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أخبار السياسة

جل أسبابها  العنصر البشري 

676 قتيال في حوادث 
المرور سنة 2019

السنة 01 - العدد 99 -اخلميس 05 جمادى  الثانية1441  هـ  - 30 جانفي2020م

احتفاء بالذكرى 63 إلضراب 8 أيام

مديرية المجاهدين: سقوط 11180 شهيدا بتلمسان

باإلضافة إلى ِمّلف السكِن. . عمارنة:

ملفُّ مراجعِة األجور على طاولة َوزير التربّية قريًبا

رحمة   عمار 
باملديرية  والصحافة  االتصال  خلية  رئيس  كشف 
العامة لألمن الوطني، عميد أّول للشرطة، أعمر 
الوطني،  األمن  منتدى  خالل  أمس  يوم  لعروم، 
املرور،  املتعلقة بحوادث   2019 عن حصيلة سنة 
األمن  اختصاص  إقليم  يف  تسجيل  مت  حيث 
جريحا   19151 خلفت  حادثا،   15992 الوطني 
الرئيسية  األسباب  أن  موضحا  قتيال،  و676 
حلوادث املرور تعود باألساس إلى العنصر البشري 
بـ166  املركبات  إلى  باإلضافة  حالة،   15699 بـ 

حالة والطريق واحمليط بـ 151 حالة.
 833881 سجلت  ذاتها  املصالح  أن  أوضح  كما 

 2019 سنة  خالل  وحتسيسيا  توعويا  نشاطا 
دروسا  شملت  الوطني،  التراب  كامل  عبر 
نظرية  دروسا  والتعليم،  التربية  مبؤسسات  نظرية 
التوعوية  النشاطات  وكذا  املرورية  التربية  بحظائر 

والتحسيسية خّص بها مستعلي الطريق.
بخصوص  أنه  العمومي  األمن  مدير  أضاف  كما 
 748968 املخالفات، مت تسجيل  متابعة مختلف 
غرامة جزافية خالل العام املنصرم، وذلك بسبب 
سائقي  قبل  من  املرتكبة  واجلنح  املخالفات 
 81465 وكذا  احلضري،  اإلقليم  يف  املركبات 
املرور  بجنح  متعلقة  حالة  و57537  توقيف  حالة 
و20413 حالة وضع يف احلظيرة.  أما بخصوص 

نشاطات شرطة العمران وحماية البيئة، ذكر مدير 
مخالفة   34370 تسجيل  مت  أنه  العمومي  األمن 
النفايات،  تشمل  والتي  والعمران  بالبيئة  ماسة 
اخلضراء  واملساحات  العمومية  والصحة  النظافة 
إلى جانب البناء بدون رخصة ومخالفات متعلقة 
هذا  يف  مؤكدا  للرخصة،  البناء  مطابقة  بعدم 
التراب  عبر  العمومي  األمن  مصالح  أن  السياق 
الوطني أحصت، يف إطار السهر على أمن وسالمة 
راجلة  دورية   2742683 واملمتلكات،  املواطن 
املساعدة  بتقدمي  خاصا  نشاطا   64942 وكذا 

وشرطة النجدة.

احتفت، أول أمس، والية تلمسان باليوم الوطني 
للتاجر املصادف لـ 28 جانفي من كل سنة، كما 
يصادف هذا اليوم الذكرى الـ 63 إلضراب الثمانية 
أيام من 28 جانفي إلى04 فيفري1957. ويف هذا 
العام  لالحتاد  تلمسان  والية  نظم مكتب  الصدد، 
للتجار واحلرفيني اجلزائريني، وبالتعاون مع مديرية 
املجاهدين والصناعة والتجارة والسياحة، احتفالية 
ويوما دراسيا أقيم باملركز الوطني للبحوث يف عصور 
ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان واألندلسيات بإمامة 

ببلدية منصورة.
لوالية  التجار  احتاد  رئيس  العربي  جنار  كشف  و 

يف  الدراسي،  اليوم  هامش  على  تلمسان، 
 ،« الوطن  »أخبار  به  خص  حصري  تصريح 
عديد  نشر  تخلله  تاريخي  معرض  تنظيم  مت  أنه 
الصور للمجاهدين واملواطنني والتجار أثناء احلقبة 
خاص  معرض  تنظيم  كذلك  ومت  االستعمارية، 
باحلرفيني  خاص  التقليدية  والصناعات  باحلرف 
واحلرفيون  التاجر  شعار«  عليه  أطلق  والتجار، 
أساس التنمية« ومت كذلك تقدمي ملحمة ومسرحية 
الوصال  جمعية  تقدميها  على  أشرفت  تاريخية 
هذا  أن  حديثه  معرض  يف  جنار  وأبرز  لبودغن. 
احلدث التاريخي ال يعرف حقيقته اجليل احلالي 

وما  املجيد،  تاريخنا  باستذكار  نحن  نقوم  لذلك 
وعبر  تلمسان  بوالية  هنا  األبرار  الشهداء  قدمه 
واملواطنون  التجار  عاناه  وما  الواليات،  مختلف 
خالل إضراب 8 أيام مما خلف سقوط شهداء من 

مختلف شرائح املجتمع.
املجاهدين  مديرية  حتصي  املقابلة،  اجلهة  ويف 
لوالية تلمسان استشهاد 11180 شهيدا من بينهم 
الثورة  أثناء  األطفال  فئة  من  و31  شهيدة   102

التحريرية. 
ريان   تلمساني 

العالي  للتعليم  الوطنية  االحتادية  طالبت 
األجور  شبكة  حتسني  بضرورة  العلمي  والبحث 
الدائمني  والباحثني  الباحثني  باألساتذة  اخلاصة 
العام  األمني  وأكد  البحث.  دعم  ومستخدمي 
إشرافه  عمارنة، خالل  مسعود  الدكتور  لالحتادية 
بجامعة  االحتادية  إلطارات  اجلهوية  الندوة  على 
آليات  باستحداث  ُتطالب  نقابته  أن  تلمسان، 

الدخل  على  الضريبة  تخفيف  غرار  على  لذلك 
.)IRG(

النظر  إعادة  ضرورة  على  التأكيد  عمارنة  وجدد 
الباحثني  لألساتذة  األساسية  القوانني  يف 
البحث.  دعم  ومستخدمي  الدائمني  والباحثني 
للجامعة  األساسي  القانون  مراجعة  ضرورة  وكذا 
مخابر  تصنيف  وضرورة  التنظيمي،  وهيكلها 

طالبت  السكن،  ملف  وبخصوص  البحث. 
الوظيفية  السكنات  تسوية  بضرورة  االحتادية 
اخلاصة  االتفاقية  وتفعيل  لألساتذة،  املمنوحة 
لفائدة األساتذة، واالستفادة من  بإعارة سكنات 
مختلف احلصص السكنية املتاحة سواء لألساتذة 

أو للباحثني الدائمني.
تأخر  إشكالية  معاجلة  ضرورة  على  ركزت  كما 
التي  السكنية  املشاريع  مسألة  أو  املشاريع،  إمتام 
سكنا   650 حّصة  غرار  على  بعد،  تنطلق  لم 
اجلزائر.  لوالية  اجلامعية  املدينة  أساتذة  لفائدة 
وطنية  ندوة  ستعقد  االحتادية  أن  عمارنة  وكشف 
الباحث  لألستاذ  األساسية  القوانني  ملف  حول 
الدائم  والباحث  اجلامعي  االستشفائي  واألستاذ 
سيحتضنها  والتي  البحث،  دعم  ومستخدمي 
االجتماعية  األنثروبولوجيا  يف  البحث  مركز 
يتم  أن  على  بوهران.   )CRASC( والثقافية 
املكتب  لقاء  خالل  االنشغاالت  مختلف  رفع 

الوطني لالحتادية مع الوزير اجلديد قريًبا. 
عّمــــــار  قــــردود

استنكرت الّتضييَق على الفضاءات الُعمومية 

الكناباست تواِجُه الُحكومَة بالمطالب االجتماِعّية 

أبدى املجلس الوطني املستقل ملستخدمي التدريس للقطاع الثالثي متسكه بدعم احلراك الشعبي 
حتى حتقيق مطالبه املشروعة، كما استنكر التضييق على الفضاءات العمومية.

ويف بيان لها، قالت نقابة »كنابست«، بعد اجتماع دورتها العادية للمجلس الوطني يف بومرداس، 
مبطالبه  السلمي  الشعبي  احلراك  مواصلة  استمرار  مُييزها  حاسمة  تاريخية  مبرحلة  متر  اجلزائر  إن 
املعهودة والثابتة ألجل جزائر جديدة دميقراطية اجتماعية، »وأمام سياسات فاشلة للحكومات 
املتعاقبة كانت سببا يف تراجع الدولة االجتماعية والتدهور الرهيب للقدرة الشرائية، واملساس 

بحرمة وقدسية املدرسة اجلزائرية«.
وشدد البيان على متسكه باملطالب املرفوعة على غرار ملف األجور، القدرة الشرائية، ملف طب 
منحة  حتيني  ملف  العمل،  قانون  ملف  التقاعد،  ملف  االجتماعية،  اخلدمات  ملف  العمل، 
املنطقة لواليات اجلنوب، مؤكدا متسكها بالتنسيق يف إطار كنفدرالية النقابات املستقلة، محذًرا 
من املساس مبجموع مكاسب ومكتسبات األساتذة السيما فيما تعلق بفلسفة القانون األساسي 
البيداغوجي  املسارين  وفق  املستحدثة  الرتب  إلى  الترقية  يف  التوازي  مبدأ  وخصوصا  اخلاص 

واإلداري.
وناشدت النقابة تسوية وضعية األساتذة التقنيني )PTLT( واملعلمني املساعدين ومتكينهم 
طالهم  الذين  البليدة  ألساتذة  اإلدارية  الوضعية  تسوية  إلى  باإلضافة  املستحدثة،  الرتب  من 
العزل التعسفي يف اإلضراب الوالئي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.و طالبت باستفادة 
املكون  األستاذ  رتبة  من   2012 جوان   03 بعد  تكوينهم  أنهوا  ممن  للزوال«  اآليلني  »األساتذة 

تلقائًيا.
بوزارة  وإحلاقها  احمللية،  السلطات  اجلزائرية من وصاية  املدرسة  »الكناباست«إلى حترير  و دعت 
التربية، إضافة إلى إعادة هيكلة الطور االبتدائي ومنه األطوار األخرى بيداغوجًيا وتربوًيا وإدارًيا.
 موفق رباح 

ُتشِرف على إعداد اإلستراتيجية 

إنشاء َمنظومٍة وطنّية ألمن األنظمة المعلوماتية
ألمن  وطنية  منظومة  بإنشاء  اخلاص  الرئاسي  املرسوم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  وّقع 

األنظمة املعلوماتية.
ووفًقا ملا تضمنه العدد األخير من اجلريدة الرسمية، فإنه بناًء على مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 
أداة  تعتبر  والتي  املعلوماتية،  األنظمة  إنشاء منظومة وطنية ألمن  مت  فقد   ،2020 20 جانفي 
الدولة يف مجال أمن املعلوماتية.وتشكل هذه املنظومة اإلطار التنظيمي الذي يشرف على إعداد 

اإلستراتيجية الوطنية ألمن األنظمة املعلوماتية.
وتشمل هذه املنظومة مجلًسا وطنًيا ألمن األنظمة املعلوماتية، وهو مكلف بإعداد اإلستراتيجية 
الوطنية واملوافقة عليها وتوجيهها، وملمارسة مهام املجلس يتوفر على الهياكل التابعة لوزارة الدفاع 
وتكلف  املعلوماتية«،  األنظمة  »أمن  وكالة  تسمى  مصلحة  من  املنظومة  تتشكل  الوطني.كما 

بتنسيق تنفيذ إستراتيجية املنظومة الوطنية ألمن املعلوماتية.
ويرأس املجلس الوطني ألمن األنظمة املعلوماتية وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه، كما يتشكل 
أيضا من ممثل عن رئاسة اجلمهورية ممثل عن الوزير األول، وزير الشؤون اخلارجية ووزير الداخلية 
إمكانية  إلى  باإلضافة  العالي،  والتعليم  االتصاالت  الطاقة  وزراء  إلى  باإلضافة  املالية،  ووزير 

االستعانة بأي شخص أو مؤسسة وطنية.

ترسيُم ديواِن الوزراء الُمنتَدبين وُكّتاب الدولة
صدر يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية املرسوم التنفيذي رقم 06-20 املؤرخ يف 23 جانفي 
2020 واملتضمن تنظيم ديوان الوزير املنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير. وتنّص املادة األولى من 

املرسوم على فتح مناصب إضافية بالوزارات التي تضم وزراء منتدبني وكتاب دولة.
وجاء يف قائمة املناصب املفتوحة على مستوى الوزارات املعنية منصب رئيس ديوان من اثنني إلى 
أربعة مكلفني بالدراسات والتلخيص وملحقان بالديوان.وأكدت املادة الثانية من املرسوم على أن 
الوزير املنتدب وكاتب الدولة يستعمالن ملمارسة مهامهما هياكل الوزارة امللحقني بها، السيما 

منها الهياكل التابعة مباشرة ملجال اختصاصهما.
وميارس الوزير املنتدب وكاتب الدولة مهامهما يف إطار التوجيهات التي يحددها الوزير املسؤول عن 
القطاع. وألغت املادة 3 من املرسوم أحكام املرسوم التنفيذي رقم 304-91 الصادر يف 25 أوت 

1991، وهو املرسوم الذي يحدد تشكيلة دواوين الوزراء املنتدبني.

موفق  رباح



رحمة  عمار 
كمال  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  فتح   
وذلك  العاصمة،  تعتري  التي  النقائص  ملف  بلجود 
اجلديدة  العاصمة  والي  تنصيب  على  إشرافه  خالل 
شارع  ليست  العاصمة  إّن  قائال  شرفة،  يوسف 
»العربي بن مهيدي« فقط، داعيا للتنقل إلى بلديات 
اكتشاف  أجل  من  وغيرها  والكاليتوس  الرحمانية 
النقائص التي تعاني منها العاصمة. وتساءل الوزير: 
الليل  ويف  صباحا  الثامنة  يف  تخرج  الشاحنات  »ملاذا 
تغلق العاصمة على السابعة«، وهذا ما يعيد للواجهة 
الوعود التي سبق وأن أطلقها الوالي األسبق عبد القادر 

زوخ فيما عرف مبشروع »عاصمة ال تنام«.
الشروع،  تتطلب  العاصمة  أن  بلجود  أّكد  كما   
على املدى القصير، يف اتخاذ قرارات فورية، مقرا بأن 
املسؤولية،  لروح  تاما  غيابا  تسجل  البلديات  بعض 
الضرورية  احلاجيات  توفير  ضرورة  على  مؤكدا 
خاصة  والسكينة  واألمن  واملاء،  الغاز،  كالكهرباء، 
اجلديدة،  السكنية  والتجمعات  الشعبية  باألحياء 

يضاف إليها ما تعلق بنظافة احمليط.
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الحدث

أقرَّ بالّنقائِص التي تصطدُم بها البلدّيات 

وزير الداخلية: الَعاِصمة ليست شارَع »العربي بن مهيدي« فقط!

السفير  مقبول  رمزي  أمني  وأعرب   
الفلسطيني باجلزائر عن رفضهم صفقة القرن 
التي عرضها مساء الثالثاءالرئيس األمريكي 
التي  القرن  صفقة  أن  وأكد  ترامب،  دونالد 
أعلن عنها ترامب إلحالل السالم يف الشرق 
القدس  تظل  بأن  تعهد  والذي  األوسط، 
الصهيوني،  للكيان  “غير مقسمة”  عاصمة 
وتدمير  الفلسطينية  اإلرادة  كسر  بها  يراد 

األمة العربية.
 كما أكد السفير الفلسطيني أن صفقة 
النهائي  املوقف  حّدد  أنه  تعني  ترامب 
الصراع،  من  األمريكية  املتحدة  للواليات 
الفلسطيني،  للشعب  عدوا  منها  وجعل 
مؤامرة  كونها  تتجاوز  ال  الصفقة  أن  مؤكدا 
أن  مؤكدا  الفلسطينية،  احلقوق  تنزع  كبيرة 
والسعي  احلل  عن  يكون  ما  أبعد  الصفقة 
األمة  إلذالل  خطوة  هي  وإمنا  للسالم، 
اإلسالمية والعربية، داعيا كل أحرار العالم 

للوقوف ضد هذه الصفقة.
ويف هذا الصدد، أعلن املجتمع املدني 
الدائم  تضامنهم  اجلزائر  يف  احلزبية  واجلبهة 
مع القضية الفلسطينية، حيث أكدت حركة 
أمس،  أصدرته  بيان  يف  الوطني،  البناء 
إدانتها ملا سمي بصفقة القرن، مؤكدة وقوفها 
حقه  يخّص  فيما  الفلسطيني  الشعب  مع 

املشروع يف أرضه وحريته.
التالعب  رفضها  احلركة  وأكدت 
السافر  واالعتداء  والدول  الشعوب  بحقوق 
للكيان  واالنحياز  الدولية،  الشرعية  عن 
الفلسطيني  الشعب  ضد  الصهيوني 
الدولية  املنظمات  داعية  الثابتة،  وحقوقه 
إلى  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  واإلقليمية 
التعسف  هذا  فرض  يف  مسؤوليتها  حتمل 
وانتهاكه للحق الفلسطيني. كما دعت أيضا 
الشعوب احلرة إلى التعبير عن دعمها حرية 
مصيرهم  تقرير  يف  حقهم  يف  الفلسطينيني 

واستقالل دولتهم.
اجلزائرية  للدبلوماسية  توجهت  كما 
املنظمات  يف  املبادرة  موقف  لها  يكون  بأن 
الشعب  عن  للدفاع  والدولية  اإلقليمية 

حملاوالت  السياسي  والتصدي  الفلسطيني 
فرض واقع جديد.

السلم،  مجتمع  حركة  وأّكدت   
شكال  مرفوضة  القرن  صفقة  أن  بدورها، 
الفلسطينية  احلقوق  لتضييعها  ومضمونا 
وانتهاكها  األممية  القرارات  عن  وخروجها 
القانون الدولي، وانحيازها التام حملتل مجرم 
أرضهم  وينهب  الفلسطينيني  دماء  يسفك 
ويهدد وجودهم، وأن هذا اإلعالن هو دعاية 
سياسيا،  نتنياهو  إلنقاذ  بائسة  انتخابية 
مسجلة رفضها كّل ما جاء يف اخلطة من بنود 
تهدف حملاولة تصفية قضية فلسطني وفرض 
من  تبقى  ما  على  أحادية  بطريقة  السيادة 
أرضها املقدسة، مؤكدين أن شعب فلسطني 
ومصيره  مستقبله  يقرر  من  وحده  املقاوم 
بدماء  املسقية  الطاهرة  املباركة  أرضه  على 

الشهداء.
 كما دعت احلركة إلى كل املؤسسات 
الشعبية والرسمية ومختلف القوى املجتمعية 
والعاملني  اجلزائر  يف  واإلعالمية  والسياسية 
الشاملة  التعبئة  إلعالن  واملسلم  العربي 
ال  الذي  الفلسطيني،  احلق  نصرة  ملواصلة 
يسقط مهما كانت صعوبة التحديات وحجم 
صمود  دعم  وناشدتهم  واخليانة،  التآمر 
شعب فلسطني األبي عبر األدوات والوسائل 

املتعددة املتاحة لرفض الصفقة.
العام  اإلحتاد  دعا  أخرى،  جهة  ومن 
الطالبي احلر، يف بيان له، إلى إعالن موقف 

واضح وصريح برفض الصفقة.
رحمة عمار 

للصيادلة  الوطنية  النقابة  رئيس  ثّمَن   
اخلواص مسعود بلعمبري صدور املرسوم التنفيذي 
مرسوم  أول  واعتبره  العقلية،  باملؤثرات  اخلاص 
الذي  القانوني  الفراغ  بعد عدة سنوات من  يأتي 

عانى منه ممارسو الصيدلة.
األربعاء  أمس  بلعمبري،  مسعود  وأوضح 
األولى،  القناة  أمواج  على  ضيفا  حلوله  خالل 
أنه مت استحداث نوع من الوصفات الطبية تخص 
 3 من  تتكون  وهي  العقلية،  املؤثرات  حصريا 
نسخ وبألوان مختلفة )أبيض - اصفر - وردي(، 
استحداث  مت  كما  تسلسلي،  رقم  على  وحتتوي 

سجالت تخص األطباء والصيادلة.
وزارة  على  املتحّدث  أّكد  ثانية،  جهة  من 

لكي  عاجل  قرار  اتخاذ  ضرورة  والسكان  الصحة 
فيما  واضحة،  بصفة  املرسوم  تطبيق  يتسنى 
العقلية واملواد الشبيهة. وأضاف  يتعلق باملؤثرات 
تعلق  فيما  إلكترونية  بوابة  استحداث  ينبغي  أنه 
بالوصفات الطبية اخلاصة بهذه املؤثرات، وهو ما 
املواد،  لهذه  الشرعي  غير  للتعامل  حدا  سيضع 

بحسبه.
شرعي  غير  الطلب  أن  بلعمبري  وكشف 
على هذه املواد سجل ارتفاعا ملفتا خالل العامني 
احملدقة  املخاطر  إلى  األخير  يف  مشيرا  املاضيني، 
التي وصلت يف  املؤثرات،  بالصيادلة بسبب هذه 

بعض األحيان لدرجة القتل.
رحمة عمار 

 كّلف رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
يوم أمس، الوزير األول عبد العزيز جراد بتمثيله 
لرؤساء دول وحكومات  الثامنة  القمة  الّيوم يف 
حول  املنعقدة  اإلفريقي  لالحتاد  العليا  اللجنة 

ليبيا، يف برازفيل بجمهورية الكونغو.
مصغرة  إفريقية  قمة  تنظيم  وسيتم  هذا، 
بخصوص األزمة الليبية بعاصمة الكونغو، يف 
انتظار قمة االحتاد اإلفريقي يف التاسع من الشهر 
املقبل. وأكد عمرو موسى رئيس هيئة احلكماء 
يف  السابق  العام  األمني  األفريقي،  االحتاد  يف 
جامعة الدول العربية، أن روسيا ستتلقى دعوة 

إلى مؤمتر االحتاد اإلفريقي للتسوية يف ليبيا.
ق.و

اجلريدة  من   3 رقم  العدد  يف  صدر،   
قائد  بتكليف  املتعلق  الرئاسي  املرسوم  الرسمية، 
القوات البرية اللواء السعيد شنقريحة مبهام رئيس 
أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة بصالحيات 

كاملة.
وجاء يف نص املرسوم الرئاسي املؤرخ يف 13 
جمادى األولى عام 1441 املوافق 9 جانفي سنة 
قائد  شنقريحة،  السعيد  اللواء  »يكلف   :2020
القوات البرية، مبهام رئيس أركان اجليش الوطني 
سنة  ديسمبر   23 من  ابتداء  بالنيابة،  الشعـبي 

الكاملة  املمارسة  النيابة  تستثني  وال   ،2019
للصالحيات املخولة لرئيس أركان اجليش الوطني 

الشعـبي«.
كما صدر مرسوم رئاسي، يف العدد ذاته من 
اجلريدة الرسمية، ينص على أنه »تنهى، ابتداء 
من 23 ديسمبر سنة 2019، مهام الفريق أحمد 
الوطني  اجليش  رئيسا ألركان  قايد صالح بصفته 

الشعبي بسبب الوفاة.
ق.و

ارتفَع الّطلب عليها مؤخرا. . مسعود بلعمبري:

َمرسوم الُمؤّثرات العقلّية سيضُع حًدا 
للتعاُمل غير الّشرعي 

ُيعَقد لمناقشِة الملفِّ الّليبي 

تّبون ُيكلُِّف جراد بتمثيِله في ِقمَّة برازفيل 

 ُمِنَح بُموجِبه الّصالحيات الكاملة 

ئاسي لتكليِف شنقريحة   ُصدور الَمرسوم الرِّ
يش  بمهام رئيِس أركان الجَّ

د رفَضها »صفقَة القرن« األحزاُب والَفعالّيات تؤكِّ
فير الِفلسطيني: الّصفقة تريُد  السَّ

كسَر اإلرادِة الِفلسطينّية 
 أعلنت، أمس الثالثاء، فصائل فلسطينية عن تنظيم إضراب شامل في قطاع 
غزة رفضا لـ»صفقة القرن« األمريكية. وفي هذا النطاق، تم إغالق 

المحال التجارية واألسواق في أنحاء مختلفة من قطاع غزة. 

شرفة  يوسف  أمس  يوم  َب  ونصِّ هذا، 
تعيينه  جاء  حيث  العاصمة،  للجزائر  واليا 
تعيينه  مت  الذي  صيودة،  اخلالق  لعبد  خلفا 
واليا ملعسكر، خالل احلركة األخيرة التي قام 

رئيس اجلمهورية بسلك الوالة.
له،  كلمة  أول  خالل  شرفة،  ووعد 
بانشغاالت  وجه  أحسن  على  يتكفل  بأن 
ظّنهم.  حسن  عند  سيكون  وبأنه  املواطنني، 
ضرورة  الوالية  إطارات  على  أّكد  املقابل،  يف 
الوعود، مضيفا  تلك  أجل حتقيق  من  التجّند 
بالقول: »سأعمل على حتسني املرافق العمومية 

وجعلها تلبي حاجيات املواطنني«.
وأعرب عبد اخلالق صيودة والي العاصمة 
عن  بدوره،  احلالي،  معسكر  ووالي  السابق 
خاللها  عنّي  التي  املرحلة  وحساسية  صعوبة 
قصارى  بذل  إنه  قائال  الوالية،  رأس  على 
يف  العمل  دميومة  ضمان  أجل  من  جهده 

مختلف املرافق الوالئية.

أشغال عمومّية
 إعالناُت الّصفقات سُتنَشر عبر َموقع الوزارِة اإللكتروني

 أعلنت وزارة األشغال العمومية والنقل أنه سيتم نشر إعالنات املناقصات وإعالنات املنح 
عبر  القطاع،  بهذا  املتعلقة  اإلعالنات  وكذا جميع  والنقل،  العمومية  األشغال  لصفقات  املؤقت 

.)www.mtpt.gov.dz( املوقع اإللكتروني للوزارة الوصية، عبر الرابط
»عصرنة  إطار  يف  يندرج  املسعى  هذا  أن  األربعاء  أمس  أصدرته  بيان  يف  الوزارة  وأوضحت 
قطاع  بنشاطات  املعنيني  االقتصاديني  املتعاملني  لفائدة  اإلدارية  اإلجراءات  وتبسيط  اخلدمات 
تعزيز  أجل  من  أيضا  جاء  قد  اإلجراء  هذا  أن  ذاته  البيان  والنقل«.وأضاف  العمومية  األشغال 

اإلشهار عبر الصحافة ساري املفعول.
ق.و
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عبـد الحميـد مهـري.. مـدرسة يـراُد طـمـُسها!

السنة 01 - العدد 99 -اخلميس 05 جمادى  الثانية1441  هـ  - 30 جانفي2020م

عبد المالك بوشافة:

 مهري وقَف ضّد إجهاِض الّتجربة الِديمقراطّية 
املالك  القوى اإلشتراكية عبد  السابق يف حزب جبهة  القيادي  لوفاة عبد احلميد مهري يقول  الثامنة  الذكرى  عن 
بوشافة، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«:«ميثل عبد احلميد مهري - رحمه اهلل - قامة من القامات السياسية والتاريخية 
التي أجنبتها اجلزائر، أفنى عمره مناضاًل ومجاهًدا وحكيًما ورصيًدا تاريخًيا كبيًرا، تشكل مدرسة ومرجعية لكل 

اجلزائريني«. 
و أضاف بوشافة أن مهري ُعرف، طيلة مساره، مبواقفه الوطنية املستمدة من 

احلركة الوطنية التي كان فاعال فيها، عبد احلميد مهري سياسي محنك 
عرف بإخالصه وتواضعه وأخالقه العالية وثبات مواقفه الوطنية، »فهو 

ليس من أولئك الذين ميكن ابتزازهم أو مساومتهم«.
و استطرد يقول: »وقف عبد احلميد مهري ضد مخطط إجهاض 
التجربة الدميقراطية يف التسعينيات من القرن املاضي، شرع فعليا 
النظام الشمولي  ارتباط حزبه من قبضة السلطة ومخالب  يف فك 
حلم  مثل  حلمه  كان  املستقل.  السياسي  احلقل  إلى  به  وسعى 
يوًما  اجلزائريون  يستعيد  أن  وهو  اهلل،  رحمه  احمد  آيت  حسني 

على  جثم  الذي  االستبدادي،  النظام  من  ويتخلصوا  كرامتهم 
إلى  الوطن«  »أخبار  محدث  عاد  كما  الزمن«.  من  لعقود  صدورهم 

أيدها  2011 والتي  بوتفليقة عام  إلى  التي وجهها  املرحوم األخير  رسالة 
املرحوم آيت احمد، حيث تربطهمها عالقات قوية، فقد كان مهري - رحمه 

بلورت رؤية كاملة  1995 والتي  الوطني عام  العقد  املوقعني على وثيقة  اهلل - من 
للخروج من األزمة السياسية والدموية التي شهدتها البالد جراء »االنقالب العسكري« عام 1992. 

 تلك املواقف املشرفة والتاريخية كلفت مهري اغتياله سياسيا، فشرع يف تنفيذ ما عرف باملؤامرة العلمية على يد 
فريق »االستئصالني« الذين لم يكتفوا بإزاحته من املنصب، بل عملوا على شطبه نهائيا حتى ال يبقى أثره وذكره 
وال تتاح له أية فرصة للظهور وإبعاده متاًما عن الساحة السياسية، وقطع أية صلة تواصلية بينه وبني اجلزائريني. كما 

منعوه حتى من عالج زوجته.
و ختم بوشافة شهادته بالقول: »نحن يف زمن الرداءة وللرداءة رجالها »و »سيأتي اليوم الذي تبحث فيه السلطة عن 

من حتاوره ولن جتده«، هذه من أقوال مهري - رحمه اهلل - وهي حقائق نعيشها اليوم ».
عمار  قردود

»نحُن يف زمن الّرداءة.. وللّرداءِة رجاُلها«:
مهري.. »الّزعيم« الّزاهُد في الّسلطة!

1995، اتفقت املعارضة اجلزائرية على  يف سنة 
سانت  بـ«لقاء  عرف  فيما  روما  يف  لقاء  تنظيم 
وإيجاد  البلد،  يف  األوضاع  لبحث  إيجيديو«، 

مخرج سياسي ملا يحصل.
عن  عطاف  أحمد  اخلارجية  وزير  قال  يومذاك، 
إنه »ال حدث«، ومت وصف املشاركني يف  اللقاء 
مدير  مزراق  مختار  يقول  يــ«اخلونة«،  روما  لقاء 
ديوان مهري بكل حسرة وأسى«مت اتهام الراحل 
ثم   ،1995 يف  روما  لقاء  بعد  باخليانة  مهري 
حلملة  وتعرضه  الدبلوماسي  جوازه  منه  سحب 
تشويه واسعة، وذنبه الوحيد أنه أراد حقن دماء 
للخروج  سلمي  سياسي  حل  وإيجاد  اجلزائريني 
بألم«إذا  مزراق  وُيضيف  اجلزائرية«  األزمة  من 
بلة وآيت أحمد خونة فمن هم  كان مهري،بن 

املجاهدون؟«. 
رئيُس ديواِن مهري: أراَد حقَن ِدماء 

الجزائريين فُوِصف بالَخائن!
لقد تعاظم الظلم ضد مهري وتآمر عليه األعداء 
جبهة  حلزب  العامة  األمانة  من  ُعزل  أن  إلى 

التحرير الوطني يف جانفي 1996.

عنها  وقال  العلمية«،  بــــ«املؤامرة  عرف  ما  أما 
أخالقية  وغير  ودنيئة  بامتياز  أمنية  »مؤامرة  إنها 
ومتت بإيعاز من جهات نافذة يف السلطة - آنذاك 
حجار  القادر  عبد  وهما  بها  قاما  اللذين  وأن   -
منفذين  مجرد  كانا  اهلل-  وبلعياط-سامحهما 
ألوامر أسيادهما، املؤامرة مت حبك خيوطها بإتقان 

يف سان جورج وبأوامر من السلطة«.
ميكن  الذين  من  يكن  لم  »مهري  أضاف  و 
بالفتات  إلهاؤهم  أو  مساومتهم  أو  ابتزازهم 
الشخصيات  معظم  مع  جارًيا  األمر  كان  كما 
والكيانات السياسية املوجودة،الرجل كان وطنًيا 
القضايا  تشخيص  يرفض  وكان  النخاع  حتى 
موقفه  وُيبدي  رأيه  عن  ُيعبر  السياسية،كان 
بكل صراحة ودون مواربة وهو األمر الذي جعله 

خصًما للكثيرين سلطة وأحزاًبا«.
اللجنة  عن  نهائًيا  مهري  أزيح   ،1998 يف  و 
السياسة  عن  فابتعد  احلاكم،  للحزب  املركزية 
فانتخب يف  العربي،  املستوى  على  ينشط  وظل 
قد طلق  العربي.و  القومي  للمؤمتر  رئيًسا   2000
ولم  بالثالث،  الداخلية  السياسة  احلياة  مهري 
فيها إال مرة واحدة، عبر رسالة وجهها  يتدخل 

دعاه  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق  الرئيس  إلى 
ما  وإنشاء  البلد،  حكم  نظام  مراجعة  إلى  فيها 
لم  بوتفليقة  لكن  الثانية«،  »اجلمهورية  سماه 

يرد.
 تويف عبد احلميد مهري يف 30 جانفي 2012، 
عن عمر يناهز 85 عاًما، بعد معاناة من مرض 
يف  النعجة  عني  مبستشفى  أسابيع  مدة  أقعده 
حياته  يف  مهري  احلميد  عبد  العاصمة.وُعرف 
السياسي  املشهد  فيها  وصف  مبقولة  السياسية 
زمن  يف  »نحن  بالقول  البالد،  يف  »املترّدي« 

الرداءة وللرداءة رجالها«.
حكمته  »أثبت  مهري  أن  إلى  مزراق  أشار  و 
فمن  للواقع،  حتليله  وصدق  باملستقبل  وتبصره 
إليه  نادى  الذي  السياسي  احلل  يعارضون  كانوا 
يدافعون  األزمة صاروا  بداية  منذ  املرحوم مهري 
وأقل  نظًرا  وأقصر  شأًنا  أقل  سياسي  حل  عن 

أهمية هي املصاحلة الوطنية«.
عّمــــار  قــــردود

الوطني  التحرير  جبهة  بحزب  القيادي  وصف 
جمال بن حمودة، يف تصريح لـــ«أخبار الوطن«، 
وينقل  اجلزائر«،  بــ«حكيم  مهري  الراحل 

لـ«أخبار الوطن« بعض ما شهده عنه: 
مهري  التآمر على  مت  عندما  إنه  بن حمودة  قال   
بولقرون - مدير حترير جريدة  النذير  »كنت مبعية 
»صوت األحرار«- يومذاك - على ما أذكر، عندما 
وصل فاكس يدعو إلى جمع التوقيعات لسحب 
فلما  مهري،  لألفالن  العام  األمني  من  الثقة 
الواحد:خلي  باحلرف  قال  باألمر  بإبالغه  قمنا 

الدميقراطية تأخذ مجراها«.
»مهري هو الُمَتّسِبب في َثقِب َطبقِة 

األوزون«!
وخالل  إنه  حمودة  بن  قال  أخرى،  شهادة  ويف 
اللجنة  أشغال  وأثناء  دائًما،  العلمية«  »املؤامرة 
مقرر  ذكر   ،1996 سنة  العتيد  للحزب  املركزية 

التي  والتجاوزات  اخلروقات  من  جملة  اللجنة 
ارتكبها مهري أثناء توليه األمانة العامة للحزب،و 
منه  طلب  عرضه  من  اللجنة  مقرر  انتهى  عندما 
مهري إضافة خرق أو جتاوز آخر رمبا نسيه وهو أن 

»مهري هو املتسبب يف ثقب طبقة األوزون«!
ملهري،  أخرى  حادثة  حمودة  بن  سرد  كما   
رئيًسا  بلعيد  السالم  عبد  كان  قال«عندما  حيث 
استفسر  املاضي،  القرن  تسعينيات  يف  للحكومة 
عن عدم قيام مهري بإصدار بيانات تنديد باسم 
األفالن عن األعمال اإلجرامية التي كانت تقوم 
مهري  عليه  آنذاك،فرد  املسلحة  اجلماعات  بها 
واألحداث-  العناوين  متلك  من  أنت  له  بالقول 
بحكم كونه رئيًسا للحكومة - واحلل لوضع حد 
لشالل الدم الذي أغرق اجلزائر ليس بالتنديد وإمنا 
ألزمة  وواقعية  فعلية  حلول  إيجاد  على  بالعمل 

البالد والقضاء على اإلرهاب املتفشي فيها«.

و ذكر بن حمودة واقعة أخرى عندما قال »عندما 
كان مهري وزيًرا يف احلكومة اجلزائرية املؤقتة كان 
ومتزوج  قايد  ابن  وهو  عبيد،  بن  أحمد  نائبه 
الرواتب  حتديد  أرادوا  وملا  وطبيب،  فرنسية  من 
 5 إعطاء  مهري  قرر  الوزارة،  إلطارات  الشهرية 
فرنكات لإلطارات و10 فرنكات لنب عبيد،و هو 
األمر الذي أثار ضّجة كبيرة يف الوزارة خاصة بني 
إطاراتها،و ملا بلغ األمر إلى مسامع مهري دعا إلى 
اجتماع سريع بينه وبني اإلطارات، وقال لهم بن 
عبيد هذا هو ابن قايد ومتزوج من فرنسية وطبيب 
ورغم كل هذه االمتيازات الكبيرة واحلياة الرغدة 
إال أنه تركها جميعها وقرر االلتحاق بالثورة، أفال 

يستحق أن أعطيه هذا املبلغ الزهيد ؟«.
عّمــــار قــــردود

  رياض  هويلي
»....ويزيد من خطورة أحداث هذا املشهد عندنا أن اخلطاب الرسمي، 
من  ويهوِّن  قراءتها،  يف  اخلطأ  يتعمد  أو  يخطئ،  مسؤولة،  مستويات  يف 
املرفوعة  املطالب  أن  بدعوى  الكبرى  السياسية  ِداللتها  وينكر  تأثيرها، 
من طرف املتظاهرين ال تتضمن أي مطلب سياسي. وغرابة هذه القراءة 
والتحليل تتجلى عندما نتصور طبيبا ينتظر من مرضاه أن يكتبوا له وصفة 

العالج !«.
 هذه فقرة من رسالة طويلة وجهها احلكيم عبد احلميد مهري إلى الرئيس 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 16 فبراير من عام 2011، يدق فيها 
ناقوس اخلطر حول الوضع العام يف البالد، وما حتمله مخاطر جتاهل النظام 
مطالب  يف  واختزالها  سياسيا  قراءتها  وحتاشي  التغيير  ملطالب  وسلطته 
البطن، وتتعالى صرخة املجاهد الفذ، والرجل الثوري، واملناضل الوطني، 
والسياسي احلكيم، حني يشبه حلول النظام وسلطته بالطبيب الذي ينتظر 

وصفة العالج من مرضاه.
 بعد تسع سنوات، تبدو رسالة مهري إلى املخلوع وكأنها صدرت صبيحة 
إنتاج  السلطة غيرت من قراءاتها للمشهد وال هي قادرة على  اليوم، فال 
احللول ووضع وصفات للمرض، فكل ما يبدو يف يوميات اجلزائر أن النظام 
السياسي  واإلفالس  الفكري  العجز  من  دوامة  دخل  املتعاقبة  بسلطاته 
ملكامن  الدقيق  التشخيص  على  قادر  غير  جعلته  اإلداري،  والتكلس 
الداء، وال هو يعمل على إنتاج احللول ووضع التصورات، ما جعل البلد 
املؤقت  عليه  االصطالح  ميكن  ما  أو  منتهية،  غير  انتقالية  مرحلة  يعيش 
عبد  املجاهد  أفكار  يف  موجودة  احللول  من  الكثير  أن  واحلقيقة  الدائم. 
آيت  حسني  املجاهد  أفكار  يف  موجودة  هي  مثلما  متاما  مهري،  احلميد 
القادة الوطنيني الذين آمنوا أن اجلزائر  احمد، وبشير بومعزة وغيرهم من 
تبنى باحلوار والدميقراطية واحلريات، وأن سياسة األمر الواقع قد جتد حلوال 

مؤقتة للسلطة، لكنها لن تفيد البلد يف شيء.
 بعد تسع سنوات، يجد كالم عبد احلميد مهري قوته يف الشارع، حراك 

النظام، وهذه  باملاليني ضد تراكمات السياسات املنتهجة من قبل 
اخلبز  يف  الشعب  مطالب  اختزال  ميكنه  العاملني  من  أحد  ال  املرة 
واحلليب، إنه حراك مستمر منذ 10 أشهر من أجل احلرية والكرامة 
والدميقراطية والعدالة االجتماعية... فهل استمعت السلطة أو رأت 

؟
ميدانيا، حتاول السلطة إظهار اهتمامها باحلوار كآلية راقية حلل األزمة 
املتراكمة، لكن محاوالتها تبدو محتشمة، وكأني بها مرتبكة من 
احلوار، تخاف االستماع إلى اآلخر، تتوجس من أفكاره ومواقفه.. 

ملاذا؟
كرامة  أجل  من  املستميت  بنضاله  مهري  احلميد  عبد  عرف   
أهلته  وقد  والطغيان،  الظلم  من  وانعتاقهم  وحرياتهم  اجلزائريني 
هذه املبادئ ليجعل من حزب جبهة التحرير الوطنني حزبا مستقال 
ملك  احلزب   « شعاره  من  جعل  وقد  مواقفه،  يف  سيدا  قراره،  يف 
السياسة  هذه  اجلهاز«.  احلزب   « جماعة  ملواجهة  قاعدة  ملناضليه« 
احملل وجبهة  »الفيس«  قادة  لكل من  للحوار  يده  مد  إلى  باإلضافة 
جماعة  قبل  من  كلفته  باحلوار  واملنادين  الغيورين  وكل  القوى 
باالنقالب  ما سمي  كلفته  املخابر،  وأعوان  اإلدارة  ومناضلي  الريع 

العلمي، انقالب زاد من مد يد اإلدارة يف السياسة.
من  حرمانه  حد  إلى  النظام  عصب  قبل  من  عوقب  الذي  مهري 
جواز سفره، وتعليق منحة تقاعده، واضطراره إلى بيع بيته لتأمني 
حتسس  عن  وال  الشعب  عن  ينسلخ  لم  زوجته،  عالج  مصاريف 
مطالبه، فكان كلما اشتد املرض على اجلزائر إال وسارع لتقدمي وصفة 
للعالج، وصفة عمادها احلوار وأهدافها احلرية والعدالة والدميقراطية.
أفكاره  مهري،  احلميد  عبد  رحيل  عن  سنوات  ثماني  متّر  اليوم، 
املعارضة  وال  قرأتها  السلطة  فال  اجلزائر،  سماء  يف  تسبح  مازالت 
احلريات  دولة  أجل  من  يصرخ  الشعب  يبقى  فيما  احتضنتها، 

والعدالة... فمن يريد ملدرسة مهري أن تبقى دون تالميذ؟

• الّرجُل الذي ألَقى بجبهِة الّتحرير الوطني إلى الّشعب

جمال بن حمودة: 
َمهري هو َحكيُم الَجزائر

ُملتقى وطنيًّا حوَل مهِري ببومرداس هذا الّسبت
 كشف النائب البرملاني عن والية جيجل بني 1987 و1990 ومدير ديوان مهري السابق، مختار مزراق، لــ«أخبار الوطن«، 
أنه سيتم تنظيم ملتقى وطنيا حول الراحل عبد احلميد مهري يوم السبت املقبل املصادف لــ1 فيفري 2020، بدار الشباب 
لتقدمي شهادات  الوطنية  الشخصيات  التاسعة صباًحا،بحضور ومشاركة عدد من  الساعة  بداية من  بومرادس  بوسط مدينة 

تاريخية حول الراحل.

بيُت مهري ِبيَع عوَض تحويِله متحًفا 
يف 2018، قام أبناء الراحل عبد احلميد مهري ببيع بيته العائلي الكائن بساحة القدس بحيدرة يف اجلزائر العاصمة،ألحد 

رجال األعمال الذي قالت مصادر متطابقة إنه بصدد تهدميه من أجل بناء عمارات.
عّمــــار قــــردود
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سيادة األخ عبد العزيز بوتفليقة المحترم
وقد فضلت هذه الطريقة املفتوحة ملخاطبتك، ألنك حتتل موقع الصدارة 
واألولوية، ولكنك لست الوحيد املقصود مبحتوى الرسالة، وال اجلهة الوحيدة 
املدعوة ملعاجلة القضايا التي تطرحها. وقد توخيت يف هذه الرسالة قدرا من 
الصراحة التي كانت سائدة يف مداوالت الهيئات القيادية للثورة اجلزائرية، 
والتي كانت – رغم جتاوزها حدود املقبول أحيانا – أفضل بكثير من الصمت 

املتواطئ، أو املسايرة دون اقتناع.
سيدي الرئيس ،

إقامة  على  لست مسؤوال وحدك  لنظام حكم  الهرم  قمة  اليوم يف  إنك 
صرحه. فقد شارك يف بنائه، برأيه أو عمله أوصمته، كل من تولى قدرا من 
املسؤوليات العامة بعد االستقالل. لكنك اليوم، بحكم موقعك، تتحمل، 
ومعك جميع الذين يشاركونك صنع القرار، مسؤولية كبيرة يف متديد فترة هذا 
فوق  يعد،  ولم  إيجابياته،  على  سلبياته  منذ سنني،  طغت،  الذي  احلكم 
هذا كله، قادرا على حل املشاكل الكبرى التي تواجه بالدنا، وهي عديدة 
ومعقدة، وال قادرا على إعدادها اإلعداد الناجع ملواجهة حتديات املستقبل، 

وهي أكثر تعقيدا وخطورة. 
إن نظام احلكم الذي أقيم بعد االستقالل انطلق، يف رأيي، من حتليل 
خاطئ ملا تقتضيه مرحلة بناء الدولة الوطنية. فقد اختار بعض قادة الثورة، 
يف غمرة األزمة التي عرفتها البالد سنة 1962، إستراتيجية سياسية انتقائية 
أول  بيان  اعتمدها  التي  اجلامعة  اإلستراتيجية  بدل  البناء  مرحلة  ملواجهة 
نوفمبر 1954، والتي سادت، رغم اخلالفات والصعوبات، يف تسيير شؤون 
الثورة لغاية االستقالل. فأصبح اإلقصاء، نتيجة لهذا االختيار، هو العامل 
أصبحت  و  الرأي.  يف  االختالف  ومعاجلة  السياسي،  التعامل  يف  السائد 
عرضة  الشهر،  أول  يف  باالختيار  حتظى  التي  السياسية  الدوائر  أو  الفئات 

لإلقصاء والتهميش يف آخره.
فنتج عن هذه املمارسة، التي سرت عدواها لبعض أحزاب املعارضة، 
عزوف آالف املناضلني عن العمل السياسي، وانكماش القاعدة االجتماعية 

لنظام احلكم، وتضييق دائرة القرار يف قمته.
وقد ورث نظام احلكم ، باإلضافة إلى طابعه اإلقصائي، أمناطا وممارسات 
بعد  العامة  الشؤون  تسيير  يف  وتبناها  الصعبة،  الكفاح  ظروف  أفرزتها 
احلر،  النقاش  ينضجها  لم  واقتباسات  باجتهادات  تغذى  كما  االستقالل. 
ولم يصقلها، عبر مراحل تطورها، التقييم املوضوعي، الذي كان هو الغائب 

األكبر يف جتربة احلكم عندنا.
التقييم  النظام، بدل  لقد كانت تنظم، يف كل مرحلة من مراحل هذا 
النقدي املوضوعي لنظام احلكم، حمالت التمجيد أو التنديد املفصلة على 
نظام  طبيعة  على  للتستر  يكفي  مبا  العشريات  وتلوين  األشخاص،  مقاس 

احلكم وممارساته، ولونه الدائم الذي ال يتغير بتغيير األشخاص. 
إن األصوات املطالبة بتغيير هذا النظام، واحلريصة على أن يتم هذا التغيير 
يف كنف السلم والنقاش احلر، كثيرة، والنذر التي تنبه لضرورة هذا التغيير 
ظاهرة للعيان منذ سنوات عديدة، ولكنها جتمعت، يف األشهر األخيرة، بقدر 

ال ميكن معه التجاهل أو التأجيل. إن األحداث التي تقع عندنا باستمرار، 
والتي تقع حولنا منذ أشهر، تذكر مبثيالت لها عرفتها بالدنا يف شهر أكتوبر 
سنة 1988، وعرفت ما اجنر عنها من أحداث جسام وأزمات، ومآس ما زال 

الشعب يتجرع، بعض كؤوسها املرة. 
الرسمي،  اخلطاب  أن  عندنا،  املشهد  هذا  أحداث  خطورة  من  ويزيد 
من  ويهون  قراءتها،  يف  اخلطأ،  يتعمد  أو  يخطئ،  مسؤولة،  مستويات  يف 
من  املرفوعة  املطالب  أن  بدعوى  الكبرى  السياسية  داللتها  وينكر  تأثيرها، 
طرف املتظاهرين ال تتضمن أي مطلب سياسي. وغرابة هذه القراءة والتحليل 

تتجلى عندما نتصور طبيبا ينتظر من مرضاه أن يكتبوا له وصفة العالج !. 
إن مثل هذه القراءة اخلاطئة من عدة أطراف، وسوء القصد من أطراف 
الدروس  استخالص  دون  الشديد،  اآلسف  مع  حالت،  التي  هي  أخرى، 
من  ذاك،  إذ  التغيير،  أعداء  ومكنت   ،1988 أكتوبر  الصحيحة من حوادث 
العمل املخطط لسد السبل املؤدية للحل الصحيح، وهو االنتقال لنظام حكم 
دميقراطي حقيقي. وهو ما أضاع على البالد، يف رأيي، فرصة ثمينة لتجديد 

مسيرتها نحو التطور و التنمية السليمة.
وتشمل هذه القراءة اخلاطئة األحداث التي جتري يف أقطار قريبة منا، كتونس 
ومصر، بالتركيز على أوجه االختالف بينها وبني بالدنا، الستبعاد الدروس 
التي متليها أحداثها وجتاربها. مع أن املشترك بيننا وبني هذه األقطار ال ينحصر 
فقط يف عدوى اللجوء املأسوي لالنتحار بالنار، ولكن فيما هو أعمق وأخطر، وهو 

طبيعة 
يتدثر  جميعها  واجلزائر  وتونس  مصر  يف  احلكم  فنظام  نفسه.  احلكم  نظام 
واسعة  فئات  الوسائل،  ومبختلف  عمليا،  ويقصي،  براقة  دميقراطية  بواجهة 
من املواطنني من االشتراك الفعلي يف تسيير الشؤون العامة، وهو ما يرشحهم، 
ما  كل  واعتبار  والغضب  للنقمة  واإلقصاء،  التهميش  نتيجة  دائمة،  بصفة 
ميت لنظام احلكم أو يصدر عنه غريبا عنهم أو معاديا لهم. وعندما تضاف لهذه 
األرضية الغاضبة وطأة الصعوبات االقتصادية، سواء كانت ظرفية أو دائمة، 

تكتمل شروط االنفجار.
أن  يعتقدون  اجلزائريني  غالبية  أن  املشتركة،  العوامل  هذه  إلى  ويضاف 
نظام احلكم القائم عندنا غير ويف ملبادئ الثورة اجلزائرية وتوجهاتها، وأنه ال 
التي ضحى  االجتماعية  والعدالة  والدميقراطية  واحلرية  للنزاهة  ظمأهم  يسد 

الشعب اجلزائري مبئات اآلالف من أبنائه يف سبيلها.
شامال  وطنيا  جهدا  تتطلب  التي  املركزية  القضية  أن  تقدم  مما  ويستنتج 
ومنظما، هي إقامة نظام حكم دميقراطي حقيقي قادر على حل مشاكل البالد 
الفئات  يخرج  دميقراطي  حكم  نظام  املستقبل.  حتديات  ملواجهة  وإعدادها 
املواطنة  مصاف  إلى  والتهميش  اإلقصاء  دائرة  من  العريضة  االجتماعية 

املسؤولة الفاعلة.
كما يستنتج أيضا إن التغيير احلقيقي ال يأتي نتيجة قرار فوقي معزول عن 

حركة املجتمع وتفاعالته. بل إنه من الضروري إنضاج عملية التغيير وتغذيتها 
من املبادرات املتعددة التي تنبع، بكل حرية، من مختلف فئات املجتمع.

وعي  عن  ألقيت،  عندما  الثورة  احتضن  الذي  اجلزائري  الشعب  إن 
وإخالص، بني أحضانه، وحتمل أعباءها ومسؤولياتها بجلد وصبر، مؤهل، 
بتجربته العميقة، الحتضان مطلب التغيير الدميقراطي السلمي لنظام احلكم 

ومرافقته إلى شاطئ االستقرار واألمان.
ويتطلب هذا التغيير المنشود، في رأيي، البدء 

بالخطوات المتزامنة التالية:
أوال- اإلسراع بإزالة كل العوائق والقيود، الظاهرة واملستترة، التي حتول 
التنظيمات  لتمكني  املالئمة  الظروف  وتوفير  منها.  أو حتد  التعبير  دون حرية 
ونخبها، يف مختلف  وإطاراتها  وطلبتها  األمة  لشباب  واملبادرات االجتماعية 
القطاعات واالختصاصات واملستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري 
يف التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم 

واقتراحاتهم. 
املجتمع  صميم  من  النابعة  الشعبية  املبادرات  الزدهار  الدعوة  ثانيا- 

واملساندة ملطلب التغيير السلمي، حول احملاور والصيغ التالية:
1 – ملتقيات للحوار جتمع يف مختلف املستويات، ومن مختلف التيارات 
واإلقصاء  العنف  ينبذون  الذين  امللتزمني  املواطنني  والسياسية،  الفكرية 
السياسي، ويسعون لتبني القواسم واالهتمامات املشتركة التي ميكن أن تلتقي 

عندها اإلرادات واجلهود إلجناح التغيير السلمي املنشود.
2 – أفواج للتقييم تضم يف مختلف املستويات، ومن مختلف التيارات 
الفكرية والسياسية عددا من املختصني أو املهتمني بقطاع معني من النشاط 
الوطني لالضطالع بتقييم موضوعي ملا أجنز فيه منذ االستقالل وحتديد نقاط 

القوة والضعف فيه ورسم آفاق تطويره.
3 – وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة ومهمتها هي إقامة سد يف 
وجه انتشار الفساد والرشوة بتوعية فئات املواطنني املعرضني البتزاز املرتشني يف 
مختلف املستويات وتكتيلهم لاللتزام مبوقف قاطع ورفع شعار: “ال ندفع خارج 
القانون”. ويأتي هذا احلراك االجتماعي داعما ومكمال لإلجراءات اإلدارية 

والقانونية التي تستهدف القضاء على الفساد. 
إن مئات املبادرات التي ميكن أن تتفتق عن هذه الدعوة، وتتعدد بعيدا 
السلمي  التغيير  طريق  تنير  الشموع،  مثل  ستكون  الفوقية،  اإلمالءات  عن 

احلقيقي وتترجم عن توجهات الشعب ومطامحه.
ثالثا- مد جسور التشاور واحلوار، على أوسع نطاق، مع القوى السياسية 

قصد التحضير النعقاد مؤمتر وطني جامع يتولى املهام التالية:
1 – تقييم نقدي شامل لنظام احلكم وممارساته يف مراحله املختلفة منذ 
بإرساء دعائم احلكم  الكفيلة  واملراحل  والوسائل  املهام  االستقالل، و حتديد 

الدميقراطي ودولة القانون.
2 – اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإخراج البالد، نهائيا، من دوامة العنف 
التي تعصف بها منذ عشرين سنة. إن األزمة التي ما زالت إفرازاتها تطغى 
التي ارتكبتها بعض احلركات  على الساحة السياسية هي محصلة األخطاء 
اإلسالمية وأخطاء سلطات الدولة يف معاجلتها. وال ميكن عالج األزمة مبعاجلة 

نصفها و تناسي النصف الثاني.
التنمية  التو جهات الكبرى آلفاق  -3 االتفاق على أرضية وطنية تبلور 
املتغيرات  متليها  التي  التحديات  ملواجهة  البالد  وإعداد  الشاملة،  الوطنية 

العاملية.
-4 االتفاق على أرضية وطنية توضح ثوابت السياسة اخلارجية وخطوطها 
أقطار  بني  الوحدة  بتحقيق  الكفيلة  اخلطوات  حتديد  مقدمتها  ويف  العريضة. 

املغرب العربي.
أخي الرئيس

الستقاللها،  اخلمسني  بالذكرى  قريبا،  لالحتفال،  مدعوة  اجلزائر  إن 
والوقت الذي يفصلنا عن هذه املناسبة العظيمة، كاف، على ما أعتقد التفاق 
اجلزائريني على التغيير السلمي املنشود. وأحسن هدية تقدم ألرواح شهدائنا 
مباضيه  معتز  اجلزائري  والشعب  االستقالل  بذكرى  االحتفال  هو  األبرار 

ومطمئن ملستقبله.
مع احترامي وحتياتي األخوية.

عبد احلميد مهري

الجزائر 16 فبراير 2011

عبد الحميد مهريعبد الحميد مهري

أتوجه إليك بهذه 
الرسالة، يف ظرف بالغ 
الدقة واخلطورة، وأنا 
مدرك أنه ال يخولني 

هذا الشرف إال الروابط 
األخوية واملبادئ التي 

جمعتنا يف مرحلة الكفاح 
من اجل حرية بالدنا 

واستقاللها، واعتقادي 
بأن هذه الروابط ما زالت، 

متثل اجلامع الذي ميكن 
أن تلتقي عنده اإلرادات 

اخليرة خلدمة بالدنا 
وسعادة شعبنا. 

األمين العام السابق لجبهة التحرير الوطنياألمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني

في آخر رسالة له:
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القاطنة  العائالت  زيارة  بصدد  وأنت 
بوالية  امليلية  ببلدية  تابريحت  بعمارات 
وتودع  الشهادتني  تنطق  ان  عليك  جيحل 
هي  أبدا.  هذا  بعد  التلقاهم  فلعلك  أهلك 
حالة عيشناها ونحن ندخل  البناية » الهرمة 
خروجه  يضمن  أن  الميكن  إليها  فالداخل   «
بأعلى  زلزاال  أن  لك  يخيل  فهنا  حيا.  منها 
تشققات،   املنطقة،   ضرب  قد  درجاته 
 ، املياه  يف  غارقة  وشقق  مائلة،   عمارات 
جدران  ن  للعيا،  ظاهرة  كهربائية  شرارات 
منازل  اجليران تفتح على بعض،  وفضالت 
وتسربات قنوات  الصرف الصحي ، باإلضافة 

إلى منازل من غير أسقف .

 عائالت  تابريحت تستغيث
تستنجد  و  هنا  العائالت  تستغيث    
باملسؤولني على رأسهم رئيس اجلمهورية  من 
موت  من  إلنقاضهم  الفوري  التدخل  اجل 
مهددون  فهم   ، الكارثة  وقوع  قبل  محقق 
حلظة،   أية  يف   االنقاض  حتت  ردما  باملوت 
اخلانة  البنايات  مصنفة يف  هذه  وان  خاصة 
احلمراء و اصبحت  صاحلة للسكن بحسب 
تقارير مصالح املراقبة التقنية و احلماية املدنية 
التي طالبتهم باخالء املكان فورا .« لكن ال 
مكان آخر ملا بعد أن فضلت السلطات الوصية 
التزام الصمت املطبق رغم النداءات املتكررة 

»يقول محدثونا .

  األطفال يهجرون  مقاعد الدراسة
والذي  العمارات  تلك  أطفال  مع  حتدثنا 
كان حديثهم صدمة لنا عندما اخبرونا أنهم 
من  خوفا  وقاطعوها  الدراسة   مقاعد  تركوا 
العودة إلى املنزل فيجدوا أهلهم أصبحوا حتت 
احد  اسالم   محمـد  قال  حيث  األنقاض 
 :  « الوطن  اخبار   « مع  حديثه  يف  األطفال 
أالزمهم  و  وإخوتي  أمه  » أصبح أخاف على 
حيثما ذهبوا  حتى يجمعهم املوت معا ال اريد 

البقاء وحيدا » .

 كارثة إيكولوجية  تهدد السكان
 روائح كريهمة تزكم االنوف هو أول ما 
يصادفك و أنت تلج هذه البنايات التي لقبها 
سكانها » بالقبر املفتوح » شدتنا رائحة كريهة 

فاستفسرنا  عن األمر حيث اخبرنا السكان  
مند  القمامة  رفع  شاحنة  تزره  لم  احلي  أن  
7 سنوات وهذا ما وقفنا عليه   حيث حتول 
الفئران  لتكاثر   ومكانا  عمومية  مفرغة  إلى  
يف  تسبب  ما   الضارة  واحلشرات   واجلرذان 

انتشار األمراض و األوبئة .
 سوق للممنوعات 

وترويج  المخدرات 
ومشروبات  مخدرات 
أصبحت  وممنوعات  كحولية 
طوابير  باحلي  تسوق 
للبائعنب  السيارات  من 
هنا  تركن  واملشترين  
وأمام  العلن  وعلى  وهناك 
،عملية  اجلميع   مرأى 
وسط  وشراء  تبادل 
سوق  يف  وكأنك  السكان 
أصبح  فاملمنوع  اخلضر 
مسموحا باحلي وصار وكرا 
احلي  فاتخدوا  للمنحرفني 
ألفعالهم  مفتوحا  فندقا 

املخلة باحلياء.

وعود المسؤولين حبر 
على الورق

األحيان  من  كثير  ويف  املسؤولني  أطلق 
ومند سنة 2005 وعودا بإيجاد حل للسكان 
مواطنون  فقط  الورق  على  بقيت حبرا  والتي 
يرفضون  أصبحوا  املسؤولني  أن  لنا  أكدوا 
مانديرلكم«  »ماعندنا  وبعبارة  استقبالهم 
الوطن«  أخبار   « حاولت  و  هذا   ، طردهم  مت 

على  للرد  البلدية  رئيس  لقاء 
انشغاالت السكان لكنه  رفض 
تزال  ال  السباب  استقبالنا 

مجهولة .

  لجنة والئية تتفقد المنطقة  
.. ولكن  !

امليدانية  زيارتنا  خالل   
والئية  بلجنة  التقينا  للمنطقة  
باملجلس  والسكن  التعمير 
الشعبي الوالئي تقوم بزيارة تفقد 
اطلعت  والتي  للمنطقة  وتفتيش 
على كل الوقائع واحلاالت وقامت 
السكان  طمأنت  كما   ، بتدوينها 
للوالي  انشغاالتهم  سترفع  أنها 
اجلديد معربة عن أسفها وحزنها لهذه احلالة،  
متهمة الوالي السابق بالتماطل يف إيجاد حل 
أعصابهم  على  يعيشونا  باتوا  الذين  للسكان 
خوفا من املوت ردما حتت األنقاض غير أنها 
تبقى مجرد زيارة ميدانية سبقتها العديد من 

الزيارات. 
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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.

 قالمة 
انطالق أشغال التزود بالغاز »بهيليوبولس«

إشارة  هيليوبوليس  ببلدية  عبلة«  »كمال  قاملة  والية  والي  أمس  يوم  أعطى   
الريفي »علوط يحي« ألزيد من  باملجمع  الطبيعي  بالغاز  التزويد  انطالق أشغال 
150 توصيل على طول 03 كلم شبكة، لتصل هاته املادة احليوية إلى جتمعات 
ريفية برغم من صعوبة التضاريس و تباعد مواقعها، كما استمع الوالي النشغاالت 
املواطنني بالبلدية، كما مت تزويد  املجمع الريفي »بني هارون« بالغاز الطبيعي و 
استفادة أزيد من 70 مسكن من مزايا هذه املادة احليوية، حتسينا لظروف املعيشة 
للذكرى  تخليدا  جاءت  العملية  بها.  الفالحي  اإلستثمار  لتشجيع  و  للمواطن 
»اليوم   1957 فيفري   04  - 28 جانفي  أيام  الثمانية  والستون  إلضراب  الثالثة 
إبان  التجار  فئة  ملواقف  يوم إعالمي  استذكارا  تنظيم  لتاجر«، حيث مت  الوطني 
ثورة التحرير املظفرة، بقاعة احملاضرات باملعهد الوطني املتخصص يف التكوين و 
التسيير  »قدور جبابلة«، حيث نوه الوالي يف كلمته بالدور الفعال و مبوقف التجار  
كمحطة بارزة يف دعم احلركة الثورية سالفا، و إلى حتمية رفع التحدي و الدفع 

بعجلة التنمية اليوم، و املساهمة يف حتقيق تنمية متوازنة و شاملة.
خديجة بن دالي

قالمة
العثور على الطفل »إسحاق« بقرية النوادرية 
العثور على  الوطني بعني بن بيضاء من  للدرك  الفرقة اإلقليمية  أفراد  متكن 
يومني يف  منذ  اختفي  والذي  8 سنوات  العمر  البالغ من  » اسحاق.د«   الطفل 
عنصر  وتنشيط  القصر  باختفاء  مخطط خاص  تنفيذ  مت  حيث  غامضة،  ظروف 
االستعالم، بعد مكاملة هاتفية تلقتها عناصر الفرقة مفادها اختفاء الطفل القاصر 
150 متر من منزل جده. ومت  العثور عليه وسط األشجار على بعد حوالي  ليتم 
مت فتح حتقيق يف القضية من طرف أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بعني بن 

بيضاء للكشف عن مالبسات القضية.
خديجة بن دالي

تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية البروفيسور »عتيق« 
إجراء 04 عمليات زرع الكلى بالمستشفى 

الجامعي ابن رشد
قام الفريق الطبي باملستشفى اجلامعي ابن رشد بعنابة بإجراء 04 عمليات 
زرع الكلى على مستوى كل من مصلحتي جراحة املسالك البولية و زرع الكلى 
و اجلراحة العامة بحضور البروفيسور »شاوش«  و طاقمه وذلك بعد ان مت دراسة 
ملفات مرضى القصور الكلوي املزمن  و املتبرعني لهم  و حتضيرهم جيدا للعملية 
على مستوى مصلحة أمراض الكلى و تصفية الدم و زرع الكلى مبستشفى ابن 
سينا  حتت إشراف رئيس اللجنة الطبية  البروفيسور »عتيق« و كل طاقمه الطبي 
أيام  لعدة  العملية  بعد  ما  إلى  تستمر  التي  الطبية  املتابعة  هي  و  الطبي  شبه  و 
و  حتضير  عملية  يف  فقد  شارك  واالتصال  االعالم  خلية  بيان  متتالية.وحسب 
إجراء عمليات  زرع الكلى الفرق الطبية و اجلراحية  للمصالح  )مصلحة اجلراحة 
العامة  مصلحة جراحة املسالك البولية ، مصلحة  التخدير واإلنعاش ، مخابر 
املناعة و البيوكيمياء ، مصلحة علم اجلراثيم ، مصلحة  الطفيليات و مصلحة  
األشعة  و الهيموبيولوجيا ، مصلحة علم السموم و الطب الشرعي(. وقد عكفت 
اللجنة الطبية لزرع الكلى على مستوى املركز االستشفائي اجلامعي بعنابة على 
انتهاج استراتيجية جديدة  لزيادة عدد عمليات زرع الكلى مبعدل 04 عمليات 
كل شهر و بلوغ 40 عملية زرع خالل عام 2020  بهدف تقليص الئحة االنتظار 
اخلاصة مبرضى القصور الكلوى بوالية عنابة و الواليات املجاورة و كذا إعطاء دفع 
حقيقي لبرامج  زرع األعضاء عمال  بتوصيات وزارة الصحة و السكان و إصالح 

املستشفيات .
ف سليم

أخبار الوطن تتفقد  السكنات الهشة بتابريحت 

»القبر المفتوح«.. حكاية عائالت 
تقطن بنايات »الموت« بجيجل

 عائالت تترقب الموت ردما تحت األنقاض  	
 أطفال خائفون وأمراض تتفشى  	
 مسؤولون غائبون و المير يرفض استقابلنا 	

اشتكوا من عدم صرف ميزانية التسيير السنوية 
مدراء ابتدائيات الخروب بقسنطينة يطالبون بتوفير وسائل للعمل

املدارس  مدراء  بعض  يشتكي 
منجلي  وعلي  اخلروب  ببلدية  اإلبتدائية 
منها  املشاكل  عديد  من  بقسنطينة، 
أداء  يف  تواجههم  التي  الصعبة  الظروف 
عاجزين  أصبحوا  حيث  احلساسة،  مهامهم 
حتاصرهم  التي  الصعوبات  مواجهة  عن 
الوحيدة  الفئة  كونهم  رغم  مؤسساتهم  يف 
داخل  والتكوين  التسيير  مهام  تتحمل  التي 
مدراء  طالب  وقد  هذا  اإلبتدائية.  املدارس 
العمل  وسائل  بتوفير  اإلبتدائية  املدارس 
الضرورية املنقوصة باملؤسسات املعنية، والتي 
تعقد من العمل اليومي للمدير، كما تطرقوا 
إلى ضرورة وضع حد ملشكل غياب التنسيق 

بني املدراء و البلدية بخصوص عدم استجابة 
ما  والضرورية  اليومية  للمطالب  املنتخبني 
غرار،  على  املشاكل  من  جملة  إلى  أدى 
قطع املياه عن 25 مدرسة إبتدائية يف بلدية 
شركة  طرف   من  منجلي  علي  و  اخلروب 
الفواتير  تسديد  عدم  بسبب   SEACO
ميزانية  صرف  وعدم  البلدية،  طرف  من 
اليوم  غاية  إلى  اإلبتدائية  للمدارس  التسيير 
سبتمبر  يف  تصرف  أن  املفروض  من  التي  و 
املعلمني  و  املدارس  مدراء  جعل  مما   2019
اخلاص،  مالهم  من  التسيير  لوازم  يشترون 
مطاعم  من  كبير  عدد  توقف  إليها  يضاف 
املدارس اإلبتدائية عن تقدمي وجبات اإلطعام 

و  للتالميذ،  يقدمونه  ما  وجود  عدم  بسبب 
عدم توفير لوازم التنظيف للمدارس ممّا جعلها 
باإلضافة  الصحية،  املخاطر  لكل  عرضة 
املدراء  جعل  مما  احلراسة  عمال  غياب  الى 
التي  املشاكل  وهي  احلراس.  مبهام  يقومون 
املسؤول األول  باعتبارهم  املدراء  يتحملها  لم 
عن املؤسسات التربوية وعن صحة التالميذ، 
احتجاجية  وقفة  وتنظيم  بالتصعيد  مهددين 
بالتكفل  للمطالبة  اخلروب  بلدية  مقر  أمام 
مبختلف املشاكل التي تعاني منها املدارس و 
التي أثرت سلبا على عملهم وعلى التالميذ 

والطاقم البيداغوجي.
خديجة بن دالي

 تترقب  العائالت القاطنة بحي  تابريحت بالميلية في والية جيجل الموت ردما تحت األنقاض  في بنايات   أطلقوا عليها 
اسم » القبر المفتوح« ،  متخوفين من انهيارها في أي لحظة نظرا الى هشاشتها في وقت مازالت السلطات المحلية تلتزم 

الصمت و ترفض استقبالهم و اإلنصات النشغاالتهم. 
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الجــزائــُر 
بوابُة ِليبيا!

إعالم  وسائل  كشفت   
التونسي  الرئيس  أن  تونسية 
يوم  سيحّل،  سعيد  قيس 
يف  باجلزائر،  املقبل،  األحد 
رئيس  مع  فيها  يبحث  زيارة 
املجيد  عبد  اجلمهورية 
بني  الثنائية  العالقات  تبون 
البلدين، وملف األزمة الليبية 
أفادت  أخرى،  جهة  ,من 
متطابقة  إعالمية  مصادر 
الروسي  اخلارجية  وزير  بأن 
سيحّل  الفروف«  »سيرغي 
باجلزائر قريًبا لدراسة ومناقشة 

امللف الّليبي.

ميهوبــي.. 
المسـتنـكر 
المـتضامـن 

 أعرب األمني العام بالنيابة لألرندي عز الدين ميهوبي عن تضامنه مع 
الشاب محمد رزاق لبزه الذي أضرم النار يف شهاداته وابتكاراته، واصفا ما 
حدث بأمر مأساوي يتجلى فيه اليأس واإلحباط بوضوح. يذكر أن محمد 
يصطدم  أن  قبل  طموًحا  ومشروًعا  وفكرة  حلًما  يحمل  شابا  كان  لبزه  رزاق 
شهاداته  كل  حرق  على  فأقدم  طموحه،  حتقيق  ودون  دونه  حال  مّر  بواقع 
واختراعاته، مرجعا ذالك إلى عدم إيجاده الرعاية والدعم، فحّول ما حّققه 
إلى رماد. وتساءل ميهوبي إلى متى سيبقى الشاب املوهوب املفعم باحليوية 

والرغبة يف النجاح عرضة للموت البطيء؟

أمـريـكا.. تـستـكشـُف الجــزائــر!؟

القاطنة  عائلة شعبان  تقضي  املوت،  أو  احلياة  فرضية   بني 
ببلدية الشريعة يف والية تبسة أيامها انتظارا ألي خبر قد يصلها 
عن ابنها رضا املفقود، والذي انقطعت أخباره منذ 22 نوفمبر 
2017 بعد أن اختفى عن األنظار يف ظروف وصفت بالغامضة. 
قواه  كامل  يف  األخير  فإن  املفقود،  أهل  من  مصدر  وحسب 
العقلية وال يعاني من أي مرض، كما كان يجهز حلفل زواجه.

صرحت والدة رضا التي تنتظر عودة فلذة كبدها على أحر 
ابنها لم يغب أبدا عن  من اجلمر، ليومية »أخبار الوطن«، أن 
وتناشد هذه  ملكروه.  يتعرض  أن  متخوفة من  أنها  املنزل، كما 
العدل  وزير  وكذا  املختصة  والقضائية  األمنية  السلطات  األم 
التحرك العاجل وفتح حتقيق معمق من أجل فك لغز االختفاء 

الغامض.
فيروز  رحال

نقـابـيون يـطـلبــون 
الحــمـــاية! 

والتضامن  االجتماعية  احلماية  لعمال  الفدرالية الوطنية  أصدرت   
املنضوية حتت لواء االحتاد العام للعمال اجلزائريني بياًنا توضيحًيا نّددت 
مواقع  بعض  تنتهجه  الذي  النزيه  وغير  التشهيري  باالستغالل  فيه 
التواصل االجتماعي بغية التهجم على النقابيني ومسيري قطاع الضمان 

االجتماعي.
الشعبية  احلركة  استغلوا  األشخاص  »بعض  إن  الفيدرالية  قالت  و 
ومسيريني  نقابيني  لتحميل  والتشويه  للفبركة  بالتغيير  املطالبة  الواسعة 
هذه  »برزت  أضافت  باحلقيقة«،و  لها  صلة  ال  مؤسسة  غير  تصريحات 
الهجمات يف الوقت الذي كان فيه النقابيني واملسيريني منشغلني بالدفاع 
دراية  على  القطاع  عمال  »إن  اإلجتماعي«،ملفتة  الضمان  منظومة  عن 
باملكاسب الكبرى التي حققتها فدراليتهم النقابية يف امليادين اإلجتماعية 

واملهنية،و هذا رغم جحد اجلاحدين«.

امليدانية  جوالته  وحرمه  األمريكي  السفير  جّدد   
»االستكشافية« إلى الواليات اجلزائرية، قصد االطالع على 
تقاليد اجلزائر؛ فبعد والية جيجل التي زارها السفير وحرمه 
الدور  جاء  األخرى،  الواليات  عن  مييِّزها  ما  أهم  فيها  وعاينا 
أن  اهتمام األمريكان. يذكر  لتكون محّط  على مدينة غرداية 
موقع  على  األمريكية  السفارة  صفحة  نشرته  الزيارة  فحوى 
التواصل االجتماعي »فايسبوك«، حيث وّثق التسجيل الذي 
وهما  املدينة،  سوق  يف  وحرمه  السفير  جتوال  حلظات  بّثته 
يتفقدان املعروضات به التي كان جلها تقليديا خاصا باملنطقة.

لكـِل إطــار بالرئاسة.. وسـائــل إعــالمـّيــه ! 
والتعامل بشفافية  الوطنية،  باالنفتاح على وسائل اإلعالم  تبون  املجيد  الرئيس عبد  فيه  يتغنى  الذي  الوقت   يف 
مع كل املؤسسات اإلعالمية، يقوم مساعدوه والقائمون على اإلعالم بالرئاسة مبمارسات تتنافى مع خطاب الّرئيس؛ 
صورته  خلدمة  املؤسسات  أو  اإلعالميني  من  فريق  لتشكيل  يسعى  اجلمهورية  برئاسة  إطار  كّل  أن  واضحا  بدا  إذ 
اخلاصة بدل االهتمام بتطوير العالقة بني رئاسة اجلمهورية - كمؤسسة جمهورية - واملؤسسات اإلعالمية الوطنية.
نشطها  التي  الصحفية  الندوة  من  إقصاؤها  جرى  التي  الوطن«،  أخبار   « علمت  اإلطار،  هذا  ويف   
مبهمة  املكلف  لعقاب  محمد  أّن  الدستور،  مراجعة  جلنة  عمل  حول  اليوم  صبيحة  لعقاب  محمد  الدكتور 
بهم  اتصل  من  وهو  اللقاء،  حضرت  التي  اإلعالم  وسائل  قائمة  شخصّيا  اختار  من  هو  اجلمهورية  رئاسة  لدى 
اإلعالم. وسائل  مع  اجلمهورية  رئاسة  تعامل  كيفية  وحول  االختيار  هذا  حول  اسئلًة  يطرح  ما  وهو  شخصيا؛ 

والـدُة رضـا.. رجـاء ال ينـقطع! 
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أحمد قادري

تسع  على  الزعفران  بلدية  تضم  
تراب  عبر  منتشرة  ريفية  مناطق 
صحراوية  خصائص  وذات  البلدية 
من  املنطقة  سكان  إشتكى  فقد   ،
التكاليف  و  األنعام  تغذية  نقص 
 « »النباقة  و  الشعير  ألسعار  الباهظة 
الريفية  الكهرباء  إنعدام  إلى  باإلضافة 
حفر  و  كلم   15 لها  حاجتهم  قدروا  و 
أما  املياه  مشكل  على  للقضاء  آبار   5
تعاني  األخرى  هي  كريرش  منطقة 
من مشكل الكهرباء الريفية التي تبعد 
عنهم ب 5 كلم كما حتتاج إلى طريق 
على مسافة 06 كلم لفك العزلة كما 
لنا وقفة  الذين  كانت  السكان  طالب 
معهم بإقامة حدود على على 20 واد 
إستغالل  أجل  من  باملنطقة  متواجدة 
البخور  ضاية  منطقة  أما  املائية  الثروة 
حتتاج إلى 14 كلم من الكهرباء الريفية 
و 3 آبار ، أما بخصوص قرية طريفية 
للقضاء  آبار   5 بحفر  سكانها  طالب 
هذه  أن  و  خصوصا  املاء  مشكل  على 
املنطقة بها بئر واحد ال يلبي حاجيات 
املنطقة  بوديان  إقامة سدود  و  السكان 
كما طالبوا بتوسيع الشبكة الكهربائية 
تعبيد  إلى  باإلضافة  كلم   10 إلى 
الطريق الوحيد، أما عن منطقة واجبة 
التي تعتبر منطقة جبلية ذات مسالك 

عائلة   55 من  أكثر  بها  يعيش  صعبة 
يعاني  الرعي  و  الفالحة  ميتهنون 
مشكل  و  الطريق  مشكلة  سكانها 
الصاحلة  املياه  يف  الفادح  النقص 
من  تعاني  املنطقة  فهذه  للشرب 
 4 بحفر  طالبوا  و  سنني  منذ  العطش 
لعلها تساهم يف احلد من هذا  آبارات 
السكان مشكال  إعتبره  الذي  املشكل 
عويصا للغاية كما طالبوا حسب أحد 
الطربق  من  كلم   70 بتعبيد  السكان 
ببقية  ربطها  و  العزلة  فك  أجل  من 

املناطق املجاورة.
وتعاني منطقة أمات البكرات التي 
توجد بها زاوية سي بن أ محمد يعاني 
الريفية  الكهرباء  مشكلة  من  أهلها 
ونقص  كلم  ب35  عنهم  تبعد  التي 
املنطقة  أما   ، للشرب  الصاحلة  املياه 

الصفي  منطقة  هي  تضررا  األكثر 
من  تعاني  عائلة   40 بها  يعيش  التي 
عدم وصول الكهرباء الريفية رغم أنها 

ليست بالبعيدة عنهم
سكان  عبر  السياق  ذات  ويف 
احلياة  لهذه  إستيائهم  عن  املنطقة 
املدن  إلى  الهجرة  أحدهم  قال  حيث 
ويبقى سكان  املعيشة  أفضل من هذه 
املناطق  أغلب  و  بالزعفران  األرياف 
يعيشون  الوالية  مستوى  على  الريفية 
مطلبهم  الشقاء..أما  و  البؤس  حياة 
و هي  أشياء  ثالثة  توفير  فهو  الشرعي 
عيش  لضمان  املاء  ,الطريق,  الكهرباء 
الهروب  وليس  املستقبل  يف  فالحي 
السنوات  يف  حدث  كما  الوراء  إلى 

املاضية .

انقطاع شبكة االتصال يعزل مدينة  جانت
االنقطاع  من  اليزي  والية  جنوب  جانت  مقاطعة  سكان  يشتكي 
املتكررة لشبكة االتصال أبن تفاقم الوضع كثيرا يف اآلونة األخيرة حتى  
وصلة إلى 20 ساعة واملدينة خارج مجال التغطية يف بحر هذا األسبوع 
التي  املشكلة  حلل  التدخل  قصد  املسؤولني  يناشدون  الساكنة  جعل  مما 
بات تؤرقهم . ويف هذا الشأن اجمع العديد من املواطنني أثناء حديثهم 
ل أخبار الوطن أن وضع االتصاالت يف جانت أصبح ال يطاق فال يكاد 
بالتغطية  املدينة  التزويد  تذبذب يف  أو  انقطاع  إال ومت تسجيل  أسبوع  مير 
األمر الذي اثر سلبا على السكان وخاصة أصحاب املؤسسات والشركات 
تقدمي  وتوقف  الزبائن  مع  تعامالتها  يف  اجلوية  واخلطوط  والبنوك  كالبريد 
خدماتها عبر كامل قطر املقاطعة .ويطالب سكان املقاطعة اإلدارية جانت 
من إدارة شركات االتصاالت إيجاد حلول لهذه املعضلة التي باتت تعكر 
صفوهم وتؤخر مشاريعهم وارتباطاتهم اليومية والبحث عن حلول جذرية 
نهائية فمستوى اخلدمات املقدمة إلى اآلن ال يرقى لطموحات ورغبات  

الساكنة.
براهيم مالك

أدرار
سكان أوفران يشتكون اهتراء الكوابل  

الكهربائية 
أدرار مصالح  120 كم شمال والية  الواقع  أوفران  أهالي قصر  يناشد 
غير  الكهربائية  للكوابل  حل  إيجاد  أجل  من  الوصية  واملديرية  سونلغاز 
املغطاة والتي انتشرت يف اآلونة األخيرة يف طرقات وأزقة احلي مما جعلها 
تشكل خطرا على املارة وخصوصا األطفال الصغار عند خروجهم للعب 
وحتى يف ذهابهم إلى املرافق التربوية  مثل  املدرسة االبتدائية إمعري عبد 
القادر وذلك لوجود كابل يجر الكهرباءغير مغطى ملسافة بعيدة يربط الفرع 
البلدي مع هذه االبتدائية مع وجود تسربات للمياه يف الطريق   وكذلك 
نفس احلالة توجد عليها أعمدةاإلنارةالعمومية واحملول الكهربائي األرضي  
ملايزيد عن  املعنية  اجلهات  يراسلون  مواطنو قصر  املخاطر جعل  كل هذه 
ثالثة أشهرولكن ال حياة ملن تنادي حتى شهد احلي فاجعة وفاة طفل 
احلي  يف  صدمة  خلف  الذي  األمر  كهربائية  صعقة  إثر  العاشرة  يبلغ 
مماجعلهم يدقون ناقوس اخلطر مرة أخرى ويطالبون بتدارك األمر خوفا من 

سقوط ضحايا جدد.
عبداهلل مجبري

ورقلة 
تصاعد المياه الجوفية لغرق المزارع والحقول 

رفع فالحو قرية عني موسى وأم الرانب و انقوسة و احلجيرة  و قوق 
غرقت  النخيل  من  اآلالف  إلنقاذ  الفالخة  لوزير  عاجل  استغاثة  نداء 
بسبب تصاعد املياه اجلوفية خاصة مبنطقة عوينة موسى التي غرقت متاما .
 الوضعية اضطرت الكثير من الفالحني ملغارة املزارع واحلقول باحثني 
التمور  إنتاج  تراجع  تسبب يف  ما  وعائالتهم   تعيلهم  أخرى  اعمال  عن 
ان  الوطن«  أخبار   « مع  اتصال  الفالحني يف  ممثلو  قال  و  اخلضروات    و 
كل محاوالتهم  يف لفت انتبته السلطات احمللية باءت بالفشل مطالبني 
بالتدخل العاجل لوزير الفالحة  اليجاد حل عاجل و إنقاذ حقولهم من 

الضياع
زاهية سعاد

إليزي
أزمة حادة في مادة اإلسمنت

اثأر  اليزي منذ أسبوع ندرة حادة يف مادة االسمنت مما  تشهد والية 
مخاوف العديد من املقاولني الذين بداءت ورشاتهم تتعطل ومشاريعهم 
تتأخر مع استحالة تسليمها يف اآلجال احملددة  حسب ما متليه دفاتر الشروط 
ارتفاع أسعارها لدى  يف حالة استمرار األزمة معبرين عن مخاوفهم من 
تلبي حاجيات  السوق ضئيلة وال  املتوفرة يف  الكمية  لكون  التجزئة  جتار 
املقاول واملواطن معا .وحسب بعض املقاولني يف حديثهم ل أخبار الوطن 
ندرت املادة يف املوزع الوحيد التابع للمجمع الصناعي لالسمنت اجلزائري 
على مستوى بلدية اليزي مقر الوالية يفتح أبواب املضاربة على مصراعيه 
يستدعي  الذي  األمر  البسيط  املواطن  ثمنه  يدفع  والذي  املادة  لسماسرة 
تدخل اجلهات الوصية من اجل إعادة النظر يف إمدادات املوزع الوحيد من 

اجل إضافة مصانع أخرى تزود الوالية مبادة االسمنت .
ويف ذات السياق أكد مصدر مسؤول من املوزع أن سبب تذبذب تزود 
التي  االحتجاجات  إلى  راجع  األخيرة  األيام  االسمنت يف  مبادة  الوالية 
يعرفها مؤخرا مصنع عني توتة مما أدى الى  توقف عدة وحدات إنتاجية عن 
العمل بسب مطالب مهنية وباعتباره املمول الوحيد للمادة لوالية اليزي.
براهيم مالك

ال ماء وال كهرباء والسكان يشتكون العزلة 

بلدية الزعفران  بالجلفة..هنا تنتهي الحياة
يعاني سكان األرياف ببلدية الزغفران 50 كلم غربي عاصمة الوالية من عدة نقائص أثرت 

سلبا على مستواهم المعيشي وأدت إلى النزوح الى المدن و القرى.

يطالب سكان املراكز الريفية والقرى 
)أزرنن,تغموت,تيقوقيقني,إ الشرقية 
والية  ندالق,تاهيفت( الواقعة  شرق 
متنراست السلطات العليا للبالد بضرورة 
بإدماجهم  للمواطن  اخلدمات  تقريب 
تكون  مستحدثة  جديدة  بلدية  ضمن 
التي  القرى  لهذه  الوسطى  املنطقة  يف 
والعدد  كبيرة  سكانية  كثافة  تشهد 

مرشح لالرتفاع يف السنوات القادمة
تصريح   يف  السكان  ممثلو  قال  و   
املطلب   هذا  أن  الوطن«  أخبار  جلريدة« 
الريفية  املراكز  هذه  سكان  من  املتخذ 
املوجود  جديدة  بلدية  إستحداث  وهو 
رفعوها  التي  السكان  إنشغاالت  ضمن 

للسلطات الوالئية أين حتصلت اجلريدة 
غياب  إلى  مرده  منها  نسخة  على 
كقطاع  القطاعات  جميع  يف  التنمية 
واألشغال  والسكن  والفالحة  النقل 
والبريد  والتعليم  والتربية  العمومية 
كل  بهم  تقطعت  واإلتصاالت.أين 
التي  متنراست  األم  البلدية  من  السبل 
تلبية  من  الساعة  تتمّكن  حلد  لم 
مطالبهم وباألخص يف مجال الطرقات 
الفالحية  والبرامج  والكهرباء  والسكن 
عن  ناهيك  الفالحة  قطاع  ألنعاش 
املراكز  هذه  بني  املسافة  بعد  مشكل 
والبلدية متنراست إلجناز مختلف وثائق 
احلالة املدنية  مصرحني أن هناك بعض 

أحيانا  البلدية  تبرمجها  التي  املشاريع 
تطلعات  ملستوى  ترقى  لم  لكنها  لهم 
عن  استياءهم  عبروا  الذين  الساكنة 

للتأخر امللحوظ يف جميع املجاالت.
من  بالرغم  أنهم  هؤالء  وأضاف 
لبلدية  دائما  ترسل  التي  اإلنشغاالت 
متنراست خاصة يف مجال فتح الطرقات 
تلقى  لم  أنها  والفالحة  إال  والسكن 
املسؤولني  طرف  من  صاغية  ءاذان 
وهو  املطلب  لهذا  يلجأون  جعلهم  مما 
هذه  لتنمية  بلدية  بتحديث  املطالبة 
واحلرمان  الغنب  من  وأنتشالها  املناطق 

الذي تعيشه منذ سنوات حلد الساعة
كرزيكة أحمد

 إلنجاز مشاريع تنموية و تحسين اإلطار المعيشي
سكان المراكز الريفية الشرقية بتمنراست يطالبون باستحداث بلدية

املدني  املجتمع  جمعيات  ناشدت 
شمال  كم   60 الواقعة  تسابيت  ببلدية 
التنفيذية   التدخل  السلطات  أدرار 
العاجل إلنصاف سكان القصور  الشمالية 
العيادة  مشروع  إجناز  خالل  من  للبلدية 
االول  باملوقع  اجلديدة  اخلدمات  املتعددة 
الذي  البلدية  مقر  من  بدال  العمورية  رق 
يتوفر على عيادة متعددة اخلدمات كانت 
مشروع  من  املاضية  السنة  استفادت  قد 
للترميم والتجهيز حيث تقرر اجناز العيادة 

اجلديدة على بعد800متر من مقر العيادة 
الذين  اجلمعيات  ممثلي  بحسب  القدمية 
وقفات  املواطنني  عشرات  رفقة  نظموا 
الدائرة  مقري  خالل  اغلقوا  احتجاجية 
مفتوح  باعتصام  أتبعوها  ثم  والبلدية 
معبرين عن استيائهم  من حتويل املشروع 
التي  الشمالية  اجلهة  األحياء  من سكان 
السكانية  الكثافة  حيث  من  األكبر  تعد 
عيادة  به   يتواجد  الذي  البلدية  مقر  الى 
متعددة اخلدمات , معتبرين اختيار أرضية 

املشروع بقصر بنطلحة غير منصف وانحياز 
اخرى  جهة  حساب  على  جلهة  مفضوح 
للتهميش واإلقصاء  واستمرار غير مقبول 
مقر  أمام  احملتجون خيمة  وقد نصب  هذا 
حتى  لهم  اعتصام  مكان  تكون  البلدية 
وتعيد  الوصية  واملديرية  السلطة  تراجع 
يخدم  ال  .الذي  القرار  هذا  يف  النظر 
تقريب  بهدف  اجلوارية  الصحة  مشروع 

الصحة من املواطن.
عبداهلل مجبري

أدرار
 سكان القصور الشمالية بتسابيت يدخلون في اعتصام
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

فإن  املضربني  االساتذة  أحد  وحسب  
الدويالت  بقرية  الواقعة  التربوية  املؤسسة 
بوالية  قشة  بن  لبلدية  ،والتابعة  املعزولة 
الوادي و التي يشتغلون فيها ،تعاني  جملة 
البيداغوجية   التجهيزات  يف  النقائص  من 
فيها  يدرس  التي  فاملتوسطة  عام،  بشكل 
180تلميذا  ال تتوفر حتى على آلة ناسخة ،اذ 
تعد هذه األخيرة مهمه جدا ألجل سحب 
التمرينات ومواضيع االمتحانات ، وأوضح 
ذات املتحدث أنهم راغم مراسالتهم ملديرية  
التربية ومناشدتهم إلدارة املتوسطة بتوفيرها 
يتواجدون  التي   القرية  حتى  وأن  خاصة 
رغم  لكن   ، نسخة  آلة  على  تتوفر  ال  بها 
،ليستحيل  منها  املتوسطة  تستفد  لم  ذلك 
املهمة  الوثائق  عديد  وتوزيع  طبع  ذلك  مع 
على التالميذ ملساعدتهم خاصة من الذين 
سيجتزون امتحانات شهادة التعليم املتوسط 
ذكر  .كما  القادم  جوان  شهر  بداية   مع 
ألخبار  حديثه  معرض  يف  املتحدث  ذات 
الوطن عن أسباب االحتجاج  أن متوسطة 
اإلنترنت  بشبكة  مربوطة  غير  الدويالت  
الغريب من  بها ،و  القرية متصلة  أن  رغم  
ذلك أن املتوسطة يتوفر بها خط هاتفي ،ما 
يجعل عملية ربطها بالشبكة العنكبوتية من 
السهولة مبا كان ،وهو ما حرم  التالميذ  من 
العلمي  مستواهم  لتحسني  أخرة   فرصة  
خاصة  لقاعة  التربوية   املنشأة  تفتقر  كما 
فيها  يتناقشون  و  فيها  يجتمعون  باألساتذة 
اإلدارة  جتد  لم  ،إذ  تالميذهم  تهم  أمور  يف 
من حل لذلك سوى إقامة جدار يف منتصف 
الستغاللها  الدراسية   احلجرات  إحدى 
كقاعة لألساتذة و النصف الثاني  مت وضعه 
حتى  املؤسسة  تفتقر  .كما  دراسية  كقاعة 
والتالميذ  األساتذة  يستغلها  مكتبة  لوجود 

يعوضون بها عدم وجود شبكة إنترنت فيها  
أي  لها  يوجد  ال  األخيرة  هذه  حتى  لكن 
اخلاصة  القاعات  باملتوسطة  وتنعدم   ، أثر 
والوسائل املعتمدة يف تدريس مادتي العلوم 
الطبيعية و الفيزياء ما جعل أغلب التالميذ 
 ، املطلوب  بالشكل  الدروس  يفهمون  ال 
يقدر عددهم  والذي  املتوسطة  أساتذة  وقال 
الوسائل  هذه  غياب   ،أن  ب10أساتذة 
العلمي   التحصيل  مستوى  على  كثيرا  أثر 
لتالميذهم  ،والذين يحتلون أسفل الترتيب 
بني مؤسسات التعليم املتوسط يف الوادي .و 
أضافوا أن حتى رغبتهم يف مساعدة التالميذ 
من خالل تقدمي دروس دعم تطوعية ومجانية 
قد كبتت بسبب هذه النقائص التي مازالت 
مراسالتهم  رغم  للحل  طريقها  تعرفت  لم 

الكثيرة. من جهتهم أولياء تالميذ متوسطة 
احملتجني  االساتذة  ساندوا   ، الدويالت 
املؤسسة  يف  يحدث  ما  ،وعللوا  وقفتهم  يف 
التربوية إلى أسباب إدارية بحتة ، إذ وبعد 
6سنوات كانت عبارة عن ملحقة  ملتوسطة 
عاصمة البلدية بن قشة ،ولم تعد متوسطة 
مستقلة إال مع بداية املوسم الدراسي احلالي 
فقط .ما جعل املؤسسة التي يتمدرس بها 
أبناؤهم  تتخبط يف مشاكل عديدة و أبسط 
مثال على ذلك هو أن الفتة املتوسطة لم يتم 
 05 أكثر من  وضعها يف مدخلها رغم مرور 

شهور على الدخول املدرسي.
هذا ودعا سكان الدويالت والي الوالية  
ما  وتوفير  العاجل  للتدخل  التربية  ومدير 
ينقص املتوسطة املتواجدة يف منطقة نائية .

طالبوا والي الوادي ومدير التربية بالتدخل 

أساتذة متوسطة الدويالت ببن قشة 
يضربون عن العمل

الوادي
افتتاح مركز طلب تأشيرات تركية 
أفتتح قبل أيام مركز منح التأشيرة التركية يف مدينة الوادي 
وهي موجهة لفائدة سكان الواليات اجلنوبية  ما سيخفف من 
معاناة املئات مواطني اجلنوب .املركز املذكور الذي يتبع املصالح 
التركية بشكل كامل ،توكل كل استالم  للجمهورية  القنصلية 
كل عطلبات احلصول على التأشيرات بنوعيها السياحي واخلاص 
باألعمال للرعايا اجلزائريني املقيمني يف واليات اجلنوب ،ويكون 
الطلب مرفوقا بوثائق  معدودة ،على أن يتم تسليم التأشيرة يف 
رد  العظمى  الغالبية  يف  ،ويكون  أقصى  كحد  أيام   10 غضون 
مصالح قنصلية  تركيا باإليجاب  ، ويأتي اختيار مدينة الوادي 
كمقر ملنح التأشيرات وبحسب القائمني على املركز املذكور ،إلى 
احصائية قامت بها القنصلية العامة التركية والتي بينت العدد 
الكبير لطالبي تأشيرة الدخول لألراضي التركية من سكان والية 
الوادي  ،ليأتي قرار املصالح التركية بفتح مكتب يف مدينة األلف 
قبة وقبة ، يف إطار تذليل احلصول على تأشيرة تركيا ،ويتوقع 
ملفا   30 حدود  يف  طلبات  تلقي  املذكور  املرفق  على  القائمون 
مدينة  التركية يف  الفيزا  فتح مكتب احلصول على  ولقى  .هذا 
الوادي ترحيبا بني السكان خاصة وأن هذا األخير هو األول يف 

مدينة األلف قبة وقبة.
رشيد شويخ

برج باجي مختار
أزمة حادة في مادة الخبز 

أزمة  مختار  باجي  برج  املنتدبه  الوالية  األيام  هذه  تشهد 
حادة يف مادة اخلبز بسب الغياب الشبه الكلي لبعض  املخابز 
التي كانت تنشط داخل املقاطعة  وهذا ما أثار استياء، وتذمر 
املواطنني. وتعود أسباب هذه  األزمة  إلى غلق بعض أصحاب 
راحوا  الذين  املواطنني  أمام  إنذار  سابق  بدون  حملالتهم  املخابز 
يشترونها بأثمان مرتفعة وصلت إلى 20 دينار للخبزة الواحدة وهو 
نتيجة مضاربة بعض التجار أمام مرأى مديرية التجارة املنتدبة 
التي لم حترك ساكنا ملعاجلة هذه األزمة جدير بالذكر أن املقاطعة 
اإلدارية املذكورة حتتوي على الورق على أكثر من 36 مخبزة وعلى 
املواطن  6 مخابز التلبي حاجيات  أقل من  تنشط  الواقع  أرض 
لهذه املادة . هذا وقد حمل املواطنني املديريةالوصية التي تقف 
دور املتفرج. وأثار الكثير من التساؤالت عن غياب نشاط املخابز 
التي استفادت منها برج باجي مختار واملقدر عددها أكثر  من36 
مخبزة تستفيد من املازوت ومادة الفرينة املدعمة من طرف الدولة 
السكان  يطالب  الوضع  هذا  وأمام  كبيرة  وبكميات  15يوم  كل 
وعلى  احمللية  السلطات  وكافة  األولى  بالدرجة  التجارة  مديرية 
رأسها السيد الوالي, وكذلك املجلس الشعبي البلدي وأصحاب 
املخابز وكل من له عالقة بهذا املشكل التدخل السريع وإيجاد 

حلواًل جذرية لهذه األزمة والتي قد ينجر عنها مشاكل مختلفة
عبداهلل مجبري

أدرار
سكان قصر تالة بأوقروت 

يطالبون  بالتنمية 
تواجه بعض قصور دائرة أوقروت الواقعة شمال والية أدرار 
بنحو 160 كم جملة من املشاكل نغصت على الساكنة حياتهم 
العادية وذلك لغياب مظاهر للتنمية فيها مقارنة ببعض القصور 
املجاورة والقريبة من بلدية أوقروت وهذا ماأثار حفيظة املواطنني 
يف هذه األحياء كحي تالة وبوقمة .حيث يشتكي سكان هذه 
على  وخصوصا  العمومية  اإلنارة  غياب  من  املذكورة  األحياء 
مستوى الطريق املؤدي إلى البلدية وهذا مايشكل خطرا ومينعهم 
الصرف  مشاريع  من  إستفادتهم  عدم  أن  كما  ليال  التنقل  من 
الصحي جعل الكثير منهم يلجؤون إلى حفر املطمورات التقليدية 
التي باتت تهدد املارة زيادة على الكوراث البييئية احلاصلة جراء 
االنسدادات والروائح الكريهة ومن بني االنشغاالت التي يطالب 
بها شباب هذه املناطق مراكز للترفية على غرار املالعب الصغيرة 
حتى تتمكن هذه الفئة من ممارسة هواياتهم يف كرة القدم بدون 
الوضع  هذا  وأمام  البلدية.  مراكز  صوب  التنقل  مشقة  حتمل 
املشاريع  توزيع  يف  بالعدل  احملليني  املسؤولني  من  سكان  يطالب 
أحقية كل منطقة وضرورة اإلسراع,و تسجيل  التنموية حسب 
مشاريع جديدة تهم سكان هذه األحياء يف إطار املشاريع البلدية 

أو القطاعية.
عبداهلل مجبري 

بقيت حبرا على ورق
شباب سيدي عمران بالوادي يطالبون بتهيئة أراضيهم

طالب أكثر 250 شابا حازوا على عقود 
سيدي  ببلدية  فالحية  أرض  استغالل 
عمران  والي والية الوادي ،بالتدخل وتهيئة 
أراضيهم ومدها مبسالك فالحية ،و اجناز آبار 
من  يتمكنوا  حتى  ،وذلك  للسقي  ارتوازية 

الشروع يف استغالل أراضيهم.
الشباب،  هؤالء  من  عدد  أوضح  و 
نظر  يف  فهم   ، غامضا  بات  مصيرهم  أن 
فالحية  أراض  من  مستفيدون  السلطات 
وبالتالي مت شطبوا من قوائم البطالني  ،لكن 
على أرض الواقع مازالوا يف عداد البطالني، 
كونهم  مازالوا لم يستغلوا أرضهم حلد اآلن 
و ينتظرون استكمال الدولة ملسار مساعدتهم 
القطع  من  املستفيد  الشباب  وأشار   ،.
العاناتببلدية  محيط  يف  الفالحية  األرضية 
بعد  تبددت  أحالمهم  أن  عمران   سيدي 
أن تقرر ويف خطوة مفاجئة  جتميد البرنامج 
على  منه  استفادوا  أنهم  يفترض  الذي 
الواقع  أرض  على  يجسد  لم  لكن  الورق 

،وأشاروا أنهورغم مرور سنوات على قرارات 
الزراعية   املنطقة  تهيئة  يتم   لم  استفادتهم 
اذ   ، ،والتي تصل مساحاتها ل500هكتار 
على  ،استثمار  يستلزمه  ما  توفير  يتم   لم 
مازالوا  ،لشباب  الشاسعة  املساحة   هذا 
له  تعرضوا  ما  ووصفوا   ، طريقهم  بداية  يف 
عليهم  مارستها  والتي  القاتلة  بالبيروقراطية 
، بعض املصالح واملديريات ذات الصلة  يف 
مدينة الوادي والتي باتوا يقصدونها  بشكل 
استنزفت  واياب   ذهاب  رحلة  يف  اسبوعيا 
مدخرات  من  لديهم  ما  و  مجهوداتكم 
شباب  وشدد   . جدوى  دون  لكن  مالية 
يحصل  ملا  مستغربون  أنهم  عمران  سيدي 
املوجود  املداوالت  وأن محضر  لهم ،خاصة 
لدى املصالح املعنية من تقسيمة الفالحة أو 
الوثائق  تثبت  الفالحية ،و  املصالح  مديرية 
املذكورة أحقيتهم يف االستفادة من األراضي 
الفالحية مبعدل هكتارين لكل واحد منهم.
إلى ضرورة   ودعا شباب سيدي عمران 

تهيئة  خالل  من  مطلبهم  حتقيق   يتم  أن 
كامل  بشكل  وتسويته  العانات،  محيط 
املسالك  ربطه بشبكة من   ونهائي ، وكذا 
الفالحية  الكهرباء  توفير  إلى  اضافة  ،هذا 
وحفر أبار للسقي، و أبدوا  يف ذات السياق  
االنتاج  و  االستثمار  يف  الشديدة   رغبتهم 
كانت  ما  إذا  خاصة  الفالحي،  القطاع  يف 
شهد  الذي  امللف  ملعاجلة  فعلية  إرادة  هناك 
تعقيدات كثيرة  منذ سنوات دون حليذكر 
سيدي  بلدية  فالحي  من  العديد   ، أن 
عمران  بوالية الوادي،قد احتجوا قبل نحو 
10 أيام من هؤالء الذين استفادوا من عقود 
البرنامج  ضمن  وذلك  الفالحي،  االمتياز 
اخلماسي 2010 / 2014 من حصة وصلت 
تقع  والتي  هكتار،   500 لنحو  مساحتها 
استفاد  عمران،  بسيدي  العانات  مبحيط 
امتياز  عقود  على  حائزا  فالحا   250 منها 

للمطالبة بإيجاد حل ناجع ملشكلتهم .
رشيد شويخ 

أضرب، أمس األول الثالثاء ، أساتذة متوسطة الدويالت ببلدية بن قشة الحدودية والتابعة لوالية الوادي، وذلك احتجاجا على النقائص 
العديدة التي تشهدها مؤسستهم منذ سنوات ،ولم يتم تداركها من قبل الجهة الوصية رغم عشرات المراسالت.
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شكاوى  إثر  جاءا  القضية  حيثيات 
مواطنني  الشرطة من طرف  تلقتها مصالح 
داخل  من  السرقة  جلرمية  تعرضهم  حول 
ولواحق  مالية  مبالغ  استهدفت  مركباتهم 
الفرقة  عناصر  ليقوم   ، باملركبة  خاصة 
مالبسات  لكشف  حتقيق  بفتح  اجلنائية 
حتريات  بعد  متكنوا  حيث   ، اجلرائم  هذه 
األول  فيه  املشتبه  هوية  حتديد  من  حثيثة 
،مع وضع تشكيل أمني بالتنسيق مع باقي 
توقيفه  من  ،مكن  القضائية  الشرطة  فرق 
تلبس  حالة  يف  املاضي  األسبوع  أواخر 
بجرمية  مسكن   936 حي  شوارع  بأحد 
السرقة من داخل مركبة ، ليتم حتويله ملقر 
الشرطة  عناصر  إثرها  نفذ  ، حيث  الفرقة 
مكنت  العائلي  ملسكنه  تفتيش  عملية 
السيارات  لواحق  بعض  استرجاع  من 
من  خراطيش   03 إلى  إضافة   ، املسروقة 

ليستمر  مهلوس،  وقرص  احلية  الذخيرة 
جرائم  مالبسات  لكشف  معه  التحقيق 
بالفعل  اعترف  حيث   ، املرتكبة   السرقة 
شريكه  هوية  عن  كاشفا   ، إليه  املنسوب 
أوقف  والذي  سنة   51 العمر  من  البالغ 

إجراءات  ضدهما  لتستكمل   ، بدوره 
أمرت  التي  العدالة  أمام  وقدما  التحقيق 
بوضعهما رهن احلبس، كما مت إجناز إجراء 
قضائي منفصل بخصوص الذخيرة احلية و 

القرص املهلوس احملجوز.

معسكر
غاضبون يغلقون مقر بلدية حسين  
أقدم سكان بلدية حسني  بوالية معسكر  على غلق  مقر 
البلدي و منعوا« املير »من دخول مكتبه  يف  املجلس الشعبي 
املزرية   االجتماعية  االوضاع  نتيجة  جاءت  احتجاجية   وقفة 
املير  كونه عجز  التي يعيشونها. و شدد احملتجون على رحيل 
عن  حل مشاكلهم و اضفاء مشاريع من شانها ان حتسن من 
بعناصر  مرفقا  الدائرة   رئيس  حاول  فيما  املعيشية  وضعيتهم 

الدرك بتهدئة االوضاع  ولكنهم رفضوا  االنصياع لذلك.  .
و طالبوا احملتجون  برحيل املير أوال ثم تشكيل جلنة والئية  
لتحقيق و التحري عن إعداد القوائم  االسمية لإلعانات املالية 
اخلاصة بالدعم الريفي  باإلضافة الى ترميم املدارس االبتدائية  
و تهيئة الطرقات  و األرصفة كانت محل شبهة  وجب الوقوف 
التحري فيها  و النها تفتقر الى املقاييس و املواصفات  املعمول 

بها يف التشريع البلدي.
بهيجة بلعالم

تيزي وزو
توقيف سارق سطى على محل مجوهرات 
القت عناصر امن والية تيزي وزو القبض على  سارق محل 
مجوهراتي بوسط املدينة يف وقت وجيز، حسبما علم اليوم أمس 
ذات السلك األمني وأوضح املصدر بأنه وبناء على شكوى تقدم 
بها صاحب محل لبيع املجوهرات على مستوى األمن احلضري 
السابع بخصوص تعرضه للسرقة من قبل شخص يجهل هويته 
من داخل محله التجاري والتي متثلت يف سرقة سوار من املعدن 
وحتويله  السارق  إيقاف  مت  سنتيم   مليون   200 بقيمة  األصفر 
للمصلحة وبعد استكمال جميع  اإلجراءات القانونية مت إجناز 
السرقة من داخل محل  تهمة  فيه عن  للمشتبه  ملف قضائي 
جتاري )مجوهراتي( وإحالته على وكيل اجلمهورية لدى محكمة 

تيزي وزو مع إيداعه احلبس باملؤسسة العقابية بتيزي وزو
ا.اليان

البليدة
غلق 3 صيدليات ببوقرة

مؤخرا،  البليدة  بوالية  واإلسكان  الصحة  مديرة  أقدمت 
على غلق 3 صيدليات وديوان شبه طبي ، وتوجيه 15 إنذارا 
لصيادلة خواص ببلدية بوقرة بوالية البليدة، لم يحترموا قواعد 
النشاط ، على خلفية ارتكاب أصحابها جلملة من املخالفات ، 
وقفت عليها جلان املراقبة والتفتيش التابعة للمديرية ، منها عدم 
احترام سلسلة تخزين األدوية ، وعدم التقيد بالقائمة االسمية 
لألدوية الواجب بيعها ، وغياب الصيدلي املسول باحملل ، ومنع 
وجود  وكذا   ، الدخول  من  التفتيش  جلان  الصيدليات  بعض 
أدوية منتهية الصالحية غير موضوعة يف املكان املخصص لها ، 
العملية حسب مصدر مسؤول باملديرية متواصلة، ومن املنتظر 
يف  تنشط  عالج  وقاعات  صحية  مؤسسات  مراقبة  تشمل  أن 

القطاععلة مستوي مختلف بلديات الوالية.
أيوب بن تامون

البليدة
نحو إنجاز مركز طبي لألرامل 

واأليتام
مشروعا  البليدة،  بوالية  اليتيم«  كافل  جمعية«  أطلقت 
إلجناز مركز طبي واجتماعي لفائدة األرامل واأليتام ببلدية بني 
الوطني ،  املستوى  نوعه على  يعد األول من  املشروع  مراد ،  
وترفيهية  وتربوية  توفير خدمات صحية واجتماعية  ومن شأنه 

ورياضية.
رئيس اجلمعية أكد أنه خصص للمشروع غالفا ماليا بقيمة 
7 ماليير سنتيم ، وتراهن اجلمعية على دعم رجال األعمال، 
وكشف   ، شهرا   24 بعد  املشروع  إنهاء  أجل  من  واحملسنني 
رئيس اجلمعية أن املركز بعد االنتهاء من األشغال يضم عيادة 
طبية، وروضة أطفال وأقسام تربوية وقاعة ملمارسة الرياضة ، و 

فضاءات ترفيهية.
أيوب بن تامون   

معسكر 

 القبض على عصابة مختصة في سرقة المركبات

التابعة  اإلجرام  قمع  فرقة  متكنت 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
من  األخيرين  اليومني  خالل  بجاية  والية 
ترويج  يحترفون  أشخاص  خمسة  توقيف 
 38 و   24 بني  أعمارهم  تتراوح  املخدرات 
والية  من  ينحدرون  منهم  ثالثة  سنة، 
والبقية من مدينة بجاية، تفاصيل  مجاورة 
العملية جاءت بعد قيام عناصر الفرقة ليال 
املدينة  وشوارع  أحياء  عبر  مراقبة  بدوريات 
أين لفت إنتباههم ملركبة من نوع رونو حتمل 
ترقيم والية مجاورة تسير يف اإلجتاه املعاكس 

وعلى متنها 03 أشخاص ومبجرد مشاهدتهم 
كيس  برمي  أحدهم  قام  الشرطة  لعناصر 
حتت املركبة بغية التخلص منه، على إثرها 
وبعد  وتوقيفها  املركبة  إعتراض  مت  مباشرة 
ضبط  الذكر  السالف  الكيس  إسترجاع 
)كيف  املخدرات  من  صحيفتني  بداخله 
معالج( يقدر وزنها بـحوالي  190 غ ، كما 
بـ   يقدر  بحوزتهم  عثر  مالي  مبلغ  حجز  مت 
املشتبه  مع  التحقيق  ، عملية  72295 دج 
شخصني  هوية  معرفة  من  مكنت  فيهم 
املخدرات  بيعهم  يف  متورطني  آخرين 

مت  واللذان  بجاية  مدينة  من  واملنحدرين 
إنتهاء  بعد  لهما،  الترصد  بعد  توقيفهما 
املشتبه  ضد  جزائي  ملف  أجنز  التحقيق 
)كيف  املخدرات  قضية حيازة  فيهم ألجل 
الشراء قصد  بطريقة غير مشروعة،  معالج( 
والسمسرة  التسليم  احلصول،  البيع،  إعادة 
ومت  مشروعة،  غير  بطريقة  باملخدرات 
تقدميهم أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
بجاية املختص إقليميا أين صدر يف حقهم 

أمر إيداع.
 بـــلقاسم.ج

 بجاية 
 اإلطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية معسكر من توقيف شخصين يبلغان من العمر 47 و 51 
سنة بعد تورطهما في عدة جرائم سرقة من داخل مركبات .

القاطنة  العائالت  من  العديد  جددت 
بجاية،مطالبها  والية  جنوبي  باميزور  ببلدية 
اجتماعية  سكنات  على  احلصول  حول 
السلطات  األخيرة  هذه  طالبت  الئقة،حيث 
عن  الكشف  يف  التعجيل  بضرورة  احمللية 
املستفيدين  تضم  التي  اإلسمية  القائمة 
على  العمل  سكنات«السوسيال«،مع  من 
باتت  التي  الضيقة  السكنات  من  إخراجهم 
جدرانها. بني  واحدة  عائلة  من  أكثر  تضم 
من  البجاوية  األسر  من  الكثير  ضاقت 
سكنات  نحو  الترحيل  حول  املتكررة  الوعود 
الذين  الضيق،  سكان  منهم  الئقة،خاصة 
باتت  من«اآلمال«التي  استيائهم  عن  عبروا 

تتهرب  التي  احمللية،  السلطات  فيهم  تزرعها 
تاريخ  عن  الكشف  مسؤولية  من  مرة  كل  يف 
من  للمستفيدين  االسمية  القوائم  تعليق 
اميزرو  الصيغة.بلدية  هذه  من  السكنات 
يستعجل  من  العاصمة  بلديات  من  واحدة 
العديد من هؤالء  أين عبر  العملية،  سكانها 
االنتظار  من  تعبيرهم  حسب  تضررهم  عن 
خالل  حتولت  الضيق«التي  سكنات  داخل 
فيه  واصل  حسبما  األخيرة  القليلة  السنوات 
لهم،  بالنسبة  مراقد ضيقة  مجرد  إلى  هؤالء 
احلالة  األسر هذه  العديد من  استنكرت  أين 
سنوات،خاصة  منذ  يعايشونها  التي  املزرية 
هذه  يف  السكنات  على  احلصول  ملفات  وأن 

مصلحة  مستوى  على  وضعت  قد  الصيغ 
وقد  سنوات.هذا  منذ  االجتماعية  الشؤون 
أن  السكنات  هذه  قاطني  من  الكثير  عبر 
مشكل السكن قد حتول إلى هاجس بالنسبة 
لهم، خاصة وأن منهم من أُجبر على اخلروج 
إلى »الكراء«، بعد الزواج بسبب الضيق،وهو 
األمر الذي أثقل كاهلهم، األمر الذي ذهب 
إليه فريد الذي أكد بأنه يلجأ لالستدانة من 
أجل تسديد مصاريف كراء سكن يتكون من 
عن  متاما  استغنى  من  ومنهم  فقط،  غرفتني 
داخل  أعزبا  يعيش  أن  وفضل  الزواج،  فكرة 
القريب حسب  الفراج  السكنات منتظرا  هذه 
تعبيرهم.                                 بـــلقاسم.ج 

 بجابة 
طالبو السكن باميزور يستعجلون في ترحيلهم

شرقي  اإلثنني  سوق  بلدية  سكان  ينتظر 
أشهر،استالم  عدة  منذ  بجاية،  والية 
حاليا  إجنازه  يتم  الذي  سريرا   60 مستشفى 
على مستوى املنطقة،والذي من شأنه أن يضع 
للتنقل  يضطرون  الذين  السكان  ملعاناة  حدا 
بالبلديات  املتواجدة  الصحية  املؤسسات  إلى 
املجاورة من أجل إجراء العالج الالزم،وهو ما 
املصابني  خاصة  املرضى  معاناة  من  يضاعف 
استفادت  البلدية  أن  ورغم  باألمراضاملزمنة. 
جديدة،واملتمثلة  صحية  مؤسسة  إجناز  من 
التأخر  أن  سريرا،إال   60 ب  مستشفى  يف 

 95 بلغت حاليا  التي  إنهاء أشغال اإلجناز  يف 
باملائة، جعل السكان مبختلف القرى، يعّبرون 
املعنية  السلطات  ويناشدون  استيائهم،  عن 
املتبقية،خاصة  األشغال  إنهاء  يف  اإلسراع 
السلطات  إحلاح  رغم  بالتهيئة  تعلق  فيما 
اآلجال  يف  منها  االنتهاء  على  الوالئية 
القانونية.ويبدو أن توقف األشغال حاليا على 
السكان،يف  يقلق  بدأ  املستشفى  هذا  مستوى 
انتظار قرار املصالح الوالئية مواصلة األشغال.
ومع حلول كل موسم االصطياف الذي يعرف 

استقطاب آالف السياح

شواطئ  مختلف  يقصدون  الذين 
املتواجدة  الوحيدة  العالج  قاعة  الوالية،فإن 
باملنطقة والتي مت إجنازها منذ أكثر من عشرين 
اإلمكانيات  على  تتوفر  ال  أضحت  سنة، 
لها  تسمح  التي  الالزمة  واملادية  البشرية 
والكثافة  املواطنني  ملطالب  باالستجابة 
السكانية املعتبرة يف انتظار استالم مشروع هذا 
املستشفى،الذي سيضع حدا ملعاناة السكان، 
على  باملرضى  األحسن  بالتكفل  ويسمح 

مستوى البلديات الشرقية لوالية  بجاية.
بـــلقاسم.ج

بجاية
تأخر استالم مستشفى 60 سريرا بسوق االثنين



1السنة 01 - العدد 99 -اخلميس 05 جمادى  الثانية1441  هـ  - 30 جانفي2020م 1
أخبار الرياضات

 إشــــــهــــــــار
30-01-2020

كرة اليد/أولمبياد2020 )دورة تأهيلية(
 المنتخب الجزائري يستهل التصفيات أمام 

سلوفينيا يوم 17 أفريل 

الثالثة خالل يف كأس  املرتبة  احتل  الذي  اليد رجال  لكرة  اجلزائري  املنتخب  يستهل 
ألوملبياد2020  التأهيلية  الدورة  يناير(   16-26( بتونس  جرت  التي  لألمم2020-  افريقيا 
بطوكيو )24 يوليو/9 أغسطس( ضد منتخب سلوفينيا يوم 17 أبريل قبل مواجهة السويد )18 
أبريل( ثم أملانيا البلد املنظم يوم 19 أبريل.عقب هذه الدورة التي ستجري على شكل بطولة 

مصغرة, يتأهل املنتخبان األوالن ألوملبياد طوكيو2020-.
و كانت أملانيا قد احتلت املركز الرابع يف مونديال2019-, بينما جاء منتخبا سلوفينيا و 

السويد على التوالي يف املركزين الرابع و اخلامس يف بطولة أوروبا2020-.
األولى  أخريان جتري  تأهيليتان  دورتان  أبريل(  الفترة )17-19  و ستجري خالل نفس 
بالنرويج تضم منتخبات النرويج و البرازيل و الشيلي و كوريا اجلنوبية, و الثانية بفرنسا تضم 
منتخبات فرنسا و تونس و كرواتيا و البرتغال على أن يتأهل منتخبان عن كل مجموعة ملوعد 

طوكيو ليصل مجموع املنتخبات املشاركة يف دورة2020- بطوكيو 12 منتخبا.
للتذكير, تأهلت حتى اآلن ألوملبياد طوكيو ستة منتخبات و هي  اليابان )البلد املنظم(, 
الدامنارك )بطل العالم2019-(, إسبانيا )بطلة أوروبا 2020(, مصر )بطلة إفريقيا 2020(, 

األرجنتني )بطل أمريكا 2019( و البحرين املتأهلة عن منطقة آسيا.

مالكمة/ البطولة العربية لألشبال
 الجزائراالولى عربيًا بــ 12 ميدالية،  
توج املنتخب اجلزائري للمالكمة )رجال( بطال عربيا , بحصده ل12 ميدالية ) خمس 
ذهبيات, ثالث فضيات و اربع برونزيات( يف ختام البطولة العربية لألشبال )ذكور( املنظمة 

من 23 الى 29 يناير بالكويت.
فمن اصل ثمانية مالكمني  جزائريني بلغوا نهائيات املوعد العربي , متكن ممثلو اجلزائر 
من نيل  خمسة ميداليات ذهبية وثالث فضيات وانهوا  املنافسات يف املركز االول ) حسب 

الفرق( امام  مصر ) الوصيفة( وسوريا صاحب املرتبة الثالثة.
و كانت ميداليات املعدن النفيس من اجناز كل من:  سلطان لكعش  )48 كلغ(, يوسف 
بن مهني )50 كلغ( , عبد الرحمان لعمش  )52 كلغ( , عبد القادر ساملي )54 كلغ( و عبد 
القادر بن عيسى )56 كلغ(, فيما نال كل من : محمد مروان تواتي )60 كلغ(, محمد بن 

صوت )63 كلغ( - اسامة كانوني )75 كلغ(  ميداليات فضية.
واكتفى املالكمون,  فؤاد عيش ) 80 كلغ(, امين حسني ) 66 كلغ(, محمد كيبر ) 70 

كلغ( وانيس خليفة, بالبرونزية لكل واحد.
وشارك يف البطولة العربية , 13 مالكما من املنتخب الوطني لألشبال )ذكور(, بقيادة 

الطاقم الفني املتكون من ابراهيم كشيدة و ابراهيم حمداش.

اإلتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية تؤكد
يتوجب على كل رالي دولي االستجابة 

لدفتر شروط
شددت اإلحتادية اجلزائرية للرياضات امليكانيكية على أنه يتوجب على كل رالي دولي 

اإلستجابة لدفتر شروط يراعي قوانني ومصالح اجلزائر والرياضات  امليكانيكية اجلزائرية
تنظيم  أبدا يف  متانع  أنها ال  الوالئية تعلمهم  والرابطات  وراسلت اإلحتادية كل األندية 
رالي دولي باجلزائر لكن مع مراعاة التنسيق معها وفقا لدفتر شروط  يراعي قوانني مصالح 
اجلزائر والرياضات  امليكانيكية، وأحلت اإلحتادية عبر بيان لها بأن التنظيم للرالي  يتوجب 
بن حميش  أعلم  الصدد  هذا  ويف  عامليا،  به  معمول  هو  مثلما  قانونية  لضوابط  يخضع   ان 
رئيس اإلحتادية أُعلم السائقني وأسرة الرياضات امليكانيكية أنه ال بأس يف تنظيم رالي توارق 
يف اجلزائر، مؤكدا أنهم يجرون  حاليا مفاوضات مع شركة  A.M.A   إيفنت التي متثل 
الراعي الرسمي يف اجلزائر كما مت تسليمها دفتر شروط ينبغي التقيد به وهو إلزامي لتنشيط 
فعاليات الرالي، وختم البيان بالتأكيد على ان الهيئة الفديرالية تشجع على تنظيم  مثل هذه 

التظاهرات الرياضية
يذكر ان رالي توارق الذي نظم العام املاضي على مسافة 1500 كلم خاصة بسبع مراحل 
ثالث  بتاغيت وأربع ببني عباس حيث عرفت جناحا كبيرا جعل السائقني وعشاق اإلبحار 
يف صحراء اجلزائر  يبدون رغبتهم يف تنظيمه مرة ثانية خاصة مع الغاء رالي صحاري  الدولي 
2019 جراء الظرف اإلقتصادي الذي تعيشه اجلزائر، يف مقابل ذاك ترى اإلحتادية اجلزائرية 
للرياضات امليكانيكية أنها هي املخولة قانونا إلعطاء املوافقة على إقامة هذا الرالي  من خالل 

التنسيق معها من طرف مختلف الراليات.

السباحة إيمان زيتوني

 جد راضية بأدائي وسأعمل على 
التطور أكثر

الذي  املردود  على  راضية  جد  أنها  زيتوني  إميان  السباحة  أفادت 
مجموع  حصدت  حيث  احملققة  وبالنتائج  البطولة  هذه  خالل  قدمته 
الصدد  هذا  يف  وقالت  واملفتوح  الوسطيات  صنفي  لدى  ميدالية   25
بأن املستوى الفني للبطولة كان مرتفعا للغاية والتنافس بني السباحات 
شديدا مضيفة بأنها تعاملت بجدية تامة مع كل سباق وبكامل قدراتها 
الفنية مع تطبيق تعليمات املدرب، وتابعت بأنها كانت تطمح حلصد 10 
ذهبيات من أصل 10 سباقات متأسفة على تضييع سباق 400 متر أربع 
سباحات مؤكدة بأنها ستعمل على تطوير قدراتها يف هذا التخصص، 
وأبدت ابنة حي البريد املركزي بالعاصمة عزمية كبيرة ملواصلة اإلجتهاد 
ورفع عارضة التحديات مستقبال للمشاركة والتتويج مبعية الفريق الوطني 
خالل البطولة املغاربية للشباب باإلضافة إلى كسب احلد األدنى املؤهل 

لبطولة إفريقيا املفتوحة سيما يف تخصص 200 متر على الظهر.

القسم الوطني األول لكرة السلة سيدات
فوز المجمع البترولي على 
نادي كوسيدار بـ 66 لـ 43

على  السلة  لكرة  الببترولي  املجمع  تغلب 
نادي كوسيدار بنتيجة 66 لـ43 يف لقاء مقدم عن 
اجلولة التاسعة من املنافسة، و مت تقدمي هذه املباراة 
بسبب  السلة  لكرة  اجلزائرية  اإلحتادية  طرف  من 
الطبعة  يف  البترولي  املجمع  سيدات  مشاركة 
بإمارة  النسوية  لألندية  العربية  لأللعاب  اخلامسة 
املقررة  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الشارقة 
بني 2 و 12 فيفري املقبل، وهو األمر الذي جعل 
الطاقم الفني يستغل املباراة كمحطة حتصيرية يف 
إلى  للمنافسة اإلقليمية يشار  الوقت حتسبا  نفس 
يوم  مبرمج  اجلولة  هذه  مقابالت  بقية  إستكمال 

السبت القادم.

تهنئة 
عيد ميالد سعيد يا ايمان زميش على مرور 25 سنة 

من عمرك 27/01/1995
بوزيان من بشار  
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وفاق سطيف

الكوكي يؤكد جاهزية الفوارة 
لإلطاحــة بسوسطـــارة

وصف مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي 
تربص مدينة أليكانت اإلسبانية، بالناجح، 

بعد أن مّر يف ظروف جيدة، مع حتقيق 
األهداف املسطرة، خصوصا أن سلوك الالعبني 
كان مثاليا حسبه، مشيرا بأن املباراتني الوديتني 
اللتني خاضهما الفريق زادتا من نسبة النجاح، 

بعد تطبيق العمل املنجز وتصحيح األخطاء 
املرتكبة وتطرق املدرب بالتفصيل لبعض 

اجلوانب من التربص، أبرزها مبارتي إمييليك 
اإلكوادوري وكلوج الروماني، مؤكدا بأن الهزمية 
أو الفوز يف مباريات مماثلة، التهم كثيرا بقدر ما 
يهم تطبيق البرنامج املسطر، لكن باملقابل ثّمن 
نتيجة اللقاء األخير، لكونه أمام فريق محترف 

ومرموق يف بطولة أوروبية.
املدرب التونسي يف تقييمه لسيرورة 

التربص املمتد على مدار قرابة أسبوعني، قال 
بأن الفرصة كانت سانحة، لتقوية التالحم بني 
الالعبني، مع زيادة االنسجام بني اخلطوط الثالثة، مضيفا بأن األمر اإليجابي يف التربص، 
عدم تسجيل إصابات يف صفوف الالعبني، ماعدا تلك اخلفيفة التي تعرض لها رضواني.
وأردف نبيل الكوكي يف حديثه بالقول أن التشكيلة أضحت جاهزة ملباراة رفع الستار 
ملرحلة العودة أمام إحتاد العاصمة، لتحقيق الفوز واالرتقاء أكثر يف سلم الترتيب، معلقا 

بأن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة لكون االنطالقة اجليدة مهمة، داعيا اجلمهور للحضور 
بقوة ودعم الالعبني وختم كالمه بتقييم استقدامات فترة االنتقاالت الشتوية، كاشفا بأنه 
طلب من اإلدارة تدعيم التعداد بالعبني يقدمون اإلضافة، السيما يف خط الهجوم، وليس 

االستقدام الشكلي فقط، مضيفا بأنه سيراهن على الالعبني الشبان، مع منحهم الثقة 
والفرصة، إلبراز قدراتهم خالل مرحلة العودة.

شبيبة القبائل

الرئيــس مــالل علـى فوهـة بركـــان!

على  متردها  القبائل  شبيبة  جماهير  صعدت 
بعدما  مالل،  شريف  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
تيزي  والية  مقر  أمام  احتجاجية،  وقفة  نظمت 
وزو، تطالب فيها برحيله ورفع املئات من مشجعي 
تطالب مالل  القبائلي، الفتات وشعارات  النادي 
بالرحيل، بعدما ضاقوا ذرعا بتراجع نتائج النادي، 
إفريقيا  أبطال  دوري  يف  إجناز  حتقيق  يف  وفشله 
الوضعية  مسؤولية  الغاضب،  اجلمهور  وحمل 
للرئيس مالل  الشبيبة،  فيها  يتخبط  التي  السيئة 
دور  من  أُقصي  حيث  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء 
املجموعات قاريا، وأصبح بعيدا عن دائرة املنافسة 

بالوعود  ولم يف مالل  احمللي.  الدوري  لقب  على 
املاضي،  املوسم  نهاية  نفسه،  على  قطعها  التي 
املربع  إلى  والوصول  بالبطولة،  بالفوز  تعهد  حيث 
ليشعل  القارية،  املنافسة  يف  األقل  على  الذهبي 
بذلك ثورة الغضب...ويف سياق آخر عني االحتاد 
األفريقي لكرة القدم، احلكم الدولي املصري أمني 
محمد عمر إلدارة املباراة املقررة بني شبيبة القبائل 
والترجي التونسي، يف ختام دور املجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا، يوم السبت 1 فيفري املقبل ويشمل 
الطاقم املصري للمباراة، أيضا، املساعدين، أحمد 
توفيق ِطلب، ويوسف البوساطي وسبق ألمني عمر 

أن أدار للترجي مقابلتني يف تونس، خالل العامني 
والصفاقسي،  الساحلي،  النجم  ضد  املاضيني، 
بالدوري احمللي وكأس تونس، على الترتيب وجتدر 
ستكون  املقبل،  السبت  مباراة  أن  إلى  اإلشارة 
شكلية للفريقني مبا أن الترجي ضمن التأهل للدور 
فيما  الرابعة،  املجموعة  صدارة  يف  النهائي  ربع 
بعد  التأهل  يف  اجلزائري كل حظوظه  الفريق  فقد 
الهزمية األخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي )4-1(. 
قيادة  الزلفاني يف  يامن  التونسي  املدرب  وسيكون 
شبيبة القبائل الذي ينتظر أن تكون تشكيلته معززة 

بالالعب السابق للترجي أسامة الدراجي.

بقيادة  بجاية  ملولودية  الفني  الطاقم  يواصل 
املدرب كرمي ماروك، التحضير للمباراة القادمة أمام 
دفاع تاجنانت، مبلعب »الوحدة املغاربية«، بحضور 
التشكيلة  أن يشرف على  وُينتظر  الالعبني.  أغلب 
أّن  كما  لطرش.  الكرمي  عبد  املدرب  استقالة  بعد 
مدرب  باستقدام  له  ص  يرخَّ لم  البجاوي  الفريق 
ثالث، مثلما تنص عليه قوانني »الفاف« بعد أن مت 
استنفاد إجازتني من طرف كل من بوزيدي ولطرش 
وسبق أن صرح رئيس املكتب املسّير املؤقت محمد 
فيما  الفريق،  على  سيشرف  ماروك  بأن  يوبي، 
بالعمل  وردي،  مراد  الفني  املدير  إقناع  إلى  يسعى 
وضمان  املنتظرة،  النتائج  حتقيق  قصد  ماروك؛  مع 
حصة  وشهدت  الثانية  احملترفة  الرابطة  يف  البقاء 
يسعى  حيث  الالعبني،  أغلب  حضور  االستئناف 
املدرب ماروك إلى معاجلة بعض النقائص التي وقف 
عليها، وضمان اجلاهزية الالزمة للمباراة املقبلة أمام 
دفاع تاجنانت، التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة 
من  إيجابية  نتيجة  بتحقيق  املطالَبني  للبجاويني، 
على  واحلفاظ  احلمراء،  املنطقة  عن  االبتعاد  أجل 

نهاية  املسطر يف  الهدف  كامل حظوظهم يف حتقيق 
املوسم ومن جهتها، تسعى اإلدارة اجلديدة للفريق 
أجل  من  الالزمة،  املادية  الوسائل  كل  جتنيد  إلى 
حتفيز الالعبني على بذل مجهودات إضافية، حلصد 

أكبر عدد من النقاط خالل هذه املرحلة الثانية من 
البطولة وعلى صعيد آخر، قرر مدرب حراس املرمى 
سجل  فيما  الفريق،  مغادرة  تيفور،  احلليم  عبد 
احملضر البدني سليم زعبار عودته إلى الطاقم الفني.

مولودية بجاية

المـوب أمـام خيـار واحد ضد تاجنانـت

شباب بلوزداد

دوما يستحسن تأجيل مبـاراة 
الكابــا إلـى يـوم اإلثنيـن

أُجلت مباراة شباب بلوزداد أمام منافسه أهلي برج بوعريريج، يف إطار األسبوع األول 
من مرحلة العودة للرابطة احملترفة األولى رسميا، إلى يوم اإلثنني القادم بداية من الساعة 

الرابعة مساء بأرضية ميدان »20 أوت« بالعناصر وحسبما أكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم 
على موقعها الرسمي ، فقد كانت هذه املباراة مقررة يف البداية بعد غد السبت، قبل أن يتم 
تأجيلها إلى اإلثنني بسبب برمجة مباراة اجلولة السادسة من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، 

التي يستضيف فيها احتاد العاصمة منافسه نادي بيترو أتلتيكو األونغولي يوم السبت على 
ملعب 20 أوت، وقد أبدى مدرب السياربي ارتياحه لهذا القرار الذي مينحه املزيد من الوقت 

للتحضير اجليد للعب ضد فريقه السابق وعاد رفقاء الالعب نساخ إلى أجواء التحضيرات 
بعد استفادتهم من يومني راحة، حيث قرر الطاقم الفني للشباب وعلى رأسه املدرب فرانك 

دوما، رفع حجم العمل بإجراء حصتني يف اليوم؛ قصد حتسني اجلانب البدني لعناصر الفريق، 
وجتهيزهم جيدا للقاء املقبل ضد أهلي البرج وبشأن الالعب بوسليو، فإنه لم يتعاف من إصابته 

التي يعاني منها يف الركبة، وسيكون مجبرا على الركون للراحة ملدة أسبوع لتلقي العالج الالزم؛ 
ما يعني تضييعه املباراة االفتتاحية ملرحلة اإلياب من البطولة األولى احملترفة وعلى صعيد آخر، 

استدعى الناخب الوطني لفريق أقل من 17 سنة، 4 عناصر من فريق شباب بلوزداد؛ من 
أجل خوض التربص الذي سيقام بفندق »الفرسان«ببراقي والذي يدوم أربعة أيام وحسبما أكد 
احلساب الرسمي لنادي »العقيبة« على »فايسبوك«، فإن الالعبني املعنيني هم هنفوق فؤاد وبن 

منصور مروان وبن مشطة محمد إسالم وبالص إبراهيم.

مولودية وهران
شريــف الوزانـي يتراجــع 

عــن قــرار االستقالــة
قرر سي الطاهر الشريف الوزاني، املدير العام لنادي مولودية وهران، التراجع عن 

االستقالة التي تقدم بها قبل يومني، بسبب تعرضه لضغوطات كبيرة من أنصار النادي 
ومحيطه وأكد شريف الوزاني أنه وافق على العودة من جديد، بعد اجللسة التي جمعته قبل 
قليل مع مجموعة من أنصار املولودية وطالب أنصار النادي الوهراني، الوزاني بضرورة التراجع 
عن فكرة االنسحاب حفاظا على مصالح النادي، والضغط على السلطات احمللية، من أجل 

جلب شركة وطنية وأكد شريف الوزاني، عودته من جديد إلى منصبه، وتواجده يف تدريبات 
الفريق، يف إطار استعداده ألولى مباريات مرحلة اإلياب بالرابطة احملترفة األولى، أمام اجلار 
إحتاد بلعباس، السبت املقبل يف داربي الغرب...ويحتل مولودية وهران، املركز الثامن يف 
جدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، ويعول على انتفاضة قوية يف مرحلة اإلياب، 

الحتالل مرتبة مؤهلة خلوض منافسة دولية املوسم القادم.

طالب املدرب كرمي خودة العبيه بنسيان الفوز األخير احملقق على حساب 
نادي بارادو، والتفكير يف لقاء اجلولة املقبلة املبرمج عشية هذا السبت، أمام 
شبيبة الساورة، حيث يريد املعني من عناصره التركيز الالزم، وااللتزام ببرنامج 
يريدها  التي  اجلاهزية  ضمان  يتم  حتى  األسبوع،  لهذا  وضعه  الذي  العمل 
الرياضي القسنطيني إن ورقة خروج  النادي  للموعد سابق الذكر وقالت إدارة 
وصلت،  بنغازي،  أهلي  فريق  من  املستقدم  العريف  اهلل  عبد  األلعاب  صانع 
للمشاركة  مؤهال  سيكون  أنه  يعني  ما  القدم؛  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  إلى 
الساورة، عكس  أمام شبيبة  القادم  اللقاء  القسنطيني يف  الرياضي  النادي  مع 
زميله الهريش، الذي اليزال ينتظر وصول ورقة خروجه يف ظل تأخر إدارة أهلي 
طرابلس يف الرد على تسجيل الالعب يف نظام التحويالت الدولية؛ األمر الذي 
االحتادية  رئيس  مع  هاتفيا  يتحدث  رجراج،  رشيد  للشركة  العام  املدير  جعل 
الليبية ويف السياق نفسه، مت تأهيل احلارس شمس الدين رحماني املستقدم هو 
اآلخر خالل فترة االنتقاالت الشتوية األخيرة بصفة رسمية، بعد وصول ورقة 
خروجه من االحتاد السعودي لكرة القدم. كما أن اإلدارة سجلته يف اآلجال 
القانونية على مستوى نظام التحويالت الدولية، علما أن احلارس السابق مزيان 
فسخ عقده يف آخر يوم من »امليركاتو« بعد توقيع »بروتوكول« مع إدارة الشباب 
ملنحه مستحقاته كاملة، وهي القضية الشائكة التي ستعرف منعرجها األول 
يوم 28 فيفري املقبل، وتنتهي املهلة املتفق عليها لتسوية املستحقات وباشرت 
الذي  عيادة  بن  عقد  جتديد  يف  التفكير  القسنطيني  الرياضي  النادي  إدارة 
سينتهي يف الصائفة املقبلة، حيث سيبرمج رجراج ومجوج جلسة للتفاوض مع 
الالعب السابق الحتاد العاصمة يف الساعات القادمة يف ظل وجود عدة أندية 

تريد التعاقد معه بالنظر إلى املستويات الكبيرة التي يقدمها مدافع »السنافر«؛ 
خارجية  أندية  أطماع  محل  جعله  ما  البطولة؛  يف  أمين  ظهير  أفضل  بات  إذ 
أيضا، علما أن اإلدارة تفكر يف جتديد عقود بعض الركائز األخرى، يف صورة 

يطو وصاحلي وحداد.

شباب قسنطينة

تأهيل رحماني والعرفي للعب في مواجهة الساورة
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جنم  باليلي  يوسف  اجلزائري  الدولي  وجه 
عقب  الراقي  جلماهير  رسالة  جدة،  أهلي  فريق 
بهدف  الطاجيكي  دوشنبه  استقالل  على  الفوز 
أبطال  بدوري  املجموعات  لدور  والتأهل  نظيف، 
آسيا 2020 وقاد باليلي األهلي لدور املجموعات، 
القاتل  بالوقت  بهدف من ركلة جزاء نفذها مبهارة 
جائزة  وحصد  بجدة،  املشعة  اجلوهرة  ملعب  على 
يف  باليلي  يوسف  وقال  املباراة  يف  العب  أفضل 
بالفوز  »سعيد  املباراة:  عقب  صحفية  تصريحات 
للفريق،  رائع  أمر  وهذا  للمجموعات،  والتأهل 
أحداث  طوال  احملققة  األهداف  من  عددا  وأضعنا 
النادي  جلماهير  »أبارك  وأضاف:  الليلة«.  املباراة 
األهلي التأهل املستحق، والتواجد يف الدور املقبل 
من البطولة اآلسيوية، ونسعى لتقدمي األفضل فيما 
اجلزائري،  الدولي  الالعب  قرر  كما  قادم«.  هو 
يوسف باليلي، مواصلة املغامرة مع فريقه األهلي 
السعودي، إلى غاية نهاية املوسم، حيث سيفكر 

عندها يف مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل إلى أي 
فريق آخر.

من  العروض  بعض  باليلي  يوسف  تلقى 
فترة  السعودي، خالل  األهلي  فريقه  مغادرة  أجل 
لم تكن يف مستوى  أنها  إال  الشتوية،  االنتقاالت 
تطلعاته خاصة من الناحية الرياضية يف ظل تواضع 

مستوى األندية التي طلبته.
كان الالعب يريد االنتقال إلى فريق أوروبي 
إليها  ينتمي  التي  البطولة  يف  مكانة  على  ينافس 
وهو الشرط الذي لم يتوفر يف األندية التي طلبت 
الشتوية.   االنتقاالت  فترة  خالل  معه  التعاقد 
باليلي  يوسف  اجلزائري  الدولي  الالعب  اعتذر 
ِبلباقة وفّضل عدم اإلنتقال إلى فريق نيم الفرنسي 
يف سوق اإلنتقاالت الشتوية التي يسدل ستارها، 
يف  رغبته  باليلي  يوسف  اجلمعة...وأبدى  غدا 
مواصلة املغامرة الكروية مع فريقه األهلي السعودي 
عرض  بعد  األقل،  على  املقبل  الصيف  حتى 

كما  الفرنسي،  نيم  نادي  إدارة  قبل  من  استلمه 
فريق  أن  ومعلوم  الصحفية  التقارير  أحدث  ذكرته 
اجلزائري  الدولي  الالعب  صفوفه  يف  يضم  نيم 
ِبعقد  فرحات  الدين  زين  امليدان  متوسط  السابق 
30 من  وتنقضي يف  املاضي  الصيف  بدأت مدته 
جوان 2022 وهي نفس مدة عقد متوسط امليدان 
السعودي  األهلي  نادي  مع  باليلي  الهجومي 
ويتموقع فريق نيم أسفل جدول الترتيب يف املركز 
ستار  إسدال  17 جولة عن  قبل  األخير  وقبل   19
البطولة الفرنسية للقسم األول ما يعني أن الفريق 
مهّدد ِبالنزول إلى الدرجة الثانية، وهو سبب يكون 
قد دفع باليلي لرفض العرض املقدم له...ويبقى 
معروف  غير  أمرا  بالذات  الفترة  هذه  يف  املغادرة 
دفع  الذي  الرئيسي  الهدف  أن  خاصة  العواقب 
بانتظام  لعبه  هو عدم  املغادرة  للتفكير يف  الالعب 
فرصة  منح  يف  املدرب  رغبة  بسبب  فريقه  مع 

لالعبني آخرين .

أصبح اجلزائري يوسف عطال ضمن قائمة الالعبني املطلوبني من قبل 
نادي إشبيلية اإلسباني يف امليركاتو الصيفي املقبل وفقا لتقارير صحفية 

إسبانية، ويأتي اهتمام مسؤولي النادي األندلسي باملدافع اجلزائري سعيا 
منهم لتعزيز هذه اجلهة من الدفاع خلالفة الدولي اإلسباني خيسوس نافاس 

34 سنة، الذي لعب أغلب مشواره الكروي مهاجما أمين قبل أن يتحول 
إلى مدافع أمين مع مدرب إشبيلية اجلديد لوبيتيغي هذا املوسم...من جهة 
أخرى، كشفت تقارير إعالمية فرنسية إن خريج أكادميية نادي بارادو خرج 

من حسابات نادي باريس سان جيرمان، بعد أن كان مرشحا لالنضمام إليه، 
بسبب االنقسام املتواجد داخل إدارة النادي بخصوص ضمه من عدمه، 
وأشارت نفس املصادر إلى أن املدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسي، 

البرازيلي ليوناردو، حتفظ على نقاط ضعف الالعب اجلزائري الدفاعية، حيث 
يرى بأنه يندفع كثيرا إلى الهجوم ويترك فراغات كبيرة يف اجلهة اليمنى، 
كما أنه أقوى هجوميا منه دفاعيا، ما جعل البياسجي يبحث عن العب 

آخر ألنه يحتاج إلى مدافع قوي مادام أنه ميلك أرمادة من املهاجمني األقوياء 
وكان عطال قد تألق بشكل كبير يف جتربته الفرنسية مع نادي نيس، ما جعله 

محل متابعة من قبل عدد كبير من األندية األوروبية، وميلك يوسف عطال 
يف رصيده 44 مباراة بقميص نادي اجلنوب الفرنسي سجل فيها 7 أهداف 

وأهدى 3 متريرات حاسمة.. 

وفقا لتقارير صحفية إسبانية

عطـــال علـــــى رادار األندلـــس

لمدة موسم ونصف الموسم

اتـــحاد تطاويــن 
يضـم ريـاض كنيـش

أعلن احتاد تطاوين، 
ضم املدافع اجلزائري رياض 
كنيش، ملدة موسم ونصف.

وكان كنيش )26 عاما( 
قد لعب سابقا الحتاد احلراش 

والقادسية الكويتي ووفاق 
سطيف ومولدية العاصمة 
وجتدر اإلشارة إلى أن احتاد 

تطاوين، انتدب العب فريق 
وفاق سطيف وائل حريكاش 
)21 عاما(، أمس اإلثنني، 

بعقد ملدة موسم ونصف 
كما وقع النادي، األسبوع 
املاضي، مع اجلزائري عبد 
العزيز القشي، ملدة موسم 
ونصف، قادما من العدالة 

السعودي.

في رابطة أبطال أسيا

براهيمــي ينهــار أمـام 
استقـــالل طهــــران

تسبب النجم الدولي 
اجلزائري »ياسني براهيمي« 

يف توديع فريقه »الريان« 
القطري ملنافسة كأس 
رابطة أبطال أسيا...

زمالء األسمر اجلزائري  
انهزموا على أرضية ميدانهم 
بخماسية كاملة دون رد ضد 

الضيف إستقالل طهران 
اإليراني حلساب الدور 
اإلقصائي وكان اجلناح 

اجلزائري سببا رئيسيا يف 
تلقي الريان للهدف الثاني 

يف الدقيقة 40 بعد تضييعه 
للكرة يف وسط امليدان هذا 
كما ضيع العب اخلضر 

الكرة 25 مرة خالل املباراة 
ما جعل اجلميع يطرح 

العديد من التساؤالت عن 
سبب تراجع أداء براهيمي.

قبل إسدال ستار الميركاتو الشتوي

 سليمانــي عـلى بعد خطـوة
 من العودة لبالد الضبـاب

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن 
رغبة اجلزائري إسالم سليماني، مهاجم 
ليستر سيتي املعار إلى موناكو، تقربه من 
االنتقال إلى مانشستر يونايتد وسبق أن 
أشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد، 
يدرس احلصول على خدمات سليماني 
على سبيل اإلعارة، حتى نهاية املوسم 

ووفًقا لشبكة »سكاي سبورتس«، 
فإن رغبة سليماني هي إنهاء إعارته 

مع موناكو، والعودة للعب يف الدوري 
اإلجنليزي املمتاز، ما يدعم انتقال املهاجم 

اجلزائري إلى الشياطني احلمر وأوضحت 
الشبكة أن أستون فيال يراقب الوضع 

أيضا، بعدما استفسر يف وقت سابق عن 
الصفقة، وعلم أن هناك مفاوضات معقدة 

بني موناكو وليستر سيتي.
وشددت على أنه ال يوجد بند يف 

عقد سليماني مع موناكو، يسمح له 
باملغادرة قبل نهاية املوسم، وبالتالي فإن 
النادي الفرنسي سيطلب تعويًضا مالًيا، 
للسماح برحيل الالعب...ويف سياق 

ذي صلة تعجب الكثير من اجلزائريني من احلقد الذي يكنه البعض إلى كل ما هو جزائري، 
عندما وجه العب املنتخب الفرنسي األسبق كريستوف دوغاري سهامه صوب العب اخلضر يف 

حصته »تيم دوغاري« التي تبث على قناة »أر. أم. سي« حني تساءل عن املعايير التي يعمل 
بها ناديا توتنهام ومانشيستر يونايتيد اللذان دخال يف اتصاالت جد متقدمة مع مناجير سليماني 

النتدابه، يف حني أن بطل العالم الفرنسي أولفييه جيرو لم يجد فريقا بعد لضمه، لكنه يبدو أنه 
قد تناسى أنه أشاد بإمكانيات اجلزائري يف نهاية كل أسبوع يف ذات احلصة، وأن إحصائيات 

سليماني أبهرت اجلميع يف حني أن الكل يتساءل عن دور جيرو يف شيلسي ويف منتخب فرنسا، 
خصوصا أنه لم يسجل ولم يقدم أي متريرة حاسمة مع فريقه منذ انطالق املوسم.

مفضال البقاء مع األهلي السعودي

باليلــي يرفــض نيــم الفرنســـي!

بعد تلقى هدف في الرمق األخير

بن شيخة يتحسر على ضياع الفوز أمام آسفي
حتسر عبداحلق بن شيخة مدرب مولودية وجدة على الطريقة التي ضاع بها 

الفوز أمام أوملبيك آسفي، يف املباراة التي انتهت بالتعادل )2/2( يف الدوري 
املغربي وأكد بن شيخة: »كنا نسير يف الطريق للفوز بالنقاط الثالث، مع 

األسف تلقى مرمانا هدفا من ركلة جزاء يف الوقت بدل الضائع«. وزاد: »ال 
أعرف سبب قيام العب فريقي بلمس الكرة بيده يف مربع العمليات، مثل هذه 
األخطاء ال ميكن أن ترتكب يف تلك املنطقة، أعتقد أن ذلك راجع لقلة اخلبرة« 
وأضاف أنه لم يطلب من العبيه التراجع، بعد أن سجل فريقه الهدف الثاني 

وأشار: »اتفقنا على تقدمي عرض مميز، لكن من الواضح أن العبي فريقي حاولوا 
تأمني الفوز بالدفاع« وأكمل: »قمت بتغييرين اضطرارين أربكا حساباتنا، على 

العموم تبقى نقطة التعادل إيجابية، والالعبون قاموا مبجهود كبير«.
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مع  تعاقده  اإليطالي  ميالن  إنتر  نادي  رسم 
صانع لعب الدامنارك كريستيان إريكسن، قادما 
أعوام  أربعة  ملدة  اإلجنليزي  هوتسبير  توتنهام  من 
توتنهام  مع  إريكسن  عقد  وكان  العام  ونصف 
بشدة  مستواه  وتراجع  املقبل،  جوان  يف  ينتهي 
أكبر  من  واحدة  يف  ينتقل  أن  قبل  املوسم،  هذا 
وطار  اآلن  الشتوية حتى  االنتقاالت  فترة  صفقات 
إريكسن )27 عاما( من لندن إلى ميالنو أمس االثنني 
إلجراء الفحص الطبي، وتلقى هناك حتية كبيرة من مشجعي 
الفريق اإليطالي يف املستشفى يف روتسانو ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل املالية، 
لكن تقارير صحفية ذكرت أن الصفقة قيمتها عشرون مليون يورو وأحرز إريكسن 51 
هدفا، وصنع 62 يف الدوري اإلجنليزي املمتاز منذ انضمامه للنادي اللندني قادما 
التأهل لنهائي دوري أبطال  النادي على  2013، وساعد  من أياكس أمستردام يف 
أوروبا ألول مرة يف تاريخه املوسم املاضي لكن جماهير توتنهام انقلبت على الالعب 

الدامناركي هذا املوسم بسبب مستواه املتراجع ورغبته يف ترك النادي.

بعد استهجان تعليقاته

غوارديوال يتراجع عن إثارة 
غضب جماهير السيتي

ق.ر

بيب  سيتي  مانشستر  قال مدرب 
غضب  إثارة  ينوي  يكن  لم  غوارديوال إنه 
يف  حضورهم  انتقد  عندما  فريقه  مشجعي 
على  األخير  الفوز  خالل  االحتاد،  ملعب 
الكأس  مسابقة  يف  املاضي  األحد  فولهام 
لهم  يتسع  متفرج  ألف   55 أصل  ومن 
ألف متفرج خالل   39 امللعب، حضر نحو 
الفوز على فولهام -4صفر يف دور الـ16 من 

املباراة  بعد  غوارديوال  وقال  االحتاد  كأس 
املقبلة  املباراة  وآمل يف  احلافز جيدا،  »كان 
يكون  وأن  جماهيرنا  حضور  يونايتد  ضد 
ممتلئا.  يكن  وأضاف »لم  ممتلئا«.  امللعب 
تصريحات  وقوبلت  ملاذا..«.  أعرف  ال 
غوارديوال برفض من طرف بعض جماهير 
رابطة  رئيس  وقال  سيتي،  مانشستر 
يشعر  إنه  باركر  كيفني  النادي  مشجعي 
املدرب  تصريحات  من  كبيرة  أمل  بخيبة 
غير  غوارديوال  أن  باركر  وأكد  اإلسباني 

فريقه،  ملشجعي  املادي  الوضع  على  مطلع 
وقال إن جماهير النادي من الطبقة العاملة 
وينفقون الكثير من املال على كرة القدم ورد 
التصريحات  تلك  على  اإلسباني  املدرب 
وقال »أتفهم املشجعني... لم يكن بنيتي 
أبدا اإلساءة إليهم...من اجلميل أن يكون 
لدينا جماهير هنا. أنا ممنت دوما لدعمهم«. 
اليوم  وحتى  هنا  وصولي  وأضاف »منذ 
ورؤية  جيدا  للعب  القتال  أريد  األخير، 

ملعب االحتاد ممتلئا يف كل مباراة«.

من  عدد  مع  خانقة  أزمة  جيرمان  سان  باريس  إدارة  تعيش 
جنوم الفريق، الذين تنتهي عقودهم بنهاية املوسم اجلاري وتتشعب 
جنوم  مع  وقسوتها  لالعبني،  الباريسية  اإلدارة  جتاهل  بني  األزمة 
آخرين، واملماطلة يف حسم مصير فئة ثالثة وهذا رغم أن جميعهم، 
بإمكانهم االستفادة من القانون املعروف إعالميا بـ«قانون بوسمان«، 
الذي مينح الالعبني احلق يف التفاوض مع أندية أخرى، لالنتقال 
إليها قبل 6 أشهر من نهاية العقود ويحتمي بهذا القانون 5 من جنوم 
العمالق الباريسي، يأتي على رأسهم إدينسون كافاني، الهداف 

التاريخي للفريق.
عن  وإبعاده  كافاني،  بتجميد  النادي  مسؤولو  يكتف  ولم 
املشاركة يف املباريات، رمبا ملعاقبته على إبداء رغبته يف الرحيل إلى 
أتلتيكو مدريد، لدرجة دفعت والده للقول »باريس يخشى انتقال 
ابني إلى أتلتيكو، حيث يريد تفادي مواجهته بدوري األبطال« فقد 
أتلتيكو  مع  التفاوض  يف  كثيرا  املماطلة  جيرمان  سان  إدارة  قررت 
رفع  اإلسباني  النادي  أن  رغم  عرض،  من  أكثر  ورفض  مدريد، 
املقابل املالي، من 10 إلى 15 مليون يورو وال يرى النادي الفرنسي، 
أن هذا املبلغ يليق بقيمة كافاني، لكنه يتناسى أن الالعب ميكنه 
االنتقال إلى أي ناد مجانا، بعد 5 أشهر من اآلن كما صرخ وكيل 
وجه  يف  بقوة  جيرمان،  سان  باريس  قائد  سيلفا،  تياغو  أعمال 
اإلدارة، قائال إنه يرفض »التسول« لعقد جلسة مع ليوناردو، املدير 
سيلفا  وكيل  وهدد  التي جتمعهما  الصداقة  رغم عالقة  الرياضي، 
وحتدث  موقفه،  جيرمان  سان  باريس  يحسم  لم  إذا  قرار،  باتخاذ 
أساسيا يف خطط  وكونه عنصرا  )تياغو(  رمبا ألهمية  قوية،  بلهجة 
الذي خسر  للفريق، بعكس كافاني  الفني  املدير  توخيل،  توماس 

ومياطل  اجلاري  املوسم  بداية  منذ  األساسي،  التشكيل  يف  مكانه 
يوفنتوس،  مع  تبادلية  إمتام صفقة  يف  جيرمان،  سان  باريس  أيضا 
ليفني  األيسر  الظهير  ترك  مقابل  تشيليو،  دي  ماتيا  مدافعه  لضم 
كورزاوا وينتهي تعاقد كورزاوا أيضا بنهاية املوسم اجلاري، وال يعد 
ركيزة أساسية لدى توخيل، الذي يعتمد بشكل أكبر على الثنائي 
خوان بيرنات وعبدو ديالو وكذلك الظهير األمين البلجيكي، توماس 
الشتوية، حلسم  االنتقاالت  فترة  انتهاء  بانتظار  أنه  أعلن  مونييه، 
موقفه من جتديد التعاقد ولم يجد حرجا يف إعالن أنه »ليس أولوية 
لدى إدارة النادي، التي تنهي ملفات أخرى يف ميركاتو الشتاء«، 
يبقى  املقابل،  للفريق يف  العناصر األساسية  وذلك رغم كونه من 
املهاجم الكاميروني تشوبو موتينغ خارج األضواء، وال ميثل عبئا، 
ألنه وافق منذ البداية على دور »البديل«، الذي يتم الدفع به عند 
إصابة أي من جنوم اخلط األمامي ولم يكن بإمكانه رفض خطوة، 
بها  أن يستمتع  ويحاول  الكروية،  األكبر واألشهر يف مسيرته  هي 

آلخر 6 أشهر يف عقده.

أزمة في باريس

قانون بوسمان يحاصر سان جيرمان

من أياكس أمستردام
برشلونة يستبدل مورينو بصفقة صربية

كشف تقرير صحفي، أن برشلونة استقر على هدفه اجلديد لدعم الهجوم، خالل امليركاتو الشتوي اجلاري وكان النادي الكتالوني، قد أوقف 

مفاوضات ضم رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، بعد رفض شروط اخلفافيش إلبرام الصفقة. ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن هدف 

برشلونة اجلديد هو الصربي دوسان تاديتش، مهاجم أياكس أمستردام وأشارت إلى أن برشلونة تواصل بالفعل مع ممثلي تاديتش من قبل، وأخبرهم 

برغبة النادي يف ضم الالعب حال فشل صفقة رودريجو وأوضحت أن العالقات اجليدة بني برشلونة وأياكس، باإلضافة إلى خروج األخير من دوري 

أبطال أوروبا قد يعجالن من حسم الصفقة وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن وكالء تاديتش قد يسافرون، إلى برشلونة.

بعد الخروج من كأس فرنسا
خيبات نادي موناكو تتواصل 

تفاقمت أزمة موناكو بعد الهزمية 0-1 أمام سانت إيتيان، يف ثالث خسارة حتت قيادة 
املدرب اجلديد روبرت مورينو، ليودع كأس فرنسا، من دور الـ 16 وحقق سانت إيتان الفوز 
بفضل هدف دينيس بواجنا يف الشوط األول ليخرج موناكو من مسابقتي الكأس احملليتني 
كما أنه ميلك فرصة ضعيفة يف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل وتولى مورينو 
قيادة موناكو بعد إقالة ليوناردو جاردمي يف فترة توقف منتصف املوسم لكن املدرب اجلديد 
عانى ملنح دفعة لناديه رغم التعادل املثير 3-3 مع باريس سان جيرمان متصدر الدوري هذا 
الشهر وخسر موناكو آخر مباراتني يف الدوري، حيث سقط 1-4 أمام سان جيرمان ثم تعثر 
بنتيجة 1-3 على أرضه أمام ستراسبورج، ليقبع باملركز 13 وبفارق 8 نقاط عن املراكز املؤهلة 
لدوري األبطال وأطاح بلفور، املنتمي لدوري الدرجة الرابعة، مبنافسه مونبلييه بعد الفوز 
4-5 بركالت الترجيح يف أكبر مفاجأة بالكأس فيما صعد ستاد رين على حساب أجنيه يف 

مباراة بني فريقني من دوري األضواء.

جيانلويجي بوفون )حارس يوفنتوس(:
» خسرنا في سان باولو ألننا قللنا من شأن نابولي«

علق جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، على 
خسارة فريقه أمام نابولي بنتيجة 2-1، يف اجلولة 
يف  بوفون،  وقال  اإليطالي  الدوري  من  الـ21 
تصريحات لقناة »سكاي سبورت إيطاليا«: »لقد 
كانت هزمية سيئة بالتأكيد. كنا نستطيع فعل ما 
هو أفضل وكان ينبغي علينا ذلك«. وأضاف: 
»هناك حاجة إلى تلك اخلطوات السلبية، كي 
وعدم  والتواضع،  باجلوع  للشعور  الفريق  يعود 

محسوم«.وتابع:  أنه  على  شيء  أي  إلى  النظر 
أزمة. كنا  يواجه  نابولي، ألنه  قللنا من شأن  »رمبا 

اخلسارة«.  حالة  يف  حتى  القمة  يف  سنظل  أننا  نعلم 
وأمت: »إذا كانت هذه املباراة حاسمة، فأنا متأكد من أننا 

كنا سنفوز. كان الفريق يف حاجة إلى املزيد من احلدة أثناء املواجهة«....يذكر أن 
يوفنتوس يحتل صدارة الدوري اإليطالي برصيد 51 نقطة، مبتعدا بـ3 نقاط عن إنتر 

ميالن صاحب املركز الثاني.

بعد 458 مباراة وتسجيل 152 هدفا
مرعب حراس البوندسليغا السابق يعلن 

االعتزال
اللعبة بشكل فوري  للدوري األملاني اعتزال  السابق  الهداف  أليكس ماير  قرر 
»بيلد«  لصحيفتي  ماير  وقال  املالعب  يف  سنة   20 نحو  استمرت  مسيرة  بعد 
و«شبورت بيلد« : »هذا هو األمر أنا أعتزل«. وشارك ماير »37 سنة« يف 458 مباراة 
وسجل 152 هدفا على مدار 19 سنة، عبر أندية سانت باولي وهامبورج وأينتراخت 
من  سابق  وقت  حتى  بعقد  معه  يرتبط  كان  الذي  واندرز  وسيدني  فرانكفورت، 
الشهر اجلاري وعاش ماير أفضل حلظات مسيرته مع فرانكفورت بني عامي 2004 
و2018 حيث كان معشوقا للجماهير التي كانت تطلق عليه »إله كرة القدم« ونال 
ماير:  وقال  هدفا   19 برصيد   ،2014-2015 موسم  يف  البوندسليغا  هداف  لقب 
»أشعر ببعض احلزن ال ميكنني بعد اآلن القيام مبا كنت أفعله وأحبه ملدة 19 سنة، 
لكني مرتاح ألنني أخيرا سأمتكن من فعل أي شيء أريده، أن أخرج لوقت متأخر، 

أشاهد كرة القدم كمشجع اعتيادي«.
وأملح ماير إلى رغبته يف احلصول على رخصة تدريب، وأنه سيلتقي مسؤولي 
بناء على  املناصب،  أحد  إمكانية حصوله على  ملناقشة  املقبل  الشهر  فرانكفورت 

الوعد الذي تلقاه من النادي يف 2018، عندما لم يجدد عقده.

لمدة أربعة أعوام ونصف العام
إريكسن.. غازل الميرنغي ورحل مضطرا 

إلى إنتر ميالن
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خبراء:

الفلسطينيون أمام تحديات جديدة 
لمواجهة »صفقة القرن«

وكالة األناضول

املصري،  هاني  الفلسطيني  البارز  اخلبير  وقال 
مبدينة  مكتبه  يف  األناضول،  وكالة  مع  حوار  يف 
اخلطة  مواجهة  إن  العربية،  الضفة  وسط  اهلل،  رام 
للتعامل  جديدة«،  رؤية  »بلورة  يستوجب  األمريكية 
الرؤى  عن  والتوقف  واملستجدات،  األحداث  مع 
القدمية. ويترأس املصري، املركز الفلسطيني ألبحاث 
السياسات والدراسات االستراتيجية »مسارات«، يف 

مدينة رام اهلل بالضفة الغربية.
مواجهة  مستلزمات  »أهم  املصري  ويضيف   
القدمية  الرؤى  جديدة،  رؤية  بلورة  هي  الصفقة، 
مسدود«.  لطريق  وصلت  القدمية  واالستراتيجيات 
أن  اجلديدة  الرؤى  تستوعب  أن  »يجب  ويضيف 
وأرض  واحدة،  وقضية  واحد،  شعب  الفلسطينيني 
كما  واحد«.  استعماري  مشروع  ويواجهون  واحدة، 
»ال  أنه  تستوعب  أن  اجلديدة  الرؤية  على  يجب 
يوجد حل تسوية أو سلمي على األبواب«. وأكمل 
»نحن بحاجة إلى تغيير موازين القوى، حتى نفرض 
لالستجابة  العالم  وإجبار  احلقوق،  االحتالل  على 
بالسياسات  نستمر  أن  ميكن  »ال  وتابع  للمطالب«. 
جديدة،  نتائج  ونتوقع  ذاتها  واألدوات  السابقة، 
نحن بحاحة لتغير جذري كلما كان أسرع كلما كان 
أفضل«. ويؤكد املصري، أن الشعب الفلسطيني قادر 
»القضية  مضيفا  القرن،  وإفشال صفقة  إحباط  على 
الفلسطينية، ما تزال حية بعد 100 عام من الصراع، 
وميكن أن تبقى حية، لكن هذا بحاجة ملستلزمات«. 
مساء  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  وعرض 
على  املزعومة،  القرن  صفقة  تفاصيل  الثالثاء، 
وزعيم  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
املعارضة بيني غانتس، يف لقاءين منفصلني بالبيت 
تدعي  خطة  هي  املزعومة،  القرن  وصفقة  األبيض. 
أن  دون  الفلسطينية،  القضية  لتسوية  أنها  واشنطن 
بها  املعترف  حقوقهم  كامل  للفلسطينيني  تعطي 
دوليا. وتقترح الصفقة املزعومة، وفق مصادر صحفية 

إسرائيلية، إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي 
الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية إلسرائيل، 
وتابع  الفلسطينيني.  الالجئني  مشكلة  حل  وجتاهل 
وما  عامني،  منذ  بالتطبيق  بدأت  »الصفقة  املصري 
يجري تتويج ومتهيد للمراحل الالحقة التي تستهدف 

القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها«.

الوحدة الفلسطينية كلمة السر
ويؤكد املصري، أن من أهم مستلزمات مواجهة 
اخلطة األمريكية، هو حتقيق الوحدة الوطنية. ويضيف 
»يجب إنهاء االنقسام الفلسطيني، أي شعب يتعرض 
بغض  طبيعي،  فعل  رد  وهذا  قواه،  تتوحد  خلطر، 
النظر أن اخلالفات كبيرة، لكن هناك قواسم مشتركة 
ومخاطر مشتركة، االحتالل ال مييز بني فتح وحماس 
وفلسطني وآخر«. وأكمل »الوحدة كلمة السر، التي 
من خاللها ميكن قلب الطاولة كليا«. وقال »لو عقد 
الفلسطينية  الفصائل  مستوى  على  واحد  اجتماع 
كافة، يتبنى فيه استراتيجية جديدة، عندها سيدرك 

سيكون  الفلسطيني  الفعل  رد  أن  وإسرائيل  العالم 
مختلفا ومؤثرا عما كان بالسابق«.

غير  االحتمال  هذا  اآلن  »حتى  قائال  واستدرك 
إلى  وأشار  عاجال«.  أم  أجال  سيأتي  لكنه  متوقع، 
عربية  أطراف  من  تواطؤ  وجود  تستغل  إسرائيل  أن 
ببعض  العاملي  االنشغال  إلى  باإلضافة  يسمها،  لم 
ممكن  عدد  أكبر  لتحقيق  فرصة  يخلق  مما  القضايا، 
من أهدافها. ويضيف »تراهن الواليات املتحدة على 
ردود الفعل الفلسطينية البادرة والضعيفة والعاجزة«. 
وقال »إسرائيل ال تريد سالما، هم يخططون ملراحل 
جديدة يف الصراع، تتمثل بتفريغ األرض من السكان 
املخطط  ولكن  للتخويف  ليس  هذا  وتهجيرهم، 
تنتظر  وقد  مراحل،  على  يطبق  واضح  االستعماري 
قضت  التي  إسرائيل،  أن  وأكد  عاما«.   20 املرحلة 
منوذج  أيضا  تريد  ال  الدولتني«،  »حل  خيار  على 
بال  نقية  دولة  يريدون   « مضيفا  الواحدة«،  »الدولة 

عرب«. 
متغيرات

املرحلة  تشهد  أن  الفلسطيني  اخلبير  ويتوقع 
متغيرات  الصفقة،  عن  اإلعالن  بعد  ما  القادمة 
ومواجهات. وقال »قد يحدث هبات شعبية كمقدمة 
النتفاضة، الشعب الفلسطيني هو من ينقذ القضية 
ومخاطر  إجراءات  أي  إن  وأضاف  الفلسطينية«. 
لن  خطورتها  رغم  الفلسطيني  املشروع  تستهدف 
تكون نهاية املطاف، ولن ينهي القضية الفلسطينية، 
ومستعد  بقضيته  متمسك  الفلسطيني  الشعب  ألن 
للكفاح«. وعن موقف القيادة الفلسطينية جتاه صفقة 
إنها اتخذت قرارات  املزعومة، يرى »املصري«  القرن 

ال تريد أن تطبقها.
تدل  املاضية  السنوات  اتهاما،  ليس  »هذا  وتابع 
ذلك،  إلى  تشير  نعيشها  التي  واأليام  ذلك،  على 
القرن،  إعالن صفقة  نيتها  أعلنت  املتحدة  الواليات 
إجراءات  اتخاذ  أو  بعد،  الجتماع  القيادة  تدع  ولم 
فلسطني  تسحب  لم  »ملاذا  وتساءل  األرض«.  على 
خطوة  أنها  بالرغم  اآلن؟  حتى  بإسرائيل  اعترافها 

جيدة إذا ما متت«.

هو  للتو  ونتنياهو  ترامب  كشفه  »ما 
حملة عالقات عامة وليس خطة سالم«، 
يف  مقاله  بوت  ماكس  احملرر  استهل  هكذا 

صحيفة واشنطن بوست.
أن كل رئيس يف ورطة  الكاتب  ويرى 
اخلارجية  السياسة  إلى  ينظر  سياسية 
ال  ترامب  الرئيس  وأن  اإللهاء،  أجل  من 
أن  اإللهاء  هذا  ومن  غيره،  عن  يختلف 
اإليراني  اللواء  بقتل  بدأ  اجلاري  جانفي 
خطة  بنشر  وانتهى  سليماني  قاسم 
لإلسرائيليني  األبيض  البيت  من  سالم 
الصدفة  قبيل  من  وليس  والفلسطينيني، 
عزل  محاكمة  أثناء  هذا  كل  يحدث  أن 
كمحرض  نفسه  يقدم  فترامب  الرئيس، 
معا،  واحد  آن  يف  سالم  وصانع  حرب 

حسب الكاتب.
حني  يف  »لكن  قائال  بوت  ويستدرك 

أن الرئيس يستطيع بال شك أن يأمر بقتل 
مبجرد  يستطيع  ال  أنه  إال  العدو  قادة  أحد 
طويل  صراعا  ينهي  أن  أصابعه«  »فرقعة 
اإلسرائيلي«،  الفلسطيني  كالصراع  األمد 
الواقع  يف  يحاول  ال  ترامب  أن  إلى  مشيرا 
اللثام  بجدية القيام بذلك، إذ إن ما أميط 
مجرد  سوى  يكن  لم  الثالثاء  أمس  عنه 
»حملة عالقات عامة وليس خطة سالم«، 
وفقا لبوت. ويستطرد الكاتب قائال »عندما 
ذلك  تفعل  أن  عادة  عليك  سالما  تصنع 
الوحيدين  األشخاص  لكن  أعدائك،  مع 
األبيض  البيت  يف  موجودين  كانوا  الذين 
اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  ترامب  كانا 
بنيامني نتنياهو، ولم يكن هناك أثر ملمثل 
من  أحد  يستشر  لم  أنه  ويبدو  فلسطيني، 

الفلسطينيني عند وضع هذه اخلطة«.

أعظم صديق
يتحدثوا  لم  الفلسطينيني  أن  والواقع 
ترامب  إعالن  منذ  املتحدة  الواليات  إلى 
كان  أنه  األول 2017  ديسمبر/كانون  يف 
سينقل السفارة األميركية يف إسرائيل إلى 
عليها  املتنازع  املدينة  بهذه  معترفا  القدس 
عاصمة إلسرائيل.  وقيل إن رئيس السلطة 
ترامب  وصف  عباس  محمود  الفلسطينية 
قذر«.  و«رجل  كلب«،  »ابن  بأنه  مؤخرا 
نتنياهو  نعت  ذلك  من  النقيض  وعلى 
بأنه »أعظم صديق إلسرائيل على  ترامب 

اإلطالق يف البيت األبيض«.
فإن  تقع  أشكالها  على  الطيور  أن  ومبا 
قوله  يف  صادق  نتنياهو  أن  يرى  الكاتب 
إذ  به،  أعظم صديق حظي  هو  ترامب  إن 
إن كليهما يف مأزق يحاول االنفكاك منه، 
والرئيس  فساد  قضايا  يف  املدان  فنتنياهو 

املشكوك يف استمراره يقفان اليوم متظاهرين 
أن  مع  السالم،  هو  يهمهما  ما  كل  بأن 
السياسة.  هو  الواقع  يف  يهمهما  ما  كل 
هذه  السالم«  »خطة  أن  الكاتب  ورأى 
أنها ال  لدرجة  إسرائيل  لصالح  بشدة  متيل 
بد أن متثل رافعة لكل من نتنياهو وترامب 
أثناء  بلديهما  يف  احملافظني  الناخبني  بني 
ما  هو  هذا  ورمبا  انتخابهما،  إعادة  مواجهة 
»مكسب  بأنها  لها  بوصفه  ترامب  يعنيه 

للجميع«.
الفلسطينيون  هم  اخلاسرين  إن  وقال 
الوحيدة  الطريقة  أن  يعتقدون  الذين  وكل 
يهودية  كدولة  إسرائيل  مستقبل  حلماية 
فلسطينية  دولة  إقامة  هي  ودميقراطية 
حقيقية بسيادة على معظم السكان العرب 

بني نهر األردن والبحر األبيض املتوسط.
»رؤية  السالم بأنها  خطة  ووصف 

مجرد  وهي  دولتني«،  لـ«حل  واقعية« 
واستيالء  سيطرة  لفرض  زائفة  واجهة 
الكاتب  ونبه  األراضي.  على  إسرائيلي 
الدقيقة«  »التفاصيل  قراءة  ضرورة  إلى 
خاصة  املطبوعة،  السالم  خطة  نسخة  يف 
ترامب  التزام  أن  ملعرفة  الـ34  الصفحة 
لن  بشروط  مشروط  الفلسطينية  بالدولة 
»املعايير«  أن  يف  جاء  كما  أبدا،  تستوفى 
لـ«تشكيل دولة فلسطينية« تشمل التجريد 
مبا  الفلسطينيني،  جلميع  السالح  من  التام 
نزع سالح حركة حماس يف غزة  يف ذلك 
والتي ال تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، 
الدعوة  من  االنتقال  حماس  على  ويجب 
التخلي  إلى  إسرائيل  على  القضاء  إلى 
واالعتراف  الفلسطيني  العودة«  »حق  عن 

بإسرائيل كدولة يهودية.
وكاالت 

واشنطن بوست: 

»صفقة القرن« مجرد حملة عالقات عامة وليست خطة سالم

أكد مدير مركز أبحاث سياسية، أن 
الفلسطينيين قادرون على إحباط »صفقة 
القرن« األمريكية المزعومة، من خالل 

بلورة »رؤية جديدة«، وتحقيق »الوحدة 
الوطنية«.
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 تكنولوجيا

Pic.Hance أداة 
تحسن جودة الصور

التي  املهمة  الصور  بعض  متتلك  كنت  إذا 
منصات  على  أو  عملك  يف  استخدامها  تريد 
اجلودة  منخفضة  ولكنها  االجتماعي  التواصل 
إلستخدام  تضطر  أن  دون  فيتحسينها  وترغب 
مثل:  األدوات،  بعض  فهناك  متقدمة،  برامج 
دقة  زيادة  لك  تتيح  التي   Pic.Hance
دقة  أضعاف  إلىأربعة  تصل  بنسبة  الصورة 

الصورة األصلية.
تعتمد  مجانية  أداة  هي   Pic.Hance
يف عملها على الذكاء االصطناعي لتحسني دقة 
كما  األصلية،  دقتها  أضعاف   4 مبقدار  الصور 

مثل:  استخداًما  األكثر  الصور  تدعمتنسيقات 
.png و jpeg و jpg

يتطلب استخدام األداة إنشاء حساب على 
املوقع، وفيما يلي دليل سريع الستخدام األداة 
بنقرة  الدقة  منخفضة  الصور  جودة  لتحسني 

واحدة.
 pichance.com موقع  إلى  انتقل   •

على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.
Get Star� )ابدأ(  زر  على  اضغط   •

.ted
• يف الشاشة التالية، اضغط على زر تسجيل 

باستخدام  الدخول  تسجيل  وميكنك  الدخول، 
ويجب  تويتر،  أو حسابك على  حساب غوغل 
أنيكون لديك حساب يف أي منهما لتتمكن من 
استخدام أداةPic.Hance، ألنه ال يوجد 

خيار للتسجيل بعنوان بريد إلكتروني.
حتميل  ميكنك  الدخول،  تسجيل  بعد   •
 4 مبقدار  حجمها  لزيادة  الدقة  منخفضة  صورة 

مرات.
تزيد  ال  صورة  أي  حتسني  األداة  تدعم   •
أبعادها عن 1500 × 1500 بكسل، كما يجب 
حتى  ميجابايت   20 عن  حجمها  يزيد  ال  أن 

.Pic.Hance تتمكن منرفعها إلى
خيار  على  اضغط  الصورة؛  حتديد  بعد   •
 ،Enhance Image الصورة(  )حتسني 
سيبدأ املوقع يف معاجلتها، ويعتمد زمن املعاجلة 
على حجمالصورة وجودتها ومدى دقة التفاصيل 

التي سيتم معاجلتها.
الصورة  عرض  سيتم  العملية  انتهاء  مبجرد 
عالية الدقة للتنزيل يف متصفحك، وإذا كانت 
متصفحك  يف  ُمفعلة  التلقائي  التنزيل  ميزة 

فسيتمحفظها تلقائًيا يف مجلد التنزيالت.

ابتسام   بوكثير

طرق الستعادة الصور المحذوفة من 
هواتف أندرويد

ُتعد مشكلة فقدان الصور من ذاكرة الهاتف واحدة من 
أكبر املشاكل التي قد تواجهها، وبغض النظر عن سبب الفقد 
سواء مت حذف تلكالصور عن طريق اخلطأ، أو فقدها بسبب 
حتديث نظام أندرويد على الهاتف، أو أي سبب آخر، فهناك 

بعض الطرق التي تساعدك علىاستعادتها.

إليك طرق الستعادة الصور المحذوفة من هواتف 
أندرويد:

والستعادة الصور احملذوفة، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى اخلدمة وتنزيلها مرة أخرى. 
فعلى سبيل املثال يف )صور غوغل( Google Photos؛ افتح الصورة واختر حفظ إلى اجلهاز 
من القائمة. وإذا كنت تستخدم خدمة Dropbox حدد الصورة ثم اضغط على خيار)تصدير( 

.Save to device )ثم اضغط على خيار )حفظ إلى اجلهاز ،Export
كما أنه إذا حذفت أي صور من النسخ االحتياطي السحابي، ميكنك استعادتها من هناك 
بسهولة أيًضا، حيث إن معظم اخلدمات السحابيةتستخدم سلة احملذوفات التي تتيح لك استعادة 

أي ملف محذوف خالل فترة زمنية معينة.

إليك كيفية استرداد الصور المحذوفة في صور غوغل:
.Google Photos )انتقل إلى تطبيق )صور غوغل •

• اضغط على أيقونة قائمة اإلعدادات املوجودة يف أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على خيار 
)سلة احملذوفات( Trash، حيث ستجد الصورالتي حذفتها خالل آخر 60 يوًما.

Res� )اضغط مطواًل على كل صورة ترغب يف استعادتها، سيظهر لك خيار )استعادة •
tore أسفل ميني الشاشة، اضغط عليه.

:SD استعادة الصور المحذوفة من بطاقة -
إذا كنت ال تستخدم خدمات التخزين السحابي ألخذ نسخة احتياطية من صورك، فلم يعد 
أمامك خيار آخر سوى حفظها على بطاقة الذاكرةاخلارجية SD املوجودة يف هاتفك. وميكنك 
توصيل بطاقتك بجهاز الكمبيوتر واستخدام برنامج السترداد الصور احملذوفة، طاملا أنها غيرمشفرة. 

ولكن ال توجد ضمانات بأنك ستنجح يف استرجاعها مع هذا اخليار.
تبقى امللفات احملذوفة على بطاقة الذاكرة فقط حتى يتم كتابة بيانات جديدة فوقها، وبالتالي 
إزالة بطاقتك من هاتفك  الصور عنطريق اخلطأ يجب عليك  مبجرد أن تدرك أنك قمت بحذف 

وعدم نسخ أو لصق أي ملفات عليها ملنع كتابة أي بيانات جديدة فوقها.

تعتبر عملية تحسين جودة الصور 
أمرًا صعبًا في كثير من األحيان، 
برامج  مع  التعامل  تتطلب  إذ 
تحرير الصور المتقدمة، مثل: 
 Adobe )أدوبيفوتوشوب( 
 GIMP أو  ،Photoshop
وبالطبع هذا األمر يحتاج إلى 
العديد من المهارات والكثير من 
الوقت حتى تتمكن من الحصول 

على صور احترافية. 

بريطانيا ستفصل قريبا في دور هواوي
جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  قال 
يف  هواوي  دور  بشأن  قراًرا  سيتخذ  إنه  االثنني، 
أنتمنح  شأنها  من  التي  اخلامس  اجليل  شبكات 
دون  اجلديدة  التقنية  مزايا  والشركات  املستهلكني 

املساس باألمن القومي.
الدور  الثالثاء،  جونسون،  يقرر  أن  املقرر  ومن 
شبكات  يف  الصينية  هواوي  شركة  ستلعبه  الذي 
اتصاالت اجليل اخلامس، لكنه واجه ضغوًطاشديدة 
ملنع  ترمب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  إدارة  من 
أن  املتحدة  الواليات  تخشى  التي  الصينية  الشركة 

تفضح األسرار البريطانية.
االثنني،  هواوي،  شركة  عن  ُسئل  وعندما 
للمستهلكني  للسماح  طريقة  »هناك  جونسون:  رد 

دون  اجلديدة  التقنية  إلى  بالوصول  والشركات 
)العيون  االستخبارات  حتالف  مع  األمن  املساسبعالقات 
املتحدة،  الواليات  تقوده  الذي   Five Eyes اخلمس( 

ويضم أيًضا: أستراليا، ونيوزيلندا،وكندا.
يكون  أن  هو  األمام  إلى  »طريقنا  جونسون:  وأضاف 
املستهلكني  فوائد  نوع  البلد  هذا  يف  للناس  يوفر  نظام  هناك 
التي يريدونها من خالل تقنيةاجليل اخلامس، لكنه ال يضر 
أمننا،  أو  الوطنية احليوية،  ببنيتنا  بأي شكل من األشكال 
أو يعرض قدرتنا على العمل مع قوى استخباراتيةأخرى يف 

جميع أنحاء العالم إلى اخلطر«.
وتابع : »لذا فإن العالقات األمنية للعيون اخلمس يجب 
ميّكننا من حتقيق  إلى حل  وآمنة. سنتوصل  قوية  نبقيها  أن 

هذين الهدفني«.
الباردة،  احلرب  يف  التسلح  بسباق  البعض  قارنه  وفيما 
تشعر الواليات املتحدة بالقلق من أن هيمنة اجليل اخلامس 

واشنطن  ليست  ميزة  الصني  عامليمثل  منافس  أي  ستمنح 
مستعدة لقبولها وتنفي شركة هواوي – التي تعد أكبر منتج 
للمخابرات  وسيلة  أنها   – العالم  يف  االتصاالت  ملعدات 
أي  ألن  تريدحظرها  املتحدة  الواليات  أن  وتؤكد  الصينية، 
تقنية  من  نفسها  املجموعة  تقدمي  ميكنها  ال  أميركية  شركة 

اجليل اخلامس بسعر تنافسي.
وذكرت وكالة رويترز يف 23 كانون الثاني/يناير اجلاري أن 
املسؤولني البريطانيني اقترحوا منح شركة هواوي دوًرا محدوًدا 
وفًقا  املتحدة  اململكة  يف  املستقبلية  اجليالخلامس  شبكة  يف 

ملصدرين مطلعني.
إحراز  من  مينعنا  سبب  يوجد  »ال  جونسون:  وعلق 
للمستهلكني  والسماح  املتحدة،  اململكة  يف  هنا  تقني  تقدم 
والشركات يف اململكة املتحدةبالوصول إلى تقنية رائعة، إلى 
اتصاالت رائعة ولكن أيًضا حماية مصاحلنا األمنية وحماية 

شراكاتنا الرئيسية مع القوى األمنية األخرى«.
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يخطئ الكثير من الناس عندما يعتقدون أن 
اجلزائر لم تعرف حلد اآلن أي شكل من أشكال 
يعتبرون  فموردواالنترنت  االلكتروني،  التسويق 
يف  اإللكتروني  التسويق  ملمارسة  واضحا  مثاال 
باالنترنت  واألفراد  الشركات  فتزويد  اجلزائر، 
يدخل يف نطاق التسويق االلكتروني الذي يعني 
يف أبسط تعريفاته »مجموعة التبادالت التجارية 
وليس  اتصاالت«،  شـبكة  عبـر  تـتم  التي 
قام  لو  فحتى  إلكترونيا  الدفع  يتم  أن  بالضرورة 
الزبون بدفع ثمن اشتراكاته باالنترنـت نقـدا أو 
عبـر الشيك فإن ذلك يعد أيضا ضمن معامالت 

التسويق االلكتروني.
اهتمامات  اجلزائري  املستهلك  يبدي 
بشوارع  جتولنا  خالل  من  االنترنت:  بشبكة 

أفراد  اغلب  بان  لنا  ايتضح  العاصمة  اجلزائر 
العينة  املدروسة قـد صـرحوا بـان اسـتخدامهم 
أو  علمية  ألغراض  فقط  يصبح  لم  لالنترنت 
ثقافية فقط وان ألغراض شرائية و استهالكية 
خاصة مؤخرا مع ظهور كبير العشرات من مواقع 

البيع عبر شبكة األنترنت يف اجلزائر..
تدريجيا  يهتم  اجلزائري  املستهلك  وبدأ   
بالتوجه  املعامالت   من  اجلديد  النمط  بهذا 
أكثر فأكثر نحو طلب املنتوجات واخلدمات عبر 
االنترنت متفادين بذلك مشقات احلياة اليومية 
مثل االزدحام ومشكل ركن السيارة وكذا نقص 

الوقت،حسبما مصرح بيه بعض املواطنني
وحسب الدكتور حميد قراني أستاذ جامعي 
يتتمثل  التسويق االلكتروني   أن  بجامعة ورقلة 

يف  التجارة اإللكترونية يف كافة أنواع التعامالت 
التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة املعلومات 
الدولية » األنترنت«1 كما تعرف أ  ا » استخدام 
األنترنت يف شراء وبيع املنتجات التي يتم نقلها 
إما ماديا أو حسابيا من موقع إلى آخر ،وتبادل 
خالل  من  واملشترين  البائعني  بني  املعلومات 
هي  اإللكترونية  فالتجارة  إذن   2  « الشبكة 
ببساطة شراء وبيع املنتجات عبر شبكة االنترنت 
العاملية األخرى . - هناك  التجارية  والشبكات 
تسويق  هي  اإللكترونية  التجارة  أن  يعتقد  من 
فمصطلح   ، خاطئ  االعتقاد  وهذا  إلكتروني 
منه  التجارة  إلى  أقرب  هي  اإللكترونية  التجارة 
مدخل  خو  التسويق  أن  باعتبار  التسويق  إلى 
إرشادية  كفلسفة  استخدامه  ميكن  مفهوم  أو 
يقتصر  وال   ، كافة  املنظمة  ونشاطات  لوظائف 
على عمليات البيع والشراء كما يف حالة املتاجرة 
، وتأسيسا على ذلك ميكن القول » أن التجارة 
اإللكترونية هي متاجرة عبر التقنيات الرقمية ، 
وظائف  سلسلة  هو  اإللكتروني  التسويق  بينما 
تسويقية متخصصة ومدخل شامل يقتصر على 

عمليات املتاجرة بالسلع واخلدمات »
إنتشار  على  املساعدة  واملبررات  العوامل 

التسويق اإللكتروني يف اجلزائر 
موقع  صاحب  حكيم  علي  بن  لنا  أكد 
الشركات  من  العديد  اجتاه  يزداد  أنه  الكتروني 
عبر  التسويق  نحو  والكبيرة  الصغيرة  واملنظمات 
منه  اإللكتروني«لالستفادة  »التسويق  األنترنت 
على النحو التالي :  حتقيق التواجد اإللكتروني 
عبر االنترنت ،ويعني التواجد اإللكتروني توفر 
عن  البيانات  من  العديد  به  للمؤسسة  موقع 
اإلتصال  وسائل  وكذلك  وأنشطتها  الشركة 
 ، املنظمة  عن  معلومات  توفير    . بالشركة 
فالتواجد عبر األنترنت ميكن الشركة من احلصول 
مرتادي  لتساؤالت  اإلجابات  من  العديد  على 

تتكبد  أن  بدون  األنترنت  عبر  الشركة  موقع 
الشركة الوقت الذي قد يضيعه موظفيها يف الرد 
السوق  إلى  الوصول  املختلفة.   األسئلة  على 
العاملية ، ففي األنترنت ال توجد حدود جغرافية 
املؤسسات  ميكن  ،وذلك  املعلومات  تقيد حركة 
من الوصول إلى املستهلكني يف أماكن لم تكن 
  1. التقليدية  بالطرق  إليها  الوصول  يف  لتفكر 
واألصوات  والفيديو  والصور  الكتالوجات  توفير 
باملوقع على األنترنت بدون أي تكاليف إضافية 
املؤسسات  تتحملها  كانت  التي  التكاليف  مثل 
بالبريد  املستهلكني  إلى  الكتالوجات  إلرسال 
24ساعة  املستهلك  بخدمة  القيام    . العادي 
املعلومات  جعل    . أسيوعيا  و7أيام  يوميا 
ويسر  بسهولة  متاحة  التغيير  والكثيرة  احلديثة 
بني  بالتفاعل  األنترنت  تسمح  للمستهلك.  
املنتج واملستهلك وتوفر للمؤسسة فرصة احلصول 
املنتج .2   العمالء حول  مرتدة من  تغذية  على 
تطوير تكنولوجيا اإلتصاالت وسهولة ربط جميع 

بلدان العالم بشبكة متكاملة .
سلبيات التسويق االلكتروني 

أنهم يؤيدون  ومن جهتهم،  صرح مواطنون 
احملترفة  التجارية  املواقع  الشراء االلكتروني على 
القتراح  األجنع  ألنها  القانون  يؤطرها  التي 
تتم  التي  للصفقات  خالفا  بضمان  منتوجات 
بني خواص على فايسبوك دون أي تأمني خاصة 
بعدما أن تعرضوا للسرقة أو الى استسالم سلعة 
مثل  الضمانات  بعض  غياب   او  مغشوشة 
الفواتير و التأخر يف التسليم أو غياب اخلدمات 

ما بعد الشراء أو الوسيط يف حالة شكوى.
و حسب وليد، أحد املعتادين على الشراء 
غالب  يف  فانه  االلكترونية  املواقع  طريق  عن 
يف  التسليم  مفهوم  احترام  يتم  ال  االحيان 
الطلب  من طرف  بعد تسجيل  ظرف أسبوع 

بعض املواقع.

التسويق  االلكتروني  نمط معيشي للجزائريين 
  التسويق اإللكتروني هو أسلوب جديد يستخدم على شـبكة االنترنـت ويقـد م ثالثـة أنـواع مختلفـة مـن المعامالت،أولهما تقديم خدمات االنترنت نفسها ،وشرح طريقة 
الوصول لهذه الشبكة بالنسبة لرجال األعمـال والزبـائن ،والثانية التسليم اإللكتروني للخدمات بما يعني تسليم صفقات المنتجات الخدمية للزبائن فـي شـكل معلومـات 

رقميـة ،والثالثة استخدام اإلنترنت كقناة لتوزيع الخدمات حيث يتم شراء المنتجات عبر الشرك  . 

ابتسام   بوكثير
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إستعماالته  أبرز  على  تعّريف   
التجميلّية فيما يلي:

- قناع زيت اللوز الحلو:
لتغذية البشرة وتنقيتها يف الوقت 
نفسه، استعيني بهذه اخللطة املؤّلفة 
الليمون،  عصير  اللوز،  زيت  من 
امزجي  لتحضيرها،  والعسل. 
احللو  اللوز  زيت  من  ملعقتينكبيرتني 
عصير  من  كبيرتني  ملعقتني  مع 
العسل.  من  كبيرة  وملعقة  الليمون 
بشرتِك  على  اخلليط  هذا  مّدي 
و30   20 بني  لفترةتتراوح  واتركيه 
دقيقة قبل إزالته باملاء. كرري تطبيق 
القناع مرة أسبوعيًا خالل فصل  هذا 

الشتاء.

- مقّشر زيت اللوز:
مبفعوله  احللو  اللوز  زيت  يتمّيز 
إضافة  عند  أما  للبشرة،  املقّشر 
خشب  ومسحوق  الكركم  بودرة 
من  االستفادة  فيمكن  إليه  الصندل 
مفعولهمااملبّيض للبشرة مما يساهم يف 
يف  البشرة  وتفتيح  امليتة  اخلاليا  إزالة 

الوقت نفسه.
املقّشر يكفي خلط  لتحضير هذا 
خشب  مسحوق  من  كبيرة  ملعقة 

بودرة  من  كبيرة  وملعقة  الصندل 
إلى  امللح  رّشة من  أضيفي  الكركم. 
هذااخلليط ثّم بضع قطرات من زيت 
عجينة  على  للحصول  احللو  اللوز 
بتدليكها  ُينصح  نسبيًا  متماسكة 
بحركات دائرّية على بشرة الوجه ثّم 
15 و20 دقيقة  تركهاملدة تتراوح بني 
دون  باملاء  جيدًا  البشرة  شطف  قبل 
استعمال أي صابون أو سائل منّظف 
إستعمال  بتكرار  ُينصح  للبشرة. 
هذااملقّشر مرة أسبوعيًا للحصول على 

أفضل النتائج يف هذا املجال.

- زيت اللوز لتنعيم الشفاه:
يزداد جفاف الشفاه خالل فصل 
الشتاء، وُيشّكل زيت اللوز حاًل مثاليًا 
لترطيبها بشكل طبيعي وتغذيتها يف 
بلسمللشفاه  لتحضير  نفسه.  الوقت 
القليل من  اللوز، يكفي خلط  بزيت 
هذا املكّون مع بعض العسل وتطبيق 
هذا العالج على الشفاه بشكل يومي 
بشكل  اجلفافوترطيبها  من  حلمايتها 

فورّي.

- زيت اللوز الحلو لعالج الهاالت 
الداكنة:

قد تترافق الهاالت الداكنة التي 
تظهر حول العينني مع انتفاخ اجليوب 
التعب،  نتيجة  نفسها  املنطقة  يف 

املتوازن.  غير  احلياة  ونظام  والسهر، 
ملعاجلة هذه املشكلة املزدوجة، ُينصح 
احللو  اللوز  زيت  من  القليل  بتطبيق 
على محيط العينني قبل النوم لتغذية 

بشرتها الرقيقة وإعادة اإلشراقإليها.

زيت اللوز للعناية بالرموش:
كثيفة  رموش  على  للحفاظ 
بفرشاة  االستعانة  يكفي  وطويلة، 

من  القليل  لتطبيق  نظيفة  ماسكارا 
كل  الرموش  على  احللو  اللوز  زيت 
ليلة قبل النوم. إذ يساعد هذا الزيت 
ميّده  الشعر وتغذيته كما  منّو  تعزيز  يف 

بلمعان صحّي.

- زيت اللوز الحلو إلزالة 
الماكياج:

بفعالية  احللو  اللوز  زيت  يتمّيز 

البشرة  عن  املاكياج  إزالة  يف  كبيرة 
كافة  من  وتخليصها  طبيعّية  بطريقة 
سطحها،  على  املتراكم  الشوائب 
كما أنهيعمل على تغذيتها وترطيبها 
تنظيف  تبّني عادة  الوقت نفسه.  يف 
اللوز  بزيت  النوم  قبل  مساًء  بشرتِك 
اكتسبت  أنِك  وستكتشفني  احللو، 

إشراقًامميزًا يف صباح اليوم التالي.

ابتسام  بوكتير

زيت اللوز الحلو لوجه اكثر من رائع
ينتشر استعمال زيت اللوز الحلو في مجال العناية بالشعر، كونه يؤّمن الحفاظ على نعومته وإشراقه. ولكن هل تعرفين أن لهذا الزيت 
فوائدعديدة تجعل منه أيضًا مكّونًا مثاليًا للعناية بالبشرة خاصًة في فصل الشتاء  فهو يؤّمن الترطيب والتغذية للجلد، كما أنه يحارب 

التجاعيدومختلف مظاهر شيخوخة البشرة بفضل غناه بمضادات األكسدة.

عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة
توعية  يف  متخصص  أميركي  موقع  نشر 
حديثة  دراسة  اجلدد  واألمهات  اآلباء  وتثقيف 
ساعة.   24 للمولود  استحمام  بتأخير  توصي 
 Parents التي نشرها موقع  وتشيرالدراسة، 
مغطى  يكون  مباشرة  الوضع  بعد  املولود  أن  إلى 
وتسمى اجلنب  تشبه  اللون  بيضاء  شمعية  مبادة 
إنتاجها  يتم  والتي   ،Vernix Caseosa
ُمتخصصة.  األم من خالل خاليا  داخل رحم 
اجلنني،  منو  أثناء  وقائية  وظيفة  لها  أَنّ  وُيعتقد 

ولعدِةساعاٍت بعد الوالدة.

فوائد عديدة
تأتي هذه املادة الشمعية من الغدد الدهنية، 
منو  مع  البشرة  زيوت  عن  مسؤولة  تكون  والتي 
الطفل، كما حتتوي على خاليا اجللد السقيفة. 
فوائد  لها  ولكن  قبيحة،  املادة  هذه  تبدو  ورمبا 

عديدة للطفل املولود حديثًا.
امللمس  الشمعية  املادة  أن  الدراسة  وتوضح 
بعد  قليال  لالصفرار  متيل  ورمبا  اللون  البيضاء 
بشرة  حماية  على  الرحم  يف  تساعد  الوالدة 
للسائل  احلمضية  اجلودة  من  املواليداحلساسة 
املولود  بشرة  »فيرنيكس«  وترطب  األمنيوسي. 
كما متثل وقاية جلسمه وحتافظ على درجة حرارة 

مناسبةومريحة يف الرحم.
رايلي:  لورا  األميركية  الطبيبة  وتقول 
كزيت  مزدوج  بدور  أيًضا  )فيرنيكس(  »يقوم 

تشحيم، مما يساعد اجلنني على اخلروج من قناة 
الوالدة  حاالت  يف  قلياًل  أسهل  الوالدةبشكل 

الطبيعية«.

رائحة تجلب السرور
»فيرنيكس«  مادة  بقايا  الدراسة بني  وتربط 
و«الرائحة املميزة للمواليد اجلدد«، هي الرائحة 

والسرور  احلب  مشاعر  تثير  أنها  ُيعتقد  التي 
لدىاألمهات اجلدد.

وميكن للجنني أن يبدأ يف سماع صوت األم 
اعتبارًا من األسبوع اخلامس والعشرين تقريبًا، 
تغطي  التي  »فيرنيكس«  مادة  تساعد  ولكن 

أذنياجلنني على الوقاية من األصوات املرتفعة.

درء االلتهابات البكتيرية
أري  األميركي،  األطفال  طبيب  وينصح 
 Expecting كتب  سلسلة  مؤلف  براون، 
بعدم   ،Toddler 411و  Baby 411و  411
تساعد  ألنها  مادة«فيرنيكس«  بإزالة  املسارعة 
على درء االلتهابات البكتيرية وتضميد اجلروح.
وهي  احلاالت  من  عددًا  الدراسة  وتستثني 
براز  أول  وهو  بالعقي،  ملطخ  املولود  يكون  أن 
اإلنسان.  ومنها  الثدييات  رضيع  من  يخرج 
ويتكونالعقي من املواد التي بلعها الطفل خالل 
اخلاليا  وهي  الرحم  يف  قضاه  الذي  الوقت 
والسائل  واملخاط  والزغب  األمعاء  يف  الظهارية 
إصابة  حاالت  يف  أو  واملاء،  السلويوالصفراء 
التهاب  أو  الطبيعية  املناعة  نقص  بفيروس  األم 

الكبد.

ما بعد أول استحمام للمولود
مادة  غسل  مبجرد  أنه  إلى  الدراسة  وتنوه 
ستالحظ  املولود،  استحمام  أثناء  »فيرنيكس« 
وتتركز  الطفل،  جللد  وتقشر  جفاف  بداية  األم 
األطباء  وينصح  واليدين.  مناطقالقدمني  يف 
بترك تلك القشور حلني تسقط من تلقاء نفسها 
مادة  أن  مراعاة  ويجب  أسبوعني.  غضون  يف 
لعدة  اجللد  طيات  يف  حتباالختباء  »فيرنيكس« 
أيام أو حتى أسابيع بعد الوالدة، فإذا اكتشفتها 
األم ميكنها أن متسحها بلطف أو تتركها ببساطة.
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عن  كأنثى«  »باردة  روايتي  صدرت  حني 
شيء،  كّل  ومكتبة  وضفاف  االختالف  منشورات 
كان ذلك بالّتزامن مع روايتي املتّوجة »وصّية املعتوه، 
كتاب املوتى ضّد األحياء«، لم أكن أفّكر يف نشرها، 
لكّن الكاتب والّصديق بشير مفتي اّتصل بي، وطلب 
لإلبداع  العاملّية  الطّيب صالح  بجائزة  املتّوجة  الّرواية 
الكتابي، واللتزاٍم مع دار نشر أخرى لم أمنح “وصّية 

املعتوه” لعدد من الّناشرين.
واقترحُت عليه »باردة كأنثى«، يف احلقيقة هي 
نشر  يف  هّم  لكّنه  بسنوات،  ذلك  قبل  لديه  كانت 
رواية أخرى لي هي »ياموندا، مالئكة الفران«، ثّم 
لها دون موافقتي  اختطفها منه ناشر حكومّي وأساء 
الّنشر،  صدف  تداخلت  هكذا  بيننا،  عقد  ودون 
األولى  روايتي  كأنثى«  »باردة  تصدر  أن  وعوض 
صدرت الّرواية التي ال تشبه البقّية »ياموندا، مالئكة 

الفران« أّوال، والوصّية ثانيا ثّم »باردة كأنثى«.

هكذا كتبُت روايتي األولى
خراٍب  على  وقفُت  وجودّية،  بخيبة  أمّر  كنُت 
يف  شاّبا  كنُت  آنذاك،  يدّي  بني  كان  مبا  توّهمته  أو 
أقود  جامعة،  خّريج  العشرين،  من  األّول  املنتصف 
بني  ليس  أفشل،  صحفّية  وجتربة  فاشال،  مشروعا 
وجتربة  جتدي،  ال  التي  اجلامعّية  شهادتي  غير  يدّي 
قرائّية متتّد لسنوات، ومعها مخطوطات شعرّية أُعدم 
قاسية،  العاصمة  يف  اإلقامة  كانت  الحقًا،  أغلبها 
اخليبات  عقب  واالكتفاء  االنكفاء  قّررت  فقد  لهذا 
التي  اجللفة  مدينة  إلى  األّم،  مدينتي  إلى  والعودة 
فصلي  قليال  وجتامُل  واخلريف  الّشتاء  إلى  تنتمي 

الّصيف والّربيع.
وخيبتي  ومخطوطاتي  القليلة  كتبي  حملت 
وعدُت، وقد أزحُت من ذاكرتي الكثير من األشياء، 
نّص كتبته يف غابة بحّي بن عكنون مبدينة  فيها  مبا 
اجلزائر، هذا الّنّص الذي أطعمُت البحر بعض أجزائه 
ببعضه يف مخبئ سرّي يف  ورميت  ترقني،  لم  التي 

غابة بنب عكنون.
يف مدينتي بدأت أتعّلم التعّود على التيه، أجري 
بسرعٍة نحو املجهول كي ال تالحقني أحالمي، كنُت 
فتى مثالّيا، ال أستطيع تسّلق بناءات املشهد األدبّي 
فقد  لهذا  العمودّي،  أفهم  ال  أفقّيا  املنسجمة،  غير 
باكرا  واجّتهت  العمودّية  القصيدة  كتابة  عن  توّقفت 
أمتّسك  أن  يدعوني  صوت  هناك  كان  التفعيلة،  إلى 
وله  أجله  من  عشت  الذي  األدب  مسعى  وأواصل 

لسنوات.
الّروائّي  أصدقائي  وجدت  أن  حّظي  من  وكان 
شعثان  الشيخ  والّروائّي  والّشاعر  برغوث  القادر  عبد 
التراسل  أمينة شيخ عبر  والّروائّية  يف مدينة اجللفة، 
على  قادرين  وكانوا  املرحلة،  تلك  يف  والهاتف 
اإلصغاء إلى أحالمي وهذياني، رمّبا لم أمنحهم شيئا 
أدبّية  مواقف  وبناء  ومناقشتهم،  نصوصي  قراءة  غير 
من خالل ذلك، فجأة حملتني إلى مدينة اجلزائر، 
النّص  عن  أفّتش  غابتي  ودخلت  أنفاسي  التقطُت 

الذي أهملته ألشهر.
لم أعثر عليه كامال وال على نصفه، فقط بعض 
وتدّفقت  طني  من  خرائط  إلى  حتّولت  التي  األوراق 
األوراق،  تلك  حملت  كلماتها،  أغلب  من  أحرفها 
والتقيُت أمينة شيخ ذلك اليوم، حكينا قليال وتأمّلنا 
قليال وضحكنا ما استطعنا، وحني افترقنا كنت أمتّدد 
مدينة  نحو  األجرة  سيارة  يف  خلفيني  مقعدين  يف 

اجللفة، وكانت هي متضي إلى بيت أهلها.
النّص  بقايا  أحمل  عدُت  تلك  رحلتي  يف 
العائلة  اعتزلت  قليلة،  أّيام  ترميمه يف  الذي سأعيد 
ومن  مّرة،  الكمبيوتر ألّول  إلى  واألصدقاء وجلسُت 
أّيام  وخالل  الّشعر،  إال  الورق  على  أكتب  لم  يومها 
قبل  من  مقروءا  وصار  الّنص،  من  فرغُت  قليلة 
مجموعة من األصدقاء، ثّم طالُه اإلهمال، وكتبُت 
مالئكة  ياموندا،  ورواية  شعرّية  مجموعات  إثره 

الفران«.
وعدُت إلى احلياِة تدريجّيا، ثّم صرُت أتصّورني 

الّنشر  كان  الّنشر،  يف  أفّكر  ولم  أكتب،  وأنا  أفضل 
وشاركُت  لي،  بالّنسبة  مرعبًا  أمرا   – يزال  وما   –
التي  حداد  مالك  جائزة  يف  كأنثى«  »باردة  برواية 
دعمتها أحالم مستغامني ونّظمتها جمعّية االختالف 
وقد  ذلك،  بعد  رواية  لي  أّن  أذكر  ولم  اجلزائرّية، 
أخبرني بشير مفتي أّن اجلمعّية ستنشر الّرواية، ولم 
يكن أفضل مّني فنسيناها، إلى غاية أن حان وقت 
كأنثى«؟... »باردة  رواية  كتبُت  ملاذا  لكن  نشرها، 

يتبع
عن  التائه  مانيفستو  مبثابة  الّرواية  كانت  لقد 
احلياة، كانت رؤيتي للعالم، وُكنت أضُع فيها مسار 
شاّب جزائرّي اكتوى بنار سنوات القتل والعذاب أو ما 
صار يعرف بالعشرّية احلمراء، قرأُت بعض األعمال 
التي تناولت عذابات املثّقف والّصحفّي املستهدف، 
وأقّل  رعبا،  أكثر  البسيَط  املواطن  أّن  أعرُف  وكنت 
حيلة، وهو ال ميلُك األدوات الكافّية لتفسير ما يدوُر 
حولُه، بوسع املثّقف أن ميوت وهو يعرُف شيئا ممّا ُيدار 
حوله، أّما البسطاء، فقد كانوا ميوتون غير مّرة يف كّل 
نستعّد  كّنا  أّننا  ورغم  القتل،  آلة  فيها  تتحّرك  مّرة 
لنخرج من عنق الّزجاجة، إال أّني كنت واحدا من 
الذين سقطوا أثناء التدافع للخروج من الزجاجة إلى 
إليه،  أنتمي  ميّثلون جيال كامال  البارد، هؤالء  قاعها 
نحن الذين َعَبرنا الّتاريُخ ولم نعبُره، تأّخرت طفولتنا 
وشبابنا، وصرنا ُمدانني من اجليل الذي سبقنا كوننا 
يف  طفل  مثل  نزاحمُه،  كوننا  حلقنا  والذي  فشلنا 
شيء،  كّل  تأّخر  احلضانة،  يف  أهله  نسيه  العاشرة 
ولم ُتتح لنا الكثير من الفرص، وحني جاء »الّرئيس 
القصير« كما تصفه الّرواية جّدد مجَد جيله وأمعن يف 
إذالل جيلنا، ولم يحتِف بنا قّط، إّننا جيٌل فتح وعيه 
على الّنار والّرصاص، ولم يتوّقف األمر إلى غاية مرور 

سنوات عمرنا اجلميلة.
تدور أحداث »باردة كأنثى« بني مدينتي اجللفة 
واجلزائر العاصمة، والبرودة ليست يف عالقات احلّب 
الفاشلة التي عاشها البطل إدريس نعيم فحسب، بل 
يف املدينتني الّلتني لم تنّكرتا له ولم متنحانه شيئا من 
الّدفء، ويف جتّمده وسط عاصفة الّتطّرف واإلرهاب، 
ويف مساراته كّلها، هو منوذج جليلي، لهذا تكون هذه 

الّرواية أقرب إلى املانيفستو أو الّصرخة بالّنسبة لي.

نشر جّيد مبتور
كأنثى«  »باردة  األولى  روايتي  نشرت  حني 
ومتقنة،  سريعة  طبع  عملّية   قلب  يف  وجدتني 
الّنّص  على  واّطلعت  الغالف  على  حصلت  سريًعا 
الاّلحق،  الكتاب  معرض  يف  استقبلته  ثّم  ُمصّففا، 
الكثير  تصلني  ذكرى،  ُمجّرد  صار  بسنواٍت  وبعدها 
من األصداء اجلّيدة بخصوصه، لكّنُه ال يعني شيئا 
يف عالم الّنشر، لم يطلب مّني ناشري إعادة طبعه، 
سألتقي  ذلك  رغم  منه،  مكتف  أّنه  يعني  وهذا 
الفلسطينّي صالح عباسي صاحب  بالّناشر واملكتبّي 
مكتبة كّل شيء، وسيبدي فرحُه بالّنص الذي وّزَع 
منه خمسمائة نسخٍة بفلسطني وطلبُه من منشورات 
ضفاف بلبنان ولم تستجب له، وسأكتشُف أّن طبعًة 
مزّورة بغالف مختلف وّزعت يف فلسطني وأخرى يف 
مصر، ولكّن أهّم شيء بالّنسبة لي أّن الّرواية ربطتني 
الّشباب، كما  أغلبهم من  العربّي،  العالم  بقراء من 
أن  قبل  العرب  والكتاب  النّقاد  بعض  عنها  كتَب 
الّدراسات  من  الكثير  وتناولتها  وأعرفهم،  ألتقيهم 
من  مهّم  وعدد  والّدكتوراه  املاجستير  يف  اجلامعّية 
نشرها كان  أّن  لي  يؤّكد  كّل هذا  العلمّية،  املقاالت 
متوّفرة،  تعد  لم  سنوات  فبعد  مبتور،  لكّنه  جّيدا، 
األقّل من خالل  على  عليها،  الّطلب  بعض  ويوجُد 
الّرواية  أّنها  غرائبها  ومن  تصلني،  التي  الّرسائل 
الوحيدة من رواياتي التي لم تطبع ثانّية إال مقرصنة.

هل هي رواية أولى؟
إال  تخّصني  دراسات  أو  مقاالت  قرأُت  كّلما 
ووجدتهم يتكّلمون عن روايتي الّثالثة »باردة كأنثى« 
وهو يف احلقيقة أمر ال يتعارُض مع مسار طبعها، لكّنُه 

يتعارض مع مسار كتابتها، فهي األولى كتابًة إلى 
أن  القارئ  على  كان  وإذا  نشرا،  والّثالثة  ما،  حّد 
يّطلع على جتربتي؛ فإّن قراءة »باردة كأنثى« تسبُق 
»وصّية املعتوه« و«مولى احليرة« كونها أولى الثالثّية 
ذلك  رغم  منفصلة،  فتقرأ  البقّية  أّما  املعلنة،  غير 
فإّن نّص »باردة كأنثى« هو النّص الذي عقد رابطا 
بيني وبني احللم، وأعادني إلى اإلصرار، رمّبا أكون 
قد فعلت ذلك على ظهر إدريس نعيم الذي حمل 

عّني اخلراب.
ولقد التقطُت اسمه من تفصيل حصل معي 
أخذ  قد  نعيم  فإدريس  اجلامعّية،  دراستي  أثناء 

أملي  بعض  وحّملته  اجلامعة،  يف  عالمتي  مّني 
أقّل  بعالمة  وجدتني  عندما  هذا  كان  الّرواية،  يف 
نعيم  إدريس  املجهول  حظي  بينما  عالمتي،  من 
البحث اجلامعّي،  بعالمة مماثلة لعالمتْي زميلتّي يف 
أثر  وحني فّتشنا لم نعثر على إدريس نعيم الذي ال 
له يف اجلامعة وال يف احلياة، كان اختالقا من ذهن 
أن  وعوض  جّيدا،  اسمي  يسمع  لم  الذي  األستاذ 
يذّوَن إسماعيل يبرير، دّوَن إدريس نعيم، واستعدت 
منه،  أملي  استعادة  أفّكر يف  ولم  إدريس  من  نقطتي 

هذا ألّن األلم يولد يف أوطاننا بكثرة.
أو  نوعًا ما،  الّرواية األولى  أّنها كانت  قلُت  لقد 
إلى حّد ما، وهذا حقيقة، فقد كتبُت ما يشبُه الّرواية 
الّثانوّية،  يف 

نّص أرفع مستوى 
من بعض الّنصوص التي ُيحتفى بها اليوم، ورحُت 
صرخ  أحدهم  عليها  اّطلع  وحني  رفاقي،  بها  أُباهي 
بوجهي مستاء، إذ كيف أجتّرأ وأكتُب رواية يف سّني 
يتأّذي  ال  حّتى  الّنار  وأطعمتها  مّزقتها  وهكذا  هذه! 

األدّب وصديقي ذاك.
الّروائّية  زوجتي  مع  جولة  يف  ذهبُت  أشهر  قبل 
مبدينة  عكنون  بن  غابة  إلى  وأطفالي  شيخ  أمينة 
الّسنوات  تلك  بعد  صارت  وقد  العاصمة،  اجلزائر 
حديقة ترتادها العائالت، ولعب أطفالي فوق الّركن 
وهوسي،  جنوني  واستضاف  ضّمني  الذي  السرّي 

وعرف روايتي األولى ونشوتي األولى.
بقلم الكاتب اجلزائري: اسماعيل يبرير

إسماعيل يبرير يكتب عن روايتين 

»باردة كأنثى« مانيفستو الّتيه

»أخبار الوطن« شبكة 

إخبارية جزائرية تفتح لكم المجال لنشر 

مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا في 

مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail. 
com
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تنظيم  لبسكرة،  اجلهوي  املسرح  يعتزم 
ملتقى وطني حول رائد احلركة املسرحية »املكي 
رضا  أحمد  الثقافة  دار  مع  بالتعاون  شباح«، 
العمومية  للمطالعة  الرئيسية  واملكتبة  حوحو، 
بالوالية، وذلك يومي 18و19 أفريل املقبل، حتت 

شعار »املكي شباح، مسرح وأدب وكفاح«.
هذه  أن  له  بيان  يف  بسكرة  مسرح  أوضح 
احلركة  رموز  أحد  حول  ستكون  التي  التظاهرة 
خاللها  سيتم  املكي«  »شباح  باجلزائر  الثقافية 
مناقشة جهود املكي شباح يف النضال السياسي 

والنشاط اجلمعوي والنقابي قبل الثورة وبعدها.
كأديب  الرمز  هذا  إلى  التطرق  سيتم  كما 
والسياسية،  الفكرية  مواقفه  إلى  وتطرق  ومفكر 
وفكره  منجزه  عن  احلديث  إلى  باإلضافة 
كفنان يف  له  التطرق  إلى جانب  هذا  املسرحي، 

عيون املثقفني من داخل وخارج الوطن.
وأوضح ذات املصدر جاء يف بيان امللتقى أّن 
املجاهد املكي شباح، الذي ولد سنة 1894 وتويف 
1991، هو أديب وفنان مسرحي ومجاهد،  سنة 
ألجله  ُينظم  أن  يستحق  الزيبان،  مدينة  ابن 
ملتقى وطني يحاول اإلملام مبختلف جوانب احلياة 

األدبية والفنية والنضالية والشخصية له.
بنضالها  ُعرفت  الشخصية  هذه  أن  مضيفا 
على  واحلفاظ  البلد  حرية  أجل  من  املستميت 
ثقافته، حيث كان املكي مجاهدا ونقابيا ومعارضا 
شرسا لسياسة األمر الواقع التي طبقها املستعمر 
واإلنسانية  احلرية  لقيم  وفيا  كان  كما  وممثليه، 

وأرقى معانيها، ولهذا واجه أعداء شعبه بالفكرة 
والقانونية  السياسية  واحلنكة  والنضال  والكلمة 
وامليدانية  السلمية  األسلحة  جميع  واستعمل 
جمعيات  وأسس  الثقافة  لواء  فحمل  املتاحة، 
وكتب مصنفات إبداعية موّجهة ملختلف الشرائح 
املثقف  التزام  انطالقا من  االجتماعية،  والفئات 
لواء حترير اإلنسان  املناضل وحس حامل  وكفاح 

بكل ما حتمله كلمة التحرير من معاني.

المسرحي شباح المكي  رجل الرمز 
شباح  املرحوم  املناضل  شخصية  جعل  وما 
املكي، تستحق جمع مثقفي الوطن حول أعماله 
الفنية واألدبية ومسيرته النضالية، هو أّن احلركة 
النضالية لهذا الرجل الرمز، لم تقتصر على نشاطه 
اإلبداعي واجلمعوي والنضالي يف مدينة بسكرة، 
رفقة أعالم مثل محمد رضا حوحو ومحمد العيد 
تعداه  بل  وغيرهم،  العقبي  والطيب  خليفة  آل 
إلى مستوى وطني يف مرافقته لنشاطات جمعية 
العلماء املسلمني، مع جميع أعالمها، بل تعدى 

نشاطه حدود الوطن.
مسيرته  ليواصل  فرنسا  إلى  املكي  هاجر 
رفع  عن  يتوقف  لم  الذي  والنضال  التوعوية 
تعّدد  وأمام   ،1991 سنة  املنية  وافته  رايته حتى 
الوطنية  الشخصية  هذه  وإبداعات  نشاطات 
فتح  املنظمون  ارتأى  منجزاتها،  وتنّوع  والفنية 
النقاش حولها، يف هذا امللتقى الوطني، ليشمل 
محاور متنوعة، تنّوع حياة ومسيرة النضال الفني 

املعلم  لهذا  والسياسي  والفكري 
الثقايف الوطني الشامخ.

هارون الكيالني يحيي المثقف 
البسكري

والكاتب  املخرج  ووجه 
الكيالني، حتية  هارون  املسرحي 
املثقف  للمجتمع  كبيرة  تقدير 
وإلى  استثناء  دون  البسكري 
انتلجونسيا  بالتحديد  النخبة 
بسرد  تكتفي  لم  التي  الزيبان 
التاريخ واالفتخار به كما تفعل 
كل شعوب العالم لكنها بعثت 
فيه الروح من جديد وهي تقيمه 
وتطاول به سماء كبيرة حتتضن 

واملناظلني  والعباد  واملتدبرين  والرمل  النخل 
والشهداء األحياء عند ربهم دوما .

مضيفا كيالني: »حتية تقدير ألهل الثقافة يف 
الذين  أسماء  لرفع  واملثابرة  الصمود  بسكرة على 
مروا كقوافل اخلير على صدر التاريخ البسكري، 
حتية للذين يعملون يف احلقل الثقايف ودون استثناء 
دون  الراحلني  شأن  رفع  على  يعملون  هم  كما 
ومثال  علمية،  أو  كانت  دينية  اديولوجية  عقدة 
مجموعة  به  تقوم  الذي  النشاط  هذا  ذلك  على 
الثقافة لهو برهان صارخ للمستوى الذي يتمتع به 

املجتمع البسكري«.
مشيرا، بأن تخليد ذكرى شباح املكي الذي 

له  سبق 
التحدث عنه وأعده مجاهدا وشهيدا وخالدا هذا 
الذي عاصره أيضا سيد الثقافة األول يف األغواط 
تعرفه  والذي  مالك  الري  الراحل محمد جودي 

النخبة البسكرية جيدا .
مردفا بقوله: »أريد أن أحي هؤالء املناضلني 
الطاهرين على تخليد رجل كبير ومثقف عمالق 
سيبقى  املكي  الشباح  إن  محارب،  ومسرحي 
بفضلكم منارة للتأصيل والتأريخ والفن واإلنسان 
والصبر  والوطنية  والتعاون  للتسامح  كبير  وعنوان 

أيضا«.
صارة بوعياد

يومي 18و19 أفريل المقبل

المسرح الجهوي لبسكرة ينظم ملتقى وطنيا حول »شباح المكي«

صارة  بوعياد

اختارت  التي  العصامية  الفنانة  مناع  حورية 
التسعينات  سنوات  يف  نفسها  عن  للتعبير  الفن 
وبدأت  بالقلم  أمسكت  بيتها  جدران  فبني 
فأولى  الرسم،  فن  التعلم  باألحرى  أو  بالرسم، 
والفاكهة،  الطبيعة  رسم  يف  جتسدت  لوحاتها 
معرض  أول  كان  أهلها  من  وتشجيعا  وتدريجيا 
جماهير  من  كبيرا  إقباال  لقي  الذي  مبنزلها  لها 
الفن التشكيلي بعد ستة سنوات من العمل يف 

الصمت.
44 لوحة فنية وزعت يف رواق الفنون اجلملية 
 – احملروسة  تستنطق  لوحات  اجلزائر،  بأوبرا 
مدينة  بقسنطينة  السويقة  وحي  اجلزائر-  قصبة 
حكايات  اجلسور  تلك  بني  وما  املعلقة،  اجلسور 
ألونها  حتاكي  كما  أناملها،  عبر  وتروى  حتكى 
اللباس  فمن  التقليدي  اجلزائري  اللباس  املختارة 
بصحرائنا  مرورا  الشاوي  اللباس  إلى  القسنطيني 
اجلزائر مبرزة من خالل لوحاتها ثقافة التوارق عبر 

موسيقاهم ولباسهم.
»الشنتوف« كان حاضرا هو األخر يف لوحاتها 
التي تزينت به، ومن دار  املرأة  التي متيز بحضور 
احلفص التي تعتبر مالذا وراحة للجزائريني بوسط 
القصبة  إلى سوق  واللجوء لضواحيها،  العاصمة 
به  توشحت  الذي  املرمى  احلايك  وإبراز  العتيق 
اخلاصة  »الزيارة«  لوحة  ومن  العاصمية،  املرأة 

الرقص  إلى  الصاحلني  لألولياء  النساء  بزيارة 
االسباني النابع من الفلكور الثقايف للمدينة.

حورية مناع، من مواليد 1943 طبيبة مختصة 
يف طب الصدر وفنانة تشكيلية عصامية، جتولت 
اجلزائرية،  املدن  من  العديد  يف  لوحاتها  عبر 
أظهرت الهوية والثقافة اجلزائرية التي تتغنى بها 

لوحاتها يف كل من كندا وفرنسا.
التشكيلي  فن  يف  سنة  ثالثني  من  أكثر 
تكبر  وهي  بحب  مناع  حورية  الفنانة  مارسته 

لـ  تصريح  يف  قالت  معها،  اإلبداع  ويكبر  معه 
»أخبار الوطن« »الشيء الذي مييز لوحاتي األلوان 
خاصة اللون األزرق منها حيث أجدها تعبر عن 
الطمأنينة يف  تبعث  كما  السعادة،  وعن  الفرحة 
مناع  العصامية  الفنانة  كشفت  املشاهد«.  قلبي 
بني أروقة الفن بأوبرا اجلزائر أنها بصدد التحضير 
ملعرض أخر مع نهاية شهر أفريل املقبل بعاصمة 
لم  كما  واملالئكة،  اجلن  مدينة  باريس  فرنسا، 
تخفي أن الفن التشكيلي يف اجلزائر يعرف اقبال 

كان  انتباهها  معرض شد  وأكثر  كبيرا  جماهيريا 
يف حصن 23 أين كان حضورا عائليا بامتياز رفقة 
العتيق،  القصبة  حي  من  منحدرين  أطفالهم 

وحي باب الوادي الشعبي.
مناع،  حورية  املبدعة  مع  احلديث  ختام  يف 
أكدت على أهمية الثقافة حيث قالت لـ »أخبار 
الوطن«: »الثقافة مهمة جدا للشعب، وهي مهمة 
أكثر من اخلبز، ألن الثقافة تقي األشخاص من 

التوجه نحو اآلفات االجتماعية«. 

أبدعت في لوحتها ألزيد من 30 سنة

حورية مناع فنانة ولدت من 
رحم العشرية السوداء

حورية مناع فنانة ولدت من رحم العشرية السوداء، تميزت عبر ألوانها البهية التي قتلت بها السواد 
الذي اكتست به سنوات التسعينيات، أبدعت في لوحاتها عبر تجربة فردية من نوعها ألكثر من ثالثين 

سنة اختزلتها في التعريف بالمدن وبالهوية الجزائرية. 
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ملكة جمال إيران ليلي أحمد 
علي تطلق حملة لمكافحة 

الفيروسات

كشفت ملكة جمال إيران 2019 ليلي أحمد علي أنها أطلقت 
يف  القاتلة  الفيروسات  مكافحة  لدعم  أسابيع  قبل  خاصة  حملة 
األطفال  تلقيح  و  ملعاجلة  التبرعات  جمع  عبر  العالم  دول  من  عدد 

باملستحضرات الطبية املناسبة. 
وأشارت إلى أن اخلطوة أتت قبل اكتشاف فيروس »كورونا« وأن 
الهدف هو حتصني اجليل اجلديد قدر املستطاع من اإلصابة باألمراض 

خصوصا يف البلدان الفقيرة .
 « bright of hope « ليلي أكدت إن جمعيتها والتي اسمها
تواصلت مع عدد من املنظمات العاملية للمساهمة العينية باحلمالت 
الطبية التي تختص بتلقيح و معاجلة األطفال من األمراض الفيروسية 
وقالت: اإلنسانية من أولوياتي وهذه سياستي منذ دخولي إلى عالم 
التي جعلتني أسعى  الشهرة وقد قمت بعدد من االجنازات اخليرية 
ملكة  وأوضحت   . العالم  حول  دولة  من  أكثر  يف  منها  املزيد  إلى 
دولة  من  أكثر  و سيشمل  لندن  إقامتها يف  مقر  من  اجلمال سيكون 

أبرزها يف الشرق األوسط .

لم تخفي الفنانة غادة عبد الرازق 
السادسة،  للمرة  الزواج  يف  رغبتها 
مؤخرا  تردد  ما  متاما  نفت  ولكنها 
عن زواجها سرا، مؤكدة أن صورتها 
بفستان الزفاف كانت جلسة تصوير 
حتضيرية لفيلمها اجلديد »حفلة 9« 
ألن ديكور العمل يستلزم وضع صور 
النجم  على  زفافها  حفل  من  لها 
تأكيد  غادة  ورفضت  وفيق،  أحمد 
 2020 رمضان  مشاركتها يف موسم 
مسلسل  بطولة  على  تعاقدها  رغم 

»سلطانة املعز«.
خالل  الرازق  عبد  غادة  وقالت 
MBC Tren�  لقائها فى برنام ج
عبر  نشرها  مت  التي  الصورة   ding

وارتدى  انستrرام  على  حسابي 
زفاف عبارة عن جلسة  فيها فستان 
وليس  اجلديد  الفيلم  لصالح  تصوير 
مرة  بزواجي  البعض  ظن  كما 

اخرى.
وأكدت غادة أن أحداث الفيلم 
والغموض  اجلرمية  عالم  يف  تدور 
ونفت متاما تشابه القصة مع أحداث 
لسعاد  العشاء«  على  »موعد  فيلم 
لكنها  فهمي  وحسني  حسني 
علي  فيلمها  احتواء  علي  أكدت 
ورغم  مثير  وتشويق  جرمية وغموض 
تكتمها على تفاصيل دورها إال أنها 
»روز«  بأنها جتسد شخصية  كشفت 

وهي باليرينا معتزلة و لديها ابنة.

غادة عبد الرزاق تتمنى الزواج 
للمرة  السادسة

التذاكر نفذت قبل انطالقه

محمد عبدو يفتتح حفالت » فبراير الكويت«
النجوم  أسماء  عن  الكشف  مت 
الذين وقع عليهم االختيار للمشاركة 
الكويت  »فبراير  حفالت  يف 
تنظيمها  تتولى  التي   ،»2020
»روتانا  شركة  عليها  واإلشراف 
مع  بالتعاون  واملرئيات«  للصوتيات 
وهي  الرويشد«،  اهلل  عبد  »مركز 
فيها  يشارك  غنائية،  ست حفالت 
مبعدل  ومطربة،  مطربًا  عشر  أحد 
باستثناء  الواحد،  احلفل  يف  جنمني 
سيفتتحها  التي  األولى  السهرة 
منفردًا »فنان العرب« محمد عبده.

حفالت  تنطلق  ان  املقرر  من 
 6 بتاريخ   »2020 الكويت  »فبراير 
حتى  وتستمر  املقبل،  فبراير\شباط 
تاريخ 21 منه، وذلك مبعدل حفلني 
اخلميس  يومي  وحتديدًا  اسبوعيًا، 

واجلمعة من شهر فبراير شباط.
تذاكر  جميع  نفاذ  هو  الالفت 
 »2020 الكويت  »فبراير  حفالت 
ليعد  البيع،  منافذ  افتتاح  مبجرد 

بذلك »فبراير الكويت 2020« أول مهرجان غنائي تنفذ جميع تذاكره قبل موعد انطالق حفالته، وهو ما علق عليه سالم 
الهندي، قائاًل:« هذا ليس بغريب على اجلمهور الكويتي احملب واملتعطش دومًا للفن الراقي، ولكل ما هو طربي أصيل، 

والداعم األول لألصوات الغنائية.
أيضًا ال ننسى أن حفالت »فبراير الكويت« وعلى مر أعوامها حرصت دومًا على انتقاء النخبة من الفنانني والفنانات 

لذلك لها أهميتها وجمالها ورونقها اخلاص الذي يحمس اجلمهور على شراء التذاكر واالستمتاع بسهرات مميزة«.

حبس المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي
رفضت محكمة جنح التهرب 
املطربة  استئناف  طلب  الضريبى 
الشعبية بوسي على حكم حبسها 
الضريبي،  التهرب  بتهمة  عامني 
بعدما  احلكم  بتأييد  وقضت 
تقدمي  يف  عنها  الدفاع  فريق  فشل 
املستندات الالزمة لتأكيد تصاحلها 

مع مصلحة الضرائب املصرية.
بالتجمع  املنعقدة  احملكمة 
املستشار محمد  برئاسة  اخلامس، 
برفض  حكمها  أصدرت  جميل، 
محمد  ياسمني  الفنانة  معارضة 
بـ«بوسى«،  الشهيرة  شعبان، 
مليون  سداد  من  التهرب  بتهمة 
فتوح«، باإلضافة إلى عدد من احلفالت الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألًفا و210 جنيهات.يعادل الضريبة املستحقة، وأسندت لها تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات »وكالة الشافعى، واملتحدة، ومؤسسة  يذكر أن احملكمة قضت يف أول درجة يوم 7 مايو 2018 بحبس املطربة »بوسى« سنتني وكفالة 50 ألف جنيه، وتغرميها ما الضرائب، لعدم حضور املتهمة، واعتبار املعارضة كأن لم تكن، وبالتالى حبسها سنتني، وتغرميها ما يعادل الضريبة املستحقة.و827 ألًفا و210 جنيهات ملصلحة 

أنغام تحّضر لعيد الحب
يف سرية تامة تعمل الفنانة أنغام على التجهيز ألغنية سينجل ستكون 
أغنية  من  ألكثر  االستماع  بالفعل  أنغام  وبدأت  احلب،  عيد  مبناسبة 

الختيار ما يناسبها لتعمل على تسجيلها خالل األيام املقبلة.
من ناحية أخرى فأنغام تعيش حالة من النشاط الفني واتفقت 
مسرح  على  سيكون  احلب  عيد  يف  غنائي  حفل  إحياء  على 
األغنيات  من  العديد  خالله  وستقدم  املصرية  األوبرا  دار 
الرومانسية بهذه املناسبة، وتعمل أنغام يف الوقت نفسه على 
من  أغنياته  اختيار  بدأت  والذي  اجلديد  الغنائي  ألبومها 

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

سنة  كتبها  التي  الرواية  هذه  يف  أورويل  جورج  كان 
مكسيم  الروسي  الكاتب  خطى  على  يسير   ،1948
غوركي ) 1868 ــ 1936( يف حتفته املوسومة: األم. لقد 
كتب الثاني روايته سنة 1898 ونشرها يف 1904، وهي 
تتحدث عن الثورة البولشيفية التي ستحصل عام 1917، 
مستبقا بذلك األحداث بسنني، وقد قال عنها فالدميير 
لينني آنذاك، بكثير من اإلعجاب، إنها أسهمت بقسط 
واملسحوقني.  العمال  طبقات  لدى  الوعي  نشر  يف  كبير 
عالقة  لها  التي  العاملية  بالتحوالت  فتنبأ  الثاني  أّما 
الكتلة االشتراكية  السياسي، ومن ذلك سقوط  بالشأن 
مع  أعوام  بعد  سيحدث  كما  الرأسمالية،  القوة  وتبوأ 
صاحبته  الذي  الهيكلة  إعادة  برنامج  أو  البريسترويكا، 
سياسة غالسنوست )الشفافية 1985 ــ 1987( يف عهد 
اللتان  السياستان  وهما  غورباتشوف،  ميخائيل  الرئيس 
التيار  وصعود  االشتراكية  الكتلة  انهيار  إلى  ستؤديان 
كقوة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  ممثال  الرأسمالي 

بديلة، ووحيدة أيضا ألنها ستسّن قوانينها اخلاصة.
يحمل  كان  الذي  العمل  هذا  أورويل  جورج  كتب 
حرج  صحي  وضع  يف  أوروبا،  يف  رجل  آخر  عنوان: 
تسبب فيه مرض السّل عندما كان مقيما يف جزيرة جورا 
النائية يف ظروف بدائية، وقد قال آنذاك معبرا عن حالته 
املتردية:« كّل شيء يزهر هنا، إال أنا«. لكنه لم يتوقف 
قيمة  ذا  أدبيا  أثرا  ستصبح  التي  املسودات  تبييض  عن 
املبيعات. لقد اتضحت أفكاره جيدا  عاملية حقق أعلى 
العاملية  أثناء احلرب  السياسي  الواقع  انطالقا من متابعة 
انعقد  الذي  طهران  مؤمتر  مع  وضوحا  واشتدت  الثانية، 
يف 1944. كان القادة جوزيف ستالني وفرانكلني روزفلت 
وونستون تشرشل يخططون القتسام العالم بانتظار سقوط 
أملانيا النازية، وكانت اجلغرافيا بصدد معرفة تاريخ جديد 

لم تشهده من قبل.
كيف تفطن جورج أورويل لهذه التحّوالت قبل قرابة 
الوجود  يف  الكبيرة  الكتابة  وقوعها؟  من  سنة  أربعني 
الفقيرة  البشري برمته ال تهتم بالسفاسف، كاحلكايات 
مثال، ألنها تؤسس على األهم، على التقاط اللحظات 
التاريخية بوعي، على الذكاء يف التعامل مع الواقعوالفلسفة 
التي من  الوظيفية  املرجعيات  والثقافة وتعدد  واالقتصاد 
العناصر  إلى  إضافة  دميومة،  ومنحه  النص  ترقية  شأنها 
بعدا  للتاريخ  مينح  املؤلف حتى  عليها  يتكئ  التي  الفنية 
بيلنسكي  الناقد  طرحه  الذي  السؤال  وهو  الئقا،  فنيا 
قيمة  الذي يضفي على األدب  الشيء  »ما  قبل عقود: 
كان  أورويل  جورج  أّن  بّد  ال  تاريخي؟«.  أنه  رغم  فنية 
حيث  من  كبيرة  أهمية  منحه  لذا  اجلانب،  هذا  يدرك 
التي  املتقدمة  األخيلة  إلى  إضافة  والتدقيق،  املراجعة 

بالزمان  تتحدد  ال  استثنائية  أدبية  هالة  نصه  ستجعل 
واملكان، رغم ارتكازها على قراءة سيرورة األحداث التي 
كانت تقع يف العالم الغربياملتحّول، واملوبوء. لقد استغل 
املاضي واحلاضر وجتاوزهما إلى آفاق أخرى، كما حصل 
املستقبل،  كان  املعري.  العالء  الغفران ألبي  رسالة  مع 
يف واقع األمر، هو املوضوع الفعلي، وأّما اللحظة فكانت 
على  بناء  جزئياته  لتحليل  القادم،  الزمن  ملعرفة  ركيزة 
عليها  سيتكئ  التي  السببية  العالقات  قوامها  ممكنات 

ملعرفة ما يتشكل يف األفق. 
أغلب ما ذكره الكاتب سيتحقق بشكل يكاد يكون 
يف  أي  آخر،  زمان  يف  يعيش  كان  أنه  لو  كما  حرفيا، 
يف  وغاية  مثيرة،  التفاصيل  جاءت  لذلك  املستقبل، 
لم  حاليا.  يجري  مبا  مقارنتها  يف  نرغب  عندما  التطابق 
كان  كاهنا.  وال  نبيا  يكن  لم  ألنه  يتكهن  ولم  يتنبأ، 
العارف. لقد  بإدراك  إلى احلاضر  مقيما يف اآلتي وينظر 
كان، بالعودة إلى النظرة االستباقية، شاهدا على أشياء 
لم حتصل بعد، لكنها ستحصل بقوة العلل املبنية على 
معاينة ما يجري يف محيطه اخلارجي، وكان األخ األكبر، 
القمع  ملرحلة من  احملتمل،  للحاكم  منوذجا  روايته،  بطل 
ذاك  أّن  مع  له،  حّد  ال  كابوسا  تشبه  التي  واالستبداد 
البلدان  أكبر  يف  حتى  ضمني،  بشكل  ولو  سيتحقق، 

دميوقراطية يف الكوكب.
األمم  على  كوصّي  األكبر،  األخ  أجهزة  ستعمل 
تريدها.  التي  الوجهة  الشعوب  توجيه  على  األخرى، 
إلى  متتد  ثم  واألقوال،  األفعال  على  الرقابة  ُتفرض 
محاصرة اخليال واألحالم باستعمال أجهزة متخصصة يف 
الكشف عن اخلارجني عن الضوابط التي فرضها النظام 
تفرضها  توجهات ستالينية عاملية  أمام  اجلديد. سنكون 
أمريكا كدولة  واالقتصاد، أي  املال  املتحكمة يف  الدولة 
تنظر إلى العالم من موقعها الواحدي، كما لو أنها مسؤولة 
عن اجلميع. هل كان الكاتب يقطنفي املستقبل البعيد 
لإلحاطة بهذه املعرفة الدقيقة؟ أجل. لقد ذكر جزئيات 
العالقات  يف  اليوم  حالة  وهي  كبيرة،  بحرفية  ستتحني 
العالم  يف  تتحكم  التي  القوة  مظاهر  كّل  ويف  الدولية، 
لتقسمه إلى أسياد وعبيد، وذلك بعض ما ذكره الروائي 

بنباهة الرائي الذي يقرأ بحذق ما لم ُيكتب بعد.
على  وتدليل  النادرة،  التحف  من  حتفة  الرواية  هذه 
االستثنائيني  الكّتاب  بعض  مييز  الذي  السردي  الذكاء 
مبسؤولية.  يشعرون  ألنهم  الكتابة  يف  ميزحون  ال  الذين 
لذلك يظلون حاضرين، رغم رحيلهم الذي عادة ما يترك 

فجوة يتعذر ترميمها بكتاباتنا الصغيرة.
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 لقَي شاب يف العقد الثاني من عمره مصرَعه، ليلة أول 
 أمس، إثَر سقوطه من الدراجة النارية التي كان على متنها،

.وذلك على مستوى بلدية البياضة جنوبي والية الوادي
 وحسب شهود عيان، فإن الضحية الذي كان على 

 منت دراجة نارية ميلكها صديق له حاول القيام مبناورة خطيرة
 تتمثل يف النزول من الدراجة النارية وهي تسير، كما اعتاد
 أن يفعل، إال أنه لم يفلح هذه املرة، فسقط من عليها قرب

 مقبرة »احلاج البكري« يف حي االستقالل حيث يقطن
 الضحية، ما أدى إلى مصرعه مبكان احلادث. وعليه، نقلت

 مصالح احلماية املدنية جثة الضحية إلى مصلحة حفظ
 اجلثث باملؤسسة االستشفائية العمومية »بن عمر اجليالني«
 مبدينة الوادي،فيما فتحت مصالح األمن يف البياضة حتقيقا

.لكشف مالبسات احلادث والوفاة
 رشيد شويخ

بلســـان: ريــــاض  هـــــويلي 

 ُقِبض على الُمّتهم بمطار قسنطينة

  إحبــــــاط محاولــــــِة تهريـــــبإحبــــــاط محاولــــــِة تهريـــــب
  200200 ألــــف أورو إلــى تركيـــا ألــــف أورو إلــى تركيـــا

قسنطينة

ُمعّلمو محو األمّية ُيناشدوَن 
رئيس الجمهورية إدماجهم

 نّظم، يوم أمس بقسنطينة، العشرات من معلمي محو األمية املتعاقدين، 
 وقفة احتجاجية من أمام ديوان الوالي، مطالبني بإدماجهم وتعويضهم عن حقوقهم
 الضائعة منذ سنوات. هذا، وناشد هؤالء رئيس اجلمهورية اتخاذ إجراءات تسوية

 .وضعهم على غرار اإلجراءات املتخذة بالنسبة إلى عمال ما قبل التشغيل
 هذا، وهّدَد معلمو محو األمية املتعاقدون مع ديوان محو األمية وتعليم الكبار

 بقسنطينة بالتصعيد يف حال استمرار صمت اجلهات الوصّية؛ إذ إنهم نظموا وقفة
 احتجاجية قبل أيام من أمام مقر مديرية التربية بالوالية، قبل أن يعود املعنيون

 أمس لالحتجاج من أمام ديوان الوالي، مطالبني مبنحهم ما أسموه حقوقهم الضائعة
 على مّر السنوات، وإدماجهم يف قطاع التربية الذي كان من املفترض - حسبهم
 - أن يحصلوا على أولوية التوظيف به بعد سنوات قضوها يف التعليم. كما انتقد

 احملتجون الذين ميثلون أزيد من 230 عونا متعاقدا جتاهل املسؤولني وضَعهم الّصعب
 .والغامض، على حد تعبيرهم

 يذكر أن احملتجني طالبوا، يف بيان حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه،
 باإلدماج يف قطاع التربية باعتبار مطلبهم حقا مشروعا، على غرار املساواة بينهم وبني

.معلمي التعليم النظامي
 وناشد احملتجون رئيس اجلمهورية النظر إلى هذه الفئة عبر اتخاذ اإلجراء

 نفسها التي اتخذت لفائدة عمال ما قبل التشغيل، عمال مببدأ تساوي الفرص أمام
 اجلميع، متسائلني عن مصيرهم بعد إمضائهم عقدا مّدته سنة وتقاضي أجرة عشرة
 أشهر فقط يف السنة، باإلضافة إلى عدم االستفادة من املنح والعالوات على غرار

.منحة املردودية، ومنحة البيداغوجية ومنحة التوثيق
خديجة بن دالي

 حجزت مصالح اجلمارك بقسنطينة وشرطة احلدود مبطار »محمد بوضياف« 200 ألف أورو كانت مخبأة بإحكام داخل سجادة صالة. 
 يذكر أن املسافر الذي ضبطت لديه السجادة كان يعتزم تهريب املال إلى تركيا عبر رحلة متجهة إلى اسطنبول. هذا، وما يزال املسافر محل

.حتقيق يف قضية مخالفة التنظيم والتشريع اخلاص بحركة رؤوس األموال من وإلى خارج التراب الوطني
 هذا، وقد طالب طلبة املدرسة العليا لألساتذة الوزارة بتفنيد ما جاء يف بعض وسائل اإلعالم بشأن توقيف توظيف خريجي املدارس

 .العليا، مهددين بالتصعيد يف حال التزام الوزارة الصمت
 خديجة بن دالي

 وألنَّ أزمات اجلزائِر 
َدٌة؛ فكُل أزمٍة  متعدِّ
ُتنسيَك ساِبقَتها أو 

رِبيَبتها؛ ومعنى هذا 
الَكالم أّن عملّية الّتغيير 
التي نتطّلع إليها وُنناضل 

من أجِلها لن تتحّقق 
غدا، لسبٍب بسيط 

وهو أّننا كمجتمٍع لم 
ُنِعْد الُعّدة للّتغيير، ولم 

ن اإلنسان الذي  ُنكوِّ
يقوُد عملية الّتغيير؛ 

فالّتغيير كما هو معروف 
يف األدبّيات الّسياسية 

مشروٌع كاِمل له برنامجه 
وأهدافه، رَجاله وأدوات 

تنفيِذه، وغياُب أّي حلقٍة 
من هذه احَللقات سيجعُل 

عملية الّتغيير سراًبا 
يحسِبُه الّضمأن ماًء!
 ولعّل ما يجري الّيوم 

يف بعض جواِنب تسيير 
الّدولة ُيبِرز - مبا ال 

َيدُع مجااًل للّشك - أن 
ه  هناك خلاًل ما؛ خلٌل يردُّ
البعض إلى غياب ثقافِة 

الّدولة لدى البعض، 
ر  ما يجعُل األموَر ُتَسيَّ
مبزاجّيٍة وشخصانية.

 فثقافة الّدولة، بحسب 
معرفتنا البسيطة، 

تفرُض على رجل الّدولة 
أو إطاراتها تغليَب 

مصلحة امُلؤسسة على 
امَلصلحِة الّشخصية، 

ومنَح األولوّية حلسابات 
الّدولة والّتجرد من كل 

األطماع الّشخصّية 
أو امَلشاِعر الّذاتية أو 

احلسابات األنانّية. لكّن 
لألسف، ما ُنالحُظه 
ا هو الّتقهقُر؛  َميدانّيً

فاخللُط بنَي ُمقتضياِت 
مؤّسسِة الّدولة ورغباِت 

األشخاص واضٌح، ال ميكُن 
إنكاُره، ومظاهُر الزبانّية 

وامَلسوبية َتتسّلل بشكٍل 
ُمقّزٍز إلى املؤسسات 

اجلديدة، ومعها بدأت 
عمليات الّتموُقِع حتسبا 

لتقسيم الّريِع أو هكذا 
ل للبعض؛ وكأّننا  ُيخيَّ

يف زمن - كما يقول املثل 
الشعبي - »الّلخر ما 

يديش« ! 
 لقد استبشَر القوُم 

خيًرا بخطاِب الّرئيس 
الذي ألقاه يف ندوِته 

حفّية التي أعقَبت  الصُّ
اإلعالَن عن فوِزه يف 

ئاسّية،  االنتخابات الرِّ
التي قاطعها كثيٌر من 

اجَلزائريني، واستبَشروا 
خيًرا بانطالِق ُمشاوراته 

مع شخصياٍت َكبيرة، 
وأحزاٍب من امُلعارضة، 

لكنَّ هذه امَلشاعر بدأت 
تخِدُشها بعُض امُلمارسات؛ 

ُمارسات أقلَّ ما ُيقال 
عنها إّنها ال تتناَغم مع 

ِشعار اجَلزائِر اجَلديدة.. 
فالرجاء االنتباه!

مصـــرُع شــاب إثــَر ُمنــاورة خطيـــرة! 
وادي سوف

انتبُهوا.. نحُن 
نراقــــب!

بوعـالم بوعالم 
مستشاًرا قانونّيا 
لــدى تبـــّون 

 عنّي رئيس اجلمهورية 
 عبد املجيد تبون بوعالم بوعالم
 مستشارا خاصا له يف الشؤون

.القانونية والقضائية
 وبحسب ما نشر يف العدد

 األخير للجريدة الرسمية،
 فإنه بناًء على املرسوم الرئاسي
 )240/99(، الصادر يف 29

 أكتوبر 1999 واملتعلق بالتعيني
 يف الوظائف املدنية والعسكرية،

 وبناًء على املرسوم الرئاسي
 )197/01( الصادر يف 22

 جويلية 2001، والذي يحدد
 صالحيات مصالح رئاسة

 اجلمهورية، قد مت تعيني بوعالم
 بوعالم مستشارا لدى رئيس
 اجلمهورية مكلفا بالشؤون

.القانونية والقضائية
ق.و

على َخلفّية ُمتابعته قضائيًّا

 ُمحتّجـون يطالبـوَن برحيــل 
رئيــــس بلديــة تبّســة

 نّظم، صباح أمس، عدد من املواطنني وقفة احتجاجية من أمام مقر بلدية تبسة مطالبني
.بتنحية رئيس البلدية املتابع قضائيا إثر شبهات فساد طالته

 وقال عدد من احملتجني إن رئيس بلدية تبسة متابع رفقة العديد من األعضاء يف قضية 
 منح صفقة النخيل بالتراضي على مستوى محكمة بئر العاتر، حيث مت وضع »املير« حتت الرقابة
 القضائية فيما ما يزال ميارس مهامه بصفة عادية إلى يومنا هذا، وهو ما جعل البلدية تعيش حالة

.من الفوضى واالنسداد وتعّطل مصالح املواطنني بسبب هذه القضية
 وحسب احملتجني، فالوضعية تتطلب تدخال سريعا وعاجال من أجل الدفع بعجلة التنمية 

 والنهوض بها، مضيفني أن مواصلة رئيس بلدية تبسة تأدية مهامه يتنافى مع التشريعات
 املنصوص عليها قانونا، ومن غير املعقول أن ُيسيِّر رئيس البلدية شؤون املواطنني وهو حتت املتابعة

.القضائية
فيروز رحال



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

