
قلق يف الُهوّية 

جــدُل الّســلب بيـن أطرَوحـة 
الجزائر الجزائرية وأطروحـة 
الجزائــر العربيـة اإلسالمّيــة 

 يقول عبد الغني عماد، يف كتابه » 
 سوسيولوجيا الهوية »: إّن »الهويات تنبثق من
 أماكن لها تاريخ، لكنها مثل أّي شيء تاريخي،

 عرضًة للتحّول الدائم وال ميكنها أن تكون
 محبوسًة وثابتة على نحو أبدي يف بعض املاضي
 املاهوي، والَفاعلون بوصفهم حاملي الهوّية هم

 .صانعوها، يف الوقت نفسه
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09
الوادي

 استنفـاٌر بالَمعبــر
 الُحدودّي للّتصـدي
 لفيروس كورونـا

02
رئاسة اجلمهورية

الَجزائــــر فوِجَئــــت 
بتصريحـات أردوغـان!
ت رئاسة اجلمهورية، يف بيان صدر عنها أمس السبت، على التصريحات  ردَّ
 األخيرة التي أدلى بها الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بأن تصريح

 .الرئيس التركي فاجأها

12
 المحكمـــــة الدوليــــــة
تقلــص عقوبــة الوزانــي

مهــــري َرجــــل الَجزائــــر دوَن ُمنـــاِزع
 نّظمت املنظمة اجلزائرية للشباب، بدار الشباب »سناني السعيد« ببومرداس، أمس السبت، امُللتقى الثاني حول الّراحل عبد احلميد مهري، حتت 

 عنوان » حوار اليوم مستقبل الغد« مبناسبة الذكرى الـــ8 لوفاته. يذكر أن امللتقى شهد حضور كوكبة من الشخصيات الوطنية واملسؤولني البارزين
.واملؤرخني واإلعالميني واملثقفني ورجال الفكر

04

24
الّطارف

 الُمحتّجـون َيغلقـون
 َمعبــر أم الطبـول

دا  مجـــــــدَّ
06

قسنطينة
عائـــالٌت مهــــّددة 
بالطرد مـن أراضيهـا 

08
األغواط

ـــُد  الَوالــي يتوعَّ
كــــل مســـؤول 
استغـل الّنفــوذ!

مولودية اجلزائر

امُللتقى الّثاني حوَل الّراحل عبد احلميد مهري  

 كشف عبد القادر لعويني مدير 
 الصحة والسكان لوالية الوادي أّن
 مختلف املصالح الصحية بالوالية

 وضعت يف حالة استنفار، خاصة على
 مستوى املعبر احلدودي بالطالب
 العربي الذي يصل بني اجلزائر

 وتونس، وذلك من أجل أخذ التدابير
.االحترازية للّتصدي لفيروس كورونا

 ْشكـاَرة الحليـب.. عاُر الحكوَمة! ْشكـاَرة الحليـب.. عاُر الحكوَمة!
الُمواطـن يغـرق فـي أزمـة امتـّدت أزيـَد مـن 20 سنـة

05-04

 بلور: َملبناٌت َوهمّية تستفيُد من احَلليب امُلدّعم

الجــــزء 2

َمطالٌب بفتح ملّف بودرة احَلليب 



02
أخبار السياسة

ُم اعتصاًما أمام مقرِّ وزارة الخارجّية الّيوم تنظِّ

عائالُت »الحّراقة« ُتناِشد 
لطات استرجاع أبنائها السُّ
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لدراسة عّدة ملفات تنموية
تّبون يترأُس مجلَس الوزراء غدا اإلثنين

وزارة العدل تنفي:
 لم ُنراسل البرلمان لرفِع الَحصانة عن 20 نائًبا

طالبوا باألجور والِمنحة 
أعواُن محافظِة الَغابات بسكيكدة يحتّجون 

صفية  نسناس
»احلراقة«  أهالي  عن  ممثلة  وأوضحت   
املوجودين يف السجون التونسية يف اتصال 
أجرته معها »أخبار الوطن« أن عدد ملفات 
السجون  يف  يقبعون  الذين  »احلراقة« 
تصريحات  بحسب   - بلغ  قد  التونسية 
كما  ملف،   900  - براهم  بن  احملامية 
أن هذا امللف يوضع يف طي الكتمان منذ 

إلى  مشيرة  هذا،  يومنا  غاية  إلى   2008
بعدة  السابقة  للحكومات  توجهوا  أنهم 

مراسالت إال أنهم لم يتلقوا ردا.
إن  املتحدثة  قالت  الصدد،  هذا  ويف   
اعتصامهم الّيوم من أمام مقر الوزارة يأتي 
بلقاسم  العدل  وزير  مراسلة  مت  أن  بعد 
بوقادوم،  ووزير اخلارجية صبري  زغماتي 

قبلهما،  من  رد  أي  يردهم  لم  أنه  غير 
وعليه جتدد عائالت »احلراقة« واملوجودين 
يف السجون التونسية ويف عدد من الّدول 
من  املعنية  للسلطات  مطالبها  األوربية 
والسماح  الشباب  مئات  استرجاع  أجل 
أقرب  يف  الوطن  أرض  إلى  بالعودة  لهم 

وقت ممكن.

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  يترأس   
الوزراء  مجلس  اإلثنني،  غد  يوم  تبون، 
عوضا عن اليوم األحد، نظرا لزيارة رئيس 

اجلمهورية التونسي قيس سعيد.
وحسب بيان صدر عن رئاسية اجلمهورية 
يوم أمس السبت، سيخصص االجتماع 
التربية،  قطاعات  ملفات تخص  لدراسة 

املؤسسات  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
الناشئة  واملؤسسات  واملتوسطة  الصغيرة 
املجلس  سيدرس  كما  املعرفة.  واقتصاد 
مخططا  ويعتمد  الطرقات  أمن  إشكالية 
يف  احمللية  بالتنمية  للدفع  استعجاليا 
واملناطق  العليا  والهضاب  اجلبلية  املناطق 

احمليطة باملدن الكبرى.

للدفع  االستعجالي  املخطط  ويشمل 
القطاعات،  من  العديد  احمللية  بالتنمية 
والطاقة  الشروب  باملاء  التزويد  السيما 
املنشآت  الغاز،  توصيل  الكهربائية، 
آليات  ووضع  والتنقل  النقل  املدرسية 

التضامن اجلواري.
ق. و

 نفت وزارة العدل، أمس السبت، ما 
تداولته بعض وسائل اإلعالم بشأن 
الحصانة  رفع  البرلمان  من  طلبها 

عن 20 نائبا برلمانيا.
بيان  في  العدل،  وزارة  وقالت   

لها، إن هذا الخبر ال أساس له من 
إجراء  أي  ترفع  لم  وأنها  الصحة، 
من هذا القبيل، ال فيما يخص نواب 
وال  األرندي  وال  األفالن  حزب 
المعلن  الحاالت  ماعدا  تاج،  حزب 

البرلمان.  طرف  من  رسميا  عنها 
عن  الحصانة  رفع  طلب  وكان 
طلب  آخر  واعلي  السابق  الوزير 

وجهته وزارة العدل.
ق.و

محافظة  عمال  السبت،  أمس  أقدم، 
الغابات لوالية سكيكدة يف كامل الفروع 
من  االحتجاج  على  بالوالية  اإلقليمية 
مطالبني  الوالئية،  احملافظة  مقر  أمام 
مرتباتهم  تسديد  يف  التعجيل  بضرورة 
الشهرية املتأخرة إلى جانب املنح العالقة 

التي ينتظرونها منذ أشهر.
مقر  أمام  من  التجمع  فّضلوا  احملتجون 
احملافظة الوالئية، رافعني شعارات تدعوا 

اإلدارة إلى التعجيل يف تسديد مرتباتهم 
كاملة،  أشهر  ثالثة  مند  تخلفت  التي 
يستلموها  لم  التي  املِنح  جانب  إلى 
أثقلتهم،  الديون  وأن  خاصة  أشهر  منذ 
متمسكني بضرورة التعجيل يف ضخ تلك 

املستحقات عاجال.
 كما طالب احملتجون بضرورة فتح حتقيق 
يف ملف السكنات الوظيفية التي تعرض 
لغرباء  منحت  وأخرى  للبيع  بعضها 

وحتى متقاعدين.
حملافظة  الوالئي  املدير  واجتمع  هذا، 
لهم  وقّدم  احملتجني،  ممثلي  مع  الغابات 
قبل  وضعيتهم  بتسوية  كافية  ضمانات 
بينما  فيفري،  شهر  من  األول  األسبوع 
اجلهات  على  املطالب  باقي  أُحيلت 

املختصة، حسبه.
جمال بوالديس

األزمة الّليبية والتَّعاُون أبرُز الملفات

الَرئيُس التُّونسي يحلُّ الّيوَم بالجزائر
 

 يحل، الّيوم األحد، باجلزائر، رئيس اجلمهورية التونسية قيس 
سعيد، حيث سيلتقي نظيره اجلزائري عبد املجيد تبون لبحث 

العالقات الثنائية بني البلدين، كما سيتّم خالل الزيارة بحث ملف 
األزمة الليبية التي تهم اجلزائر وتونس بشكل خاص، ويرافق 

الرئيس التونسي وفد وزاري هام.

صفية نسناس
وكانت رئاسة اجلمهورية التونسية قد أعلنت، يف بيان لها، أن هذه الزيارة تأتي يف إطار تعزيز العالقات 
السياسية بني البلدين وبحث إمكانية تطويرها يف مجاالت عدة، خاصة التجارة والصناعة واملبادالت 
يف مجال اإلنتاج الزراعي. وتشكل هذه الزيارة أّول محطة لقيس سعيد فيما يخّص الزيارات الرسمية 
إلى اخلارج، فضال عن كونها متثل تنفيذا لتعهد التزم به قيس سعيد، عند أدائه اليمني الدستورية 

لدى توليه رئاسة تونس يف 23 أكتوبر من السنة املنصرمة.
الرئيس  إن  الوطن«  »أخبار  أجرته معه  اتصال  السياسية، يف  العالقات  ربيج األستاذ يف  وقال علي 
التونسي قيس سعيد وعد أن تكون اجلزائر أول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسا، غير أن الزيارة تأخرت 

نظرا لظروف سياسية داخلية عرفتها تونس واجلزائر على حد سواء.
 ويف هذا السياق، أضاف املتحدث أن الزيارة تأتي يف ظرف استثنائي متر به املنطقة خاصة يف ظل 

التطورات اخلطيرة التي تعرفها األزمة الليبية، والتي من شأنها أن تساهم بعدم استقرار دول اجلوار.
وتوقع ربيج أن يسيطر امللف الليبي على احملادثات بني الطرفني، والعمل على التنسيق بني البلدين 
واالستثمار يف املجلس األعلى للقبائل الناشط بكثرة مؤخرا، وكذا دعم املواقف الدولية خاصة إيطاليا 
وأملانيا التي أكدت يف اآلونة األخيرة أنه البد من احلل السياسي، باإلضافة إلى االستثمار يف عضوية 
تونس غير الدائمة يف مجلس األمن للضغط على األطراف الليبية وإلزامها باحترام وقف إطالق النار.
 ومن جانب آخر، اعتبر ربيج أن جانب التعاون بني البلدين سيحظى، بكل تأكيد، بحيز هام من 
محادثات الرئيسني خاصة وأن حجم التبادالت التجارية كان من املفروض أن يكون أكثر بكثير مما 

هو عليه اآلن.

رئاسة اجلمهورية:
الَجزائر فوِجَئت بتصريحات أردوغان !

ت رئاسة اجلمهورية، يف بيان صدر عنها أمس السبت، على التصريحات األخيرة التي أدلى بها  ردَّ
الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان بأن تصريح الرئيس التركي فاجأها. 

وصرح أردوغان بأنه طلب من الرئيس تبون إرسال بعض امللفات املتعلقة مبجازر قامت بها فرنسا يف 
اجلزائر خالل االستعمار. وردت الرئاسة بأن ” اجلزائر فوجئت بتصريح أدلى به رئيس تركيا أردوغان، 
يذكر أن التصريح نسب إلى رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون”. وأضافت :”مسائل الذاكرة ملف 

حساس بالنسبة للشعب اجلزائري، واحلديث أخرج عن سياقه فيما يتعلق باجلزائر”.
وختم بيان الرئاسة قائال إن “تصريحات أردوغان ال تساهم يف اجلهود املبذولة بني اجلزائر وفرنسا حلل 

قضية الذاكرة”.
وليد كويني 

 تنظم عائالت املفقودين و«احلراقة« القابعني بالسجون التونسية وبعدة سجون 
يف الدول األوربية، الّيوم، اعتصاما من أمام مقر وزارة اخلارجية يف العاصمة، 

ملناشدة املسؤولني التدخل السترجاع هؤالء الشباب.

500 حالِة وفاة سَنة 2018

 الجزائُر تسّجل 1500 إصابٍة 
بسرطان الَبلعوم األنِفي سنوًيا 

أّكد أطباء مختصون، أمس السبت، أثناء مشاركتهم يف أشغال امللتقى الطبي الـ 13 حول سرطان 
البدر ملساعدة  البليدة، من طرف جمعية  التقنية لسونلغاز مبدينة  باملدرسة  املنظم  البلعوم األنفي، 

مرضى السرطان بالبليدة، تسجيل 1500 حالة جديدة سنويا لسرطان البلعوم األنفي يف اجلزائر. 
 وحسب الدكتور« محمد بن دديس« مختص يف أمراض السرطان مبستشفى »فرانز فانون »بالبليدة، 
فقد مت تسجل 500 حالة وفاة بهذا املرض على مستوى اجلزائر سنة 2018، منها نحو 30 إلى 40 
حالة سجلت على مستوى والية البليدة. وأوضح املصدر ذاته أن سرطان البلعوم األنفي مازال غير 
معروف على مستوى اجلزائر، بسبب صعوبة التشخيص ويتميز بانتشاره بكثرة على مستوى منطقة 
آسيا وبدرجة منخفضة يف شمال إفريقيا، وأقل منها يف الواليات املتحدة األمريكية وأوربا. وسجلت 
اجلزائر أعلى نسبة لعدد اإلصابات بدول شمال إفريقيا، ويسجل املرض أكثر لدى الفئات العمرية 

املمتدة بني 15 و20 سنة وكذا لدى الفئة العمرية األكبر من 60 سنة.
 أيوب بن تامون 



عّباس يقطُع كل العالقات مع أمريكا والكيان الّصهيوني

وزراُء خارِجّية الَعرب 
يرفُضون »صفقَة القرن«

العرب، أمس، رفضهم خطة السالم األمريكية، يف  أعلن وزراء اخلارجية 
ختام اجتماع ملجلس جامعة الدول العربية.

وجاء هذا الرفض العربي خلطة السالم التي قدمها الرئيس األمريكي »دونالد 
ترامب« قبل أيام، بعد وقت قصير فقط من إعالن الرئيس الفلسطيني محمود 
العالقات  فيها  مبا  األمريكية،  واإلدارة  إسرائيل  مع  العالقات  كل  قطع  عباس 

األمنية.
العراق  ترأسته  الذي  االجتماع  العربية، يف  اجلامعة  قرار مجلس  وجاء يف 
 - األمركية  القرن  صفقة  »رفض  باإلجماع  مت  أنه  فلسطني،  دولة  من  بطلب 
الشعب  األدنى من حقوق وطموحات  احلد  تلبي  أنها ال  باعتبار  اإلسرائيلية، 
الدولي  القانون  إلى  املستندة  السالم  عملية  مرجعيات  وتخالف  الفلسطيني، 
عام  أقر  الذي  بنصها  العربية  السالم  مبادرة  أن  مؤكدة  املتحدة«،  األمم  وقرارات 

2002، هي احلد األدنى املقبول عربيا لتحقيق السالم.
إننا نتوقع من اجتماع  وقال وزير اخلارجية وشؤون املغتربني رياض املالكي 
برفض  فلسطني،  قدمته  الذي  القرار  مشروع  يتبنى  أن  العرب  اخلارجية  وزراء 
»أننا  مضيفا:  األشكال،  من  بأي شكل  معها  التعاطي  وعدم  القرن«  »صفقة 
تقدمنا مبشروع القرار ونتوقع من كافة الدول العربية أن تتبناه وتوافق على مسودة 

القرار ليصبح قرارا باإلجماع ولكي يتم التحرك بعد ذلك على شكل أوسع«.
خالل  سيجدد،  بالده  أن  اجلمعة  اخلارجية  الشؤون  لوزارة  بيان  وأكد 
املطلق  الدعم  بخصوص  الثابت  اجلزائر  موقف  على  »التأكيد  االجتماع،  هذا 
والالمشروط للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه املشروعة غير القابلة 

للتصرف يف إقامة دولته املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف«.
ق.و

 نظمت المنظمة الجزائرية للشباب، 
بدار الشباب »سناني السعيد« 
ببومرداس، أمس السبت، الملتقى 
الثاني حول الراحل عبد الحميد 
مهري بمناسبة الذكرى الـــ8 

لوفاته تحت عنوان » حوار اليوم 
مستقبل الغد«، بحضور كوكبة المعة 
من الشخصيات الوطنية والمسؤولين 
البارزين والمؤرخين واإلعالميين 

والمثقفين ورجال الفكر، كان بينهم 
رئيس الحكومة األسبق عبد العزيز 

بلخادم والمؤرخ الدكتور محمد العربي 
الزبيري والوزير األسبق للعالقات مع 
البرلمان محمود خوذري واإلعالمية 
زهية بن عروس والقيادي بحزب 
جبهة التحرير الوطني جمال بن 
حمودة واألكاديمي بوجمعة صويلح 
واإلعالمي سعد بوعقبة وآخرون.

عّمــــــار  قــــردود
املتعددة،  شهاداتهم  خالل  و 
مهري  الراحل  أن  على  املتدخلون  أجمع 
وأخالقية  وفكرية  سياسية  وقيمة  قامة 
أمّس  يف  بالدنا  وأن  اجلزائر،  خسرتها 
احلاجة إليه الّيوم، خاصة وأن الرجل كان 
احلوار  ضرورة  على  وشّدد  دعا  من  أول 
ألنه السبيل األوحد والوحيد حلل جميع 

اخلالفات مهما كانت حادة ومتشعبة.

بلخادم: َمهري هو »دينامو« السياَسة 
في الجزائر

حلزب  األسبق  العام  األمني  وصف 

احلكومة  ورئيس  الوطني  التحرير  جبهة 
تصريح  بلخادم، يف  العزيز  عبد  األسبق 
عبد  الراحل  الوطن«،  »أخبار  به  خّص 
بــ«حكيم اجلزائر ورجلها  احلميد مهري 
واعتبره  البار«،  وابنها  والعاقل  الصالح 
كان  وأنه  البالد«  يف  السياسة  »دينامو 
ومشاريعه  بأفكاره  لعصره  سابقا  رجال 
أو  إقصاء  دون  احلوار  إلى  دعا  من  وأول 

استثناء.
مهري كان  بأن  بلخادم  أفاد  و 
للمصطلحات  وموسوعة  دميقراطيا  رجال 
واملفاهيم، فالرجل كان أول من استعمل 

إلى  الفعلية« يف إشارة  مصطلح »السلطة 
لم تكن شرعية  التي  الواقع  سلطة األمر 
واستقالة  االنتخابي  املسار  توقيف  بعد 
الرئيس الشاذلي بن جديد يف 11 جانفي 

1992، وإنشاء املجلس األعلى للدولة.
كان  مهري  أن  بلخادم  أوضح  كما 
»اإلرهاب«،  كلمة  استعمال  يرفض 
العنف  أو  »العنف  وصف  ُيفضل  وكان 
السياسي«، وأشار إلى أنه تأثر كثيًرا بل 
وشعر باالنكسار عقب وصفه باخلائن بعد 
بالعاصمة  إيجيديو  سانت  يف  مشاركته 
اإليطالية روما يف 1995 من أجل إيجاد 

آنذاك،  املستفحلة  اجلزائرية  لألزمة  حل 
وحسني  بلة  بن  أحمد  الرئيس  مبشاركة 

آيت أحمد.

محمود خودري: مهري 
هو ُكوْنُفوشُيوس الجزائر

شّبه الوزير األسبق املكلف بالعالقات 
تصريح  يف  خودري،  محمود  البرملان  مع 
أدلى به لـــ«أخبار الوطن«، الراحل مهري 
العظيم(،  الصني  بكونفوشيوس )حكيم 
» كونفوشيوس اجلزائر« ألنه  إنه  وقال 
احلياة  يف  جديدة  ومبادئ  تقاليد  سّن 
السياسية اجلزائرية، وكان بحق فيلسوف 
نضاله  إلى  راجع  وذلك  ومفكر  السياسة 
وحتى  الشعب  حزب  أيام  منذ  الطويل 

حزب جبهة التحرير الوطني.
كان  إنه  مهري  عن  خوذري  وقال 
زمانه  يف  اجلزائر  لقيادة  األصلح  الرجل 
دون منازع ألنه كان رجال توافقيا ويرفض 
األفكار  يف  سواء  الغير  مع  التصادم 
ثاقبة  نظرة  ذا  واآلراء،كان  املواقف  أو 
لألحداث  بارع  ومستشرف  للمستقبل 

ومتحدث لبق ورجل حصافة وحذاقة.

بن حمودة: مهري كان يحمُل الجزائَر 
في ضميره 

أما اإلعالمي والقيادي بحزب جبهة 
فقد  الوطني جمال ين حمودة،  التحرير 
عبد  الراحل  الوطن« إن  لـــ«أخبار  قال 
يف  الوطن  يحمل  كان  مهري  احلميد 
شاًبا  كان  مذ  وقلبه  ووجدانه  ضميره 
عظماء  من  عظيما  كان  وأنه  يافًعا، 
وكافح قبل  ناضل  حيث  اجلزائر، 

االستقالل وبعده وحتى آخر أيام عمره.
و أشار بن حمودة إلى أن مهري أفنى 
فقيًرا،  ومات  اجلزائر  خدمة  حياته يف 
لعالج  املال  حتى  ميلك  يكن  لم  حيث 
مدة  بعد  بها  ليلحق  توفت  زوجته حتى 

قصيرة حزًنا وحسرة عليها.

زهية بن عروس: مهري رجٌل لن 
يتكرر مثَله في الجزائر

أما اإلعالمية زهية بن عروس، فقد 
وصفت لـــ«أخبار الوطن« الراحل مهري 
بأنه رجل فّذ وفريد عصره وزمانه وأنه من 
الصعب جًدا أن يتكرر مثله يف اجلزائر، 
كمنهج  باحلوار  يؤمن  بأنه كان  وأفادت 
وكسبيل لبناء جزائر عصرية وقوية حتوي 

اجلميع دون إقصاء أو استثناء.

محمد العربي زبيري: َمهري مات 
بحسرِته على وضع الَجزائر

زبيري،  العربي  محمد  املؤرخ  قال 
لــ«أخبار  به  أدلى  مقتضب  تصريح  يف 
مهري  احلميد  عبد  الراحل  إن  الوطن«، 
بحسرته   2012 جانفي  أواخر  يف  مات 
مع  العربية،  واألمة  اجلزائر  أوضاع  على 
بداية ثورات الربيع العربي،و كان يتمنى 
مراحل  مختلف  عايش  الذي  هو  -و 
الوطنية  احلركة  بدايات  منذ  اجلزائر 
»إيفيان«  ومفاوضات  التحريرية  والثورة 
أن  االستقالل-  بعد  وما  واالستقالل 
كان  كان،  مما  أفضل  اجلزائر  وضع  يكون 
ذلك منذ 8 سنوات فماذا لو كان مهري 

موجود بيننا اليوم؟!
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الُملتقى الّثاني حوَل الّراحل عبد الحميد مهري ببومرداس:

َمهري كان الّرُجل األصلَح لقيادة الَجزائر دوَن ُمنازع

السبت،  أمس  احلرة،  اجلزائرية  الطالبية  املنظمة  أحيت 
العديد  بحضور  صالح،  قايد  أحمد  الراحل  الفريق  أربعينية 
العاصمة. باجلزائر  مزافران  بفندق  الوطنية،  الشخصيات  من 
لعقاب  محمد  اجلمهورية  رئاسة  لدى  مبهمة  املكلف  وقد حضر 
اجلمهورية  لرئيس  كممثل  صالح،  قايد  أحمد  الفريق  أربعينية 

عبد املجيد تبون.
حول  أكادميية  دراسات  إلعداد  الطلبة  لعقاب  محمد  ودعا 
الراحل قايد صالح.وأشار لعقابإلى أن فقيد اجلزائر الفريق أحمد 

قايد صالح متيز بحب الوطن وحب العمل.
ألركان  رئيسا  كان  ملا  اجلزائر  فقيد  كان   « لعقاب:  قال  و 
أزمة،  يف  واجلزائر  الدفاع،  لوزير  نائبا  الشعبي  الوطني  اجليش 
يجوب اجلزائر شبرا شبرا رغم أن سّنه متقدمة، لكن حب العمل 

والوطن جعاله يواصل عمله بدون أي حتفظات«.

و أردف محمد لعقاب: » كان الفقيد يعمل من أجل اجلزائر 
وشعبها يف فترة صعبة جًدا«.

التي  املآثر  من  العديد  ترك  الراحل  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
يتوجب اتباعها، من بينها حب العمل وإتقانه.

وشهدت أربيعينة الراحل حضور االبن األكبر للراحل الفريق 
أحمد قايد واإلمام السابق للمسجد الكبير يف العاصمة الشيخ 
علي عية، مع حضور الرئيس األسبق للمجلس الشعبي الوطني 

السعيد بوحجة.

السفير التونسي يترّحم على الَفقيد قايد صالح بمقبرة العالية
ترحم، أمس السبت، عزوز بعالل سفير تونس باجلزائر على 
روح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح مبقبرة العالية يف العاصمة، 

تزامًنا وأربعينية الفقيد. 
وقال عزوز بعالل إّن الترحم على الروح الفقيد ووضع إكليل 
واجلزائر  للقايد صالح  وتقدير  قبره عربون محبة  الزهور على  من 

الشقيقة.
اهلل  رحمة  إلى  انتقل  صالح  قايد  الفريق  أن  بالذكر  اجلدير 
يوم 23 ديسمبر 2019ـ إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 80 سنة.

عّمــــــار قــــردود

دعواٌت لدراسات أكاديمية َحوله 

وجوٌه رسمّية وسَفراء ُيحّيون أربعيِنّية قايد صالح 

يرفُض الّرد على سؤال عن استدعائه إلى المشاورات بلخادم 
رفض رئيس احلكومة األسبق عبد العزيز بلخادم الرد عن سؤال »أخبار الوطن« 
الرئيس تبون يف إطار مشاوراته مع الشخصيات  للقاء  الرئاسة  إذا اتصلت به  عّما 

الوطنية واألحزاب السياسية، واعتذر عن اإلجابة دون أن يعطي تبريرا.
ع. ق
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بلور:بلور: َملبناٌت وهمّية تستفيُد من الَحليب الُمدّعم  َملبناٌت وهمّية تستفيُد من الَحليب الُمدّعم 
قال إن الُموزِعين التزموا بالّسعر الُمقنن

صفية نسناس
احلليب  ملوزعي  الوطنية  اللجنة  رئيس  بلور  أمني  أوضح   
بتشديد  واخلاصة  األخيرة  التجارة  وزارة  قرارات  يثّمنون  أنهم 
املدعم  احلليب  مادة  سعر  على  واإلبقاء  املوزعني  على  الرقابة 
على حاله، مشيرا إلى أن أزمة احلليب دامت أزيد من 20 سنة 
الفساد بطريقة مرعبة، ولم يتمكنوا خاللها من  تفشى خاللها 
حل املشكل، كما أن حل أزمة احلليب يتطلب من الوزارة إعادة 
النظر يف مسألة فتح ملبنات جديدة ببعض الواليات، قائال - 
على سبيل املثال - إن ملبنة لعريب بعني الدفلى توزع احلليب 
على خمس واليات؛ فنحو 200 موزع كلهم يعتمدون على هذه 
»عصابة«  هناك  أن  على  التأكيد  من  البد  أنه  مضيفا  امللبنة، 
والتقصي  للتحرك  بالوزير  دفع  ما  وهو  احلليب  بودرة  يف  تتحكم 
عن وجهة تلك املادة، خصوصا أن نحو 5 ماليني لتر من احلليب 

توزع يوميا لكن ما تزال اجلزائر تعرف ندرة يف هذه املادة.
كما أكد بلور أن بعض املصادر تؤكد وجود ملبنات وهمية، 
أي أنه مت الكشف أن الديوان الوطني للحليب يوزع مللبنات غير 
أو  جهات  هناك  أن  يؤكد  ما  وهو  الواقع،  أرض  على  موجودة 
البسيط،  املواطن  غذاء  بقوة  ويضربون  اخلفاء  يعملون يف  أطرافا 
بقايا  إنها من  الوزير يف تصريحاته  قال عنها  التي  وهي اجلهات 
القاضية  الوزارة  إجراءات  أنه ومنذ إعالن  إلى  العصابة، مشيرا 
بضبط سعر احلليب التزم جميع املوزعني بسعر 25 دينارا، حيث 

لم نسجل أحدا منهم قام ببيع تلك املادة فوق السعر احملدد.
املواطن  إذ  استغالال شعبويا،  الدعم  ملف  ويعرف  هذا،   
يكاد ال يستفيد منه مقارنة بالفئات التي ينبغي أال تستفيد من 
الدعم على غرار تلك التي توجه هذه املادة للتصنيع، ناهيك عن 
ملف توصيات حتويل احلليب للتعليب عوضا عن األكياس والذي 

لم ير النور بعد.

 أثار التضارب بأسعار حليب األكياس المدعم من الدولة )25 دينارا( جدال واسعا، ليتسبب بأزمة حادة طالت هذه 
المادة، حيث احتج التجار بسبب هامش الربح المتواضع رغم تكاليف النقل واألتعاب األخرى، مطالبين بتدخل وزارة 

التجارة التي هّددتهم بإجراءات ردعية إن هم خالفوا السعر الرسمي الُمدعم.

صفية. ن
وجهت  للتجارة  اجلهوية  املديرية  أن  عمار  هاليلي  وأوضح 
واليات  عبر  لها  تابعة  للتجارة  والئية  مديريات  لست  تعليمات 
من  وغليزان  ومعسكر  والشلف  وتيارت  وتيسمسيلت  سعيدة 
أجل فتح حتقيقات على مستوى هذه الوحدات اإلنتاجية، منها 
عمومية وخاصة، لفحص فواتير بيع هذه املادة والتأكد من احترام 

تطبيق األسعار القانونية.
التجارية  املمارسات  مراقبة  فرق  أن  نفسه  املسؤول  وذكر   
وقمع الغش عبر املديريات املذكورة ستقوم بتحرياتها وإجناز محاضر 
مخالفات يتم توجيهها إلى اجلهات القضائية يف حق أي مؤسسة 
إنتاجية للحليب املدعم عبر الواليات املذكورة تقوم بتحرير وممارسة 
فواتير غير شرعية، داعيا جميع مسؤولي هذه الوحدات اإلنتاجية 

املرسوم  عليها  نص  التي  القانونية  األسعار  احترام  إلى  للحليب 
التنفيذي رقم 16ـ 65 املؤرخ يف 16 فبراير 2016، واملتضمن بيع 

احلليب املبستر بقيمة 23.20 للكيس الواحد للموزعني.
على  أيضا  تعمل  التجارة  مصالح  أن  ذاته  املصدر  ذكر  كما 
إنتاج  عبر وحدات  املدعم  للحليب  املشروط  البيع  محاربة ظاهرة 
احلليب املدعم، ملفتا إلى أن موزعي احلليب لهم احلرية يف اقتناء 

هذه املادة املدعمة من طرف الدولة.
للتجارة  اجلهوية  املديرية  وضعت  أخرى،  جهة  ومن 
مادة  توفير  تعيق  قد  وضعية  ألي  حتسبا  احترازية  احتياطات 
إنتاج  مؤسسات  تكليف  خالل  من  للمواطنني  املدعم  احلليب 
احلليب املبستر واملقنن عبر الواليات املذكورة بنقل احلليب وتوزيعه 

على احملالت التجارية إضافة إلى فتح نقاط لبيع هذه املادة.

عبَر 6 والياٍت غربي الَوطن

 تحقيقـــات علـى مستــوى  تحقيقـــات علـى مستــوى 1111  
وحـدَة إنتـاج للحليب الُمبستروحـدَة إنتـاج للحليب الُمبستر

 فتحت المديرية الجهوية للتجارة لوالية سعيدة تحقيقات على مستوى 11 وحدة إنتاج حليب مبستر 
وموضب في أكياس بالستيكية عبر 6 واليات غربي الوطن، للتأكد من احترامها لألسعار القانونية في 

عملية البيع.

 أزمُة الَحليب دامت أكثَر من 20 سنًة

أزمُة حليٍب في َمصيف القُّل

ُموِزعون يتَحّدون وزيَر التِّجارة بسكيكدةُموِزعون يتَحّدون وزيَر التِّجارة بسكيكدة
شّن موزعو احلليب بوالية سكيكدة، لليوم الثاني على التوالي، إضرابا غير معلن عن تزويد احملالت التجارية يف الوالية 
بأكياس احلليب، وهذا تنديدا مبا قالوا إنه إصرار وزير التجارة على تسقيف سعر بيع الكيس الواحد للحليب بـ 25 دج، حيث 

شهدت كل احملالت التجارية يف الوالية ندرة حادة للحليب ما أحدث أزمة حقيقة وفتح باب املضاربة من جديد.
ورفع بعض املضاربني األسعار إلى 35 دج يف ظل إصرار املوزعني على توقيف تزويد احملالت التجارية مباشرة من املالبن 
بكل من قسنطينة وعنابة وحتى سكيكدة، بينما يف عاصمة الوالية القل فإن املصنع الوحيد ال يلبي طلب املواطنني والتجار 

على حد سواء.
جمال بوالديس

 الُمواطنون يلجؤون للّتخزين 

أزمــُة حليـب َحادة فــي تيزي وزوأزمــُة حليـب َحادة فــي تيزي وزو
 تعرف والية تيزي وزو، منذ اخلميس، تذبذبا يف توزيع حليب األكياس بغد غلق ملبنة دراع بن خدة من قبل السلطات. 

وقد أبدى عدد من السكان استياءهم بسبب ندرة حليب األكياس، ما اضطرهم للبحث عن هذه املادة يف أي مكان اعتمادا على 
وسائلهم اخلاصة، وهذا رغم أن الوالية تتوفر على وحدة ثانية ببلدية تادمايت الواقعة على بعد حوالي 20 كلم شمالي عاصمة 

الوالية، كما يتم جلب كميات هائلة من حليب األكياس من املناطق املجاورة كفريحة اغريب ازفون واقنون، وذلك لتلبية 
احتياجات السكان التي تفوق الـ 15 ألف كيس يوميا. من جهة ثانية، أرجع بعض املوزعني األزمة إلى تزايد الطلب، حيث إن 

املواطنني أصبحوا يقتنون كميات من احلليب تفوق احتياجاتهم احلقيقية، ويلجؤون إلى التخزين.
ا- اليان

غياٌب َتام للّرقابة

كيُس الَحليب بـ كيُس الَحليب بـ 3030 دينارا باألغواط دينارا باألغواط
 مازال كيس احلليب العادي يباع بـ 30 دينارا جزائريا باألغواط، ووصل إلى 35 دينارا بالبلديات النائية، حسب بعض 

املعلومات املتوفرة لدى »أخبار الوطن »، بينما يباع كيس حليب البقر بـ 60 دينارا يف ظل الغياب التام ملصالح الرقابة. 
وأفاد الكثير من املواطنني بأن تهديدات وزير التجارة لم يصل صداها لوالية األغواط حلد اآلن، وهو ما أثار استياء املواطنني 
الذين تعودوا عن سماع التهديد والوعيد والوعود من املسؤولني وال يرون آثارها يف الواقع، خاصة يف املناطق الداخلية والنائية التي 

ينتشر بها الفقر والعوز، ويحتكر فيها بعض التجار املواد ذات االستهالك الواسع لدى هذه الفئات كالدجاج والبيض واحلليب 
وبعض اخلضروات. 

عبد القادر نورين 

ُمدير مصنِع َحليب الجنوب: 
4040 ُطنا من الُبودرة ال تكفي نصف مليون نسمة! ُطنا من الُبودرة ال تكفي نصف مليون نسمة!
شهدت والية ورقلة، خالل الفترة األخيرة، ندرة فادحة يف أكياس احلليب املدعم حيث يضطر املواطن الورقلي بعديد من 

األحياء، على غرار حي 400 مسكن وما جاوره من جتمعات سكنية كمنطقة الالجئني حي متام احمد وسيدي عبد القادر 
والشرفة، إلى الوقوف يف الصباح الباكر من كل يوم يف طابور االنتظار للظفر بكيس حليب واحد.

 وتنقلت »أخبار الوطن« إلى مصنع ألبان اجلنوب الوحيد بورقلة ملعرفة سبب هذه الندرة التي تواصلت - حسب املواطنني 
- منذ الصائفة املاضية إلى غاية كتابة هذه السطور. هذا، وأوضح حمزة قريش مالك املصنع الوحيد ألكياس احلليب بعاصمة 

الواحات أن 42 طنا من بودرة احلليب التي تخصصها الدولة لوالية ورقلة ال تكفي لسد حاجيات حي واحد من أحيائها، خاصة 
أنه يوزع يوميا أكثر من 14 ألف كيس على مختلف دوائر وبلديات والية يقارب عدد سكانها نصف مليون نسمة. كما أضاف أن 

الدولة عمدت إلى تقليص احلصة املمنوحة لورقلة، من 62 طنا شهريا عند شهر جوان من السنة املنقضية إلى 42 طنا فقط.
وأردف املتحدث قائال: »إّن مصنعه يعمل لفترة ساعتني إلى ثالث ساعات يوميا فقط، ينتج خاللها 14 ألف كيس يوميا. يف 

حني، تزيُد قدرة مصنعه اإلنتاجية عن 14 ساعة عمل يوميا. 
زاهية سعاد 

الّتهم توّجُه إلى عملية التوزيع 

أزمُة الَحليب تضرب الَعائالت بوالية الُبرجأزمُة الَحليب تضرب الَعائالت بوالية الُبرج
 على غرار العديد من واليات الوطن، تشهد والية برج بوعريريج أزمة حادة يف التزود بحليب األكياس، ما جعل املواطنني 

يخوضون رحلة طويلة األمد يف البحث عن هذه املادة األساسية التي يعتبرها املواطنون مهمة جدا.
برج  بوالية  ملبنة  أكبر  بها  تتزود  التي  البودرة  من  احملدودة  للكمية  نظرا  األكياس  بحليب  التزود  احلاد يف  النقص  هذا  ويأتي 
بوعريريج وهي ملبنة ''ميو'' املوجودة ببلدية مجانة شمالي الوالية، والتي تدعم 34 بلدية بالوالية. وحسب مالك امللبنة، تعتبر حصة 
امللبنة من بودرة احلليب - والتي ال تتجاوز 26 ألف لتر يوميا - غير كافية، باإلضافة إلى تبعية الوالية يف التزود بحليب األكياس 

بنسبة فاقت 80  من ملبنة احلضنة باملسيلة وملبنة مزلوق بوالية سطيف. 
 وتضطر العائالت، خاصة ذات الدخل احملدود، إلى البحث عن هذه املادة بشق األنفس، وهو ما أكده لشبكة »أخبار الوطن« 
أحد املواطنني )ب. السعيد( أحد العاملني يف مجال البناء، والذي صرح بأنه يخوض رحلة متعبة للحصول على مادة احلليب ألبنائه 
األربعة، كما أكدت مواطنة أخرى )ل. خديجة( يف العقد اخلامس من عمرها كنا قد التقينا بها بأحد احملالت التجارية التي تبيع 

حليب األكياس.
صفاء كوثر بوعريسة
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فيروز رحال 

 والتي ال تكفي لتغطية حاجياتهم واملوجهة 
إلى امللبنة الوحيدة بالوالية وهي »ملبنة ميلك«، 
إذ إّن هذه الكمية انخفضت مرة أخرى دون سابق 
الفترة  هذه  خالل  التموين  يشهد  حيث  إنذار 
التذبذب  هذا  ليخلط  حادا،  نقصا  ثم  تذبذبا 
حسابات املواطنني الذين باتوا يكابدون من أجل 
العائالت  خاصة  احلليب،  كيس  على  احلصول 
ذوات الدخل احملدود، بحيث يتعذر عليها اقتناء 
الذي  البقرة  حليب  مثل  األخرى  احلليب  أنواع 
املواطنني  جعل  الذي  األمر  دج،   50 سعره  بلغ 
حل  إيجاد  والوصية  احمللية  السلطات  يناشدون 

سريع ملشكل الندرة.
مدير  أحمد  زياتي  رّد  ذاته،  السياق  ويف   
أي  تشهد  ال  الوالية  بأن  تبسة  بوالية  التجارة 
نقص،  أي  يوجد  وال  احليوية  املادة  هذه  يف  أزمة 
بل إن بعض املواطنني جراء تخوفهم مما هو متداول 
أكياس  من  مضاعفة  كميات  اقتناء  إلى  يلجؤون 
احلليب ما يجعل البعض اآلخر يفتقد احلليب يف 
السوق، وأضاف هذا املصدر أن امللبنة الوحيدة يف 
الوالية تنتج يوميا من 15 ألف إلى 20 ألف لتر من 
25دج يف كامل  يباع بسعر  املدعم والذي  احلليب 
املعنية،  املصالح  من  دائمة  مبرافقة  وهذا  احملالت، 
وزعت  قد  »ميلك«  الوالية  ملبنة  بأن  صّرح  كما 
وجهت  لتر،   8000 حوالي  السبت  أمس  صباح 

و1000ل  بكارية  بلدية  إلى  ل   1500 كمية  منها 
املتبقية  الكمية  توزيع  فيما مت  الكويف،  بلدية  إلى 
يف عاصمة الوالية، وهذا يف انتظار وصول كميات 
أخرى من الواليات املجاورة على غرار والية خنشلة 

وأم البواقي.
 وقد أضاف مدير التجارة أن الوالية شهدت 
نظرا  السابقة،  الفترة  خالل  التوزيع  يف  تذبذبا 
لعزوف بعض املوزعني عن العمل بسبب أن السعر 
يعود  وال  يخدمهم  ال  املدعم  احلليب  ملادة  احلالي 
إيجاد  بفائدة، حيث عملت مصاحله على  عليهم 
مباشرة،  العمل  استأنفوا  والذي  آخرين  موزعني 
مطمئنا يف هذا السياق املواطنني بأن املديرية تعمل 

على معاجلة هذا التذبذب يف أقرب اآلجال.

أزمُة حليب تضرُب الِوالية 

ُمديـر الّتجـارة بتبّسة يرى 
المشكـــل فــي التوزيــع

تغريُم تاجرين باعا الحليَب بـ 30 دينارا 

أزمُة الَحليب تتواصُل بقالَمة 
ومديرّية التجارة تستفيق 

خديجة بن دالي 

القليل  الربح  بهامش  تضر حسبهم  والتي 
أوقع  ما  املادة،  هذه  بيع  من  يحصلونه  الذي 
ببعض  خصوصا  حقيقية  أزمة  يف  السكان 
وحمام  وبوشقوف  خلزارة  كبلدية  البلديات 
احلليب  توزيع  مت  وإن  تاملوكة،  وبلدية  النبائل 
األمر  وهو  جزائريا،  دينارا   30 بسعر  يباع  فإنه 
حترك  دون  سنوات  خمسة  من  أزيد  دام  الذي 
السكان  به  صرح  ما  حسب  الوصية،  الوزارة 
مببلغ  يبيعونه  التجار  بعض  أن  ذكروا  الذين 
 4 لـ  دنانير  و110  حليب  لكيسي  دينارا   55
تدخل  دون  سنوات  عدة  منذ  وذلك  أكياس، 
من السلطات احمللية، يقابله عدم تقدم املواطنني 
ثقافة  وانعدام  لديهم  الوعي  لنقص  بشكاوى 

التبليغ لدى املستهلك اجلزائري.
يقومون  احلليب  أكياس  بارونات  أن  كما   
عن  البعيدة  واألرياف  القرى  سكان  باستغالل 
يف  مخططاتهم،  تنفيذ  أجل  من  املدينة  وسط 
ظل غياب أعوان الرقابة. هذا، وقد عرفت والية 
قاملة مؤخرا استفاقة محسوسة من طرف مديرية 
بيد من حديد عن طريق  التي ضربت  التجارة 
تغرمي محلني جتاريني بـ 2 ماليني سنتيم بسبب 
الزيادة يف سعر احلليب وتسويقه بسعر 30 دينارا 
بدل سعر 25 دينارا، وهو القرار الذي خلق نوعا 
الكرة  يرمون  الذين  التجار  لدى  االستياء  من 
أصحاب  مبحاسبة  ويطالبون  املوزعني  مرمى  يف 
عرض  الوزير  بتعليمة  ضربوا  الذين  املقاهي، 

احلليب  بيع كيس  إلى  األمر  بهم  ليبلغ  احلائط 
مببلغ 40 دينارا.

عي  الَقالمّيون َيطرُدون ُموزِّ
الحليب بمشاِتي وُقرى الوالّية

منحت تصريحات وزير التجارة كمال رزيق 
موزعي  على  »انتفاضة«  لشن  للمواطنني  الثقة 
احلليب الذين يقومون ببيع كيس احلليب بأسعار 
البقر،  أكياس حلليب  فرض  مع  للتجار  مرتفعة 
غضب  موجة  يف  املواطنني  أدخل  الذي  األمر 
الوزير  تصريحات   - الذكر  كما سبق   - عززتها 
األخيرة، والتي منحتهم الثقة من أجل محاربة 
الظواهر التجارية السلبية التي تعرفها أسعار املواد 
والدقيق.  واخلبز  كاحلليب  استهالكا  األكثر 
قاملة  مدينة  ومداشر  قرى  عديد  تزال  ما  حيث 
تعرف نقصا يف التزود بهذه املادة بحيث يضطر 
املجاورة  الواليات  إلى  الذهاب  إلى  املواطنون 
أهراس  وسوق  عنابة  أو  البواقي  وأم  كقسنطينة 
من أجل التزود بهذه املادة احليوية، غير أنه يف 
غالب األحيان ال تتوفر هذه املادة احليوية بالرغم 
وحتى  الوزارة،  قدمتها  التي  التطمينات  من 
مسؤولو أكبر امللبنات بالشرق، غير أن الوضع ما 
يزال يراوح مكانه حيث صرح مواطنون لــ«أخبار 
الوطن« أن بلدية تاملوكة تعرف نقصا فادحا يف 
مادة احلليب يضاف إليها قرية عني أركو التابعة 
 30 فيها بسعر  يباع  زال احلليب  ما  والتي  لها، 
دينارا، علما أنه يتم توزيعه يف ساعات متأخرة، 

األمر الذي يطرح عديد التساؤالت.   

 تشهد والية تبسة، بمختلف بلدياتها، خالل هذه الفترة، أزمة حادة في حليب األكياس ما جعل المواطنين في رحلة بحث عن هذا 
األخير والحصول عليه بشق األنفس وبعد جهد وتعب كبيرين، وذلك بسبب النقص الفادح في بودرة الحليب المخصصة لوالية تبسة.

 انعدام َثقافة الّتبليغ أبقى على ارتفاع األسَعار 5 سنوات 

ما تزال والية قالمة تشهد أزمة الحليب، وقد زادت حدتها بعد تصريحات الوزير 
األخيرة المتعلقة بفرض سعر موحد للمنتجات المدعمة، حيث قام بعض الموزعين 

بتوقيف نشاطهم احتجاجا على تصريحات الوزارة. 

ف سليم

 األمر الذي دفع باملواطن البسيط إلى التعبير 
عن استيائه الكبير إزاء غياب هذه املادة األساسية 
إلى  يلجؤون  جعلهم  ما  وهو  املواطنني،  غذاء  يف 
اقتناء أنواع أخرى من احلليب لكنها يف املقابل تزيد 

من تكاليفهم املادية.
وبعودة هذه الظاهرة للواجهة، سارعت مصالح 
دورياتها  تكثيف  إلى  عنابة  لوالية  التجارة  مديرية 
استعمال  ملنع  والدرك  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق 
للتر  دج   25 املقنن  وبالسعر  املدعم  احلليب  مادة 

الواحد من قبل أصحاب احملالت.
ذاتها  املصالح  أكدت  لها،  تعليمة  ويف 
محالت  املقاهي،  شملت  املراقبة  عمليات  أن 
املطاعم،  واملرطبات،  واملثلجات  القشدة 
املبستر  احلليب  أن  التعليمة  والفنادق. وأوضحت 

دج   25 املقنن  بالسعر  املدعم  الدسم  منزوع 
للتر موجه لالستهالك العائلي فقط. وأكدت على 
للتعليمة تعرض صاحبها لعقوبات  أن أي مخالفة 
إدارية دون اإلخالل باملتابعة القضائية وذلك طبقا 
مصالح  مديرية  جانبها،  به. من  املعمول  للتشريع 
أن  أكدت  لها  بيان  ويف  عنابة  لوالية  الفالحة 
الدولة لم يشبه خلل يف  احلليب املدعم من طرف 
توزيعه عبر كامل بلديات وأحياء الوالية، لتضيف 
تبقى  األسواق  ومراقبة  التقنية  الرقابة  مصالح  أن 
تتابع عن كثب الوضعية مع اتخاذ إجراءات ردعية 
يستغلون  الذين  املخالفني  ضد  وإدارية(  )قضائية 
األساسية  وجهته  ويغّيرون  مادة احلليب املدعم 

)مقاهي، محالت املرطبات ومثلجات..(. 
إثر  على  أنه  املديرية  أكدت  ذاته،  البيان  يف 
مادة احلليب املبستر  توزيع  يف  التذبذبات  بعض 
املدعم )أكياس( عقد اجتماع مبقر مديرية التجارة، 

والديوان  الفالحية  املصالح  مديرية  من  كال  ضم 
الوطني املهني للحليب وملبنة »اإليدوغ«، ملناقشة 
الطريق  ورقة  ومراقبة  تطبيق  على  والتأكيد  الوضع 
برمجة  مت  عنابة. كما  والية  لتوزيع احلليب عبر 
باإلضافة  »إيدوغ«  ملبنة  مدير  مع  مكمل  اجتماع 
التقيد  بضرورة  حتسيسهم  مت  حيث  للموزعني، 
والعمل بورقة الطريق لتوزيع مادة احلليب لتفادي أي 
تالعب يف مسار توزيعها، كما أكد املدير العام مللبنة 
»إيدوغ« التي متول 5 واليات بحليب األكياس، من 
إلنتاج  املتصاعد  املنحى  على  عنابة،  والية  بينها 
مادة احلليب، حيث بلغ 72719 لتر حليب مبستر 
كانت  التي  احلصة  هذه  عنابة،  لوالية  مخصص 
باألمس القريب ال تتجاوز 65000 لتر. وبالتنسيق 
ثالث  اجتماع  عقد  التجارة،  مديرية  مصالح  مع 
ملتابعة تصحيح تذبذب وسير توزيع مادة احلليب يف 

بعض أحياء وبلديات والية عنابة. 

َملبنة إيدوغ ترفُع قدرَتها اإلنتاجية

مديرّيــُة التجـارة بعنابة ُتسّخر 
القوة العمومية لُمراقبة المقاهي 
 شهدت بعض البلديات بوالية عنابة، في اآلونة األخيرة، عودة تذبذب توزيع مادة حليب األكياس في المحالت والمتاجر، على غرار 

بلديات البوني والحجار وسرايدي وبرحال باإلضافة إلى أحياء عنابة وسط.

المالبن ُتنِتج والمواطنون َمحُرمون 
أزمـــُة الَحليــب فــي الـــوادي 
تتفاَقم.. وال حلــوَل في األُفــق!
 دخلت أزمة احلليب يف والية الوادي شوطا آخر بعد اإلجراءات املتخذة من أجل إيصاله 

للمستهلك بـ 25 دج، بعد أن رفض جّل الناقلني إيصاله للتجار، رغم أن وحدتي اإلنتاج 
املوجدتني يف الوالية تنتجان بشكل عادي. 

وخالل جوالت ميدانية قادت »أخبار الوطن« إلى عدد من أحياء ومدن والية الوادي، 
سجلنا أنه ُيندر أن جتد حديثا بني الناس يخلو من احلديث عن أزمة احلليب، وأوضح عدد منهم 
أنهم لم يفهموا شيئا مما يجري، فرغم أن احلليب بات يباع بـ 25 دج للكيس عوضا عن 30 دج، 
لكن هذه املادة األساسية لم تعد متوفرة إال نادرا، وذلك بعد أن رفض ناقلو احلليب من جهة، 
والتجار يف احملالت التجارية من جهة أخرى بيعه بهامش ربح يقل عن الدينار للكيس الواحد.

ويف هذا السياق، أوضح عدد من التجار أنه إضافة إلى أن السعر غير مربح، فإن اإلجراءات 
التي باتت تفرض عليهم ساهمت أيضا يف امتناعهم عن بيع احلليب، وذلك من خالل إلزامهم 
بوضع ملف لدى أصحاب شاحنات نقل احلليب يتكون من نسخة للسجل التجاري ونسخة من 
رقم التعريف اجلبائي وتعهد خطي بااللتزام ببيع احلليب بـ 25 دج للكيس الواحد. هذا، وأكد 
صاحبا امللبنتني أنهما ملتزمان بتعليمة وزارة التجارة منذ بداية نشاطهما، وأعربوا - يف السياق 

ذاته - عن تخوفهما من استمرار أصحاب الشاحنات وكذا الباعة يف احملالت يف عدم شراء أكياس 
احلليب املبستر، ما يعني فساد 20 ألف كيس حليب يوميا، وهي احلصة التي يقرها ديوان 

احلليب لصاحلهما والتي ال تغطي إال باملائة من حاجيات سكان الوالية.
ومن جهة أخرى، أكد شريف أومدور مدير التجارة لوالية الوادي لـ »أخبار الوطن« أن 

مصاحله باشرت حمالت الرقابة لدى املالبن ولدى احملالت التجارية وفقا للتعليمة الوزارية، التي 
حتدد سعر بيع احلليب من املالبن إلى موزعي احلليب بـ 23.20 دج للكيس ومن املوزعني إلى 
جتار التجزئة بـ 24.10 دج، ومن هؤالء للمستهلك بـ 25 دج. معترفا يف هذا السياق بوجود 

اختالل يف عملية التوزيع.
رشيد شويخ 

رغَم  رفِع كمّية اإلنتاج إلى 400 ألف لتٍر يومّيا 

ُسّكــان علي منجلي بقسنطينة 
يشتكون من تذبذب الّتوزيع 
 يعاني سكان املدينة اجلديدة علي منجلي،بقسنطينة، من تذبذب توزيع احلليب بحيث 
يعاني سكان املنطقة من أزمة حليب منذ سنوات بالرغم من رفع قدرة اإلنتاج مبلبنة »نوميديا« 

التابعة للمجمع العمومي »جيبلي« إلى 400 ألف لتر يوميا، وبذلك تغطي 80 باملائة من 
احتياجات الوالية، كما تسوق هذه املادة إلى واليات ميلة وجيجل وسكيكدة، غير أن 

مواطني املدينة اجلديدة ما يزالون يعانون من نقص هذه املادة احليوية، ما أدخلهم يف رحلة 
بحث متواصلة بالبلديات املجاورة كبلدية عني سمارة واخلروب. هذا وأرجع مسؤولو امللبنة 
هذا النقص إلى العطب التقني الذي حصل نهاية العام املنقضي، والذي يجري تصليحه. 

خديجة بن دالي 
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جمال بوالديس

بعيون  و  حتدث  الفالحني  عن  ممثل 
وزير  الوطن«،مناجيا  »ألخبار  دامعة 
العدل و منه كل من وزير الفالحة و رئيس 
اجلمهورية التدخل العاجل إلنقاذهم من 
وضع  بانهم  مؤكدا  الضياع،  و  التشرد 
سنة  القاحلة  األرض  هده  على  يدهم 
1972 و ظلوا ميارسون نشاطاتهم الفالحية 
فانهم  دالك  االكثر من  و  فيها  الرعوية  و 
ميلكون شهادات اقامة و بطاقات موالني، 

 2015 سنة  نهاية  يفاجئوا  أن  قبل 
يتهم  للفالحة  مديرا  كان  والده  بشخص 
من  ألفراد  استغالل  شهادات  وزع  بانه 
أسرته من بينهم أبنيه موقعة سنة 1993 
و ظلت مخفية إلى غاية ظهور القضية يف 
أروقة احملكمة نهاية 2015 كما أشرنا و هو 
ما صدم تلك العوائل التي وجدت نفسها 
امرا  معدما صدر يف حقهم  بالطرد  مهدد 

باإلخالء من احملكمة.
لقائه  يف  احملتجني  عن  ممثل  جدد  و 
هده  ولدوا يف  بأنهم  الوطن«،  »أخبار  مع 

رووها  التي  الصخرية  القاحلة  االرض 
انهم  و   1972 مند  عرقهم  و  بدمائهم 
استدل  التي  الشهادة  تلك  يف  يشككون 
العدل  وزير  يطالبون  و  عليهم  املدعي  بها 
و  شامل  حتقيق  لفتح  التدخل  زغماتي 
االراضي  لتلك  معاينة  شهادات  حتى 
االسترزاق  و  للعيش  يخدمونها  التي 
حيث هم االن مهددون بالتشرد و الضياع 

ضحية قرارات مشكوك فيها.
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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.

الطارف
 برنامج ثري إلحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة  
مت بوالية الطارف إعداد برنامج ثري يتضمن عديد األنشطة الثقافية واالعالمية وذلك 
مبناسبة إحياء اليوم العاملي للمناطق الرطبة الذي سيحتفل به يوم 2 فيفري املقبل حتت شعار 
»املناطق الرطبة والتنوع البيولوجي«.  ويف هذا السياق ستنظم اجلمعية الوطنية حلماية البيئة 
ومكافحة الثلوت يوم الفاحت فيفري لقاء حتسيسيا لفائدة عديد التالميذ املتمدرسني وذلك 
على مستوى ثانوية بحيرات العصافير على الساعة العاشرة صباحا .ويتضمن البرنامج املعد 
زيارة  الطارف وتنظيم معرض وكذا  الرطبة بوالية  املناطق  ريبرورتاج حول  باملناسبة عرض 
إلى بحيرة العصافير  ملشاهدة الطيور . كما سيتم تنظيم خرجات وعمليات تدريبية حول 
وأقراص مضغوطة  ومطويات  توزيع منشورات  تعدادها. وكذا  وطرائق  املائية  الطيور  مراقبة 
حول املناطق الرطبة لإلشارة فإن إحياء اليوم العاملي للمناطق الرطبة )2 فيفري( يحتفل به 
منذ سنة 1997 وأن اجلزائر تضم ما يقارب 1500 منطقة رطبة وبحيرات بكل من الطارف 
والهقار مرورا بالشط والواحات وهي تغطي كلها 3 ماليني هكتار أي ما يعادل نفس املساحة 
الغابية باجلزائر . ومن ضمنها 50 مسجلة يف قائمة »رامسار« ملا لها من أهمية دولية لتنوعها 
ألف   18 الطارف على مساحة  9 مناطق يف والية  التي حتتويه كما توجد منها  البيولوجي 
بالطارف  الرطبة  املناطق  تبقى جميع  فيما  الوالية  ما ميثل حوالي عشر مساحة  هكتار أي 
التي يصل عددها الى 30  منطقة غير مصنفة .                    محـمد الرشيد قوبع

دعوا الوافد الجديد على رأس الوالية لتفقد حيهم
سكان الصرول يشتكون من التسربات المائية 

ويطالبون  بثانوية
ناشد مواطني حي الصرول التابع اداريا بلدية البوني والي عنابة اجلديد برميي جمال 
االنتظار  بعد سنوات طويلة من  باحلي وذلك  ثانوية  اجناز  لبرمجة وتسجيل مشروع  الدين 
ومن الشكاوى املرفوعة الى كل من مصالح الدائرة ومديرية التربية لوالية عنابة بغرض لفت 
انتباههم الى افتقار احلي لثانوية حيث حتول املشروع الى حلم ينتظرون جتسيده من طرف 
السلطات املعنية.من جهتها جمعية )التنمية( حلي الصرول ويف طلب تدخل مرفوع الى 
السلطات احمللية لوالية عنابة واملنتخبة ببلدية البوني والدي تلقت )اخبار الوطن( نسخة منها 
ناشدت اجلميع من اجل املساعدة وتقدمي يد العون بغية تسجيل اجناز ثانوية لكون ابناء احلي 
يدرسون يف عنابة مركز وبوخضرة 3 وبالرغم من توفير مصالح البلدية لهم النقل املدرسي 
اال ان اولياءهم يطالبون مبشروع ثانوية للعلم  ان عدة احياء باجلهة تفتقر لثانويات على غرار 
الشهود(. كما يشتكي مواطني  النيل والصرول ،عني  اول ماي والشابية و)ليكوتاك وواد 
حي الصرول مؤخرا على غرار مبنطقة »التريوة« من كثرة التسربات املائية للماء الشروب ما 
يتسبب يوميا يف ضياع كميات كبيرة من املاء يف الطريق العام وحسب ممثلي احلي فانهم 
وجهوا عدة مراسالت الى مسؤولي اجلزائرية للمياه باجلهة من اجل اصالح هذا التسرب 
املائي القريب من السكنات الفوضوية دون جدوى. السكان الدين رفعوا هذا االنشغال عن 
طريق االتصال بجريدة اخر ساعة امس االثنني دعوا السلطات املعنية من اجل االسراع يف 
اصالح شبكة املاء الشروب باحلي من اجل وضع حدا لهذه التسربات املائية . من جهتها 
رفع املجتمع املدني على مستوى احلي املذكور مراسالت عدة ملسؤولي اجلزائرية للمياه من 
اجل صيانة كل التسربات املائية على مستوى حي الصرول وذلك حفاظا على هذه املادة 
احليوية ولتمكني السكان من وصول املاء اليها خاصة اصحاب اجلهات العلوية.   ف سليم

تبسة
منطقةعين الفضة بدون قاعة عالج

يواجه سكان عني الفضة  التابعة إقليميا إلى بلدية بئر الذهب بتبسة، صعوبات كبيرة 
يف التنقل إلى منازلهم، جراء تدهور وضعية الطرقات التي زادت حالتها سوءا خالل فترات 
توجيه عديد  إلى  القرية  بسكان  دفع  ما  الشتاء،  ونحن يف فصل  األمطار  خاصة  تساقط 
الشكاوى للسلطات احمللية، للمطالبة بتسجيل مشاريع لتعبيد الطرقات الترابية و إعفائهم 
من املعاناة و فك العزلة عن املنطقة التي تغيب فيها كل معالم التهيئة احلضرية ، ويف ذات 
السياق فسكان هذه املنطقة يناشدون  السلطات الوصية  بتوفير مركز صحي باملنطقة من 
أجل رفع الغنب عنهم وكذا  التخفيف من حدة معاناتهم مع التنقالت إلى مناطق ودوائر 
مجاورة، كما أشار السكان يف نفس الوقت أن التعجيل بهذا املشروع يعد أولوية ملحة نظرا 
إلى الكثافة السكانية املعتبرة التي تشهدها بلديتهم.                              فيروز رحال

ناشدوا وزير العدل التدخل عاجاًل

عائالت مهددة بالطرد من أراضيها  
بسبب شهادة حيازة بقسنطينة

المواطنين أبدوا تخوفهم من انتشار األمراض   
تكدس القمامة يعمق معاناة سكان خرازة بوادي العنب في عنابة

يشتكي سكان 700 مسكن بحي خرازة 
القمامة  انتشار  بعنابة من  العنب  واد  ببلدية 
يف كل زوايا واحياء املنطقة حيث بات الطريق 
الرئيسي أيضا مفرغا للنفايات املنزلية التي لم 
جاء  ما  بحسب  عدة  أسابيع  مند  رفعها  يتم 

به السكا.
غضبهم  عن  املواطنني  من  الكثير  وعبر 
الفت  بشكل  حيهم  يف  النفايات  تراكم  من 
مند  يعانون  انهم  وقالوا  املاضية  األيام  خالل 
محملني  البيئية  املشكلة  هذه  من  أسابيع 
كاملة  املسؤولية  العنب  واد  بلدية  مصالح 
هذه  لرفع  الساعة  حلد  يتحركوا  لم  الدين 
يف  تنتشر  التي  املنزلية  النفايات  من  االكوام 
شوارع احلي ما جعلها مرتعا للقطط واجلرذان 

باإلضافة الى انبعاث روائح كريهة منها الى 
جانب سحابات الدخان نتيجة اقدام بعض 
يضاعف  ما  وهو  احراقها  على  املواطنني 
االمراض  انتشار  نسبة  ارتفاع  من  املخاوف 
سكان  أوساط  يف  منها  الصدرية  غرار  على 

احلي .

واد  بلدية  مصالح  املواطنني  هؤالء  ودعا 
تلك  رفع  اجل  من  سريعا  بالتحرك  العنب 
النفايات مهددين باالحتجاج والنزول للشارع 
الن الوضع حسبهم بلغ حدا ال يطاق حيث 
اجللدية  االمراض  انتشار  من  تخوفا  ابدوا 

والصدرية يف أوساط مواطني احلي .
العنب  واد  بلدية  ان  باإلشارة  واجلدير 
الشهر  يقارب  ما  مند  مغلقا  يزال  ال  مقرها 
احتجاجا على تدهور الواقع التنموي والبيئية 
بالبلدية حيث يطالب احملتجني بضرورة رحيل 

املجلس الشعبي البلدي احلالي.
احلمص  مادة  غرس  عملية  انطالق 

بهكتارات واسعة ببلدية عني الباردة.
 ف سليم

ناشد  عدد من العائالت الفقيرة على مستوى منطقة الزغيبة بالمريج ببلدية الخروب وزير العدل حافظ اإلختام وزير 
الفالحة التدخل عاجاًل لحمايتهم وإنقاذهم من الضياع و التشرد ، عقب ظهور شخص يدعي بأنه يحوز على شهادة 

حيازة لتلك األراضي الفالحية التي استصالحوها مند سنة 1972 و يقتاتون منها، كما أنها تضم تجمعاتهم السكنية و 
حتى اسطبالتهم. 

توأمة بين عنابة والطارف في مجال زراعة البقوليات  
لوالية  الفالحية  املصالح  مدير  اعطى 
املوقع  عنابة »الصغير بوخامت » إشارة انطالق 
للحمص  التقني  املسار  حول  األول  التبياني 
»حميل  النموذجية  املزرعة  مستوى  على 
الباردة  عني  ببلدية  احلروشي  مبنطقة  بوبكر« 
بعنابة وهذا بحضور جميع الشركاء على غرار 
املعهد التقني للزراعات الواسعة لقاملة تعاونية 
احلبوب والبقول اجلافة للحجار احملطة اجلهوية 
للفالحني  الوطني  اإلحتاد  النباتات  لوقاية 
املشتركني  املهنيني  واملجلسني  اجلزائريني 
كذلك  اجلافة،  والبقول  احلبوب  لشعبتي 
الفالحي  للتعاون  اجلهوي  الصندوق  حضور 
منتجي  من  فالحني  الطارف،  لوالية 
الزراعات الكبرى وإطارات املصالح الفالحية 
والغرفة الفالحية لعنابة والطارف.  وحسب 
تخلله  اللقاء  فان  الفالحة  مديرية  مصالح 
التقني  املعهد  إطارات  شرح مفصل من قبل 
للزراعات الواسعة لقاملة للمسار التقني املتبع 

وتهيئة  اجليد  التحضير  من  بداية  للحمص، 
عرض  مع  احلصاد  عملية  غاية  إلى  التربة 
نثر  البذور،  بذر  أللة  احملكم  للضبط  مفصل 
احملطة  ممثلة  عرجت  فيما  والرش،  األسمدة 
الوقاية  النباتات حول موضوع  لوقاية  اجلهوية 
وزارة  لتعليمة  جتسيدا  هذا  النباتية.ويأتي 
الفالحة والتنمية الريفية الرامية خللق شراكة 

يف  خاصة  الواليات  بني  اخلبرات  وتبادل 
برنامج  مع  ومتاشيا  اإلستراتيجية،  الشعب 
والطارف  عنابة  واليتي  بني  املسطر  التوأمة 
البقوليات من خالل  وبعث  تطوير  يف مجال 
وضع أربعة )04( أرضيات بيانية للبرهنة يف 

كلتا الواليتني
ف سليم
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عبد  والفيلسوف  الكاتب  قال 
إلى  بحاجة  إننا  بلعقروز  الرزاق 
حراك فكري يرافق احلراك العفوي 
الذي يخرج كّل يوم جمعة. حراك 
إلى  يهدف  فلسفي  فكري  ُبعٍد  ذو 

بناء الوعي وتنوير العقول.
بجائزة  املتوج  األكادميي  وأكد 
الشيخ زايد للكتاب يف فئة املؤلف 
كتابه  عن   ،2019 دورة  الشاب 
نحو  املفاهيم  وحرية  القيم  »روح 
السير إلعادة الّترابط والتكامل بني 
منظومة القيم والعلوم االجتماعية«، 
الصادر عن املؤّسسة العربية للفكر 
التغيير  أن   ،2017 عام  واإلبداع 

يحتاج ملرافقة أكادميية تؤطره.

فنطق  بقوة،  مهري  لوفاة  الّثامنة  الذكرى  اجلزائريون  أحيى   
الراحل يف احملاضرات ووسار يف احلراك الشعبي بني الناس ووقف 
معهم بالتجمعات. وعلى مستوى مواقع التواصل االجتماعي، 
تناقل النشطاء مقوالته الشهيرة وذكروا مواقفه، واألكثر من هذا، 
ذكر اجلميع ما تعرض له رجل اجلزائر من تضييق، مؤكدين أن 
من  الذاكرة سواء حضر  بقي حاضرا يف  احلكيم  اجلزائر  رجل 

حاولوا تغييبه أو غابوا. 

األمُن ُيسِعف اإلسعاف!

 أثار تداول أنباء عن صدور قرار مينع بيع اخلبز يف احملالت 
جملة من التساؤالت وسط املواطنني، كون القرار – بحسبهم 
- غير قابل للتطبيق، نظرا إلى قلة املخابز ووجود أحياء كبيرة 

تظم آالف السكان ال تتوفر على أّي مخبزة. 
كمال  مصالح  أن  إال  قلق،  من  املوضوع  أثاره  ما  ورغم   
رزيق لم تصدر أّي تعليمة بخصوص القرار املزعوم. يف حني 
وضعت شروطا محددة ألصحاب احملالت من أجل السماح 
البعد  أو  القرب  مبدى  تعلق  ما  سواء  اخلبز،  مادة  ببيع  لهم 
عن املخابز، أو ما يتوجب توفره من معدات حلماية اخلبز من 
التلف، وإن كانت وزارة الصحة قد أثارت - يف وقت سابق - 
ملف »خبز السلل«، الذي ينتشر بقوة يف شهر رمضان، إال أن 

األمر لم يتوسع ليبلغ منع احملالت من بيع اخلبز.

»الشناوة« يتبّرؤون 
من ُسونطراك

تنظيم  على  السبت،  أمس  اجلزائر،  مولودية  أنصار  أقدم   
وقفة احتجاجية بباب الوادي، مطالبني سونطراك برفع يدها عن 
النادي، كونها متلك أسهم النادي حاليا.كما عمد احملتجون إلى 
توزيع مطويات على املتظاهرين من أجل شرح الدافع وراء مطلبهم.

 عِلمت »أخبار الوطن« أن مصالح أمن دائرة بن عزوز 
أقصى شرقي والية سكيكدة فتحت حتقيقا دقيقا إثر العثور 
على سيارة إسعاف تابعة للبلدية وهي يف حالة إهمال، بعدما 
تخلت البلدية عنها يف مكان معزول قبل 20 يوما، حيث 
أصبحت عرضة لفعل السرقة الذي طال قطع غيار املركبة.
تعكف  الذي  التحقيق  فإن  مصادرنا،  إلى  واستنادا 
العثور  عقب  يأتي  عليه،  القضائية  الشرطة  مصلحة 
التخريب،  إلى  تعرضت  وقد  مهملة،  املركبة  على 
البلدية  منها  استفادت  مجهزة  إسعاف  سيارة  أنها  رغم 
معاناتهم. من  والتخفيف  املرضى  نقل  لتسهيل 

  وقعت ُمالسنات كالمية حادة بني اإلعالمي فاروق معزوزي والوزير األسبق املكّلف 
بالعالقات مع البرملان محمود خوذري خالل أشغال امللتقى الثاني لذكرى وفاة عيد 

احلميد مهري، الذي نظمته أمس السبت املنظمة اجلزائرية للشباب بدار الشباب »سناني 
السعيد« ببومرداس، بسبب الفيلم الوثائقي الذي أعده معزوزي لصالح إحدى القنوات 

اخلاصة عن الراحل مهري؛ وهو الوثائقي الذي لم يتضّمن  شهادة خوذري الذي 
وصف معزوزي بــ »املاكر«، قبل أن يردَّ عليه هذا األخير. وكادت األمور أن تأخذ 
منحى غير محمود لوال تدخل رئيس احلكومة األسبق عبد العزيز بلخادم الذي 
طلب من خوذري التزام الهدوء وضبط النفس.لكن معزوزي صعد إلى املنصة 

الشرفية وألقى كلمة مقتضبة أمام احلضور، وقال باختصار شديد »هذا هو حال 

الخبُز والَحليب. . المتالزمة تعود! 

الَحراك جسٌد بال روح!

  خوذري ومعزوزي.. َحضر التَّالُسن وغاَب المغزى

رحـَل 
مهـ ري 

وحــضــرت 
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نورين عبدالقادر

وحمل والي الوالية املسؤولية 
وأعضاء  البلدية  لرئيس  كاملة 
قائمة  إعداد  وجلنة  مجلسه 
قطعة   3500 من  املستفيدين 
املسجلة  اخلروقات  عن  أرض  
للشارع  احملتجني  أخرجت  التي 
وغيابهم  العام  بالنظام  واملساس 
احللول  وإيجاد  مواجهتهم  عن 
لتصرفات  نتأسف   « ملشاكلهم 
وللتجاوزات  البلدي  املجلس 
باملواطنني  أدت  التي  واخلروقات 
بالنظام  واملساس  للشارع  للخروج 
العمومي ..وللغياب التام لرئيس 
ملواجهة  املجلس  وأعضاء  البلدية 
بانشغاالتهم  والتكفل  املواطنني 
املناسبة والقانونية  وإيجاد احللول 

«
ومن التجاوزات التي حدثت 
حسب والي الوالية هو استخدام 
األرقام  بدل  القرعة  يف  األسماء 
املقترحني  املستفيدين  لتثبيت 
األمر  أمام  الوالية  جلنة  لوضع 
الواقع  مخالفني بذلك التعليمات 
مت  حيث  لهم  أسداها  التي 

شخص   130 حوالي  استخالف 
وإقصاء   ، بالقائمة  لهم  العالقة 
االستفادة  يف  احلق  لهم  آخرين 
املزور  واستعمال  للتزوير  واللجوء 
لبعض  املدنية  احلالة  وضعية  يف 
لالستفادة  املدرجني  األشخاص 
تغيير  املثال  سبيل  على  وذكر 
أعطيت  ومتزوجات  امليالد  تاريخ 
لهم صفة عزباء األمر الذي دفعه 
اإلجراءات  من  جملة  التخاذ 
الذي  املتأجج  الوضع  الحتواء 
املسجلة  التجاوزات  هذه   أفرزته 
املقترحني  قائمة  جتميد  منها 

 402 حصة  من  لالستفادة 
26 جانفي  بتاريخ  قطعة املشهرة 
فيها  التحقيق  وإعادة  اجلاري 
يف  املدرجة  احلاالت  ودراسة   ،
مت  التي  قطعة    3098 القائمة 
جرت  التي  القرعة  من  إقصاؤها 
تثبيتهم  بغرض  جانفي   28 يوم 
،وإقصاء  النهائية  القائمة  ضمن 
كل املستفيدين من 3500 قطعة 
عدم  التحقيقات  تثبت  الذين 
القانونية  االستفادة  شروط  توفر  
فيهم ،مفيدا أن األمور ال تتوقف 
القوائم  وجتميد  التحقيق  عند 

وأن   أخرى  أبعاد  لها  ستكون  بل 
هذه القضية تعد ملفا واحدا من 

امللفات التي سيتم فتحها .
تهديدا  الوالية  والي  ووجه 
يتعسفون  الذين  املسؤولني  لكل 
يف استعمال السلطة ضد مصلحة 
وال  التنمية  وضد  املواطنني 
املواطنني  بانشغاالت  يتكفلون 
ويستعملون  لها  احللول  وايجاد 
مصاحلهم  حلساب   القانون 
جزاءهم  سيلقون  بأنهم  اخلاصة 
كانت  مهما  القانون   بسيف 

مسؤوليتهم.

تمنراست 
إدماج  ألف متعاقد في  مناصب عمل دائمة

من  أزيد  إدماج  متنراست يف  بوالية  التشغيل  قطاع  شرع 
1147 شابا من خريجي اجلامعات يف مناصب عمل دائمة، 
وذلك عقب قضائهم لـ 08 سنوات كاملة يف عقود اإلدماج 
بالوالية. وعليه  التشغيل  به مديرية  أفادت  املهني، حسبما 
فإن املستفيدين من العملية بالوالية البالغ عددهم 1147 شابا 
موزعني على عدة قطاعات منها 103 مستفيد تابعني لقطاع 
وزارة الداخلية، 461 مستفيد تابع لوزارة التربية الوطنية، 197 
مستفيد تابع وزارة الشباب والرياضة، وزارة 386 مستفيد تابع 

الصحة والسكان.. وغيرهم.
وأشار ذات املصدر، أن الشروط التي ينبغي أن تستوفى 
أن يكون  املتعاقد كي يحظى مبنصب شغل دائم، يجب  يف 
يف حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019، منذ سنة 2011 
تقل  ملدة  املتعاقدين  بخصوص  أما  سنوات.   08 تفوق  ملدة 
عن 08 سنوات، فستتم تسوية ملفاتهم خالل السداسيات 
القادمةابتداءًا من نهاية شهر فيفري. أما الفئة التي تقل عن 

03 سنوات فسيتم التكفل بهم خالل سنة 2021. 
   عبداملالك خلضاري

األغواط
المعتدى على المساجد في قبضة األمن 
االغواط  والية  بأمن  القضائية  الشرطة  عناصر  أوقفت 
العمر  يبلغ من  بشاب  األمر  ويتعلق  بالوالية  املساجد  سارق 
21 سنة  بعد عملية البحث والتحريات التي باشرتها على إثر  
تعرض 27 مسجدا ببعض بلديات الوالية للسرقة والتخريب 
ملقر  مجاورة  مبدينة  مبنزله  املسروقات  بعض  حجز  مت  ،وقد 
الوالية وسيتم تقدمي املتهم لوكيل اجلمهورية مبحكمة األغواط 
،وتركت هذه العملية النوعية ارتياحا يف وسط ساكنة الوالية 

وأئمة املساجد وروادها.
نورين عبدالقادر

أدرار 
تحقيق في مخططات قطاعات التعمير 

والتهيئة  بفنوغيل
أدرار  جنوب  كم   30 الواقعة  فنوغيل  بلدية  فتحت 
التساؤوالت  عليها  كثر  التي  القطاعات  لبعض  مشاورات 
التهيئة  قطاع  القطاعات  هذه  بني  .ومن  اإلنشغاالت  وطرح 
األحياء  رؤوساء  جميع  إلى  إرسالية  عبر  وذلك  والتعمير 
التوجيهي  للمخطط  مراجعات  إطالق  تتضمن  البلدية 
اإلجتماعات  قاعة  يف  يوما   45 ملدة  والتعمير  التهيئة  لقطاع 
هذا  يف  املبرمجة  املشاريع  على  االطالع  فيها  يتم  حيث 
املواطنون  استبشر  وقد  .هذا  االقتراحات  وتسجيل  القطاع  
بهذه اخلطوة الذين أعتبروها يف اإلجتاه الصحيح لفتح قنوات 
احلوار أمامهم وجتسيد الدميقراطيةالتشاركية التي التي تبنتها 
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية كماتأمل فعاليات املجتمع 
املدني من املجلس الشعبي البلدي بضروره تأسيس املجلس 
الذي  أدرار  وبلدية  تيميمون  بلدية  غرار  على  االستشاري. 
حتديد  وكذا  البلدية  تسيير  يف  وإضافة  كبير  دور  له  سيكون 

أولويات املشاريع يبرمجها هذا املجلس.   
 عبداهلل مجبري

أدرار 
مصرع شاب في حادث مروع 

بأنزجمير 
وقع يف  مرور  إثر حادث  أمس  مساء  لقي شاب مصرعه 
الطريق الوطني رقم6 يف النقطة الكيلومترية 90كم أمام قصر 
تيدماين .وتعود تفاصيل احلادث إلى  إصطدام سيارة رباعية 
الدفع من نوع تويوتا كانت جتري بسرعة فائقة بالشاب الذي 
إجالء  مت  أين  الطريق  قطعه  أثناء  سنة   17 العمر  من  يبلغ 
التي لفظ فيها  برقان  املتعددة اخلدمات  العيادة  إلى  الضحية 
أنفاسه األخيرة.فيماتدخلت مصالح الشرطة لتحديد أسباب 

احلادث. 
  مجبري عبداهلل

التحقيقات كشفت تجاوزات خطيرة في قائمة المستفيدين من قطع األراضي

والي األغواط يتوعد المسؤولين   
المتورطين  في  استعمال النفوذ

أكد والي األغواط برادعي عبد القادر أن التحقيقات األولية في قائمة المستفيدين من 3500 قطعة أرض ببلدية األغواط 
كشفت  عن تسجيل تجاوزات وخروق خطيرة في عملية إعداد القوائم، وأشهر سيف القانون في وجه كل مسؤول يتعسف في 

استغالل الوظيفة ضد المواطنين .

والقطع  للشقق  املبرر  غير  اإلرتفاع  أدى 
األرضية، والغالء الفاحش عموما يف أسعار 
العقار بوالية ورقلة إلى انتشار البناء الفوضوي 
واالستيالء على قطع أرضية بغير وجه حق 
من قبل املواطنني، حيث يسجل تالعبات 
كبيرة يقف وراءها سماسرة تشوب عمليات 
بيع العقار سواء كان أرضا أو سكنا أو حتى 
يف  العقارية  األوعية  نقص  ظل   يف  كراء، 
مناطق مختلفة من الوالية، سيما بعاصمة 
التجاري  النشاط  فيها  يكثر  التي   الوالية 

الرقابة  أدى غياب  األولى، حيث  بالدرجة 
إلى انتشار سماسرة العقار حتت غطاء كّتاب 
و  عقارية  وكاالت  أصحاب  أو  عموميني 
تعميق مشاكل العقار إلى جانب رفع أسعاره 
إلى حد غير معقول، ليجد الزبون نفسه أمام 
لوبيات تنهب وتبيع قطعا أرضية أو سكنات 
بأسعار خيالية يف غياب الرقابة من مختلف 
من  ورقلة  والية  وتعاني  املعنية،  اجلهات 
مجال  يف  املضاربة  مجال   يف  كبير  مشكل 
بشكل  ساهم  الذي  األمر  السكني،  العقار 

واسع يف انتشار املباني الفوضوية عبر مختلف 
أحياء املدينة، يف ظل أزمة السكن اخلانقة 
من  أراٍض  شراء  إلى  املواطنني  دفعت  التي 
إلى  وضحاها  عشية  بني  لتحول  أصحابها، 
غياب  يف  جديدة،  وأحياء  سكنية  مشاريع 
يف  ذلك  يأتي  العمرانية،  املراقبة  مصالح 
واسع  كبير  تعامل  فيه  الذي يسجل  الوقت 
العقارية  املنازعات  وكثرة  العرفية  بالعقود 

بأروقة احملاكم باملنطقة.
يوسف بن حيزية

ورقلة

السماسرة يلهبون أسعار العقار

بنحو  الواقع  ودغة  قصر  يشتكي سكان 
30 كم جنوب  والية أدرار من عراقيل تنموية 
أدت استياء وتذمر شديدين لدى الساكنة. 
الذين قالوا يف معرض حديثهم جلريدة أخبار 
املزرية وسياسة  أن استمرار االوضاع  الوطن 
من  هي  عقود  لعدة  واإلقصاء  التهميش 
مقر  أمام  أسبوعية  الحتجاجات  أخرجتهم 
السلطات  فيها   يطالبون  والوالية  البلدية 
البلدية والوالئية االستجابة ملطالبة مشروعة 
الطبيعي  الغاز  شبكتي  اجناز  مقدمتها  يف 
قد   املعنيون  األخير  هذا  الصحي  والصرف 
استبشروا العام الفارط من تسجيل املشروع 
باإلجناز  املقاولة  املكلفة  وتعني  لقصرهم 

ينطلق  فلم  حالها  على  لقمان  دار  أن  إال 
املشروع إلى حد كتابة هذه األسطر محملني 
الشعبي  هذالوضع  للمجلس  مسؤولية 
وخصوصا  ساكنا  يحرك  لم  الذي  البلدي 
اجلماعية  للمطمورات  الرهيب  االنتشار  مع 
على  خطرا  تشكل  باتت  والتي  والفردية 
سقوط  مأساة  عرفوا  الذين  القصر  سكان 
وموت طفلني يف أحد هذه املطمورات  .كما 
طالبوا أيضابصيانة شبكة املياه وحل مشكلة 
املياه املاحلة غير الصاحلة للشرب واعادة النظر 
يف املفرزة رقم147 املوجهة للبناء التي يرون 
فيها تعدي على عقار قصرهم الذي سينجر 
عنه حرمان   الكثير من الشباب االستفادة 

من هذه  أراضي وهم يف أمس احلاجة لها. 
وتفعيل دور املرافق العمومية التي هي هياكل 
البلدي  والفرع  العالج  كقاعة  روح   بال 
شباب  ومتكني  النشاطات  املتعددة  والقاعة 
القصر من ممارسة مختلف انشطته الرياضية 
إجناز  برمجة  خالل  من  مالئمة  ظروف  يف 
طريق  وشق  معشوشب  جواري  ملعب 
فالحي اجتاه احلقول احمللية   وإعادة االعتبار 
وصيانة  ترميم  مشاريع  خالل  من  للفقارة 
تبقيها يف حالة نشاط ومتكني الشباب البطال 
البترولية  بالشركات  العمل  يف  حقه  من 

العاملة عبر اقليم البلدية. 
مجبري عبداهلل

أدرار 

سكان قصر ودغة يطالبون بحقهم في التنمية
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أخبار الجنوب

رشيد شويخ

وأوضح ذات املسؤول يف إتصال هاتفي 
بأخبار الوطن ،أنه  مت وضع وعلى مستوى 
البوابة احلدودية الطالب العربي ،واملتاخمة  
الكاميرات   من  عدد   ، التونسية  لألراضي 
احلرارية ، والتي تقوم بكشف األشخاص 
درجات حرارتهم  عليهاوتكون  ميرون  الذين 
أكثر من 37 درجة حرارية  ،كما مت تكثيف 
عدد  زيادة  خالل  من  فيه  الطبية  املراقبة 
وممرضني  أطباء  ،من  فيه  الطبية  األطقم 
وكذا جتهيز مبختلف األجهزة الطبيبة وعدد 
تنقل  من  الواقية  الكمامات  من  كبير 
يف  لعويني  ،وأشار  التنفس  عبر  األمراض 

ذات اإلطار  أن أي شخص تقوم الكاميرا 
احلرارية  بالكشف أنه يعاني من ارتفاع يف 
املستويات  من  أكثر  جسمه   حرارة  درجة 
العادية ، سيتم نقله إلى مقر وحدة الفحص 
أين يجرى له  كشف طبي معمق للكشف 
عن ما إن األعراض  التي مت معاينتها على 
الشخص هي نفسها ،تلك التي تظهر على 
ضوء  وعلى   ، كورونا  بفيروس  املصابني 
ذلك يتم إتخاذ القرار إما بالسماح للمسافر 
باملغادرة ،أو نقله الى املؤسسة االستشفائية 
العمومية بن عمر جيالني مبدينة الوادي ، 
والذي وضع به مصلحة للتكفل باملصابني 
بفيروس كورونا  ان وجدوا ال قدر اهلل على 

مستوى  والية الوادي .

وأضاف مدير الصحة و السكان بالوادي 
و  باملراقبة  اخلاصة  التجهيزات  ذات  أن   ،
الفحص  من كاميرات حرارية  وغيرها مت 
الوادي   قمار  مطار   مستوى  على  وضعها 
من  الصحية  السالمة  ،لضمان  الدولي 
إنتشار  فيروس كورونا، وذلك  عند وصول 
الرحلتني  ،يف  الوطن  خارج  من  املسافرين 
العربية  اململكة  نحو  املبرمجتان  الدولتني 
السعودية وفرنسا ،موضحا يف ذات اإلطار 
من  و  الصني  من  القادمني  املسافرين  أن 
مدينة وهان التي بدأ فيها الفيروس وتفشى 
فيها بشكل كبيرا  سيغضون لفحص مدقق 
بأعراض  مصابني  كانوا  إن  ما  ،ملعرفة  

فيروس كورونا .

 تجهيز المعبر الحدودي بالطالب العربي ومطار قمار الدولي

استنفار للتصدي لفيروس كورونا  بالوادي
بتهمة تلقي رشوة

توقيف وكيل  الجمهورية 
المساعد بمحكمة جامعة  بالوادي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جامعة بوالية الوادي 
مساعد  جمهورية  وكيل  ،إيداع  املاضني  اليومني  خالل 
يشتغل يف ذات الهيئة القضائية احلبس اإلحتياطي  وذلك 
مبررة وغير  مزية غير  وتلقي  الوظيفة  بتهمة سوء استغالل 

مستحقة.
وكيل  فإن  مطلعة  مصادر  من  أستفيد  ما  وحسب 
رشوة  تلقي  تهمة  حقه  يف  ثبتت  قد  املساعد  اجلمهورية 
يعالج  القضائي   املسؤول  كان  الذين  األشخاص  أحد  من 
أبلغ اجلهات  الشخص ،هذا األخير  لذات  تعود  يف قضية 
املختصة التي إتخذت اإلجراءات الالزمة التي عادة ما تتم 
يف مثل احلاالت وثبت لديها تلقي وكيل اجلمهورية املساعد  
محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  على  عرضه  الرشوة.ليتم  
جامعة الذي أمر بإيداعه احلبس اإلحتياطي  بتهمة سوء 

استغالل الوظيفة وتلقي مزية غير مبررة وغير مستحقة .
،لم  املتابعة  محل  املساعد  اجلمهورية  وكيل  يذكر 
ميضي على بداية عمله يف محكمة جامعة إال شهرين ،اذ 
شهر  نهاية  وقعت  التي  األخيرة  احلركة  يف  إليها  حتويله  مت 

نوفمبر املنقضي .
رشيد شويخ

بسبب إسقاط تخفيض الضريبة على الدخل
عمال البنوك بإليزي يحتجون

التنمية  الثالثة ) بنك  البنوك  صدمة كبيرة تلقاها عمال 
بنك  و   BNA اجلزائري   الوطني  .البنك     BDL احمللية 
متديد  إسقاط  جراء   )  BADR الريفية   والتنمية  الفالحة 
تخفيض الضريبة على الدخل اإلجمالي املطبقة على رواتبهم 
الشهرية لشهر جانفي  باليزي األمر الذي خلف استياء كبير 

وتذمر يف وسط شريحة العمال بتلك املؤسسات .
املادة من  الثالثة جاء بعد سقوط  البنوك  احتجاج عمال 
قانون املالية اجلديد واملنصوص عليها ضمن املادة 6 من قانون 
املالية لسنة 2015 وهي عبارة عن تخفيض يف الضريبة على 
كتشجيع  جاء  والذي  باملائة   50 بنسبة  اإلجمالي  الدخل 
اليزي  الكبير  اجلنوب  واليات  يف  والعمال  التنقل  اجل  من 
سهوا  سقوطها  أو  املادة  إلغاء  وعليه  وتندوف  ادرار  متنراست 
الضريبة بشكل كلي  اقتطاع  املالية اجلديد يستلزم  قانون  من 
من األجر الشهري أي بنسبة 100 باملائة وهذا ما طبق على 
عمال البنوك الثالثة أين مت اقتطاع مبالغ مالية معتبرة لهؤالء  
العمال ونفس احلالة مست كل من عمال نفطال وكذا موظفي 

القرض املصغر ونساج .
التابعة  املؤسسات  عمال  يطالب  اإلجراء  هدا  وإمام 
النظر  إعادة  االقتصادية  املؤسسات  وكذا  العمومي  للوظيف 
القدرة  يؤثر سلبا على  الذي  الصادم يف حقهم  القرار  يف هذا 
الشرائية يف ظل الظروف الصعبة للمنطقة وغالء املعيشة فمن 
غير املعقول املساواة بني موظف يف الشمال وموظف يف اجلنوب 
على حد تعبيرهم معتبرين أن هذا القرار يعد إجراءا تعسفيا يف 
حقهم وال يخدم مصلحة العامل يف املنطقة مطالبني السلطات 
واسترداد حقوقهم  العاجل إلنصافهم  التدخل  العليا بضرورة 
ال  التي  إضرابات  يف  والدخول  الوضع  تفاقم  قبل  املهضومة 

تخدم املصلحة العامة.
براهيم مالك

مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي حبر على ورق 
حي »الزياينة« بورقلة مازال يعتمد خزانات الصرف الصحي 

الصرف  شبكة  مشروع  يزال  ال    
الرويسات  ببلدية  الزياينة  الصحي بحي 
4 كلم عن عاصمة الوالية ، لم يدخل 
اخلدمة الفعلية  منذ سنوات عدة، حيث 
لوالية  الشرقية  البوابة  البلدية  ذات  تعد 
مستوى  على  الوحيدة  والبلدية  ورقلة 
هائلة  سكانية  كثافة  تضم  التي  الوالية 

بعد البلدية األم ورقلة .
باملنطقة   االحيالء  بعض    تفتقر   
املشروع  رغم  الصحي،  الصرف  لشبكة 
منذ  البلدية  ذات  منه  استفادت  الذي 
الصحي  الصرف  بشبكة  للتزود  سنوات 

وبقي  اخلدمة،  حيز  يدخل  لم  أنه  إال 
بقي  و  النور  يعرف  ولم  مكانه  يراوح 
الذي  األمر   ، السلحفاة  بخطى  يسير 
هذا  جعل  ما  البلدية  سكان  له  استاء 
األخير محطة لزيارة املسؤلني التنفيذيني 
 ، مناسبة  غير  ومن  مناسبة  كل  يف 
وجزر  مد  عملية  يف  األشغال  لتبقى 
ويبقى  التجسيد  ينتظر  املشروع  ويبقى 
األشغال  انتهاء  وينتظر  يترقب  املواطن 
لالستفادة من ذات الشبكة على األقل 
يتخلصون من معاناة عمرت سنوات  من 
لها  كان  املعاناة  هذه  وأن  الزمن  خاصة 

خاصة  السلبية  التداعيات  من  الكثير 
النز  مياه  صعود  ظاهرة  بتفاقم  تعلق  ما 
السكنية  احلظيرة  على  السلبي  والتأثير 
جتيب  بأن  كفيلة  القادمة  األيام  رمبا   ،
اتصال  ويف  هذا  كهذه،  تسِاؤالت  على 
الشعبي  املجلس  برئيس  الوطن«  »أخبار 
أكد  حساني  األمني  الرويسات  لبلدية 
أن املشروع لم ينته  بعد ولم يدخل حيز 
املشاعب  تنظيف  بصدد  ألنهم  اخلدمة 
بعد عملية تزفيت الطرقات لذات احلي 

املذكور.
يوسف بن حيزية

كشف مدير الصحة والسكان لوالية الوادي ،عبد القادر لعويني أنه تم وضع مختلف المصالح الصحية  بالوالية في حالة استنفار  
،خاصة على مستوى المعبر الحدودي بالطالب العربي  الذي يصل بين الجزائر وتونس ،وكذا مطار قمار الدولي.

اليزي
إطالق حملة وقائية لمكافحة داء الرمد الحبيبي

أوفدت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات جلنة وزارية متكونة من أطباء 
والية  إلى  العيون  أمراض  يف  مختصني 
اليزي من اجل استئصال داء الرمد احلبيبي 
يف الوسط املدرسي وكذا يف املناطق النائية 
املرض  هذا  من  حاالت  ظهور  مع  تزامنا 
التعليمية  املدارس  مستوى  على  بالوالية 
مع  بالتنسيق  احلملة  هذه  وتأتي  والقرآنية 
املؤسسة االستشفائية للصحة اجلوارية ابن 

سينا مبقر الوالية .
الوصية  الوزارة  من  طبي  فريق  ووضع 
تترأسه الطبيبة املختصة يف أمراض العيون 
الطبيبة  بتيزوزو  اجلامعي  املستشفى  من 

مجموعة  استهداف  مت  أين  سميرة  بوزتني 
التعليمية  األطوار  مبختلف  املدارس  من 
الرمد  مرض  ضد  واملكافحة  للكشف    .
احلبيبي الواسع االنتشار يف اآلونة األخيرة 
الواجب  تدابير  وضع  اجل  ومن  بالوالية 
بالنظافة  يتعلق  فيما  وإتباعها  اتخاذها 
الذاتية واجلماعية حسب الطبيبة املختصة 
يسبب  الذي  الداء  هذا  استئصال  لغرض 
التي  األمراض  من   ولكونه  البصر  فقدان 
تطويرها  يف  يساعد  والتي  العيون  تصيب 
تنمو يف  الفيروسات  تشبه  طفيلية  جرثومة 
أنسجة اجلفن على شكل حبيبات صغيرة 
مرتبطة  وتطورها  اخللية  نواة  حول  تنتشر 

فقدان  يسبب  أن  ميكن  مما  حية  بخاليا 
البصر وكما انه مرض معدي تقول الدكتورة 
حيث ينتقل مباشرة عن طريق األيدي غير 
النظيفة وقد ينتقل بطريقة غير مباشرة عن 

طريق حشرة الذباب .
ويف ذات السياق كشفت الطبيبة طابع 
حاالت  أربع  عن  الكشف  مت  انه  خالدة 
بومدين  هواري  ثانوية  من  كل  يف  مبدئيا 
تنقل  .فيما  كربي  وان  اخمدون  وابتدائية 
النائية   سامن  واد  منطقة  إلى  طبي  فريق 
عليها  يشرف  والتي  اليزي  لبلدية  التابعة 

الطبيب كفال يف ذات البرنامج .
براهيم مالك
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بـــلقاسم.ج

إليها  بادرت  التي  السنة  هذه  تظاهرة 
لبجاية،بالتنسيق  املهني  التكوين  مديرية 
مع الشركاء وأجهزة الدعم ووكالة التشغيل 
احمللية، شهدت عرض حوالي 55 تخصصا 
مهنة  الباحث عن  الشباب  لفائدة  تكوينيا 
تخصيص  البطالة،مع  شّر  تقيه  مستقبلية 
تدابير  وشرح  للتوجيه  اعالمي  مكتب 
واالحتكاك  التكوين  مبراكز  االلتحاق 
واملتعاملني  املؤسسات  أصحاب  مع 
أيضا  الصالون  شّكل  االقتصاديني،كما 
الناجحة  املهنية  التجارب  لعرض  فضاء 
مصغرة  مؤسسات  شكل  يف  تبلورت  التي 
الوالئية  الدعم  أجهزة  إطار  يف  أنشئت 
ميدان  يف  املكتسبة  اخلبرات  وتبادل 
والتعرف  املمتهنني  طرف  من  التخصص 
على أمناط وآليات التشغيل.هذا وبناء على 
اخلارطة اجلديدة املدرجة يف املدونة اجلديدة 
وتوجهات القطاع نحو تشجيع التكوين يف 
املجاالت االقتصادية احليوية التي بإمكانها 
املضافة  والثروة  الشغل  مناصب  خلق 
لإلقتصاد الوطني،مّت التركيز خالل الصالون 
والية  أكثر  متيز  التي  التخصصات  على 
بجاية،على غرار النشاط الفالحي والصيد 
النحل،البستنة  تربية  أبرزها  البحري 
وحماية النباتات،صيانة العتاد الفالحي، 
وتخصص ترميم شباك الصيد،وميكانيك 

إلى  إضافة  الصيد،  سفن  وإصالح 
صناعة  مجال  يف  هامة  تخصصات 
األغذية الزراعية منها إنتاج زيت الزيتون، 
احلليب،مراقبة  مشتقات  وتعليب  مراقبة 
الزراعية،اجلزأرة  املنتجات  يف  النوعية 
وحتويل  وتخصص حفظ  اللحوم  ومنتجات 
البحري.كما حظي قطاع  منتجات الصيد 
الصناعة التقليدية أيضا كرافد أساسي يف 
مدونة  يف  كبير  باهتمام  السياحي  القطاع 
اجللدية  الصناعات  التكوين،وتشمل 
وتخصصات  اليدوية  احلرف  ومختلف 
تصرف  حتت  وضعت  عديدة  أخرى 
واألشغال  البناء  قطاعات  يف  الشباب 
معاجلة  الصناعية،  العمومية،الصيانة 
والسياحة،الكهرباء  املياه،الفندقة 

والتسيير  اإلدارة  وااللكترونيك،تقنيات 
واملاكثة  الريفية  للمرأة  مخصصة  وأخرى 
بالبيت.يذكر أن قطاع التكوين بوالية بجاية 
مرافق  بعدة  األخيرة  السنوات  يف  تدعم 
حدود  يف  حاليا  وصلت  جديدة  وهياكل 
معهديني  منها  وملحقة  تكوين  مركز   30
استيعاب  بطاقة  متخصصني  وطنيني 
بيداغوجي،كما  9 آالف مقعد  إلى  تصل 
 14569 استقبال  املاضي  شهدت سبتمبر 
ما  التكوين  أمناط  مختلف  يف  متربص 
تنظيم  ومتواصل،مع  جديد  متربص  بني 
مع  والشراكة  التعاون  اتفاقيات  من  عدد 
االقتصاديني  واملتعاملني  احمللية  اإلدارات 
للتربص  فرص  وخلف  التكوين  لتشجيع 
التطبيقي للممتهنني باملؤسسات املختلفة.

العاصمة
أولياء التالميذ بمدرسة اإلخوة رمضاني 

بالدويرة  مستاؤون
رمضاني  اإلخوة  مبدرسة  التالميذ  أولياء  من  العديد  أعرب 
بالرمضانية ببلدية الدويرة باجلزائر العاصمة يف اتصال بـ »أخبار الوطن 
»عن تدمرهم من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه املدرسة ، بسبب 
نقص التجهيزات من كراسي وطاوالت ، ووجود العديد منها يف حالة 
غير مالئمة لالستعمال بسبب تكسير الكثير منها، دون تعويضها، وهو 
ما يجبر البعض من التالميذ على البقاء طيلة احلصة الدراسية ومتابعة 
احمللية  والسلطات  املؤسسة  إدارة  من  طالبوا  األولياء  وقوفا،  الدروس 
اإلسراع يف حتسني ظروف متدرس أبنائهم ، السيما وان الوضع القائم أثر 
سلبا على مردوهم الدراسي ، وحسب رئيس بلدية الدويرة أن البلدية 
بقيمة  مالي  مبلغ   2020 السنة  لهذه  اجلديدة  امليزانية  يف  خصصت 
التجهيزات  لتعويض  اقتناء جتهيزات جديدة  أجل  من  مليار سنتيم   1
التجهيزات   جتديد  يتم  مرة  كل  ويف  طبيعي  األمر  أن  وأكد   ، التالفة 
مبختلف املدارس االبتدائية، مشيرا أن البلدية سبق وان خصصت مبلغ 

بنحو 9 ماليير سنتيم  لتهيئة وجتهيز املدارس.
أيوب بن تامون

300 عائلة بالسويدانية معنية بالترحيل 

قبل رمضان  
أكد رئيس بلدية السويدانية باجلزائر العاصمة عن إحصاء مصالح 
البلدية 300 عائلة معنية بإعادة اإلسكان يف عملية الترحيل القادمة 
تنتشر   غير الئقة   منذ سنوات يف سكنات  تعيش  العائالت  وهذه   ،
معظم  وضعيات  دراسة  مت  حيث   ، بالبلدية  رئيسية  أحياء  بثالث 
العائالت، ويبقى عدد قليل فقط، ومن املنتظر أن  تنتهي الدراسة عن 
قبل  القادم  الترحيل  املعنية يف  العائالت  ترحيل  يتم  أن  على  قريب، 

شهر رمضان املقبل.
أيوب بن تامون

الشلف
قطار كوراديا يدهس شخصا بحي السالم

شخص  جثة  إلجالء  بالشلف  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
أرداه القطار قتيال،  حسبما علم لدى خلية اإلعالم واالتصال بذات 
املصالح.وأوضح املصدر، أن هذا احلادث وقع بحدود الساعة السادسة 
مساء بحي السالم )وسط مدينة الشلف(، على إثر دهس قطار كوراديا 
القادم من وهران باجتاه اجلزائر العاصمة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة 
مما أدى إلى وفاته يف عني املكان.واستنادا لذات املصدر فقد مت إجالء 
جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى »أوالد محـمد«  فيما 

فتحت املصالح األمنية املختصة حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث.
ق.م

الجلفة
 خرجة ميدانية للفالحين الستعراض تجربة 

غراسة الزعفران 
الطبية  النباتات  بغراسة  واملهتمني  الفالحني  من  عدد  استفاد 
بوالية اجللفة من خرجة ميدانية استهدفت مشروع منوذجي يف غراسة 
الزعفران،  وأكد مكتب اإلرشاد الفالحي باملديرية، سعيد السعيد، 
بأن »هذه اخلرجة جاءت يف إطار اليوم الثاني و اخلتامي لدورة تكوينية 
إعالمية تندرج يف إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية و الدعم التقني، 
وتهدف  باملنطقة«.  الطبية  النباتات  غراسة  وترقية  لتشجيع  و خصت 
هذه اخلرجة امليدانية التي استهدفت مستثمرة خاصة جنح فيها صاحبها 
لفوائده  األحمر«  ب«الذهب  يعرف  مبا  أو  الزعفران  مادة  غراسة  يف 
والتحدي يف خوض  النجاعة  املصدر، إلبراز  لذات  استنادا  املتعددة، 
جتارب فالحية جديدة باملنطقة لها فاعلية وربحية إقتصادية. واضطلع 
الفالحون املستهدفون يف العملية من الوالية وكذا من واليات قسنطينة 
الزعفران  مبادة  املغروسة  املساحة  على  غرداية،  و  املسيلة  و  األغواط  و 
االستثمار  تكلفة  قدرت  بحيث  واحد،  هكتار  مساحتها  تناهز  والتي 

الذي شرع يف جتربته اخلريف الفارط مبا يربو عن 5 مليون دج.
وكان لهؤالء الفالحني الفرصة للتعرف وعن قرب على مثل هذه 
الغراسات التي »يعتبر التوجه لها أمر ليس فيه مخاطرة بقدر ما هو سير 

نحو النجاح بخطوات متسارعة«، حسب املختصني.
ق.م 

تخصصات التكوين المهني مفتوحة أمام شباب بجاية

حرف وتخصصات تكوينية هامة 
تتيحها دورة فيفري 2020  

انطلقت فعاليات الصالون الوالئي للتكوين بوالية بجاية،في طبعته التاسعة لهذه السنة، حيث شّكل الموعد فضاء مناسبا للشباب 
من مختلف الفئات واألعمار لالطالع على أهم العروض والتخصصات التي تعرضها مراكز التكوين والتمهين تحضيرا لدورة فيفري 
القادمة،ومختلف التحفيزات التي وضعت أمامهم للحصول على مؤهل علمي وحرفة يدوية تسهل عليهم طريق ولوج عالم الشغل 

وافتكاك منصب عمل قار في القطاع االقتصادي.

ببلدية  تقرارات  قرية  سكان  يطالب 
السكانية  الكثافة  ذات  ب  محمود  ايت 
املقدرة بحوالي 500 نسمة والواقعة أقصى 
احمللية  السلطات  وزو  تيزي  والية  شرق 
بتهيئة القرية التي تعاني مشاكل باجلملة، 
القرية  بني  الرابط  الطريق  يشهد  حيث 
نتيجة  مزرية  حالة  خداش،  أوالد  وقرية 
األمطار  تساقط  أثناء  املائية  والبرك  للحفر 
استعمال  يف  كبيرة  صعوبة  يشكل  ما 
هذه الطريق كما أن السكان يشتكون من 
معاناتهم الطويلة واملتواصلة مع قارورة الغاز 
عهد  منذ  بها  الطبيعي  الغاز  غياب  جراء 
االستقالل.. السكان الذين التقت بهم » 

اخبار الوطن »أكدوا أن معاناتهم متواصلة 
الطبيعي،حيث يضطرون  الغاز  انعدام  مع 
على  للحصول  طويلة  مسافات  للتنقل 
حتى  تصل  مرتفعة  وبأثمان  غاز  قارورة 
يف  احلاصلة  للمضاربات  نتيجة  250دج 
أو  بدلس  تاقدمت  بحي  وذلك  السوق، 
الذين  التجزئة  بائعي  من  أو  بغلية  بلدية 
الشتاء،  التكلفة خاصة يف فصل  يرفعون 
جبلي  طابع  ذات  القرية  أن  العلم  مع 
وتتميز بالبرودة الشديد كما يؤكد السكان 
القرية  طرقات  تعبيد  إعادة  ضرورة  على 
القريب يف وضعية  الوقت  التي كانت يف 
واإلهمال  الصيانة  غياب  أن  إال  جيدة، 

كانا سبب تلف جزء كبير منها، فالطريق 
ذلك يف  ويتجلى  اإلسم  إال  منها  يبق  لم 
احلفر والبرك املائية الراكدة التي متأل املكان 
كانت  والتي  الطريق،  مسافة  طول  على 
كثيرة،  بأعطاب  السيارات  إصابة  سبب 
رغم أن الطريق يستعملها عدد معتبر من 
محلي  مصدر  أكد  ما  بحسب  السكان،و 
قامت  محمود  ايت  بلدية  فإن  مسؤول، 
القرية  وضعية  عن  مفصل  تقرير  بإيداع 
لدى السلطات الوالئية،التي أخذت على 
مسؤوليتها إعادة تهيئة القرية، وهذا ضمن 

برنامج التنمية املخصص من الوالية. 
ا-اليان

تيزي وزو
سكان قرية تقرارات بآيت محمود يعانون من التهميش

تتميز  التي  القرى  سكان  طالب 
عبر  واملنتشرة  صعبة  جبلية  بتضاريس 
إقليم بلدية “إيلولة أومالو” يف دائرة بوزقان 
بتيزي وزو شرقا، بتزويدهم بشبكة الغاز 
التنقل  يف  معاناتهم  من  للحد  الطبيعي 
والبحث على قارورات غاز البوتان وحسب 
أحالمهم  فإن  السكان،  ممثلي  بعض 
الكثيرة ميكن اختصارها يف الغاز الطبيعي 
الذي يبقى الهاجس األكبر خاصة لربات 
عنهن،  الغنب  رفع  يأملن  اللواتي  البيوت 
أن  العائالت  أرباب  يؤّكد  جهتهم  ومن 

الغاز الطبيعي ميكن أن يساهم يف حتسني 
مؤكدين  منهم  للكثير  املعيشي  املستوى 
أن هذه املادة ستنهي معاناة قارورة الغاز، 
ليس يف طريقة جلبها فحسب، وإمنا حتى 
فصل  يف  خاصة  يرتفع  الذي  سعرها  يف 
الشتاء أين يزداد الطلب عليها، كما وّجه 
الشأن  السكان مراسالت عديدة يف هذا 
تبرمج  يأملون  التي  املادة  بهذه  إلمدادهم 
ضمن املشاريع املقررة إجنازها الحقا على 
مستوى البلدية، علما بأن نسبة التغطية 
بهذه املادة على مستوى البلدية ال تتجاوز 

املجلس  رئيس  حسب  املائة  يف   25
بلدية  بأن  قال  الذي  البلدي  الشعبي 
وهو  هامة  طبيعية  ثروة  على  تنام  إيلولة 
“البترول” الذي مت اكتشافه مؤخرا، ورغم 
ذلك فإنها تصارع مشاكل تنموية مختلفة 
العائالت  من  العديد  حرمان  فيها  مبا 
اجلبلية من مادة الغاز الطبيعي مشيرا إلى 
أنه يف حال استغالل هذه الثروة املنجمية 
وفتح املجال لالستثمار فيها سُيرفع الغنب 

عن سكانها
أ.أليان

تيزي وزو
سكان القرى الجبلية بـ»إليلولة« محرومون من الغاز الطبيعي
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شبيبة القبائل

مــالل يعتــذر لألنصـــار 
ويطالب بفتح صفحة جديدة
قدم شريف مالل، رئيس 
مجلس إدارة شبيبة القبائل، 

اعتذارا للجماهير بسبب 
األحداث السلبية التي عاشها 

النادي يف الفترة املاضية، والتي 
أدت إلى خروج الفريق من 

دور املجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا وقال مالل يف بيان عبر 
احلساب الرسمي للنادي على 
موقع »فيسبوك«: »دائما كان 
هديف هو بذل أقصى ما لدي 

للمساهمة يف تطوير النادي 
وحماية مصاحله، لكن هذا 

األمر دفعني يف كثير من 
األحيان إلى خوض معارك ال 

عالقة لها بالرياضة، بسبب 
الدخالء وأصحاب املصالح 

الشخصية«. وأضاف: »أعتذر لكل املنتمني للنادي عما بدر مني يف وقت مضى، 
فقد كنت أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب االنتقادات التي طالتني، وأمتنى من 

األنصار األوفياء مثلي التصدي حملاوالت هؤالء األشخاص لزعزعة استقرار النادي«.
وتابع: »صحيح أن األخطاء حدثت رغم أنني حريص على اتخاذ القرارات بضميري 

ألجل مصلحة النادي، لكنها يف الغالب كانت تستخدم ضدي رغم أننا يف حتسن 
مستمر مقارنة باملواسم املاضية«. وختم: »أتفهم غضب اجلماهير وسأقدم كل ما 

أملك من جهود إلسعادها، من أجل تأكيد احتادنا املقدس«.

شباب بلوزداد

 قريشي: تأجيل مباراة البرج يصب في مصلحتنا

أكد نور الدين قريشي، الناطق الرسمي باسم نادي شباب بلوزداد، 
حرصه على الدفاع عن أهداف الفريق وحماية مصاحله، مجدًدا إصراره 
على توفير أفضل الظروف للجهاز الفني والالعبني ورحب شباب بلوزداد 
إلى  األحد  من  بوعريريج،  برج  أهلي  أمام  مباراته  موعد  تأجيل  بقرار 
احملترفة  الرابطة  من   16 اجلولة  منافسات  وذلك ضمن  املقبل،  اإلثنني 
األولى، وقال قريشي يف تصريحات لوسائل اإلعالم: »فضلنا تأجيل 

املباراة، حتى نتفادى مشاكل اإلنارة وما شابه«.
وأضاف: »أعتقد أن اللعب يف وقت مبكر، وعدم حضور اجلماهير 

املباراة يف وقتها وخسارتها بسبب مشكل اإلنارة«.  أفضل من خوض 
وتابع قريشي: »عندما يكثر الكالم والضغط الكل يتأثر.. أطلب من 
اجلماهير االلتفاف حول الفريق ووضع كامل ثقتها يف اإلدارة احلالية، 
فرانك دوما  الفريق«. وأكمل: »املدرب  املغامرة مبصلحة  نريد  ألننا ال 
استحسن فكرة تأجيل املباراة إلى يوم اإلثنني، ألن ذلك سيمنحه املزيد 
من الوقت لتحضير الالعبني«. وختم »كأس السوبر تأجل يف السابق 
املباراة،  خوض  نريد  اآلن  لكننا  للبالد،  السياسية  األوضاع  بسبب 

وسنقوم مبراسلة اجلهات الوصية للحصول على معلومات كافية«.

الدولية  الرياضية  احملكمة  قلصت 
الالعب  حق  يف  اإليقاف،  عقوبة  »كاس«، 
هشام شريف  اجلزائر،  مولودية  لنادي  السابق 
محظورة،  مواد  تعاطيه  بسبب  الوزاني، 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وكانت  سنتني  إلى 
القدم، قد عاقبت العام املاضي شريف الوزاني 
باإليقاف ملدة أربع سنوات، بعد ثبوت تعاطيه 
ملادة الكوكايني احملظورة وقالت جلنة االستئناف 
ومراعاة  التحليل  لها: »بعد  بيان  يف  بالفيفا، 
تقليص عقوبة  تقرر  القضية،  كافة مالبسات 
الوزاني  عبر  ومن جانبه،  لسنتني«.  اإليقاف 

اإلعالم، عن سعادته  لوسائل  يف تصريحات 
بهذا القرار.

العقوبة  بتقليص  جدا  »سعيد  وأضاف: 
يف  عصيبة  فترة  قضيت  لقد  سنتني،  إلى 
مسيرتي، وأمتنى من كل قلبي أن أعودة بقوة 
يتبق  ولم  شهرا،   13 قضيت  امليادين..  إلى 
لي سوى 11 شهرا للعودة إلى النشاط«....

ويف سياق آخر نشر نادي مولودية اجلزائر بيانا 
الالعب  رحيل  تفاصيل  فيه  كشف  رسميا، 
السعودي  الفتح  نادي  نحو  دبكة  بن  سفيان 
املولودية  مع  دبكة  بن  عقد  أن  البيان  وأوضح 

يف  مادي  مقابل  دون  عقده  بفسخ  له  يسمح 
تفاوضه  مع  اخلارج،  من  لعرض  تلقيه  حال 
توفير مصاريف تربص  ناديه اجلديد حول  مع 
إلى  البيان  ذات  وأشار  »العاصمي«،  للفريق 
دبكة،  بن  مع  اجلزائر  مولودية  مفاوضات  أن 
أدت يف النهاية إلى التوصل التفاق تخلى فيه 
الالعب عن ثالث رواتب شهرية، إضافة إلى 
تقدمي  مع  بها،  يدين  التي  املباريات  عالوات 
من  »العاصمي«  للفريق  مالي  ملبلغ  الالعب 

أجل فسخ عقده بشكل نهائي.

مولودية الجزائر

المحكمـة الدوليـة تقلـص عقوبـة الوزانـي

أهلي البرج

بوعكــاز يؤكــد جاهزيـة 
فريقـه لمباغتـة السياربـي

سمح  ألنه  بالناجح،  الدراهم  عني  تربص  بوعكاز  معز  البرج  أهلي  مدرب  وصف 
أمام  وديتني  مباراتني  إجراء  عند  الالعبني، خاصة  إمكانات جميع  عن  فكرة  بأخذ  له 
جمعية اخلروب واحتاد بسكرة على التوالي، واألكثر من ذلك فإن املعسكر املغلق، ساهم 
يف حتقيق االنسجام بني جميع الالعبني، بعد التحاق ثالثة العبني جدد يف التحويالت 
الشتوية، مضيفا أن الهدف الذي يصبو إلى حتقيقه هو تسجيل أفضل النتائج االيجابية، 
وذلك مقارنة مبرحلة الذهاب، عندما اكتفى بحصد 19 نقطة فقط وقال بوعكاز أيضا إنه 
سيحاول جاهدا من أجل حتسني فعالية الهجوم يف مباريات اإلياب، خاصة بعد اكتفاء 
هجوم »الكابا« بتسجيل 16 هدفا فقط يف مباريات مرحلة الذهاب، مضيفا أنه سيعمل 
على تطوير األرقام يف املباريات القادمة، سواء يف مسابقة البطولة أو حتى كأس اجلمهورية، 
السيما وأنه سيكون بحوزته الكثير من األوراق الرابحة، بعد استقدام بلغوماري والغربال 
العمل  حجم  خفض  إلى  التونسي  التقني  سيعمد  ذلك،  إلى  الشتوية  التحويالت  يف 
يوم  إلى  بلوزداد  شباب  مباراة  بتأخير  احملترفة  الرابطة  قرار  بعد  خاصة  اليوم،  من  بداية 
غد االثنني، حيث سيستغل احلصص املتبقية لضبط التشكيلة األساسية، السيما وأن 
الهدف هو مخادعة البطل الشتوي يف عقر داره، بالرغم من كون مدرب الشباب البلوزدادي 

هو الفرنسي فرانك دوما، والذي يعرف جيدا حقيقة إمكانات العبي البرج.

كشفت إدارة وفاق سطيف عن رصد منحة مغرية 
وتزيد  منافسة كأس اجلمهورية،  نهائي  بلوغ  يف حال 

قيمتها أكثر يف حالة التتويج بالسيدة الكأس.
فهد  سطيف  وفاق  لشركة  العام  املدير  وقال 
حلفاية، بأن القرار املتخذ جاء بالتنسيق مع املسيرين 
املنحة  قيمة  أن  مؤكدا  الهاوي،  والنادي  الشركة  يف 
تبلغ 100 مليون سنتيم يف حال بلوغ النهائي و 150 
نفس  يف  مشيرا  بالكأس،  الظفر  نظير  سنتيم  مليون 

الوقت، بأن حتفيز الالعبني يف هذه املنافسة، يبقى آليا 
بهذه  اجلميع  لشغف  نظرا  األموال،  على  يعتمد  وال 
يف  األنصار  رغبة  التعداد  عناصر  إدراك  مع  املنافسة 

احلصول على هذا اللقب دون سواه.
بالطاقم  اخلاصة  املالية  املنح  بخصوص  أما 
الفني يف منافسة كأس اجلمهورية، فقد كشف ذات 
الكوكي،  نبيل  التونسي  املدرب  عقد  أن  املتحدث 
النصف مليار  يتضمن حصوله على مبلغ مالي يفوق 

الكأس، وضعف  من حصد  متكنه  حالة  سنتيم، يف 
املبلغ يف حالة حصده لقب البطولة.

القرعة ضد  أوقعته  وفاق سطيف،  فإن  لإلشارة 
ثمن  الدور  قمة  يف  قسنطينة  شباب  وغرميه  جاره 
اصطياد  من  الهضاب  نسور  متكن  حال  ويف  النهائي 
تأشيرة التأهل فسيالقون يف الدور ربع النهائي املتأهل 

من مواجهة جمعية عني مليلة ضد أهلي البرج.

وفاق سطيف

حلفايــة يرصــــد عــــالوات ضخمـــة للتتويـــج بالكــــأس
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عدة  اخلضر  جنم  سليماني  إسالم  يعيش 
الفرنسي،  موناكو  فريق  مع  مسيرته  يف  تقلبات 
الذي انتقل إلى صفوفه مطلع املوسم اجلاري حيث 
ليستر سيتي اإلجنليزي  يلعب سليماني معارا من 
سليماني  استهل  وقد  اجلاري  املوسم  نهاية  حتى 
مثالي  بسيناريو  الفرنسية  اإلمارة  فريق  مع  مشواره 
مع  له  مباراتني  أول  يف  أهداف   3 سجل  حيث 
يف  هدف  بواقع  الفرنسي  الدوري  ببطولة  موناكو 
ستراسبورغ...إجماال  يف  ثنائية  ثم  نيم  أوملبيك 
مباراة   13 يف  أهداف   7 سليماني  إسالم  سجل 
ورين  بريست  أندية  زار شباك  إذ  الدوري،  ببطولة 
أتت  الرياح  أن  إال  جيرمان  سان  وباريس  وبوردو 
واجه  بنيان، حيث  ابن عني  تشتهي سفن  ال  مبا 
إلى  موناكو  يف  احلاملة  بدايته  حولت  عدة  عقبات 
إذ تعرض  للهروب من هذا احلصار  كابوس يدفعه 
سليماني إلصابات مختلفة أبعدته عن 4 مباريات 

املهاجم اجلزائري  تأثرت وضعية  الدوري، كما  يف 
كثيرا بإقالة البرتغالي ليوناردو جاردمي الذي كان وراء 
للمدرب  الفريق  قيادة  وإسناد مهمة  التعاقد معه، 
اإلسباني روبرت مورينو...وفتح مورينو الباب أمام 
خالل  سليماني  خدمات  عن  االستغناء  إمكانية 
االنتقاالت الشتوية، وبالفعل ارتبط اسم الالعب 
بأندية أخرى بارزة يف أوروبا يتقدمها ثالثي الدوري 
هوتسبير  توتنهام  يونايتد،  مانشستر  اإلجنليزي، 
وأستون فيال وسبق هذه الوضعية املعقدة، تسبب 
حمراء،  وبطاقة  جزاء  ركلة  يف  سليماني  إسالم 
اجلولة  يف   1-2 بوردو  أمام  موناكو  خلسارة  أدت 
مباراتي  عن  اجلزائري  املهاجم  غاب  وبعدها   ،14
تولوز وأميان لإليقاف ما يضاعف من صعوبة مهمة 
إسالم سليماني، توافر بدائل قوية للمدرب روبرت 
مورينو يف خط هجوم موناكو، أبرزهم وسام بن يدر 
السنغالي  املوسم،  هذا  الفرنسي  الدوري  هداف 

مارتينز،  البرتغالي جيلسون  واجلناح  بالدي،  كيتا 
املونتنيغري ستيفان  إلى  إضافة  بوتشيليا  وغابرييل 
طويال... أبعدته  إصابة  من  العائد  يوفيتش 
املوسم، عجز  البطوالت هذا  بكل  مباراة   14 ففي 
مناسبات   8 املنافسني يف  هز شباك  سليماني عن 
بسبب  مباريات   7 عن  متاما  غاب  بينما  مختلفة 
للطرد،  مباراتني  إيقافه  ومت  منوعة،  إصابات 
وجلس بديال طوال مواجهة رميس يف كأس فرنسا 
فهل يستعيد إسالم سليماني بريقه أم يبقى حتت 
اإلمارة...؟، خاصة  فريق  داخل جدران  احلصار 
على  السبت  أمس  صبيحة  الستار  أسدل  أن  بعد 
األوروبية  الدوريات  يف  الشتوية  اإلنتقاالت  سوق 
اجلزائري  الدولي  الالعب  بقاء  ليترسم  الكبرى، 

إسالم سليماني يف فريق موناكو.

محمد.ل

كشف اجلزائري نورالدين بن زكري مدرب 
فريق ضمك، سبب حضوره مباراة أبها وضيفه 
الهالل، عصر أول أمس اجلمعة، باجلولة 16 من 
على  الهالل  وفاز  للمحترفني  السعودي  الدوري 
أبها 1-2، ليعود لصدارة الدوري، عقب تعادل 
النصر مع ضمك وأثارت متابعة املدرب اجلزائري 
ملباراة أبها والهالل، من املدرجات، جدال واسعا 
وفسر مدرب ضمك األمر، فقال يف تصريحات 
يعد  وأبها  الهالل  مباراة  »حضوري  تليفزيونية: 
شيئا عاديا، فسوف نلتقي بهما يف الدوري فيما 
هو قادم«. وواصل: »دخلت امللعب كأي متفرج 
كان  واملدرج  بامللعب،  مكانا  أجد  ولم  عادي، 
إلى  أدخل  لم  حتى  الهالل،  بجماهير  مكتظا 

املنصة«.

الهاللي  اجلمهور  من  »كثير  وأضاف: 
وأحدهم  ووافقت،  معي،  الصور  التقاط  طلبوا 
وشاهدت  جلوسي،  أجل  من  لي  مكانه  ترك 
بقية  مثل  مباشرة،  وغادرت  األول  الشوط 
تثار  لم  فلماذا  بالدوري،  األجانب  املدربني 
حتديدا«.  معي  حدث  مثلما  األقاويل  حولهم 
وحول اتهام البعض له باستفزاز جماهير النصر، 
أوضح:  »حضرت املباراة كمدير فني، ملشاهدة 
مواجهتهما،  قبل  الواقع،  أرض  على  الفريقني 
وبنّي:  النصر«.  جماهير  استفزاز  أقصد  ولم 
على  أبها  لفريق  كثيرة  مباريات  »حضرت 
األولى«.  املرة  ليست  وهذه  امللعب،  نفس 
والبعد عن  بالنوايا  وواصل: »علينا أال نشكك 
»أحترم  وأكد:  الشخصية«.  القضايا  الطعن يف 

وتصريحي  كبير،  فريق  ألنه  وجماهيره  النصر 
فقط  باملباراة  حدث  ما  يخص  مواجهته  عقب 
أحاول  ولم  والتكتيكي،  الفني  اجلانب  من 
أحد، وال  لدي مشكلة مع  وليس  استفزازهم، 
يهمني سوى مصالح فريقي«. وعما حدث بينه 
كان  حدث  »ما  قال:  النصر،  مدرب  وفيتوريا 
املالعب  يف  يحدث  مثلما  املدربني  بني  عاديا 
العاملية«. واسترسل: »قلت لفيتوريا ابتعد عن 
احلكم الرابع، ملاذا تضغطون على احلكام؟ وذلك 
باإليطالية وحينما نتحدث بها نستعمل األيدي 
للفم  أشرت  »حينما  وأمت:  املباشرة«.  واأللفاظ 
بها  الفوز  ونريد  احلرام،  نأكل  ال  نحن  له  قلت 
النصر،  بدالء  دكة  على  أبصق  ولم  بامليدان، 

وكل املتداول بشأن ذلك غير صحيح باملرة«.

نورالدين بن زكري )مدرب ضمك(:

 قلــت لفيتوريـا نحـن ال نأكـل الحــرام

رفقة الغرافة القطري

تعثر جديد لقديورة وهني 
تعثر فريق الغرافة 

القطري على أرضية ميدانه 
أمام ضيفه نادي قطر يف 

إطار اجلولة الـ14 من البطولة 
القطرية وإفترق الفريقان على 

وقع التعادل السلبي 0-0، 
يف املباراة التي شارك فيها 

عدالن قديورة، وسفيان هني 
أساسيان طيلة أطوار اللقاء.

باحرازه ثنائية رائعة

بن يطو يقود الوكرة لفوز 
كبيــر علــى الشحانيــة

ل محمد بن يطو، هدفني، ليقود  سجَّ
الوكرة للفوز )1-4( على الشحانية، على 

ملعب سعود بن عبد الرحمن، ضمن 
املرحلة الـ14 من الدوري القطري لكرة القدم 

وسجل بن يطو، هدفيه بالدقيقتني )21، 
92(، فيما سجل الهدفني اآلخرين إلياس 
بلحساني، وخالد منير )63، 88(، فيما 
ل هدف الشحانية رامني راضائيان،  سجَّ

يف الدقيقة )52(. بهذه النتيجة رفع الوكرة 
رصيده إلى 19 نقطة يف املركز السادس، 

متساوًيا مع العربي اخلامس يف نفس الرصيد 
وجتمد رصيد الشحانية عند 8 نقاط يف املركز 
األخير بجدول الترتيب وجاءت املباراة قوية 

ومثيرة وحماسية من جانب العبي الفريقني، 
وجنح الوكرة يف حسمها يف الوقت القاتل 

من اللقاء، حيث تقدم )1-2(، وحاول الشحانية العودة وأهدر أكثر من فرصة لكن الوكرة 
عاد بقوة وجنح يف تسجيل هدفني ليفوز بهذه النتيجة الكبيرة، ويتقدم خطوة لألمام ويترك 

الشحانية يف قاع الترتيب.

غوارديــوال يوجـــه 
رسالة مشفرة لمحرز!

خرج املدرب 
اإلسباني لفريق 

مانشستر سيتي بيب 
غوارديوال عن صمته 

بخصوص اإلنتقادات 
التي يتعرض لها 

عقب تهميشه 
الالعب اجلزائري 

رياض محرز ونّشط 
املدرب اإلسباني 

ندوة صحفية تطرق 
من خاللها للمباراة 

املقبلة التي يواجه فيها 
السيتي فريق توتنهام 

وأكد غوارديوال أنه 
يتعرض للوم يف حال 
إرتكابه أي خطأ على 

مستوى التشكيلة 
األساسية، يف حني 

دعا الالعبني اآلخرين 
إلى مضاعفة العمل من أجل إقناعه إلشراكهم يف التشكيلة األساسية وقال غوارديوال: 

“منذ اليوم األول أعرف أنه إذا كانت لدي فكرة أو تشكيل خاطئ فسأتعرض إلى 
اللوم، وإذا استخدمت العبا لسبب ما، فيتعني على الالعب اآلخر إقناعي بنفسه.

بعد غلق سوق اإلنتقاالت الشتوية

موناكــو يكبـل أحـالم سليمانــي!

في الدوري اإليراني

حمــــزاوي يسجـــــــل 
باكـــــورة أهدافـــه 

سجل الالعب اجلزائري 
حمزاوي عكاشة أول أهدافه يف 

الدوري اإليراني مع فريقه اجلديد 
“تراكتور” الذي إنضم إلى 

صفوفه خالل فترة اإلنتقاالت 
الشتوية احلالية وفاز فريق 

تراكتور بنتيجة 1-2 أمام نادي 
“زوباهان”يف إطار اجلولة الـ 18 

من الدوري اإليراني املمتاز.
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خالل  املميزة،  الصفقات  من  مجموعة  إبرام  على  األملاني،  الدوري  أندية  أقدمت 
فترة االنتقاالت الشتوية، التي انتهت بنهاية أول أمس اجلمعة ورغم محدودية اخليارات 
البوندسليغا جنحت يف عقد صفقات  أن فرق  الشتوي، إال  امليركاتو  للجميع، يف  بالنسبة 

قوية، نستعرض  أبرزها يف السطور التالية:

إيرلينغ هاالند
متكن بوروسيا دورمتوند من دعم صفوفه بأحد اكتشافات املوسم، بتعاقده مع املهاجم 
النرويجي إيرلينغ هاالند من ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو، صفقة 
هاالند جاءت بعد توهج صاحب الـ19 عاًما مع سالزبورغ، يف النصف األول من املوسم، 
خاصة يف دوري أبطال أوروبا، الذي شهد تسجيله 8 أهداف خالل 6 جوالت ولم ينتظر 
الدولي النرويجي كثيًرا لتقدمي أوراق اعتماده، حيث سجل 5 أهداف يف أول مباراتني مع 

فريقه اجلديد، رغم ظهوره ملدة 59 دقيقة فقط.

إيمري تشان
أغلق دورمتوند امليركاتو الشتوي بصفقة مميزة، عزز بها خط وسطه، بتعاقده مع األملاني 
إميري تشان على سبيل اإلعارة من يوفنتوس الدولي األملاني، صاحب الـ26 عاًما، يعود 
إلى مالعب البوندسليغا بعد رحيله عنها قبل 6 سنوات، حينما غادر باير ليفركوزن صوب 

ليفربول عام 2014.

ألفارو أودريوزوال
اكتفى بايرن ميونخ بصفقة وحيدة يف الشتاء، بعدما استعار الظهير اإلسباني ألفارو 

أودريوزوال من ريال مدريد، دون وجود بند يسمح له بضم الالعب نهائًيا.
 ومينح وجود أودريوزوال مدرب بايرن، هانز فليك، وفرة يف اخليارات باخلط اخللفي، 
قلب  يف  بافارد  بينيامني  لوضع  فرصة  لديه  ستصبح  على اإلسباني،  اعتماده  ففي حال 
الدفاع كما أن التعاقد مع أودريوزوال، جاء بعد حتول جوشوا كيميتش إلى وسط امللعب، 

وهو ما جعل بافارد وحيًدا يف مركز الظهير األمين.

داني أولمو
الكرواتي،  زغرب  دينامو  من  أوملو،  داني  اإلسباني،  اجلناح  اليبزيغ يف خطف  جنح 
عاًما،  الـ21  بصاحب  عزز صفوفه  البوندسليغا  يورو...متصدر  مليون   20 حوالي  مقابل 
بعد منافسة من برشلونة، الذي أراد استعادة ناشئه السابق، الذي رحل عنه عام 2014 
ومن املتوقع أن مينح أوملو مدربه األملاني، جوليان ناجلسمان، املزيد من اخليارات الدفاعية 

والهجومية، ال سيما مع قدرة الالعب على شغل مركزي الظهير واجلناح األيسر.

 كريستوف بيونتيك
املهاجم  الثقيل، بعدما ضم  العيار  برلني من مفاجأة اجلميع بصفقة من  متكن هيرتا 

البولندي كريستوف بيونتيك من ميالن، مقابل حوالي 23 مليون يورو.
وصول بيونتيك جاء ليبرهن عملًيا على طموحات نادي العاصمة، الذي أعلن على 
لسان مدربه يورجن كلينسمان، عزمه العودة للبطوالت األوروبية خالل 5 سنوات واستغل 
هيرتا تضاؤل فرص صاحب الـ24 عاًما، يف املشاركة أساسًيا مع الروسونيري، بعد تعاقد 

األخير مع زالتان إبراهيموفيتش، خلطفه قبل 48 ساعة على نهاية امليركاتو.

جان كلير توديبو
بعدما  برشلونة،  من  مميزة  بصفقة  تعزيز صفوفه،  فرصة  اآلخر  هو  شالكة  يفوت  لم 

استعار مدافعه الفرنسي جان كلير توديبو، حتى نهاية املوسم احلالي.
اإلعارة لم تكلف األزرق امللكي سوى 1.5 مليون يورو، مع وجود بند يسمح له بضم 
صاحب الـ20 عاًما، مقابل 25 مليون يورو، باإلضافة إلى 5 ماليني أخرى كحوافز إضافية 
وتأتي الصفقة يف إطار سعي فريق املدرب األملاني، ديفيد فاجنر، إلنهاء املوسم بني الـ4 

الكبار والتأهل لدوري األبطال.

غوارديوال يدافع عن مورينيو قبل مواجهتهما اليوم

»ربما أصبحنا أكثر نضجا وخبرة «

ق.ر

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديوال 
يستحق  مورينيو  جوزيه  توتنهام  يف  نظيره  أن 
املزيد من االحترام، حيث يستعد هذا الثنائي 
املقبل يف  اليوم األحد  بينهما  املنافسة  لتجديد 
وحل  املمتاز  اإلجنليزي  للدوري  الـ25  اجلولة 
تدريب  يف  بوكيتينو  مورينيو مكان ماوريسيو 
توتنهام يف نوفمبر املاضي، لكنه واجه حظوظا 
متباينة مع الفريق املنتمي لشمال لندن بعد أن 
قاد الفريق إلى انتصار واحد فقط يف آخر خمس 

املدرب  وأقيل  اإلجنليزي  بالدوري  مواجهات 
البرتغالي من آخر منصبني توالهما يف مانشستر 
التي  اللعب  يونايتد وتشلسي وتعرضت خطط 
ورفض  األخيرة  األشهر  يف  النتقادات  يتبعها 
خطط  إن  تقول  التي  االنتقادات  غوارديوال 
مورينيو جتاوزها الزمن مقارنة بتلك التي يتبعها 
يورغن كلوب مدرب ليفربول وقال غوارديوال يف 
مؤمتر صحفي إن »قيمة جوزيه الذي ميلك خبرة 
كثيرة  جناحات  وحقق  التدريب  يف  جدا  كبيرة 
أو موسم  تقييم عن موسم واحد  ليست محل 
جيدة  فترات  »تواجه  وأضاف  املوسم«  ونصف 

وأخرى صعبة خالل املوسم، ويتعني أن تعيد 
إصالح بعض األشياء، ملدة 15 و20 عاما كان 
جميعا  نحترم  أن  ويجب  الدوام،  على  ناجحا 
أن يحقق  هذا األمر، يصعب على أي مدرب 
أصبحنا  رمبا  الوقت،  طوال  النجاح  هذا  كل 
بقيادة  سيتي  وخبرة«...وتفوق  نضجا  أكثر 
خالل  مورينيو  بقيادة  يونايتد  على  غوارديوال 
البرتغالي يف  املدرب  موسمني ونصف قضاهما 
أولد ترافورد، لكن املنافسة كانت أقل شراسة 
مما كانت عليه عندما كان املدربان يتوليان قيادة 

برشلونة وريال مدريد.

ملسابقة  النهائي  ربع  الدور  قرعة  جنبت 
كأس ملك إسبانيا يف كرة القدم التي سحبت 
مدريد،  يف  للعبة  احمللي  االحتاد  مبقر  أمس  أول 
كالسيكو مبكر بني الغرميني التقليديني برشلونة 
مواجهة  وأوقعتهما يف  مدريد،  وريال  الوصيف 
التوالي  على  سوسييداد  وريال  بلباو  أتلتيك 
وحجز كل من برشلونة وريال مدريد بطاقته إلى 
مدويني،  وبانتصارين  جدارة  عن  النهائي  ربع 
نظيفة،  بخماسية  ليغانيس  على ضيفه  األول 
والثاني على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة 
برشلونة  مهمة  وتبدو  نظيفة  برباعية  الثانية 
امللكي،  النادي  مع  مقارنة  نسبيا  أصعب 
على  ضيفا  سيحل  الكاتالوني  النادي  كون 
األولى  اخلسارة  به  أحلق  الذي  بلباو  أتلتيك 
بهدف  -1صفر  عليه  تغلب  عندما  املوسم  هذا 
يف  سوبيلدا  أدوريس  أريتس  املخضرم  سجله 
الدوري يف  من  االولى  املرحلة  يف   89 الدقيقة 
16 أوت املاضي وبلغ اتلتيك بلباو ربع النهائي 
من  تينيريفي  مضيفه  على  النفس  بشق  بفوز 
بعد  الترجيح  بركالت   4-2 الثانية  الدرجة 
بالتعادل  واإلضايف  األصلي  الوقتني  انتهاء 

وأتلتيك  برشلونة  فريقي  أن  3-3...يذكر 
بلباو هما األكثر تتويجا بلقب املسابقة حيث 
مقابل  مرة   30 الكاتالوني  النادي  بها  ظفر 
مدريد  ريال  وميلك  الباسكي  للفريق  مرة   23
مرة(   19( املسابقة  يف  املتوجني  أفضل  ثالث 
مواجهته  خالل  واجلمهور  األرض  أفضلية 
على  تغلب  بأنه  علما  سوسييداد،  لريال 
األخير 1-3 على ملعب سانتياغو برنابيو يف 
املرحلة  يف  املاضي  نوفمبر   23 يف  العاصمة 
فالنسيا  ويحل  الدوري  من  عشرة  الرابعة 

مواجهة  يف  غرناطة  على  ضيفا  اللقب  حامل 
بني فريقني عانيا لبلوغ ربع النهائي وجنا فالنسيا 
من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من 
 4-2 بصعوبة  عليه  وتغلب  الثالثة  الدرجة 
بركالت الترجيح بعد تعادلهما سلبا يف الوقتني 
الى  غرناطة  احتاج  فيما  واالضايف،  االصلي 
التمديد للتخلص من عقبة مضيفه باداخوز من 
املسابقة  مفاجأة  وأوقعت   3-2 الثالثة  الدرجة 
فريق ميرانديس من الدرجة الثانية يف مواجهة 

ضيفه فياريال.
ثمن  من  باشبيلية  ميرانديس  وأطاح 

الوحيد  الفريق  وهو   ،3-1 عليه  بالفوز  النهائي 
هذا  النهائي  ربع  الدور  يف  الثانية  الدرجة  من 
فيفري  و6  و5   4 يف  املباريات  وتقام  املوسم 
املقبل ويقام الدور نصف النهائي يف 12 فيفري 
ذهابا و4 مارس املقبل إيابا، على ان تقام املباراة 

النهائية يف 18 أفريل املقبل.

برنامج ربع النهائي:
ريال مدريد - ريال سوسييداد

أتلتيك بلباو - برشلونة
غرناطة - فالنسيا
ميرانديس - فياريال

كأس ملك إسبانيا
مواجهات ملتهبة في الدور ربع النهائي

بالميركاتو الشتوي
البوندسليغا تحرز نصيب األسد

بعد تعثر انتقاله إلى أتلتيكو مدريد 
توخيل يوجه رسالة لكافاني 

مدرب  توخيل،  توماس  وجه 
رسالة  جيرمان،  سان  باريس 
الفريق،  مهاجم  كافاني،  إلدينسون 
أتلتيكو مدريد  إلى  انتقاله  تعثر  بعد 

خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
أن  »يجب   : توخيل:  وقال 
فهو  ولياقته،  ثقته  كافاني  يسترد 
هذا  يف  تاريخ  ولديه  كبير،  العب 
النادي، وسعيد للغاية بأنه لم يرحل 
األملاني:  املدرب  عنا«.وأضاف 
يكون محظوظا يف حال  »أي العب 
ابتعد  لقد  أساسيا..  مشاركته 
أن  وعلينا  أسابيع،  لعدة  كافاني 
»ليس  بالصبر«.وواصل:  نتحلى 

بإمكانه أن يقدم أفضل مستوياته، لكن إذا استعاد إدينسون جاهزيته، سيكون العبا 
مهما، وسنساعده ليصل ألفضل مستوى«.وأردف: »استمرار كافاني خطوة مهمة، 
يبقى  إس جي  بي  مثل  ناٍد  يف  أي العب  إيكاردي..  ماورو  مع  قوية  منافسة  خللق 
مهما، إيكاردي ركيزة مهمة رغم أنه لم يسجل مؤخرا، فهو لديه أدوار دفاعية مميزة.. 
إنه العب محل ثقة وقوي للغاية«.وعن الظهير األمين البلجيكي، توماس مونييه، قال 
توخيل: »اإلجابة عن إمكانية جتديد تعاقده ليست سهلة، هو العب مهم لنا، لكن 
النادي«.وواصل:  وإدارة  ووكيله  الالعب  بل بني  والالعب،  املدرب  ليس بني  األمر 
»هناك مشاورات وخيارات، وبالتأكيد راض عن أدائه، فهو العب مميز، وأحد مفاتيح 

لعب الفريق.. أثق كثيرا يف قدراته، أما الباقي، فعلينا انتظار ما سيحدث«.

في الميركاتو المقبل

إنتر ميالن يستهدف أومتيتي 
ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن إنتر ميالن يستهدف ضم 
املقبلة  الصيفية  االنتقاالت  فترة  يف  أومتيتي،  صامويل  الفرنسي 
الدور  يف  برشلونة  مباريات  معظم  عن  غاب  قد  أومتيتي  وكان 
أنه عاد  فالفيردي، إال  إرنستو  السابق  املدرب  قيادة  األول، حتت 
غرناطة  مباراتي  يف  شارك  بعدما  سيتني،  كيكي  مع  للمشاركة 
إنتر  فإن  ويب«،  ميركاتو  »توتو  موقع  وبحسب  الليغا  وفالنسيا يف 
ميالن وضع أومتيتي هدًفا أساسًيا له يف الصيف، والسبب هو أن 
يدخله مكان  أن  يريد  للنيراتزوري،  الفني  املدير  كونتي،  أنطونيو 
املوسم ولم يتكيف  دييغو جودين، والذي انضم إلنتر مطلع هذا 
باالعتماد  إنتر،  مع  طبقها  التي  كونتي  لعب  طريقة  مع  جودين 
على 3 العبني يف قلب الدفاع وينتهي عقد صامويل أومتيتي مع 
 500 بقيمة  جزائي  وجود شرط  مع   ،2023 برشلونة يف صيف 

مليون يورو.

قادًما من أندرلخت
ميالن يستعير أليكسيس 

ساليمايكيرس
أليكسيس  البلجيكي  اجلناح  مع  تعاقده  رسمًيا،  ميالن  أعلن 
وبحسب املوقع  أندرخلت  صفوف  من  قادًما  ساليمايكيرس، 
نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  على  متت  الصفقة  فإن  الرسمي مليالن، 
ينضم  أن  املقرر  ومن  بأحقية الشراء  بند  وجود  مع  اجلاري،  املوسم 
اإلعالم  لوسائل  تقدميه  اجلدد، حيث سيتم  زمالئه  إلى  أليكسيس 
يف  مسيرته  أليكسيس  وبدأ  املقبل  صحفي، الثالثاء  مؤمتر  خالل 
األول، يف  الفريق  مع  مرة  يشارك ألول  أن  قبل  أندرخلت،  أكادميية 
مباراة  خالل 57  هدفني  سجل  احلني  ذلك  ومنذ  فيفري 2018، 
منتخب  لتشكيلة  استدعاء  أول  أليكسيس  تلقى   ،2018 عام  ويف 
بلجيكا، حتت 21 عاًما، كما شارك يف التصفيات املؤهلة لكأس األمم 

األوروبية للشباب، أمام مالطا.



السودان
 آالف يتظاهرون للمطالبة برحيل 
الحكومة االنتقالية غرب كردفان

طالب اآلف من السودانيني مبدينة الفولة بوالية غرب كردفان 
وحتقيق  االقتصادية  االوضاع  وحتسني  االنتقالية  احلكومة  برحيل 

السالم.
وبثت الصفحة الرسمية للزحف االخضر مشاهد مصورة من 
املوكب االحتجاجي مبدينة الفولة، السبت، على الرغم من حظر 
وأفاد  ينظم ذلك.  قانون  اقرار  الى حني  للتظاهر  احمللية  السلطات 
وكاالت نقال عن شهود عيان أن احملتجني حملوا األعالم الوطنية 
وينوا..وينوا  الوقود  وينوا..وينوا  السالم  )أين(  :«وينوا  وهتفوا 
اخلبز وينوا؟« كما رددوا شعارات :« حرية ..سالم..عدالة... 
الباب  )اخرج(  أمرق  أمرق  ياحمدوك  الشعب...  خيار  الثورة 
احتجاجي  أول موكب  انطلق  املاضي،  ديسمبر   14 هناك.« ويف 
لـ«الزحف األخضر« بالعاصمة السودانية اخلرطوم، تلبية لدعوات 
شعاراتها«،  وحتقيق  الثورة  مسار  لـ«تصحيح  التواصل  مواقع  عبر 

وفق القائمني عليها.
السودانيني  احملتجني  آالف  طالب  املاضي،  جانفي   11 ويف 
ثاني موكب  مبدينة ود مدني عاصمة والية اجلزيرة )وسط(، يف 
لـ«الزحف األخضر«، برحيل احلكومة االنتقالية، و«عدم املساس 
أفعال  ردود  فجرت  ما  سرعان  مسيرات  اإلسالمية«.  بالشريعة 
متباينة، حيث دعا رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، إلى سّن تشريع من خالل قانون ينظم التظاهرات ويحدد 

أهدافها والقائمني عليها.
 فيما ربط نائبه محمد حمدان دقلو »حميدتي«، أثناء تعليقه 
بالعاصمة  املخابرات،  بجهاز  العمليات  هيئة  مترد  أحداث  على 
اخلرطوم، بني مسيرات »الزحف األخضر« والتمرد نفسه، معتبرا 
»إرباك«  وهدفها  السودانية،  الثورة  ضد  حتاك  »مؤامرة«  األمر  أن 

املشهد السياسي بأكمله.
للمشاركة  الدعوات  إسالمية  وأحزاب  تيارات  وتبنت 
تلك  أوردتها  التي  األسباب  وتنوعت  األخضر«،  »الزحف  يف 
ومن  االحتجاجية.  الفعالية  يف  املشاركة  لقراراتها  األحزاب 
إنها  قالوا  التي  احلكومة  سياسات  على  االعتراض  األسباب، 
»انصرفت إلى الصراعات احلزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة 
ممارستها  عن  فضال  اإلسالمية،  السودانية  والهوية  للقيم  معادية 

للعزل واإلقصاء«.
لكن املتحدث باسم »جتمع املهنيني السودانيني« محمد ناجي 
األصم، أشار يف 10 ديسمبر املاضي، إلى أن بعض كوادر »املؤمتر 
وراء  هم  البشير(  عمر  املعزول  الرئيس  )حزب  املنحل  الوطني« 
الدعوة ملظاهرات 14 ديسمبر. ويف 21 أوت 2019، بدأ السودان 
مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم 
خاللها السلطة كل من املجلس العسكري )املنحل(، وقوى إعالن 

احلرية والتغيير، قائدة احلراك الشعبي.
ق.د
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أخبار العالم

عباس: 

ترامب أرسل لي خطته للسالم ورفضت تسلمها 
أنه  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكد 
رفض تسلم خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
للسالم أو الرد على اتصاالته، مشددا على أنه لن 
ال  بأن  وتعهد  اخلطة،  هذه  يف  جاء  ما  أبدا  يقبل 

يسجل يف تاريخه أنه باع القدس.
خالل  كلمته  -يف  الفلسطيني  الرئيس  وقال 
وزراء  مستوى  على  العربية  للجامعة  الطارئ  اللقاء 
األميركية  اخلطة  إن  القاهرة-  يف  أمس  اخلارجية 
لنا  العرب  بسكانها  املثلث  »منطقة  ستعطي 
من  إسرائيل  لتمكني  وتسعى  منهم«،  للتخلص 
السيطرة األمنية الكاملة على كل ما هو غرب نهر 

األردن.
ترامب  أن  يعرف  كان  أنه  عباس  وأضاف 

إسرائيلية،  حربية  طائرات  شنت 
مواقع  على  غارات  السبت،  اجلمعة/  ليل 

فلسطينية يف قطاع غزة.
ونقلت وكالة األناضول يف قطاع غزة، أن 
الطائرات اإلسرائيلية، قصفت أرضا زراعية 
يف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما 
أغارت على موقع حلركة املقاومة اإلسالمية 
وسط  النصيرات  مخيم  يف  »حماس« 
بالقطاع،  الصحة  وزارة  تعلن  ولم  القطاع. 

عن وقوع أي إصابات حتى اللحظة.
بدوره قال اجليش اإلسرائيلي، يف بيان 
وطائرات  حربية  مقاتالت  »أغارت  أصدره 
التابعة  أخرى على عدد آخر من األهداف 
بينها  ومن  غزة  قطاع  يف  حماس  ملنظمة 
ومنشأة  قتالية  وسائل  لتخزين  مستودعات 
ذلك  أن  اجليش،  وزعم  أرضية«.  حتت 
يأتي »رًدا على إطالق القذائف الصاروخية 
باجتاه  غزة  قطاع  من  املفخخة  والبالونات 
جيش  ينظر   « البيان:  وذكر  إسرائيل«. 
الدفاع بخطورة بالغة إلى أي اعتداء تخريبي 
ضد إسرائيل ويبقى يف حالة جاهزية كبيرة 

يف مواجهة سيناريوهات متنوعة وسيواصل 
محاوالت  ضد  احلاجة  وفق  التحرك 

للمساس مبواطني إسرائيل«.
اجليش  أعلن  سابق،  وقت  ويف 
اإلسرائيلي رصد إطالق 8 صواريخ من قطاع 
باجتاه  املاضية،  ساعة  الـ24  خالل  غزة، 
تشهده  توتر  ظل  يف  ذلك  يأتي  إسرائيل. 
احلدود بني إسرائيل وقطاع غزة خالل األيام 
فلسطينيا،   12 وأصيب  املاضية.  األخيرة 
اعتداء اجليش اإلسرائيلي  اجلمعة، خالل 
على متظاهرين سلميني ضد »صفقة القرن« 
األمريكية املزعومة، قرب السياج احلدودي 
شرقي قطاع غزة. ويف وقت سابق اجلمعة، 
موقعا  قصف  إنه  اإلسرائيلي  اجليش  قال 
جنوبي قطاع غزة ردا على إطالق 3 قذائف 

هاون من القطاع.
العبرية   )13( القناة  ذكرت  بدورها، 
برد  يتوعد  اإلسرائيلي  اجليش  أن  اخلاصة 
قاس إذا استمر إطالق الصواريخ والبالونات 

املفخخة من قطاع غزة.

غزة
تجدد القصف على قطاع غزة 

موضحا  ديس،  أبو  يف  الفلسطينية  العاصمة  سيقترح 
أنه رفض تسلم خطة ترامب أو تلقي اتصاالته. وأوضح 
بني  اتصال  أي  يحدث  لم  أنه  الفلسطيني  الرئيس 
نعد  لم  »ألننا  ترامب،  إدارة  الفلسطينية وبني  السلطة 
جمعتهم  التي  األربعة  اللقاءات  إن  وقال  نصدقهم«. 
ترامب بعدها  أن  باستثناء  تثمر شيئا«،  ترامب »لم  مع 
القدس  وإعالن  للفلسطينيني  املساعدات  إلى وقف  بادر 
جاء  القاهرة  لقاء  أن  عباس  وشرح  إلسرائيل.  عاصمة 
السلطة  العرب على موقف  فلسطني إلطالع  بطلب من 
للسالم »ملنع ترسيمها  الفلسطينية من اخلطة األميركية 

كمرجعية جديدة«.
وكالة  األناضول

مهلة الرئيس العراقي انقضت
مشاورات مكثفة لتعيين رئيس حكومة 

جديد
العراقي  الرئيس  حددها  التي  املهلة  أمس،  انقضت، 
برهم صالح للكتل السياسية املعنية من أجل تكليف مرشح 
االحتجاجات  تتواصل  فيما  اجلديدة،  احلكومة  لرئاسة 

املطالبة باإلصالح.
الكتل  إلى  رسالة  يف  قال  قد  العراقي  الرئيس  وكان 
أمر  حسم  من  املعنية  الكتل  تتمكن  لم  إذا  إنه  النيابية، 
الدستورية  صالحياته  سيمارس  فإنه  السبت،  الترشيح 
من خالل تكليف من يجده أكثر قبوال نيابيا وشعبيا، يف 
إطار املشاورات التي أجراها خالل الفترة املاضية مع القوى 

السياسية والفعاليات الشعبية.
البالد حتى  السياسية واحلزبية يف  القوى  ولم تتوصل 
اآلن إلى اتفاق لتقدمي مرشح لرئاسة احلكومة اجلديدة، يف 
إطار املهلة التي حددها الرئيس العراقي. وكانت املرجعية 
الدينية الشيعية قد طالبت بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل 

حكومة تقوم مبهمة اإلصالح يف البالد.
يف  »سائرون«  كتلة  عضو  الزيادي  بدر  النائب  وقال 
تعقد  زالت  ما  السياسية  الكتل  إن  العراقي،  البرملان 
تكليفها  ليتم  معينة  شخصية  على  مفاوضات لالتفاق 
بتشكيل احلكومة، واملفروض أن تنتهي االجتماعات اليوم 
إلى 80%  اتفاقا يصل  أن هناك  إلى  بقرار حاسم، مشيرا 
»رمبا  وأضاف  احلكومة.  لتشكيل  األسماء  بعض  لطرح 
اسم مرشح  اجلمهورية عن  رئيس  اجتماع  بعد  اليوم  يعلن 
لتولي  اإلعالم  وسائل  يف  املتداولة  األسماء  جديد خارج 
االجتماع  عنه  سيتمخض  بانتظار ما  نحن  املنصب.. 
املظاهرات  فيه  تتواصل  وقت  يف  ذلك  ويأتي  اليوم«. 
ومحافظات  بغداد  العراقية  العاصمة  يف  واالحتجاجات 

أخرى.
وتشهد ساحات االعتصام -وخصوصا ساحة التحرير 
من  كبيرة  أعداد  توافد  بغداد-  يف  االحتجاجات  مركز 
جديد  رئيس  تسمية  يف  باإلسراع  املطالبني  املتظاهرين 

للحكومة وحتقيق اإلصالح السياسي.
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 تكنولوجيا

من العوامل التي قد تتسبب في
 استنزاف بطارية هاتفك بسرعة،  
تشغيل ميزة سطوع الشاشة ألعلى مستو
ى، وتشغيل الموقع الجغرافيباستمرار، 

أو وجود تطبيقات تعمل 
في الخلفية طول الوقت، ولسوء 
الحظ يعتبر تطبيق واتساب أحد 
هذه التطبيقات التي تعمل في

 الخلفية وتستهلك البطارية بسرعة.

3 خطوات في واتساب لتقليل 
استهالك بطارية هاتفك

فيما يلي 3 إعدادات يجب ضبطها على و  
اتساب لتقليل استهالك بطارية هاتفك:

إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائًيا:
• اضغط على أيقونة النقاط الثالثة املوجود
ة يف أعلى ميني الشاشة، ثم اضغط على )اإلع

دادات( 
• اضغط على خيار )استخدام البيانات وم

ساحة التخزين( 
• حتت قسم )تنزيل الوسائط تلقائًيا( 

• اضغط على خيار )عند استخدام بي
انات الهاتف(، ثم قم بإلغاء حتديد مربع ال

لم ر كل من الصور، وا املوجود بجوا ر  اختيا
ملستندا وا لفيديو،  ا تية،ومقاطع  لصو ا لفات 

ت حسب رغبتك.

ضبط إشعارات واتساب:
إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب كثيًرا عل
ى مدار اليوم فال شك أن اإلشعارات التي تتلق
اها على مدار اليوم تستنزف بطارية هاتفك بسر
عة،لذلك يجب ضبط اإلشعارات من داخل ا
لتطبيق الستقبال اإلشعارات املهمة فقط، وإيق
اف خاصية االهتزاز عند استقبال اإلشعارات إ
ذا كانتتعمل، وذلك من خالل اتباع اخلطوات 

التالية:

• انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.
• اضغط على أيقونة النقاط الثالثة املوجود
ة يف أعلى ميني الشاشة، ثم اضغط على )اإلع

دادات( .
• اضغط على خيار )اإلشعارات( .

• ميكنك من هنا تغيير طريقة استقبال ال
إشعارات للرسائل واملجموعات واملكاملات 
من خالل ضبط صوت الرسائل الصادرة والو
اردة على وضع)تشغيل( أو )إيقاف تشغيل(

؛ وإيقاف االهتزاز، وكذلك إيقاف.

تفعيل خلفية ذات لون داكن:
يعتبر الوضع الداكن أحد األسباب الرئيس

ية إلطالة عمر البطارية، ولكنه غير متاح بعد ف
ي اإلصدار الرسمي للتطبيق؛ ومع ذلك ميكن
ك تفعيلخلفية للدردشات بلون أسود أو رمادي
، حيث تشير التقارير إلى أن البكسالت السود

اء تستهلك طاقة أقل بكثير من األلوان 
األخرى.

• انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.
• اضغط على أيقونة النقاط الثالثة املوجود
ة يف أعلى ميني الشاشة، ثم اضغط على )اإلع

دادات( .
• اضغط على خيار )الدردشات( .

• اضغط على خيار، ثم اضغط على خيار
، حيث ميكنك اختيار اللون األسود أو الرمادي

ابتسام   بوكثير

 ..Bitmoji  TV سناب شات تطلق
سلسلة رسوم متحركة أنت بطلها 

Bit� اخلميس عن إطالق )بيتموجي تي يف(  (أعلنت خدمة التراسل املصور )سناب شات 
moji TV، وهي سلسلة أسبوعية منالرسوم املتحركة سيكون املستخدمون أنفسهم أبطالها من خل
وتسعى سناب شات من خالل   .Bitmoji ال الصور الرمزية اخلاصة بهم املسماة )بيتموجي( 
هذه امليزة البتكار شيء مميز تتفوق فيه على فيسبوك وإنستغرام، خاصًة بعد أن تضررت جراء تقليد 
فيسبوكأبرز مزاياها، وهي ميزة )القصص(. وأوضحت الشركة أن سلسلة الرسوم املتحركة اجلديدة 
.Discovery )بيتموجي تي يف( – التي طورتها بنفسها – سُتعرض يف قسم )االستكشاف(
Bit�  وقال جيكوب بالكستوك الرئيس التنفيذي واملدير اإلبداعي لقسم )بيتموجي(
»حولت بيتموجي منذ بضع سنواجتميع من يف العالم إلى شخص moji لدى سناب شات: 
يات كرتونية. لقد جعلناك يف امللصقات، وألعاب الفيديو، والشرائط الكوميدية«. وأضاف: 
»تخيل نفسك ذات يوم وأنت جالس تشاهد  وتابع بالكستوك:  »إن هذا العرضنتيجة لكل شيء«. 
رت يف كل عرض، وكل فيلم، وكل إعالن جتاري،مع أصدقائك.  التلفاز، فإذا بك جتد أنه قد ُصِوّ
هذه هي جتربة )بيتموجي تي يف(«. وقالت سناب شات: إن حلقة جديدة من سلسلة )بيتموجي ت
ي يف( سوف ُتعرض صباح أيام السبت اعتباًرا من شهر شباط/فبراير املقبل،وستكون الصورة الرمزي
ة )بيتموجي( اخلاصة باملستخدم الشخصية الرئيسية يف كل حلقة، وذلك مبشاركة آخر صديق حتد
ث معه، وستكومندة احللقة بني 4، و5 دقائق. ويف احللقة األولى من السلسلة، سيرى املستخدمون 
مشاهير مثل )راندي جاكسون( إلى جانب بعض الكوميديني الذي يشاركون بصورهمالرمزي وأصوات
هم. أما احللقات التالية التي أبطالها املستخدمون ستكون صامتة نظًرا ألن سناب شات ال متتلك ص
وكانت سناب شات – التي متتلك أكثر من 210 ماليني مستخدم نشط يومًيا – ق وت املستخدم. 
 Bitmoji د أطلقت منذ عام 2016 أكثر من 95 سلسلة أصلية. وأطلقتميزة )قصص بيتموجي( 

Stories يف عام 2018، باإلضافة إلى مزايا أخرى.

كم تستغرق صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد؟
تتوقع بعض الشركات واملعاهد اخلاص
ة باألبحاث العلمية صناعة لقاح مضاد لك
ورونا يف بضعةأشهر، فيما تتواصل حصيلة 
املصابني بهذا الفيروس يف االرتفاع، يوما ب

عد يوم.
وانتشر كورونا، إلى حدود الساعة، بي
9800 شخص على مستوى ا ن أكثر من 
لعالم، فيما أفادت الصني، اجلمعة، بارتفا
ع عدد الوفيات إلى213 بعد تأكيد 1982 

حالة إصابة جديدة.
ولم يتوصل العلماء إلى سبب رئيس 
وراء انتشار كورونا بهذه السرعة بني البشر
، األمر الذي يعقد مهمة صناعة لقاح مض

اد له
ووفق ما ذكر موقع »هيلث الين«، فإن 

اخلبراء واملتخصصني جنحوا خالل السنوات املاضية يف تقصير م
دة صناعة اللقاحات، بفضل التقدمالتكنولوجي والتزام أكبر م
ن جانب احلكومات واملنظمات غير الربحية بتمويل األبحاث 

حول األمراض املعدية الناشئة.
»يسابق العلماء الزمن حاليا لتطوير لقاح كورونا، وه وتابع: 
و أمر يقول اخلبراء إنه ممكن تقنيا، لكنه قد ال يأتي يف الوقت الم

ناسب إليقافالتفشي«.
وتأتي عملية صناعة لقاح مضاد لكورونا، بعدما تبادل العل
ماء الصينيون التسلسل اجليني للفيروس يف قاعدة بيانات عامة 

عبر اإلنترنت يوم10 يناير.
ومن بني الشركات التي تسابق الزمن، »مودرنا« األميريك
ة للتكنولوجيا احليوية، التي تقول إنه ميكن توفير اللقاح إلجراء ت

جربة سريرية علىالبشر بعد 3 أشهر.
وتعمل »مودرنا« يف هذه الصناعة مع املعهد الوطني األميرك

ي للحساسية واألمراض املعدية.
وقال الدكتور جون أندروس، األستاذ املساعد لسياسة اللقا
حات يف كلية معهد ميلكني للصحة العامة بجامعة جورج واشن
طن، إن توفيرالتسلسل اجليني للفيروس يساعد على التوصل »ال

سريع« للقاح، عكس ما كان معموال به يف السابق.
يف أستراليا، يوجد معهد تابع جلامعة كوينزالند يهدف هو ال
آخر للحصول على اللقاح املضاد، ويقول إنه يتوقع أن يكون جا

هزا لتجريبه علىاألشخاص يف غضون 16 أسبوعا.
وذكرت تقارير محلية أن اخلبراء يف اجلامعة األسترالية بدؤو
ا العملية منذ أسبوعني، مشيرة إلى أن لقاحها قد يكون جاهزا ل

لتسويق بعد عام.
هذا ومن املعروف أنه بعد صناعة اللقاح، يتم اختباره على 
احليوانات، وبعد ذلك يتم إجراء جتارب سريرية »صغيرة وكبيرة
« على البشر. هذهاملراحل ضرورية للتأكد من أن اللقاح يعمل ب

شكل »فعال وآمن«.
وكانت وزيرة البحث العلمي يف أملانيا قالت، اجلمعة، إنها 

تتوقع تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا يف »غضون شهور«.
وذكرت الوزيرة أنيا كارليتشيك »إذا كنا نريد احتواء هذا الم
رض فمن احملبذ أن يكون لدينا لقاحا يف وقت قصير نسبيا ونفتر

ض أن يتم هذايف غضون بضعة أشهر«.
ويف فرنسا، قال مسؤول يف مؤسسة معهد باستور إن املعهد ي

تطلع إلى تطوير لقاح لعالج كورونا يف غضون 20 شهرا.
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املجتمع  غزت  خطيرة  ظاهرة  توك  التيك 
املراهقني ....حتول  كل شيء  اجلزائري.. 
أمامهم إلى وجبة سريعة يجب االنتهاء منها 
لالنتقال ملابعدها، فال طاقة لهم للركون إلى 
عندما  لذلك  طويل.  لوقت  الشيء  نفس 
تضع بني أيديهم منصة مثل تطبيق تيك توك 
 15 مدتها  ومرًحا  متعة  لهم  ليوفر   TikTok
ثانية على أقصى تقدير للفيديو الواحد،فأنت 
حلم  بينهم.  والنجاح  االنتشار  ضمنت  قد 
القصير،  الَنَفس  ذوي  يراود  السريع  النجاح 
وهم ُكثر يف األجيال اجلديدة، لم يعد لديهم 
الذي يجعلهم يستمرون يف شيء  البال  طول 

إلىالنهاية أو ألمد طويل.
واملدير  املؤسس  الشريك  زو  أليكس  يصر 
Mu� ميوزكلي لتطبيق  الشريك   التنفيذي 
 )TikTok توك  تيك  )اآلن   sical.ly
اجتماعية،  هذهشبكة  منصته  اعتبار  على 
أتته عندما كان  التطبيق  فكرة  إن  قال  حيث 
مجموعة  ورأى  فيو،  ماوننت  يف  القطار  يف 
كانيستمع  نصفهم  الصغير،  الشباب  من 
صور  يلتقط  اآلخر  والنصف  املوسيقى  إلى 
السيلفي والفيديوهات ويغطونهم بامللصقات، 

فأتته  أصدقائهم،  مع  النتيجة  مشاركة  ثم 
والفيديو  املوسيقى  بني  الدمج  وقتهافكرة 

والشبكات االجتماعية يف تطبيق واحد.
تطبيقه  يف  أليكس  فعله  ما  لنرى  ولكن 
الذي يدعوه »شبكة اجتماعية«، فاملستخدم 
وهو   ،Muser وهو  آخر  اسم  له   User
يعني »املُلهم«،واألشخاص الذين يضيفونك 
Frien� أصدقاء اسمهم  ليس   لشبكتهم 
بل  Followers؛  متابعني  حتى  أو   ds
األمرإلى  ووصل   ،Fans معجبني  اسمهم 
Verified Ac� املوثقة احلسابات   جعل 
counts ليس بعالمة »صح« بسيطة كما 
األخرى،  االجتماعية  الشبكات  أغلب  يف 
وهي خاصة   ،Crownتاج بل هي عالمة 
الشباب  يسعى  الذين  واملؤثرين  باملشاهير 

جاهدين ليكونوا منهم.
أخصائيون يكشفون ... خطر محدق 

باألطفال والشباب الصغير
على  حساب  عمل  يستطيع  شخص  أي 
ميكن  بل   ،TikTok توك  تيك  تطبيق 
املشاهدة والتصفح بدون احلاجة لعمل حساب 
من األصل، فالشركةمالكة التطبيق »تنصح« 
بأال يقل عمر املشتركني عن 13 سنة. ولكن 

هناك  هل  ذلك؟  لضمان  إجراءات  من  هل 
حتى خانة إدخال لتاريخ امليالدعند االشتراك 
حًقا  يهمهم  ما  ألن  ال،  ر«؟  »وَذكِّ باب  من 
هو الوصول ألكبر عدد من املستخدمني و يف 
أخصائيةنفسية  قاسمي  صبرينة  مع  حديثنا 
االجتماعي  التواصل  واسائل  كل  انا  أشار 
إمنا  األسرة  و  الطفل  على  خطرا  أصبحت 
حيد  جيد  ظاهرة  هو  توك  للتيك  بالنسبة 
استئذان  دون  اجلزائريني  بيوت  خطيرةدخلت 

و خربت النمط املعيشي للطفل العادي 
واضافت يقع على عاتق األسرة دور كبير 
نحو  وتوجيههم  أبنائهم  سلوكيات  مراقبة  يف 
على  يكونوا  أن  وعليهم  واألنسب،  األصح 
درايةباألشخاص احمليطة بأبنائهم من أصدقاء 
أو معارف واالطالع بشكل دائم على هواتفهم 
اجل  من  لها  السري  الرقم  ومعرفة  املتحركة 
يتم  التي  التطبيقات  أو  البرامج  االطالععلى 
استخدامها والتأكد من أنها لم تؤد إلى العنف 
أو إفراز سلوكيات سلبية ومن جهتها وضحت 
فوائد  له  أمثل  بشكل  استخداماالنترنت  ان 
يف تنمية ذكاء الطفل وبناء شخصيته وقدراته 
كوسائل  واستخدامها  املختلفة  الذهنية 
املفرط  إمتاعًا، ولكناالستخدام  أكثر  تعليمية 

والوحدة  االنعزال  أبرزها  عدة  سلبيات  له 
عاملًا  يعيشون  حيث  التفكير  يف  والتشوش 
ملشاهدهالرسوم  الرضوخ  كثرة  من  افتراضيًا، 

املتحركة
توك»ليس  تطبيق«تيك  أن  إلى  ولفتت 
األول من نوعه وال األخير فهناك العديد مثل 
العمرية  الفئات  جتذب  التي  التطبيقات  هذه 
مجاراة  وأصبحت  واملراهقةمعًا،  الطفولية 
اجليل احلالي يف استخدام اإلنترنت واإلطالع 
الساحة  على  تطرأ  التي  املستجدات  على 
األمور  علىأولياء  لذلك  للغاية،  صعبًا  أمرًا 

استخدام مسار التوعية مع أبنائه
امهات ال يفقهن شيء ....

ثانويات  احدى  يف  جتولنا  خالل  من  و 
تالميذ  كل  تقريبا  ان  الحظنا  العاصمة  
يف  التطبيق  هذا  بتحميل  قاموا  الثانويات 
الترفيه  ذلك  من  الغرض  و  الذكية  هواتفهم 
على النفس وتغير املزاجوالشهرة كما صرحت 
أزياء  عارضة  تصبح  ان  إلى  تسعى  انها  م.ا 
باستعمال هذا التطبيق  و من جهتهم العديد 
ال  و  التطبيقات  هذه  يجهلن  األمهات  من 
او  البيت  يف  سواء  يحدث  مما  شيء  يعلمون 
خرجهم  وهذا بسبب نقص االتصال العائلي. 

ابتسام   بوكثير

خدعة شبكة تيك 
 TikTok توك
االجتماعية
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اجلافة والشفاه  الشفاه  من  مهرب  ال 
املرهم  حيث  الشتاء،  فصل  املتشّققة يف 
املرطب يصبح مرافقنا الدائم، وهكذا احلال 
مع مقّشر الشفاه. جراحو التجميل يعتبرون 
أّن الشفاه تعاني كثيًرا األضرار الناجمة عن 
وهذا  البيئية  والتغيرات  واألكل  التحّدث 
باستمرار،  الشفاه  تقشير  وراء  السبب  هو 
شفاه  على  واحلفاظ  ضرر  أّي  من  للتخلص 
سّيئ  أمر  الشفاه  تقشير  هل  ولكن  رطبة. 

للشفاه؟
تقشير الشفاه.. هل هو مضّر بها؟

بشكل  التقشير  تقنية  على  االعتماد  إّن 
نعومة،  أكثر  شفاه  على  للحصول  يومي 

مضى  وقت  أي  من  أكثر  بالراحة  وشعور 
االنتباه  الضروري  من  لكن  طبيعي،  أمر 
شفتيِك  يؤذي  قد  فهو  التقشير،  أضرار  إلى 
اجللدية  األمراض   أطباء  نفعهما؛  من  أكثر 
املخاطي  للغشاء  املضّر  التقشير  يحّذرون من 
يسّبب  أن  ميكن  حيث  الشفة،  يف  الرقيق 
لم  إذا  النزيف  وحتى  اإلصابات  بعض 
تكوني حذرة. لذا، عليِك أن ال تستخدمي 
لونهما  حتّول  من  شفتيِك،خوًفا  مع  القسوة 

الوردي إلى بني غامق.  
استراحة من منتجات المكياج

أطباء اجللد كان لهم رأي مغايرعن تقنية 
الرا  األميركية  التجميل  جّراحة  التقشير؛ 
عن  بالتّوقف  السيدات  نصحت  ديفجان 
استخدام  أحمر الشفاه واملنتجات األخرى، 

وقالت  تعانيان..  شفتانا  تكون  عندما 
ديفجان لـ »ألور«: »إّن أفضل طريقة إليقاف 
املنتجات«.  عن  لفترة  هواالستغناء  الضرر 
ال  الشفاه،  لعق  ال  فرك،  »ال   وأضافت: 
بسيط،  مطرٍّ  منتج  مجرد  ملعان،  أو  ألوان 
هالم  أو  الهيالورونيك  حمض  مصل  مثل 

البترول.«
عند  الشفاه  تقشير  ديفجان  وأوصت 
األسبوع.  يف  أقصى  كحد  مرة  الضرورة 
عالج  دمج  عن  تبحثني  كنِت  إذا  وقالت: 
لطيف يف العناية بالشفاه بعد أخذ قسط من 
املنتجات، جّربي تقشيًرا ناعًما  الراحة  من 
من  بداًل  األسبوع،  يف  واحدة  مرة  للشفاه 
الغليكوليك  »استخدمي  وقوي  دائم  تقشير 
ونحن  خفيف«.  لتأثير  اللبنيك  وحامض 
بدورنا ننصحِك بالبحث عن هذه املكّونات 

يف احملال التجارية
ال تضعي حمرة شفاه على شفاه متشققة

ال شيء يفسد املاكياج كحمرة الشفايف 
الشفاه  قذرة  تبدو  على شفاه متشّققة. هنا 
إليها.  الناظر  تزعج  وقد  بالبكتيريا،  ومليئة 
الشفاه  أحمر  بوضع  أبًدا  ننصحِك  ال  لذا، 
بغلوس  استبداله  ميكنِك  احلالة،  هذه  يف 
خفيف. هنا، عليِك بالبدء بعالج شفاهِك 
ابدئي  وسريعة:  سهلة  بطريقة  املنزل  يف 
الباحثون  )يقول  املياه  شرب  من  باإلكثار 
تفي  قد  اليوم  يف  أكواب  وستة  أربعة  إّن 
مشكلة  الترطيب  يحل  لم  إذا  بالغرض(. 
Vase� جتربة فيمكنِك  املشقوقة،   الشفة 
قبل  الشفاه  لتنعيم  الشفاه  مرطب  أو   line

إضافة أحمر الشفاه.

ابتسام  بوكتير

أضرار تقشير الشفاه في الشتاء

فوائد حب الرشاد للشعر
تساعد نبتة حب الرشاد يف العناية بالشعر واحلصول على نتيجة 

صحية وإطاللة جذابة إذ حتتوي هذه احلبة على مجموعة فيتامينات 
تساعدعلى تغذية فروة الرأس و تطويل الشعر ومنحه قوامًا قويًا وغزيرًا
فـحّب الرشاد يعود على شعرِك باملنافع الكثيرة، إذ يقّويه ويعزز منّوه 

ويجعله غزيرًا ومينحه مزيدًا من اللمعان والقوة.
ُيستخدم حب الرشاد كغسول على الشعر بعد خلطه مع عناصر 

وزيوت طبيعية أخرى، لذا نقّدم لِك فيما يلي، باإلضافة إلى أهم 
فوائد حبالرشاد للشعر، بعض اخللطات الطبيعية للحصول على شع
ر طويل وصّحي، فاحرصي على استخدامه بانتظام دون إفراط ومبالغة.

جوز  وزيت  الزيتون  زيت  مثل  طبيعية  زيوت  مع  الرشاد  امزجي حب 
الهند وزيت حبة البركة وزيت اخلروع وزيت النعناع.

اخلطي حب الرشاد املطحون مع نفس الكمية من الزيت الذي اخترِت 
افركي  ثم  ومن  الغرفة  حرارة  وبدرجة  متماسًكا  املزيج  واجعلي  استخدامه 
3 ساعات  ملدة  اتركيه  به حتى تصلي لألطراف،  الشعر  ومنابت  الرأس  فروة 

للحصول على نتائج فّعالة.
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الروائي اجلزائري سمير  رواية  يبدو عنوان  ال 
قسيمي له عالقة بالدوالر وسالمله كما قد يبدو 
يف  احملفورة  احلروف  رسم  من  األولى  الوهلة  يف 
الذاكرة االقتصادية للُمتلقي العربي، بل هو املكان 
اجلزائري الذي تنطلق منه كّل صراعات ومشاهد 

الرواية التي حتمل عنوان »ساللم تروالر«.
غرائبيًة  مفارقًة  يشكل  الذي  اإلهداء  وحتى 
وآلية  الرواية  فكرة  دوافع  لفهم  عوًنا  سيكون 
ساذجة  طرقة  وابني..  زوجتي  »إلى  إنتاجها 
على  حتى  مالحظته  ميكن  حبي«،  ألكتب 
للبالد  موّجهًة  كانت  التي  الثالثة  االختيارات 
والثوار والكفاح الذي يبدأ باألنا مع اآلخر العائلة 

مع الشهداء، ومما يراه الثوار عن البالد.
فهم  على  ليس  مساعدة  عتبات  هذه  رمبا 
الكتابية  البنية  عملية  فهم  على  بل  الفكرة، 
ملالك  مقولة  الروائي  باختيار  تبدأ  رواية،  لهكذا 
وكأنه يخبرك  »أبواب«،  لها  حداد وجعل عنوان 
بقوة  الباب  تطرق  »ال  تطرق  وكأنك  ستقرأ  أنك 
القراءة  باب  أمام  لتكون  هنا«،  موجود  غير  فانا 

بعيدا عن املؤّلف/ املنتج/ الروائي.
رسالة  فيها  يذكر  مقّدمًة  يكتب  وبذكاٍء 
و)متهورة(  جيدٍة  غير  أنها  من  الرواية  عن  ناشٍر 
و)مفككة(، وهي لعبٌة ذكية من الروائي قسيمي 
ليبتّز متلّقيه وقارءه الذي سيسعى للقراءة رغبة يف 
مع  ومقاربته  ومقارنته  سرٍد  من  ينتجه  ما  معرفة 

رسالة الناشر.
الرواية  يف  التدوينية  واملقدرة  لكتابية  البنية 
تبدأ بلقطٍة مهمٍة بعني سينمائية إخبارية.. قّطة 
البدء  منذ  ليدخل  حميدي(،  )جمال  وبّواب 
التي تسعى لرسم صورة اخلارج  اللغة  مبا ستقّرره 
للشخصيات  الداخل  صورة  ورسم  سرٍد  كطريقة 
كطريقة تدويٍن احلكاية.. وهو هنا يرسم مشهدية 
مبواء  عالقة  له  ما  وهو  السنة،  ذكر  دون  الشهر 
املغاربي  أو  اجلزائري  التقومي  بحسب  أوت  القّطة 
البواب  العربي والبواب هنا يعني احلارس وليس 
يف اللهجة املصرية فهو موّظف ينتظر التقاعد  لم 
سنوات«  خمس  إال  التقاعد  عن  يفصله  يعد 

ص19
أنه  هي  الروائي  اّتخذها  التي  البنية  هذه 
جعل عملية الروي بني الواقع الذي يقوده الراوي 
لراٍو آخر،  قّصة  الروائي من وجود  ما ذكره  وبني 
احلكي  حالتي  بني  التدوينية  العملية  لتتداخل 
والسرد بني اللحظة التدوينية والروي، بني الروي 
واملفردة إلنتاج زمٍن واحٍد متصاعٍد، حيث يستمر 
الروي بتقشير القصة/ احلكاية العامة التي يرويها 

الراوي اآلخر.
أن  لها  أريد  الفكرة/احلكاية  أن  ذلك  ومرد 
ثانية  جهٍة  من  وفنطازية  جهٍة  من  واقعيًة  تكون 
ومتمّردٍة من جهٍة ثالثة على السائد واملألوف من 
الروي، وكذلك أريد لها أن تكون خياليًة أكثر من 
كونها واقعيًة، رغم وجود الشخصيات واألماكن 
الواقعية بأسماء املناطق اجلزائرية كعاصمٍة وبالٍد 

كما يسّميها.
وليعطي دفًقا للصراع وليمنحه صفة الدهشة 
ومينح الغرائبية صفة التدوين ويعطي التدوين صفة 
الواقع ومينح الواقع صفة التقريب الى امللتّقي، من 
أجل تصديقه والتفاعل معه. »اختفت األبواب 
كلمات  بوجوده  أهدر  صادم،  فراغ  محلها  وحل 
واخلرايف  التافه  الشعور  ذلك  تبرير  بالعادة  تفيد 

املسمة »األمان« ص21.
 وكذلك إعادة املشهد »احتاج جمال حميدي 
إلى خمـس دقائـق فقـط منذ استيقاظه، ليدرك 
بأن اختفاء النوافذ واألبواب لم يقتصر على شقته 

وأبواب حيه«  نوافذ  كل  إلى  امتد  بل  فحسب، 
ص 63، ولهذا جند الراوي يحادث متلّقيه وكأنه 
ملا  له  صورة  شئت،  إذا  »أو  له  ويحكي  يحّدثه 

ميكن أن يكون عليه االنسان« ص21.
التفصيل على  الكتابة وفق هذا  بنية  اعتمد 
حركتها  الشخصية  مراقبة  األولى:  حركتني، 
مفعول  تعطي  التي  املفردة  والثانية:  وداللتها، 
الدليل ملا تقوم به الشخصية ولهذا احتاج إلى أن 
تكون مفردته هادئًة من جهٍة ومتمّردة من جهٍة 
أخرى وحتمل فوضويتها التي هي فوضوية الفكرة 

وجلد الذات والنقد ملا هو حول الشخصيات.
حركتني  التدوينية  العملية  تأخذ  وهنا 
تطرحها  التي  الرواية  فكرة  األولى  أساسيتني، 
أن  ميكن  ما  مع  متداخلة  وهي  آخر  لقاٍص  قّصة 
ُيروى من أحداٍث وشخصيات، والثانية التواصل 
مع الروي على لسان الراوي الذي خلقه الروائي 
النقطة  وهذه  والرؤى  األفكار  لطرح  معيًنا  ليكون 
متعالقة مع كمية احلكاية التي جاءت بها القصة.
قدرة  يعتمد على  السردي  املنت  فإن  وكذلك 
يأخذ  الذي  التصويري، وهو  للمستوى  التوظيف 
عمليات  من  مهّمني  أمرين  صناعة  عاتقه  على 
خالل  من  الدهشة  صناعة  األول:  التدوين، 

التفاعل ما بني املنت السردي واللغة.
الشخصية  بني  ما  الصراع  والثاني: صناعة 
الدرامي  الفعل  يصنعان  واالثنان  واملكان.. 
الدرامي وماهية  الفعل  ويعطيان املعنى لصناعة 
على  يعتمد  فهو  ولهذا  والكلمة،  الصورة 
األولى:  املجال،  هذا  يف  للتدوين  حركتني 
مشهدية الشخصية مع الصورة وصناعتها للفعل 

الدرامي.
وعالقة  اخلارج  مشهدية  والثانية: 
الشخصية مبا يحيطه والروائي هنا كأنه يصنع 
املرافقة  التوضيح  وكلمات  واإلطار  الصورة 
اإلخباري  املستوى  شرح  من  كنوٍع  للصورة، 
إلعطاء  املشهد  إطالة  الى  يحتاج  فهو  ولهذا 
والبعد  للشخصية  السايكولوجي  البعد 
الفنطازي للحكاية والبعد الغرائبي للواقع وهو 
ميازج يف العملية التدوينية بني هذه احلاالت 
متقاطعة  مّرة  باجتاهات  تسير  التي  الثالثة 
السردي  املنت  تنتج  لكنها  متوازية،  وأخرى 

الذي يفعل من دور اللغة.
من  كنوٍع  الرئيسية  الشخصية  إن  فمثال 

الغرائبية الواقعية ولدت يوم 29 من فبراير، وهو 
يوم السنة الكبيسة وهو ما جعله يصادف كل ما 
له  وكذلك جعل  السردي  اخليال  غرائبي يف  هو 
ان  يتصور  يكن  »لم  الشعر  يف  كثافة  للبطل  أي 
الشعر الذي بدا يكسو ذقنه سيمتد الى وجنتيه 
ومنخاريه وأذنيه وصدره وسائر جسيده« ص23، 
وكذلك )يبدأ جمال حميدي يف الشخير، وقبل 
كلهم  عمارته  سكان  استيقاظ  مــن  دقائق  اربع 

بحثا عن سدادات أذن« ص29.
لدى  مبا  تكتِف  لم  كحكايٍة  الرواية  إن 
الشخوص من معاناة ونقل الواقع، بل كان الروائي 

يجنح إلى نقد الواقع السياسي نقد الدولة، نقد 
السرد واملواقف  البالد وهو رأي معجوٌن ما بني 
جاء  وكأنه  والهدف،  امللمح  والغاية  التدوين 
واحلكاية  التدوين  على  ليهبط  اخلارج  من 
للرواية  العامة  الفكرة  بني  الربط  حالة  فتكون 
الرأي  وبني  املجتمع،  قاع  عن  تتحّدث  التي 
للدولة  العلوية  املنطقة  ينتقد  أن  له  أريد  الذي 
أو املجتمع سياسًيا وتاريخًيا كما هو يف املقطع 
الثاني من الفضل األول املعنون )أولغا ( حيث 
تنهمر الرؤية النقدية والبعد اآلخر للرواية يف 

قيادة هذا االجتاه الى حيث األبعاد األخرى.
املخرج  وعني  السادر  بعني  متّكن  الروائي  إن 
يف  استطال  وإن  الروي  مناطق  الى  الوصول  من 
اخلارجي  الوصف  عملية  يف  األحيان  بعض 
مكاٍن  الى  تروالر  فتحّول  السياسي  الرأي  أو 
السرد  جتمع  التي  الفكرة  رحى  حوله  تدور  قار، 
واحلكاية وما يحدث فوق املكان وحتته اي املكان 
الذي لم يكن مختصًرا بل عاصمًة ومن ثم دولة 

ليتوّزع بني اجتاهني.
القصور/العبيد/الهامش/ اآللهة/  األول: 
املهمش الباحث عن لّذة احلياة، والثاني: الصور 
تاريخ  له  ملجتمع  مفّككًة  تبدو  قد  التي 

الشهادة والثوار، وهي منطقة ميكن أن يعود بها 
عتبات  يف  واالختيارات  اإلهداء  الى  املتلّقي 
النص األولى لكنها أي هذه الصورة مثيرٌة لغاية 
الصراع وبناء الفعل الدرامي الذي يتمحور حول 
األحداث  حولهما  تدور  رئيسيتني  شخصيتني 

وتتشعب.
أهم  من  واحًدا  يعد  الذي  احلوار  بنية  إن 
عناصر الروي كونه صوت الشخصيات املنفصلة 
اندماج  الرواية شهدت  لذا  الراوي،  عن صوت 
احلوار مع املنت ألن الروائي أراد أن يكون صوت 
الذي  وهو  القناعة  يف  املهم  هو  السردي  الفعل 
يحتوي العملية التراتبية يف بناء املنطقة الدرامية 
املنطقة  يف  التدوينية  العملية  يحتوي  مثلما 
الداللية ويحتوي الصوت اخلارج من الشخصيات 
بروز  يعني  ما  وهو  والقصد  التأويل  منطقة  يف 
املستوى التحليلي للروي حيث تساق األحداث 
عبر فصول الرواية الى ما يبتغيه الراوي عبر لسانه 

املوّزع على ألسنة الشخصيات.
إن الرواية كما يبدو فيها تداخل املخيلة مع 
القصدية واللعبة الروائية التي اختارها الراوي مع 
التجريب بني أن تكون هناك قصة ِوأن تكون هناك 
الكاتب  هو  إنه  من  عنها  الكشف  ليتم  غرائبية 
بواقعية  تنتهي  اللعبة ال  الروائي، وإن  نفسه أي 
وما  السياسي  بالتحّول  بل  القاع،  الشخوص يف 
والتحّول  واحلكومة  األبواب  اختفاء  من  متّثله 
الدراماتيكي يف الفكرة، وما متّثله عملية اختفاء 
وكيفية  األمان،  وعدم  الفوضى  ولوج  األبواب 
كانت  التي  الغرائبية  بهذه  األبواب  هذه  عودة 
كحكاية،  واملنت  كتدوين  املنت  يف  وفعالة  فاعلة 
واقع  رواية  لكنها  رواية شخوص  بدأت  وإن  أنها 

سياسي يبحث عن التاريخ وعالقته باحلاضر.

بقلم: الروائي والناقد العراقي علي سعيد

ثنائيات السرد والحكاية في رواية 
»ساللم تروالر« لسمير قسيمي

»أخبار الوطن« شبكة إخبارية جزائرية تفتح لكم المجال 

لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا في مراسلتنا 

عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 

»أخبار الوطن تنتظر إبداعكم«
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حول  املتمحور  الدراسي  اليوم  يف  واملشاركون  املنظمون  أوصى 
املهني  التكوين  بشراكة  تبسة  والية  يف  الثقايف  التراث  حماية 
واحملمية،  الثقافية  املمتلكات  واستغالل  لتسيير  الوطني  والديوان 
بضرورة تعديل مدونة التشغيل مبا يسمح لألثريني بالولوج إلى عالم 
الصيانة  ترقية  على  التأكيد  مع  واخلاص،  العام  القطاع  يف  الشغل 

الوقائية ودعم تخصص الترميم والهندسة املعمارية القدمية.
الوطني  باملعهد  املاضي  األسبوع  نهاية  الدراسي  اليوم  نظم 
الوالية  بعاصمة  سليمان  طبال  بن  املهني  التكوين  يف  املتخصص 
شهد عدة مداخالت قيمة على غرار مداخلة عز الدين لطفي مدير 
ديوان تبسة حول النصوص التشريعية لآلثار، وكذا مداخلة صحفي 
الترويج  دور  حول  حتدث  والذي  زرفاوي  اهلل  عبد  اخلبر  بجريدة 
لتنمية  االجتماعي  التواصل  وشبكات  الصحافة  يف  واإلشهار 

السياحة الثقافية.
وعرفت هذه املناسبة مناقشة قيمة ألهم العراقيل التي تواجه 

التي  التوصيات  بأهم  اجللسة  هذه  لتنتهي  اآلثار،  علم  طالب 
البحث  عمليات  تنظيم  أهمها   التخصص  هذا  ترقية  بإمكانها 
واحلفر لوقف نهب املواقع األثرية ورفع عدد اللغات األجنبية املدرسة 
لألثريني مع فتح الوكاالت السياحية أمام املتخصصني يف اآلثار يف 
وجهوية  والئية  ملتقيات  تنظيم  عن  ناهيك  واالعتماد،  التشغيل 
والصحافة  املدني  املجتمع  دور  تفعيل  مع  باملواقع  للتعريف  ووطنية 
السياحة  وتنمية  التجاري  الترويج  لتحقيق  االجتماعي  والتواصل 

الثقافية.
كما أوصى املنظمون يف ختام اليوم الدراسي على ضرورة تهيئة 
تخصص  فتح  مقترح  دراسة  و  السواح  الستقطاب  األثرية  املواقع 
من  باملئة   50 تضم  الوالية  أن  إلى  بالنظر  تبسة  جامعة  يف  اآلثار 
التراث الوطني القدمي.                                                 فيروز   

رحال

يوم دراسي في إطار حماية التراث الثقافي 
توصيات بدمج اختصاص ترميم اآلثار في عالم الشغل

شريط مرسوم يروي مغامرة ضابط البولوني
»رايغور بطل خارق بالجزائر العاصمة« من إبداع محرز سي صابر

صارة .   ب
»رايغور بطل خارق يف اجلزائر العاصمة شريط مرسوم من إبداع الرسام سي صابر 
محرز، يروي املغامرة العاصمية للضابط البولوني للمخابرات العسكرية ميكزيسالف 
إفريقيا خالل  احلليفة يف شمال  للقوات  رئيسيا  الذي كان جاسوسا  سلوفيكوفسكي 

احلرب العاملية الثانية.
مسابقة  مبناسبة  داليمان  النشر  دار  عن  الفرنسية  باللغة  املرسوم  الشريط  صدر 
للجزائر  املرسوم  للشريط  الدولي  املهرجان  ومحافظة  باجلزائر  بولونيا  سفارة  نظمتها 
العاصمة )فيبدا( ألفضل اقتباس لقصة هذا الضابط املعروف باالسم الرمزي »رايغور« 

يف الدورة 12 من املهرجان.
ويروي الشريط املرسوم املتكون من 16 لوحة مغامرة رايغور يف العاصمة منذ وصوله 
إليها يف يوليو 1941 وإنشاء خلية مخابرات للدول احلليفة بشمال إفريقيا مت إنشاؤها يف 

فندق بالعاصمة.
ويعالج الشريط املرسوم يف طابع أوروبي دون أي حوارات، مختلف مراحل هيكلة 
هذا املكتب للمخابرات، بدء بإنشاء مؤسسة جتارية من طرف رايغور إلخفاء نشاطاته 

املتعلقة بالتجسس وكضابط موظف ألعوان آخرين.

نشاطاته  بحجة  إفريقيا  شمال  كامل  يف  التجوال  من  البولوني  الضابط  ومتكن 
يف  أعوان  توظيف  من  وحتى  الفرنسي  اجليش  يف  التوغل  من  متكن  حيث  التجارية 

صفوفه اخلاصة كما متكن من وضع شبكات جتسس بقيادة أعوان آخرين بولونيني.
الفرنسية وتسهيل  وكان الهدف من هذه املنظمة، مراقبة حركات ُسفن احلرب 

إنزال احللفاء يف شمال إفريقيا خالل العملية التي أُطلق عليها اسم »عملية تورش«.
وساهمت وكالة مخابرات رايغور يف التحكم يف جيش فيشي )وهو اسم احلكومة 
الفرنسية املساندة ألملانيا النازية( من اجل تسهيل اإلنزال يف اجلزائر واملغرب يف نوفمبر 

1942، باإلضافة إلى 100.000 جندي من القوات احلليفة.
اجل  من  البريطانية«  اإلمبراطورية  »بوسام  رايغور  قلد  العاملية  احلرب  نهاية  ويف 
بولونيا  السياق قامت سفارة  إفريقيا، ويف ذات  مساهمته يف حملة احللفاء يف شمال 
باجلزائر بإصدار دليل مرفوق بصور باللغتني الفرنسية و البولونية ملدينة اجلزائر العاصمة 
حول آثار ميكزيسالف سلوفيكوفسكي من اجناز الفنان البولوني جيدرزاي جيلنسكي.
اإلفريقية  السيدة  أماكن عديدة مثل كاتدرائية  إلى  العاصمة هذا  دليل  ويتطرق 
وفندق سان جورج )اجلزائر حاليا( ومقاهي ومطاعم أخرى كلها شاهدة على النشاطات 

السرية للضابط البولوني وأعوانه خالل إقامته باجلزائر العاصمة.

 صارة  بوعياد 
جاء الكتاب »روح القيم وحرية املفاهيم 
بني  والتكامل  الّترابط  إلعادة  السير  نحو 
من  االجتماعية«،  والعلوم  القيم  منظومة 
واإلبداع،  للفكر  العربية  املؤّسسة  منشورات 
املفاهيم  اشتقاق  يف  فلسفية  دراسة  باعتباره 
العقل  مفهوم  وخاصة  بها  املرتبطة  والقيم 
الفلسفية  املنهجية  للمقاربات  تبعًا  وتطوره 
نشرت  مقاالت  شاكلة  على  تتناوله،  التي 
بالدراسات  خاصة  محكمة  مجالت  يف 

الفلسفية.
والفيلسوف  الكاتب  من  محاولة  وهي 
من  بالعقل  االنتقال  بلعقروز  الرزاق  عبد 
عند  الرياضية  العلمية  املفاهيم  ضيق 
بكانط  املتعلق  املفاهيم  من  وكذا  ديكارت، 
التي تسيطر عليها املذاهب الدينية إلى املفكر 
يف  موجود  ليس  العقل  بأن  القائل  نيتشه 
القوية  باإلرادة  اإلطار  هذا  يف  ويهتم  للحياة 

التي توجه العقل يف نظريته.
وعلى ضوء املفكرين الثالثة قام بلعقروز 
القيم  رحابة  من  انطالقا  اإلشكالية  ببناء 
الروحية واملعنوية والعاطفية واتساعها، حيث 
حتليل  على  ترتكز  التي  هي  القيمة  أن  قال 
النشاط  ربط  ميكن  كما  الكبرى،  القضايا 

العقالني بالقيمة الروحية.

تطرق  الكتاب  من  الثاني  القسم  يف 
املتوج 

إلى حرية  للكتاب  زايد  الشيخ  بجائزة 
إلى  القسم األول  املفاهيم بعد ما تطرق يف 
احلرية  مفهوم  على  ركز  حيث  القيم،  روح 
على  تقوم  اجتماعية  مسألة  جعله  الذي 
مسألة مفهوميه، يف سؤال قال فيه كيف لنا 

أن نبتكر مفاهيم جديدة؟

احلرية«  »سؤال  حول  مقالته  ارتبطت 
أركون  محمد  املفكر  منهم  مفكرين  إلى 
اجلزائري الذي أشار أن شرط اإلبداع يقوم 
لقراءة  مختلف  ابستيمولوجي  حتليل  على 

التراث بعيدا عن التبجيل.
عليه  أشار  الذي  الثاني  املفكر  أما 

بلعقروز 

ال  أنه  قال  الذي  الرحمن  عبد  طه 
لنا  يكون  ال  دام  ما  املفاهيم  يف  لنا  إبداع 
قاله  مبا  ربط  كما  للمفاهيم،  علمية  قراءة 
املفكر ناصيف نصار اللبناني، ليستنتج أن 

القراءة العلمية تعيننا على بنية املفاهيم.
الرزاق  والكاتب عبد  يعتبر األكادميي 
الفلسفة،  قسم  محاضر  أستاذ  بلعقروز، 

مختص يف فلسفة القيم، درس عدة مقاييس 
نظرية  اخللدوني،  »الفكر  منها  باجلامعة 
التربية،  فلسفة  واجلمال،  الفن  املعرفة، 
واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  يف  املفاهيم 

وغيرها«.
»املُساءلة  واالرتياب  املعرفة  له   صدر 
االرتيابية لقيمة املعرفة وامتداداتها يف الفكر 
ورهانات  احلداثة  »أزمة  املعاصر«،  الفلسفي 
الفلسفة  ومهّمة  نيتشه  اإلسالمي«  اخلطاب 
اجلمالي  والتأويل  القيم  تراتبّية  »قلب 
للحياة«، السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح 
بعد  وما  للحداثة  العربي  الفكر  »تأوالت 
احلداثة«، »املساءلة النقدّية للحداثة والعوملة 
الفلسفي«،  الرحمن  عبد  طه  مشروع  يف 
»أسئلة  املعاصر  الفلسفي  الفكر  حتوالت 

املفهوم واملعنى والتواصل.
عدد  مع  باالشتراك  مؤلفات  له  كما 
»نيتشه  غرار:  على  واألساتذة  الباحثني  من 
نيتشه  ورثة  من  االستفادة  يف  أو  واجلابري 
واحلداثة  »التراث  نيتشه«،  نقد  أجل  من 
اجلابري«،  عابد  حملمد  الفكري  املشروع  يف 
»العقالنية التواصلية يف ظل الرهان االتيقي 
والسياسي«،  والديني  العلموي  نقد  يف 

»ثيودور أدورنو من النقد إلى االستيطيقا«.

من تنظيم الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية

الفلسفة تحتفي باألكاديمي والكاتب عبد الرزاق بلعقروز
نظمت الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية مكتب العاصمة بالتعاون مع المكتبة الوطنية للحامة أول أمس ندوة تكريمية خاصة بالكاتب والفيلسوف عبد الرزاق بلعقروز المتوج بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب في فئة المؤلف الشاب دورة 2019، عن كتابه »روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير إلعادة الّترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم االجتماعية« الصادر عن المؤّسسة 

العربية للفكر واإلبداع عام 2017.



السنة 01 - العدد 101 -األحد 08 جمادى  الثانية1441  هـ  - 02 فيفري2020م 22
 أخبار الفن

أحالم على خطى سيرين عبد النور

حتاول امللكة أحالم تقدمي خطة فنية قوية يف عام 2020، ما بني 
خاصة  أخرى  وأنشطة  كليبات  وفيديو  جديد  غنائي  ألبوم  من  أكثر 

بأعمالها التجارية التي أطلقتها قبل فترة.
علمت إحدى املواقع الفنية أن هناك مفاوضات سرية بني امللكة 
أحالم وبني املخرج اللبناني جاد شويري للتعاون معًا يف كليب غنائي 
جديد، حيث يجري حاليًا االتفاق على كافة التفاصيل اخلاصة مبوقع 

التصوير وفكرة الكليب لتنفيذه خالل الفترة املقبلة.
واملعروف أن جاد شويري تعاون يف الفترة األخيرة مع الديفا سيرين 
عبد النور يف كليبها الغنائي األخير »ليلة« الذي حّقق نسبة مشاهدة 
عالية جعلته يف قمة top 5 عبر تطبيق أنغامي منذ الساعات األولى 

من طرح الكليب عبر التطبيق.
تزامنًا، تستعّد أحالم لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية بداية الشهر 
املقبل، حيث أنهت تسجيل ما يقرب من 20 أغنية لأللبوم، كما 
باللهجة  ألبوم  ميني  بني  ما  جديد،  غنائي  مشروع  من  أكثر  لديها 
أن  بعد  الغنائي  مشوارها  خالل  األولى  للمرة  تقّدمه  الذي  املصرية 
طالبها اجلمهور املصري بهذا أكثر من مرة، وسينتمي األلبوم لنوعية 
الغناء الطربي الشعبي، كما لديها نّية لتقدمي ميني ألبوم آخر باللهجة 

اللبنانية ما زال يف مرحلة التحضير.

خليل  أمينة  الفنانة  تستعد 
»حظر  اجلديد  فيلمها  تصوير  لبدء 
جتوال«، وكشفت التقارير الصحافية 
أمينة خليل،  بطولة  الفيلم  من  أن 
مجدي،  وأحمد  شاهني،  وإلهام 

ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
اآلن  لها  يعرض  خليل  أمينة 
فيلم »لص بغداد«، والذي شاركها 
وياسمني  إمام،  محمد  بطولته 
الوهاب،  عبد  وفتحي  رئيس، 
من  وهو  الرحمن،  عبد  ومحمد 

إبراهيم، وإخراج أحمد  تامر  تأليف 
خالد موسى، إذ حقق ما يزيد عن 
10 ماليني جنيه يف األسبوع األول 

من عرضه.
»توأم  فيلم  عرض  تنتظر  أمينة  
إطار  يف  قصته  تدور  الذي  روحي« 
ويشاركها  كوميدي،  رومانسي 
وعدد  الرداد  حسن  الفنان  بطولته 
آخر من الفنانني، من تأليف أماني 
لنب،  أبو  عثمان  وإخراج  التونسي 

إنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل تصوير »أوالد آدم«أمينة خليل تستعد لـ »حظر تجوال«

مكسيم  السوري  املمثل  بيروت  إلى  أيام  خالل  يصل 
خليل قادًما من باريس وذلك للبدء بتصوير مسلسل »أوالد 
آدم« الذي يلعب بطولته إلى جانب ماغي بو غصن وقيس 
الشيخ جنيب. السيناريست رامي كوسا كتب على صفحته 
املقبل  االثنني  يوم  العمل  ينطلق  أنه  »فيسبوك«  اخلاصة 
األولى  ليست  التجربة  النجاح«،  املسلسل  لفريق  متمنًيا 
لرامي كوسا إلى جانب صديقه املخرج الليث حجو، حيث 
تعاونا يف السابق، لكن جناح مسلسل »مسافة أمان« السنة 

املاضية والذي كتبته أو وضعت فكرته إميان السعيد وأكمله 
رامي كوسا أو عّدل يف النص، هو ما زاد من العالقة العملية 

التي تربط كوسا وحجو.
آدم  »أوالد  يف  الدراما  إلى  فتعود  غصن  بو  ماغي  أما 
»، وبالطبع سيكون بحسب ما علمنا مبررًا لوجود املمثلني 
بعض  يف  السورية  األزمة  إلى  كوسا  يعّرج  ورمبا  السوريني 
عنها يف  وعبر  الليث حجو  املخرج  يجيدها  التي  التفاصيل 

مسلسل »ندم« قبل ثالث سنوات.

األسبوع  »النصابني« يف  اجلديد  مسلسلها  تصوير  كرمي  نيللي  النجمة  تبدأ 
ستخوض  والذي  ياسني،  آسر  النجم  برفقة  وذلك  القادم،  فبراير  من  األول 
به املاراطون الرمضاني القادم، حيث ستبدأ أواًل بتصوير املشاهد الداخلية، 
درامية  قصة  »النصابني«  مسلسل  بأّن  صحافية  تصريحات  يف  قالت  حيث 

مختلفة ومشاهد جديدة لم تقم بها قبل ذلك.
وجتري الشركة املنتجة للمسلسل بقية التعاقدات مع الفنانني املشاركني 
شريف  الفّنانني  على  االستقرار  مّت  ياسني، حيث  وآسر  كرمي  نيللي  بجانب 
دسوقي، وميدو عادل للمشاركة يف العمل. كما بدأت أيضًا مخرجة العمل 
لبدء  متهيدًا  التصوير؛  أماكن  أغلب  ومعاينة  مراقبة  يف  ذكري  أبو  كاملة 
التصوير قريبًا؛ حيث قّررت »أبو ذكرى«، أن يكون مكان التصوير يف منطقة 
»وسط البلد«، وقامت بتحديد أماكن التصوير وحتضير الديكورات الالزمة 

استعداًدا للتصوير يف األيام املقبلة.
من  عرضه  تأجيل  مت  قد  كان  »النصابني«  مسلسل  أّن  يذكر 

العام املاضي، حيث كان من املفترض أن يعرض يف رمضان 
املاضي، إاّل أّن ِضيق الوقت وعدم جتهيز أغلب أماكن 

احملدد،  الوقت  يف  تصويره  دون  حال  التصوير 
وأرجأت الشركة املنتجة تصويره وعرضه لرمضان 

نيللي تشرع في تصوير»النصابين« 

جورج وّسوف في السعودية
حفالت  ضمن  ضيفًا  ليكون  وسوف  جورج  الفنان  اسم  ُطرح  أشهر،  قبل 
اململكة التي تقام دوريًا، لكن حتى اليوم لم تنجح املفاوضات بني الشركات 
املنّظمة وإدارة أعمال الوسوف بتذليل العقبات التي حتول دون قدومه إلى 

السعودية والغناء هناك.
 تنفي مصادر أبو وديع أن يكون السبب سياسيًا وراء القرار يف حال 
اّتًفق على حفل، بل السبب هو خالفات تعود لتسع سنوات بني روتانا 
 2011 لها سنة  تعّرض  التي  الصحية  الوعكة  أعقبت  وجورج وسوف، 
ولم يكمل تعاقده مع روتانا التي اكتفت بجمع ألبوماته لسنوات، حيث 
كان ضمن فناني الشركة، وإصدار أغنيات منفردة نّص عليها التعاقد.

يف السياق، الفنان جورج وسوف يتعاون هذه األيام مع شركة أنغامي 
وسيطرح  العربي،  العالم  يف  األغاني  من  لعدد  منتجة  أصبحت  التي 
قريبًا أغنية منفردة بعنوان »صاحي الليل« من كلمات مالك عادل وأحلان 
محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، ويصّورها مع املخرج جاد شويري 
يف إطار تعاون آخر بعد أغنية »ملكة جمال الروح« الذي تبّنى شويري 

تصويرها قبل عام ونصف.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

و  بعروبتهم  اجلزائريني  من  الكثير  فيه  يعتز  الذي  الوقت  يف 
النور  عبد  يحي  علي  أطروحة  تصدق  مدى  أي  إلى  و   ، إسالمهم 
عندما يكتب قائال : أن العودة إلى التاريخ و الذاكرة اجلماعية التي 
اجلزائري  الشعب  أصالة  منبعا  هما   ، الهوية  ترفض ضياع  و  تقاوم 
الذي يطالب بحقه يف االحتفاظ بثقافته و لغته ، أي ال يندمج يف 
الثقافة العربية اإلسالمية . إن اجلزائر ال تتماهى مع أي من غزاتها 
» و واضح كل الوضوح أن الهوية االمازيغية من هذا املنظور ال ميكن 
ثقافة  ألنها  اإلسالمية  و  العربية  الثقافة  إقصاء  دون  لها  التأسيس 
الغازي العربي ، و لذلك جند النخب األمازيغية الفرانكفونية تعادي 
كل ما هو عربي و إسالمي أكثر من معاداتها لعناصر ثقافية أخرى 
وفدت مع مستعمرين آخرين من مثل اللغة و الثقافة الفرنسية ، و 
جتد يف نفسها ميال لالفتخار بكل العناصر الرومانية و باقي الثقافات 
املتوسطية التي مرت على اجلزائر ، و الثقافة البربرية عند علي يحي 
عبد النور هي طريقة خاصة يف الوجود و يف الكالم و يف اإلبداع و 
الهوية  اجلزائريني خارج  لتأكيد هوية  و عليه فال مجال  احلياة ،  يف 
و جعلها  األمازيغية  اللغة  بتعميم  املطالبة  فان  عليه  و   ، األمازيغية 
إجبارية غرضه كما يقول دائما »علي يحي عبد النور« هو وقف حركة 
التعريب أو على األقل جعل التعريب و التمزيغ على درجة واحدة ، 
فاحلقيقة الواحدة يف اجلزائر هي احلقيقة البربرية و ال توجد حقيقة 
غيرها ، و املطلوب هو حترير التاريخ و ذلك من خالل تصفيته من كل 
ما ابتدعه الغزاة و يف مقدمتهم الغزاة العرب ، و لذلك فاملطلوب كما 
يقول يف مقاله » الربيع اجلزائري » هو أن نسمي هذا البلد باسمه أي 
اجلزائر دون إعراب و صرف أو تعديل ، حيث يبقى الكل جزائريني 
بعقارب  العودة  أو  الوراء  إلى  العودة  بأن يكونوا كذلك .إن  فخورين 
إلى  بالتالي  و   ، التاريخ  جوهر  إلى  سيحملنا   ، املاضي  إلى  الزمن 
فاجلزائر   « االمازيغ  من  هم  الذين  اجلزائري  الشعب  أصل  و  جذور 
حسبه متواجدة منذ مئات السنني و لم حتدد هويتها بناء ألي غازي 
، طبعا مبا يف ذلك الغازي العربي اإلسالمي ، كما يشير يف نفس 
املقال إلى أن اللغة االمازيغية هي لغة األم عكس اللغة العربية التي 
هي اللغة الرسمية و لكنها ليست اللغة األم ، و عليه من األسلم أال 
تتطور اللغة العربية و أال تنمو على حساب اللغة االمازيغية و لكن 
معا و بجنبها و ليس دونها أو ضدها ، و النموذج الثقايف و اللغوي 
السلطة  ثقافيا ، ألن  استعمارا  الواقع  يعني يف  السلطة  تتبناه  الذي 
حسبه تقوم بتقديس الهوية العربية اإلسالمية و بإقصاء االمازيغية و 

القضاء تدريجيا عليها لتمتصها العروبة .
بانتقائية  التاريخ  مع  تعاطيه  هو  التصور  هذا  على  يعاب  ما  و   
مبيتافيزيقا  نسميه  أن  ما ميكن  يسقط يف  مفضوحة ، خاصة عندما 
اجلذور و خرافة اجلينيالوجيا ، فاجلزائر منذ أربعة عشرة قرنا تأسلمت 
و تعربت ، و أثار ذلك واضحة يف لغة و ثقافة و دين أغلب اجلزائريني 
مقاومة  يف  األساس  هي  اإلسالمية  العربية  الهوية  كانت  و   ،
الفرنسي و عالمات ذلك واضحة يف بيان أول نوفمبر ،  االحتالل 
فاالستقالل الوطني هو ثمرة تلك الهوية يف متايزها عن هوية املستعمر 
هو  اجلزائريني  أغلب  دين  أن  اثنان  يختلف  ال  اليوم  و   ، الفرنسي 
اإلسالم و أن الكثير من اجلزائريني فخورين بعروبتهم ، كما أنه ليس 
من الدميقراطية محاولة فرض هوية على اجلزائريني بحجة أنها الهوية 
األقدم يف التاريخ على حساب الهوية التي ارتضاها أغلب اجلزائريني 
ألنفسهم ، و أكثر من هذا ملاذا العمل على وضع الهوية االمازيغية 
على النقيض من الهوية العربية اإلسالمية ، و هما الهويتان اللتان 
اندمجتا عبر التاريخ ، و لم تكن الهوية االمازيغية تنظر إلى العربية و 

اإلسالم على إنهما غزوا و احتالال .
نخبة  تلجأ  أن  الباحثني  أحد  يقول  كما  املوضوعية  من  فليس 
و  املجتمع ،  إيديولوجية معينة لفرض هوية معينة على  و  سياسية 

الى فرض هويات  نخبها  نزوع بعض  تتمثل يف  اليوم  اجلزائر  مأساة 
خاصة و مبرمجة على املجتمع من دون تقدير و احترام لواقع املجتمع 
يشكل كل  املاضي ال  أن  كما   ، االختالف  و  بالتنوع  يتميز  الذي 
جوهر الهوية ، فالهوية كما يقول ادوارد سعيد : هي ثمرة إرادة ، و 

ليست شيئا تعطيه الطبيعة و التاريخ ».
و هكذا نالحظ أن أطروحة اجلزائر اجلزائرية غرضها نسف أطروحة 
إيديولوجي  توظيف  خالل  من  ذلك  و  اإلسالمية  العربية  اجلزائر 
للتاريخ ، حيث يقول علي يحي عبد النور يف كتابه السالف الذكر : 
» يتعلق األمر باستخدام التاريخ بوصفه سالحا من أجل املعركة . 
إن الشعب اجلزائري قد أحال دائما إلى استمرارية ماضيه من أجل 
أن يرفض كل اندماج أو استيعاب ، و من أجل أن يحتفظ بهويته 
اجلزائرية اخلالصة » و عليه فان هوية اجلزائر هي جزائرية و فقط ، 
مبعنى أنها بربرية و فقط و باقي األعراق األخرى خاصة العرق العربي 
هو عرق غازي و غير جزائري و ال ميكنه أن يكون جزائريا حتى و إن 

عاش على هذه األرض لقرون طويلة .
إن جدل السلب يف خطاب الهوية بني أطروحة اجلزائر اجلزائرية و 
أطروحة اجلزائر العربية اإلسالمية ، يظهر يف توصيف الهوية البربرية 
و  االصالنية  بحجة  اجلزائر  يف  اإلسالم  و  للعربية  مناهضة  بكونها 
بقراءة انتقائية للتاريخ تنطلق من املرحلة النوميدية و ترى فيها املرحلة 
التأسيسية األولى للجزائر و باقي املراحل األخرى عبارة عن غزو و 
استعمار و ترفض كل أشكال الثثاقف و االنصهار التي حدثت بني 
األلسن و اللغات و التصورات و األفكار و الثقافات ،  و بهذا التصور 
الواقع  ملفردات  اهتمام  أدنى  تعير  ال  اجلزائرية  اجلزائر  أطروحة  فان 
التاريخي للجزائر ، الن امللمح الغالب اليوم يف اجلزائر و منذ قرون هو 
امللمح العربي اإلسالمي أو على األقل هو امللمح الذي ال ميكن القفز 
عليه أو جتاهله ، أما أطروحة اجلزائر العربية اإلسالمية فهي بدورها 
توقف تاريخ اجلزائر على دخول العرب الفاحتني إلى اجلزائر و ترفض 
كل تراكم حضاري و ثقايف للجزائر قبل تلك اللحظة التاريخية ، و يف 
الوقت الذي تفخر فيه مثال باإلسالم العثماني أو اإلسالم الفارسي 
فهي ال تقبل باإلسالم البربري . و تنظر إلى كل العناصر الثقافية 

السابقة على الفتح العربي بأنها جاهلية و وثنية .
يف  الهوية  تعيشه  الذي  التمزق  هذا  من  اخلروج  ميكن  ال  و 
اخلطاب الفكري و الثقايف و السياسي اجلزائري من دون مصاحلة بني 
األطروحتني ، و القبول بأن الهوية اجلزائرية هي هوية غنية و متعددة 
العناصر و األبعاد ، و االبتعاد عن منطق أن كل ترقية لعناصر معينة 
هو بالضرورة نسف لعناصر أخرى ،كما أن التصور اجلوهراني للهوية 
هو تصور غير تاريخي ألن الهوية هي موضوع صيرورة ، و هي موضوع 
 ، املاضي  إلى  فيه  ينتمي  الذي  القدر  بنفس  املستقبل  إلى  ينتمي 
صحيح كما يقول عبد الغني عماد يف كتابه » سوسيولوجيا الهوية » » 
أن الهويات تنبثق من أماكن لها تاريخ ، لكنها مثل أي شيء تاريخي 
، عرضة للتحول الدائم وال ميكنها أن تكون محبوسة و ثابتة على نحو 
ابدي يف بعض املاضي املاهوي ، و الفاعلون بوصفهم حاملي الهوية 
هم صانعوها بالوقت نفسه ... فالهويات هي تعريفات نطلقها على 
طرق حياة و ممارسات و وضعيات و مرجعيات مختلفة ، لذلك تشهد 
حتوالت جديدة و دائمة يجد األفراد أنفسهم فيها ، و هو ما يضطرهم 
إلى التكيف معها  ، و ذلك وفق جدليات الوعي و التفكك و إعادة 
الهوية  عناصر  بني  السلب  جدل  من  للخروج  و   . اإلنتاج  و  البناء 
و  لغتنا ،  العربية  أن  نقول    التركيب و اجلمع  الدخول يف جدل  و 
االمازيغية لساننا ، و اإلسالم ديننا و اجلزائر تسع اجلميع عربي و 
أمازيغي ، فقدر عناصر هويتنا أن تتكامل ، أما إذكاء الصراع بينها 

فال يخدم أي طرف .
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قلق في الهوية 

جدل السلب بين أطروحة الجزائر الجزائرية 
وأطروحة الجزائر العربية اإلسالمية

الجزء  الثاني 
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الّسفر على  سم  الرَّ ُمضاعفة  على   احتجاًجا 

االحِتجاجــاُت َتغلـــق َمعبـــر أم الّطبــــول 
 أغلَق، أمس الّسبت، محتجون بوالية الطارف املعبر احلدودي »أم الطبول«، ، 

 مّرًة أخرى؛ رفضا منهم رفَع الرسم على السفر إلى 1000دج، وهو الّرسم الذي دخل
 .حيز التنفيذ مطلع العام اجلاري 2020

 وتداول مسافرون على مواقع التواصل االجتماعي، يوم أمس، صوَر توّثق إقدام 
 مواطنني على غلق املعبر املذكور احتجاجا على رفع قيمة ضريبة العبور إلى تونس.
 وكانت عدة معابر برية باجتاه تونس قد شهدت على مستواها احتجاجات يف األسابيع
على باملتاريس احتجاجا  بالطارف  طريق املعابر احلدودية  غلق  غرار  على   املنصرمة، 
 رفع ضريبة السفر املقدرة بـ1000 دينار، بعد أن كانت 500 دينار؛ ما شّكل وقوف

.املركبات يف طوابيَر طويلة
تطبيق  يف  رسميا  ُشِرع   ،2020 اجلديد  العام  مطلع  مع  أنه،  بالذكر   واجلدير 

العابرين اجلزائريني  املسافرين  على  احلدودية  البرية  املعابر  عبر جميع  السفر   ضريبة 
 للحدود بًرا بدفع ضريبة 1000دج بدال عن 500 دج، وذلك حسب ما جاء يف نص
سّن والذي  بغرفتيه  البرملان  عليه  صادق  الذي   ،2020 لسنة  املالية  قانون   مشروع 
 ارتفاعات طفيفة يف الضرائب والرسوم، واستحدث رسما جديدا على السيارات؛ إذ
 صادق نواب البرملان على اقتراح رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو اجلماعية
 املسلمة للمقيمني للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر بّرا أو

.عبر السكك احلديدية

بلسان: رياض هويلي

الَواِقع ُمّر!

48 ساعة  خالَل 

إرهـاب الطرقـات يقتل إرهـاب الطرقـات يقتل 1212 شخصا  شخصا 

 استرَجع مسدًسا رّشاشا

الجيُش يوقف عنصَري دعم 
للجماعــات اإلرهابيـــة 

 استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، مسدسا رشاشا 
 من نوع »كالشنيكوف« و3 مخازن وكمية من الذخيرة، وذلك على إثر تسليم

 اإلرهابي املسمى »منصوري الطيب«، املكنى »طارق« نفسه للسلطات العسكرية
.بتمنراست، اخلميس املنقضي

 يف السياق نفسه، وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت مفارز للجيش
 الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات اإلرهابية بكل من غليزان وسكيكدة،

.فيما مت اكتشاف مخبأين لإلرهابيني وتدمير قنبلة تقليدية الصنع باجللفة
.رحمة ع

 48 تدخال خالل  املدنية 6242  احلماية  وحداُت   سّجلت 
إثر وذلك  الوطن،  من  مختلفة  مناطق  عــدة  األخيرة، يف   ساعة 
36 وإصابة  شخصا   12 مقتل  يف  تسببت  مرور  حادث   14  وقوع 

.آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة
 يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية متنراست 

سيارة انحراف  إثر  بجروح،  آخرين   03 وإصابة   بهالك شخصني 
 نفعية وانقالبها على بعد 90 كلم باجتاه عني قزام. وعليه، تكفل

 .أعوان احلماية املدنية بالضحايا ونقلوهم إلى املستشفى احمللي
تقدمي  أجل  من  املدنية  احلماية  مصالح  وتدخلت   هذا، 

أكسيد أحادي  بغاز  تسّمموا  أشخاص   10 لـ  األولية   اإلسعافات 

 وغاز املدينة داخل مساكنهم يف كل من واليات (co) الكربون
املدنية احلماية  أعوان  تكفل  وعليه،  وبشار.  والبويرة  وباتنة   قاملة 

 .بالضحايا يف مكان احلادث قبل حتويلهم إلى املراكز الصحية
من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  أخرى،  جهة   ومن 

 أجل إطفاء 14 حريقا بكل من والية سكيكدة، ميلة، سطيف،
 مسيلة، تيبازة، عني الدفلى، الشلف، غليزان، سيدي بلعباس،
 مستغامن ومتنراست. يذكر أن املصالح ذاتها سجلت مقتل شخص
 إثر حريق شب داخل مسكنه الكائن بحي املسمى »احملطة الثانية«

.املوجود ببلدية غليزان
 رحمة عمار

ف سليم

ملسيلة  ا

هالُك كهل في حادث َسير بعين الَملح
 تسبب حادث سير وقع مبخرج بلدّية عني امللح جنوب غربي والية املسيلة يف هالك شخص يبلغ 

 من العمر 58 سنة. يذكر أن احلادث متثل يف انقالب سيارة الضحية )نوع 404( بالطريق الوطني رقم
 70. وعليه، َنقلت مصالح احلماية املدنية الضحية إلى مستشفى عني امللح، وفتحت مصالح األمن

.حتقيقا ملعرفة مالبسات احلادث
صفاء كوثر بوعريسة

ُمستحقة غير  َمزّيٍة  ي  تلقِّ  بُتهمة 

 رئيــُس بلدّيــة الّدرعان
تحـت الرقابة القضائيـة

 أمر قاضي التحقيق لدى 
 محكمة القالة بوضع »مير«

 الدرعان حتت التزامات الرقابة
 القضائية، بتهمة تلقي َمزّية

 غير مستحقة من أحد املتعاملني
.اخلواص

 القضية التي رفعها أحد 
 املتعاملني االقتصاديني ضد

 »املير« تتعّلق بتمويل فريق شباب
 الدرعان مببالغ لم ُتودع يف حساب
 اجلمعية الرياضية؛ األمر الذي
.يخالف التشريع املعمول به

 وتأتي هذه القضية بعد
 سلسلة من املتابعات القضائية طالت »أميار« الطارف، التي وضعت كال من

 رؤساء بلديات السوارخ والطارف وعني العسل، وأخيرا الدرعان، حتت التزامات
 الرقابة القضائية، وتوقيف كلٍّ من رئيسي بلديتي السوارخ وعني العسل عن
 مهامهما من طرف والي الوالية، يف انتظار مثول »أميار« آخرين أمام قاضي

 التحقيق بعد حتويل ملفاتهم من الضبطية القضائية إلى مكتب النائب العام لدى
.مجلس قضاء الطارف

محمد الرشيد قوبع

 َيفتِخر األمريكّيون بكوّنهُم 
ا  الُقّوَة األولى يف العالم، ِعلمّيً

وعسكرّيا، وأّل أحَد يصُمد 
أمام آلِتهم  التي َجعلت من 

دولِة أمريكا ُشرطَي العالم؛ 
حو، يفتخُر  وعلى هذا النَّ
البِريطانّيون بالنضباِط 

زاِنهم  والّصرامِة الّلذين ُييِّ
عوب، وجعال  عن باقي الشُّ

من بريطانيا منوذًجا 
للعدالة والّتعايش. أّما 
الِفرنسّيون، فتجُدهم 

َيفتِخرون بشعارات 
اجُلمهورّية الِفرنسّية التي 

تلمُسها يف شوارع امُلدن 
وساحِتها، »احلرية واألخوة 

واملساواة«؛ شعاراٌت تعِكُس 
- برأِيهم - ُهوّيَة وثقافَة 

شعٍب يتمّيُز عن غيره من 
عوب. الشُّ

وا،  ينُيون الذين ظَلّ  الصِّ
إلى زمٍن غيَر بعيد، ِضمنَّ 
الّدول األقل منًوا وتطوًرا، 

يفتخرون -اآلن - بأّنهم 
شعٌب ل ُيؤمن باملستحيل؛ 

شعٌب يبِني مستشفًى 
عمالًقا يف أقلَّ من أسبوع! 
شعٌب يحتلُّ العالَم شرًقا 

وغرًبا بسلع تناُفسّية؛ شعٌب 
ع ويزرع، إلى  يخترع وُيصنِّ

درجٍة صّرَح أحُد قادِة دولة 
الّصني الّشعبية بأل أحَد 

يكُنه قهَر هذا الّشعب 
الَعظيم!

 هكذا تتصّرُف الُبلدان التي 
ا؛ فهي  متِلُك مشروعا وطنّيً

تغرُس يف شعوِبها شعوَر 
الفتخار بالنتماِء أوًل، 

فوِق ثانًيا، لَترتقي إلى  وبالتَّ
درجة األفَضلّية!

  يف جزاِئرنا الَعظيمة 
َتاريخًيا، الَعميقة حضارًيا، 

الكبيرة ُجغرافّيا، الَغنّية 
بثرواتها، الَبهّية بُحسِنها، 
ُة وامَلسكَنة،  َسكنتنا امَلذلَّ

ونّيُة.  وحاصرتنا الدُّ
نعم! فكيف ُيِكنك أن 

ُتقِنع ُمواِطنني جزائريني 
ينتِظُرون سكناِتهم منذ 

عشريَن سنٍة بأّنهم ينتمون 
إلى ّشعٍب َعظيم، وهم يروَن 
مستشفًى ُيبنى يف أقّل من 

عشرة أيام؟!
 كيف ُيكنك أن ُتقِنع 

َشبابنا بأّن احلياَة يف الغرب 
جحيٌم، وهي هنا نعيٌم! كيف 

ُيكنَك أن ُتقِنعهم بأّنهم 
سُيحاَصرون ُهناك باإلقصاء 

والَتهميِش وغياب َمظاهر 
احلياِة الَكرية؟!

كيَف ُتقنع الّناس بأّننا 
األفضل وُمستشفياُتنا 

أطالٌل، ولعّل الدعوات التي 
يرفُعها الّضعفاُء طلبا للعالج 
يف تركيا وتونس خيُر دليٍل 

حة  على إفالس منظومة الصِّ
عندنا!

 أقوُل هذا الَكالم مبرارٍة، 
ولسُت أريُد به إحباَط 

معنوّياِت الّشعب، ول تعكيَر 
مزاج احَلاكم، وإمّنا أردُت 

به الّتنبيَه إلى أّننا يف قعٍر 
مظلم، ويلزُمنا بذُل جهٍد 

جّبار لالرتقاء. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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