريات  اخلامسة من  اجلولة  بيدرو، يف  أمام ضيفه، سان  السلبي  التعادل  فخ  سقوطه يف 
املجموعة الرابعة ورفع بارادو رصيده إلى النقطة الـ 5 يف املركز الثالث، فيما ارتفع رصيد سان 
بيدرو إلى النقطة الـ 3 يف املركز األخير ورغم محاوالت الطرفني حلصد النقاط الثالث، من 
أجل تقليص الفارق عن صاحب الوصافة إنييمبا النيجيري، إال أن املباراة انتهت بالتعادل 
السلبي، ليحافظ كل منهما على مركزه يف جدول الترتيب وسيطر العبو بارادو بشكل كبير 
على مجريات اللعب منذ بداية املباراة، فيما اعتمد سان بيدرو على الهجمات املرتدة لتهديد 
مرمى أصحاب األرض، لتنتهي املواجهة بتعادل بطعم اخلسارة ملمثل الكرة اجلزائرية املطالب 

بالتمرد على حسنية أغادير يف اجلولة األخيرة لتفادي نهاية املغامرة االفريقية.

ستشهد تشكيلة االحتاد، العديد من الغيابات 
الرابطة األولى  العودة من  يف أولى جوالت مرحلة 
حيث  سطيف،  وفاق  فيها  يالقون  التي  احملترفة، 
ستكون التشكيلة العاصمية محرومة من خدمات 
محيوص وكودري، إضافة إلى املدافع ربيع مفتاح 
املوجود حتت طائل العقوبة املسلطة عليه من طرف 
جلنة االنضباط، وهي الغيابات التي ستخلط أوراق 
من  شك،  دون  وتصعب  لالحتاد،  الفني  الطاقم 
مهمة املدرب بالل دزيري يف ضبط القائمة النهائية 
األولى،  الرابطة  منافسة  غمار  بها  سيدخل  التي 
بعيد،  من  زماموش  احلارس  رفقاء  فيها  عاد  والتي 
سياق  يف  اللقب  على  حاليا  ينافسون  وأصبحوا 
بالل  املدرب  على  أكثر  الضغط  أضحى  متصل، 
املجموعات  دور  من  الفريق  خروج  بعد  دزيري، 
عقب  رسميا،  اإلفريقية  األبطال  رابطة  ملنافسة 
املاضية، على  تلقوها اجلمعة  التي  القاسية  الهزمية 
يد الوداد البيضاوي املغربي بثالثية لهدف واحد، 
األدوار  ولعب  التنافس  على  مجبرا  الفريق  وصار 
األقل هذا  لقب على  وإحراز  البطولة،  األولى من 
املوسم، لتفادي اخلروج خالي الوفاض، وهي مهمة 
املالية  األزمة  استمرار  ظل  يف  شك،  دون  صعبة 
مصادرة  وأكدت  سوسطارة...هذا  لنادي  بالنسبة 
عليمة بشؤون فريق احتاد العاصمة، أن إدارته قررت 
راتب  بخصم  ماديا،  بلقروي  هشام  املدافع  معاقبة 

الرديف  الفريق  رفقة  للتدريب  حتويله  مع  شهرين، 
ألجل غير مسمى، جاءت هذه العقوبة بسبب ما 
بدر من الالعب بلقروي من تصريحات ضد إدارة 
وثائق  باحلصول على  ومطالبته  العاصمي،  النادي 

بسبب  الشتوية،  االنتقاالت  فترة  خالل  تسريحه 
النادي  مع  الشهري  أجره  خفض  مقترح  رفضه 
اللقاء  قبيل  الفندق  من  طرده  وقضية  العاصمي، 

ضد شبيبة القبائل.

إتحاد العاصمة

الغيابات تؤرق سوسطارة قبل مالقاة سطيف

أولمبي المدية

حجــار يــزداد تفــاؤال بتحقيــق الصعــود
عّبر مدرب أوملبي املدية شريف حجار عن تفاؤله مبستقبل الفريق، وأشاد باملردود احلسن أمام فريق احتاد احلراش يف بداية مرحلة العودة للثاني احملترف، 

والتي انتهت بالتعادل 1-1، موضحا أن أشباله عّبروا عن قدرات فنية عالية ونضج تكتيكي معتبر، مّكنهم من تسيير اللقاء بطريقة اقتصادية يف غياب أي ضغط 
من املنافس، الذي قال بشأنه إنه لم يشكل خطرا كبيرا على مرمانا ما عدا يف بعض الفترات، لكن رغم ذلك فعناصر املدية عرفوا كيف يخرجون من ميدان 

احلراش بالتعادل والعودة إلى الديار بنقطة ثمينة ويف هذا الصدد قال املدرب حجار: » أعتقد أّن الفريق أدى مباراة رجولية وحافظ على توازنه فوق امليدان، وكان 
بحق متواجدا تقنيا وبدنيا وكان سباقا يف التهديف، وهذا مؤشر إيجابي لألوملبي واالستعداد أكثر للمباريات القادمة، خاصة وأن الفريق لعب أمام فريق جريح 
ونتائجه يف مرحلة الذهاب جّمدته يف املؤّخرة، ما جعله يدخل املباراة من أجل التصالح مع نفسه ومع األنصار، لكن النتيجة كانت عكس ذلك فاملباراة انتهت 
بالتعادل وتعّقدت أمور املنافس أكثر يف البطولة، ونتمنى الحتاد احلراش العودة يف اللقاءات القادمة ألنه فريق محترم ويستحق أن يكون مع الكبار...وأعتقد هي 

اإلرادة والعزمية والرغبة يف الفوز، إضافة إلى الفعالية والتركيز الذي كان حاضرا لدى الالعبني، وهذه النقاط هي التي صنعت الفارق فوق امليدان...تعدادنا 
أنهى مرحلة الذهاب بـ 31 نقطة وخط هجومنا سّجل 21 هدفا، وأحسن دفاع بـ 14 هدفا، وهذا شيء مشّجع للمجموعة وال خوف علينا يف مرحلة اإلياب.

مولودية وهران

شريـــف الوزانــــي 
علــى عتبـة الرحيــل

أعلن سي الطاهر شريف الوزاني، املدير 
العام ملولودية وهران، انسحابه من منصبه بعد 

مواجهة احتاد بلعباس، السبت املقبل، يف 
أولى مباريات مرحلة اإلياب بالدوري اجلزائري 

للمحترفني وقال شريف الوزاني بفندق املوحدين 
» لقد قررت االنسحاب من منصبي بعد نهاية 

معسكر الفريق وخوضه مباراة احتاد بلعباس، 
صراحة الوضع أصبح متعفنا للغاية، وال أحد 

يقوم بدوره كما ينبغي«. وأضاف »أعلم أن 
الكثيرين لم يعجبهم وجودي هنا، ويريدون 

دفعي إلى الرحيل، ولكن أن يصل األمر إلى 
تهديدي وتهديد سالمة عائلتي فهذه كارثة، 

أقول لهؤالء أنا ابن املولودية ولم أخن يوما 
العهد، وحرصت دائما على خدمة الفريق، 

ومن يريد محاسبتي فليتفضل«. وتابع »أصبحنا نعيش ضغطا رهيبا يف اآلونة األخيرة خاصة 
من بعض أنصار النادي، وهذا أمر غير مقبول، فال يعقل أن يتدخل مناصر يف صالحيات 

املدرب، ويطلب إشراك العب على حساب آخر، منلك 27 عنصرا ولن نفاضل بني أي العب«. 
وأمت »مشكلة مولودية وهران أصبحت يف محيطه، وأصحاب املصالح الذين ال يريدون عودته إلى 

الواجهة، نتمنى التفاتة جدية من السلطات سواء كنت يف مجلس اإلدارة أو رحلت، فاألهم 
يبقى عودة هذا النادي العريق إلى سابق عهده«..

نصر حسين داي 

ـن  آيـــت جـودي يثمـّ
تربــــص الشلـــف

أنظار مشجعي حسني داي متجهة هذه األيام، نحو الشلف، التي احتضنت التربص 
الذي خاضه فريقهم حتت قيادة املدرب أيت جودي، الذي يبدو أنه مرتاح كثيرا للظروف 
التي جرى فيها هذا التربص الذي شكل بالنسبة إليه، فرصة للوقوف على إمكانيات 

العبيه، بعدما عمد إلى إشراك جميع عناصر التعداد يف ثالث مباريات ودية ضد نادي 
الكراميية، شباب الفيرمة وشبيبة الساورة...أيت جودي اكتشف ألول مرة العبيه 

اجلدد، وأعجب باملهارات الفنية للكثير منهم، ورغبتهم يف فرض أنفسهم ضمن التشكيلة 
األساسية، على غرار الثالثي اجلديد يف التعداد، سيدهم إيالس، موالي عزيز ومعاد 

القريتلي، إلى جانب القدامى يف الفريق، مثل املدافع بلعيد الذي استغل غياب املدافع 
الرئيسي توقاي للتأكيد على أنه أهل للعب يف وسط الدفاع، وكان خالل تربص الشلف 

محل اهتمام الطاقم الفني الذي أعجب كثيرا مبهاراته الدفاعية، بل أن بلعيد ضمن من اآلن 
مكانه يف التشكيلة األساسية، حسب الذين تابعوا أطوار هذا التربص كما ارتاح الطاقم 

الفني للمردود الذي قدمه العائدان من اإلصابة العيد وعجي وصابري بومعيزة، بينما ال زال 
أيت جودي يأمل يف استرجاع دادي احلسني مواكي، الذي غاب عن تربص الشلف بسبب 
تنقله إلى تركيا، يف محاولة منه للحصول على عقد مع أحد أندية البطولة التركية، وقالت 

أخبار بشأن هذا الالعب، إنه لم يفلح يف محاولته، وعودته إلى نصر حسني داي ستكون يف 
الساعات القليلة القادمة كما ارتاح مدرب النصرية لعودة وسط امليدان الهجومي يايا، بعد 

اتفاقه مع إدارة النادي الستالم مستحقاته املالية املتخلفة، وقد شارك املخضرم يايا يف املباراة 
الودية التي انتصر فيها فريق حسني داي على فريق الوفاق الرياضي للفيرما، بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل صفر، عمد فيها املدرب إلى إشراك أكبر عدد من العبيه .«بصفتي مدربا 

جديدا يف نصر حسني داي، كان ال بد علي إشراك الفريق يف مباريات ودية، بغية أخذ نظرة 
دقيقة عن إمكانيات الالعبني. إنني مرتاح جدا يف هذا اجلانب، ألن التشكيلة األساسية 
التي أبحث عنها بدأت تتضح يف مخيلتي،  وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي، السيما أن 

مجموع الالعبني الذين خاضوا تربص الشلف سجلوا تقدما ملحوظا يف االستعداد البدني، 
وأتوقع أن يكون أحسن من ذلك قبل استئناف البطولة يف 5 فيفري القادم، حيث ستكون 

مباراتنا األولى ضد شبيبة القبائل«، قال أيت جودي الذي لم يخف من جهة أخرى، رغبته 
يف إنقاص عدد الالعبني املتواجدين يف تعداد فريق األكابر، من خالل زحزحة البعض 

منهم إلى فريق اآلمال.

مولودية الجزائر

بن دبكـة يطيـر إلى قطر 
لالنضمــام ألم صــالل

اقترب سفيان بن دبكة، متوسط 
ميدان مولودية اجلزائر، من الرحيل 
عن صفوف »الشناوة«، خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية اجلارية وعلم أن 
الالعب صاحب الـ27 عاما، ودع 

زمالءه ومدربه ميخازني، عقب نهاية 
مباراة وداد بوفاريك، أول أمس األحد، 

يف كأس اجلزائر وذلك قبل السفر إلى 
قطر، إلمتام تعاقده مع نادي أم صالل، 
املهتم باحلصول على خدماته وسيخضع 

بن دبكة للفحص الطبي يف النادي 
القطري، قبل توقيع العقود بشكل 

رسمي وميلك بن دبكة بندا يف عقده، 
يتيح له التوقيع ألي فريق أجنبي، 

خالل فترة التحويالت الشتوية، وهو 
ما يعني أن إدارة أم صالل لن تضطر 

للتفاوض مع املولودية، للحصول على وثائق تسريحه وسيكون بذلك ثالث العب جزائري، 
يضمه أم صالل خالل امليركاتو الشتوي، بعد زميله السابق يف مولودية اجلزائر، املدافع أيوب 

عزي، والدولي السابق وليد مسلوب، القادم من النس الفرنسي.

كأس الكاف )الجولة 5(

بارادو يسقط في فخ التعادل مع سان بيدرو

 النتائــــج 
نادي بارادو - سان بيدرو )كوت ديفوار( 0 - 0
إينييمبا )نيجيريا( - حسنية أغادير )املغرب( 1 - 1

الترتيـــب 
1 حسنية أغادير 11 

2 إينييمبا 7 
3 نادي بارادو 5 
4 سان بيدرو 3  

برنامج الجولة القادمة
حسنية أغادير ـ نادي بارادو

سان بيدرو ـ إينييمبا
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ألنه اختار أتلتيكو مدريد

مانشستـــر يونايتــــد 
ينسحب من سباق كافانـي

قال تقرير صحفي بريطاني، 
إن مانشستر يونايتد تخلى عن 

اهتمامه بالتعاقد مع األوروغواياني 
إدينسون كافاني، مهاجم باريس 

سان جيرمان الفرنسي واقترب 
كافاني من مغادرة صفوف النادي 
الباريسي خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية اجلارية، بعدما خرج من 
حسابات توماس توخيل، مدرب 

باريس، يف ظل االعتماد على 
ماورو إيكاردي وبحسب موقع 
»فوتبول لندن«، فإن مانشستر 

يونايتد انسحب من سباق التعاقد 
مع كافاني، رغم حاجة الشياطني 
احلمر للتعاقد مع مهاجم، خاصة 

بعد إصابة ماركوس راشفورد 
ونوهت بأن يونايتد سأل بالفعل 
عن إمكانية التوقيع مع كافاني، 

إال أن النادي مت إبالغه أن املهاجم 
األوروغواياني يفضل االنتقال إلى 
الدوري اإلسباني وكان مانشستر 

يونايتد وتشيلسي يرغبان يف 
احلصول على خدمات كافاني، إال أن الالعب يبدو يف طريقه إلى االنضمام لصفوف أتلتيكو 

مدريد وخرجت تقارير صحفية، تؤكد اقتراب كافاني من أتلتيكو، بل وأشارت إلى أن الالعب 
اجتاز بالفعل الكشف الطبي، فيما من احملتمل أن تتم الصفقة يوم 28 أو 29 من الشهر اجلاري.

قبل نهاية فترة االنتقاالت الشتوية
صفقــــــة يوفنتـــــــوس 
وراكيتيتش في يد دورتموند
يرغب يوفنتوس يف التعاقد مع 

الكرواتي إيفان راكيتيتش، العب وسط 
برشلونة، ليعزز من صفوف البيانكونيري 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية 
وبحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية، 

فإن راكيتيتش قريب جًدا من خلع 
قميص برشلونة والرحيل يف الشتاء 
احلالي وأضافت أن يوفنتوس هو أبرز 

املهتمني بالتعاقد مع راكيتيتش، مشيرة 
إلى أن انضمام العب الوسط الكرواتي 
إلى السيدة العجوز يتوقف على رحيل 
إميري كان ونوهت أن بوروسيا دورمتوند 

حال جنح يف إمتام مفاوضاته مع يوفنتوس 
بشأن ضم إميري، فإن اليويف سيخصص 
أموال بيع إميري حملاولة شراء راكيتيتش 
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن 
دومتوند قدم عرًضا لنظيره اإليطالي، 

للحصول على خدمات إميري )26 عاًما( 
والذي وصل إلى يوفنتوس يف صيف 

2018 يف صفقة انتقال حر...جدير بالذكر أن راكيتيتش )31 عاًما( يرتبط بعقد مع برشلونة 
ينتهي يف 30 جوان 2021، وال يستهدف النادي الكتالوني التجديد لالعب. 

في تحطم مروحية
هــالك أسطـــــورة كــــرة 

السلــة كوبــي براينــت 
لقي أسطورة 
كرة السلة املعتزل 

كوبي براينت 
وأربعة أشخاص 
آخرين مصرعهم 
يف حتطم مروحية 

مبدينة كاالباساس 
يف كاليفورنيا 

وذكرت املدينة يف 
حسابها على تويتر 

»بحزن شديد علمنا 
بوفاة كوبي براينت 
وأربعة أشخاص آخرين يف حتطم مروحية بكاالباساس.. الطائرة سقطت يف الس فيرجينيس 

يف حدود الساعة العاشرة )بالتوقيت احمللي( صباح اليوم.. لم يتعرض أي شخص يف املوقع 
ألذى«. وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أجنلوس يف تغردية على »تويتر« إن خمسة أشخاص 

ُقتلوا يف حادث حتطم مروحية مبدينة كاالباساس، مضيفا أنه لم يكن هناك ناجون وأشارت إدارة 
الشرطة إلى أنه مت إطفاء ألسنة اللهب يف موقع احلادث، ونشرت صورة لسيارة إطفاء والدخان 
الناجم عن احلريق وقال موقع »تي.أم.زي« املهتم بأخبار املشاهير إن براينت )41 عاما( اعتاد 

السفر باملروحية منذ أن كان العبا يف صفوف لوس أجنلوس ليكرز، وكان يذهب إلى املباريات يف 
مروحية من طراز »سيكورسكي أس76-«....يذكر أن براينت حصد خمسة ألقاب يف دوري 

احملترفني األميركي مع ليكرز، وشارك يف مباراة كل النجوم 18 مرة، وكان من بني سبعة العبني 
فقط سجلوا أكثر من 30 ألف نقطة خالل مشوارهم.

غوارديـوال يتمسـك برايـة الكفـاح

ملانشستر  الفني  املدير  غوارديوال  بيب  طالب 
الفريق  لدعم  املكثف  باحلضور  اجلماهير  سيتي، 
غدا  يونايتد،  جاره  أمام  املرتقب  الديربي  يف 
رابطة  إياب نصف نهائي بطولة كأس  األربعاء يف 
قد  سيتي  مانشستر  وكان  اإلجنليزية  احملترفني 
 3-1 داره  عقر  يف  يونايتد  مانشستر  على  تغلب 
عبر  تفوقه  تأكيد  إلى  ويتطلع  الذهاب،  مباراة  يف 
مباراة اإلياب املقررة على ملعب االحتاد وجاء نداء 
انتهت  التي  املباراة  شهدت  أن  بعد  غوارديوال، 
الدور  يف   4-0 فولهام  على  سيتي  مانشستر  بفوز 
حضور  اإلجنليزي،  االحتاد  كأس  بطولة  من  الرابع 
استاد  بأن  علًما  مشجع،  و200  ألف   39 نحو 
يف  غوارديوال  وقال  مشجع  ألف   55 يسع  االحتاد 

سبورتس »اآلن  شبكة سكاي  نشرتها  تصريحات 
نستعد ملواجهة مانشستر يونايتد. أمتنى أن يتمكن 
مشجعونا من احلضور«. وأضاف أن احلماس دائما 
املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  يف  حاضرا  يكون  ما 
املنافسة  إطار  داخل  يزال  ال  الفريق  أن  مؤكدا 
طموحنا  »اآلن،  وتابع  يوم«.  كل  يف  ويكافح 
كأس  يف  اإلياب  مباراة  وهي  املقبلة،  للمباراة 
النهائي، هذا هو ما  إلى  للتأهل  الرابطة، ونهدف 
غوارديوال،  أبدى  آخر  إليه«...ويف سياق  نسعى 
لكنه  املوسم،  هذا  لفريقه  العام  باألداء  إعجابه 
»من  وقال  بـ«الهائل«.  ليفربول  منافسه  وصف 
الواضح أن ليفربول سيكون بطاًل للبرمييرليغ، لكنه 
سيكون كذلك أيًضا لو شارك يف بطوالت الدوري، 

»سيكونون  أملانيا«.وواصل:  إيطاليا أو  بإسبانيا أو 
أبطااًل يف كل مكان، يف ظل نتائجهم هذا املوسم 
وتعادل واحد(«.  انتصارا   22( مباراة   23 بعد 
وأضاف: »يف املاضي القريب عندما فاز تشيلسي 
دوري  إلى  يتأهل  التالي لم  املوسم  يف  بالدوري، 
مرة  وتشيلسي  كذلك،  ليستر  أوروبا،  أبطال 
األمر  كررنا  بالدوري،  فزنا  عندما  أخرى.. لكننا 
يف املوسم التالي«. وتابع غوارديوال: »لو كنا نلعب 
يف إسبانيا، مع النقاط التي حققناها حتى اآلن، 
لكنا مبتعدين بفارق نقطة أو نقطتني عن املتصدر، 
»لكن  بقوله:  وأمت  كذلك«.  وإيطاليا  أملانيا  ويف 
رائعة، هائلة، ساحرة.. لذلك  ليفربول مير بحالة 

علينا قبولها والتعلم منها«..

يسابق نادي برشلونة الزمن من أجل التعاقد 
لويس  األورغواياني  تعويض  على  قادر  مهاجم  مع 
فترة  الفريق  صفوف  عن  سيغيب  الذي  سواريز، 
اإلعالم  وسائل  وتداولت  اإلصابة  بسبب  طويلة 
بالنادي  لاللتحاق  املرشحة  األسماء  من  العديد 
أن  تقارير  وذكرت  املقبلة  الفترة  خالل  الكتالوني 
الفرنسي  املهاجم  مع  التعاقد  يف  يفكر  برشلونة 
النادي  مهمة  أن  غير  يدر  بن  وسام  موناكو  لنادي 
النادي  متسك  ظل  يف  سهلة  تكون  لن  الكتالوني 
 14 سجل  الذي  الالعب،  بخدمات  الفرنسي 
احمللي  الدوري  يف  الفريق  مع  مباراة   19 يف  هدفا 
شيئا  أعلم  »ال  مورينو  روبرو  موناكو  مدرب  وقال 
ميكننا  يورو  مليون  مئتي  دفعوا  إن  املوضوع،  عن 
بسيط«.  مبلغ  فهو  مليونا  ثمانون  أما  احلديث، 
البارز  مهاجمه  عن  التخلي  رفضه  إلى  إشارة  يف 
وتسببت النتائج املتذبذبة لبرشلونة مؤخرا يف زيادة 

النادي من أجل حسم صفقة  إدارة  الضغوط على 
يف  الشتوية  االنتقاالت  سوق  نهاية  قبل  املهاجم 
املتداولة  األسماء  بني  ومن  احلالي  الشهر  من   31

أرسنال  ومهاجم  مورينو،  رودريغو  مهاجم فالنسيا 
بيير إمريك أوباميانغ.

ق.ر

للتعاقد مع خليفة سواريز

برشلونـة مطالب بدفـع 200 مليـون يورو 

لوكاكو يتذكر طفولته البائسة: 

كنا ننام مع الفئران وأسرتي طردت إلى الشارع
كثيرا ما جذب جنوم الساحرة املستديرة االهتمام بسبب ثرائهم الكبير، إذ 
يحصل هؤالء على أموال كبيرة، ويتسابقون القتناء منازل ساحرة يف أكثر من 

مدينة، وامتالك سيارات فارهة، وال يلقون باال للصرف على مختلف الكماليات 
غير أن النجاح يف عالم كرة القدم والوصول إلى القمة ليس باألمر الهني، إذ 

يتطلب ذلك الكثير من التضحيات والصبر، فضال عن القدرة على جتاوز العقبات 
والتمسك باألمل حتى آخر رمق ويبدو أن »خطوات النجاح« هذه تنطبق على 

واحد من أقوى املهاجمني حاليا يف عالم الساحرة املستديرة فقد كشف مهاجم إنتر 
ميالن روميلو لوكاكو أن الفئران كانت متأل منزل أسرته الفقيرة، وقال يف تصريحات 

نقلتها صحيفة »صن« البريطانية إنه تعرض للطرد من املنزل مع أسرته بسبب 
عدم دفع اإليجار ملدة شهور وأوضح الدولي البلجيكي أنه »يف إحدى املرات مت 

رمي األثاث خارج املنزل ألننا لم ندفع اإليجار لشهور، فقد كان علينا أن نغادر«. 
وأضاف »أتذكر الفئران التي كانت )حتوم( حول رؤوسنا وأشياء من هذه القبيل«. 
ورغم ما مر به لوكاكو يف طفولته، فإن ذلك لم يحل دون حتقيق حلمه بالنجاح يف 

عالم كرة القدم، وأكد أن هذه الصعوبات حفزته ليصبح أفضل، وقال »األمر الذي 
أقوله دائما، هو أنني لست الوحيد الذي مر من هذه األشياء، لكنني حولت هذه 

الصعوبات إلى حافز لي ألصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم«.وكانت صحيفة 
»الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية قد كشفت يف وقت سابق أن لوكاكو )26 عاما( 

يتقاضى نحو 8.5 ماليني يورو سنويا وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم البلجيكي 75 
مليون يورو، حسب موقع »ترانسفر ماركت«.
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في وقت شهد مواجهاتبين األمن  والمتظاهرين

 البرلمان اللبناني يبدأ مناقشة الموازنة 

جتمهروا  لتفريق متظاهرين  األمن  قوات  وتدخلت 
منهم بعد  عددا  واعتقلت  البرملان،  محيط  يف 
املداخل  أحد  عند  سياج شائك  محاولة بعضهم نزع 
اللبناني  الصليب األحمر  البرملان. وقال  إلى مقر  املؤدية 
املستشفيات،  إلى  جرحى  أربعة  نقلت  الطبية  فرقه  إن 
وعاجلت ثمانية أشخاص ميدانيا خالل هذه املواجهات. 
من  كبيرة  أعداد  انتشار  للجزيرة  مباشرة  صور  وأظهرت 
جتمع  خالل  البرملان  محيط  يف  واألمن  اجليش  أفراد 
املتظاهرين، والحقا تدخلت قوات األمن بعد أن رشقها 

البعض باحلجارة.
اجللسة تنعقد وسط  بأن  إعالمية،  وسائل  وأفادت 
األمنية  والقوى  اجليش  اتخذها  مشددة  أمن  إجراءات 
التجاري.  بيروت  وسط  وشملت  البرملان،  محيط  يف 
وقالت إن هذا االستنفار يأتي عقب دعوات من احلراك 
إلقامة سلسلة بشرية حملاصرة مجلس النواب ومنع اجللسة 

من االنعقاد.
وشهدت بيروت قبيل اإلعالن عن تشكيل احلكومة 
وكانت  اجلرحى،  مئات  خلفت  صدامات  اجلديدة 
املاضي.  أكتوبر   17 يوم  احلراك  انطالق  منذ  األعنف 
املوازنة  إلقرار  املخصصة  اجللسة  الشعبي  احلراك  ويعتبر 

غير شرعية وغير دستورية، خاصة أن احلكومة اجلديدة 
برئاسة حسان دياب لم تنل بعُد ثقة البرملان.

موازنة  ملناقشة وإقرار  البرملانية  انطلقت اجللسة  وقد 
السابقة  احلكومة  أقرتها  قد  كانت  -التي   2020 عام 
حني  يف  نائبا،   74 بحضور  احلريري-  سعد  برئاسة 
كتلتي  إلى  إضافة  املستقلني،  النواب  من  يقاطعها عدد 
اجللسة،  وخالل  الكتائب.  وحزب  اللبنانية  القوات 
قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: مبا أن احلكومة 
املوازنة  إقرار  تعرقل  لن  فإنها  الثقة،  تنل  لم  اجلديدة 
وستترك أمرها للبرملان. ويتوقع املشروع احلالي للموازنة أن 
العجز سيكون يف حدود 7 %ارتفاعا من 0.6 %التي 
الذي قدمته حكومة  للمشروع  الصيغة األصلية  توقعتها 

احلريري التي استقالت يف أكتوبر املاضي.
ورغم أن احلكومة اجلديدة -التي يصفها رئيسها بأنها 
باالستماع  تعهدت  قد  مستقلة-  اختصاصيني  حكومة 
فإنها  عميقة،  بإصالحات  املنادين  احملتجني  ملطالب 
تواجه رفضا من احلراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى 

السياسية.
وكاالت

شيف  آدم  الدميقراطي  االدعاء  فريق  رئيس  طالب 
مجلس الشيوخ األميركي باستدعاء املستشار السابق للبيت 
محاكمة  خالل  بشهادته  يدلي  كي  بولتون  جون  األبيض 
الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما كشفت مقتطفات من 
مواصلة  يريد  بأنه  أخبره  ترامب  أن  لبولتون  مرتقب  كتاب 

جتميد مساعدات أمنية ألوكرانيا.
باتت  األسباب  إن  تويتر  على  تدوينة  يف  شيف  وقال 

معروفة اآلن ملنع بولتون من اإلدالء بشهادته من طرف البيت 
األبيض. ودعا أعضاء مجلس الشيوخ للمطالبة باستدعاء 
بولتون لإلدالء بشهادته إذا ما كانت هناك محاكمة برملانية 

عادلة للرئيس.
وجاء ذلك بعدما قالت صحيفة نيويورك تاميز إنها اطلعت 
للمستشار  مرتقب  كتاب  من  منشورة  غير  مقتطفات  على 
ترامب حثوا  مساعدي  وكبار  بولتون  أن  مضيفة  السابق، 
اعتمدها  التي  املساعدات  عن  اإلفراج  على  الرئيس 
إنه  املاضي  أوت  يف  لبولتون  قال  ترامب  لكن  الكونغرس، 
تسلمه كل  مساعدات ألوكرانيا حتى  إرسال  عدم  يفضل 

املواد التي لديها بشأن حتقيق ضد خصمه جو بايدن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه املعلومات من شأنها أن 
املساعدات  جتميد  بأن  القانوني  ترامب  فريق  دفوع  تقوض 
كان بهدف مكافحة الفساد يف أوكرانيا، وليس استهداف 
بايدن. وكان بولتون قد أرسل نسخة مما ورد بكتابه للبيت 
األبيض ضمن مراجعة اعتيادية يقوم بها املسؤولون احلاليون 
يعطي  وهذا  رسمي،  بشكل  كتبهم  نشر  قبل  والسابقون 
ما  على  مباشرة  نظرة  إللقاء  األبيض  البيت  حملامي  فرصة 
سيقوله بولتون إذا ما مت استدعاؤه للشهادة مبجلس الشيوخ.

قالت اخلارجية العراقية إن استهداف السفارة األمريكية 
االستراتيجية  العالقات  يف  يؤثر  لن  »كاتيوشا«،  بصواريخ 

بني بغداد وواشنطن.
حرم  وداخل  محيط  يف  صواريخ   5 سقطت  واألحد، 
 3 إصابة  إلى  أدى  ما  بغداد؛  وسط  األمريكية،  السفارة 
تلقت  بيان،  يف  العراقية  اخلارجية  وعبرت  أشخاص. 
واستنكارها  القاطع،  »رفضها  عن  منه،  نسخة  األناضول 
للعدوان الذي استهدف سفارة الواليات املتحدة األمريكية 
بالقصف بقذائف كاتيوشا«. وأكد البيان أن »الهجوم ُمدان 

قانونًا وعرفًا« كما وصفته بـ«العدوان«.
حرمة  حفظ  على  »حريصة  أنها  اخلارجية  وأوضحت 
التزامًا  العراق،  يف  العاملة  الدبلوماسية  البعثات  جميع 
ببنود اتفاقية فيّنا لتنظيم العالقات الدبلوماسّية بني بلدان 
للمصالح  ورعاية  الثنائية،  العالقات  على  وحرصًا  العالم، 
لن  األفعال  هذه  »مثل  البيان  وأضاف  للجميع«.  املُتبادلة 
تؤثر يف مستوى العالقات االستراتيجية بني بغداد وواشنطن 
الشعبني  تطلعات  حتقيق  طريق  على  ارتقاًء  تشهد  التي 

الصديقني«.
وأفاد أن السلطات األمنية املعنية »شرعت يف إجراءاتها 
العدالة،  إلى  وتقدميهم  اجلناة،  عن  للكشف  التحقيقية، 
ألن  العراق  يجر  قد  مما  االنتهاكات،  هذه  مثل  تكرار  ملنع 
يكون ساحة حرب ألطراف خارجية«. وأدان رئيس حكومة 
األحد،  املهدي،  عبد  عادل  العراقية،  األعمال  تصريف 
مبالحقة  أمر  إنه  وقال:  األمريكية،  السفارة  استهداف 

املسؤولني عن الهجوم وتقدميهم للعدالة.
وهذا خامس هجوم صاروخي يستهدف سفارة واشنطن 
منذ مقتل قائد »فيلق القدس« يف احلرس الثوري اإليراني، 
قاسم سليماني، والقيادي يف »احلشد الشعبي« العراقي أبو 
مهدي املهندس يف ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، 

3 يناير/ كانون الثاني اجلاري.
التي  العراقية،  اهلل«  »حزب  كتائب  واشنطن  وتتهم 
الصاروخية  الهجمات  وراء  بالوقوف  إيران،  وتدربها  متولها 
جنودا  تستضيف  عراقية  عسكرية  وقواعد  سفارتها  على 

أمريكيني.

مدونة و ناشطة حقوقيةتونسية.. لينا بن مهني
 نافذة ثورة الياسمين على العالم

نعت وزارة الثقافة التونسية، اإلثنني، املدّونة والناشطة احلقوقية لينا بن 
مهني، التي وافتها املنية صباح أمس، بعد صراع مع املرض.

جاء ذلك يف بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية نعى لينا ) 36 سنة(، 
التي يعتبرها البعض نافذة لثورة الياسمني التي اطاحت بالرئيس األسبق زين 
العابدين بن علي عام 2011. ولينا بن مهني أستاذة جامعية وناشطة يف مجال 

حقوق اإلنسان، ومكافحة رقابة اإلنترنت، وحرية التدوين وحرية التعبير.
 14 ثورة  قبل  تونسية(،  )بنت  تونسية«  »بنية  مدونتها  يف  لينا،  وكتبت 
جانفي 2011، ضد حجب نظام بن علي )2011-1987( للمواقع على شبكة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  اإلعالمية  التغطية  وساهمت يف  اإلنترنت. 
ألحداث الثورة التونسية يف مدينة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد )وسط(، 
األمن؛  برصاص  قتلوا  الذين  املتظاهرين  ونشرت صور  التونسية،  الثورة  مهد 

فكانت مبثابة نافذة للثورة التونسية على العالم.
ن نضالها من أجل حرية التعبير  وحصلت لينا على عدة جوائز عاملية تثمِّ
منها: اختيارها ضمن قائمة »أشجع مدوني العالم« من قبل موقع »ذي دايلي 
بيست« التي ضمت 17 مدونا عام 2011، وأفضل مدونة يف مسابقة »البوبز« 
لينا  اختيار  مت  كما   .2011 فيله«  »دويتشه  األملانية  اإلذاعة  قبل  من   2011
2012 من قبل مجلة »أريبيان  100 امرأة عربية  23، ضمن أقوى  املرتبة  يف 

بيزنس«.
ق.د

محاكمة ترامب
 بولتون يكشف تفاصيل جديدة والديمقراطيون يطالبون باستدعائه

الخارجية العراقية: 
استهداف سفارة واشنطن لن يؤثر في عالقتنا معها

اندلعت مواجهات ،االثنين ،بين قوات األمن اللبنانية ومتظاهرين، في حين بدأ مجلس النواب 
جلسة لمناقشة موازنة العام الحالي، وسط دعوات في أوساط الحراك الشعبي لمحاصرة المجلس.
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 تكنولوجيا

في أقل من دقيقة

.. أمن نفسك من »هاكرز« الواتساب

حماية  بإمكاننا  »فوربس«،  ملوقع  ووفقا 
على  احلساب  اختراقات  من  أنفسنا 
ال  بسيطة  خطوات  باتباع  تطبيق واتساب، 

تستغرق أكثر من دقيقة.
تطبيق  باختراق  األمر  يتعلق  وعندما 
واتساب، أو منصات الرسائل األخرى، تتنوع 

أساليب االختراق وتأثيرها على املستخدم.
ورأينا يف العام املاضي هجمات إلكترونية  
تصيب املستهدفني ببرامج جتسس، كما شهد 

يتم  خطرة،  متعددة  وسائط  ملفات  التطبيق 
يتم  حاالت  رأينا  كما  احملادثات،  يف  تبادلها 
فيها حظر املستخدم من الدخول حلسابه على 
واتساب. كل هذه املشكالت مت حلها بشكل 
كبير من قبل فريق واتساب، الذي رمم نظامه 
لم  هذا  ولكن  املستخدمني،  حلماية  األمني 
جديدة  طرق  اكتشاف  من  »الهاكرز«  مينع 

للهجوم.
على  »االستيالء«  حالة  ولتجنب 
الهاكرز مستقبال،  قبل  من  اخلاص  احلساب 

يف  بسيط  تغيير  إجراء  املستخدمني  بإمكان 
اإلعدادات.

املستخدم  بإمكان  إن  املوقع  ويقول 
غطاء  سيمثل  شخصي،  تعريف  تعيني رقم 
املستخدم  على  سيتوجب  إضافيا،  أمنيا 
إدخاله الستخدام واتساب من جهاز جديد.

على  يلجأ الهاكرز للحصول  ما  وعادة 
رقم  إلى  ترسل  التأكيد،  رقم  حتمل  رسالة 
حساب  على  يستولوا  كي  جديد،  هاتف 
اإلعداد  ولكن  جهازهم،  من  الواتساب 

على  االستيالء  من  سيمنعهم  اإلضايف 
احلساب.

ما  عليك خدعة  انطلت  إذا  لذلك حتى 
وقمت بإرسال الرمز إلى الهاكرز، فلن يكون 

لديهم رقم التعريف الشخصي اخلاص بك.
وميكن العثور على خاصية الرقم التعريفي 
من  احلساب  إعدادات  ضمن  واتساب،  يف 

داخل التطبيق، حتت عبارة
دقيقة  من  أقل  األمر  يستغرق  وال   ،

-Two“ .إلعداده

ابتسام   بوكثير

 أحيانا ال تكون هجمات 
تطبيق واتساب اإللكترونية 
بسبب ثغرات أمنية قومية، 
أو بسبب أخطاء هندسية في 

التطبيق، بل بسبب جهلنا 
بحماية حساباتنا على 

تطبيق الرسائل األشهر في 
العالم.

 4 أجهزة تسهل عليك السفر مع األطفال
أثناء  الصعوبات  من  الكثير  واألمهات  اآلباء  يواجه  ما  عادة   
السفر، إذ إن الكثير من األطفال ال يستجيبون دائمًا بشكل إيجابي 
بعض  هناك  احلظ  حلسن  ولكن  احمليطة.  والبيئة  الروتني  لتغيير 
األدوات واألجهزة التي ُتسهل عليك السفر مع األطفال سواء على 

منت الطائرة أو بالقطار أو خالل الرحالت البرية.
إليك 4 أجهزة تسهل عليك السفر مع األطفال:

:Eufy SpaceView Baby Monitor 1 جهاز-
ال شك أن مراقبة الطفل الرضيع أمر مرهق وأثناء السفر يكون 
جهاز  يقدمه  الذي  الطفل  مراقبة  نظام  يعتبر  لذلك  إرهاقًا،  أكثر 
كاميرا  من  يتكون  فهو  مثاليًا،  خيارًا   Eufy SpaceView
 330 بزاوية  أفقيًا  الدوران  وميكنها  مستقل،  بشكل  تثبيتها  ميكن 
أي  وضعها يف  تستطيع  لذلك  درجات،   110 بزاوية  ورأسيًا  درجة 

مكان تقريبًا يف الغرفة.
باإلضافة إلى شاشة محمولة مبقاس 5 بوصات، وحتتوي على 
ميكروفون ومكبر صوت يف اجتاهني حتى تتمكن من التحدث مع 
أطفالك. كما تأتي الكاميرا أيضًا مع وحدة استشعار لدرجة احلرارة 
لتحذيرك إذا أصبحت الغرفة باردة جدًا أو ساخنة جدًا. ال يعتمد 
ذلك  من  بداًل  ولكن   ،Wi-Fi)فاي )الواي  اتصال  على  اجلهاز 
 .FHSS يقوم بنقل البيانات إلى وحدة محمولة عبر اتصال راديو
ومن السهل إعدادها، كما أنها تعتبر أكثر أمانًا وتسمح لك مبراقبة 

أطفالك حتى يف حالة انقطاع التيار الكهربائي.

-2 جهاز Jiobit لتتبع الموقع:
اختيار  ولكن  السفر؛  أثناء  خاصة  ضروري  أمر  األطفال  تتبع 
اجلهاز املناسب الذي يدعم الكثير من امليزات ملتابعة الطفل طول 
Jiobit Loca� )الوقت قد يكون أمرًا صعًبا، لذلك فإن جهاز 
tion Monitor( يعتبر خيارًا مثاليًا بفضل أنه يدعم االتصال 
عبر البلوتوث )Bluetooth( و)الواي فاي( Wi-Fi والبيانات 
هو  ما  اعتمادًا على  الطفل حلظيًا  موقع  لتعقب   GPSو اخللوية، 

متاح.

ميكنك  حيث   IPX8 ملعيار  وفقًا  املياه  مقاومة  يدعم  كما 
السباحة به، باإلضافة إلى سهولة تثبيته يف مالبس الطفل، ويتميز 
اإلشعارات  تلقي  ويتيح  اإلعداد  بسهولة  باجلهاز  اخلاص  التطبيق 
geofence للجوال لتنبيهك  بناء على موقع الطفل، مع ميزة 

عندما يتجول طفلك بعيًدا.

:Fire HD 8 Kids Edition 3 جهاز-
 Fire إذا كان طفلك يريد جهازًا لوحيًا ذا شاشة أكبر فإن جهاز
أداًء  يقدم  إنه  إذ  رائعًا،  بدياًل  يعتبر  أمازون  اجلديد من   HD 10
 12 تدوم  التي  ببطاريته  وميتاز  األعلى،  املواصفات  بفضل  أفضل 

ساعة.
شحن  منفذ  يضم  أمازون  من  لوحي  حاسوب  أول  أنه  كما 

كنت  إذا  الشحن  سهل  يجعله  ما   ،USB-C
أو  لهاتفك   USB-C شاحن  بالفعل  تستخدم 

جهازك احملمول.

 Dolly Parton فى تحدى Tinder
التواصل  مواقع  من  العشرات  ظهرت 
األخيرة،  الفترة  خالل  املختلفة  االجتماعى 
من  ماليني  جتذب  أن  بعضها  استطاعت  والتى 
العالم،  حول  والفتيات  الشباب  املستخدمني 
حيث لكل منها هدف مختلف عن غيره، ولعل 
وكذلك  نوعه  من  الفريد  هو  »تندر«  تطبيق 
خلق  على  فكرته  تدور  حيث  فكرته،  فى 
من  والفتيات  الشباب  بني  عاطفية  عالقات 
ويتم  األبليكيشن،  التعارف عن طريق  خالل 
التسجيل عليه من خالل إدخال حساب فيس 
بوك الشخصى للفرد، ومن ثم يعمل على حتديد 
موقع الشخص، ويتيح للمستخدمني التعارف 
على األشخاص بناء على اإلعجابات واملنطقة 
اجلغرافية، حيث يظهر للمستخدم األشخاص 

املستخدمني  من  اثنان  أعجب  حال  وفى  لهم،  املجاورة  ااملناطق 
ببعضمها يستطيعان الدردشة من خالل التطبيق.

 2014 2012، وبنهاية  عام  Tinder منذ  تطبيق  أطلق 
مبعدل  شهري،  مستخدم  مليون   50 يقارب  ما  البرنامج  استخدم 
12 مليون مطابقة، ويوجد تندر فى 196 دولة حول العالم، ويتوفر 
التطبيق بـ30 لغة، ويسمح بدخول الشخص عليه بداية من عمر 
13 سنة، حيث يوفر لهم األبليكيشن األشخاص من نفس العمر، 
ونفس االهتمامات، ويحصل األبليكيشن على هذه املعلومات من 
خالل حساب املستخدم الشخصى على موقع التواصل االجتماعى 
»فيس بوك«، وميكننا القول إنه أحد أكثر املنصات شهرة حول العالم 

فى الوقت احلالى.
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من إعداد :أبتسام بو كثير
على  التطوعي  العمل  ينحصر  يعد  لم 
املفهوم التقليدي لدى الكثير من األشخاص، 
املجتمع  فئات  من  فئة  إلى  موجه  أنه  على 
بل  والفقراء،  واملشردين  واملعاقني  كاأليتام 
شكال  آخذا  أوسع  مجاالت  ليشمل  تطور 
احلكومية  الهيئات  جهود  فيه  تتناسق  جديدا 
آن واحد، حيث حتول من  وغير احلكومية يف 
من  النابع  البدائي  التلقائي  التطوعي  العمل 
خصوصية مجتمعنا اجلزائري إلى عمل منظم 
املنفعة  حتقيق  مييزه  واألهداف  املعالم  محدد 
تسطرها  برامج  محتويات  وكذلك  العامة 
اجلهات الرسمية ويشارك يف تفعيلها أشخاص 
هم  من  منهم  املدني  املجتمع  من  متطوعون 
منزوون حتت لواء احلركة اجلمعوية ومنهم من 
يفضل العمل بكل حرية، دون انتظار احلصول 
على مقابل. يعكس الروح اإلنسانية ويجسد 

التكافل االجتماعي

شباب يف عمر الزهور  يختار العمل 
التطوعي بدل متاع  احلياة

يرى شباب ناشط يف األعمال اخليرية  أن 
العمل التطوعي باجلزائر على الرغم من القدر 
التي صار  املجاالت  توسع يف  من  عرفه  الذي 
يشملها، ال زال مقيدا مبجموعة من االعتبارات 
وساهمت  بل  توسعه  أمام  عائقا  شكلت 
بعدما  فيه،  املنخرطني  دائرة  تقلص  يف  حتى 
العالقات  تتحكم يف  الفردية  النزعة  أصبحت 
فالكل يبحث عن حتقيق منفعته  االجتماعية 
العامة، حيث  باملصلحة  مبال  غير  الشخصية 
ناشطان  وصارة،  حمزة  اسالم   من  كل  أكد 
أن  العديد من األعمال اخليرية،  متطوعان يف 
العمل التطوعي ثقافة يجب غرسها يف نفوس 
من  تأكدنا  ما  وهو  مبكرة،  سن  يف  الشباب 
غيابه يف لقائنا بشباب وطلبة جامعيني ينفرون 
اسالم،   السيد  يعتبر  التطوعي.  العمل  من 
تنضج  اإلنسان  يف  غريزة  التطوعي  العمل  ان 
مع  يولد  مثلما  سلوك  فهو  الصغر،  منذ  معه 
اإلنسان ميكن غرسه فيه يف مرحلة جد مبكرة 
من حياته حتى يشب عليه، مركزا على دور 
املدني  واملجتمع  ذلك،  يف  واملدرسة  األسرة 
عموما يف هيكلته، فالعمل التطوعي، حسب 
محدثنا، ظاهرة اجتماعية إيجابية متثل سلوكا 
وأنه  واألمم،  املجتمعات  به  ترتقي  حضاريا 
بكل  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت  إنسانية  مدرسة 

معاني اخلير والعمل الصالح. 
االجتماعية  العالقات  تعقد  ومع  أنه  إال 
أصبحت  احلاضر  الوقت  يف  مجتمعنا  يف 
ال  ضرورة  اخليرية  لألعمال  الراعية  األطراف 
غنى عنها يف أي مجتمع نظرا ملا تسهم به يف 
بناء ومتاسك املجتمعات ودفع عجلة التنمية. 

وأصبحت األعمال التطوعية أحد أهم األسس 
واملؤسسات  اجلمعيات  تلك  عليها  تقوم  التي 
اخليرية، كما أصبحت متثل جتسيدا عمليا ملبدأ 
الدين  عليه  حث  الذي  االجتماعي  التكافل 

اإلسالمي.

 بداية، هاّل عرفتمونا 
مبجموعتكم؟

 هي مجموعة خيرية تطوعية، تأّسست يف 
شهر أوت من سنة 2017 من أجل املساهمة 
يف العمل اخليري وتقدمي يد العون للمحتاجني 
من  شخصا   25 إلى  أعضائها  عدد  ويصل 
اجلنسني، حيث نقوم بعدة نشاطات نأمل من 
خاللها إلى تنمية العمل التطوعي والتضامني 
وجوه  على  اإلبتسامة  ورسم  املجتمع  يف 

اجلميع.

 فيما تتمثل النشاطات التي 
تقومون بها؟ 

 بخصوص النشاطات التي نقوم بها، فهي 
سبق  كما  التطوعي،  العمل  إطار  يف  تصب 
وأن ذكرناه، والتي من بينها تقدمي مساعدات 
كما  مالية،  مبالغ  كتقدمي  واحملتاجني  للفقراء 
بتقدمي  الشتاء،  فصل  يف  خصوصا  نقوم، 
وغيرها  األغطية،  األلبسة،  وجبات ساخنة، 
بالتكفل  وقمنا  السبيل،  وعابري  للمتشردين 
بعيد  يتعلق  وفيما  املاليني،  باملهاجرين 
الطفولة، نّظمنا حفال خاصا باألطفال املعاقني 
نقوم  هذا،  إلى  باإلضافة  بالعاصمة،  حركيا 
بتوزيع أضاحي عيد األضحى على العائالت 
العجزة  دور  زيارة  ننسى  أن  دون  الفقيرة، 

األطفال  وزيارة  إبراهيم،  بدالي  العجزة  كدار 
كاملولد  املناسبات  يف  األيتام  ودور  املرضى، 
والعاملية،  الدينية  واألعياد  الشريف  النبوي 
ونقوم بحمالت تنظيف للمساجد كالتي قمنا 
بها يف مسجد عمر بن اخلطاب بحي سوريكال 
جهة،  من  باحلراش  الشافعي  اإلمام  ومسجد 
ومن جهة أخرى، ننّظم نشاطات أخرى مثل 
قمنا  حيث  والتوعوية  التحسيسية  احلمالت 
باملشاركة يف حملة التبرع بالدم ، بالتنسيق مع 
مجموعة ابتسم ، وكان الهدف من هذه املبادرة 
هو جمع أكبر عدد من أكياس الصفائح الدموية 
يف  كانوا  حيث  )بارني(،  مستشفى  ألطفال 
أعضاء  قام  وبالتالي،  مزرية،  صحية  حالة 
عن  الناس  وتوعية  بتحسيس  املجموعتني 
التبرع  توزيع مطويات حتث على ضرورة  طريق 
بالدم من أجل إنقاذ حياة اإلنسان بهذه القطرة 
املتبرع بها، باإلضافة إلى مشاركتنا يف حملة 
تنظيف شاطئ أرديس بالتنسيق مع مجموعات 
و  الرحمة  شباب  و  األمل  قافلة  مثل  أخرى 
بصمة اخلير ، حيث سعينا إلى ضمان وجود 
واألطفال،  العائالت  لصالح  نظيف  شاطئ 
وما ميز هذه احلملة هو تطوع املواطنني يف هذه 
احلملة ومشاركتنا فيها ولقد لقيت هذه املبادرة 

استحسانا كبيرا من طرف اجلميع.

 إلى ما تهدفون من وراء جل هذه 
النشاطات؟

  هدفنا هو فعل اخلير، ومساعدة احملتاجني 
من كل الشرائح واألعمار، ونطمح إلى حتسني 
يد  مد  إلى  نهدف  كما  املعيشي.  مستواهم 
قلوب  يف  األمل  وزرع  االبتسامة  ورسم  العون 

احملتاجني واملرضى، ومساعدة أكبر عدد ممكن 
منهم.

 ما مصدر اإلعانات املتحصل عليها؟ 
 يف البداية، كانت إعانات من قبل أعضاء 
الشبكات  وبفضل  الوقت  مع   ، املجموعة 
االجتماعية، استطعنا توسيع عملنا اخليري، 
شخص  أو  فقيرة  عائلة  وجدت  إن  بحيث 
نقوم  مثال،  خيرية  حملة  تنظيم  أو  مريض 
طريقها  عن  املساعدات  جلمع  إعالن  بنشر 
ونتلقى الدعم ليس فقط املادي بل النفسي، 
األمر  تعلق  إذا  خاصة  مهما  دورا  يلعب  ألنه 
املرضى  األطفال  وجوه  على  االبتسامة  برسم 

وغيرهم.

 ما تقييمكم للعمل اخليري؟
  نحن نشجع سواء اجلمعيات أو املجموعات 
على مساعدة احملتاجني وعلينا جميعا الوقوف 
يدا بيد من أجل هذه الفئات، والعمل الذي 
تقوم به اجلمعيات واملجموعات ذو قيمة ثمينة 
والشباب املنخرط فيها هو شباب صالح توّجه 
لفعل اخلير واإلحسان لآلخرين واستغل وقته 
قدوة  فعال  وهم  الصالح،  العمل  يف  وشبابه 

لآلخرين.
 كلمة أخيرة نختم بها حوارنا؟

 ، أمل  احلب..  التضامن..  شعارنا   
األمل،  يصنع  و  احلب   يخلق   التضامن 
وبالتالي،  العمل التطوعي باجلزائر بحاجة إلى 
هيكلة لذلك نتمنى ان يرتقي بهذه املبادرات 

يف بالدنا.

شباب في عمر الزهور يختار العمل 
التطوعي بدل متاع الحياة

اعتاد الجزائريون منذ القدم على التعاون والتشارك في تأدية بعض األعمال بطريقة جماعية، سواء في حمالت تنظيف األحياء وفي األعراس والمواسم 
والمناسبات الدينية المختلفة، فالجميع كبارا وصغارا يخصصون جزءا بسيطا من وقتهم لعمل الخير دون انتظار مقابل،حيث أصبح  الكثير من الشباب في 
مجموعات خيرية كثيرة عبر واليات الوطن، شباب أبى إال أن يكرس وقته ويسخر جهوده المادية والنفسية في عمل الخير سعيا منه لضمان تنمية العمل 
الخيري، من أجل خدمة مجتمعه ومساندة الفئات المعوزة والمحتاجة، وهو ما ساهم في انتشار كبير للعديد من المجموعات الناشطة في إطار العمل الخيري.
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كيفية إزالة االصفرار من المالبس الملونة؟
• ملح الطعام: يف وعاء ذي حجم مناسب 
ُيصبُّ ليتر من املاء، فُتضاف أربع مالعق كبيرة 
حني  جيًِّدا.  التقليب  مع  الطعام،  ملح  من 
يف  املتسخة  املالبس  قطعة  تنقع  امللح،  يذاب 
يزول  أن  إلى  فتدعك  الوقت،  لبعض  الوعاء 

االصفرار عنها.
اخلل  من  القليل  األبيض: ُيصّب  • اخلل 
الدعك.  مع  الصفراء،  البقعة  على  األبيض 
دقائق،  لعشر  جانًبا  املالبس  قطعة  تدع   ، ثمَّ

لُتغسل بعد ذلك مباء الصنبور.
• بيكربونات الصوديوم: يصّب القليل من 
اخلل األبيض يف سلطانيَّة، وُيخلط مع القليل 
من بيكربونات الصوديوم، حتَّى احلصول على 
الصفراء،  البقعة  على  العجينة  ُتفرد  عجينة. 
املالبس،  ُتغسل   ، ثمَّ دقيقة.  لثالثني  فتترك 

بالطريقة املعتادة.
من  مناسٌب  كمٌّ  الغازية: ُيصبُّ  • املياه 
تترك  التي  الصفراء،  البقعة  على  الغازية  املياه 
قطعة  ُتغسل  تتحّلل.  حتَّى  لدقائق  جانًبا 

املالبس باملاء، بعد ذلك.
الليمون  عصير  الليمون: ُيخفَّف  • عصير 
احلامض، بكّم ضئيل من املاء، فيوضع اخلليط 
على البقعة الصفراء، التي تفرك. تترك قطعة 
باملاء  تغسل  ثمَّ  دقائق،  لعشر  جانًبا  املالبس 

ومسحوق الغسيل.

من  قليٌل  كمٌّ  اجللي: ُيخلط  سائل   •
اجللي.  سائل  مع  الهيدروجني«،  »بيكروسيد 
التي  الصفراء،  البقعة  على  اخلليط  يوضع 
لساعة.  جانًبا  املالبس  قطعة  وتترك  تفرك. 
ذلك،  بعد  لتغسل  دا،  ُمجدَّ البقعة  ُتفرك 

بالطريقة االعتياديَّة.
من  حبَّتان  • األسبرين: ُتسحق 
األسبرين، فُتذاب البودرة يف نصف الكوب من 
املاء الفاتر. يوضع اخلليط على البقعة. وتُترك 
ثالث  إلى  ساعتني  من  جانًبا  املالبس  قطعة 
، ُتغسل املالبس. منها، حتَّى تزول البقعة. ثمَّ
من  القليل  يوضع  األسنان:  • معجون 
التي  الصفراء،  البقعة  على  األسنان  معجون 
املالبس،  ُتغسل   ، ثمَّ األسنان.  بفرشاة  تفرك 

ُبغية التخّلص من االصفرار.
البقعة  على  املبّيض  املُبّيض: ُيستخدم   •
مع  الة  الغسَّ يف  يوضع  أو  مباشرًة،  الصفراء 
املالبس، لكن يجب احلذر ألنَّ املبّيض قوي، 
األقمشة،  أنواع  لبعض  بضرر  يتسّبب  وقد 

كاحلرير.

نصيحة في التدبير المنزلي
بقع  تأكسد  من  املالبس  اصفرار  ينتج 
ُيستحسن  لذا،  والتعّرق.  والشراب،  الطعام، 
عن املاء  ِعوًضا  الدافئ  املاء  يستخدم  أن 
املالبس  من  االصفرار  إزالة  عند  الساخن، 
امللونة، وذلك ألن املاء الساخن يجعل البقعة 

تلتصق أكثر باملالبس.

ابتسام  بوكتير

كيفية إزالة االصفرار من المالبس الملونة؟
ة إذا كانت   اصفرار المالبس الملّونة ُمشكلٌة من مشكالت الغسيل الشائعة، بخاصَّ

البقعة تظهر في مكان واضح، األمر الذي يدعو إلى البحث عن أفضل الطرق في 
نة  التدبير المنزلي، والكفيلة بالقضاء على هذه البقع والحفاظ على المالبس الملوَّ

نظيفة، في حال لم تنجح الطرق االعتيادية في غسل المالبس.

للبنات.. طرق للتخلص من جفاف 
األيدي في الشتاء 

تزداد حاالت جفاف البشرة يف الشتاء وخاصة 
بالنسبة لأليدي؛ بسبب الطقس، فعندما يصبح 
اجلسم  يستطيع  وال  الهواء  يجف  بارًدا،  اجلو 
يف جفاف  يتسبب  مما  بالرطوبة،  االحتفاظ 

اجللد واليدين.
املراهقة  فترة  يف  الفتيات  على  يجب 
احلفاظ على ترطيب األيدي بوجه خاص؛ 
السن  هذه  يف  اجللد  يتضرر  ال  حتى 
الصغيرة جراء اجلفاف املستمر طول فترة 
العالجات  بعض  نقدم  ولهذا  الشتاء، 
اليدين، حسب  املنزلية ملشكلة جفاف 

موقع »ميديكال نيوز توداي«

طرق عالج جفاف اليدين

استخدام المرطبات
ميكن للشمس أن جتفف البشرة وتسبب 
احلروق وتؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، 

من  اجلسم  مناطق  جميع  حماية  املهم  من  ولهذا 
ذلك  يف  مبا  الشمس،  ألشعة  الطويل  التعرض 
من  حلمايتهما  قفازات  ارتداء  خالل  من  اليدين، 
الشمس والبرد أيًضا، كما يحمي ارتداء القفازات 
يديِك من اجلفاف يف حالة التعرض للماء لفترات 

طويلة.
األلوفيرا

األلوفيرا عنصر أساسي يف العديد من منتجات 
لاللتهابات،  املضادة  خصائصه  بسبب  البشرة، 
طبية  وصفة  بدون  البشرة  على  استخدامه  وميكن 

كمرطب طبيعي وآمن.
تجنب الصابون

املتواجدة يف  الكيميائية  للمواد  أن يكون  ميكن 
اليدين،  جفاف  تسبب  أنواع الصابون أن  أغلب 
لتجنب  بكثرة  األيدي  غسل  جتنب  يجب  ولذا 

جفافهم.
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» ذات صباح شتوي كهذا اليوم، ارتديت معطفي الطويل قاصدا عني 
الفوارة، تعجبني طّلتها الرخامية يف جوٍّ رمادٍيّ غائم، ال تكون جميلة إال يف 
الشتاء أو بعد منتصف الليل، يومها فقط وجدتها تشبهك، وكأني حديث 
املعرفة بها، عريها يزيد من إعجابي بها ملا تتحدى البرد كما حتدت املسجد 
وليس  املعاند  مبعنى  متطرف:  كل  دنياكم  من  لي  ُحّبب  وراءها،  العتيق 
املتطرف مبعنى الشاذ، ذلك أن األول يصّدق ضميره حتى ولو كّذبه الناس، 

أما الثاني يطير خارج السرب جللب االنتباه ال غير.
عني الفوارة ال ميكنني أن أقول عنها متثال، لكن علّي أن أتقبل بأنها متثال 
نوافير يسيل منها  أربعة  لها  تتوّسط مدينة سطيف،  رخامي حلسناء عارية 

املاء طيلة أيام السنة.
يقولون أن نّحاتها رومانّي، جاء بها إلى مدينة سكيكدة، ثم نقلوها إلى 
لتضرب  العتيق  املسجد  قرب  تعّمدت وضعها  فرنسا  أن  ويقولون  سطيف، 

املجتمع اجلزائري يف مقّوماته.
ويقولون..ويقولون، إلى أن وصل بأحدهم األمر املطالبة بإلباسها ثيابا 
أن سكان سطيف  املسكني  يعلم  وال  أقصى،  أو خلعها كحّل  أدنى  كحّل 
أن تصّوب سّكته  املفترض  الذي كان من  الترامواي  فاضلوها على مشروع 

نحوها.
وأقول أنا: أنها الباقية الوحيدة من النساء التي ال تخون.

دمت  ما  البشر  يف  رغبة  لي  تعد  لم  أحد،  مجالسة  يف  لي  رغبة  ال 
املدينة  تعد  لم  سطيف  وحجر،  رخام  من  متاثيل  من  وعطفا  حنانا  لقيت 
التي أفاخر بها، عني وملان لم تعد مسقط رجلي التي تتحملني، لوال أمي 
بأقل  ذكراك  ألحتاشى  لغادرتها،  كتاباتك-  لعنة  من  جزء  أصابها  -التي 
عواملك،  بها  أغادر  ظهر صغيرة  حقيبة  يكفيني  كان  والتكاليف،  األضرار 
ال أنت تكتوين بنار الفراق، وال عائلتي حتس بغيابي، وال أنا أعيش شريد 

ذكريات، ُخلقُت بتاريخ مزور إلى جانبه جغرافيا قاحلة.

صحيح أن الرجل إذا أحب ال ينسى، أما املرأة إذا أحبت فإنها تضيف 
حّبا آخر لالحتياط، متاما كعجالت السيارة البد من أخرى إضافية للزمن، 
لم تطل مدة على فراقنا حتى جّربِت كل موديالت الرجال من بعدي، كأنك 
كنت تنتظرين تسريحي وما صّدقِت حتى جاءت املبادرة مني، لتقعي يف 
غرام رجلني يقفان على طريف النقيض، أحدهما قدوة الوطن، واآلخر عّرة 
الناس، قاسمهما املشترك أن كليهما دمى قرقوز حُتّرك من أيٍد خلف الستار.
كانت  مقعد خشبي، طارت حمامات  قابع على  وأنا  مني،  يف سهوة 
مجتمعة عند قدمّي تفتش عن فتات ُيحتمل أنه سقط مّني، وإذ بثالثة من 
رموا بي  باحترافية، وككيس قمامة  يلتقطونني  املدني  بالّزي  رجال األمن 
داخل سيارة الدفع الرباعي وانطلقوا بي إلى حيث ال أعلم، وألني معصوب 
العينني لم أستطع أن أدرك إن كانت املسافة طويلة أم أنهم تعّمدوا الدوران 
داخل املدينة إليهامي ببعد املكان املراد حجزي فيه، صمت مطبق حيث ال 

أكاد أسمع من غير إشارات الراديو اخلاص بهم شيئا آخرا.
مظلمة، ال هي  غرفة  إلى  أُدخلت  إنزالي،  كان  طريقة شحني  بنفس 
مبكان احلجز وال زنزانة، كل ما حدسته أنها تقارب أربعة أمتار طوال ومترين 
ونصف املتر عرضا، ال نافذة بها تدّلني على الليل من النهار، حتى ساعتي 
البيولوجية اختلط عليها األمر ولم تعد تفرق بني موعد النوم من االستيقاظ، 
حلاف تصدر منه عفونة الرطوبة ال يتعدى سمكه اخلمس ميليمترات أرعب 
النعاس وطرده من جفنّي، وخطوات بعيدة وأزيز أبواب حديدية تغلق وتفتح 
الباب  وحدها التي تبدد الصمت الذي يصم اآلذان. نافذة صغيرة أسفل 
كالتي يدخل منها الكالب والقطط يف األفالم األمريكية تفتح نادرا ليتسرب 
منها بصيص نور مع رجل ضخمة تنتعل جزمة جلدية بّراقة تركل صحن 

أليمينيوم يف كبده عصيدة البطاطا ال تتعدى امللعقتني..«
 

للكاتب اجلزائري سفيان مخناش

مقتطف من رواية 
»مخاض  سلحلفاة«

»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«

على رائحة فنجان 
القهوة
 مزهوين

بعالمنا المفتون بالحرب والدمار
مغرورين

نتاكل من الداخل
رويدا..رويدا..

تارة نقعي
وفي األخرى..نهوى..

مولعين..مولين بالهرولة
مجند..مغفل..
نحسب خطواتنا
إلى األمام..

وهي وراء..!!
نهبط على مهاجعنا
بروية لنسقط..!!
ومن حين إلى حين..
تعلو على مشاعرنا 
نتهاوى بغنج..!!

نترنح على مبرحة اآلهات بمرح..!!
يلفنا الغرور..بحبور

سعداء بكرياتنا الحمر..
وهي تنهش بعضها البعض..!!
محسودين على البيض منها..!!

يا لعالمنا الساحر..
المذهل..!!

بعد أن أمسينا،
نتهدم على خر ذواتنا..

لنتألم..وبصبر لنتوجع..!!
يهزنا وتد الضمير بحسرة..!!

نصرخ..نغضب..
نحتج بالالفتات

ظنون أحالمنا المؤجلة..!!
نحتدم بأفعال ذكرياتنا،
وما قتل لنا فيها..!!
وما فاتنا منها..!!
وما تخلف عنها..!!

مشدوهين..
مفجوعين،

نفر من نشوة الدمعة..
لنغتال بسمة الفرحة،

بطلقة رحمة النشوة..!!
إذ ذاك..

وحالما يدركنا فوات األوان..
نلمس أخيرا:

- إن كل شيء فينا..
أيل للزوال ..!!

وبأنه:
» ال مكان لنا في القمة،

فالقاع مشهود له باالزدحام«..!!
حينذاك تلفينا فكرة صائبة..

ندقق فيها..
نتعلق بخاطرة خائبة،
مكنونة باالنتحار..!!

وبجبن مستعار..
ننبذ الفكرة..!!
وبال إرادة منا،
نذعن للقدر..
ننسل بهدوء،
لنغير وجهتنا..

إلى أخر مطافاتنا،
لنستقر وبال هوادة..

تحت رخامية،
في أطراف بحر النجف..!!

فال تغتر..
وكثيرا ال تتبجح..!!
يكفيك بان ثمة نملة

تقتلك..!!
فهي ذي

نهاية الدنيا،
يا صاحبي!!

بقلم: جواد املنتفجي
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أخبار الثقافة

صارة  بوعياد

جددت  التي  األغنية  جاني«،  ما  »جاني 
املالوف، بإدخال الفالمينكو على الطرب الذي 
األندلس  من  القادم  اجلزائري  التراث  من  يعد 
ليستقر باملغرب العربي، حيث المس التجديد 
تعلم  الذي  بناني«،  »حمدي  الفنان  قبل  من 
محمد  احلاج  املالوف  موسيقى  عميد  يد  على 
الفرقاني، إلى أغنية »يا باهي اجلمال«  الطاهر 
الغناء األولى يف إحدى  التي نال عليها جائزة 

املسابقات الفنية.
فن  ألنه  ميوت  لن  املالوف  أن  مؤكدا 
واجلمهور  وقوانني  بقواعد  محكم  كالسيكي 
فهناك  العقود،  مر  على  له  ومتذوق  متابع 
الذين  الشباب  منهم  خاصة  كثر  به  املولعني 
أنشأوا جمعيات ثقافية تهتم بهذا التراث على 
منها عنابة، سكيكدة  الشرق  مستوى واليات 
وقسنطينة وسوق أهراس وغيرها، ويبذلون كل 
هذا  لتكرمي  محلية  مهرجانات  إلقامة  جهدهم 
مهما  أخرى  أغان  فإن  وعليه  وأصحابه  الفن 

تطورت لن تقتل املالوف يف اجلزائر.
مشيرا أنه من الضروري حث الفنانني اجلدد 
على التعلم وصقل مواهبهم لضمان استمرارية 
الثقايف  اإلرث  باعتبارها  املالوف  موسيقى 

اجلمالي الذي يتغنى به الشرق اجلزائري.
أكثر من ثالثين أغنية وضع بها بناني لمسته 

على أغنية المالوف
يناير  1943 يف شهر  عام  عنابة  مبدينة  ولد 
بـ  لقب  العنابي،  املالوف  بأدائه ألغنية  اشتهر 
»حمدي  املتألق  الفنان  إنه  األبيض«  »املالك 
لبدلته  األبيض،  باملالك  املعروف  بناني« 
لقصة  يعود  الذي  األبيض،  ولكمانه  البيضاء 
تتويجه باملرتبة األولى باملهرجان العاملية لألغنية 
السوفياتي  باالحتاد   1984 عام  الكالسيكية 
السالم«  »رجل  بـ  حينها  لقب  حيث  سابقا، 

لصفاء قلبه ورقي فنه وكذا لنبله كجزائري.
لم  وعمره  والغناء  بالفن  بناني  اهتم 
خاله  صوته  اكتشف  حتى  سنة   16 يتجاوز 
الفنان »محمد الكرد«، حيث ال يزال يحتفظ 
القرن  جتاوز  وعمرها  الكرد  للشيخ  بكمنجة 

اجلزائر،  استقالل  بعد  صيته  ذاع  الزمن،  من 
وكانت باكورة أعماله أغنيته »يا باهي اجلمال« 
الغناء األولى يف إحدى  التي نال عليها جائزة 
النجاح  سلسلة  يف  استمر  الفنية،  املسابقات 
و«محبوبتي«  عدالة«  يا  »عدالة  مثل  بأغاني 
و«يا ليلي يا ليلي« و«جاني ما جاني« وغيرها، 
أغنية   30 خالل  من  بناني  استطاع  حيث 

ناجحة بوضع ملسته على أغنية املالوف.
املالوف  عميد  من  بدعم  ساهم  كما 
يف  الفرقاني«  الطاهر  محمد  »احلاج  بقسنطينة 
واملالوف خصوصا  اجلزائرية عموما  الثقافة  نشر 
كما  الدولية،  احملافل  يف  مشاركاته  خالل  من 
عبد  الرئيس  قبل  من   2004 العام  من  كرم 
امللك  على  أكثر  وللتعرف  بوتفليقة،  العزيز 
لنكتشف  تابعونا  املالوف،  أغنية  يف  األبيض 

حمدي بناني بعيدا عن الفن.
اعتزل الفن المالوف ليعود بمشاريع 

مستقبيلة
كشف الفنان القدير حمدي بناني أنه اختار 
الفن مؤقتا، األمر الذي دفعه ألخذ  أن يعتزل 
يتوقف  أن  الفنان  قرر  الراحة، حيث  قسط من 
ويجمد  بعد،  يحددها  لم  لفترة  الغناء  عن 
ليعود  أخر،  إشعار  إال  الثقافية  الفنية  نشاطاته 
ويف  جديدة،  فنية  مبشاريع  الساحة  إال  بعدها 
أغنية  عن  األبيض  مالك  يدافع  السياق  نفس 
التي  املوسيقى  وهي  تراجعها،  ونفى  املالوف 

تندرج ضمن التراث اجلزائري بشدة.
كما مت تقليد الفنان مطرب املالوف حمدي 
برتبة  الفرنسي«  واآلداب  »الفنون  وسام  بناني 
باجلزائر،  فرنسا  سفير  طرف  من   « »ضابط 
غزافيي دريانكور، خالل احتفالية نظمت مبقر 
تدشني  مبناسبة  وذلك  بعنابة  الفرنسي  املعهد 

الفضاء اجلديد »كامبوس فرانس«.
األوسمة  بأرفع  بناني  الفنان  تقليد  وجاء 
الفرنسية يف مجال الفن واألدب عرفانا وتقديرا 
إلبداعات وإسهاماته التي تتغنى بالسلم واحلياة 
يف  الفرنسي  السفير  تعبير  حد  على  والسعادة 
الفنان  تكرمي  يأتي  ولم  باملناسبة،  ألقاها  كلمة 
حمدي بناني يف الكثير من املناسبات عبثا وإمنا 
نتيجة العطاء الكبير الذي قدمه ألغنية املالو، 

حيث جعل منها بصمة خاصة مكنته أن يكون 
محافل  بعدة  العريق  الطرب  لهذا  قديرا  سفيرا 

دولية.
ولقد اعتبر الفنان بناني التكرمي الذي حصل 
عليه من قبل فرنسا إضافة ملسيرته الفنية وحافزا 
التي  التكرميات  باقي  غرار  على  الغناء  ملواصلة 
منحت له من بينها تكرمي رئيس اجلمهورية عبد 
الثقافة  ووزارة  وقت سابق،  بوتفليقة يف  العزيز 
باإلضافة إلى تكرميات أخرى حصل عليها من 

دول أجنبية.
نال لقب رجل السالم اثر مشاركته في 

االتحاد السوفياتي
قال  األبيض«، حيث  »امللك  بلقب  عرف 
ألبس  اليوم  إلى  زلت  وال  مضى  ما  يف  »كنت 
عام  ويف  احلفالت،  إلحياء  البيضاء  البدلة 
1984 كانت لي مشاركة يف االحتاد السوفياتي 
سابقا وروسيا حاليا، باملهرجان العاملية لألغنية 
الكالسيكية، ومن بني 62 دولة مشاركة فزت 
باملرتبة األولى وشرفت اجلزائر ونلت منها لقب 

»رجل السالم«.
»كاترين الرا«  الفرنسية  املغنية  كما كانت 
اللون،  أبيض  كاتكار  نوع  الكمان من  صاحبة 
نوع  يف  اللون  أبيض  كمان  صنع  طلبت  ومنه 
وأنا  اليوم  ذلك  ومنذ  اسمي،  فيه  ونقش  ألتو 
أعزف عليه واستعمله يف كل احلفالت وألبس 
أنواع  خمسة  أملك  أني  فرغم  البيضاء،  بدلة 
األبيض،  الكمان  أهوى  أني  إال  الكمان،  من 
الرسمية  البدالت  من  الكثير  عندي  ما  مثل 
لباس  يف  أرتاح  أني  إال  ألوانها،  باختالف 

األبيض. 
نفى بناني كل اإلشاعات التي دلت على 
انتقاده من قبل عميد املالوف احلاج الفرقاني، 
الفرقاني  أن  أكد  بل  الفن،  هذا  لتطويره  نظرا 
املالوف  يف  اآلخر  هو  التغير  إدخال  على  عمد 
شيء  كل  رغم  ليبقى  »السانتي،  آلة  بإدخال 
عميد املالوف، فهو األصل حيث وصل خلمسة 
فيه  مجددا  نفسه  أعتبر  وكذا  ألبوما،  وتسعني 
بإدخال الفالمينكو على أغنية املالوف منها »ما 

جاني ما جاني«.
الثقافة  عاصمة  تظاهرة  عن  ببعيد  وليس 

بناني  قام  قسنطينة  يف   2016 عام  العربية 
بتسجيل أربعة ألبومات من التراث يف املالوف، 
و«قدي  عاشقني«،  »يا  جارا«،  »دمعي  منها 
بسالم« وهي أغنية يف طابع العروبي واحلوزي، 
يف  والتغييرات  املشاكل  عن  بناني  يخفي  ولم 
الكثير من البرامج املسطرة التي نظمت إليحاء 
التقشف،  إلى  السبب  مخلفا  التظاهرة،  هذه 
حيث مت إلغاء وتقليص بعض احلفالت، مشيرا 
إلى أن اجلزائر ال تزخر بالبترول فقط، وإمنا تزخر 
بالفن، الثقافة والسياحة، كونها غنية بالتراث.
تأسف بناني من اإلعالم الذي كان يلعب 
العاملية،  نحو  املالوف  تصعيد  يف  الكبير  الدور 
قبل  كانت نصف ساعة  السبعينات  حيث يف 
املالوف  أغاني  فيها  تقدم  الثامنة  األخبار  نشرة 
واألندلسي، لكن اليوم اإلعالم ال يلعب دوره 
فيه  التحديث  من  البد  أنه  مؤكدا  نشره،  يف 
ونبقي  وقت  يف  ونقتصر  التراث  على  لنحافظ 

عليه للجمهور الراهن.
بعيدا عن الفن...حمدي بناني رياضي 

بامتياز
حمدي  الفنان  يعترف  املالوف  عن  بعيدا 
بناني أنه رياضي بامتياز، حيث مارس التنس 
وال  أدخن  »ال  قال  حيث  سنة،  ثالثني  ملدة 
لكن  كبرنا  فنحن  هلل،  والفضل  خمرا  أشرب 
من  البد  ولهذا  يزاالن،  ال  والصحة  الصوت 
تقدمي املشعل للشباب، وعليه فإن ابني يحضر 

أللبوم جديد حاليا.«
لكنت  فنان،  أكن  لم  »إن  بناني  كاشفا 
املهنة  لهذه  حلبي  نظرا  اجليش،  يف  ضابط 
يف  منضبطا  كوني  فيها،  واالنضباط  الشريفة 
أوصاني  ذلك  على  زد  العمل،  ويف  العائلة 
جدي رحمه اهلل وعمري لم يتعد خمسة عشر 
لكان  بالكلمة  نوصيك  ولدي  »يا  قائال:  سنة 
كالبارود«،  ترجعش  ما  فمك  من  خرجت 
عام  تعيش  وما  سردوك  نهار  »تعيش  مضيفا: 
ابني  بتربية  قمت  لقد  وعليه  دجاجة«،  كي 
على خطى تربية جدي لي«، ويف األخير متنى 
بناني أن تنزل الرحمة ويعم السالم يف العالم، 
لتبقى  البعض  أيدينا يف أيدي بعضنا  أن نضع 

اجلزائر وردة.

لقب بالمالك األبيض 

حمدي بناني مجدد أغنية 
المالوف بالفالمينكو

 مارس التنس قرابة ثالثين سنة 	
 ضابط في الجيش ثاني اختيار بناني في حياته 	
 نال لقب رجل السالم من بين 62 دولة مشاركة 	

الفنان »حمدي بناني«، المطرب القدير في أغنية المالوف من مدينة عنابة شرقي 
الجزائر، قال يوما إن لم يكن فنانا يحمل كمانه األبيض الذي نسبه للباسه ولقب 
بسببها بـ »المالك األبيض«، لكان ضابطا في الجيش الوطني الشعبي، كما أنه 

بعيدا عن الفن رياضي بامتياز مارس رياضة التنس قرابة ثالثين سنة.
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إنجي شرف تعلن خطوبتها 

أعلنت الفنانة إجني شرف، خطوبتها على رجل األعمال يحيى 
شاهني، وشاركت جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية على 
إطار  يف  متت  اخلطوبة  أن  وأوضحت  معا،  جتمعهما  صورة  إنستغرام 
رمضان  شهر  انتهاء  عق  الزفاف  حفل  إقامة  وسيتم  ضيق،  عائلي 

املقبل.
التعليق  وكان  املصري،  الفن  جنمات  من  التهاني  تلقت  أجني 
ربنا  حبيبتي،  يا  مبروك  وقالت:  العاصي  إميان  الفنانة  من  األول 
يسعدك، وعلقت راندا البحيري: ربنا يباركلك يا حبيبتي، وكتبت 
إميي سالم: مبروك يا حبيبتي، وكتبت رمي البارودي: مبرووك، وردت 
إجني على اجلميع بوضع ايقونات لقلب باللون األسود، ولكنها خصت 

رمي البارودي بتعليق متنت فيه أن تتزوج رمي قريبا.
يذكر ان اجني شرف دخلت عالم الفن بعد تتويجها بلقب الوصيفة 
مع  سكينة«  »ريا  مسلسل  يف  وشاركت  مصر،  جمال  مللكة  األولى 
عبلة كامل وسمية اخلشاب، وقدمت عدة أعمال منها »حارة اليهود« 
و«سلسال الدم« ويعرض لها اآلن مسلسل »الضاهر« من بطولة محمد 

فؤاد. 

أحيا الفنان الفلسطيني محمد 
املجاز  مسرح  على  حفاًل  عساف 
»هال  مهرجان  أمسيات  ضمن 

باملجاز« يف إمارة الشارقة.
هذا  خالل  عساف  وقدم 
مجموعة  الكبير  الفني  احلفل 
الوطنية  األغنيات  من  متنوعة 
بأغنية  البداية  كانت  والرومانسية 
انتشارا  حققت  التي  بصراحة 
واسعا، وتالها بعدد من األغنيات 
مسرح  بها  أشعل  التي  واملواويل 
ليقدمها  الهوارة  أغنية  منها  املجاز 
لتراب  العاشق  صوته  بعذوبة 

فلسطني فحملت كلماتها حماسا 
رددها معه جمهوره الكبير احلاضر 

يف مسرح املجاز«.
كما قدم عساف خالل احلفل 
 « الكوفية  »على  الشهيرة  أغنيته 
وأغنية »مكانك خالي« باإلضافة 
بتقدمي  ليواصل  »الدحية«  إلى 
ليغني  الليلة  لهذه  الفني  برنامجه 
وأغنية  هي  هي  االسامي  أغنية 
بياعني  »يا  وسوف  جورج  للفنان 
الهوى« ليودع مسرح املجاز بأغنية 
التي حملت قيم  زايد«  يا دار  اهلل 

الوفاء للراحل الشيخ زايد.

محمد عساف يحيي حفاًل ناجحًا في 
الديفا سميرة سعيد مهرجان »هال بالمجاز«

تروج ألغنية »هي«
املاضي  األربعاء  منذ  سعيد  سميرة  الفنانة  بدأت 
شاشة  على  »هي«  املغربي  املسلسل  عرض  مع  وتزامنا 
MBC5 ،يف الترويج ألغنيتها التي حتمل نفس عنوان 
هذا املسلسل على قناتها مبنصة »يوتوب« وهي من كلمات 

وأحلان أدرنالني وتوزيع كرمي السالوي.
ال«يوتوب«  على  »هي«  وإلى جانب طرحها ألغنية 
،فإن الديفا سميرة سعيد لم تتردد يف إثارة انتباه متتبعيها 
ألغنية  اإلشهاري  امللصق  على  انستغرام  حساب  على 
»هي« التي تعد أول أغنية توافق الديفا على أدائها يف تتر 
مسلسل مغربي وهي مشاركة رحب بها صناع املسلسل 

.MBC5 املغربي »هي« الذي بدأ عرضه على قناة
ولإلشارة فإن مسلسل »هي« من إخراج مراد اخلودي 
يتقمص  الذي  الوالي  رشيد  املمثل:  من  كل  ومتثيل 
شخصية »نزار«، وزينب عبيد، حنان اإلبراهيمي، أمني 
الناجي وآخرين، ويتناول قضايا من صميم حياة املجتمع 
العربي، ويجمع بني ما هو اجتماعي وعاطفي من خالل 
مجموعة من األحداث التي تتقاطع يف كونها من صميم 
املجتمع العربي بتنوع ثقافاته، واختالف بيئته املتحكمة 
يف سلوكات األفراد وتصرفاتهم وعالقاتهم ومواقفهم من 

املشاكل احمليطة بهم.

داليا مصطفى بموقف 
طريف في المطار

روت املمثلة املصرية داليا مصطفى موقف طريف تعرضت له 
يف املطار قبل صعودها الطائرة.

ونشرت داليا على حسابها اخلاص مقطع فيديو من داخل 
الطائرة كشفت فيه عن اقدام موظفة بإمساك جواز سفرها، 

وقالت لها إنها متخفية كي ال يعرفها أي شخص.
اجلدير ذكره أن داليا مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا 
ملوقع الفن أن أهم إجنازات عام 2019 بالنسبة لها، والذي 
أسعدها كثيرًا، هو مشاركتها يف مسلسلي »قمر هادي« 
هما  العملني  تعتبر  ألنها  الشانزليزيه«،  و«حواديت 

إضافة قوية بالنسبة لها، وأحبت كثيرًا التجربتني.

زياد برجي يستعد 
لطرح »أنا وياك«

نشر الفنان اللبناني زياد برجي برومو أغنيته اجلديدة »أنا وياك« 
كلمات أحمد ماضي، أحلان زياد برجي نفسه، توزيع هادي شرارة 

وميكساج ايلي بربر.
برجي  زياد  بطولة  أل«  يوم  إيه  »يوم  فيلم  ضمن  هي  األغنية 
وباميال الكيك، والذي سينطلق عرضه يف دور العرض السينمائية 
يف  وباميال  زياد  يرتبط  القادم،  فيفري  الشهر  بداية  مع  اللبنانية 

أحداث الفيلم بزواج إستثنائي وغير متعارف عليه ضمن أي 
مجتمع، أطلقا عليه اسم »يوم إيه يوم أل« متاًما كعنوان 

الفيلم.. فكيف ُيطّبق؟
فيلم »يوم إي يوم أل« يشارك فيه أيضًا املمثل 
ومقدم البرامج هشام حداد وعدد من املمثلني 
إخراج  من  ديب،  وسلطان  ميا سعيد  منهم 
وانتاج  وهبي،  رايف  كتابة  لّبس،  نبيل 
سنان  صبحي  لصاحبها  فيلمز  فالكون 

وحتت إشراف املنتج املنفذ رائد سنان.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

 لكن اإلشكالية هنا تكمن يف التفاصيل وليس فيما يقال 
خالل مسيرات اجلمعة والثالثاء، فال دولة مدنية دميقراطية 
فيفري   22 حراك  وما  السلطة،  على  سلمي  تداول  دون 
للمشاركة  اجلزائري  الشعب  تعطش  مدى  على  دليل  إال 
سيادته  استعادة  بعد  مباشرة  عنها  أبعد  التي  السياسية 
الوطنية، والرغبة يف وضع حد للنظام الشمولي الذي لم يعد 
لكل  الفاقد  املفلس،  البائس  وبخاطبه  بوجوده  أحدا  يقنع 
شرعية ومصداقية والفاشل على كل األصعدة واملستويات، 
ثروات  على  اجلزائر  توفر  رغم  حقيقية حصلت  تنمية  فال 
سطحية وباطنية هائلة وطاقة بشرية ضخمة، فال تعليم وال 
جامعات وال مخابر البحث العلمي استطاعت أن توفق إلى 
غارق  اجلزائري  فاملجتمع  تراجع،  فكري، وال جهل  تنوير 
ليس  بأنه  التأكيد  ينبغي  ولذلك  والشعوذة،  اخلرافات  يف 
املمنهج  والفساد  االنتقال من حالة االستبداد  السهل  من 
إلى حالة الدولة املدنية الدميقراطية، فمن كثرة تعودنا على 
السياسي  تاريخنا وموروثنا  السياسي على مدار  االستبداد 
واملال،  واجلاه  السلطة  بيده  من  كل  يقدس  الذي  الثقايف 
أصبحنا نخاف من تذوق طعم احلرية بل ويرى معظمنا أنها 
ال تقود إال إلى الفوضى واخلراب، فطاعة أولي األمر واجب 
شرعي ولو ظلموا واعتدوا على الشعب، فالناس قد تكره 
له من ظلم  تعرضت  ما  الدميقراطية من كثرة  احلرية  فكرة 
وإرهاب وزوار الفجر ومحاكم وسجون ومالحقات ومتابعات 

وقطع أرزاق وجتويع وتخوين.
ال دولة مدنية دميقراطية دون احترام حريات األفراد   
ومظلة  احلريات  حامية  هي  املدنية  فالدولة  ومعتقداتهم، 
فيها  والظلم وال مجال  التعسف  قانونية حتمي اجلميع من 

لإلقصاء والعنصرية.
ال دولة مدنية دميقراطية دون انتشار النقد العقالني   
احلر يف أوساط النخب أوال وأغلبية الشعب ثانيا، وال دولة 
ميكن  ال  هذا  وبغير  عقالنية،  تنويرية  فلسفة  دون  مدنية 
متدين  من  اجلميع  فيها  يحترم  دميقراطية  مدنية  دولة  بناء 
وغير متدين، وال دولة مدنية دميقراطية دون تعددية حزبية 
حقيقية، وصحافة حرة متارس سلطتها بكل حرية، وبرملان 
منتخب بطريقة نزيهة، ففي ظل وجود رئيس دائرة معني 
عن  فاحلديث  معني،  بثلثه  األمة  ومجلس  معني  ووالي 

اإلصالح السياسي ما زال بعيدا عن وقته.
فالدولة املدنية الدميقراطية ال تبنى من دون فصل   

كل  مصدر  هو  الشعب  أن  دستورنا  يف  يقال  السلطات. 
شيء   ... املنتخبني  ممثليه  طريق  عن  وميارسها  السلطات 
جميل ... فالسلطة التشريعية يف الدول املدنية الدميقراطية 
ويتمثل  السلطات،  كل  مصدر  هي  مصدر  هي  حقيقة 
القوانني،  وتشريع  التنفيذية  السلطة  رقابة  يف  اختصاصها 
ألية  القوانني  وضع  صالحية  تسلم  أن  أبدا  لها  يحق  وال 
وحريات  حقوق  تضمن  أن  يجب  وقوانينها  أخرى،  هيئة 
والواجبات،  احلقوق  يف  بينهم  واملساواة  املواطنني  جميع 
واملواطنون لهم حقوق يتمتعون بها مقابل واجبات يؤدونها، 
الدميقراطية ...  املدنية  بالدولة  املواطنة لصيقة متاما  وهذه 

فال دولة مدنية دميقراطية بدون مواطنة.
حقيقة هل يوجد عندنا برملان منذ 1962؟ صراحة،   
منتخب  برملان  يوجد عندنا  أنه  تقول ألي جزائري  عندما 
يحكم  ومباشرة  الوقت  نفس  واأللم يف  الضحك  فيه  تثير 
يزيد  ال  برملان  األغبياء،  من  أو  الشياتني  من  أنك  عليك 
دوره عن الثرثرة حتت قبته يقول كل شيء عن الالشيء، 
السلطة  ولتفعل  واحلصانة،  اجليدة  الرواتب  األوحد  همه 
إلى  النواب  أوصلت هؤالء  التي  فهي  تشاء،  ما  التنفيذية 
قبة البرملان وهي التي توجههم وتتكرم عليهم بامتيازات ال 

حصر لها، لم يكن معظمهم يحلم بها أبدا يف حياته.
املاليني  قويا، خرج   2019 فيفري   22 بدأ حراك   
بطرق سلمية حضارية  الشوارع  إلى  اجلزائري  الشعب  من 
مطالبا بإلغاء العهدة اخلامسة مناديا بـــ »يتنحاو قاع« لكن 
الثورة  السلمية حصلت قبل  السياسية  الثورة  لألسف هذه 
الفكرية التنويرية التي لم تنر عقول العامة وتنضج الظروف 

املالئمة لها.
لذلك طالب بعض املفكرين املعتدلني بعدم التسرع   
النظام وحرق املراحل، وطالبوا الشعب باملشاركة  إلسقاط 
لم  املثقفة  نخبتنا  وحتى  فشعبنا   ،12/12 انتخابات  يف 
التعقل  إلى  هنا  فالدعوة  التنويرية.  املرحلة  إلى  بعد  تصل 
فمازالت  وضرورية،  بل  واجبة  التسرع  وعدم  واالعتدال 
والقانون،  املؤسسات  دولة  لبناء  وعقود  سنوات  أمامنا 
االقتراع  تختزل يف صناديق  الدميقراطية ال  املدنية  فالدولة 
»أو األصبع األزرق كما يسميه املعارضون املتسرعون« ... 
كفلسفة  الدميقراطية  ثقافة  فيه  تنتشر  لم  مجتمعنا  دام  ما 
فلسفة  دون  دميقراطية  مدنية  دولة  فال  وإنسانية  عميقة 

تنويرية.       
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حول  الديمقراطية 
والدولة  المدنية
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 أّجلت اخلطوط اجلوية اجلزائرية، أمس اإلثنني، الرحالت املتوجهة إلى الصني 
.»الشعبية، بسبب فيروس »كورونا

 وأوضحت اجلوية اجلزائرية أن تعليق الرحالت سيمتدُّ إلى غاية األسبوع
 القادم. وأضافت الشركة أن قرار التأجيل راجع إلى اإلجراءات االحترازية التي

.»اتخذتها السلطات الصينية بسبب فيروس »كورونا
ابتسام بوكتير

بلســــــان: ريــاض هـــــــويلي

  اعتراُض اعتراُض 1111 »حراقا« بوهران »حراقا« بوهران

  تدميُر َمخبأ لإلرَهابيين بتيزي وزوتدميُر َمخبأ لإلرَهابيين بتيزي وزو

:سفير جمهورية زيمبابوي من جامعة قسنطينة 3

 فتـح آفـاق الّتعاون العلمـي
 بين الَبلدين ضرورٌة حتمية

 أبدى سفير زميبابوي باجلزائر 
 حرصه الشديد على بذل جهود
 إضافية من أجل إجناح مساعي
 التعاون العلمي واألكادميي بني
 جامعتي صالح بوبنيدر وجامعة
 عبد احلميد مهري بقسنطينة
 واجلانب الزميبابوي يف شتى

 املجاالت، معتبرا ذلك ضرورة
.حتمية

 وتناول السفير، خالل
 الزيارة التي قادته إلى جامعة

 قسنطينة مساء أول أمس، رفقة
 مسؤولي اجلامعة، عديد القضايا
 ذات االهتمام املشترك وخاصة
 ما تعّلق بآفاق التعاون العلمي

 بني البلدين. كما متحورت جلسة العمل حول فرص التعاون العلمي والبحث بني
 اجلامعات اجلزائرية والزميبابوية. وقد وقف السفير على اإلمكانات املتوفرة بجامعة
 »قسنطينة 3«، مبديا إعجابه الشديد بالفرص املتاحة بقسنطينة وبآفاق التعاون

 .املمكنة بني الطرفني يف مجال البحث العلمي باخلصوص
 هذا، وأكد مسؤولو جامعات قسنطينة على ضرورة استغالل كل اإلمكانات

 والقدرات والطاقات الهائلة التي تزخر بها مدينة قسنطينة يف سبيل متتني عالقات
 التعاون بني البلدين، داعني إلي انفتاح أكثر من اجلانب الزميبابوي على كل

.املجاالت العلمية والثقافية،  وهو ما القى ترحيبا من السفير
 خديجة بن دالي

أول  الشعبي،  الوطني  للجيش  مفرزة  ودمرت   كشفت 
 أمس، مخبأ لإلرهابيني، وذلك إثر عملية بحث ومتشيط نّفذتها

.بتيزي وزو
 كما أوضح بيان صدر أمس اإلثنني عن وزارة الدفاع الوطني 

 أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكٍل من متنراست وبرج
 باجي مختار 11 شخصا، وضبطت 30 مولدا كهربائيا و16 مطرقة

.ضغط وجهاز كشف عن املعادن و930 قرصا مهلوسا
 من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 6 أشخاص

باتنة من  بكل  اخلراطيش  من  وكمية  صيد  بنادق   3  وضبطوا 
3730 بحوزته  مهرب  توقيف  وتيارت. يف حني، جرى   وورقلة 

.وحدة من مادة التبغ بتبس
 ويف سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة 

 غير شرعية همَّ بها 11 شخصا، كانوا على منت قارب تقليدي
شرعي غير  مهاجرا   39 توقيف  جرى  فيما  بوهران،   الصنع 
 يحملون جنسيات مختلفة، بكل متنراست وإن اميناس وعني

.متوشنت وتبسة

  باستثناِء الغاز، َلم أِجْد يف 
قائمِة امُلقترحات اجَلزائرّية 
جاري مع ُتركيا  للّتباُدِل التِّ
شيًئا ِذي قيمة ُيذكر! يف 

امُلقابل، حاوَل رئيُس ُتركيا 
َطمأنَة الّرأي العام اجَلزائرّي 

بأنَّ بالَدُه ال ُتريد الَبيع 
للجزائِر فقط؛ وإّنا َتسعى 
روة!  إلى االستثماِر وَخلق الثَّ
يف َحركٍة استباقّيٍة للجَدل 
صني  امَلطروح وَسط امُلتخصِّ

ني. ورجال اإلعالِم امُلهتمِّ
 يف املقابل، َتُد ُتركيا 
َتنُشط يف اجلزائِر يف 

قطاع الِبناء مثَلها مثَل 
الّصني، بعدما جرى َتفكيُك 

ركات الَوطنّية،  وَتطيم الشَّ
مثَل )دي. أن. سي( وغيرها 

من الّشركات التي َصنعت 
مجَد اجلزائِر يف َمرحلِة 

شييد، وبعدما  البناء والتَّ
أصبَح اجلزائريُّ عالًة على 
املجموعة الّدولّية؛ فال هو 
َيبني َمسكَنه وال هَو ُينِتج 

ِغذاَءه وال هو َينُسج لباَسه 
وال ُهو يختِرُع َدواءه! 

ة َجعلت   هذه امُلعادلُة امُلختلَّ
ول  من زياراِت قادة الدُّ
وُرؤساِئها إلى اجلزائر 

تبدو َشبيهًة بزيارة إلى 
سوٍق َمفتوحة، كلٌّ فيها 
َيعرض بضاعَته ويحاِوُل 
تسويَق ُمنتجاته، فيما 
َنبحُث نحن عن إرضاِء 
هذا أو ذاك من ِخالل 

فقة أو تلك، وكلُّ  هذه الصَّ
هذا على ِحساب اقتصاِد 

اجَلزائر؛ وهنا، يكُمن ُعمق 
اجّلرِح الَوطني الذي لم 

َيشَف منُذ االستقالل. ما 
ل  ؤال امِلوري ُيطِّ َيجعُل السُّ
برأِسه يف ِخضمِّ هذا امَلشهد 

بابي: ما الذي يجعُل  الضَّ
ُتركيا ُتصِبح قوًة اقتصادّيًة 

عامليًة يف ظرِف خمَس 
عشرَة سنٍة.  يف حني، َتهِوي 

اجَلزائُر إلى قاع ترتيب 
ة العاجزة عن  الّدوِل الِريعيَّ

توفير ُمتطلباتها؟ كيَف 
عجزت احُلكومات امُلتعاِقبة 
عن تقيِق نقلٍة اقتصادّية 

ر امَلوارد املالّية  رغَم توفُّ
والَطبيعية واملوقُع اجلغرايف، 
يف حني جنَحت ُدوٌل أقلَّ مّنا 

إمكانات وموارَد؟!
 وخالصُة الَقوِل، وبإجابة 
الُبسطاء الذين ال ِخبَرة 
وال تخّصَص لهم يف ِمثل 
بة،   هذه امَلواضيع امُلتشعِّ
أقول بصراحة متناهية: 

إّن إخفاَق اجلزائر يف إنتاج 
ِغذائها، ونسِج لباِسها وبناء 
ه إلى طبيعِة  َمساِكنها مردُّ

يعي البيروقراطي  ظام الرِّ النِّ
الفاسد؛ ومعَنى هذا 
أّن الّتنمّية والّتطور 

االقتصادي مرهونان بتغييٍر 
سياسّي شامل؛ ودوَن ذلك 

سنبَقى سوَق من ال سوَق له! 

 الَجوّيــة الجزائريـة ُتؤّجـِل رحالِتهـا إلـى الصيـن
»بسبب فيروس »كورونا

الّســوُق 
الُممتاَزة!

 للمطالبِة بحّقهم في السكن االجتماعي

 ُمتقاعدو الَجيش والَمشطوبون
يحتّجـــون بعنابــــــة

 جّدَد، أمس 
 اإلثنني، العشرات من
 مشطوبي ومتقاعدي
 اجليش االحتجاج
 من أمام مقر والية

 عنابة للمطالبة
 بالنظر يف وضعيتهم
 االجتماعية، على

.غرار السكن
 ويطالب احملتجون

 مبنحهم سكنات اجتماعية بعد تسوية وضعية زمالئهم يف بلديات أخرى على غرار ببلدية برحال.
 هذا، ونّظم العشرات من متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي اجليش الوطني الشعبي،  يوم األربعاء

 املنصرم، احتجاجا سلميا من أمام مقّر الوالية بغرض إسماع صوتهم للسلطات املعنية والوصية،
 والتنديد مبا وصفوه بالتماطل الفاضح يف تسوية وضعيتهم االجتماعية املتعلقة بالسكن، مؤكدين
.رفضهم الوضع الذي يتخّبطون فيه، وهي املشكلة القائمة منذ شهور بالرغم من الوعود الكثيرة

 كما عّبر هؤالء،  من خالل وقفتهم، عن استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء عدم متكينهم من
 االستفادة من سكنات اجتماعية بالرغم من أنهم يعانون أزمة اجتماعية حادة، متسائلني عن مصير
 اتفاقية وزارتي السكن والدفاع الوطني املبرمة يف هذا اإلطار، والتي مبوجبها يستفيد معطوبو اجليش

.من سكنات اجتماعية
ف. سليم

 أحمــد بن صبــان مديـًرا
عاًما للتلفزيون الجزائري

 َعنّي رئيس اجلمهورية عبد 
 املجيد تبون اإلعالمي أحمد

 بن صبان مديًرا عاًما للمؤسسة
 العمومية للتلفزيون خلًفا لسليم

.رباحي
 وأشرف عمار بلحيمر وزير

 االتصال الناطق الرسمي باسم
 احلكومة، أمس اإلثنني، على

 مراسم تنصيب أحمد بن صبان،
 الذي شغل يف وقت سابق

 منصب مدير اإلنتاج يف التلفزيون
.اجلزائري

 وتدّرج بن صبان يف عدة
 مناصب يف التلفزيون اجلزائري،

 وظهر يف عدة برامج، والبداية كانت من محطة وهران اجلهوية، حيث قّدم
 برنامج »لقاء« ثم انتقل إلى اجلزائر العاصمة حيث قدم ركن »أصدقاء املسرح«

 يف برنامج »الصباحيات«. وبرنامج »سعيد يا مسرح« وبرامج قدمية أخرى كــ«بني
 الثانويات«، كما ُعني يف منصب مدير إذاعة ورقلة اجلهوية. ويف 2018،  ُعنّي

.أحمد بن صبان مديًرا لإلنتاج يف التلفزيون اجلزائري
عّمـــــــار قــــردود  رحمة عمار



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 
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