
 ُمحتّجـون يغلقـون بلدّيــة
السـل  العلمـة  بعنابة بالسَّ

 أقدَم ُمحتجون، أمس 
 األحد، على غلق
 مقر بلدية الَعلمة
 بعنابة بالّسالسل؛

 احتجاجا منهم على
 عدم االلتزام بالوعود

 امُلدرجة يف امَلضر
 امُلرفق بتاريخ 28 أوت
 2019،  والذي تضمَن
 ثالث نقاط تخص:

 تهيئة حي 35 سكنا ريفيا وحصة 250 سكنا اجتماعيا والعمل على متكني
.البلدية من حصة معتبرة من برنامج السكن الريفي

 وحسب املتجني، فإن جميع االلتزمات التي مت االتفاق عليها خالل وتضمنها
.امَلضُر املشار إليه أعاله لم ُتلبَّ

السنة 01 - العدد 102 -االثنني 09 جمادى  الثانية1441  هـ  - 03 فيفري2020م 24 صفحة         20دج

03
تطابُق وُجهات َنظر اجلزائٍر وتونس حوَل ليبيا. . تّبون: 

 الجزائر تودُع  150 مليون دوالر
 فـي البنــك المركـزي التونسي

آالُف العّمال ُمهّددون بالَبطالة. .األفسيو

8 َمصانـــــع للّتجهيــــــزات 
الكهرومنزلية على حافة اإلفالس!

 دقَّ منتدى رؤساء  
 املؤسسات »األفسيو«
 ناقوس اخلطر،  الذي
 يحدق مبا ال يقل عن

 8 مؤسسات خاصة
 بالتجهيزات الكهرومنزلية،

 جّراء الصعوبات
 املالية التي تعاني منها

 الشركات العمومية
 واخلاصة يف قطاع تركيب
 التجهيزات الكهرومنزلية

.واإللكترونية 08
 إليزي

دون  أساتـذٌة ُمهـدَّ
 بالمــوت ردمـا
بالدبـــــداب

09
 ُرِصدت إلجناز مشاريَع تنموية 

 مليار سنتيم 270
 َحبيســـــة أدراج
بلديــة الــوادي

09
 متنراست

 أرملة تصارع الَمرض
 والفقــر تستنجــُد
بالَمسؤوليــــــن

03

قبـوٌر غيـر آمنـة! قبـوٌر غيـر آمنـة! 

05-04

03

  محاكمـة ثانّيـة للّسعيـد، تـوفيـق وَطرطاق وحنـونمحاكمـة ثانّيـة للّسعيـد، تـوفيـق وَطرطاق وحنـون
 أّكدت تقاريٌر إعالمّية أن جلسة االستئناف يف قضية السعيد بوتفليقة والفريق املتقاعد محمد مدين - املدعو توفيق - واجلنرال بشير طرطاق،

.واألمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون،  ُبرمجت يوَم األحد املقبل املوافق لـ 9 فيفري اجلاري

 جمال شرفي: غياُب الّرقابة سّبب الكوارث الُمسّجلة في الّسكنات

األلعاب العربية النسوّية لألندّية األلعاب العربية النسوّية لألندّية 20202020  11

بوداود: القانون ال ُيلزم الخواَص بالعودة إلى َمكاتب الدراسات

الجزائُر في الشارقةالجزائُر في الشارقة
بخمـس رياضـــاتبخمـس رياضـــات  

 أّكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس األحد، أن هناك تطابقا يف 
 وجهات النظر بني اجلزائر وتونس على كل امُلستويات، على رأسها امِللّف الّليبي.
.فيما كشف عن قرار وضع 150 مليوَن دوالر يف البنك املركزي الّتونسي كضمان

ُبرمَجت  األحَد امُلقبل

)L.S.P(سكناُت عدل واالجتماعي و

  تشارك اجلزائر بخمسة أندية يف خمس رياضاتتشارك اجلزائر بخمسة أندية يف خمس رياضات
  من أصل تسع خالل النسخة اخلامسة لدورة األلعابمن أصل تسع خالل النسخة اخلامسة لدورة األلعاب

  العربية النسوية لألندية التي تنظمها مؤسسة الشارقةالعربية النسوية لألندية التي تنظمها مؤسسة الشارقة
  لرياضة املرأة بإمارة الشارقة )االمارات العربية املتحدة(لرياضة املرأة بإمارة الشارقة )االمارات العربية املتحدة(

  من من 22 الى  الى 1212 فبراير مبشاركة منتظرة ل فبراير مبشاركة منتظرة ل7474 ناديا ناديا
  عربيا من عربيا من 1515 دولة. حسب ما علم من اللجنة االوملبية دولة. حسب ما علم من اللجنة االوملبية

  والرياضية اجلزائرية التي تشرف على ترتيبات مشاركةوالرياضية اجلزائرية التي تشرف على ترتيبات مشاركة
..الوفد اجلزائريالوفد اجلزائري



02
أخبار السياسة

حي فيما أخضعت الَعمالُة الّصينّية للَحجر الصِّ

إقالُع طائـرة جزائرّية إلجالء 
الّرعايا المقيميـن بووهـان
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دعوا املسؤولني لفتح باب احِلوار

عائالُت الحّراقة تعتصم أمام وزارة الَخارجّية

صفية نسناس

الطائرة  بأن  اجلمهورية  لرئاسة  بيان  وأفاد   
املغادرة حملت معها ِهبة من اجلزائر ملساعدة 
السلطات احمللية الصينية على مواجهة انتشار 
مقاطعة  يف  اجلديد  كورونا  فيروس  حمى 
هوباي، وتتألف هذه الهبة من 500 ألف قناع 
ثالثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 

ألف قفاز.
للوقاية  العام  املدير  أكد  اإلطار،  هذا  ويف   
وترقية الصحة الدكتور جمال فورار أن الطائرة 
تقّل على متنها طاقما طبيا متخصصا سيرافق 
مبقاطعة ووهان  املقيمني   36 الـ  اجلزائريني 
ما  والتي  كورونا،  فيروس  بها  تفشى  التي 
إلى  انتشاره  لتفادي  تامة  عزلة  حتت  تزال 
الصحة  وزارة  اتخذت  كما  املقاطعات،  بقية 
إجراءات  املستشفيات  وإصالح  والسكان 

خالل  من  الفيروس،  من  للوقاية  احترازية 
مستوى  على  حرارية  كاميرات  تنصيب 
القادمني  املسافرين  ملراقبة  الرئيسية  املطارات 
من مطارات الدوحة والبقاع املقدسة والقاهرة 
بالنسبة  عبور  مطارات  وهي  ودبي  واسطنبول 
الوزارة  وهيأت  باجلزائر،  العاملني  للصينيني 
الطلبة  هؤالء  الستقبال  خاصة  مصالح 
يف  املتخصصة  االستشفائية  باملؤسسة 
بالقطار  فليسي«  »الهادي  املعدية  األمراض 
بالعاصمة، حيث سيسهر على إقامتهم بهذه 
يوما   14 ملدة  متخصص  طبي  فريق  املؤسسة 
فيها اجلسم  يحتضن  التي  الفترة  وهي  كاملة 
الفيروس قبل ظهور أعراض اإلصابة، حماية 

لصحتهم وصحة املواطنني.
التدابير  إطار  ويف  أخرى،  جهة  ومن 
النفطية  املجمعات  منعت  االحترازية، 
غرار  على  اجلزائري،  باجلنوب  الناشطة 
»برِتش بيتروليوم« و«توتال« والشركة العمومية 

من  الصينيني  العمال  »سوناطراك«،  للنفط 
فترة  خالل  بلدهم  نحو  احلياة  قواعد  مغادرة 
الدقيق  الفحص  تشديد  مت  كما  عطلتهم، 
للعمال الصينيني أو أولئك الذين يتنقلون عبر 
قبل  من  املصنفة  املناطق  إلى  جوية  رحالت 

منظمة الطيران املدني بـ »اخلطرة«.
النفطية  اآلبار  يف  الصينيون  العمال  وليس 
وحدهم من تشملهم هذه اإلجراءات، حيث 
ملراقبة  فريقا طبيا  السلطات اجلزائرية  جندت 
مجمعات  يف  للعمال  الصحّية  التطّورات 
صينية ناشطة يف قطاع االتصاالت، السيما 
ويسهر  و«زاد.تي.أو«،  »هواوي«  شركتي 
الفريق الطبي على مراقبة روتينية لوضعيتهم، 
الـ 50 باملائة من  ويشكل الصينيون ما يناهز 
يزيد  بعدد  باجلزائر،  العاملني  األجانب  عدد 
قطاعات  يف  يشتغلون  عامل،  ألف   13 عن 
والسدود  واملياه  العمومية  واألشغال  البناء 

واالستكشافات النفطية.

صفية نسناس
وأوضح ممثل أهالي احلراقة القابعني بالسجون 
»أخبار  معه  أجرته  اتصال  يف  التونسية، 
اعتصامهم  بتطويق  تفاجؤوا  أنهم  الوطن«، 
لهم  أكدوا  أنهم  غير  األمن  قوات  قبل  من 

نظر  للفت  ويرمي  سلمي  احتجاجهم  أن 
جراء  األهالي  هؤالء  يعانيه  ملا  السلطات 
فقدانهم أقربائهم، الذين حاولوا الوصول إلى 
لهم،  أفضل  واقع  عن  بحثا  األخرى  الضفة 
مشيرين إلى أنهم يأملون يف أن يتم فتح باب 
احلوار معهم لطرح انشغاالتهم لدى مسؤولي 

بالكشف  يتعلق  ما  خاصة  اخلارجية،  وزارة 
طي  يف  تزال  ما  ملف   900 مصير  عن 
الكتمان منذ 2008 إلى غاية يومنا، بعد أن 
التي رفضت حتى  »العصابة«  بهم  تالعبت 
الرد على مراسالتهم العديدة واملتكررة، على 

حّد تعبيرهم.

أقلعت، فجر يوم أمس األحد، طائرة جزائرية باجتاه الصني إلجالء الرعايا اجلزائريني أقلعت، فجر يوم أمس األحد، طائرة جزائرية باجتاه الصني إلجالء الرعايا اجلزائريني 
املقيمني مبدينة ووهان وعددهم املقيمني مبدينة ووهان وعددهم 3636 شخصا أغلبهم طلبة، باإلضافة إلى إجالء  شخصا أغلبهم طلبة، باإلضافة إلى إجالء 1010 رعايا  رعايا 

تونسيني وطلبة ليبيني بطلب من السلطات الليبية.تونسيني وطلبة ليبيني بطلب من السلطات الليبية.

نحو مقر الوزارة نهاَية الّشهر اجلاري

أساتذُة االبتدائي َيدعون 
لتنظيـم مسيرة وطنيـة 

تشّل تنسيقية أساتذة التعليم االبتدائي املدارس اليوم اإلثنني، مع 
تأكيدها على تنظيم عدة وقفات احتجاجية من أمام مقر مديريات 
التربية، داعية الوصاية لفتح باب احلوار خاصة وأنها حتضر ملسيرة 

وطنية إلى مقر الوزارة نهاية شهر فيفري احلالي.

صفية  نسناس
وأشارت التنسيقية، يف بيان لها نشرته على 
أنه نظرا  إلى  الفايس بوك"،   " صفحتها مبوقع 
منعرجا  عرفت  والتي  األخيرة  للمستجدات 
التربية  مديريات  منسقو  اجتمع  خطيرا، 
يوم  اجلزائر  وغربي  ووسط  شرقي  الثالثة 
أبرزها  نقاط،  عدة  لدراسة  املنصرم  السبت 
مدرسة  أساتذة  له  تعرض  الذي  التعسف 
ومستجدات  البنيان،  بعني  تبسي  العربي 
واالستجابة  التجاوب  حيث  من  اإلضراب 
وأمور  االحتجاجية  احلركات  آفاق  وكذا 
تنظيم  يتم  أن  تقرر  حيث  أخرى،  تنظيمية 

من  األربعاء  )يوم  فقط  واحد  ليوم  إضراب 
أيام،  الثالث  إضراب  (عوض  أسبوع  كل 
األسبوع  هذا  استثناء   « تنظيمه  سيتم  كما 
اليوم االثنني مع وقفة احتجاجية صبيحة   -
غرب  اجلزائر  التربية  مديرية  أمام  من  اليوم 
العربي  مدرسة  أساتذة  مع  تضامنا  بالشراقة 
أجل  من  العمل  إلى  باإلضافة  تبسي، 
التربية  وزارة  مقر  إلى  الوطنية  املسيرة  إجناح 
نهاية شهر فيفري احلالي. ودعت التنسيقية 
أساتذة األطوار التعليمية األخرى، على غرار 
املتوسط والثانوي، ملساندتهم والوقوف معهم 
ملا  وفقا  إلى مطالبهم كاملة  لغاية االستجابة 

رفعوه للوزارة منذ شهر أكتوبر الفارط.

لتفعيِل دور اجَلماعات اإلقليمّية يف الَتنمية

دخينيســة يدُعـــو إلدراج 
بــاب خــاص بالالمركزية 
فــي التعديــل الدستــوري

قال أحمد دخينيسة األستاذ باملدرسة العليا لإلدارة واملختص يف القانون 
الدستوري إنه من األسس الواجب اعتمادها لتحقيق الدميقراطية 

التشاركية اعتماد الالمركزية والالتركيز، كآليتني متفاعلتني لتحقيق 
مقاربة احلكامة اجليدة، داعيا إلى تضمني الدستور مجموعة من املبادئ 

منها دسترة مبدأ التفريع وقاعدة التضامن وإقرار مبدأ التعاون بني 
اجلماعات اإلقليمية وحرية التعاون بني الواليات والبلديات ودسترة 

االستقاللية املالية وعقلنة إعانات الدولة.

صفية. ن
يوم  ضيفا  نزوله  لدى  دخينيسة،  واعتبر 
أن  األولى  اإلذاعية  القناة  على  أمس 
احلالي  الدستور  يف  املوجودة  األحكام 
ملبدأ  القوية  النظرة  تعطي  وال  مبعثرة 
الذي   76 دستور  باستثناء  الالمركزية، 
تضمن عدة أحكام، غير أن الدساتير التي 
تلته تبقى محدودة، وال تعطي الضمانات 
يجب  الالمركزية  أن  اعتبار  على  الكافية 
التنمية  مجال  يف  كبيرا  بعدا  تكتسب  أن 
مقترحا  اإلقليم،  مستوى  على  وممارستها 
إدراجها يف قانون عضوي مثلما هو معمول 
طريق  عن  وتطبيقها  الدول  بعض  يف  به 
مبدأ التفريع واحلكامة، مضيفا أن التعديل 
الدستوري سيسمح بإعطاء ضمانات أكثر 
عموما  باالستقاللية  ترتبط  لالمركزية 
اجلباية  وإصالح  االختصاصات  ونقل 
النص  أن  مؤكدا  املالية،  واالستقاللية 
مالية  إمكانات  إعطاء  يتضمن  أن  يجب 

واجلماعات  الدولة  بني  عقد  ووضع  كافية 
اإلقليمية فيما يتعلق باإلعانات.

واقع  تشخيص  أن  املتحدث  أبرز  كما 
نسجل  جعلنا  اإلقليمية  اجلماعات 
غياب  بسبب  والقصور  النقص  بعض 
رصدها  مت  التي  األموال  وهدر  الفعالية، 
الفساد،  إلى جانب ظاهرة  املجال  يف هذا 
السياسات  فعالية  عدم  مرده  ذلك  وكل 
اإلقليمي وضعف  املستوى  على  العمومية 
تقوية  من  البد  ولذلك  احملليني،  الفاعلني 
هذا املستوى اإلقليمي الالمركزي يف إطار 
الفاعلني  كل  تضم  فعالة  جديدة  حوكمة 
املدني  املجتمع  وفعاليات  االقتصاديني 

للذهاب نحو مرحلة جديدة.
الدستوري  القانون  يف  املختص   ودعا 
لرسملة  وطنية  ندوة  تنظيم  ضرورة  إلى 
املستوى  على  وتعميمها  التجارب  كل 
الدستوري  التعديل  أن  مؤكدا  اإلقليمي، 
سيخلق منظومة منسجمة بني كل الفاعلني 

لتحقيق الفعالية والتنمية املستدامة.

 نظم نحو 100 شخص من أهالي املفقودين واحلراقة القابعني بالسجون التونسية وبعدد من سجون الدول 
األوربية، يوم أمس، اعتصاما من أمام مقر وزارة اخلارجية منذ ساعات الصباح األولى، ملناشدة املسؤولني التدخل 

السترجاع هؤالء الشباب الذين ذهبوا للبحث عن أمل يف الضفة األخرى.



آالف العمال مهّددون بالبطالة. .األفسيو:
8 مصانع للتجهيزات الكهرومنزلية

 على حافة اإلفالس

دق املنتدى الوطني للمؤسسات األفسيو ناقوس اخلطر، الذي يحدق مبا ال يقل 
منها  تعاني  التي  الصعوبات  جراء  الكهرومنزلية  التجهيزات  يف  مؤسسات   8 عن 
الشركات العمومية واخلاصة يف قطاع تركيب التجهيزات الكهرومنزلية واإللكترونية 
إليكترونيك«،  على غرار: شركة »أونيام« و«كوندور« و«براندت« و«إيريس« و«بيا 

»ساكومي تومسون«، »جيون«، وستار اليت.
الوطنية أحالت عمالها على  املؤسسات  العديد من  بيان األفسيو أن  وجاء يف 
التي تعانيها  التقنية وأخرى اضطرت لتسريحهم، موضحني أن الصعوبات  العطلة 
التي  الغيار  قطع  استيراد  تراخيص  وجتميد  وقف  بسبب  جاءت  املؤسسات  هذه 
تندرج يف تصنيع هذه األجهزة املنزلية والهواتف احملمولة، إذ مت سن شروط جديدة 
للمنتجني. باملوازاة مع ذلك، أكد البيان أن املستوردين يجلبون جتهيزات من اخلارج 
يف الوقت الذي تعاني فيه املصانع احمللية وهو الشيء الذي يشجع االستيراد على 
الالزمة بصورة  اتخاذ اإلجراءات  إلى ضرورة  املنتوج احمللي. ودعا األفسيو  حساب 

استعجاليه من أجل إنقاذ هذه املصانع واآلالف من مناصب الشغل.
رحمة عمار

خالل  اجلمهورية،  رئيس  وأعلن 
التي  احملادثات  تلت  صحفية  ندوة 
جمعته بالرئيس التونسي قيس سعيد، 
التامة  املساعدة  لتقدمي  اجلزائر  استعداد 
مرحلة  تعيش  التي  تونس  للشقيقة 
عن  كاشفا  واقتصاديا،  ماديا  صعبة 
دوالر يف  مليون   150 لوضع  قرار  »اتخاذ 
مع  كضمان،  التونسي  املركزي  البنك 
للتموين  بالنسبة  الدفع  تيسير  مواصلة 
بالغاز واحملروقات نظرا لصعوبات الدفع، 
وذلك ريثما تتجاوز الشقيقة تونس هذه 

الصعوبات«.
الليبي  امللف  »حل  أن  تبون  وأبرز 
مؤكدا  ليبي-ليبي«،  يكون  أن  ينبغي 
هو  ما  ليبيا عن كل  »إبعاد  على ضرورة 
السالح«.  تدفق  ومنع  عنها،  أجنبي 
تونس  تكون  أن  ضرورة  على  وأبرز 
الليبية،  لألزمة  احلل«  »بداية  واجلزائر 
من خالل »عقد لقاءات مع كل الليبيني 
وكل القبائل الليبية، إما يف تونس أو يف 
مرحلة  يف  االنطالق  أجل  من  اجلزائر، 
تؤدي  جديدة  مؤسسات  لبناء  جديدة 
إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة 

للدولة الليبية الدميقراطي بشرط أن يقبل 
هذا االقتراح من طرف األمم املتحدة«.

كان  اللقاء  أن  تبون  الرئيس  وأبرز 
القضية  إلى آخر تطورات  للتطرق  فرصة 
التام«  »التطابق  مبرزا  الفلسطينية، 
أساس  على  املبني  البلدين  موقف  بني 
بالدولة  والتمسك  القرن  صفقة  »رفض 
سنة  حدود  يف  املستقلة  الفلسطينية 

1967 وعاصمتها القدس الشريف«.
إن  تبون  قال  ثانية،  جهة  من 
تفعيل  مع  ستستمر  اإلرهاب  »مكافحة 
على  اإلرهاب  حملاربة  اآلليات  كل 
واستقرار  »أمن  أن  إلى  احلدود«، مشيرا 

تونس من أمن واستقرار اجلزائر«.
هذا  يف  تبون،  الرئيس  وأعلن 
تونس  إلى  له  مرتقبة  زيارة  عن  اإلطار، 
التونسية  احلكومة  تعيني  يتم  »ريثما 
اجلديدة«، حيث سيكون مرفوقا بـ »وفد 
حكومي هام وذلك بهدف التطرق لكل 

امللفات التي تنتظر قرارات الرئيسني«.
اجلزائرية،  األنباء  وكالة  وحسب   
اجلانب  عن  احملادثات  هذه  يف  شارك 
رئاسة  ديوان  مدير  من  كل  اجلزائري 

والوزير  عيادي،  الدين  نور  اجلمهورية 
الرسمي  الناطق  لالتصال  املستشار 
محند  بلعيد  اجلمهورية،  لرئاسة 

أوسعيد.
اجلانب  عن  احملادثات  يف  وشارك 
للرئيس  املرافق  الوفد  أعضاء  التونسي 
احملادثات  هذه  وقد جرت  قيس سعيد. 
املصدر  حسب  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر 

ذاته.
هذا، ووصل الرئيس التونسي قيس 
أّول  يف  اجلزائر  إلى  األحد  أمس  سعّيد 
قبل  الرئاسة  توليه  منذ  له  رسمية  زيارة 
مباحثات  خاللها  يجري  أشهر،  ثالثة 
تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  الرئيس  مع 

تتناول خصوًصا الوضع يف ليبيا.
وأفاد التلفزيون اجلزائري بأن الرئيس 
يف  سعّيد  قيس  استقبال  يف  كان  تبون 
مطار هواري بومدين الدولي. وقد توجها 
بعد ذلك إلى مقام الشهيد لوضع إكليل 
من الزهور على نصب اجلندي املجهول.

وأج/ ق.و
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تطابق وجهات النظر بين الجزائر وتونس حول ليبيا. . تبون: 

الجزائُر تودع 150 مليون دوالر في الَبنك المركزي التونسي 

دوالر  مليار   1.7 وتونس  اجلزائر  بني  التجارية  املبادالت  بلغ حجم 
احملروقات  من  أغلبها  لتونس،   دوالر صادرات جزائرية  مليار   1.3 منها 
عن  عبارة  للجزائر  تونسية  صادرات  دوالر  مليون  و400  ومشتقاتها 

جتهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية.
وتسعى كل من تونس واجلزائر لتفعيل االتفاق التجاري التفاضلي 
 2014 والذي دخل حيز اخلدمة سنة   ،2008 الطرفني سنة  املوقع بني 

املتعاملني  يبلغ عدد  الطرفني حيث  من خالل توسيع االستثمارات بني 
االقتصاديني بتونس الّيوم 600 شركة أغلبها شركات صغيرة ومتوسطة، 
يف حني تنشط يف السوق التونسية 60 شركة جزائرية معظمها تشتغل يف 

قطاع النسيج واجللود.
عّمـــــار قـــردود

برمجت محكمة سيدي أمحمد، باجلزائر العاصمة،  قضية املدير 
العام األسبق لألمن الوطني وأبنائه للمحاكمة يوم 19 فيفري املقبل.

وحسب مصادر إعالمية، فإن املدير العام األسبق لألمن الوطني 
عبد الغني هامل متهم بالثراء الفاحش غير املشروع واستغالل النفوذ 

وإساءة استغالل الوظيفة.

وجتدر اإلشارة إلى أن عبد الغني هامل يوجد رهن احلبس املؤقت 
رفقة ثالثة من أبنائه، فيما استفادت ابنته من اإلفراج املؤقت، فيما مت 

وضع زوجته حتت الرقابة القضائية.
عّمـــــار قـــردود

 أكدت تقارير إعالمية أنه مت برمجة جلسة االستئناف يف قضية 
السعيد بوتفليقة والفريق املتقاعد محمد مدين املدعو توفيق واجلنرال 
بشير طرطاق، واألمينة العامة حلزب العمال، لويزة حنون يوم األحد 

املوافق لـ 9 فيفري اجلاري.

 ،2019 سبتمبر   25 يف  بالبليدة،  العسكرية  احملكمة  وأدانت 
الدولة  وسلطة  اجليش  سلطة  على  التآمر  بالتهمتي  األربعة  األطراف 

وقضت بـحبسهم 15 سنة سجنا نافذا. 
عّمـــــار قـــردود

 طالب النائب عن اجلالية نور الدين بلمداح رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
تبون بالتدخل ووضع مخطط استعجالي للشركة الوطنية للخطوط اجلوية،  يعيد 
من خالله هيكلتها لتصبح مؤسسة اقتصادية تدر أرباحا على اخلزينة العمومية 

وال تستنزفها.
ويف مراسلة وجهها النائب بلمداح إلى الرئيس تبون، قال فيها إن اجلالية 
فوق  وكأنها  تتصرف  بأنها  إدارة الشركة  متهما  اجلزائرية،  اجلوية  ضحية  تقع 
اجلمهورية وفوق كل حسيب أو رقيب ومصاريفها تساوي أو أكبر من مداخيلها 
وخدماتها جد رديئة، وأسعار تذاكرها جنونية وحتى تخفيضاتها يستفيد منها 

املقربون.
ووجه النائب باملجلس الشعبي الوطني اتهامات أخرى للخطوط اجلوية يف 
شكل تساؤالت، منها حتميل اخلزينة العمومية نفقات تصل ملائة مليون شهريا 

تخص فاتورة الهاتف احملمول إلطارات املؤسسة، وكذلك وجود ممثل لهذه الشركة 
باخلارج الذي له أجرة خيالية بالعملة الصعبة، وهو ال يعرف حتى إصدار تذاكر 
لتقوم  أجنبية  شركة  مع  بالتعاقد  عجزه  لتغطية  يلجأ  إنه  قائال  للزبائن،  السفر 
فقط  العمومية  اخلزينة  من  تقتطع  تذكرة،  كل  عن   20٪ مقابل  مكانه  بذلك 
لتأمني بقائه يف منصبه »وهذا حال الطبيب ممثل املؤسسة بجزيرة مايوركا وغيره 

كثير«، وفقا ملا أضاف بلمداح.
وشّدد بلمداح، يف السياق نفسه، على وجوب اتخاذ إجراءات حُتّفز اجلالية 
وأبناءهم على زيارة وطنهم وليس تنفيرهم، باإلضافة جللب السواح كبديل عن 

ريع النفط، واملساهمة يف بناء االقتصاد الوطني ومحاربة الفساد واحملسوبية.
صفية. ن

ع في 2008 تسعيان لتفعيل االتفاق التجاري التفاضلي الُموقَّ
1.7 مليار دوالر حجُم المبادالت التجارية »الجزائرية – التونسية« 

محاكمة عبد الغني هامل وأفراد عائلته يوم 19 فيفري الجاري 

السعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق وحنون معنيون 
جلسة االستئناف ُبرمجت األحَد المقبل

قال إّنها تستنزف أمواال طائلة من الخزينة العمومية 
النائب بلمداح يهاجم الجوية الجزائرية ويراسل تّبون

  أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس األحد، أن هناك تطابقا »تاما ومطلقا« في وجهات النظر بين 
الجزائر وتونس على كل المستويات، من بينها القضايا الجهوية والدولية وفي مقدمتها الملف الليبي.
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عيـــوُب عــدل بالَمدينــــة الَجديـدة ذراع عيـــوُب عــدل بالَمدينــــة الَجديـدة ذراع 
الّريـــش تجــر ناصـــري للبرلمـــــانالّريـــش تجــر ناصـــري للبرلمـــــان

تحفظات َثقيلة رفعها الُمستفيدون إلى الشركات الصينية لم تتلق رًدا

ف سليم
وأّكد النائب باملجلس الشعبي الوطني دايرة عبد الوهاب، 
من  تلّقاها  كثيرة  مراسالت  أن  الوطن«،  لـ«أخبار  أمس  يوم 
املستفيدين من سكنات عدل باملدينة اجلديدة ذراع الريش، ومت 
حتويلها إلى وزراء السكن السابقني لكنها بقيت دون رد. هذا، يف 
انتظار سؤال كتابي سيوجه هذا األسبوع لوزير السكن والعمران 
واملدينة اجلديد »كمال ناصري« حول شكاوى تشير إلى تسجيل 
غش يف عملية اإلجناز، منها مراسلة من إحدى املستفيدات من 
 718 )حصة  عنابة  عدل  سكنات  من  املسلمة  األخيرة  احلصة 
سكنا حي 2500 سكن بذراع الريش(، والتي أكدت فيها أنها 
تسلمت املفاتيح بتاريخ 15 أوت 2019، وسجلت عدم مطابقة 
كالنجارة  عديدة،  نقاط  إلى  بالنسبة  الشروط  لدفتر  سكنها 
غير  وبعضها  مكسورا  بعضها  وجدت  التي  األبواب  الداخلية، 
مطابق، كما وجدت دواليب املطبخ قدمية ومكسورة، ناهيك عن 
غير  األنابيب  وخروج  دخول  وفتحات  املطبخ  فتحات يف  وجود 
مهيئة، باإلضافة إلى تشطيب كارثي واألدهى واألمر أن جدران 
غرفة قاعة اجللوس والرواق شطبت بجبس من النوعية الرديئة. 
اآلجر  أن  تبينوا  فقد  باألشغال،  قاموا  الذين  للجيران  وبالنسبة 
ينزع بسهولة باأليدي وهو  أنه  تثبيته باجلبس والرمل أي  قد مت 
باألسمنت  تثبيته  أي عندما حاولوا  أيضا،  السيئة  النوعية  من 
لم يتماسك. وعليه، وجب شراء آجر جديد، هذا إضافة إلى 

أنهم رفعوا حتفظاتهم منذ  حتفظات عدة أخرى. وأكد املشتكون 
شهرين إلى مكتب الصينيني يف املوقع لكي يتم تصليحها، لكن 
العيوب،  تلك  تصلح  لم   - شهرين  منذ  أي   - هذا  يومنا  إلى 
ألن  إضراب  يف  بكونهم  احتجوا  الصينيني  العمال  أن  وذكروا 

وكالة عدل لم تسلمهم مستحقاتهم.
عدل  سكنات  يف  العيوب  موضوع  أن  بالذكر   واجلدير 
السلطات  إّن  حيث  عدة،  لسنوات  يعود  بل  اليوم،  وليد  ليس 
الوالئية فتحت يف سنة 2018 حتقيقا مستعجال يف قضية الغش 
يف إجناز سكنات عدل باملدينة اجلديدة ذراع الريش، عقب نشر 
بناء  الذي طال عملية  الغش  يفضح  فيديو  مستفيدين تسجيل 
السكن  مدير  تكليف   ) )حينها  مت  حيث  وتبليطها،  اجلدران 
مبتابعة القضية والتنقل إلى السكنات التي طالها الغش يف اإلجناز 
من أجل إعداد تقرير مفصل حول املوضوع وحتديد املسؤوليات، 

يف حال ثبوت ما تداوله املستفيدون آنذاك عبر الفيديو.
وكان مستفيدون من سكنات )عدل1( قد نشروا تسجيل 
فيديو عبر وسائل التواصل االجتماعي أثار ضجة كبيرة، يفضح 
باملدينة اجلديدة  التي تسلموها حديثا  الغش يف إجناز سكناتهم 
ذراع الريش، ويبنّي الغش يف بناء اجلدران الداخلية حيث قاموا 
والتي  بسهولة  اآلجر  حبات  ونزع  بأيديهم  اإلسمنت  بتفتيت 

ميكن أن تسقط على ساكنيها، حسب ما جاء يف الفيديو.

 فتحت مديرية السكن والعمران والمدينة، بوالية عنابة، تحقيقا في التحفظات المرفوعة من قبل المستفيدين من 
حصص سكنات عدل بذراع الريش بالمدينة الجديدة، المتعلقة بنوعية اإلنجاز والنقائص والعيوب الفنية والتقنية، التي 
قال مكتتبون إنهم سجلوها بالحصص السكنية الموزعة بهدف جرد التحفظات حول نوعية اإلنجاز واألجزاء المتضررة 

بالشقق التي أنجزت بعيدا عن المقاييس المعمول بها؛ كونها تفتقر إلى اإلتقان. 

ُشَقق ُسّلمت شهر أوت الماضي تحّولت قناَبل موقوتة

عدم مطابقة أنابيب الغاِز المعاييَر عدم مطابقة أنابيب الغاِز المعاييَر 
يتهـد يتهـد 21502150 عائلة بقسنطينة عائلة بقسنطينة

طال الغُش العديد السكنات في مختلف الصيغ السكنية بقسنطينة، سواء تعلق األمر بالغش في مواد 
البناء أو حتى الغش الذي يطال التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، وهي مشاكل بالجملة 

رصدتها »أخبار الوطن« في حديثها مع أحد الُمرّقين العقاريين بالوالية.

افتقاُر الّرقابِة وعدُم إشراف مكاتَب الّدراسات 

الِغّش.. عندما َتتحّوُل السكنات قبوًرا!الِغّش.. عندما َتتحّوُل السكنات قبوًرا!
يشهد قطاع السكن الكثير من النقائص والعيوب، األمر الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من جهة، 
والخزينة العمومية من جهة أخرى؛ فأشغال بناء السكنات بمختلف صيغها تعرف نوعية رديئة جًدا. 

خديجة بن دالي 
والسلطات  املرقني  بني  تقع  التي  املشاكل  بأن  صرح  الذي 
بالوالية - خصوصا ما تعلق منها مبشكل املستحقات  التنفيذية 
منهم  العديد  جتعل   - املاضية  السنوات  يف  بشدة  طرح  الذي 
يتعمدون الوقوع يف أخطاء يروح ضحيتها املواطن البسيط، الذي 
ينتظر لسنوات عديدة ويضحي بالنفيس من أجل احلصول على 

سكن يستقر به.
سكنات  يف  والغش  "البريكوالج"  سياسة  عن  وكمثال 
)صيغة  سكنا   2150 حي  نذكر  البعض،  يسميها  كما  املوت 
بوالية  منجلي  علي  اجلديدة  للمدينة  الغربية  بالتوسعة  عدل( 
ما  الغاز،  تسرب  من  احلي  هذا  يعاني سكان  قسنطينة، حيث 
التسرب  رقعة  اتساع  ويأتي  املختصة،  اجلهات  تدخل  استدعى 
بعد أن دق مكتتبون ناقوس اخلطر، حني أكدوا منتصف الشهر 
حال  يف  الغاز  قطع  من  متكنهم  عدم  مشكل  تسجيلهم  اجلاري 
وجود تسرب، ليخطروا مباشرة والي قسنطينة، الذي أمر بإرسال 
فريق مختص من سونلغاز، أجرى حينها التجارب وأكد خطورة 
استعمال الغاز ببعض العمارات بثالث مجمعات، هي: السابع 
يف  السابق  قسنطينة  والي  اعترف  وقد  هذا،  والرابع.  واخلامس 
إحدى تصريحاته باخلطأ املرتكب بعد منح سكنات غير مكتملة 
اإلجناز، والتي يروح ضحيتها املواطن، بحيث لم تقتصر فضائح 

جاهز  غير  سكن  تسليم  على  قسنطينة  بوالية  احمللية  السلطات 
من  العديد  صرح  أن  سبق  مثلما  جيدة،  غير  بطريقة  منجز  أو 
بالتوسعة  عدل(  )صيغة  سكنا   1250 حصة  من  املستفيدين 
واضحة  إجناز  عيوب  وجود  أكدوا  حني  منجلي،  بعلي  الغربية 
قسنطينة  والي  قيمته  هون من  الذي  األمر  وهو  الشقق،  ببعض 
السابق، ليكون الدور هذه املرة على مشكل تسرب الغاز بالعديد 
كارثة  يف  يتسبب  أن  كاد  الذي  املشكل  وهو  العمارات،  من 
حقيقية، حيث عاش السكان رعبا حقيقيا خالل األيام القليلة 
املاضية، حني سجلت العائالت التي انتقلت لسكناتها اجلديدة 
باملجمع  الواقعة  العمارات  بعشرات  الغاز  تسرب  املاضي  الشهر 

الرابع، وهو األمر الذي أكده فريق مختص من سونلغاز. 
يف  املسجل  التسرب  فإن  سونلغاز  مؤسسة  وحسب  هذا، 
عدة نقاط ناجت عن عدم مطابقة األنابيب املعايير املطلوبة، وكذا 
عدم توفر عدادات الغاز على القواطع اآللية، حيث تدخل أعوان 
اخللل  إصالح  على  والعمل  التسرب  مشكل  الحتواء  الصيانة 
لتفادي أي كارثة محتملة، فيما دعا العديد من املستفيدين من 
الشقق لعدم االنتقال لها قبل إمتام جميع أعمال الصيانة، بعد أن 
حتولت شققهم التي دفعوا ثمنها ماال وانتظارا لورشات أو قنابل 
موقوتة بفعل ما أسموه أشغال "البريكوالج"، التي مهما حاولت 
من  مشاكل  تبقى  فإنها  حدتها  من  التخفيف  احمللية  السلطات 

املفترض عدم طرحها وبهذا احلجم بتجمعات سكنية جديدة.

 َمبالغ باهظٌة وانتظار طويٌل للحصول على سكناِت "سيليكون"

ويرجع هذا اخللل والغش يف إجناز املشاريع إلى عدة عوامل 
على رأسها الغش يف استعمال مواد البناء ونوعية التجهيزات 
الضرورية من حنفيات وأنابيب املياه والغاز وأسالك الكهرباء 
وأبواب ونوافذ ونوع الصباغة وزجاج النوافذ واألبواب، كما أن 
القيام  إلى  السكان  يضطر  حيث  اجلدران  تطال  العيوب  هذه 

بأشغال جديدة لدعم تلك اجلدران.
ناهيك عن  وتتصّدع،  تتشّقق  ما  فهذه اجلدران سرعان 
املياه،  صرف  أنابيب  تركيب  يف  أخطاء  بسبب  املياه  تسّرب 
وقد أصبح من املألوف جًدا أن يقوم املواطن بأشغال لتحسني 
احلسبان،  يف  تكن  لم  إضافية  أمواال  يكلفه  ما  مسكنه 
ما  سرعان  الوطن  واليات  معظم  عبر  سكنات  عدة  فهناك 
نعاين  أن  يكفي  هذا  من  وللتأكد  البناء،  عيوب  فيها  تظهر 
املواقع السكنية اجلديدة يف مختلف أنحاء اجلزائر لنقف على 
البارزة  السمة  بات  الغش  أن  ُيبرز  الذي  املزري،  الوضع  هذا 
للسكنات اجلديدة دون أن يعي القائمون بعملية البناء خطورة 
املنازل  هذه  يسكنون  من  حياة  على  السيئ  وتأثيره  هذا  مثل 
التي أضحت مبثابة قبور فعلية، مع العلم أن اجلزائريني يطلقون 
على السكنات بـــ«قبور احلياة«، يحدث هذا يف غياب املراقبة 
من  والتأكد  استالمها  على  املوافقة  قبل  للمشاريع  التقنية 

مطابقتها ملا جاء يف االتفاق املبرم. 

الوزارُة األوَلى تأمر بفتِح تحقيٍق 
َعاجل في الغّش الذي طاَل الّسكنات 
أمر الوزير األول عبد العزيز جراد بفتح حتقيقات معمقة 
يف األحياء السكنية اجلديدة التي سلمت للمواطنني، بالرغم 

من وجود عيوب خطيرة تهدد حياتهم.

وزير  كلف  األول  الوزير  أن  األولى  للوزارة  بيان  وأكد 
السكن بفتح حتقيقات معمقة يف هذه الظاهرة، حيث جاء يف 
الظاهرة  التوافق،  العيوب وحاالت عدم  البيان »قد أصبحت 
أو اخلفية، سمة العديد من الـمساكن الـمستلمة والـمسلمة 
العيوب  هذه  متثله  ما  رغم  وذلك  منها،  الـمستفيدين  إلى 

والنقائص من أخطار على حياة شاغليها«.
يف  وجدت  التي  التصدعات  مثال  الوزارة  بيان  وقدم 
النعامة، وأحسن دليل  عمارات مسلمة بعني الصفراء والية 
على ذلك - على سبيل ما جاء يف البيان - هي التصدعات 
التي حدثت على مستوى حي 200 سكن عمومي إيجاري 

بعني الصفراء )والية النعامة(.

غشٌّ َمفضوح في إنجاز سكنات 
)عدل( و) أل. بي.   بي(  

كانت التشققات املسجلة على مستوى عمارات بوالية 
تسليمها  مت  والتي  املاضي،  ديسمبر  شهر  بداية  النعامة 
القطرة  ذاتها،  السنة  من  مارس  شهر  خالل  للمستفيدين 
واالحتيال  الغش  مظاهر  وأن  الكأس، السيما  أفاضت  التي 
برامج  يشرفون على  الذين  املقاولني  قبل بعض  املمارسة من 
السكن يف بالدنا ليست باجلديدة، وهنا ال بد من ذكر انهيار 
عمارات عن آخرها ببومرداس خالل الزلزال الذي هز املنطقة 
التابعة  بالعاشور  اإلجناز  طور  يف  عمارة  وانهيار   ،2003 يف 
أساساتها  هشاشة  تبني  بعدما   ،2016 يف  صحراوي  ملجمع 
وأن سقوطها كان بفعل عملية حفر عميقة على أحد جوانبها.
عمار قردود
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 أنهى املدير العام للوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره )عدل( مهام 
رئيس مشروع سكنات )عدل( عني املاحلة باجلزائر العاصمة ومسؤول مكتب 
الدراسات، باإلضافة إلى تغيير املشرف على الشركة املنجزة »املقاولون العرب« 

-شركة مصرية- وهذا عقب فضيحة الغش يف إجناز السكنات.
فبعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي تثبت الغش يف 
املديرية  بالعاصمة، مت فتح حتقيق على مستوى  املاحلة  سكنات )عدل( بعني 

العامة لـــ )عدل(، وقد أثبتت التحقيقات صحة ما مت تداوله يف الفيديوهات، 
ومت كشف تالعب وتقصير وإهمال كبير يف إجناز سكنات )عدل( بعني املاحلة، 
ما  وترميم كل  بالتكفل  العرب  املقاولون  وهي شركة  املنجزة  الشركة  إلزام  ومت 
سيتم تسجيله من حتفظات من قبل املصالح التقنية يف مدة ال تتجاوز 30 يوما 

على أقصى تقدير.
موفق رباح

فضيحة سكنات عدل عين المالحة 

إنهــاُء مهــام رئيــس الَمشـروع 
وإلـــزاُم الشركـة بالترميــم 

بسبِب الّسكنات المغشوشة

جـــّراد يأمـــُر بتوقيـف 
مديـر أوبيجـي النعامـة 

والتسيير  الترقية  ديوان  مدير  توقيف  مت 
العقاري »أوبيجي« بأدرار، وذلك بناًء على مدة 
اخلدمة التي قضاها املدير حينما كان على رأس 
مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية 
النعامة، والتي تزامنت مع فترة بناء السكنات 
وهي  النعامة،  بوالية  الصفراء  بعني  املغشوشة 
وجاء  مؤخًرا.  العام  الرأي  فجرت  التي  القضية 
وزارية،  حتقيق  جلنة  إرسال  خلفية  على  القرار 
ملعرفة  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  من  بأمر 

املسؤولني عن الغش يف السكنات.

ُمتابعات قضائّية ِضد 
الُمتورطين في الِغّش 

كمال  السابق  السكن  وزير  توعد   
بلجود باتخاذ إجراءات قانونية ضد املتورطني يف 
املؤسسات  أن  كاشًفا  مغشوشة،  سكنات  إجناز 

املقاوالتية ومكاتب الدراسات التي يثبت غشها 
بجودة  واإلخالل  عامة  بصفة  املشاريع  إجناز  يف 
السكنات، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها 
وإلغاء مستوى  القضائية  املتابعة  إلى حد  تصل 

التأهيل وتسليط عقوبات مختلفة.
وحّذر الوزير من التالعب والغش يف إجناز 
معايير  احترام  ضرورة  على  مشدًدا  السكنات، 
أنه أعطى تعليمات صارمة  اجلودة، حيث ذكر 
دوًرا  تلعب  أن  أجل  »، من  الدراسات  ملكاتب 
املشاريع »،  ومتابعة مختلف  مراقبة  حقيقًيا يف 
باإلضافة  اإلجناز.  بنوعية  التالعب  من  للحد 
جلان  إنشاء  إلى  بلجود  كمال  دعا  ذلك،  إلى 
للواليات  السكن  مدراء  إشراف  حتت  محلية 
مهمتها مراقبة جودة املشاريع، مع إعداد تقارير 

دورية.
موفق رباح

 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. 

عمار قردود
املكتتب  بني  الثقة  بإعادة  براح  طالب  و 
ملواد  املوازية  السوق  على  والقضاء  العقاري  واملرقي 
البناء، باإلضافة إلى استحداث الصندوق الوطني 
للسكن، كونه همزة وصل بني املرقيني واملكتتبني، 
مشاريع  بتمويل  تقوم  مؤسسة  استحداث  وكذا 
إلى السوق  املرقي  البناء حتى ال يلجأ  اإلجناز مبواد 

السوداء يف ظل تذبذب ولهيب أسعار السوق.
أو  األجنبية  الشركات  على  النار  براح  فتح  و 
بالتعاقد  اجلزائر  يف  تعمل  التي  اجلنسية  متعددة 
عن  األول  املسؤول  هي  إنها  وقال  احلكومة،  مع 
احلكومة  أن  إلى  مشيًرا  املغشوشة،  السكنات 
غير  شركات  إلى  السكنية  املشاريع  هذه  أوكلت 
مراقبني  غير  دراسات  ومكاتب  وملقاولني  معروفة 
أو متابعني، وكشف أن الشركات األجنبية املكلفة 
بإجناز السكنات تتعامل مع مكاتب دراسات وتوقع 
املطابقة  جلنة  رأي  انتظار  ودون  بياض  على  معها 

وفًقا ملا ينص عليه التشريع اجلزائري.
الكيل  بسياسة  وصفه  مما  براح  اشتكى  و 
املرقني  مع  احلكومة  بها  تتعامل  التي  مبكيالني 
أفضل  وعروضا  ُيقدمون خدمات  الذين  اجلزائريني 
السكنات  وحتى  األجانب،  نظرائهم  من  وأحسن 
التي ينجزونها أقل ثمًنا من تلك املقدمة من طرف 
األجانب.و كشف أنه »من غير املعقول أن تستقدم 
مواد  وحتى  العاملة  الصينية-مثاًل-اليد  الشركات 
كانت  ليت  ويا  بالدنا،  السكنات يف  البناء إلجناز 

مبقاييس جيدة«.
و دعا براح الوزارة الوصية إلى ضرورة تعديل 
العقاري  املرقي  واعتبار   ،11.04 رقم  القانون 
القرارات  جميع  يف  وإشراكه  أساسًيا  شريًكا 
»القانون  وهو  الوصاية.  تتخذها  التي  والقوانني 
الذي نطالب بتجميده حالًيا كونه يتضمن أحكاًما 
باملرقي  وتدفع  اجلزائرية  املؤسسة  ال تخدم طموح 

النشاط،  هذا  على  اإلقبال  عدم  إلى  اجلزائري 
وتفويت  وتشتيتها  القدرات  ضياع  إلى  أدى  مما 
شكل  يف  احترافية  مؤسسات  لبناء  الفرصة 
املنافسة  مواجهة  على  قادرة  وطنية  مجمعات 
بتعديل سعر  وطالب  اإلجناز«،  الوثبة يف  وحتقيق 
مليون   28 بــ  حالًيا  املسقف  للسكن  املربع  املتر 
سنتيم وهذا منذ سنة 2010، فيما املؤشرات يف 
السوق تغّيرت، ويوجد توجه اليوم العتماد قيمة 
400 - 450 مليون سنتيم.وحذر املتحدث من 

جلوء معظم املرقني العقاريني على املستوى الوطني 
إلى السوق السوداء لتمويل مشاريعهم السكنية، 
مؤكًدا أن نقص مواد البناء واملضاربة يتسببان يف 
رفع  السكنات.ُمعتبًرا أن  إجناز  طال  الذي  اخللل 
التحدي سيكون بتضافر جهود ما يقارب 8 آالف 
مرٍق عقاري يف اجلزائر، 5 آالف منهم مسجلون يف 
اجلدول الوطني. ويتوقع املتحدث أنه مبعدل إجناز 
ميكن  ترقوية  مقاولة  لكل  مسكن   100 إلى   50

إجناز من 4 إلى 8 آالف وحدة سنوًيا.

قال إّنهم رفعوا مقترحات للِجهات الَوصّية. . زياد براح:

الّشركــات األجَنبيـة في الجزائر 
الَمســؤول األول عــن الغــش 
أكد براح زياد المكلف باإلعالم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، في تصريح أدلى به لـــ«أخبار الوطن«، أن المنظمة 

قدمت مقترحات لوزارة السكن لتحسين عملية إنجاز السكنات وتفادي الغش واالحتيال الممنهج من طرف الشركات األجنبية المتعاقد 
معها وتنتظر حالًيا الرد الذي تأخر خاصة في ظل عدم االستقرار الذي تشهده الوزارة التي تعاقب على تسييرها عدد من الوزراء 

في ظرف زمني وجيز.

تكبِّد أمواال طاِئلة إلصالحها. . جمال شرفي:

غيـاب الرقابة سّبب الكوارث 
المسجلـة في إنجاز الّسكنات 

املعمارية  الهندسة  يف  الدولي  اخلبير  أما   
األعلى  العربي  املجلس  رئيس  شريف،  جمال 
الدولي  واخلبير  املدن  وتطوير  والعمران  للمعمار 
تصريح  يف  وصف  فقد  الدولي،  النقد  هيئة  لدى 
لــ«أخبار الوطن« النسيج العمراني وهندسة املدن 
يف اجلزائربـــ«الكارثية«؛ فال هي إسالمية وال هي 
بسبب  جزائرية  وال هي  فرنسية  هي  وال  عثمانية 
بأن  وأفاد  والتقييم،  املراقبة  مجال  عن  خروجها 
األموال التي تتكبدها الدولة لتصليح عيوب اإلجناز 
يف السكنات املسلمة معتبرة وكفيلة بإجناز سكنات 

جديدة أخرى.
وأوضح شريف أن الصور والفيديوهات امللتقطة 

من طرف املواطنني واملكتتبني، واملنتشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي تبني حجم وهول الكارثة 
فهناك  الوطن،  واليات  يف  املنتشرة  السكنات  بعض  عبر  املنجزة  جًدا  الرديئة  األشغال  ونوعية 
بإسقاط  سهولة  بكل  يقومون  وهم  السكنات  من  املستفيدين  املواطنني  بعض  ُتوضح  فيديوهات 
اجلدران الداخلية ألحد املساكن مبجرد ملسها باليد مثلما هو األمر يف سكنات )عدل( بباتنة مثاًل.

 شلغوم: الِبنايات َتغرق في سوء الّتخطيط 
الُعمراني وغياب الّرقابة

على  القائمني  إلى  االتهام  بأصابع  شلغوم،  الكرمي  عبد  الكبرى  املخاطر  نادي  رئيس  أشار 
املشاريع السكنية الكبرى يف الوطن، وقال لـــ«أخبار الوطن« إن »التهاون والتسرع واتباع سياسة 
»البريكوالج« يف جتسيد املشاريع السكنية على حساب النوعية تسبب يف كوارث كبيرة وأدى إلى 

زهق أرواح بشرية بريئة«.
و أوعز شلغوم أسباب حدوث الكوارث وانهيار البنايات إلى سوء التخطيط العمراني وغياب 
القانوني،  الرادع  غياب  وكذلك  األخالقي،  والوازع  املهني  الضمير  انعدام  عن  ناهيك  الرقابة، 

محذًرا من وقوع كوارث أخرى يف حالة بقاء احلال على ما هي عليه.
عّمـــــار قــــردود

هــل ُيسهـم تنصيـُب الّلجنـة التقنّيـة 
لمراقبة البنايات في وضع حد للغش؟

بها  السكنات دفع  يف  الغش  ومحاربة  املسؤوليات  حتديد  على  احلكومة  عزم  أن  يبدو   
لتنصيب اللجنة التقنية املكلفة بتحديد أسباب حاالت اخللل على مستوى البنايات والسكنات 
املعنية بالعيوب والنقائص، حيث يأتي تنصيب هذه اللجنة بعد تسجيل الكثير من التجاوزات 
على مستوى البنايات والسكنات، يف ظل غياب املراقبة التقنية التي دعا إلى تفعيلها رئيس 
اجلمهورية عبد املجيد تبون، خالل مجلس الوزراء األخير، انطالًقا من الشكاوى التي ترد من 
املواطنني الذين قد يجدون أنفسهم يف خطر كبير جراء هذه الظاهرة، فاألمر لم يعد يقتصر على 
البنايات القدمية بل حتى اجلديدة منها وتلك التي هي يف قيد اإلجناز، مما يضع مختلف القائمني 
على ذلك واملعنيني به أمام املسؤولية املباشرة، السيما وأن اللجنة التقنية ستضع حتت تصرف 
مصالح الدرك الوطني يف إطار حتقيقاتها التدابير االستعجالية للتدخل على مستوى البناءات 

املعنية.
و الطامة الكبرى أن املقاولني ال يكترثون باملآسي التي قد يتسببون فيها عن عمد وقصد، 
من خالل عدم احترام القواعد اخلاصة بالبناء، مرجحني كفة الربح السريع على كفة احلفاظ 
على أرواح السكان، حيث يتعمدون عدم اللجوء للمهندس املعماري، لتكون النتيجة تشويه 
احمليط املعماري،ناهيك عن املجازر التي تقع جراء سقوط البنايات أو شرفاتهم أو تصدع أسقفها 

وتشقق جدرانها.
عمار قردود

ي الَفوضى. . بوداود:  الّثغرة ساهمت في َتفشِّ
القانون ال ُيلزم الخواص بالعودة إلى مكاتب الّدراسات 

وِوفًقا لعبد احلميد بوداود رئيس املجمع اجلزائري خلبراء البناء واملهندسني املعماريني، يف تصريحه الذي أدلى به لــ"أخبار الوطن"، فإن غياب النصوص 
القانونية امللزمة للخواص بضرورة العودة إلى مكاتب الدراسات قبل االنطالق يف أي مشروع بناء قد ساهم يف تفشي الفوضى. وهو ما ينعكس على واقع 

املشاريع السكنية يف اجلزائر التي تفتقر إلى العمليات التقنية املضبوطة. والتي تؤدي إلى انهيارها يف ظل غياب الرقابة. 
و أفاد بوداود بأن تنصيب اللجنة لتدارك الوضع مهم من أجل وضع حد لالمباالة وأساليب الغش، حيث تضم إطارات من وزارة السكن والعمران واملدينة 
 ،CNERIB املركز الوطني للدراسات املتكاملة للبناء ،LNCH املخبر الوطني للسكن والبناء ،CTC ومسؤولي عدة هيئات تقنية )املراقبة التقنية للبناء

.)CGS املركز الوطني للبحث املطبق يف هندسة مقاومة الزالزل
عمار قردود
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سليماني . م/ صفاء كوثر 
بوعريسة

تدهور الوضعية املعيشة وانعدام املشاريع 
املواطنني  غضب  وراء  سببا  كانت  التنموية 
قبل  من  املتكررة  الوعود  من  ملوا  الذين 
املسؤولني املتعاقبني على السلطة ،  و هو ما 
دفع سكان بلدية اوالد دحمون يف والية برج 
بوعريج  بغلق مقر البلدية ليومني متتاين فيما 
عارمة  احتجاجات  خنشلة  والية  شهدجت 
يف ثالث بلدية عشية تنصيب الوالي اجلديد

 بلدية أوالد دحمون ببرج بوعريريج .. 
معاناة متواصلة

يعاني سكان بلدية أوالد دحمان بدائرة 
من  بوعريريج  برج  والية  شمال  زمورة  برج 
جملة من املشاكل التي أرقت أيامهم وحولتها 
إلى جحيم ال يطاق بسبب سياسة التهميش 
املمارسة يف حق بلديتهم الكبير ذي التعداد 
السكاني الضخم، مطالبني السلطات املعنية 
باملشاريع  والبدأ  مشاكلهم  حلل  التدخل 
وتخصيص  العمرانية  والتهيئة  التنموية 
احتجاجية  وقفة  يف  ألجلهم  خاصة  ميزانية 

أمام مقر البلدية ليومني متتاليني .

 الماء ، الغاز ، الكهرباء ثالثي يؤرق 
السكان

سكان  منه  يعاني  مشكل  أكبر  ولعل 
الصاحلة  باملياه  التزود  مشكل  هو  البلدية 
املادة  هذه  يجلبون  جعلتهم  التي  للشرب 
يضطر  بينما   ، جدا  بدائية  بوسائل  احليوية 
باهضة  املياه  إلى االستعانة بصهاريج  آخرون 
حاجتهم  وال  رمقهم  تسد  ال  والتي  الثمن 
الوعود  رغم  اليومي  واالستعمال  الشرب  يف 
املستمرة يف تزويد البلدية من سد تيشيحاف 

وهو املشروع الذي بقي حبيس األدراج .
الذي  الوحيد  هو  املاء  مشكل  وليس 
مشكل  إن  بل   ، البلدية  سكان  منه  يعاني 
يفهم  ال  اآلخر  هو  والغاز  بالكهرباء  التزود 
إجناز  يف  التماطل  لم  البلدية  هذه  مواطنو 
رغم  والكهرباء  بالغاز  منازلهم  لربط  برنامج 
الفارطة مع مؤسستي  السنة  املبرمة  االتفاقية 
الطرق  اهتراء  أن  كما   ، وكانغاز  كهريف 
الفرعية هو األمر اآلخر الذي يطالب املواطنون 
بحله كون حالتها الكارثية أزمت وضع السير 
املركبات  أصحاب  أو  للراجلني  سواء  فيها 
خوفا  الطرق  بهذه  املرور  يخشون  باتوا  الذين 
باالضافة   ، لسياراتهم  أعطاب  حدوث  من 
والتي  الفترة  هذه  يف  املنجزة  املشاريع  الى 
الطريق  رأسها  على  كارثية  السكان  اعتبرها 
الى  ترقى  ال  بطريقة  املنجز   44 رقم  الوالئي 

مستوى التطلعات .

السكن والصحة حلم الجميع
الوصية  اجلهات  من  السكان  ويأمل 
تفتقر  البلدية  كون  السكن  مشكلة  حل 
لبرامج سكنية حرمت العشرات من سكانها 
والتي  املوزعة  احلصص  بهذه  التزود  من 
املودعة  امللفات  بعدد  باملقارنة  ضئيلة  تبقى 
باالضافة   ، الريفي  السكن  من  لالستفادة 
الى مطالبتهم امللحة لبدأ إجناز العيادة متعددة 
 ، بعد  بها  االشغال  تتم  لم  التي  اخلدمات 
واستخفافا  متاطال  السكان  اعتبره  ما  وهو 
األرضية  القطعة  توفر  رغم  املواطنني  بصحة 
اإلغالق  سبب  عن  السكان  تساءل  كما   ،
املستمر للقاعات العالجية البسيطة املتواجدة 
باالهتمام  احملتجون  يطالب  كما  بالبلدية  ، 
فيما  خاصة  أكثر  البلدية  مواطني  بصحة 
تتراكم  التي  القمامة  جمع  بعملية  يتعلق 
أن  بإمكانها  والتي   ، وصوب  يف كل حدب 
أين   ، البلدية  لقاطني  صحية  أزمة  تسبب 
طالب السكان بجدولة بعد املناطق يف عملية 

جمع القمامة لتفادي املشاكل الصحية .

التهميش يطال التالميذ  والشباب
ببلدية  التربوية  املدارس  عديد  تشهد 
داخل  االكتظاظ  من  حالة  دحمان  أوالد 
التربوية  باملؤسسات  املوجودة  القليلة  األقسام 
، إذ أن النقص الفادح يف عدد األقسام جعل 
من التدريس والدراسة يف آن واحد أمرا شبه 
مستحيال نظرا لالنفجار داخل االقسام الذي 
ال يتناسب وطبيعة التعليم احلقيقي الذي من 
الدروس  يستوعبون  التالميذ  يجعل  أن  شأنه 
ويتمدرسون يف بيئة صحية ، كما أن مشكلة 
انعدام النقل املدرسي يف بعض القرى جعل 
كبيرة  يقطعون مسافات  التالميذ  العديد من 

للوصول نحو مدارسهم .
من  اشتكوا  قد  الشباب  وكان  هذا 
التهميش املمارس ضدهم دون وجه حق ، إذ 

أن شبح البطالة الذي دخل كل بيوت بلدية 
اوالد دحمان زاد من الطني بلة ، فال أماكن 
رفع  شأنها  من  رياضية  مشاريع  وال  للترفيه 
الغنب ولو قليال عن الشباب املتعطش ملمارسة 

الرياضة .

احتجاجات في ثالث بلديات  بخنشلة عشية 
تنصيب الوالي الجديد

وشهدت  نهاية االسبوع  بلديات ششار 
، أنسيغة و بوحمامة حني كان الوالي اجلديد 
مبقر املجلس الوالئي يستلم مهامه من الوالي 
احملول إلى البليدة ، احتجاجات عارمة على 
توزيع  وعدم  يعيشونها  التي  املزرية  األوضاع 
وغياب  التوزيع  يف  التجاوزات  وكذا  السكن 

املنتخبني
ششار  بلدية  شهدته  األول  االحتجاج 
العزيز  عبد  عوماري  سكان  أقدم  حيث    ،
احتجاجا  الدائرة  مقر   غلق  على  وبوزوقلة 
الكهرباء  شبكات  من  استفادتهم  عدم  على 
منذ  والتهيئة  الصحي  والصرف  واملياه  والغاز 
 4 حوالي  بهما  احليني  أن  رغم   سنوات   10
اجلديد  الوالي  من  مطالبني   ، نسمة  آالف 
إلى مشاكلهم ، يف  واالستماع  إليهم  النزول 
يف  وتقاعسهم  بالبلدية  املنتخبني  غياب  ظل 
بلدية  مواطنو  ظل  فيما   ، املواطنني   خدمة 
أنسيغة وملدة يومني محتجني أمام مقر البلدية 
الذي أغلقوه مطالبني بتوزيع 100 سكن ظلت 

لسنوات مغلقة ومتلفة.
أمام  مواطنون  احتج  بوحمامة  وببلدية 
عنها  املفرج  بالقائمة  للتنديد  الدائرة  مقر 
من  املستفيدين  أسماء  فيها  ورد  والتي   ،
ضمت  أنها  مؤكدين  االجتماعي  السكن 
البلدية  بتراب  يقيمون  ال  ألشخاص  أسماء 
الذي  األمر   ، السكن  يستحقون  ال  أنهم  أو 
سلطات  مع  بالتشاور  الدائرة  رئيس  جعل 
بعض  يف  حتقيق  وفتح  جتميدها  يقرر  الوالية 

املستفيدين .
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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.

برج بوعريريج
إصابة 06 مناصرين للترجي التونسي 

في اشتباك داخل حافلة
أصيب 06 أشخاص من مناصري فريق الترجي الرياضي التونسي بإقليم 
والية برج بوعريريج إثر اشتباكات عنيفة حدثت بني بعضهم البعض داخل 

حافلة كانت تقلهم نحو والية تيزي وزو حلضور مباراة فريقهم .
وكانت االشتباكات قد حدثت داخل إقليم الوالية بعد دخول األنصار 
مت  أين   ، مختلفة  بجروح  املناصرين  من   06 إصابة  إلى  أدت  مناوشات  يف 
نقلهم على الفور نحو مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية لتلقي العالج 
الالزم  ، قبل ان تستأنف رحلتهم نحو والية تيزي وزو حلضور مباراة الترجي 

التونسي ضد شبيبة القبائل يف إطار مقابلة العودة من كاس رابطة افريقيا .
صفاء كوثر بوعريسة

تنديدا بتدني الخدمات
طلبة  اإلقامة الجامعية 
رقم 4 بسكيكدة يحتجون 

أنتفض طلبة اإلقامة اجلامعية رقم 4 يف سكيكدة، منددين بالوضعية  و 
تدني اخلدمات داخل اإلقامة اجلامعية.

اجلامعي يف  املطعم   اخلروج من  ليال  السابعة  و يف حدود  الطلبة فضلوا 
إليها  وصلت  الذي   املتعفن   الوضع  أسموه  ملا  تنديدا  كبيرة  احتجاجات 
اإلقامة، حيث رفعوا شعرات تطالب مدير اإلقامة و مدير اخلدمات اجلامعية 
التدخل مبا فيها  اإلطعام و اإليواء و كذا توفير و جتديد اإلقامة داخل الغرف 
التي هي يف وضع جد متردي، كما طالب احملتجون بتوفير األمن و منع الغرباء 

من دخول إقامتهم.
من  رفيع  وفد  مبعية  املكان  عني  إلى  سارع  جهته،  من  اإلقامة  مدير 
الوضع مع احملتجني مقدما لهم ضمانات  اخلدمات اجلامعية، حيث تناقش 

كافية بتصحيح وضعيتهم فورا.
جمال بوالديس

سكيكدة 
قرية »بوطمينة« خارج مجال التنمية 
والية  جنوبي  الطوب  أم  بلدية  يف  بوطمينة  قرية  سكان  يشتكي، 
سكيكدة، اوضاعا معيشية صعبة  يف ظل انعدام مشاريع تنموية حيث طالب 
سكان القرية السلطات احمللية، بضرورة تفعيل عملية التنمية احمللية بأسبط 
مطالبها خاصة شبكة املاء الشروب التي تغيب عنهم و كذا النقل املدرسي 
تهيئة  عن  ناهيك  اخلدمة،  خارج  هي  التي  العالج  قاعة  فتح  و  ألطفالهم 
العمومية  اإلنارة  أبسط  توفير  و  طويلة  سنوات  مند  املنسية  الطرقات  شبكة 
لتسهيل تنقل املواطنني ليال ، كما طالب عدد منهم بحقهم يف السكن الريفي 

الدي لم يتفيدوا منه مند سنوات طويلة.
نشير بأن سكان »بوطمينة« سبق لهم و أن خرجوا يف إحتجاجات كبيرة 
أنتهت بقطع الطريق الوطني رقم 85 أليام، قبل أن تتدخل السلطات األمنية 
و رئيس الدائرة و حتى رئيس الديوان و قدموا لهم إلتزامات ووعودا بتفعيل 
عجلة التنمية يف القرية املنسية األن تلك الوعود ظلت مجرد حبر على ورق.
جمال بوالديس

يشتكون تدهور أوضاع المعيشة

التهيئة العمرانية و المشاريع التنموية 
تخرج المواطنين إلى الشارع

نهاية أسبوع ساخنة شهدتها عدد من واليات الوطن عقب الحركات االحتجاجية التي شنها مواطنون يحلمون بتحسين 
أوضاع معيشتهم.

جيجل
انطالق البطولة الوالئية للحساب الذهني

إحتضنت  القاعة متعددة  الرياضات  
الوالئية   بجيجل البطولة   بورمل  بحي 
للحساب  الدهني  والذي نظمته  أكادميية  
مشاركة   عرفت  التي   البطولة  العباقرة 
640طفل  من خمسة فروع  وهي جيجل  
وامليلية   منصورية  وزيامة   القنار   وطاهير  
والتي شهدت  تنافسا  كبيرا  بني العباقرة  
يف مرحلتني لتكون البداية بإجراء  عمليات  
حسابية   ل200عملية  الدهني   احلساب  

املسابقة   تواصلت   فيما  10دقائق  يف 
العمليات   من  العدد   نفس  باجراء  
احلسابية باستعمال  أداة  احلساب الدهني  
.املسابقة والتي حضرها أولياء  املتسابقني  
والذين إستحسنوها  كثيرا عرفت حضورا  
رسميا  كذلك  لرئيس دائرة جيجل ومدير 
التنظيم بالوالية  والذين أشرفوا  على توزيع 
بدار  الفائزين   على  واجلوائز  الكؤوس  
االستاد   عبر  وقد  أوصديق  عمر  الثقافة  

املدير  العرجاني  العزيز   عبد  اجلامعي  
فرع   ومدير  العباقرة   ألكادميية   الوطني  
النتائج   والية جيجل عن سعادته  بهاته  
األكادميية  إليها   وصلت   التي  والدرجة 
متمنيا  التوفيق  املتأهلني  للبطولة  الوطنية  
وقد تخلل  حفل توزيع اجلوائز عروض فنية 
وألعاب  خفة  وشهد حضورا  قياسيا  من 

قبل  أهالي  املتسابقني.
سهام عاشور

يومان من االحتجاج  أمام مقر بلدية أوالد دحمون 	
 احتجاجات عارمة بخنشلة عشية تنصيب الوالي الجديد 	
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 يشارك وزير اخلارجية 
خالل  بوقادوم،  صبري 
يف  املقبلة،  األيام 
اخلارجية  وزراء  اجتماع 
برلني  مؤمتر  يف  املشاركني 
نظيره  من  بدعوة  بأملانيا، 
اجلزائر  وتهدف  األملاني. 
الّتدخل  »حتييد«  إلى 
اخلارجي الذي قد يكون 
أبطاله تركيا ودول عربية. 
اجلزائر  تسعى  كما 
للتوصل إلى حتقيق توافق 
إقليمي حول امللف الليبي 
طاولة  إلى  العودة  قبل 
عرضت  التي  املفاوضات 

اجلزائر استضافتها.

القرعة  إجراء  مت  التي  أرض،  قطعة   3500 توزيع  مشكلة  مازالت   
مستنكرة  فعل  وردود  كبيرا،  جدال  تثير  املنقضي،  األسبوع  بشأنها 
قائمَة  الوالي  جتميد  فبعد  سواء؛  حّد  على  واملسؤولني  املواطنني  لدى 
استعمال  يف  تعّسف  مسؤول  كل  وتهديد  فيها،  حتقيق  وفتح  املستفيدين 
يتعهد  بيانا  أمس  أول  البلدية  رئيس  أصدر  منصبه،  من  بالفصل  النفوذ 
أفرزته  وما  املستفيدين  قائمة  يف  مسجل  اختالل  كل  النظر يف  بإعادة  فيه 
على  نشطاًء  أن  يذكر  الهدوء.  التزام  إلى  املُقَترعنَي  داعيا  القرعة، 
البلدي.  املجلس  حل  إلى  الدعوة  إلى  غضبهم  بهم  دفع  الفايسبوك 

سينـاتـور يـِحّن لـلمهـرجانات

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  سيزور   
العربية  واإلمارات  وتركيا  مصر  من  كاًل  قريبًا، 
املّتحدة والسعودية وروسيا وتونس، بدعوة من قادة 
»أخبار  مصادر  أوردته  ملا  وفًقا  السّتة،  الدول  هذه 
جهود  تقّدم  ُفرَص  يعزز  قد  الذي  األمر  الوطن«؛ 
الوساطة اجلزائرية غير املعلنة إلذابة اجلليد بني مصر 
وتركيا من جهة، وبني تركيا واإلمارات والسعودية 
املساعدة  شأنه  من  الذي  األمر  أخرى؛  جهة  من 
على إيجاد حل سلمي لألزمة الليبية. ومن املتوقع 
اجلاري. العام  نهاية  قبل  الدول  تلك  تبون  يزور  أن 

خالدي َيستجيُب 
تحَت الّضغط 

املُخترَع  الشباب والرياضة سيد علي خالدي  ستقبل وزير 
جميع  حرق  على  إقدامه  بعد  ُمحمد،  لبزة  رزاق  اجلزائري 
شهاداته احتجاجا على التهميش. وجاءت خرجة خالدي بعد 
التضامن الكبير الذي لقيه ابن الوادي من طرف اجلزائريني، 

الذين تأسفوا على عدم استغالل موهبته فيما ينفع البالد.
ووعد الوزير بدعم الشاب يف مشاريعه املُستقبلية، بغرض 
إعطاء أمل ألمثاله يف ُمختلف ربوع اجلمهورية، وقال إن الّدولة 

تقف معهم باستمرار.

صالح  محمد  السابق  السيناتور  تاسف   
املهرجانات،  »اغتيال«  ظاهرة  على  اهلل  حرز 
أل  العيد  »محمد  مهرجان  رأسها  على  ذكر 
خليفة« الذي احتضنه مدينة الزيبان بسكرة، 
مؤسسه،  بصفته  عليه  يشرف  كان  والذي 
مشيرا إلى ظاهرة اغتيال امللتقيات على غرار 
ملتقى النقد بوهران وملتقى القصة القصيرة 
الذي  الشعر  فن  على  تأّسف  كما  بسعيدة. 

قال إنهم »وعدوا بترسيمه ولم يفعلوا«.

استيائهم  عن  بأفلو  املواطنون  عّبر   
باستمرار اآللية  املوزعات  ّتعطل  من 
األسبوع  نهاية  عطلة   خاصة خالل 
ال  الذين  الُعّمال  يقصدها  حيث 
بسحب  العمل  ظروف  لهم  تسمح 
كما  األسبوع،  أيام  خالل  أموالهم 
آلية  موزعات  بإضافة  املواطنون  طالب 
البريد.  مكاتب  مستوى  على  أخرى 

تـّبـون في رحـلٍة َمـــكوكـّية 

بوقادوم َيطير بليبيا

آفلو بال أموال! 

أراضـي 
األغواط 
َتـِضيق!
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الدبداب  ببلدية  أساتذة  يعاني 
امناس  عني  لدائرة  التابعة  احلدودية 
املوت  250 كلم من خطر  بعد  على 
الوضعية  بسبب  األنقاض  حتت 
الكارثية التي تتواجد فيها السكنات 
واالكتظاظ  تأويهم   التي  الوظيفية 
مهددة  ولكونها  منه  تعاني  الذي 
بسبب  حلظة  أي  يف  باالنهيار 
التشققات الكبيرة يف جدرانها نهيك 
الكهربائية  األسالك  وضعية  عن 
النسيج  من  باعتبارها  و  بداخلها 

العمراني القدمي يف البلدية .مطالبني 
التدخل  بضرورة  الوصية  اجلهات 
واحلالة  املزرية  الوضعية  يف  للنظر 
يف  فيها  يتخبطون  التي  الصعبة 
املقاطعة احلدودية مؤكدين إن قلقهم 
استمرار  ظل  يف  ألخر  يوم  من  يزيد 

احلال ملا هو عليه.
مقاطعة  مؤخرا  تعرف  وكما 
الدبداب تخلي العديد من األساتذة  
الظروف  عن مناصب عملهم بسبب 
يحترم  الئق  سكن  وغياب  الصعبة 

منهم  فالكثير  الشاقة  وظيفتهم 
لاللتحاق  طويلة  مسافات  يقطعون 
بالغالء  اصطدامهم  لكن  مبناصبهم 
املعيشي وارتفاع  مبالغ سكن اإليجار 
عوامل  كلها  املسافة  وبعد  وجد  إن 
مهامهم  تنفيذ  ضد  تقف  نظرهم  يف 
مصلحة  يخدم  مشرف  مبعيار  املخولة 
الطالب  مما جعلهم يحزمون أمتعتهم 
مكان  عن   بحثا  الوجهة  مغيرين 

يحفظ كرامتهم  .
براهيم مالك

ورقلة
اختتام التربص التطبيقي األول 

للمحضرين  القضائيين  
للمحضرين  التطبيقي   التربص  بورقلة   أمس  أول  مساء  اختتم 
القضائيني املتربصني على مستوى قاعة املداوالت ملجلس قضاء ورقلة  و 
قد افتتح االجتماع السادة رئيس املجلس و النائب العام و رئيس الغرفة 
املجال  تركوا  ثم  اجلزائري  الشرق  لناحية  القضائيني  احملضرين  اجلهوية 
رئيس  ونائب  القضائني  للمخضرين  الوطنية  للغرفة  السابق  للرئيس 
نشط  الذي   محمد   شريف  القضائيني  احملضرين  ملهنة  الدولي  االحتاد 
مخاضرة تفصيلية ملهنة احملضر القضائي كحلقة وصل بني جهاز العدالة 
واملواطن خاصة يف مجال تنفيذ األحكام القضائية لفائدتهم كما شهد 
اللقاء الذي جمع كوادر املهنة بورقلة  مداخلتني ثريتنني قدمهما  كل من 
منسق املجلس القضائي بن الشيخ فيصل وهو مخضر قضائي حتت عنوان 
التبليغ بني )الواجب واحلق( تاله االستاذ شينون محمد الصالح مبحاضرة 
ختامية وسمها بعنوان )احلجز على املنقول( وكلها آليات وميكانيزمات 
بني  ثري  نقاش  تبعها  القضائي   احملضر  ملهنة  اليومية  املهام  يف  تدخل 
الطلبة املتربصون وعمداء املهنة على رأسهم شريف محمد الذي يعتبر 
األب الروحي للمهنة وطنيا و والئيا والذي تتلمذ عغى يده املئات من 
احملضرين القضائني اجلزائرين خاصة وأنه تخرج من صفوف أول دفعة 
والذي  املاضي  القرن  بداية سبعينات  القصائيني يف  للمحضرين  وطنية 

أجاب على كل اسئلة احملضرين القضائيني املتربصني . 
زاهية سعاد

أدرار
الطريق الوطني رقم 51 يثير استياء الناقلين

يشتكى العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 51الرابط بني 
والية أدراروغرادية من احلالة املتردية التي ألت إليها الطريق يف جزئه 
من  املرات  عديد  يف  تسببت  والذي  وأوقروت  تسابيت  بني  الرابط 

حوادث مرور خطيرة .
بأوقروت  مرورا  تسابيت  و  بتيميمون  الرابط  الشطر  هذا  أصبح 
يشهد العديد من التشققات و احلفر يف بعض أطرافه ووسطه ساهمت 
يف العديد من احلوادث املرورية اخلطيرة بحيث المير أسبوع إال ونسمع 
بحادث مرور أليم وقع على هذا الطريق خاصة بالنظر الى كثافة حركة 
طرف  من  استعماله  على  ناهيك  الطريق  هذه  يـشهده  الذي  املرور 
سائقو املركبات الكبيرة نظرا لتواجد العديد من الشركات و خاصة 
البترولية منها و التي تكون غالبا محملة بآليات كبيرة و ثقيلة أثرت 
تتفادى  الشاحنات  بعض  أن  الطريق حيث  هـذا  حواف  على  سلبا 
التي تسير يف  املركبات  السير على تلك احلواف و الدخول يف جهة 
يطالب  لذا  األليمة.  احلوادث  تلك  يف  يتسبب  مما  املعاكس  اإلجتاه 
مستعملو هذا من املسؤولني على قطاع األشغال العمومية و السلطات 
احملليةبإعادة النظر الى وضعية هذا الطريق الذي يعتبر حاليا من بني 
الطريق يف  تزفيت  إعادة  أدرار وذلك من خالل  الشريانات يف والية 
هذه النقاط السوداء وإعادة االعتبار لطريق شروين من أجل تخفيض 

الضغط على اجلزء املهتري.
عبداهلل مجبري

أدرار
سكان قصور زاوية كنتة يطالبون بالتنمية

كلم جنوب   80 كنتة، نحو  زاوية  دائرة  قصور  سكان  جدد 
بريد  بساحة  آخر  ألسبوع  االحتجاج  أدرار،  الوالية  عاصمة 
عليهم  نغصت  املطالب  من  جملة  من خالله  رفعوا  كنتة،  زاوية 
املطالب  بني  االجتماعية.ومن  ظروفهم  حتسني  آملني  حياتهم 
 11% تغطيته  تتعدى  ال  الذي  املدينة  بغاز  تزويدهم  املرفوعة 
وهذا  السكن،  مشكل  إلى  الدائرة، باإلضافة  مستوى  على 
سبتمبر  نكبة  من  للمتضررين  املوجهة  السكنات  بزيادة  باملطالبة 
كبيرة  أضرارا  املنطقة  عرفت  حيث  اجلوية،  التقلبات  2018 إثر 
يف املباني الطوبية يف مناطق هذه القصور. كما طالب  احملتجون، 
يف  تفشت  التي  البطالة  جراء  الشغل  مطلب  الشباب  فئة   من 
أوساطهم   وذلك بإعطاء األولوية لهم يف حق العمل يف الشركات  
املتواجدة بإقليم الدائرة وغيرها من املطالب التي لها عالقة مباشرة 
بيوميات السكان، منها تعبيد الطرق والتهيئة واإلنارة العمومية، 
قنوات  فتح  وعدم  بالتقصير  املنتخبني  أتهموا  كما  واالنترنيت  
احلوارمنتهجني سياسة الهروب إلى األمام والتسويف ، وأمام هذا 
الوضع  ناشد احملتجون بضرورة تدخل والي الوالية اجلديد  للوقوف 
لها صلة  التي  الوصية  املديريات  املعاناة ،وتدخل  عن قرب حول 
بهذه املشاكل كما وعدوا بتجدد االحتجاجات واالعتصامات مالم 

تكن هناك نية جادة ملعاجلة مطالبهم. 
  

اليزي

أساتذة مههدون بالموت ردما 
في بنايات هشة بالدبداب

ببلدية  مسكن   18 حي  سكان  يزال  ال 
يعانون  اليزي  إدريس شمال والية  برج عمر 
بشوارع  القذرة  املياه  تسربات  مشكل  من 
مصالح  تتدخل  ولم  أسبوع  من  ألزيد  احلي 
التي  التسربات  لهاته  حد  لوضع  البلدية 
إنذارات  رغم  وصحية  بيئية  بكارثة  تهدد 
املوطنني للمصالح املختصة يف كل مرة بالنظر 
وعدم  القنوات  انفجار  نتيجة  معاناتهم  إلى 

جتديدها وتسويتها .
انتشار الروائح الكريهة واحلشرات املؤذية 
هي  الفتاكة  املعدية  األمراض  لعديد  الناقلة 
أمد  منذ  مسكن   18 حي  يف  السائد  الوضع 
يف ظل تقاعس املسئولني واملصالح املعنية يف 
والتجار  املواطنني  أرقت  التي  املشكلة  حل 
ومستعملي الطريق و األطفال ما دفعهم إلى 
التدخل  بضرورة  الوالئية  السلطات  مناشدة 
لوضع حد للكابوس املعاش وإنهائه قبل فوات 

األوان .
براهيم مالك 

اليزي
حي 18 مسكن يغرق في مياه الصرف الصحي
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رشيد شويخ

ى  غضب  القضية  أثارت  و 
وجه  الذي  األول  التنفيذي  املسؤول 
لرئيس  اللهجة  شديدة  حتذيرات 
و  و  للمنطقة  زيارته  خالل  البلدية 
مبديا  السكان  النشغاالت  استماعه 
األموال  هذه  كل  بقاء  عن  استغرابه 
منا  يستفيد  ان  دون  األدراج  حبيسة 

املواطنون الى غاية الساعة  
النشغاالت  سعيد  بن  استمع   
أحياء  أكثر  يعد  الذي  النزلة  سكان 
مدينة الوادي كثافة سكانية ،اضافة 
استراتيجيا   موقعا  يحتل  كونه  إلى 
كبيرة  مشاكل  على  كشفوا  ،والذين 
أن  قال  سنوات،و  منذ  منها  يعانون 
مليار  قيمتها270  تفوق  مالية  أغلفة 
سنتيم مت رصدها من مختلف املصادر 
التي تتمول بها عادة اجلماعات احمللية 
البلدي  التنمية  ميزانية  من  بداية 
اجلماعات  بني  التضامن  ،وصندوق 

مليزانية  يسبق  لم  ،مبالغ  احمللية 
عليها  حتصلت  أن  و  الوادي  بلدية 
،لكن الوالي استغرب من عدم حترك 
يف  لصرفها  البلدي  الشعبي  املجلس 
غرار  على  حتديديها  مت  التي  األبواب 
املطاعم املدرسية ،والتي خصص لها 
سنتيم  مليار   30 جتاوز  مالي  غالف 
،لكن تالميذ  مدارس البلدية األهم 
يف والية الوادي ،مازالوا لم يأكلوا أية 
حتى  ،أو  كانت  ساخنة  وجبات  
باردة، ودعا بن سعيد رئيس البلدية 
مسؤوليتهم  لتحمل  البلدي  واملجلس 
مدينة  تعيشه  الذي  للوضع  نتيجة 
األلف قبة وقبة ،وخالل وقوفه على 
،وعند  اجلديد  النزلة  ملعب  مشروع 
و  مدرجات  ،ببناء  املواطنني  طلب 
غرفة تبديل املالبس أوضح الوالي أن 
ميزانية  مخصصات  يف  يدخل  ذلك 
البلدية التي قال عنها رئيس البلدية 
أمر  أنها غير موجودة ،حيث  بالنيابة 
بكشف  الرياضة  الشباب  و  مدير 

هذا  املشروع  املالحق  متويل  حقيقة 
األخير أكد ما قاله الوالي.

يذكر أن بلدية الوادي تشهد ومنذ 
انتخاب املجلس الشعبي البلدي ،يف 
عدم  من  ،حالة   2017 نوفمبر   23
اإلستقرار ،خاصة بعد متابعة رئيس 
املجلس الشعبي البلدي و عضوان من 
إصدار  إلى  أدى  ،ما  قضائيا  مجلسه 
الوالي لقرار بتوقيف املنتخبني الثالثة 
،كما  البلدية  لقانون  طبقا  حتفظيا 
اجلديد  الرئيس  إنتخاب  شهدت 
بالنيابة  البلدي  الشعبي  للمجلس 
مختلف  بني  وجزر  مد  زمالي  العيد 
أعضاء املجلس الذي مزال وضعه غير 
الكبير  التأخر  يفسر  ما  ،وهو  مستقرا 
التي  املالية  املخصصات  صرف  يف 
وضعت حتت تصرف املجلس  ،الذي 
عبر  ذلك  يتم  أن  القوانني  تقتضي 
مداولة يحضر عدد  معني من أعضاء 

املجلس الشعبي البلدي.

رصدت إلنجاز مشاريع تنموية 

270 مليار سنتيم  حبيسة أدراج  
بلدية الوادي

بشار
توقيف شخص محل بحث

متكنت  قوات الشرطة لألمن احلضري 03 بأمن والية بشار من توقيف شخص 
محل بحث. العملية جاءت على إثر تنظيم عملية شرطة مست مختلف األحياء 
اإلجرام  أشكال  مختلف  ملجابهة  الثالث،  احلضري  األمن  باختصاص  والشوارع 
احلضري وكذا تعريف األشخاص ومراقبة املركبات، ليتم توقيف شخص يف العقد 
الثاني من العمر، وبتنقيطه على مستوى قسم احملفوظات، تبني أنه محل بحث 
حمل  تهمة  عن  للحبس  نهائي  حكم  قرار  صورة  متضمن  بالقبض  أمر  مبوجب 
املقترنة  السرقة  شرعي،  مبرر  بدون  السادس  الصنف  من  محظور  أبيض  سالح 
بظريف الليل والتعدد، والقاضي بعقوبة احلبس لثالثة سنوات سجنا نافذة، ليتم 
حتويله ووضعه حتت تصرف فرقة التفويضات القضائية باملصلحة الوالئية للشرطة 

القضائية الستكمال اإلجراءات وتقدميه أمام اجلهات القضائية املختصة.
ب.حمادة

بشار
ضبط كمية معتبرة من المؤثرات  العقلية

متّكنت قوات الشرطة للمصلحة اجلهوية ملكافحة االجتار غير املشروع واملؤثرات 
العملياتي  العسكري  بالقطاع  املختصة  املصالح  مع  بالتنسيق  ببشار،  العقلية 
للناحية العسكرية الثالثة ببشار، من إحباط محاولة مترير كمية معتبرة من دواء 

ليريزان بريقابالني 300 ملغ.
العملية جاءت على إثر استغالل معلومات تفيد مبحاولة مشتبه فيه يف العقد 
قصد  بشار  ملدينة  العقلية  املؤثرات  من  معتبرة  كمية  إدخال  العمر،  من  الثالث 
ترويجها يف أوساط الشباب، وهذا انطالقا من إحدى الوالبات الشمالية، عليه، 
العسكري  للقطاع  املختصة  املصالح  مع  بالتنسيق  للمعلومة  اجليد  وباالستغالل 
سياحية  مركبة  منت  على  توقيفه  من  مكنت  محكمة  خطة  وضع  مت   ،03 ع  ن 
الشرطة للمصلحة  التي نصبتها قوات  املراقبة األمنية  على مستوى إحدى نقاط 
العقلية،  متوجها نحو  واملؤثرات  باملخدرات  املشروع  اجلهوية ملكافحة االجتار غير 
مدينة بشار، وبالتفتيش الدقيق للمركبة، مت ضبط كمية معتبرة من دواء ليريزان 
بريقابالني 300 ملغ، قدرت بـ:790 قرصا، كما مكنت عملية التلمس اجلسدي 

املجرات عليه، من ضبط مبلغ 26.000 دج.
التحري مع املشتبه فيه املوقوف، مكن من حتديد هوية املشتبه فيه املوجهة له 
كمية املؤثرات العقلية احملجوزة، يتعلق األمر مبسبوق قضاىيا يف العقد الثالث من 
العمر، هذا األخير ومبوجب خطة محكمة، مت توقيفه على مستوى مدينة بشار مع 

ضبط مبلغ مالي بحوزته:120.000 دج.
ب. حمادة

تعيش حياة ضنكة رفقة عائلتها
أرملة تصارع المرض و الفقر تستنجد 

بالمسؤولين  في  تمنراست
لدىساكنة  األخيرة  اآلونة  يف  عليه  متعود  أصبح  مأساوي  مشهد  يف 
أرملة   و  بيت  رّبة  ‟وهي  نصرون  بكادي   ” عائلة  تعيش  حيث  متنراست، 
و مريضة طريحة الفراش منذ شهور ،وتعاني من التهميش تركها يف حالة 
نفسية مضطربة جراء ما تعايشه يف مسكنها و جداره اخللفي اآليل للسقوط 

.
تعيش عائلة ” بكادي ‟ ببلدية أبلسة التي تبعد عن دائرة سيلت بـ 40 
كلم و 100 كلم عن عاصمة الوالية متنراست باملسكن الذي تقيم فيه حيث  
تقضي هذه املرأة الليل يف حالة من الذعر واخلوف نتيجة انعدام األمان لديها 
، ألن جدار اخلارجي الذي يبلغ طوله 12 مترا سقط بصفة كّلية وهو مبني 
بالطوب ، بفعل تآكله و الشقوق التي كانت به حسب ما علمناه من جيران 
املعنية ، وسط حيرة العديد منهم الذين هالهم األمر ونددوا بتأخر السلطات 
يف إيجاد حل عاجل لها, رغم النداءات التي وصلتهم من قبل حلول فصل 
الشتاء والظروف املناخية الصعبة التي يرافقها حلوله شهدها.كما أكد سكان 
بسبب  التحّرك أصال  لعجزها عن  بحاجة حلفاظات  العائلة  ربة  أن  البلدية 

املرض و أساسيات البيت من حمام و غيرها ،علما أنها أرملة .
كما حاولت” أخبار الوطن ‟من موقعها االتصال مبصالح البلدية و لكن 
الوطن  ”أخبار  عبر  نداء صارخ  املواطنة سوى  يبق  لهذا  لم  و  دون جدوى 
مدير  لم ال  و  دائرة سيلت  ورئيس  اليابس  السيد جياللي  الوالية  لوالي   ‟
التضامن بالوالية و كل السلطات املعنية للتدخل العاجل إلنقاذ هذه األرملة 
التي ال حول و ال قوة لها إال اخلالق و تعاطف احملسنني و اجليران الذين شرعوا 

حملة جمع ما ميكن جمعه يف سبيل توفير أدني الضروريات ؛...
عبد املالك خلضاري

كشفت الزيارة التفقدية لوالي والية الوادي عبد القادر بن سعيد عن  رصد أغلفة مالية معتبرة قدرت بنحو 270 
مليار سنتيم مازالت حبيسة األدراج ببلدية عاصمة الوالية في حين لم يستفد المواطنون من أية مشاريع تنموية من 

شائنها أن تحسن من أوضاع معيشتهم .

 بسبب انعدام عقود الملكية وغياب إستراتيجية  لتحفيز الفالحين
مساحات زراعية خصبة عرضة للضياع ببلدية فقارة الزوى بعين صالح

عني  اإلدارية  باملقاطعة  الزوى  فقارة  بلدية   تزخر 
بها  االهتمام  شان  من  زراعية خصبة  مبساحات  صالح 
لدفع احملصول الزراعي نحو األمام بعدما أصبحت الكثير 
عدة  إنتاج  على  قادرة  باملنطقة  الفالحية  احمليطات  من 
على  حكرا  قريب  وقت  إلى  كانت  زراعية  محاصيل 
واليات الشمال كاحلبوب خاصة القمح واملنتوج احمللي 

باملنطقة مادة التمور وبعض اخلضر والفواكه.
أخبار  جلريدة  الفالحني  بعض  أكد  ما  وحسب 
تعد  كبيرة  زراعية  مبساحات  تزخر  املنطقة  أن  الوطن 
بالهكتارات وتنتج بها منتوجات ذات جودة  وصلوا بها 
وخدمتها خاصة  األرض  اإلستثمار يف  يفكروا يف  بأن 
حتقيق  اجلزائر  تستطيع  التي  الكبرى  احملاصيل  إنتاج 
الذاتي منها وعدم إستيرادها من اخلارج مثل  اإلكتفاء 
القمح,أين يلقى هؤالء الدعم الكايف من املصالح املعنية 
كمندوبية الفالحة بالناحية وبلدية فقارة الزوى خلدمة 
توفر  يف  املتمثلة  بثراواتها  الغنية  املنطقة  بهذه  األرض 
هؤالء  يطرح  هذا  مقابل  لكن  اخلصبة  واألراضي  املاء 

الفالحني مشكل عدم حتصلهم على عقود امللكية لهذه 
الشئ  املنتجة خاصة اجلديدة منها  الفالحية  األراضي 
الذي يرهن حصولهم على اإلمتيازات الفالحية  خاصة 
الدعم الفالحي املقدم لهم على شكل تعاونيات فالحية 
أو  ويبقى هذا النشاط الفالحي الذي ميارسونه يف هذه 
األراضي غير معترف به ألن أي عملية سواء طلب دعم 
فالحي أوعملية بيع هذا املنتوج الوفير سواء من القمح 
أو باقي احملاصيل يف الداخل او يف اخلارج يتطلب عقد 
أدرجوا  قد  أنهم  هؤالء  وأضاف  األرض  لهذه  ملكية 
ملفات لدى اجلهات املعنية للتحصل على عقود امللكية 
حلد  انه  إال  تتكدس  الساعة  حلد  األخيرة  هذه  ان  إال 
الفالحة  وزارة  من  طالبني  الوضعية  تتسوى  لم  الساعة 
معنوياتهم  ورفع  اإلشكال  هذا  حلل  العاجل  التدخل 
لبذل مجهود أكبر من أجل إنتاج منتوجات تستطيع أن 
وبالتالي  العاملية  اخلارجية  لألسواق  اجلزائر  بها  تدخل 

تدعيم خزينة الدولة.
كرزيكة أحمد   
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بــلقاسم.ج

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة 
من  بجاية،  والية  بأمن  القضائية 
تتكون  أشرار  جلماعة  حد  وضع 
قضائيا  مسبوقني  أشخاص   03 من 
تتراوح أعمارهم بني 29 و 45 سنة، 
من  بالقرب  املخدرات  ترويج  متتهن 
أميزور،  مبدينة  بوخالفة  مستشفى 
أين مت حجز كمية من املخدرات تقدر 
إثر  متت  العملية  بـ 726.2 غرام، 
مفادها  املصلحة  إلى  واردة  معلومات 
بترويج  تقوم  إجرامية  شبكة  وجود 
املركبات  بحظيرة  يوميا  املخدرات 

بأعالي  بوخالفة  مبستشفى  املتواجدة 
أدى  الذي  التصرف  أميزور،  مدينة 
إلى إستياء سكان احلي وكذا الزائرين 
ذوي  توافد  من  باملستشفى  للمرضى 
عني  إلى  واملنحرفني  العدلية  السوابق 
مت  املعلومات  هذه  إثر  على  املكان، 
مت  أين  والتحريات  األبحاث  تكثيف 
وتتبع  فيهم  املشتبه  حتركات  ترصد 
حتركاتهم  وبعد إختيار الوقت املناسب 
عليهم،  والقبض  املكان  مداهمة  مت 
العملية كللت بحجز 06 صفائح من 
وزنها  يقدر  معالج(  )كيف  املخدرات 
باإلضافة مبلغ مالي  626.7 غرام  بـ 
يستعمل  8000 دج وسكني  بـ  يقدر 
أحد  بحوزة  كانوا  املخدرات  لتقطيع 

كما  لعور،  املكنى/  فيهم  املشتبه 
من  أخرى  كمية  وحجز  ضبط  مت 
املخدرات كانت مخبأة داخل حقيبة 
 99.5 بـ  وزنها  يقدر  آخر  فيه  مشتبه 

غرام. 
ضد  جزائي  ملف  أجنز   وقد 
تكوين  قضية  ألجل  فيهم  املشتبه 
املخدرات  حيازة  أشرار،  جمعية 
بطريقة  للبيع  وعرضها  معالج(  )كيف 
قصد  املخدرات  شراء  مشروعة،  غير 
املخدرات،  إخفاء  بيعها،  إعادة 
أمام  تقدميهم  العود،  ومت  السمسرة، 
وكيل اجلمهورية لدى محكمة أميزور 
املثول  جلسة  وبعد  إقليميا  املختص 
الفوري صدر يف حقهم مع أمر إيداع .

أخبار معسكر
إدماج   873   شابا في   مناصب عمل دائمة 

خالل 2019
مت  خالل سنة   2019   بوالية معسكر،   إدماج   873   شاب مستفيد من 
جهازي   املساعدة على اإلدماج املهني   واإلدماج يف   مناصب عمل دائمة 
مبصالح الوالية والبلديات،   حسب  ما علم لدى خلية اإلعالم بالوالية . 

وأوضح نفس املصدر،   أنه مت إدماج   859   شاب كانوا موظفني ضمن 
جهازي   املساعدة على اإلدماج املهني   واإلدماج االجتماعي   يف   مناصب 
عمل دائمة ببلديات الوالية،   حسب مناصب العمل املتوفرة ودمج 14    

 شابا يف   مناصب عمل باملديريات التابعة ملقر الوالية .
إدماج     1035  اجلارية  السنة  خالل  أن   يتم  اإلطار  يف   نفس   وينتظر 
 شاب يف   مناصب عمل دائمة،   بينهم   964   يف   مناصب عمل بالبلديات 
و   71يف   مناصب عمل باملديريات التابعة ملقر الوالية،   ليتم سنة 2021    
بالبلديات و 34   إدماج   830   شاب يف   مناصب عمل دائمة   796   منهم 
انتهاء  مع  اإلطار  املدمجني يف   نفس  الشباب  عدد  الوالية.  ليرتفع   مبقر 
العملية بالوالية والبلديات إلى2738     شاب .  وبلغ   العدد الكلي   للشباب 
بالوالية  دائمة  عمل  يف   مناصب  الشباب  دمج  عملية  من  املستفيدين 
حتى نهاية سنة2019   ،   حسب مدير التشغيل بالوالية أحمد بواعلي،  
على  جهازي   املساعدة  مجمل       2535شاب   يعملون ضمن       2187من 

اإلدماج املهني   واإلدماج االجتماعي   بوالية معسكر .
هاذين  ضمن  اشتغلوا  الذين  العملية  من  األولى  املرحلة   ومست 

اجلهازين منذ الفترة ما بني   2009   و . 2011    

اختفاء جوازات سفر وبطاقات تعريف 
بيومترية  بتغنيف 

أمر األمني العام لوالية معسكر، ممثلني عن مديرية التنظيم والشؤون 
العامة، التحقيق يف قضية إختفاء جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية 
التي  اختفت من إحدى مصالح مقر املجلس الشعبي البلدي بتيغنيف.
وجود  أكدوا  التحقيق  جلنة  أعضاء  بأن  مسؤولة  مصادر  وكشفت 

حاالت اختفاء للجوازات وبطاقات التعريف بشكل مشبوه.
صلة  لهم  ممن  املوظفني  من  عدد  إفادات  و  املير  إلى  اإلستماع  ومت 

مبراحل إعداد وثائق مصلحة احلالة املدنية .
 بهيجة بلعالم 

توقيف مدير المصالح الفالحية متلبسا 
بتلقي  رشوة 

أوقف عناصر الشرطة القضائية ، مدير الفرع احمللي لوالية معسكر 
للديوان الوطني لألراضي الفالحية  ع ص متلبسا بتلقي رشوة، حسبما  
فيه  املشتبه  توقيف  مت  أنه  إلى  املصدر،  نفس  وأشار  أمني.  مصدر  من 
وتقدميه أمام العدالة، حيث أودع احلبس االحتياطي، موضحا بأنه، تبعا 
لشكوى تقدم بها أحد املواطنني ضد املوقوف متهما إياه بطلب رشوة، مت 
وضع كمني له مع عناصر الشرطة بعد تصوير األوراق املالية وضبط املشتبه 

فيه وهو بصدد تلقي هذه النقود امام امللعب الوحدة االفريقيةمبعسكر .
و مت فتح حتقيق معمق يف القضية من قبل عناصر الشرطة القضائية 

لوالية معسكر .
بهيجة بلعالم

»مافيا« القمح في قبضة الدرك الوطني  
بوالية معسكر،  الوطني   للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  متكنت وحدات 
نهاية األسبوع من حجز 511 قنطار من خليط مادة القمح اللني) الفرينة( 

والنخالة.
قدرت  كلغ   50 سعة  ذات  أكياس  داخل  معبأة  الفرينة،  وكانت 
3400دج  قيمته  ما  أي  دج،  و737  مليون  ب1  للمادة  املالية  القيمة 

للقنطار الواحد .
للدرك  اإلقليمية  الفرقة  إلى  وردت  معلومات  إثر  على  العملية متت 
الوطني ببلدية فروحة مبعسكر، مفادها وجود أحد األشخاص يقوم بشراء 
مادة القمح اللني )الفرينة( املدعمة من طرف الدولة ويقوم بخلطها مبادة 

النخالة وحتويلها كعلف للمواشي، بأحد املستودعات.
ومت اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية يف هذا الشأن لتفتيش املكان و 
مت العثور على الكمية السالفة الذكر مهيأة للبيع فيما اعتقل الشخص .
بهيجة بلعالم

بجاية

اإلطاحة بمروجي مخدرات بأميزور

طبية  عيادات   5 بـ  البليدة  بوالية  الصحي  القطاع  تدعم 
خالل  اخلدمة  حيز  تدخل  أن  املنتظر  من  اخلدمات،  متعددة 
الثالثي اجلاري من سنة 2020 ، وحسب مدير الصحة بالوالية 
أن العيادات اخلمس تعرف تفاوتا من حيث نسبة تقدم األشغال، 
والتي   ، بالبليدة  بالدردارة  املتواجدة  العيادة  على  يكون  والتركيز 
انتهت بها األشغال، وهي جاهزة مع تدعيم املستخدمني بها ، 
ومن املنتظر أن تفتح خالل األسبوع القادم ، ونفس الشيء ممكن 
أين   جاهزة  فهي  مفتاح،  ببلدية  بسواكرية  املتواجدة  العيادة  مع 
تدعمت بطاقم طبي، فيما تنتظر العيادتني اجلديدتني بكل من  
بلدية ببوعينان و بلدية بن تامو  التجهيز، وميكن فتحهما خالل 
العيادة   القادم ، وتبقى  الثاني من شهر مارس  األسبوع األول أو 
اخلامسة ببلدية واد جر، من املنتظر أن تفح خالل النصف الثاني 
الصحة  استالم وتدشني  ثالث  وأشار مدير  مارس .  من شهر 
بهياكل صحية  بالبليدة  فانون«  »فرانز  لتدعيم مستشفى  مشاريع 

جديدة بعد استالم جناح مصلحة أمراض األنف واألذن واحلنجرة 
، وجناح جراحة القلب، وجناح جراحة املخ واألعصاب، تدخل 
حيز اخلدمة قبل  نهاية شهر فيفري اجلاري ، وكشف ذات املسؤول 

عن إمكانية فتح يف نفس الفترة 3 قاعات عالج جديدة بكل من 
حي زغيمي وحي بوعزة ببلدية العفرون ، وثالثة بعمروسة  ، وهذه 

الهياكل الصحية مدعمة أحدث األجهزة الطبية.
أيوب بن تامون

البليدة
نحو فتح 5 عيادات طبية جديدة

سيدي  بلعباس
وفاة شخصين في حادث سير

تويف شخصان وأصيب آخر بجروح متفاوتة يف حادث مرور وقع مساء امس ببلدية سيدي خالد حسب ما أفادت به 
مصالح احلماية املدنية بالوالية. وحسب نفس املصدر فقد جنم احلادث الذي كان مسرحا له الطريق الوطني رقم 95عن 
اصطدام بني  شاحنة وسيارة سياحية . وقد أسفر احلادث عن وفاة شخصني بعني املكان  )26 و37  سنة( فيما أصيب 
آخر بجروح  بجروح بليغة قدمت له االسعافات األولية  ليتم حتويل جثماني الضحيتني  نحومصلحة حفظ اجلثث فيما 
مت إجالء اجلريح إلى  مستشفى سيدي بلعباس لتلقي العالج الالزم. من جهتها فتحت املصالح األمنية املختصة إقليميا 

حتقيقا ملعرفة أسباب احلادث. 
رفيق.ف 
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كأس الجزائر للدراجات على الطريق

 دراجو المجمع البترولي يتصدرون 
ترتيب  الجولة األخيرة

 اللكرة الطائرة
المنتخب الجزائري للكرة الطائرة 

في المركز 28 عالميا 
مت تصنيف املنتخب اجلزائري للكرة الطائرة يف املركز 28  
يف تصنيف االحتاد الدولي للكرة الطائرة الصادر السبت.وجاء 
املنتخب التونسي الذي احتل املركز 17 عامليا, يف املركز االول 
بالترتيب  مقارنة  مراكز   5 ب  قفزة  مسجال  وافريقيا   عربيا 
عامليا   18 املركز  صاحب  املصري  املنتخب  متقدما   األخير, 
الذي خسر 6 مراتب بعد أن كان  يحتل املركز 12. و يكمل 

منتخب الكاميرون املنصة الشرفية باحتالله الصف 24.
املاضي  يناير   10 يوم  توج  قد  التونسي  املنتخب  كان  و 
لدورة  املتأهل  و  افريقيا2020-   امم  بطولة  بلقب  بالقاهرة,  
بينما  الدورة,  يف   2020 صيف  بطوكيو  االوملبية  االلعاب 

احتلت اجلزائر املركز الرابع يف البطولة القارية.
و كانت الهيئة العاملية للعبة, قد ضبطت صيغة جديدة 
تأخذ  و  فبراير.   1 يوم  التنفيذ  العاملي  دخل حيز  للتصنيف 
املنافسات  ملختلف  الفنية  النتائج  االعتبار  بعني  الصيغة 
الرسمية و دورات التأهل األوملبية و بطوالت العالم و رابطة 

األمم للكرة الطائرة و كأس العالم و البطوالت القارية.

كاراتي دو/الدورة العربية لألندية البطلة
 خمس سيدات يمثلن الجزائر

 في الشارقة 

بخمس  دو,  للكاراتي  توتة  بئر  أوملبي  نادي  يشارك 
للدورة  اخلامسة   الطبعة  منافسات  يف  األحد  مصارعات 
الشارقة  مدينة  تستضيفها  التي  البطلة  لألندية  العربية 
باإلمارات العربية املتحدة, حسب ما اعلنه النادي العاصمي 

على صفحته الرسمية.
إحراز  الى  الدورة  هذه  يف  اجلزائر  ممثالت  وتسعى  
ميدالية ذهبية يف مسابقة حسب الفرق  وميداليتني ذهبيتني 
 , توتة  بئر  اوملبي  فريق   رئيس  توقعات  الفردي, حسب  يف 

حمدي ملوك.
وسيدخل نادي بئر توتة املسابقة يف اختصاص كوميتي 
من  املتكون  الفني  بقيادة  الطاقم  الفرق,  وحسب  فردي 

املدربني سمير سليماني وأمني تفراوي.
وتضم قائمة املصارعات اجلزائريات كل من إميان عطيف, 

رندة مقداس, صفية دين ريان دين ونرميان العكروت.
ويشارك يف املوعد العربي الذي يختتم يوم 4 فبراير, 60 

فريقا عربيا  ميثلون 17 دولة, حسب نفس املصدر.

akhbar el watan 03/02/2020 akhbar el watan 03/02/2020 akhbar el watan 03/02/2020

الرياضي  املجمع  دراجو  تصدر 
السبت  األكابر   صنف  يف  البترولي 
املرحلة  من  النهائية  اجلولة  ترتيب 
الثانية لكأس اجلزائر 2020 للدراجات 
والية  احتضنتها  التي  الطريق  على 
عماري  حمزة  تتويج  عرفت  و  تبسة 
من  )أكابر(  ياسني  و حمزة  )أواسط( 
النادي العاصمي بالقميص األصفر.و 
افتك, عن فئة األكابر, دراجو املجمع 
الترتيب  صدارة  البترولي  الرياضي 
حيث نال كل من عبد اهلل بن يوسف 
بوزيد  حاد  وكرمي  إسماعيل  واللوشي 
املراتب الثالث األولى يف اليوم الثالث 
واألخير من هذه املنافسة.و يف صنف 
للدراج  األولى  املرتبة  عادت  األواسط 
البليدي,  املجد  فريق  من  بودار  زاكي 
متبوعا بصالح الدين شركي عن فريق 
أمل املالح لعني تيموشنت فيما حتصل 
الرياضي  للمجمع  ممثال  حمزة عماري 

البترولي على املركز الثالث.
وقد تنافس 48 دراجا من األكابر 

الثالث واألخيرة  اليوم  واألواسط يف 
تنظمها  التي  املنافسة  هذه  من 
للدراجات  اجلزائرية  االحتادية 
اجلمعية  مع  بالتنسيق  الهوائية 
للدراجات  كريسبني«  احمللية« 
للشباب  الوالئية  املديرية  و  الهوائية 
أشواط   8 قطعوا  حيث  والرياضة 
مسافة  على  واحلمامات  تبسة  بني 

إجمالية فاقت 120 كلم.         
فقد  الفرق  ترتيب  وبخصوص 
البترولي  الرياضي  املجمع  حتصل 
األكابر  فئة  يف  األولى  املرتبة  على 
لدرارية  الرياضي  بالشباب  متبوعا 

)اجلزائر العاصمة(, فيما نالت املرتبة 
اجلمعية  األواسط  فئة  عن  األولى 
الرياضية لواد تليالت )وهران( و جاء 
فريق املجد البليدي يف املرتبة الثانية.

رئيس  أكد  لوأج,  تصريح  ويف 
الهوائية  للدراجات  االحتادية اجلزائرية 
املرحلة  تنظيم  أن  برباري  الدين  خير 
»ناجحا«  كان  تبسة  بوالية  الثانية 

إلعادة  أساسية  »خطوة  أنها  مضيفا 
الوالية  بهذه  الرياضة  هذه  إحياء 
امللكة  منافسات  عنها  غابت  أن  بعد 

الصغيرة ملدة سنوات«.
املهتمني  كل  باملناسبة  دعا  و 
و  جمعيات  إلنشاء  الرياضة  بهذه 
رابطة والئية من شأنها تنظيم النشاط 
بهذه  الهوائية  الدراجات  يف  الرياضي 

الوالية احلدودية.

املرحلة  أن  املسؤول  ذات  وأعلن 
 2020 اجلزائر  كأس  من  الثالثة 
واليتا  الهوائية ستحتضنها  للدراجات 
املقبل,  مارس  شهر  وباتنة  بسكرة 
مشيرا إلى أن هذا السباق يعد حتضيرا 
التي ستشارك  الوطنية  النخبة  لعناصر 
خالل هذه السنة يف البطولة االفريقية 

مبوريس واأللعاب األوملبية بطوكيو.

األلعاب العربية النسوية لألندية 2020

 الجزائر حاضرة في الشارقة بخمس رياضات
يف  أندية  بخمسة  اجلزائر  تشارك 
تسع خالل  أصل  من  رياضات  خمس 
النسخة اخلامسة لدورة األلعاب العربية 
مؤسسة  تنظمها  التي  لألندية  النسوية 
الشارقة  بإمارة  املرأة  لرياضة  الشارقة 
الى   2 من  املتحدة(  العربية  )االمارات 
ناديا  ل74  منتظرة  مبشاركة  فبراير   12
15 دولة, حسب ما علم من  عربيا من 
اجلزائرية  والرياضية  االوملبية  اللجنة 
التي تشرف على ترتيبات مشاركة الوفد 
املجمع  بفرق  االمر  اجلزائري.ويتعلق 
والكرة  السلة  )كرة  البترولي  الرياضي 
النسوية  الرياضية  اجلمعية  و  الطائرة( 
لبودواو و بوزريعة )كرة الطاولة( و نادي 
ألوالد  وجيبالونا  )كاراتي(  بئرالتوتة 
ستغيب  فيما  بالقوس(,  )الرمي  فايت 
وهو  املوعد,  عن  القوى  ألعاب  رياضة 
النسوي  الرياضي  الوفد  يحرم  قد  ما 

اجلزائري من االحتفاظ بلقبه يف اجلدول 
النهائي للميداليات.

عن  املنظمة  اللجنة  وأعلنت 
دولة  مقدمتها  ويف  الدول  بقية  مشاركة 
اإلمارات ب14 ناديا والعربية السعودية 
ب12 ناديا والبحرين ب8 أندية واجلزائر 
ب5 أندية واألردن والكويت ب6 أندية 
لكل دولة ومصر ب4 أندية وليبيا بثالثة 
من  اثنني  ناديني  جانب  إلى  أندية, 
السودان و3 أندية من سوريا وناديني من 
كل من تونس وفلسطني وناد واحد لكل 

من سلطنة عمان والعراق واملغرب.
الكاراتي  رياضة  أن  أوضحت  كما 
باملقارنة  مشاركات  عدد  أكبر  ستحقق 
مع بقية الرياضات املدرجة يف البرنامج 
العام للدورة اخلامسة مبشاركة 12 ناديا, 
تلتها الكرة الطائرة بواقع 9 أندية تتزاحم 
عدد  بلغ  فيما  املنافسة,  ذهب  على 

الكرة  منافسات  يف  املشاركة  األندية 
الطاولة 10, وألعاب القوى 8 أندية وكرة 
صعيد  على  أندية  و7  أندية   9 السلة 
ألعاب الرماية واملبارزة والقوس والسهم, 
يف  أندية   5 من  فارسات  تشارك  بينما 

مسابقات القفز على احلواجز.
املسابقات  بجدول  اللجنة  وعرفت 
السلة  كرة  مبنافسات  يفتتح  الذي 
على  فبراير   3 يف  والكاراتي  والطائرة 
تنطلق  فيما  اجلماعية,  األلعاب  صعيد 
منافسات الرماية يوم األربعاء 5 فبراير, 
غمار  خلوض  الفرق  تستعد  بينما 
حتديات الفروسية )القفز على احلواجز( 
ومنافسات القوس والسهم يف 3 فبراير, 
الكرة  مشوار  األندية  تستهل  أن  على 
منافسات  وتبدأ  فبراير   4 يف  الطاولة 
املبارزة يف 9 فبراير وألعاب القوى يف 8 

فبراير.

موعد  اللجنة  وحددت 
اليوم  والقرعة  الفنية  االجتماعات 
والطائرة  السلة  كرة  ملنافسات  السبت 
 2 يف  سيعقد  فيما  والسهم,  والقوس 
فبراير اجتماع الكاراتي والفروسية ويوم 
الطاولة,  وكرة  الرماية  أللعاب  فبراير   3
ألعاب  اجتماع  فبراير   7 ينظم يف  بينما 
القوى, يليه يف 8 فبراير اجتماع املبارزة.
سيتم  االلعاب,  هامش  وعلى 
اإلعالم  يف  املرأة  رياضة  »جلسة  تنظيم 
واملؤثرين  باإلعالميني  اخلاص  العربي« 
العربي,  الرياضي  اإلعالم  مجال  يف 
والتحديات  الفرص  بحث  بهدف 
الرامية إلى االرتقاء برياضة املرأة وتقدمي 
اإلعالمية  للمؤسسات  مقترحات 
»محفزا  اإلعالم  ليكون  القرار,  وصناع 
لتطوير رياضة املرأة وليس ناقال وفقط«, 

حسب اللجنة املنظمة.
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شبيبة  القبائل

الجياسكــا  تفرمــل حامــل 
لـــقب رابطــة األبطــال

شباب بلوزدادـ  أهلي البرج اليوم بملعب 20 أوت

السياربـي لتأكيـد القـوة وتوسيع الهـوة

للرابطة  الـ16،  اجلولة  مواجهات  تتواصل 
احملترفة األولى، باجراء مواجهة شباب بلوزداد ضد 
لتوسيع  نقاطها  الرائد  يريد  قمة  يف  البرج،  أهلي 
الهوة عن املالحقني، بعد سقوط الوصيف مولودية 
رؤية  السياربي  وينتظر محبو  مليلة  اجلزائر يف عني 
التشكيلة البلوزدادية بلمسة مدربها اجلديد فرانك 
دوما، الذي التحق مؤخرا بالعارضة الفنية للنادي، 
قادما من الفريق اخلصم أهلي برج بوعريريج، الذي 
يعرفه أمت املعرفة ما سيسمح له بترتيب خطة لعب 
الثالث،  النقاط  من كسب  اجلديد  لناديه  تسمح 
يف  املشوار  ومواصلة  الترتيب  مقدمة  يف  والبقاء 
املنافسة، لتحقيق األهداف املسطرة من قبل  هذه 
اإلدارة وقبل أّول مواجهة له بألوان شباب بلوزداد 

مع  كثيرا  احلديث  دوما،  فرانك  الفرنسي  حاول 
اللعب،  طريقة  تغيير  ضرورة  لهم  وأّكد  العبيه 
فوق  متريرها  وحسن  بالكرة  االحتفاظ  خالل  من 
اخلصم،  منطقة  إلى  بسرعة  اخلطر  ونقل  امليدان، 
فهو يريد الدخول مع الشباب بقّوة، والفوز يف مباراة 
بعد  النجاح،  أبوابا كثيرة من أجل  له  يفتح  اليوم 
البطولة  يف  إمكانياته  الفرنسي  املدرب  أثبت  أن 
وتوليه اإلشراف على  إليها،  قدومه  منذ  اجلزائرية 
فريق شبيبة القبائل وشّدد دوما على التركيز أمام 
الورشة  وهي  الهجوم،  يف  الفعالية  وعلى  املرمى 
التي عمل عليها خالل األيام املاضية، حيث أصّر 
من  له  فبالنسبة  املرمى،  أمام  التركيز  على  كثيرا 
العودة  مرحلة  يف  موفقة  بداية  تسجيل  الضروري 

على  يلعب  بلوزداد  فشباب  الوطنية،  البطولة  من 
جبهتني، ويسير للتتويج بلقب البطولة، كما يريد 
إنهاء املوسم بلقب كأس اجلزائر أيضا، وهما حتديان 
يسعى دوما إلى رفعهما مع الالعبني الذين أصبحوا 
اآلن مطالبني أكثر من أي وقت مضى، بكثير من 
مهمتهم  وأن  خاصة  العمل،  يف  واجلدية  التركيز 
سيلعب  شرس  خصم  أمام  سهلة  تكون  لن  اليوم 
الكل يف الكل من أجل فرملة الرائد مبعقله وهو ما 
الذي  بوعكاز  معز  التونسي  اجلديد  مدربهم  أكده 
السياربي  امتحان  سيخوض  فريقه  أن  على  شدد 
يف  انطالقة  أحسن  لتحقيق  تامة  جاهزية  يف  وهو 

مستهل مرحلة االياب.
محمد.ل

قصف دزيري بالل، مدرب إحتاد اجلزائر، 
رئيس الرابطة احمُلترفة لكرة القدم، عبد الكرمي 
مدوار، بسبب تصريحاته األخيرة بشأن مؤيد 

الاليف وحتدث الدولي السابق، عن الرجل 
األول يف الرابطة قائال :«أنا تقني ومهمتي 
تقتصر على اجلانب التقني، وأحتدث عن 

فريقي فقط«. وواصل :«هناك أناس يقومون 
بعمل ال يدخل ضمن نطاقهم، من خالل 
احلديث عن األهداف التي سجلوها وغير 

ذلك«. وأضاف :«ليس من حقهم احلديث 
مبثل هذه الطريقة، خاصة وأن الالعب أجنبي 

وكان من املُفترض أن نحترمه«. ُيشار بأن 

مدوار، أكد يف تصريحات سابقة، بأن إدارة 
إحتاد العاصمة أخطأت عندما رفضت لعب 

الداربي أمام املولودية بسبب الاليف وأكد بأن 
النجم الليبي، لم ُيسجل 20 هدفا، وبأن 

الفريق العاصمي كان قادرا على اللعب دونه.

اتحاد الجزائر

دزيــري يتضامــن مع الالفـي ضـد مــدوار

بني  املسافة  طول  ورغم  عنابة  احتاد  عشاق 
إال   ،)2  × كلم   633( التيطري  وعاصمة  بونة 
أنهم تنقلوا بقوة من أجل دعم فريقهم على أمل 
مواصلة املراهنة على الصعود، يف مواجهة القمة 
املدية  أوملبي  الرائد  بني  أمس  أومل  لعبت  التي 
فارغة  بيد  عادوا  لكنهم  عنابة  احتاد  والضيف 
وأخرى ال شيء فيها، وأكثر من ذلك ففريقهم 
لعب بأحذية من قطن بدليل أنه عجز عن صنع 
ولو فرصة واحدة طيلة 90 دقيقة...لكون أشبال 
مواسة لم يصمدوا أكثر من نصف ساعة، بعد 
انتهى  احملليني  من  رهيب  لضغط  استسلموا  أن 
بهدف من خلف اهلل )د30( اثر توغل من هاشم 
يخطف  اهلل  خلف  العمق  يف  أرضية  وبتمريرة 
الهدف األول وسط فرحة عارمة للمحليني، ويف 
الزوار إال  الذي توقع فيه اجلميع رد فعل  الوقت 
ذلك  وأكثر من  التغطية  ظلوا خارج مجال  أنهم 
الذين  التيطري  ألبناء  املباردرة  زمام  تركوا  فقد 
الشوط  أواخر  يف  النتيجة  مضاعفة  من  متكنوا 
ولكروم  مدان  بني  راق  ثنائي  عمل  اثر  األول 
وهذا األخير يباغت احلارس العابد ويضع فريقه 
يف أريحية كبيرة، خاصة وأن احتاد عنابة خالل 

النتيجة  العودة يف  لم يعمل على  الثاني  الشوط 
بل حاول تخفيف األضرار لتنتهي املواجهة بفوز 
على  قدرته  أكد  الذي  للرائد  ومستحق  منطقي 
الذي  عنابة  احتاد  عكس  الصعود  على  املراهنة 
مواسة  وتصريح مدربه كمال  كبير  ينتظره عمل 
يوضح كل شيء حيث صرح قائال: » لم نكن 
يف يومنا وأوملبي املدية استحق الفوز لكونه كان 

قتل  الثاني  والهدف  منا يف كل شيء،  أحسن 
املباراة...عموما يلزمنا جتاوز هذه اخلسارة بسرعة 
وأعتذر من أنصارنا على هذه اخلسارة املرة...«، 
اجلولة  يف  سهلة  عنابة  احتاد  مهمة  تكون  ولن 
وهو  وجريح  عنيد  ملنافس  باستضافتهم  القادمة 
تعادال بطعم اخلسارة  الذي سجل  أمل األربعاء 

أمام كواسر احلراش.

اتحاد عنابة 

أنصار بونة...وفاء دائم رغم توالي الهزائم!

للترجي  القياسية  األرقام  عداد  توقف 
أفريقيا  أبطال  دوري  يف  التونسي  الرياضي 
عند 20 مباراة دون تذوق طعم الهزمية بعدما 
القبائل بهدف دون رد يف  أمام شبيبة  خسر 
إطار اجلولة السادسة لدور املجموعات وجتدر 
قد  كان  سويقة  باب  فريق  أن  إلى  اإلشارة 
أبطال  دوري  يف  قياسيا  رقما  مؤخرا  حقق 
القارة  يف  فريق  أول  أصبح  حيث  أفريقيا، 
السمراء يخوض 20 مباراة يف هذه املسابقة 
األفريقية دون أن يعرف طعم الهزمية ليحّطم 
الرقم الذي كان بحوزة األهلي املصري )19 
مباراة بدون هزمية(. وكانت آخر هزمية للفريق 
التونسي يف دوري إبطال أفريقيا يوم 3 نوفمبر 
2018، أمام األهلي املصري بنتيجة )3-1( 
التي  القارية  البطولة  نهائي  ذهاب  حلساب 
فاز  أن  بعد  سويقة  باب  فريق  بلقبها  توج 
التاسع من  يف لقاء العودة بثالثية نظيفة يف 
ذات الشهر...ويف سياق آخر صنعت رسالة 
مالل ألنصار شبيبة القبائل احلدث، بعد أن 
القبائلي،  النادي  إدارة  مجلس  رئيس  قّدم 
سجلها  التي  السلبية  النتائج  عن  اعتذاراته 
منافستي  ويف  املاضية،  اجلوالت  يف  الفريق 
كما  إفريقيا،  أبطال  ورابطة  اجلزائر  كأس 
التي  السلبية  األحداث  عن  أيضا  اعتذر 
وأّدت  املاضية،  الفترة  يف  النادي  عاشها 
إلى خروج الفريق من دور مجموعات رابطة 
عبر  رسالته  مالل  واستهل  إفريقيا  أبطال 
»فايسبوك«  للنادي، على  الرسمي  احلساب 
لألنصار  الرسالة  بهذه  »أتوجه  بالقول 
لديهم  مثلي  واللذين  للشبيبة،  احلقيقيني 
ويحملون  النادي،  هذا  على  كبيرة  غيرة 
مثلي  والذين  قلوبهم،  يف  الفريق  ألوان 
وهويته،  قيمه  أجل  من  الفريق  هذا  يحبون 
املقدمة  هذه  ألقابه«،  أجل  من  فقط  وليس 
الذين  األنصار  قّسمت  مالل،  رسالة  من 
كثرت تعليقاتهم يف نفس الصفحة، فمنهم 

إّنه مساند ملالل، ومنهم من اعتبر  من قال 
بني  التفرقة  خلق  يريد  الشبيبة  رئيس  أّن 
احلقيقيون  األنصار  هم  فمن  الفريق،  أنصار 
واملزيفون؟ ـ حسبهم ـ معتبرين أنه زاد الطني 
أعتذر  ليواصل مالل »قبل كل شيء  بلة.  
عن األحداث املاضية، التي لّطخت سمعة 
هذا الفريق الكبير، أتقدم باعتذاري لألنصار 
احلقيقيني للشبيبة«، كما أضاف »دائما كان 
هديف هو بذل أقصى ما لدّي للمساهمة يف 
هذا  لكن  مصاحله،  وحماية  النادي  تطوير 
األمر دفعني يف كثير من األحيان إلى خوض 
بسبب  بالرياضة،  لها  عالقة  ال  معارك 
الشخصية«.  املصالح  وأصحاب  الدخالء 
عما  للنادي  املنتمني  لكّل  »أعتذر  وواصل 
أشعر  كنت  فقد  مضى،  وقت  يف  مّني  بدر 
التي  االنتقادات  بسبب  كبيرة  أمل  بخيبة 
مثلي  األوفياء  األنصار  من  وأمتنى  طالتني، 
التصدي حملاوالت هؤالء األشخاص لزعزعة 
باألخطاء  مالل،  النادي«.واعترف  استقرار 
انتفاضة األنصار  إلى  أدى  ما  ارتكبت  التي 
تيزي  يف  مسيرة  تنظيم  خالل  من  ضده 
احلاليني  واملسيرين  برحيله  مطالبني  وزو، 
أّن  »صحيح  مالل  قال  حيث  للفريق، 
على  حريص  أّنني  رغم  حدثت  األخطاء 
مصلحة  ألجل  بضميري  القرارات  اّتخاذ 
تستخدم  كانت  الغالب  يف  لكنها  النادي، 
مقارنة  مستمر  حتّسن  يف  أّننا  رغم  ضدي، 
هناك  أّن  مالل،  واعتبر  املاضية«.  باملواسم 
اآلن  حلّد  الفريق  يتتبع  الزال  مشؤوم  ماض 
»لقد استطعنا أن نعيد القاطرة إلى السكة يف 
النادي، يف استقراره املالي واإلداري، واليوم 
للنادي،  احلقيقيني  األنصار  أمامكم  ألتزم 
واالستقرار  االعتبار  لرد  عملي  أواصل  بأن 
قريبا«  مهمة  بقرارات  وسنوافيكم  للشبيبة، 
»أتفهم غضب اجلماهير وسأقدم كل  وختم 

ما أملك من جهود إلسعادها«.

شبيبة بجاية

اجتماع حاسم للمساهمين اليوم
انتقد رئيس مجلس إدارة فريق 
شبيبة بجاية عبد الكرمي بوجللود، 

مساهمي الشركة الرياضية، الذين لم 
يقّدموا الدعم الالزم للفريق للخروج من 

الوضعية التي يتواجد عليها يف ظّل األزمة 
املالية التي يتخّبط فيها منذ بداية املوسم، 
بدون أن يتم تقدمي الدعم املالي ملواجهة 
املصاريف الكثيرة، ومتكينه من حتقيق 
النتائج املرجوة، واالبتعاد عن منطقة 
اخلطر؛ حيث إن هذه الوضعية دفعت 

بالالعبني إلى شن إضراب ملدة أسبوع؛ 
من أجل املطالبة بتسوية مستحقاتهم 
املالية. وذهب بوجللود بعيدا؛ إذ هّدد 

باالستقالة من منصبه كرئيس للشركة الرياضية يف حال لم تتحسن األمور وبقائها على الوضع 
احلالي، حيث مّت دعوة املساهمني إلى اجتماع آخر اليوم اإلثنني؛ من أجل التطرق للوضعية 
احلالية، وإيجاد احللول االستعجالية التي تسمح بتحسني األمور، وحتقيق الهدف املسطر يف 

نهاية املوسم، وهو البقاء ضمن الرابطة احملترفة الثانية وفيما تسعى إدارة الفريق إلى حّل املشاكل 
اإلدارية من أجل دخول إعانات السلطات احمللية وتسوية مستحقات الالعبني، فإن اإلدارة 

حتتاج إلى ما ال يقل عن 10 ماليير سنتيم من أجل تسديد الديون املقدرة إجماال بسبعة ماليير 
سنتيم، ومتكني الفريق من مواصلة املشوار يف أحسن الظروف، خاصة أن املدرب سعيد حموش 

بدا متفائال بقدرة فريق على حتقيق البقاء بتضافر جهود اجلميع.
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الدين زطشي،  الفاف خير  رئيس  طالب 
اجلماعي  اإلقصاء  أسباب  تشريح  بضرورة 
القارية،  املنافسات  من  اجلزائرية  للنوادي 
النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  عن  وعجزها 
وألح  األبطال،  ودوري  الكاف  ملنافستي كأس 
احملترفة  الرابطة  رئيس  جتمع  ورشة  فتح  على 
البطولة  أندية  أكبر  برؤساء  مدوار  الكرمي  عبد 
الوطنية، والتي اعتادت على تسجيل تواجدها 
للوقوف  محاولة  يف  اإلفريقي،  الصعيد  على 
التمثيل  إلى تراجع  التي أدت  على األسباب 
باألندية،  اخلاصة  املنافسات  يف  اجلزائري 
باللقب  التتويج  يف  جنح  املنتخب  وأن  سيما 
قرار  وجاء  املاضية  الصائفة  اإلفريقي، خالل 
اتخاذه  مت  حيث  الورشة،  لهذه  الفوري  الفتح 
يوم  املنعقد  الفيدرالي  املكتب  اجتماع  خالل 
توقف  خلفية  على  وذلك  الفارط،  األربعاء 
القبائل  وشبيبة  اجلزائر  إحتاد  من  كل  مغامرة 
اجلزائرية  الكرة  لتكون  األبطال  دوري  يف 

لرابطة األبطال،  النهائي  الدور ربع  غائبة عن 
قضية  اجللسة  هذه  يف  أثار  زطشي  أن  ولو 
بطوالت  نحو  اجلزائريني  الالعبني  »هجرة« 
التي  العناصر  عدد  ارتفاع  بعد  سيما  أخرى، 
باستغالل  التونسية،  النوادي  يف  احترفت 
بالنسبة  املوحدة  الرياضية  »اجلنسية«  قانون 
االحتاد  عن  الصادر  القارة،  شمال  لبلدان 
العربي، فضال عن انتقال عديد الالعبني نحو 
انعكس  الذي  األمر  وهو  السعودي،  الدوري 
بصورة مباشرة على مستوى النوادي اجلزائرية، 
احملصل  املالية  العائدات  من  تستفيد  ال  التي 
عليها جراء بيع الالعبني، وما لذلك من تأثير 
الوطنية...كما  البطولة  مستوى  على  سلبي 
جديد  إجراء  اعتماد  الفيدرالي  املكتب  قرر 
الالعبني،  بتعويض  للنوادي  بالسماح  يقضي 
الذين يتعرضون إلصابات تتسبب يف غيابهم 
اخلضوع  شريطة  طويلة،  لفترة  املالعب  عن 
الفيدرالية،  الطبية  اللجنة  طرف  من  ملعاينة 

لالعب،  الطبي  العجز  صحة  من  للتأكد 
وبالتالي منح ترخيص لفريقه الستقدام العب 
جديد لتعويضه، يف اآلجال احملددة إلمضاءات 
زطشي  فيه  طلب  الذي  الوقت  يف  الالعبني، 
بدراسة كل املقترحات اخلاصة بتعداد األندية 
يحصر  الذي  القانون  بإلغاء  وذلك  الهاوية، 
 30 حدود  يف  هاو  فريق  كل  إجازات  عدد 
طرحه  االقتراح  وهذا  املوسم،  طيلة  رخصة 
رئيس الفاف، بناء على الئحة مطالب رؤساء 
وقد  املنافسة،  مبقاطعة  تلويحهم  عند  األندية 
برر زطشي هذا االقتراح بتوسيع دائرة املمارسة 
الكروية يف املستويات اخلاصة بالهواة، يف حني 
أمر باحلسم يف ملفات تأهيل 33 العبا من فئة 
أقل من 23 سنة، والذين انتقلوا على سبيل 
اإلعارة من رديف أندية محترفة إلى فرق تنشط 

يف بطولة وطني الهواة يف »امليركاتو« الشتوي.

محمد.ل

ثمن  دولور،  أندي  اجلزائري  الدولي  دفع 
عشية  غاليا،  ناميار  ضد  املُثيرة  تصريحاته 
جيرمان  سان  باريس  الكبير  مواجهة  مبناسبة 
وذهب هداف نادي مونبوليي، ضحية ُمراوغة 
بتمرير  قام  والذي  البرازيلي،  فنية جميلة من 
جسر صغير بني أقدام الغجري بكل سهولة ومت 
أدناه، بشكل كبير يف ُمختلف  الفيديو  تداول 
بسخرية  ُمرفقا  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع 
اجلميع،  وإتفق  الصحراء  ُمحارب  من  كبيرة 
على  يرد  كيف  عرف  السامبا،  قائد  أن  على 
بطل إفريقيا فوق أرضية امليدان، ال خارجه ومن 
»مونبوليي« أنه  »أندي دولور« جنم  جهته أكد 

ليس نادما على تصريحاته السابقة بخصوص 
كبير  العب  األخير  هذا  أن  مؤكدا  »نيمار«، 
تصريحاتي  على  أندم  »ملاذا  »دولور«:  وقال 
كبيرا  العبا  ليس  نيمار  أن  أقل  لم  السابقة؟ 
وهو أثبت ذلك فوق أرضية امليدان«. وأضاف: 
أمام  مجددا  نلعب  لن  أننا  حظنا  »من حسن 
القصة  هذه  عن  نتحدث  ال  حتى  باريس 
يف  مبدعا  كان  »نيمار  وتابع:  الصغيرة«. 
ال  يومه  يف  يكون  وعندما  له  هنيئا  مباراتنا، 
ميكن إيقافه«. كما قام الدولي اجلزائري أندي 
دولور، بإهداء قميصه لكل من البرازيلي ناميار 
حرب  ُمنهيا  باريديس،  لينادرو  واألرجنتيني 

ثنائي  وظهر  باريس  جنمي  مع  التصريحات 
قميص  يحمالن  وهما  جيرمان،  سان  باريس 
صنعت  لقطة  يف  مونبوليي،  نادي  ُمهاجم 
الغجري،  على  ناميار  وعلق  فرنسا  يف  احلدث 
من خالل »ستوري« يف حسابه الرسمي على 
يف  لصديقنا«  وعناق  :«حتية  قائال  إنستغرام 
صاحب  بأن  الصحراء...ُيذكر  حمُلارب  إشارة 
من  كل  انتقد  قد  كان  الصاروخية،  القذفات 
ناميار وباريديس، بشكل ُمكثف طيلة األسابيع 
الرد  يف  اخلضر،  حربة  رأس  ليفشل  املاضية 
على أرضية امليدان، سهرة أول أمس السبت، 

ُمتذوقا خسارة ُمرة بخماسية دون رد.

الصراع انتهى بتبادل األقمصة

دولــور يخســر رهانــه مـــع نايمــــار

تألق كبير في الشامبيون شيب

بـــن رحمـــــة يصنـــع 
الحــدث فـي إنجلتـــرا

صنع النجم اجلزائري سعيد بن 
رحمة احلدث يف إجنلترا، بعد تسجيله 

الهاتريك يف مرمى هال سيتي أول 
أمس السبت...بن رحمة الذي فقد 
والده منذ أكثر من أسبوع، عاد ليؤكد 
أنه الرقم واحد يف برينتفورد، كما أن 
قصته أعجب بها اجلميع ففي مختلف 

املواقع الرياضية البريطانية، أكدت 
اجلماهير اإلجنليزية، أن الهاتريك هو 
أفضل طريقة لتخليد روح والده...
ومن جهته نشر سعيد بن رحمة 
العب برينتفورد اإلجنليزي صورة 

احتفاله بأهدافه الثالثة التي سجلها 
يف مرمى هال سيتي وكان بن رحمة 

قد قاد فريقه لتحقيق فوز كبير يف الشامبيونشيب بنتيجة 1-5 وجعل فريقه يف املركز اخلامس 
بفارق 6 نقاط عن املتصدر وغّرد النجم اجلزائري عبر موقع »التويتر« بجملة مؤثرة قائال: 

»احلمد هلل.. أحبك والدي«.

مع ناديه أوليمبياكوس

سودانــي يسجــــل سابع 
أهدافــــه فــي اليونـان

واصل الدولي اجلزائري العربي هالل سوداني، عروضه القوية مع ناديه أوليمبياكوس، 
ُمتمكنا من زيارة الشباك لسابع مرة خالل املوسم اجلاري وأكد إبن الشلف فورمته العالية، 
خالل مواجهة شانتي، بتسجيله بطريقة جميلة بتسديدة بُيسراه، بعد متريرة حاسمة من 

املغربي يوسف العربي وقاد جنم املنتخب الوطني، فريقه لالنتصار بثالثية ُمقابل واحد، ليتربع 
على عرش ترتيب دوري احمُلترفني اليوناني، يف انتظار تسوية الرزنامة...ُيشار بأن املُنافسة 
شرسة بني زمالء سوداني، وباوك سالونيكا، القادر على إسترجاع الصدارة يف حالة فوزه 

بلقائه القادم.

وضع النقاط على الحروف

أوناس يرد على الفرنسيين!
رد الدولي اجلزائري آدم أوناس، على اإلنتقادات التي طاملا تعرض لها منذ بداية مشواره 

اإلحترايف، وبصفة خاصة يف فرنسا وإستغل صاحب القدم الُيسرى السحرية، حوارا مع 
جريدة »ليكيب« من أجل وضع النقاط على احلروف وقال :«عندما غادرت بوردو للعب 
مع نابولي، الكثيرون حتدثوا عني بطريقة سيئة، ولكن درجة اإلنتقادات تراجعت بعدها«. 
وواصل :«لقد تعلمت الكثير يف إيطاليا، مع ُمدربني كبيرين مثل ماوريتسيو ساري وكارلو 

أنشيلوتي، خاصة من الناحية التكتيكية«. وأردف :«أنا أعمل دائما على تصحيح 
األخطاء التي أقع فيها، لكي أتفادى أن يتم ذكري بشكل سلبي«. وختم :«لقد أنقصت 

من عادة احلديث مع احُلكام، والغضب دون سبب، وهذا أمر إيجابي«.

خالل تواجده في قطر

بلماضــي فـي ضيافـة 
قديـــورة وهنــي

يبدو أن الناخب 
الوطني جمال 

بلماضي حريص 
على االطمئنان 

على العبيه، بدليل 
الزيارات املفاجئة التي 

يخص بها البعض 
بني الفينة واألخرى، 

على غرار ما حدث 
مع ثنائي الغرافة 

القطري عدالن قديورة 
وسفيان هني، حيث 
التقاهما على هامش 
التدريبات، وحتدث 

معهما بخصوص 
جاهزيتهما، ولو 

أن هني ال يتواجد 
ضمن مخططاته منذ 

استالمه زمام العارضة 
الفنية، كونه يراه 

ضحية املنصب الذي 
ينشط به. واطمأن 

مدرب املنتخب الوطني على متوسط ميدانه عدالن قديورة، الذي يقدم مستويات جيدة يف أول 
موسم له يف الدوري القطري مع نادي الغرافة، كما أبدى إعجابه باإلحصائيات واألرقام التي 

سجلها سفيان هني حلد اآلن، حيث يتواجد يف وصافة هدايف الدوري القطري ب11 هدفا خلف 
مواطنه بغداد بوجناح صاحب 13 إصابة، ويكون بلماضي قد وعد هني مبنحه الفرصة مستقبال، 
شريطة مواصلة التألق مع فريقه، ولو أن األمر يبدو صعبا، يف وجود خيارات متميزة يف منصبه، 

على غرار سوداني وباليلي ووناس وبن رحمة، وكلها أسماء متألقة مع فرقها هذا املوسم. 

الفاف تبحث عن أسباب توالي االخفاقات

زطشـي يفتتـح ورشة لوضع حد لنكسـات 
األندية الجزائرية في المنافسات القارية
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يوفنتوس يخطط لصفقة قياسية مع ليفربول
عين العجوز على الهولندي فان دايك

أمس  بريطاني،  صحفي  تقرير  أكد 
لعقد  يخطط  يوفنتوس  نادي  أن  األحد، 
خالل  ليفربول  صفوف  من  قياسية  صفقة 
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا  املقبل  الصيف 
عرض  تقدمي  ينوي  يوفنتوس  فإن  البريطانية، 
مدافع  دايك،  فان  فيرجيل  للهولندي  مذهل 
إسترليني  مليون   150 بقيمة  ليفربول، 
فان  جلعل  يخطط  يوفنتوس  أن  إلى  وأشارت 
دايك أغلى مدافع يف العالم مرة أخرى، بعد 
أن خسر النجم الهولندي اللقب لصالح هاري 
ماجواير العب مانشستر يونايتد وأوضحت أن 
إغراء  أن جنحت يف  بعد  العجوز  السيدة  إدارة 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يف صيف 2018، فإنها ترى فان دايك أكثر من يستطيع 
املساعدة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وشددت »ذا صن« وفًقا ملصادرها على أن فان دايك 
قد يكون منفتًحا لالنتقال خارج البرمييرليج، إذا فاز ليفربول بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
األوروبي  والسوبر  لألندية  العالم  وكأس  أوروبا  أبطال  دوري  حقق  أن  وبعد  املوسم،  هذا 
الفوز مبجموعة من  البريطانية: »بعد  للصحيفة  يوفنتوس  وقال مصدر يف  املاضي  العام  يف 
املوسم،  نهاية  حتٍد جديد يف  مستعد خلوض  دايك  فان  أن  نعتقد  ليفربول،  مع  األلقاب 
خصوًصا أنه يلعب يف إجنلترا منذ عدة سنوات«. وأضاف: »يخطط النادي بنشاط لتقدمي 

عرض ضخم لفان دايك خالل الصيف املقبل«..  

أحرز ثنائية جديدة
النرويجي هاالند يواصل إبداعاته

تابع اليافع النرويجي ارلينغ هاالند انطالقته اخلارقة بعد قدومه 
الى بوروسيا دورمتوند، وسجل ثنائية خالل فوز الفريق األصفر 
الكبير على ضيفه اونيون برلني -5صفر وسجل هاالند )19 
عاما( ثنائية يف الدقيقتني 18 متابعا كرة على باب املرمى 
اخلالي و76 بيسارية ارضية قوية من داخل املنطقة خدعت 
من  اهداف  سبعة  الى  رصيده  رافعا  والدفاع،  احلارس 
أصل 7 تسديدات مباشرة على املرمى واكمل اخلماسية 
من  ارتدت  بتسديدة  سانشو  جايدون  الشاب  االجنليزي 
جزاء حصل  ركلة  من  رويس  ماركو  القائد   ،)13( الدفاع 
يف  بيسارية  فيتسل  اكسل  والبلجيكي   )68( هاالند  عليها 
سقف املرمى من حدود املنطقة الصغرى )70(. وهذا الهدف 
السابع لهاالند يف ثالث مباريات، بعد ثالثية ضد اوغسبورغ )-5
قال  الرائعة،  بدايته  وبرغم  املباراتني  يف  بديال  نزل  عندما   )5-1( كولن  وثنائية ضد   )3
هاالند القادم من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو، انه بحاجة الستعادة 
لياقته بعد اصابة بركبته الشهر املاضي »كان االمر صعبا، لكن من اجليد ان تلعب منذ 
البداية. يجب أن أحظى بلياقة أفضل. لم اصل إلى نسبة %100«. وسجل دورمتوند 15 
هدفا يف ثالث مباريات، يبنها سبعة لهاالند! واصبح زميله سانشو )19 عاما( اول مراهق 
يسجل 25 هدفا يف الدوري، بتسجيله هدفه احلادي يف آخر 11 مباراة لدورمتوند يف مختلف 
املسابقات وصعد دورمتوند، الطامح إلى لقبه األول منذ 2012، الى املركز الثالث بفارق 

األهداف عن مونشنغالدباخ الرابع ونقطتني عن اليبزيغ الثاني.

رغم إغالق باب االنتقاالت
بارما ما يزال يأمل في انتقال جيرفينيو إلى السد 

يأمل  يزال  ال  أنه  االيطالي  بارما  نادي  قال 
السد  الى  جيرفينيو  العاجي  مهاجمه  انتقال  يف 
الشتوية  االنتقاالت  باب  إغالق  برغم  القطري 
املستندات،  كل  بتوفير  االيطالي  النادي  وقام 
اقفال  قبل  عاما   32 البالغ  الالعب  توقيع  بينها 
السد  مدرب  لكن  اجلمعة،  االنتقاالت  باب 
وقال  يتلقاها  لم  ناديه  ان  ذكر  تشايف  االسباني 
يف  -3صفر  السيلية  على  فريقه  فوز  بعد  تشايف 
انه  النادي  ادارة  من  سمعته  »ما  احمللي  الدوري 
الفريق  قائمة  يف  جيرفينيو  تسجيل  الصعب  من 
بعد غلق باب االنتقاالت اذا مت تسجيله سيسجل 
للموسم املقبل. هو العب ممتاز. سنحاول البحث 

عن محترف خامس خالل الفترة املقبلة على ان يكون العبا حرا غير مرتبط بأي ناد«. 
وتابع »كنت اود ان يكون لدي هذا الالعب ولكن من الصعب االن ان يتم تسجيله مع 
الفريق«. يف املقابل، قال مدير بارما اليساندرو لوكاريلي ان ناديه »قام بكل موجباته. ننتظر 
أن  الواضح  »من  وتابع  جيرفينيو«.  انتقال  على  الرسمي  الطابع  الضفاء  القطري  االحتاد 
إصابة )روبرتو( اينغليزي وخيار جيرفينيو عقد علينا األمور يف األيام األخيرة من املركاتو.. 
هما العبان يصنعان الفارق«. وانضم جيرفينيو الى بارما يف 2018 بعد موسمني مع هيبي 
الدرجة  الى  الفريق  11 هدفا يف موسمه االول مساهما بصعود  الصيني. سجل  فورتشون 
االولى لكن برغم متديد عقده حتى 2022، ضغط ابن الثانية والثالثني للرحيل الى قطر 
ملدة 18 شهرا بقيمة تبلغ 5,5 ماليني يورو )نحو 6 ماليني دوالر( لبارما و6 ماليني يورو 
لالعب، مع خيار التمديد ملوسم اضايف وكان بارما مترددا يف السماح برحيله، ووقع على 
االوراق فقط بعد رفض الالعب التدرب ملدة ثالثة ايام وتابع لوكاريلي »كنا نتوقع سلوكا 
مع  جيرفينيو  ولعب  وداعا«.  له  سنقول  العملية  جنحت  اذا  لكن  جيرفينيو،  من  مختلفا 
ارسنال االنكليزي بني 2011 و2013 ثم مع روما االيطالي لثالثة مواسم حيث 26 هدفا 
قبل توجهه الى الصني وسجل اربعة أهداف هذا املوسم مع بارما الهادف الى تأهل أوروبي. 

ق.ر

االحتاد  من  رسميا  بريطانيا  خرجت 
بتأثيرات  جديدا  عهدا  وبدأت  األوروبي، 
كرة  بينها  ومن  املجاالت،  مختلف  إلى  متتد 
الدوري  القدم ويسود غموض بشأن مستقبل 
يف  احمللية،  األندية  ستتأثر  وكيف  اإلجنليزي 
التنافسية  قدراتها  تراجع  من  مخاوف  ظل 
لصالح أندية أوروبا األخرى ويرتبط مستقبل 
طبيعة  بشأن  املفاوضات  مبآل  »البرمييرليغ« 
والتي  األوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
العام  بنهاية  استكمالها  يتم  أن  املتوقع  من 
البريطانية  احلكومة  قررت  اجلاري...فإذا 
األمور  ستصبح  اتفاق،  دون  من  اخلروج 
أكثر صعوبة على األندية للتعاقد مع العبني 
األمور  على  كبيرة  وستتعرض لقيود  أوروبيني 
يسمح لالعبني  احلالية  للقوانني  ووفقا  املالية 

القادمني من املنطقة األوروبية باللعب لألندية 
على  عمل،  لتصريح  احلاجة  اإلجنليزية دون 
هذه  خارج  من  القادمني  الالعبني  عكس 
صارمة،  معايير  املطالبني بتلبية  املنطقة 
من  محددا  عددا  الالعب  أبرزها خوض 
املباريات مع منتخب بالده يف آخر عامني قبل 
مسؤولون  أثار  آخر،  جانب  االنتقال...من 
تأثير  بشأن  مخاوف  إجنلترا  يف  الكرة  عن 
اليورو  أمام  اإلسترليني  اجلنيه  قيمة  تراجع 
بفعل تبعات البريكست على القدرات املالية 
تراجع  وسيحد  اإلجنليزي  للدوري  التنافسية 
اجلنيه اإلسترليني من قدرة مسؤولي األندية 
إقناع  أجل  من  التفاوض  على  اإلجنليزية 
النجوم لاللتحاق بالبرمييرليغ ومن بني التبعات 
من  األوروبي،  االحتاد  من  للخروج  األخرى 
امتياز  من  اإلجنليزية  األندية  حترم  أن  املتوقع 
التعاقد مع العبني شبان تتراوح أعمارهم بني 

دول  املطبق بني  االمتياز  وهو  عاما،  و18   16
اإلجنليزية  األندية  وستكون  األوروبية  املنطقة 
مجبرة على التعاقد مع العبني فوق 18 عاما 
فقط، وهو ما سيحد من قدراتها على خطف 
حني  الوضع  عليه  كان  مثلما  مواهب واعدة 
تعاقد مانشستر يونايتد مع الفرنسي بول بوغبا 
فابريغاس... وتشلسي مع اإلسباني سيس 
البريكست  عن  املدافعون  يرى  املقابل،  يف 
مبنح  اإلجنليزية  للكرة  منافع  سيجلب  أنه 
فرصة للمواهب الشابة احمللية للبروز، وسيعزز 
فيما  القدم  لكرة  اإلجنليزي  خطط االحتاد 
وتقليص  اخلارجية  املواهب  من  باحلد  يتعلق 
فريق  لكل   17 من  األجانب  الالعبني  عدد 
اإلجنليزي  املنتخب  وسيكون  فقط   12 إلى 
جديد  جيل  بظهور  ذلك،  من  مستفيد  أكبر 
قيادته  على  املوهوبني القادرين  الالعبني  من 

للمنافسة على األلقاب.

تساؤالت ومخاوف

كيف سيؤثر 
البريكست 

على الدوري 
اإلنجليزي؟ 

أكدوا أن المدرب أصبح عاجزًا عن تقديم اإلضافة الالزمة 
جماهير أتلتيكو مدريد تثور ضد سيميوني

حملت جماهير نادي أتلتيكو مدريد مسؤولية اقصاء الفريق مبكرًا من مسابقة كأس ملك إسبانيا إلى املدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني ، وذلك يف أعقاب اخلسارة أمام نادي كولتيرال ليونيسا يف الدور الثاني والثالثني بنتيجة هدفني لهدف، 
لتتبخر آمال وأحالم »الروخي بالنكوس« يف املنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013 وكشفت نتائج استطالع 
للرأي نظمته صحيفة »ماركا« اإلسبانية بأن غالبية اجلماهير ترى بأن املدرب سيميوني هو املسؤول املباشر عن اإلقصاء املر يف 
مسابقة كأس امللك ، بعدما عمد إلى اللعب بتشكيلة يطغى عليها العبون من االحتياط ، بهدف منح الراحة لألساسيني 
استعدادًا ملباريات الدوري اإلسباني غير ان اهم ما كشفته نتائج االستطالع بأن 
غالبية اجلماهير تعتقد بأن مرحلة سيميوني على رأس اجلهاز الفني 
ميتلك  جديد  مدرب  إلى  يحتاج  الفريق  وأن  انتهت،  قد  للفريق 
أصبح  األرجنتيني  املدرب  أن  الى  إشارة  يف  حديثة،  أفكارا 
بتراجع  الالزمة ، مستشهدة  الفنية  تقدمي اإلضافة  عاجزًا عن 
نتائج الفريق يف املواسم األخيرة على مختلف االصعدة ، ويف 
مقدمتها سقوطه أمام يوفنتوس بثالثة أهداف نظيفة يف إياب 
التي جرت  أوروبا  أبطال  النهائي من بطولة دوري  الدور ثمن 
أتلتيكو  تدريب  تولى  سيموني  أن  الى  يشار  املاضي   املوسم 
مدريد منذ نهاية عام 2011 ، حيث حقق معه نتائج باهرة حصد 
خاللها العديد من األلقاب من أبرزها كأس امللك عام 2013 و 
بطولة الدوري اإلسباني عام 2014 ، بطولة الدوري األوروبي عام 
2018 ، لكن نتائج الفريق سجلت منحنى تنازليا منذ املوسم املاضي 
، وهو ما أتضح خالل منافسات املوسم اجلاري يف بطولة الدوري احمللي 
، إذ لم يستغل البداية املتعثرة لغرمييه برشلونة وريال مدريد لالنقضاض 

على الصدارة، ليحتل املركز الثالث يف سلم الترتيب.

بعد اعتراضه على استبداله
دي ماريا يقف في صف توخيل ضد مبابي

املدرب  قرار  اعتراض األخير على  بشأن  مبابي  زميله كيليان  باريس سان جيرمان  ماريا جنم  آنخيل دي  عاتب 
توماس توخيل باستبداله خالل مباراة مونبلييه يف الدوري الفرنسي وقال دي ماريا : »إنه موقف صعب، ال يوجد 
العب يريد اخلروج من أرض امللعب، الكل لديه رغبة يف املشاركة باستمرار، هذا أمر طبيعي«. وأضاف األرجنتيني 
»لكن كيليان كان املهاجم الذي يريد املدرب استبداله، إنه موقف صعب يتعرض له أي العب، ولكن يجب تقبل 
القرار، ألن هناك العب آخر يريد أيضا املشاركة«. وانتقل كيليان مبابي للحديث عن زميله اآلخر إدينسون كافاني، 
قائال »كافاني جاهز بنسبة %100 منذ بداية املوسم، لقد مر بأحداث عديدة، ولكنه بقى مع الفريق«. وتابع »لقد 

سجل كافاني هدفا، وألغاه احلكم بسبب التسلل، ولكنها خطوة مهمة له أن يشارك بعد فترة من الغياب«. وعن الفوز 
بخماسية على مونيلييه، أمت آنخيل دي ماريا »لقد كانت مواجهة صعبة، لكن ضغطنا منذ البداية، والهدف املبكر الذي 

سجله سارابيا حررنا كثيرا، وباتت األمور أكثر سهولة بعد طرد حارس مرمى املنافس«.
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شمال غربي سوريا

6500 طفل يفرون يوميا 
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( إن أكثر 
يوميا يف شمال غرب  الفرار  6500 طفل أجبروا على  من 

سوريا خالل األسبوع املاضي.
سوريا  غرب  شمال  يف  األزمة  أن  املنظمة  وأضافت 
تعرقل جهود حماية الطفل بشكل غير مسبوق، وذكرت أن 
إجمالي عدد األطفال النازحني يتجاوز ثالثمئة ألف طفل 
مليوًنا  أن  اليونيسيف  وتقدر  املاضي.  ديسمبر  بداية  منذ 

ومئتي ألف طفل يف حاجة ملحة للغذاء واملاء والدواء.
األغلى  الثمن  يدفعون  األطفال  إن  املنظمة  وقالت 
تسعمئة  قتل  املاضي  العام  فخالل  األزمة،  هذه  نتيجة 
الغربي،  الشمال  يف  كانوا  منهم   75% من  أكثر  طفل، 
يف  واجلرحى  القتلى  من  األكبر  العدد  إدلب  وسجلت 
األطراف  جميع  اليونيسيف  ودعت  األطفال.  صفوف 
إلى الوقف الفوري للقتال، وتوصيل املساعدات اإلنسانية 

الضرورية وبال عقبات إلى كل طفل محتاج.
اإلنسانية  اإلغاثة  قال مدير منظمة  آخر،  من جانب 
املنظمات  إن  طوجن  يوسف  الريحانية  مدينة  يف  التركية 

لكافة  الرئيسية  احلاجات  تغطية  عن  عاجزة  اإلنسانية 
يف  التركية،  السورية  احلدود  عند  املوجودين  النازحني 
املاضية.  األسابيع  فرت خالل  التي  الكبيرة  األعداد  ظل 
يتم  ما  مجموع  أن  للجزيرة-  حديث  -يف  طوجن  وأضاف 
تقدميه للنازحني حاليا من مساعدات عبر معبر باب الهوى 
شمال إدلب، يكفي لسد %40 فقط من احتياجات نحو 
نصف مليون نازح فروا إثر الهجوم العسكري اجلوي والبري 
اجلنوبي  إدلب  ريف  مناطق  على  وروسيا  النظام  لقوات 

وغرب حلب.
جوية  ضربات  من  -بدعم  النظام  قوات  واستعادت 
روسية مكثفة- مدينة معرة النعمان )ثاني أكبر مدينة يف 
إدلب( وعشرات البلدات مؤخرا، يف حملة كبرى ساهمت 
وأثارت شبح حدوث  وموسكو،  أنقرة  التوتر بني  إذكاء  يف 
أزمة الجئني جديدة. وقال تقرير لألمم املتحدة إن نحو 390 
ألفا فروا من شمال غرب سوريا بني 1 ديسمبر و27 جانفي 

، %80 منهم من النساء واألطفال.
وكالة األناضول

الوزراء  رئيس  برئاسة  النصر،  ائتالف  أعلن 
العراقي األسبق، حيدر العبادي، أنه ليس طرفا يف 
اختيار محمد توفيق عالوي ملنصب رئيس الوزراء، 
فيما طالب »عالوي« حتقيق مجموعة من املطالب 

وأن يعاد للدولة اعتبارها.
تأكيده  انه »يجدد  بيان،  االئتالف يف  وذكر 
مجلس  لرئاسة  املرشح  باختيار  طرفا  ليس  بأنه 
يجب  املؤهل  املرشح  وأن  املرحلة،  هذه  يف  الوزراء 
أن يحظى بثقة الشعب«. وأضاف، »على املرشح 
املقيتة،  احملاصصة  عن  باالبتعاد  أهليته  يثبت  أن 
الدم  إراقة  يف  تسببوا  الذين  كل  يحاسب  وأن 
العراقي البريء يف ساحات التظاهرات وخارجها، 
ورعاية عوائل الشهداء واجلرحى«. وأوضح، »على 
األموال  باستعادة  اعتبارها  للدولة  يعيد  أن  املرشح 
واملناصب التي مت االستيالء عليها بغير وجه حق، 
حلماية  واألمنية  املسلحة  للقوات  الثقة  وإعادة 
مبكرة  انتخابات  وإجراء  عنه،  والدفاع  الشعب 

عادلة ونزيهة«.
وكّلف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، 
عالوي بتشكيل احلكومة االنتقالية. وقال شهود 

عيان بحسب وكالة األناضول، إن مئات احملتجني 
ساروا يف مسيرات غاضبة مبدينتي البصرة والنجف 
لعالوي.  رافضة  هتافات  مرددين  )جنوب(، 
النخبة  كل  ومحاسبة  برحيل  احملتجون  ويطالب 
الدولة،  أموال  وهدر  بالفساد  املتهمة  السياسية 
عام  حسني  صدام  نظام  إسقاط  منذ  حتكم  والتي 

.2003
علماني  شيعي  سياسي  عالوي،  ومحمد 
مستقل، وليس من السياسيني املرتبطني بعالقات 
وطيدة مع إيران، التي نسجت عالقات وثيقة مع 
األحزاب الشيعية احلاكمة يف بغداد منذ 2003. 
وال يحظى بدعم احملتجني، الذين يطالبون باختيار 
رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة 
سابًقا وبعيد عن التبعية لألحزاب ولدول أخرى.

االتصاالت  بحقيبة  عالوي،  تكليف  ومت 
و)2010-2012(،   )2006-2007( مرتني 
لكنه استقال يف املرتني؛ احتجاجا على ما قال إنه 
تدخل سياسي يف شؤون وزارته من جانب رئيس 

الوزراء آنذاك، نوري املالكي.
ق.د

العــــراق.. 

كتلـة العبـادي تنأى بنفسها عن تكليف عالوي برئاسة الحكومـة

فيما أعلنت الصني ارتفاع عدد الوفيات 
أول  سجلت  البالد،  داخل  كورونا  بفيروس 
حالة وفاة بالفيروس الفتاك خارجها. يجري 
ذلك رغم تشديد الصني إجراءات منع انتشار 
عشرين  من  أكثر  إلى  وصل  الذي  الفيروس 

بلدا.
فيفري   2( األحد  الفلبني  باعالن 
2020( أول حالة وفاة بفيروس كورونا اجلديد 
مشيرة، تكون درجة خطورة الفيروس الفتاك 
قد امتدت إلى خارج الصني.   وأكدت وزارة 
من  صيني  رجل  املتويف  أن  الفليبية  الصحة 
الصحة  إدارة  أفادت  كما  ووهان،  مدينة 
الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة 
بالفيروس داخل البالد. وأضافت اإلدارة أن 
رئوي  التهاب  من  عانى  عاما(   44( الرجل 
حاد وتويف أمس السبت. وارتفع عدد الدول 

إلى  الصني،  خارج  إليها  الوباء  وصل  التي 
أكثر من 20 دولة.

الصينية  السلطات  أعلنت  جهتها  ومن 
البالد  يف  املؤّكدة  الوفّيات  عدد  أّن  األحد 
إلى  ارتفع  فيروس املستجّد  جّراء كورونا  من 
التنفسي  الفيروس  هذا  أودى  بعدما   304
املميت خالل الساعات الـ24 املاضية بحياة 
مقاطعة  يف  جميعم  إضافيًا،  شخصًا   45
وقالت  البالد.  وسط  يف  الوباء  بؤرة  هوبي، 
الـ24  الساعات  إّن  الوطنية  الصّحة  جلنة 
إصابة جديدة   2590 أيضًا  املاضية سّجلت 
 1921 بينها  املميت،  التنّفسي  بالفيروس 
إصابة يف مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد 
اإلجمالي للمصابني يف عموم البالد إلى أكثر 

من 14 ألف شخص.
للمرة  ظهر  اجلديد  الفيروس  أّن  وُيعتقد 

ووهان  مبدينة  سوق  يف  ديسمبر  يف  األولى 
عطلة  وانتشر خالل  بّرية  فيه حيوانات  تباع 
فيها  يسافر  التي  الصينية  الصينية  رأس 
وخارجها.  البالد  داخل  الصينيني  ماليني 
واّتخذت الصني إجراءات مشّددة ملنع انتشار 
على  صّحي  حجر  فرض  شملت  الفيروس 
أكثر من 50 مليون شخص يف مدينة ووهان 
وسط  يف  الواقعة  املقاطعة  هوبي،  ومحاصرة 
البالد وعاصمتها ووهان. وعّززت دول العالم 
قيود السفر على الوافدين من الصني، بعدما 
أعلنت منّظمة الصحة العاملّية »حال طوارئ« 
الدول  عدد  وجتاوز  الفيروس،  بسبب  دولية 
هي  وهذه  بلدا.  عشرين  إليها  وصل  التي 
املرة اخلامسة التي تعلن فيها منظمة الصحة 
فيروس،  بسبب  دولية  طوارئ  حالة  العاملية 

خالل السنوات العشر األخيرة.

الراغبين بمغادرة الصينتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين

بومبيـو يــدعو المجتمـــع 
الدولي لضمــان أمن اإليغور 

دعا وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو، املجتمع الدولي إلى ضمان 
أمن اإليغور والكازاخستانيني الذي يرغبون يف مغادرة الصني.

جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده مع نظيره الكازاخي مختار تلبردي 
يف العاصمة نور سلطان التي يجري إليها زيارة رسمية. وقال بومبيو إن 

واشنطن تدعو جميع دول العالم للمساهمة يف الضغط على بكني من أجل 
إنهاء ضغوطها على اإليغور والكازاخيني الذين حتتجزهم يف معسكرات 

االعتقال باقليم تركستان الشرقية. وأوضح أنه تناول مع نظيره الكازاخي، 
أوضاع األقليات يف تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من 
ِقبل السلطات الصينية. وتطرق بومبيو إلى امللف األفغاني قائال: »نشكر 
كازاخستان ملساهمتها يف إحالل السالم بأفغانستان وجهودها املبذولة من 

أجل حتقيق الصلح بني األطراف املتنازعة«.
من جانبه قال وزير اخلارجية الكازاخي مختار تلبردي، إن الوجود 

األمريكي يف منطقة آسيا الوسطى، سيساهم يف رفع مستوى املعيشة بدول 
املنطقة. وأضاف أنه تناول مع نظيره األمريكي املستجدات االقليمية 

والدولية ذات االهتمام املشترك بني اجلانبني. ومنذ عام 1949، تسيطر 
بكني على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية األويغور التركية 

املسلمة، وتطلق عليه اسم »شينجيانغ«، أي »احلدود اجلديدة«. ويف أوت 
2018، أفادت جلنة حقوقية تابعة لألمم املتحدة بأن الصني حتتجز نحو مليون 

مسلم من األويغور يف معسكرات سرية بتركستان الشرقية.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم يف الصني، منهم 23 
مليونا من اإليغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد املسلمني بقرابة 100 

مليون، أي نحو 9.5 باملائة من السكان.

فلسطين

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر األحد، غارات على مواقع، شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكاالت أنباء، يف قطاع غزة، أن األهداف التي قصفتها الطائرات اإلسرائيلية، تقع يف بلدة بيت الهيا شمالي القطاع.
 ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات. وقال اجليش اإلسرائيلي، يف بيان، أصدره، إن مقاتالته أغارت على عدد من 

األهداف التابعة ملنظمة حماس يف شمال قطاع غزة، رًدا على »إطالق القذائف الصاروخية والبالونات املتفجرة من قطاع غزة باجتاه إسرائيل 
)السبت(«.

وأضاف إن من بني األهداف »منشآت حتت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية حلماس )كتائب القسام( وفيها مبنى يستعمل كغرفة 
عمليات عسكرية«. ومساء السبت، أعلن اجليش اإلسرائيلي رصد إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باجتاه إسرائيل.
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 تكنولوجيا

 ، فيفري  شهر  حلول  مع 
توقف تطبيق »واتساب« 
ماليين  في  العمل  عن 
العاملة  الذكية،  الهواتف 
أنظمة  من  أقدم  بنسخ 
التشغيل في هواتف »أبل« 

و»أندرويد«.

 »واتساب« يودع ماليين الهواتف لألبد

مستخدمي  من  كبير  عدد  وتفاجأ 
التطبيق،  فتح  عند  سوداء  برسالة  التطبيق 
الهاتف،  هذا  يدعم  ال  »واتساب«  إن  تقول 

وتنصح باالنتقال لهاتف آخر.
الفوري  التراسل  تطبيق  يعمل  ولن 
بإصدارات  تعمل  التي  الهواتف  مع  الشهير 
قدمية ابتداء من السبت، وذلك نظرا إلجراء 

حتديث مهم على »واتساب« .
وإلى جانب مجموعة كبيرة من الهواتف 
فإن   ،»iOS»و »آندرويد«  بنظامي  العاملة 

ميزة  اآلن  منذ  قد خسرت  »ويندوز«  أجهزة 
تشغيل التطبيق هي األخرى.

وعند فتح التطبيق يف الهواتف القدمية غير 
املدعومة، ظهرت شاشة سوداء كتب فيها: 
هذا  على  واتساب  استخدام  تستطيع  »ال 
الهاتف بعد اآلن، ألن واتساب ال يدعمه. 
حول  معلومات  على  للحصول  هنا  اضغط 

االنتقال لهاتف آخر مدعوم من واتساب«.
طريقة  املستخدمني  من  عدد  وانتقد 
شراء  على  املستخدمني  بإجبار  »واتساب« 
على  التطبيق  وإيقاف  جديدة،  هواتف 

يستخدمها  يزال  ال  التي  القدمية،  الهواتف 
املاليني حول العالم.

فإن  »آيفون«،  لهواتف  وبالنسبة 
جهاز  أي  يف  العمل  عن  توقف  »واتساب« 
أن عددا  إال   ،iOS من   8 اإلصدار  يدعم 
من الهواتف قادر على التحديث لإلصدار 9 
من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، 
وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 

5، و4 إس.
واإلصدارات   4 بآيفون  يتعلق  وفيما 
األقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، 

وستخسر دعم »واتساب«.
التشغيل  بنظام  العاملة  الهواتف  أما 
سيشمل  »واتساب«  توقف  فإن  »آندرويد«، 
األجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، 
الذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم »آيس 

كرمي ساندويتش«.
ويعد »واتساب« تطبيق التراسل األوسع 
ويستخدمه  العالم،  مستوى  على  انتشارا 
نحو 300 مليون شخص يف إرسال الرسائل 
أو  الصوتية  املكاملات  إجراء  أو  النصية 

الفيديو. 

ابتسام   بوكثير

ذكي  هاتف  شراء  تقرر  عندما 
لطفلك،  لوحي  حاسوب  أو  جديد، 
احملتوى  حول  القلق  بعض  يراودك 
اإلنترنت،  على  يشاهده  قد  الذي 
معظم  قضاء  خطورة  إلى  باإلضافة 
قد  ما  وهو  اجلهاز  على  يومه  ساعات 

ُيسبب له الكثير من األضرار.
تسهل  تطبيقات   4 يلي  فيما 

عليك مراقبة أجهزة األطفال:

:Net Nanny 1 تطبيق-
الذكاء   Net Nanny تطبيق  يستخدم 
يراه  أن  قبل  فيه  املشكوك  احملتوى  حلظر  االصطناعي 
طفلك. وميكن للتطبيق فلترة مواقع ويب معينة ومراقبة 
النشاط الرقمي لطفلك، كما ميكنه مراقبة وتقييد وقت 
 Family Feed )الشاشة. وتقوم ميزة )موجز العائلة
عبر  طفلك  عنه  يبحث  عما  باإلبالغ  بالتطبيق  املوجودة 
ميكنها  كما  يستخدمها،  التي  والتطبيقات  اإلنترنت 
واألسلحة  اإلباحية  املواد  مثل  محتوى  إلى  تنبيهك 
مبا  التشغيل  أنظمة  جلميع  متاح  التطبيق  واملخدرات. 
و   Windowsو  ،iOS و   Android ذلك:  يف 

.macOS

:Bark 2 تطبيق-
النصوص ورسائل  Bark مراقبة  يتيح لك تطبيق 
إلى  طفلك،  جهاز  إلى  تصل  التي  اإللكتروني  البريد 
التواصل  وتطبيقات  يوتيوب  موقع  محتوى  جانب 
االجتماعي بحًثا عن أي محتوى مشكوك فيه قد يبحث 
عنه طفلك أو يشاهده. ويرسل التطبيق تنبيهات ألولياء 
أو  اإللكتروني،  للتنمر  عالمات  اكتشف  إذا  األمور 

محتوى غير مناسب.
التي ترغب يف  التشغيل  أيًضا حتديد أنظمة  ميكنك 
مراقبتها، ويكلف االشتراك يف هذا التطبيق 9 دوالرات 
شهرًيا لكل أسرة ويعمل على نظامي التشغيل iOS و 

.Android

:Goya-Move 3 تطبيق-
مراقبة  على   Goya-Move تطبيق  يركز 
اإلنترنت،  أكثر من نشاطه على  للطفل  البدني  النشاط 
للوالدين  ويتيح  اليوم.  طوال  بهاتفه  االلتصاق  من  ملنعه 
بعدد معني من  يقوم طفلهم  تطبيقات معينة حتى  قفل 

اخلطوات أو يكمل تنفيذ قائمة من املهام.
Blac�  وميكن للوالدين أيًضا تعيني وقت )تعتيم(
kout ليقوم الطفل بحل واجباته املدرسية أو قضاء مزيد 
ويكلف  النوم.  إلى  الذهاب  أو  األسرة  مع  الوقت  من 
التطبيق )1.99( دوالر شهرًيا للطفل األول ودوالر واحد 

شهرًيا لكل طفل إضايف.

:Family Link 4 تطبيق-
يتيح لك تطبيق Family Link من غوغل إنشاء 
حساب غوغل لطفلك )إذا كان عمره أقل من 13 عاًما( 
يف  مبا  غوغل،  خدمات  معظم  إلى  الوصول  إمكانية  مع 
تتبع  األمور  ويتيح ألولياء  الصور،  وتطبيق  البريد  ذلك: 
احملتوى  إلى  وإرشادهم  بأطفالهم  اخلاص  غوغل  حساب 

املناسب لعمرهم.
التطبيقات  أو رفض  قبول  أيًضا  للوالدين  كما ميكن 
توصيات  التطبيق  ويقدم  تنزيلها.  أطفالهم  يريد  التي 
لآلباء حول التطبيقات التي ميكن تنزيلها والتي يرشحها 
إلى  مباشرة  إضافتها  للوالدين  ميكن  والتي  املعلمون، 
مثل  للوالدين  حتكم  ألدوات  باإلضافة  الطفل.  هاتف 
العائلة، وتتبع  الهاتف لوقت  حدود وقت االنتظار وقفل 

املوقع اجلغرايف. 

كيف تنبأ بيل غيتس بتفشي فيروس كورونا قبل شهور؟
بيل  امللياردير  تنبأ   ،2019 عام  يف 
أسواق  يف  قاتل  فيروس  بظهور  غيتس 
مختلف  إلى  بسرعة  انتقاله  قبل  الصني، 

بقاع العالم.
وثائقية  سلسلة  يف  وتوقع غيتس، 
ما  ظهور فيروس  على نتفليكس،  صدرت 
نفسه  األمر  وهو  الصني،  أسواق  أحد  يف 
يف  ظهر  الذي  كورونا،  مع  حصل  الذي 

مدينة ووهان.
القادم«،  بعنوان »الوباء  حلقة  ويف 
العام  أواخر  يف  مرة  ألول  بثها  جرى 
»غير  العالم  أن  من  غيتس  املاضي، حذر 

مستعد للتعامل مع وباء عاملي«.
أسواق  أن  احللقة  هذه  وأبرزت 

»جثث  مضيفة  الفيروسات،  مصدر  هي  احليوانات 
احليوانات املكدسة فوق بعضها البعض والدم املخلط مع 
اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى 

اإلنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر«.
مستعد  غير  ذكر غيتس »العالم  الصدد،  هذا  يف 
غالبا  التي  الفيروسات،  انتشار  تداعيات  مع  للتعامل 

حتتاج سنوات لعالجها والقضاء عليها«.
وأضاف »أكبر خطر لدينا حاليا وميكن أن يتسبب يف 

مقتل ماليني األشخاص، هو ظهور وباء جديد«.
الساعة،  حدود  إلى  أن كورونا انتشر،  إلى  يشار 

بني أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، فيما 
أفادت الصني، اجلمعة، بارتفاع عدد الوفيات إلى 213 
إصابة  حالة   1982 تأكيد  بعد  اخلميس  أمس  بنهاية 

جديدة.
23 دولة ومنطقة  وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة يف 
وفرنسا  وبريطانيا  أستراليا  ذلك  يف  مبا  خارج الصني، 

وأملانيا وهونغ كونغ واليابان وتايالند والواليات املتحدة.
اخلميس،  العاملية أعلنت،  الصحة  وكانت منظمة 
حالة  اآلن  يشكل  الصني  يف  كورونا  فيروس  تفشي  أن 

طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

لمراقبة أجهزة أطفالك.. اعتمد هذه التطبيقات

أخطر 5 أوبئة عرفها العالم في العقد الماضي
تزداد  كما  به،  املصابني  بني  الوفاة  حاالت  تتسارع  حيث  العالم،  يف  الذعر  اجلديد  كورونا  فيروس  يثير 
أعداد املصابني به والدول التي تعلن عن تسجيل إصابات فيها. ويف العقد األخير، أي يف الفترة من 2010 
ولغاية العام 2020، انتشرت العديد من األوبئة، كان أبرزها أنواع جديدة من اإلنفلونزا، مثل كورونا الشرق 
أوبئة  أيضا  األخير  العقد  وتفشت يف  الطيور.  السابق إنفلونزا  العقد  وسبقهما يف  اخلنازير،  األوسط وإنفلونزا 
أخرى، لعل أكثرها خطورة كان فيروس إيبوال، الذي انتشر يف عدد من الدول األفريقية، وفيروس زيكا الذي 
انتشر يف أميركا اجلنوبية. وقبل العام 2009، ظهر إنفلونزا الطيور )2003( وتسبب بوفاة حوالي 400 شخص، 
وسبقه فيروس سارس )2002( الذي أدى إلى وفاة 800 شخص يف العالم. وفيما يلي نظرة سريعة على أخطر 

فيروسات وأوبئة العقد املاضي.
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صناعة  مبادرة  السبت  أمس  نظمت 
الغد اجلزائر، حفلها السنوي الكبير مبناسبة 
ملبادرة  العاشر  و  التاسع  الكتاب  صدور 
استشرافية  رؤية   2030 الغد،  صناعة 
وانتهاء الريع ،بقصر الثقافة مفدي زكريا،، 
التوقعات  آفاق  عن  احلديث  مت  حيث 
من  عدد  تكرمي  جانب  إلى  املستقبلية 
املنتدب  الوزير  ومن جهته كشف  األسماء 
املكلف باإلحصائيات واالستشراف، بشير 
مصيطفى، على هامش إشرافه على افتتاح 
فعاليات احلفل السنوي الكبير ملبادرة صناعة 
الغد،، أن املبادرة هي تتويج لعمل ميداني 
يف  مبادرة  وهي  اجلمعوي،  العمل  إطار  يف 
إلى  وبلدية تهدف  شكل جمعيات والئية 
املجتمع  لدى  استشرايف  عام  رأي  إرساء 
الوزير  وقال  املستقبل.  باهتمامات  للتكفل 

الغد هي جمعية متخصصة يف  إن صناعة 
نظر  زاوية  من  لكن  املستقبل  استشراف 
مؤسسات  إطار  يف  تعمل  املدني،  املجتمع 
منها  والهدف  اجلمهورية  وقوانني  الدولة 
إحصائية  إشارات  والتقاط  عام  رأي  خلق 
واجتماعية واقتصادية وعرضها على اخلبراء 
يف إطار حتليل تلك املعطيات للخروج بحلول 
من  اجلزائر  تنتظره  مما  ميدانية  تطبيقية 
وأكد  و2050.   2030 آفاق  يف  حتديات 
هناك  و2050   2030 آفاق  يف  أن  الوزير 
معطيات جديدة متس االقتصاد واملجتمع، 
خطة  بوضع  كفيل  املعطيات  تلك  والتقاط 
والسياسات  اإلجراءات  التخاذ  عمل 
إلى  مصيطفى  وأشار  والهادفة.  السليمة 
هذه  جاءت  والتي  الغد  صناعة  مبادرة  أن 
السنة حتت شعار »نحن ال نتوقع املستقبل 
بل نرسمه« لديها خطة عمل على مدى 15 
اخلمس  مراحل،  ثالث  إلى  مقسمة  سنة 

سنوات منها تأسيس اجلمعيات، كما سيتم 
خاللها اإلعالن عن العديد من اجلوائز على 
مؤسسة  ألحسن  االستشراف  جائزة  غرار 
النوع  هذا  منو  لتشجيع  أوب  ستارت  من 
أحسن  جائزة  عن  فضال  املؤسسات،  من 
بحث علمي له عالقة بالعلوم اإلحصائية. 
الوزير الفرصة للحديث عن خارطة  واغتنم 
العمل التي تضعها احلكومة، والتي اعتبرها 
باجلزائر،  االقتصادية  األزمة  حلل  تقنية 
 2030 آفاق  يف  اجلزائر  ملستقبل  والتطلع 
االرتقاء  بإمكانية  يبشر  مستقبل  و2035، 
إلى مستوى الدول الناشئة، ومن أهم تلك 
التكفل  الهشة،  بالطبقات  التكفل  احللول 
بالقطاعات  والتكفل  باملعلومة اإلحصائية، 
الفالحة  السياحة،  غرار  على  االقتصادية 
الطاقات املتجددة،  والصناعة ، فضال عن 
لدفع  مطمئنة  امليزانية  أرقام  أن  معتبرا 
احلفل  تخللت  لإلشارة،  التنمية.  بعجلة 

فكرة  حول  جميعها  تدور  متنوعة  فقرات 
لنشاطات  املستقبلية  واآلفاق  الغد  صناعة 
كما  اخلامس،  عامها  دخلت  التي  املبادرة 
صالح  قايد  الفريق  املرحوم  الفقيد  تكرمي  مت 
األركان  هيئة  ورئيس  الدفاع  وزير  نائب 
السابق، إلى جانب كلمة املجتمع الروحي 
ألقاها الشيخ شمس الدين بوروبي، وكلمة 
من  باخلارج  اجلزائرية  الكفاءات  مجتمع 
اخلبير  قدم  كما  فضالء،  باديس  تقدمي 
لكتاب  نقدية  قراءة  مداح  سهيل  املالي 
مصيطفى.  بشير  تأليف  من  الريع،  انتهاء 
كما تخلل احلفل أيضا تكرمي سفراء مبادرة 
الوطن  عبر  ورؤساء جمعياتها  الغد  صناعة 
ميثلون  جمعية  ورئيس  سفيرا   15 وعددهم 
جمعياتها الوالئية، فضال عن تكرمي األسرة 
تلفزيونية  وقنوات  وصحافيني  اإلعالمية 
نظير جهودها يف دعم فكرة ومبادرة صناعة 

الغد.

مبادرة صناعة الغد

 التأكيد على ضرورة ترقية العمل الجمعوي 
الجيد للمساهمة في بناء جزائر الغد

ابتسام   بوكثير
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األمهات  من  مجموعة  اجتمعت 
واحلوامل، واختلفن على أمر حيوي ومهم، 
ماذا لو كان زوجك هو املعيل الرئيس ويعمل 
مسؤوليتك  من  هل  كامل،  بدوام  بوظيفة 
يستيقظ طفلك يف  االستيقاظ حني  وحدك 

الليل؟
 بعض النساء كانت إجابتهم »ال«

أنه  متارا  برأي  األعباء:  •نتقاسم   
على اآلباء أن يساعدونا، وقالت: »ليس من 
دون  املنزل  يف  عاملة  ا  أّمً تكوني  أن  السهل 

مساعدة«.
كاميليا  توافقها  مثله:  •مثلي   

املوظف  وزوجها  هي  تفعله  ما  فهذا  الرأي، 
بدوام كامل. وتتابع: »األمهات بحاجة إلى 
العناية  من  ليتمكن  النوم؛  من  كاٍف  قدر 
بالطفل خالل النهار. ويف النهاية، فإن كون 
الزوج شريكا يعني أن يكون متنبها مثل أي 

وظيفة أخرى«.
•وهذا كان رأي بيناس، احلامل يف   
الشهر الثامن التي تستدرك: »عليه بالتأكيد 
أن يستيقظ يف الليل مثلما أفعل. فأنا التي 
ألتقلب  اآلن؛  الليل  منتصف  يف  أستيقظ 
يف السرير أو للذهاب إلى احلمام، ومبا أنني 
أشهر،  تسعة  ملدة  ورعيته  الطفل  حملت 

يجب أن يقوم هو بنصيبه«.
•زوج تغريد ينهض من النوم لتغيير   
حفاظ طفلهما البالغ من العمر خمسة أسابيع 

وإطعامه، كما يحضر لها شرابا، تتابع: »من 
تقوم بكل شيء  ا  أّمً املرأة  أن تكون  الصعب 
به  للقيام  تضطر  لكي  وحدها؛  النهار  طوال 

أثناء الليل أيًضا«.
البعض كانت إجابتهم »نعم«

زوج  يضطر  الطاقة:  إلى  •يحتاج   
عبرت  وقد  طويلة،  ساعات  للعمل  كرمية 
النوم،  من  أيقظته  لو  بالذنب  شعورها  عن 
العمل  إلى  الذهاب  عليه  يتوجب  حني  يف 
الليل  يف  يستيقظ  »هو  تعّلق:  الصباح.  يف 
يف  ويأخذه  اإلجازات  أيام  بالطفل  للعناية 

نزهة لكي أحصل على بعض الراحة«.
نيرمني  تسمح  بينما  •سعادتي:   
أن  تخشى  ألنها  الليل؛  يف  بالنوم  لزوجها 
يكون متعبا يف الصباح. فهي تستطيع أخذ 

طفلها،  ينام  حني  النهار  خالل  قيلوالت 
تعّلق:  العمل.  يف  ذلك  يستطيع  ال  ولكنه 
طوال  طفلي  طلبات  بتلبية  سعيدة  »أنا 

الوقت«.
جدا  معتاد  سونيا  طفل  •أفهمه:   
عليها، كما تقول، وجتد أنه من األفضل أن 
كيف  بالضبط  تعرف  ألنها  هي؛  به  تعتني 
جتعله يهدأ بسرعة، تتابع: »من املنطقي أن 
فبوسعي  زوجي.  من  بدال  بذلك  أنا  أقوم 
حاول  إذا  ولكن  ضجة،  دون  معه  التعامل 
زوجي ذلك فسيستيقظ كالنا طوال الليل«.

سدرا  كانت  األسبوع:  •نهاية   
ترضع طفلها رضاعة طبيعية، وتستيقظ معه 
يف الليل خالل األسبوع، وحترص على عدم 
يف  »لكن  بسعادة:  تستدرك  زوجها،  إيقاظ 

ابتسام  بوكتير

هل اآلباء أحق بالحصول 
على نوم جيد في الليل؟

 ROUGE ALLURE مجموعة مكياج
CAMÉLIA

تعيد  وباستخدامها،  املميزة.  الدار  رموز  أحد  الكاميليا؛  اجلديد،  احلصري  البتكارها   ،CHANEL شانيل  تختار 
الغطاء  ويتزين   .ROUGE ALLURE VELVETو  ROUGE ALLURE الشهير  الشفاه  أحمر  ابتكار 
الذهبي ألحمر الشفاه بهذه الزهرة العزيزة على غابريال شانيل، ليصبح يف حد ذاته قطعة لهواة اجلمع. ويتوفر من أحمر 

الشفاه ROUGE ALLURE CAMÉLIA 8 درجات Hلوان؛ من األبيض إلى األرجواني.
 LE CRAYON قلم حتديد الشفاه املناسب له. ويتميز مستحضر CHANEL ومع كل أحمر شفاه، تقدم شانيل
LÈVRES* بتركيبة جديدة لالستمتاع مبلمس مريح أكثر وكثافة لونية معززة. ويعمل هذا القلم على رسم محيط الشفاه 

بخط المع؛ حاد ودقيق، مما يطيل من ثبات ماكياج الشفاه بشكل مثالي ملدة تصل إلى 8 ساعات
قدم شانيل CHANEL 8 ثنائيات من أحمر الشفاه ROUGE ALLURE CAMÉLIA وقلم حتديد الشفاه 

.LE CRAYON LÈVRES
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مبراكز  الغربي  العالم  بلدان  تعج 
تعنى  التي  األبحاث  ومعاهد 
السياسية  القضايا  مختلف  بتحليل 
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية، 
وغيرها من القضايا التي تتصدى لها 
والتحليل، يف  والتمحيص  بالدراسة 
معرفية  صيغة  إلى  الوصول  سبيل 
تقدم  ذلك  يف  وهي  تفسرها، 
السياسية  للسلطات  جليلة  خدمات 
كثير  على  تعتمد  التي  بالدها،  يف 
الدورية يف صياغة  التقارير  تلك  من 
والواليات  اإلستراتيجية،  قراراتها 
على  مثال  أبرز  األمريكية  املتحدة 

ذلك.
إن معاهد األبحاث الدولية تتأتى 
طرحها  موضوعية  من  مصداقيتها 
يف  والتحليل  للنقاش  املثارة  للقضايا 
خبراء  عليها  يشرف  بحثية  مخابر 
وصدق  مجاله،  يف  كّل  وأخصائيون 
عليها  املتحصل  واملعلومات  التحليل 
يف األخير – وال أقول صحتها - يبنى 
واملعطيات  البيانات  أوال على صدق 
ذلك  عليها  بني  التي  األولية 
التحليل، ولذلك كثيرا ما تتهم تلك 
التقارير بأنها جتانب الصواب، بسبب 
أنها لم حتط علما بكل تفاصيل هذا 
املوضوع أو تلك القضية، وما التقارير 
السنوية لوزارة اخلارجة األمريكية عن 

عّنا  العالم  يف  الدينية  احلريات  حالة 
واسعة  انتقادات  تلقى  إذ  ببعيد، 
جدا من عديد الدول خاصة يف عاملنا 

اإلسالمي ومنها اجلزائر.
الدراسات  بعض  يف  أطالع  وأنا 
االلكترونية يف إطار البحث العلمي، 
ثنايا  استوقفني كالم غريب جاء يف 
األمريكي  السالم  معهد  أعده  تقرير 
فيدرالية   )مؤسسة  واشنطن  يف 
مستقلة غير حزبية أنشأها الكونغرس 
رئيس  يعني   ،1984 عام  األمريكي 
إدارتها  مجلس  املتحدة  الواليات 
ويصادق عليه مجلس الشيوخ( حتت 
رقم 18 الصادر يف جويلية 2005 من 
وهو  االفتراضية  الدبلوماسية  سلسلة 
العربية:  اإلعالم  )وسائل  بعنوان: 
أدوات  هي  هل  احلكومة،  أدوات 
الصفحة  يف  ورد  حيث  للشعب؟(، 
الذين  )أولئك  يلي:  ما  منه  الرابعة 
يشيرون  املنطقة  أمن  على  يقلقون 
الثورة تقود غالبا إلى »صوت  إلى أن 
واحد، مرة واحدة«، كما حصل مثال 
يف إيران يف ظل آية اهلل اخلميني، أو 
إلى »رجل واحد، صوت واحد، مرة 
انتخب  عندما  حصل  كما  واحدة« 
التحرير  جبهة  حكومة  اجلزائريون 

الوطني اإلسالمية املتطرفة(.
معدي  بني  اآلراء  اختالف  إن 

على  يطلع  من  وبني  الغربية  التقارير 
فال  مقدر،  شيء  التقارير  تلك 
أبدا،  اآلراء  اختالف  يف  مشاحنة 
دولي من معهد  تقرير  يشير  أن  لكن 
مغلوطة  معلومة  إلى  واسع  له صيت 
من أساسها فهذا شيء فظيع، فاخلطأ 
الوارد يف الفقرة السابقة كان يشير إلى 
احملظورة  اإلسالمية«  اإلنقاذ  »جبهة 
الوطني  التحرير  »جبهة  إلى  وليس 
اإلسالمية املتطرفة« كما ورد يف ذات 

التقرير.
ما يدعونا للدهشة أكثر، هو كيف 
لتقرير دولي استغرق إعداده – حسب 
القائمون عليه - ستة أشهر  ما كتبه 
كاملة من جلسات النقاش داخل مقر 
أن   ،2004 ابتداء من مارس  املعهد 
التحرير  جبهة  حزبي  بني  يفرق  ال 
اإلسالمية  اإلنقاذ  وجبهة  الوطني 
احملظورة بالرغم من االختالف الكبير 
خيرة  يضم  ملعهد  كيف  بينهما؟ 
الباحثني يف مجال السالم الدولي أن 
متر عليهم معلومة مغلوطة كهذه؟ رغم 
أنه ببحث بسيط يف االنترنت يعرف 
خارج  من   – عامي  شخص  أي 
اجلزائر - أي اجلبهتني هي إسالمية 
متطرفة – وفق منطوق التقرير - فما 
باملثقفني وأهل االختصاص ؟  بالك 
ثم ال ندري إن كان معّدوا التقرير قد 

وقعوا  الذي  الفادح  اخلطأ  إلى  فطنوا 
فيه قبل 15 سنة أم ال؟

مع  اختالفنا  عن  النظر  بغض 
الناحية  من  ذاك  أو  الطرف  هذا 
نظر  وجهة  من  فإنه  األيديولوجية، 
بكل  التعامل  ينبغي  صرفة  أكادميية 
الدولية  التقارير  مختلف  مع  حذر 
يتم  وأن  مصدرها،  كان  مهما 

مساءلتها ومتريرها على طاولة النقد، 
ال أن تقبل على أنها مسلمات تامة، 

خالية من أي عيب أو نقص.

بقلم: عشاش نورين 
يف  واالتصال  اإلعالم  أستاذ 
بسيدي  ليابس  جياللي  جامعة 

بلعباس

معهد السالم األمريكي وجبهة التحرير »المتطرفة«!!

ال تصنع الورشُة رواية لكنها تصنع روائيًا
ما الفرق بني قراءة كتاب يخّصصه روائي ما لتجربته 
وتقنيات  فنيات  ورشة حول  الرواية، وحضور  كتابة  يف 
بسخرية  إليها  ننظر  أو  الورشة  نرفض  أن  الفّن؟،  هذا 
واستهتار، كالذي يلقي بهذه الكتب يف النار، لنبدأ من 

تفكيك هذه العالقة بني اإلبداع والتعّلم.
املوهبة،  هو  الفن  وأساس  فن،  الرواية  أّن  صحيح 
املوهبة  هل  لكن  اإلنسان  يف  طبيعية  ملكة  بوصفها 
لوحدها كافية؟ ال أظن، إذ البد من تطويرها وتنميتها، 
املهارات  الكتساب  والتعّلم  القراءة  دور  يأتي  هنا  من 
اجلديدة أريد هنا أن أفتح قوسا ألشير إلى مفهوم الثقافة 
كما تشّكل عند فالسفة األنوار يف أوروبا، فقد تطّور هذا 
املفهوم ليكتسب داللة الطريقة اإلنسانية لتطوير مواهب 
فإميانويل  غادامير  يقول  كما  ومداركه،  الطبيعية  املرء 
يطالها  ال  حّتى  باملواهب  العناية  هي  الثقافة  بأّن  كانط 

الصدأ.
الروائي احلقيقي هو أيضا صاحب ثقافة روائية مُتكنه 
الفن، وحول  ماهية هذا  نظرية حول  بناء تصورات  من 
جتربته يف  من  يستقيها  والتي  وحول شروطه،  تقنياته، 
بتجارب  احتكاكه  خالل  من  وأيضا  الرواية،  كتابة 
غيره. فثمة جزء كبير من التثقيف الفني الذي يحتاج 
بتعبير  كانط  قال  كما  يتجّنب،  حتى  الروائي،  إليه 

جميل، التعّرض للصدأ.
إّن الغاية من ورشة الرواية ليست تعلم كيف نكتب 
هو  الهدف  بل  البعض،  يقول  كما  أسبوعني  يف  رواية 
متكني الروائيني من خبرات غيرهم، خاصة إذا كانوا من 
موهبة  الورشة  تهدد  ال  إذ  الفن.  هذا  أبدعوا يف  الذين 
مراحل  ضمن  تندرج  إمنا  فرادته،  حتى  وال  الروائي، 
ينّميها  بل  املوهبة،  مع  يتعارض  ال  التعّلم  التعّلم. 

ويطّورها.
احلياة،  بأحوال  عميقة  معرفة  أيضا  هي  الرواية، 
رأس  كتابه  ماركس يف  املجاالت؛  وبقضاياها يف شتى 
استمد  كبيرا،  اقتصاديا  مرجعا  ُيعتبر  الذي  وهو  املال، 

الكثير من مفاهيمه االقتصادية من روايات ومسرحيات 
االجتماعية  األوضاع  يف  التأّمل  أفق  له  فتحت 

واالقتصادية.
ما أقصده هنا بالذات، أّن الروائيَّ الذي ال يكتسب 
معارفا سياسية واجتماعية واقتصادية هو روائي هزيل، 
على  يشترط  هزيلة، حيث  رواية  إال  ينتج  أن  ميكن  ال 
املكلف بإدارة الورشة أن يكون صاحب جتربة روائية فّذة، 
وصاحب جتربة طويلة يف قراءة الرواية، ألّنه سيركز على 
ما يحتاج إليه الروائيون الشباب، بعد أن يكون قد اّطلع 
تقنيات  إلى  ينّبههم  أو  لديهم،  الضعف  مواطن  على 

أساسية ألجل تطوير ملكاتهم الفنية.
فالرواية هي الفن الذي هو يف طور التشكل، والذي 
قاعدة شاملة.  أو على  نهائي  قانون  بعد على  يستو  لم 
كل رواية هي يف ذاتها نظرية لنفسها، أي أن للرواية وعي 

ذاتي بأدواتها الفنية، ومبقوالتها النظرية.
ما زلُت أتساءل إلى اليوم: ملاذا ال يكتب الروائيون 
عندنا عن الرواية؟ أليس من الغرابة أن يقول لك روائي: 
املقام  يف  فأنا  الروايات،  عن  أكتب  أن  إلى  ما حاجتي 
األول أكتب الرواية، وليست وظيفتي الكتابة عنها؟ وقد 
يضيف آخر: ما حاجتي إلى أن أقرأ ما يكتبه اآلخرون 

عن الرواية؟.
النوع من  هذا  قراءة  كبيرة يف  متعة  أجد  شخصيا، 
الكتب التي يصوغ فيها الروائي خبرته النظرية يف كتابة 
الرواية أو يف قراءة الروايات، وأنا اعتبرها ورشات حقيقية، 
فكتاب )رسالة إلى روائي شاب( ملاريو فارغاس يوسا، 
الكتب،  من  واملفيد  اجلميل  النوع  هذا  مهم عن  منوذج 
وكذلك كتاب ايتالو كالفينو )ست وصايا لأللفية الثالثة 
ماركيز )كيف تكتب  اإلبداع(، وكتاب  محاضرات يف 
الرواية؟( أو ميالن كونديرا يف كتبه الكثيرة ولعل أشهرها 
بعض  وجود  مع  هؤالء،  من  نحن  أين  الرواية(،  )فن 

األصوات الساخرة من قيمة ورشة الكتابة؟.
بقلم: لونيس بن علي

»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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الطبعة األولى للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي 
ثماني دول عربية في موعد مع 

المسرح  بالوادي

ملف  يف  بلندن،  الصادرة  اجلديد  مجلة  احتفت 
القصيرة  بالقصة  اجلاري  فيفري  لشهر  لعددها  رئيسي 
اجلزائرية:  »شهرزاد  عنوان  حتت  اجلزائر،  يف  النسوية 
فلسفة الفن والعوالم املهمشة واملرأة الكاتبة«، مستعرضة 
أهم التجارب والكتابات القصصية التي وقعتها كاتبات 
الضوء على  امللف  أعمار مختلفة. يسلط  وقاصات من 
وفكر  ورؤى  بأقالم  اجلزائر  يف  القصيرة  القصة  كتابة 
الكتابات واملضامني، كما  وإحساس نسوي، فتعددت 
مت خالل هذا العمل اإلعالمي املميزة استعراض ثلة من 
ألفتها كاتبات منهن مبدعات  التي  القصصية  النماذج 
معروفات يف الساحة األدبية اجلزائرية والعربية ولديهن 
مجال  يف  سواء  اجلزائري  األدب  يف  غزيرة  إسهامات 

الرواية أو القصة.
»ما  منها  مختلفة  قصص  على  امللف  واشتمل 
ضمير«  »تأنيب  زعتر،  جناة  للمبدعة  الشفاه«  تقوله  ال 
قيدوش،  لفاطمة  غريب«  »تصدع  بريهوم،  لفطيمة 
»القفص والسماء« لنسيمة بن عبد اهلل، »ذئاب املدينة« 
العراجي،  بنور، »حلم يشبه احلقيقة« لصاحلة  لعائشة 

»ابتسامة خفية« لسامية بن دريس، »حائط االنكسار« 
لزكية عالل، »ثالث قصص« جلنات بومنجل، »ملكة 
جلميلة  الباب«  عن  »بعيدا  طلباوي،  جلميلة  الوقت« 
القص«  »غوية  رحاحلية،  ألسيا  أصدق«  »هل  زنير، 
اجلديد  العدد  ملف  وتضمن  موسى.  علي  آلسيا 
ثلة  وقعها  والتحليلية  النقدية  القراءات  من  مجموعة 
من األكادمييني والنقاد اجلزائريني والعرب حول مواضيع 
مختلفة مثل القصة القصيرة النسوية، الرواية والتاريخ، 
السرد التاريخي والرواية، وغيرها من النقاط التي تتصل 

بهذا املوضوع.
الناقد اجلزائري األمني بحري مقاال حتليليا  وكتب 
ووقع  الواقع«،  وانهزام  التخييل  »انتصار  حول  ونقديا 
الرواية  »رهانات  بعنوان  نصا  ميهوب  آيت  محمد 
املجلة  نشرت  كما  اليافعني«،  إلى  املوجهة  التاريخية 
مقاال لألكادميي اجلزائري باديس فوغالي حول »القصة 
املغربي  للباحث  وُنشر  اجلزائر«،  يف  النسوية  القصيرة 
والرواية  التاريخي  »السرد  تخص  قراءة  يقطني  سعيد 

التاريخية«.

فناقش  النقد األدبي محمد صابر عبيد  أّما أستاذ 
قضية »الرواية والتاريخ ..وجهان ووجهتان«، يف حني 
جاء مقال زياد األحمد من  سوريا حول »العالقة بني 
قدمها  التي  القراءات  من  والتاريخ«..وغيرها  الرواية 
أثرت  مختلفة  عربية  دول  من  وأكادمييون  باحثون 
املوضوع وعاجلت شتى جوانبه وأضاءت عدد من زواياه 
الرئيسي للعدد  الغامضة. وورد يف كلمة احملرر: »امللف 
مكّرس يف هذا الشهر لكاتبات القصة يف اجلزائر، ويضم 
لـ13 كاتبة و25 قصة هي زبدة  امللف نصوصا قصصية 
ما وقع عليه خيار التنقيب واحلفر، على قلة من يكتب 

اليوم من قصص يف اجلزائر«.
تتعدد  كتابة  بإزاء  نحن  النصوص  هذه  »ومع 
اللغة  مع  اللعب  ثمة  وتطلعاتها،  وفنّياتها  موضوعاتها 
وهاجس التعبير عن الذات القلقة. وهي كتابة تعكس 
إن  النظرة،  تبدين حاسمات يف  لكاتبات  أنثوية  ذوات 
والهموم  إليها  ينتمني  التي  العوالم  إلى  أو  أنفسهن  إلى 

والقضايا التي تشغلهن، وفق احملرر.
صارة. ب

ثماني  من  مسرحية  فرق  تشارك 
الدولي  املهرجان  يف  عربية  دول 
للمونودراما النسائي يف طبعته األولى 
التي افتتحت يوم األحد بدار الثقافة 
بالوادي،  العمودي  األمني  محمد 
حتت شعار »املسرح ... إبداع يترجم 
محاضرات  خاللها  ستقدم   « الواقع 
بفن  مباشرة  صلة  على  أكادميية 

املونودراما ينشطها عديد املختصني.
الستار   « جمعية  رئيس  أوضح 
املنظمة(  )اجلهة  املسرحي«  لإلبداع 
ومحافظ املهرجان نبيل مسعي أحمد 
ستنشط  التي  املسرحية  الفرق  أن 
الثقافية، دورة  التظاهرة  فعاليات هذه 
الفنانة الراحلة »صونيا«، جاءت من 
فلسطني ومصر وتونس ومصر واملغرب 
و ليبيا وسوريا واجلزائر البلد املضيف، 
حفل  وشهد  إسبانيا.  من  وفرقة 
االفتتاح عرض مونودراما )55 دقيقة( 
إنتاج مشترك بني جمعية ثقافية  وهو 
بعنوان  باجلزائر  البهجة  وفرقة  فرنسية 
الثالثة  باللغة  أداؤه  كان  »دقات« 
العامية  بني  متزج  للمسرح  لغة  )وهي 
والفصحى(، ونص العرض مستوحى 
برنار«  »سارة  املسرحية  ذاكرة  من 
ومن  رحموني  حليمة  إنتاجه  أعادت 
آيت  »تونس  املسرحية  املمثلة  إخراج 
بوشهير«  »مراد  وسينوغرافيا  علي« 
وهو عرض من نوع الكوميديا السوداء 

اإلجتماعية.
بعرضني  اجلزائر  وتشارك 
»أوجاع  بعنوان  األول  مسرحيني 
الصمت« ملسرح بودرقة بوالية البيض 

والثاني »آهات اجلزائر« لتعاونية أنيس 
مونودرامية  عروض  وهي  الثقافية 

حتاكي الواقع الذي يعيشه املواطن.
»حكاية  بعرض  ليبيا  وتشارك 
طرابلسية« ملسرح شركة سارة لإلنتاج 
الفني، وتونس بعرضني األول بعنوان 
املسرحي  النهر  جلمعية  »راجلنا« 
جلمعية  يوم«  »ذات  بعنوان  والثاني 
النجم التمثيلي املسرحي بقفصة. كما 
تشارك كل من فلسطني بعرض بعنوان 
»املجنونة«، وسوريا بعرض مونودرامي 
عرض  خالل  من  والعراق  »ندمية«، 
بعرض  تشارك  واملغرب  »أنياب«، 
»أنا  بعرض  ومصر  املوت«،  »عاشقة 
بعرض  تشارك  إسبانيا  أما  كارمن«، 

»قضية فستان«.
الثقافية  التظاهرة  هذه  وتتخلل 
إلى  موجهة  تكوينية  ورشات  ثالث 
املسرحي  املونودراما  بفن  املهتمني 
)السينوغرافيا ( من تأطير حمزة جاب 
اهلل ، واملمثل من تأطير نزار الكشو، 
صفاء  تأطير  من  املونودراما  وكتابة 

البيلي .
املهرجان  برنامج  يتضمن  كما 
تقدمي  النسائي  للمونودراما  الدولي 
صلة  على  أكادميية  محاضرات 
ينشطها عديد  املونودراما  بفن  مباشرة 
التونسية  التجربة  تتناول  املختصني 
الراحلة  الفنانة  املرأة وجتربة  يف مسرح 
صونيا يف املسرح اجلزائري والنص بني 
يف  الليبية  والتجربة  واملعاجلة  السرد 

مسرح املرأة.
ق.ث

صارة بوعياد

اجلزائري  الشعر  »سردية  الوطني  امللتقى  رئيس  قال 
علي  الصويف«  احلس  إلى  اجلمالي  احلس  من  املعاصر 
اجلزائر  مبدعي  بني  ما  جسرا  أقام  امللتقى  أن  مالحي، 
حتتفي  ألنها  ثقافية  صفحة  بكونه  اجلامعة،  وأستاذة 
من  الباحثني  أساتذة  بحضور  علمية  وصفحة  الشعراء 
للتحليل  الشعر  حروف  معهم  حاملني  اجلامعات  مختلف 

واملناقشة.
تطور  رغم  باقي  الشعر  زمن  أن  مالحي  مؤكدا 
متميز  حلضور  عنوان  هو  امللتقى  أن  مبرزا  التكنولوجيا، 
الكبرى شعرا  لشعراء اجلزائر تفيض بهم قاعة احملاضرات 

يف ظل االحتفاء بهم.
الشرقية  واللغات  وآدابها  العربية  اللغة  أما عميد كلية 
امللتقى حتدد يف عالقة  إشكالية  »إن  قال  حميد عالوي، 
السرد بالشعر، اللذان ميكن أن يلتقيان أو يبتعدان يف نقاط 
العرب  ديوان  التي صارت  الرواية  أننا يف زمن  مبا  عديدة، 

بامتياز بعدما كان الشعر هو الزمان واملكان«.
يف حني تطرق رئيس جامعة اجلزائر 2 عمار مانع إلى 
الشعر  أقام اإلشكالية  السوسيولوجي حيث  امللتقى بعيون 
وحضوره كمؤسسة ثقافية وكفعل اجتماعي، الذي عرف 
حتول خالل العشريات األخيرة خاصة يف السبعينات من 
القرن املاضي تراجع عن الدور الرسمي الذي كان يقوم به.
مبرزا عدة تساؤالت منها: هل ممكن للشاعر اجلزائري 

يتأسس  كما  بالدنا،  تشهدها  التي  التحوالت  يواكب  هل 
ضدها  أو  خاللها  من  أو  ثقافية  كمؤسسة  الشعري  النص 
أو على هامشها؟، كيف ميكن للشعر اجلزائري أن يؤثر على 

احلياة الثقافية واالجتماعية والسياسية؟.
ومن نفحات الشعر بحضور مميز للشعراء أمتعوا احلضور 
اهلل  عبد  صديقي،  إبراهيم  الشاعر  أمثال  شعرية  بقراءات 
العشي، بوزيد حرز اهلل والشاعرة حبيبة محمدي التي ألقت 
قاعة  حنجرتها  أصدحت  فلسفية  بومضات  الهايكو  شعر 

احملاضرات الكبرى ببوزريعة.
كما أسهمت األستاذة الباحثة آمنة بلعلى يف مداخلة 
عاجلت فيها إشكالية الصوفية يف الشعر، حيث بدأت بطرح 
مسلمة تقول أن العالقة بني الشعر والتصوف عالقة وطيدة 
املثالية  الرؤية  وهو  أال  واحد  منبع  من  ينبعان  ألنهما  جدا 
للكون وعلى أساس هذه املسلمة فإنه ميكن التسليم أن كل 
يعبر عن  أن يكون صوفيا، أي أن كل شاعر  ينبغي  الشعر 

مستوى من مستويات هذه الرؤية املجازية املثالية للكون.
الشعر  من  يكتب  مما  انطالقا  بلعلى  األكادميية  قالت 
الشعر  من  نوعني  هناك  أن  »الحظت  اجلزائر:  يف  الصويف 
الصويف حيث هناك من يجعل النص الصويف القدمي والتجربة 
الصوفية يف الكتابة هي األساس، منها ينطلق وينتهي إليها، 
يكتب  ثانويا  له  بالنسبة  الصويف  النص  يكون  وهناك شاعر 

شعرا ويوصله هذا الشعر إلى التصوف«.
العشي  اهلل  عبد  الشاعر  بلعلى  آمنة  الباحثة  اختارت 
هذه  يف  عنه  قالت  حيث  قصائده  بعض  حتليل  يف  أمنوذجا 
الشعراء  من  واحدا  العشي  اهلل  عبد  الشاعر  »ميثل  الورقة: 
الرؤية  مستويات  من  مستوى  عن  عبروا  الذين  اجلزائريني 
التصوف  بذلك  مجسدا  بالتصوف،  الشعر  لعالقة  اجلديدة 
كقيمة  الصويف  البعد  استحضار  علينا  وتفرض  موضوعا 
مطلقة وكمفهوم فلسفي للذات وعالقتهما بالوجود وكحالة 

روحية تفيض على قصائده وتصبغ لغته وصوره«.

في ظل الملتقى الوطني »سردية الشعر الجزائري المعاصر«

جامعة الجزائر 2 تحتفي بالشعراء 
في زمن الرواية

نظمت جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد اهلل بالتنسيق مع مخبر الخطاب الصوفي في اللغة واألدب، الملتقى الوطني »سردية 
الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي«، بحضور أستاذة باحثين وشعراء جزائريين، حيث جمعت فيهم 

نخوة الشعر ونفحة الشعراء في زمن الرواية التي صارت ديوان العرب.

تحت عنوان »شهرزاد الجزائرية«
مجلة الجديد اللندنية تحتفي بالقصة القصيرة النسوية في الجزائر
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األمير هاري يخسر شكواه ضد 
صحيفة بسبب فيل

تقرير  بسبب  بريطانية  شكوى ضد صحيفة  هاري  األمير  خسر 
وصفت فيه حيوانات برية يف صور نشرها األمير على موقع إنستغرام 

باملُخدرة واملربوطة.
ادعى التقرير، الذي نشرته the Mail on Sunday يف 
على  ونشرها  هاري  األمير  التقطها  التي  الصور  مجموعة  أن  إبريل، 
أن  يوضح  لم  ألنه  مضللة،  كانت  األرض  بيوم  احتفاال  اإلنترنت 

احليوانات هدأت بعد تناولها عقاقير.
دقة  بشأن  املستقلة  الصحفية  املعايير  منظمة  هاري  واشتكى 
أن  مؤكدين  اخلميس،  يوم  القضية  رفضوا  املراقبون  لكن  التقرير، 
الصحيفة لم تنتهك قواعد املمارسة للمنظمة. ورفض قصر باكنغهام 

التعليق على القرار.
الصور  بأن  هاري  املراقبون، جادل  أصدره  الذي  البيان  وبحسب 
البريطانية  امللكية  األسرة  موقع  على  ُنشرت  املعدلة  غير  الكاملة 
على  الصور  نشر  أنه  إلى  مشيرا  للجميع،  متاحة  وكانت   2016 يف 
احلياة  تصوير  يف  مهاراته  الستعراض  وليس  الوعي  لزيادة  إنستغرام 

البرية، وفقًا ملا أوردته شبكة سي إن إن األمريكية.

يف كل مرة تقوم الفنانة املتميزة 
فلة بعمل خرجة جديدة وتلفت لها 
الكثير من االنتباه، هذه املرة قامت 
بخرجة جديدة ال نفهمها مطلقا ال 
وال  صفحاتنا  متابعي  وال  نحن 
منادتها  بطلب  نفسها  فلة  متابعي 
بفلة  منادتها  وعدم  السلطانة  فلة 

عبابسة.
مصير  ما  السؤال  نطرح  اليوم 

خاصة  عبابسة  العائلي  االسم 
وأنه االسم العائلي املعروف بالفن 
احلميد  عبد  األب  رأسهم  وعلى 
والفنان  واملؤلف  امللحن  عبابسة 
الذي اشتهر اسم عبابسة بفضله، 
اخلرجة  بهذه  تقوم  أن  لفلة  فكيف 
أم أنها تريد أن تقدم اسما لنفسها 
على غرار من كان سببا يف دخولها 

هذا املجال.

عادل إمام ونجليه في فيلم فلة تتنكر لعائلتها 
»الواد وأبوه« 

أعلن الفنان محمد إمام، جنل 
الزعيم عادل إمام، خالل العرض 
يف  بغداد«  »لص  لفيلمه  اخلاص 
لفيلمه  حتضيره  بدء  عن  دبي، 
قريبًا،  تصويره  يبدأ  الذي  املقبل 
الزعيم  بوالده  سيجمعه  حيث 
إخراجه  وسيتولى  إمام،  عادل 
ومن  إمام،  رامي  املخرج  شقيقه 
من  وهو  اجلهيني،  صالح  تأليف 

نوعية أكشن كوميدي.
خالل  إمام  محمد  وقال 
»لص  لفيلمه  اخلاص  العرض 
الذي  »الفيلم  دبي:  يف  بغداد« 
بغداد  لص  بعد  حاليًا  له  ر  أُحضَّ
املقاييس  بكل  مفاجأة  سيكون 
الفنية؛ إذ إّنه لم يوجد عمل مثله 
اجلديدة  الكيفية  بهذه  تنفيذه  مت 
شبهها  حاجة  محصلش  )واللي 
ومتحمس  املصرية(،  السينما  يف 
رامي  شقيقي  مع  للعمل  أيضًا 

إمام«.
وأضاف إمام عما إذ كان الفيلم سيقدم قصة حياته مع 
الفيلم  والده وشقيقه رامي، حيث صرح قائاًل: »ما زال 
من  الفيلم  على  احلكم  الصعب  ومن  الكتابة  مرحلة  يف 
االسم فقط، وما زلنا يف البدايات، وأمتنى التوفيق يف أن 
يخرج الفيلم بشكل مختلف عن أي عمل قدمته من قبل 

وسيكون خير عودة لوالدي إلى السينما«.
كل  بطولة  من  بغداد«  »لص  فيلم  أّن  بالذكر  جدير 

من: محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمني رئيس، 
أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صالح عبد اهلل، 
األحداث،  على  شرف  كضيف  يظهر  الذي  رزق  أحمد 
موسى،  خالد  أحمد  وإخراج  إبراهيم،  تامر  تأليف  ومن 
املواقف  العديد من  يتخلله  إطار أكشن  وتدور أحداثه يف 
الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال 

الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجي فيلمز.

التواصل  مواقع  على  كمؤثر  املشهور  الشاب  ريفكا 
االجتماعي واملثيل للجدل ،وبعد استضافته مؤخرا يف 
برنامج عالواب مع فرح ياسمني ،أكد للجمهور ومتابعي 
احلسابات  من  إنستغرام  حسابه  أن  ميديا  السوشيال 
الكثيرون بعد سناب شات وقد فاق  يتابعها فيه  التي 

حسابه األخير املليون متابع.
ووجدنا  إنستغرام  من  حسابه  باختفاء  تفاجأنا 
الكثير من احلسابات املزيفة باسمه، وعليه رواد مواقع 
التواصل يتساءلون حول مصير حسابه وأين هو ريفكا 

اآلن عبر إنستغرام؟

أين ريفكا؟

قام اإلعالمي ومقدم البرامج اخلفية ومنشط برنامج Coffee Time املتألق صفوان أحمد عيسي بالكشف عن 
العديد من احلقائق والكواليس حول اجلدل الذي جرى بخصوص استضافة أحد الشباب اجلزائريني إلى البرنامج وعمل 
مقلب بفتاة أخرى على شكل كاميرا. وهذا ما جعل رواد التواصل االجتماعي يعلون حملة مسيئة حول البرنامج ومقدميه 
ما جعل املدير العام احلالي للقناة أن يوقف البرنامج ويحيل مشرفيه ومنشطيه على املجلس التأديبي للنظر يف محتويات 
وفقرات البرنامج. لكن ما أراد أن يؤكده اإلعالمي صفوان وبعد قام باالستقالة من املجمع بسبب قرار وقف البرنامج أنه مت 
هذا القرار فقط الستعطاف فئة معينة من رواد التواصل االجتماعي وأكد أنه غير معني باستضافة ذلك الشاب وما هو إال 

مقدم للحصة يقوم مبحاورة من يتم دعوتهم من طرف معدي البرنامج.

 Coffee Time تفاصيل توقيف برنامج



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

 ملاذا  أوال ألنها من فعل كتابة وتتبع البشر.ومهما 
للخطأ  معرضون  فهم  وزهد  تقوى  من  أصحابها  بلغ 
والتناقض.ولنا يف ذلك عشرات األمثلة...ليست فقط 
تلك املستقاة من كتب الشيعة والفرس  أو بعض الفرق 
اخلارجة .ولكن من كتب السنيني أنفسهم....ومادمنا 
الصحيحني...فمن  أي  ومسلم  البخاري  عن  نتحدث 
اجتهدوا  فيما  العلمني  هذين  جهد  نقدر  أن  الواضح 
لنا األحاديث..هذه األخيرة  ينقلوا  وتعبوا  ألجله كي 
ولنتفق جميعا بأنها تنقل لنا حياة الرسول األعظم كيف 
واملعضالت. احملن  ويواجه  ويتصرف  وينهي  يأمر  كان 
ويقترح احللول. ويطلب من أفراد أمته أن يتبعوه خطوة 
نهجها.ومرات  على  نسير  أن  مبكان  كان  .وقد  بخطوة 
جند  أن  الالمعقول  من  أليس  ـ  ولكن  ...ـ  نقلدها.؟ا 
يف هذين الصحيحني مايسيء لنبينا الكرمي..وهذا ليس 
الدارقطني199حديثا يف  رفض  الشخصي..فقبلنا  رأينا 
ثم  بكرالباقالني  أبو  والتتبع(وكذلك   كتابه)اإللزامات 
أبو املعالي اجلويني ثم أبو حامد الغزالي واإلمام احلافظ 
األحاديث  على  كتابه)املغير  يف  الغماري  الفيض  وأبو 
آداب  يف  األلباني  الشيخ  وكذلك  الكبير(  اجلامع  يف 
حامت  وأبو  مغيث  بن  ويحي  حنبل  ابن  واإلمام  الزفاف 
املعاصرين  ذكر  دون  طويلة  القائمة  ألن  ـ  الرازي..الخ 
أهل  من  أغلبهم  بأن  وشاهدوا  الغزالي  محمد  أبرزهم 
.وقاموا  وعليه  فيه  البخاري  بأن  قالوا  السنة...كلهم 
تيمية  ابن  .حتى  األحاديث  من  الكثير  وإنكار  برد 
والغريب  بأن ماجاءيف مسلم ليس كله صحيحا.  يقول 
البخاري  بأن  يقولون  اليوم  عندنا  املتشددين   بعض  أن 
هو أصح كتاب بعد كتاب اهلل )ال علينا فهذا شرف لنا 
جميعا( ولكن هل ذاك يعني أننا نتقبل كل ماجاء يف 
زميال  سألت  املرات  إحدى  يف  الصحيحني.وصراحة 
ذكرت  .وحني  متجيد  أميا  ميجده  فراح  البخاري  عن  لي 
يارجل  اهلل  اتق  ..وقال  )هاجمني  األحاديث  أحد  له 
.أين قرأت هذا ( والغريب أن احلديث الذي ذكرته  كان 
موجود يف إحى األبواب والصفحة كذا وكذا.واألبغض 
أن هذا الزميل لديه البخاري بكل األجزاء ولكن لألسف 
ـ تيقنت بأنه لم يقرأه أو يراجعه )املهم أن مكتبته حتوز 
على ذخائر السنن . واألدعية (.هل نقبل من البخاري  
مثال وهو يقول لنا بأن عائشة حدثت وقالت بأن النبي 
اهلل  معاذ  حائض  وهي  يباشرها  كان  عليه  اهلل  صلوات 

)أي نعم هذا مكتوب يف 
البخاري( وهذا يعني بأن الرسول كان يخالف ماجاء 
هو  احمليض.قل  عن  ويسألونك  نقرأ.)  يوم  القرآن  يف 
أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض( األية222 من البقرة.
بن  إياس  ذئب حدثني  أبي  عن  البخاري  كتب  بعدها 
سلمى بن األكوع عن أبيه)أميا رجل وامرأة توافقا فعشرة 
يتتاركا  تزايداأو  يتزايدا  أن  أحبا  فإن  أيام  ثالثة  بينهما 

هذا  بأن  فهموا  البسطاء  والقراء  تتاركا(.فالباحثني 
تشجيع على زواج املتعة حتى ال نقول الزنا بعينه.لكن 
منسوج.واملشكلة  بأنه  قالوا  كالطبراني  العلماء  بعض 
أن احلديث األصلي بقي مكتوبا يف البخاري ولم ُينشر 
األخرى  األحاديث  من  الكثير  وضف  الناسخ؟اوضف 
كموضوع  الكرمي  الرسول  وشخص  لسيرة  تسيىء  التي 
سحره على يد لبيد بن األعصم وصعود النبي إلى شواهق 
شواهق  رؤوس  من  يتردى  كي  مرة  من  كم  يف  اجلبال 
الكرمي  النبي  أن  الكبير.وكيف  اجلبال.وحديث رضاعة 
كان يقول لصحابته )مررت اليوم ويف ساعة واحدةعلى 
11 من زوجاتي؟ا( والقائمة  هنا ال تنتهي  وكلها تصيبك 
بالدهشة.هذا الذي قرأناه  وأكثرإذا )ونحن أمام خيارين 
ال ثالث لهما( إما نسلم به  جملة وتفصيال والعياذ به 
يف حق خير اخللق أو نرده ونلغيه نهائيا من الصحيحني.
العلماء  من  الكثير  مطلب  وهو  يتم  مالم  لألسف  وهذا 

األفاضل.   
األخرى  الديانات  ألصحاب  فرصة  ترك  مما   
وأعداءاإلسالم أن يضحكوا عنا بكل رباطة جأش ويقولون 
لنا) أنظروا لنبيكم ماذا كان يفعل وصحابته...أنتم أهل 
السنة يا من ال تقرأون.وتعيشون  تناقضات صارخة يف 
حياتكم.. بني التقديس والشك(.ثم حني نقول لكم أن 
هذا موجود يف الصفحة الفالنية والفالنية جتدون مخرجا 
ومهربا بأن ذلك ضعيفا وغير مسند ومكذوب ثم ضعيف 
التي اخترعها مشايخة  الدفاع  آليات  السند وغيرها من 
األزهر.لتبرير ما الُيبرر... أو أنكم تنعتوننا بالعلمانيني 
الرغم من وجود  الدين احلنيف على  وأعداء  وامللحدين 
أدلة ضدكم تورطكم .وتورط تراثكم املتروك .أخيرا نقول 
بأن البخاري كعالم جليل نحن جنله ونحترمه على كل 
مابذله من جهد.واضعني يف حسباننا بأن أيادي النحل 
تسربت إليه خاصة من أهل الشيعة واملستشرقني ونرجح 
تشّوه  التي  األحاديث  لعشرات  كتابته  عدم  من  برائته 
ألنه  اخلفقان  هذا  يخفق  أن  النبوية.ويستحيل  السيرة 
مسلم تقي من جذور أوزباكستانية.ولو لم تلهمه محبة 
الرسول ملا فكر إطالقا يف بداية رحلته التي استغرقت16 
املتنكرين  بعض  وأن  والتحقيق..حتى  اجلمع  يف  سنة 
يعتبرون البخاري أسطورة والوجود له يف التاريخ؟ا فقط 
فكرة  رؤوسهم  من  ينزعوا  أن  املتشددين  بعض  على 
القداسة.... ألن البخاري بشر. ُيرجح أنه نقل بعض 
الكذبة  أكبر  من  أنهم  ُثبت  رواة  عن  بأمانة  األحاديث 
البغدادي كما  ك محمد بن السائب الكلبي.والواقدي 
قال لنا ابن اجلوزي ....  والوحيد املعصوم يف اإلسالم  
سورة  من  الكرمية  باآلية  اهلل.تيمنا  عبد  بن  محمد  هو 
املائدة67) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ربك وإن لم 
الناس.إن  تفعل فما بلغت رسالته .واهلل يعصمك من 

اهلل ال يهدي القوم الكافرين(.

23 السنة 01 - العدد 102 -االثنني 09 جمادى  الثانية1441  هـ  - 03 فيفري2020م
أقالم

لسنا ضد البخاري ...لكننا ضد 
ما جاء في البخاري؟  

 بقلم :جمال نصراهلل - شاعر وصحفي جزائري 	
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القصوى

º19
الصغرى
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06:22 :الفجر

07:51 :الشروق
13:02:الظهر
15:52 :العصر
18:16 :املغرب

19:37:العشاء

 السنة 01 - العدد 102 
االثنني 09 جمادى  الثانية1441  هـ  - 03 فيفري2020م

 طالبوا الوزارة بالّرد عاجال

طلبــُة الَمدرســـة الُعليــا لألساتــذة 
بقسنطينــة يخرجــون فـي مسيــرة

»آسيا  بقسنطينة  لألساتذة  الُعليا  املدرسة   نّظمطلبة 
شوارع معظم  جابت  سلمية  مسيرًة  أمس،  يوم   ،  جبار« 
شعارات رافعني  التربية،  مديرية  مقر  إلى  وصوال   املدينة 
القرار«، يصدر  حتى  امتحان  »ال  األساس«،  هو   »املنصب 
تكذيب قرار  بإصدار  الوطنية  التربية  وزير  بتدخل   مطالبني 
توقيف بشأن   ، اإلعالم  وسائل  بعض  يف  الصادر   اخلبر 
 التوظيف املباشر خلريجي طلبة املدارس العليا، ، حيث ما
لينظموا التوالي،  على  السادس  لليوم  مضربني  الطلبة   يزال 
أمام من  احتجاجية  بوقفة  انتهت  مسيرة سلمية  أمس   يوم 

.مديرية التربية
 وجاء يف البيان الذي تسلمت جريدة »أخبار الوطن« 

البيداغوجية للمدرسة تستنكر بشدة اللجنة   نسخة منه أن 
العليا، املدارس  خلريجي  املباشر  التوظيف  إلغاء   »قرار« 
باعتبارها مسؤولة  غير  املتداولة  الصحفية  األخبار   معتبرين 
 زادت من حدة التوتر والقلق وسط الطلبة ، الذين كانوا -
إلغاء بعد  السابق،  النظام  من  مستهدفني   - البيان   حسب 
 املاستر واملادة الرابعة التي تبعها مشاكل وصعوبات يف توظيف
 خريجي املدرسة، حيث ما يزال العديد منهم بدون منصب
 عمل، يف حني اختار بعضهم االنتساب إلى مستويات أدنى

 من مستوى التكوين الذي تلقاه يف املدرسة. وطالب البيان
 وزير التربية الوطنية باخلروج عن صمته لطمأنة الطلبة، مع

 التزام اجلهات الوصية ببنود العقد يف إطار القانون، كما هّدد
.الطلبة بالتصعيد يف حال عدم حترك الوزارة

بلسان عبد العزيز تويقر 

االرِتَبــاك

 خالَل يوم واحد

  مصـرُع مصـرُع 66 أشخاص في حـوادث َسيـر أشخاص في حـوادث َسيـر

وزارُة الّتربَية تُرد:

الجيُش يوقف عنصَري دعم 
للجماعــات اإلرهابيـــة 

ُملتزمون بعقوِد توظيف 
خريجي املدارس الُعليا 
نفت وزارة التربية 
الوطنية، أمس األحد، 
ما تداولته بعض وسائل 
اإلعالم بشأن حرمان 
خريجي املدارس العليا 

لألساتذة من األولوية يف 
التوظيف يف رتب أسالك 
التعليم.  وقالت وزارة 

التربية، بوم أمس يف بيان لها، إن »األولوية يف التوظيف يف رتب أسالك التعليم 
للمراحل التعليمية الثالثة متنح للمتخرجني من املدارس العليا لألساتذة«. وأوضح 
املصدر ذاته أن هذه األولوية املمنوحة خلريجي املدارس العليا لألساتذة محددة يف 

أحكام املرسوم التنفيذي رقم 315-08 املؤرخ يف 11 أكتوبر 2008 واملتضمن القانون 
األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية املعدل 

واملتمم«. كما تبرأت الوزارة من »كل ما ينشر وينسب إليها دون تقصي املعلومة من 
مصدرها الرسمي«، داعية إلى تقصي املعلومة من خالل االطالع الدوري على موقعها 

اإللكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
ق.و

 24 تدخال خالل  املدنية 2953  احلماية  وحدات   سجلت 
 ساعة األخيرة، يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن؛ إذ تدخلت
 خالل الفترة نفسها إثر تسجيل 06 حوادث سير تسببت يف وفاة
 6 أشخاص وإصابة 08 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة. ُيذكُر أن
 أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية سيدي بلعباس ، مبصرع
سيارة بني  اصطدام  إثر   ، بجروح  آخرين   03 وإصابة   شخصني 
 سياحية وشاحنة على الطريق الوطني رقم 59 بلدية سيدي خالد

 .ودائرة سيدي حلسن
08 إسعاف  أجل  من  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت   كما 

 املنبعث من (co) أشخاص تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون
 وسائل التدفئة داخل مساكنهم، وذلك يف كٍل من والية النعامة

 (05 أشخاص( وغليزان )03 أشخاص(. وعليه، تكفلت املصالح
 ذاتها بالضحايا يف مكان احلوادث عينها، قبل حتويلهم إلى املراكز

 .الصحية
أجل من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  ثانية،   من جهة 

 إخماد 6 حرائق، حضرية وصناعية وأخرى مختلفة، وذلك بكل
واحد(، )حريق  متنراست   ، اثنان(  )حريقان  اجلزائر  والية   من: 
وخنشلة واحد(،  )حريق  تيارت   ، واحد(،  )حريق   قسنطينة 
 )حريق واحد(. يذكر أن احلريق الذي شّب يف والية تيارت اندلع
 يف منزل مبزرعة القوتي ، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص بحروق من

 .الدرجة األولى والثانية تيارت
 رحمة عمار

خديجة بن دالي

قسنطينة

إجــالُء جّثــة متعفنــة بــوادي الّرمــال 
 تدخلت، يوم أمس، مصالح احلماية املدنية بقسنطينة من أجل انتشال شخص من حتت جسر سيدي مسيد. يذكر أن الضحية

 من جنس ذكر ومجهول الهوية ، ووجد يف حالة متقدمة من التعفن. هذا ونقلت مصالح احلماية املدنية جثة الضحية من وادي الرمال
.إلى مصلحة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي ابن باديس بقسنطينة

 خديجة بن دالي

الّلواء شنقريَحـة
فــي زيــــارة 
 إلـــى الناحيــة 
ادسة العسكرية السَّ

 يقوم رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
 بالنيابة اللواء السعيد شنڤريحة ، ابتداء من

 اليوم اإلثنني، بزيارة عمل وتفتيش إلى
 الناحية العسكرية السادسة بتمنراست،

.حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع
 وسيتفقد اللواء شنقريحة، خالل هذه

 الزيارة، عددا من الوحدات، كما سيعقد
 لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد

.وحدات الناحية العسكرية السادسة
ق.و

لقد َترك االلتفاُف 
الواسع على مؤسسات 
الّدولة يف عهِد ُعصبة 
بوتفليقة أثَره الّسيئ 
بال شٍك على ُمختلف 

َمناحي أخِذ الَقرار؛ فقد 
نوات األخيرة  َشِهدت السَّ

حالًة فريدة يف الَعالم 
ميكن أن ُنطلَق عليها دوَن 
ُمواربٍة »مرحلَة اختطاِف 

الّدولة«، وهي حالٌة 
تتجّسد يف عدم معرفِة 
منبع القرار وال اجّلهة 

التي أصَدرته بغضِّ 
الّنظر عن دستوريتها 

من عدمها؛ وشِهدنا 
حالَة إرباك شديدة 

كان لها األثر البالُغ يف 
انهيار سلطة املؤسسات، 
وحتّول تلك السلطة إلى 
ّثلني يف  يِد أشخاص ُمَ
»السعيد وزمرته«. هذا 

االنزياح كان سبًبا يف 
االنغالِق الذي َشِهدته 
مراكُز الَقرار التقليدّية 

وحتّولها إلى ُمتلقي 
للرسائل واإلشارات التي 
يبعث بها السعيد، ويف 

الغالب رجاله وحاشيته، 
وهي قرارات وتعليمات ال 
أثر لها يف الواقع )رسائل 
شفهية(، حتمل مصالح 

باعثيها وال تلتفت 
إلى مصالح العامة. ويف 

الغالب، تكون رسائل غير 
واعية بأهداف وسياسات 
الدولة ومبادئها. و قياسا 

على ذلك، شهدنا واّلًة 
ومدراء مركزيني وُمدراء 

مؤسسات ووزراء ال 
يتصرفون وفقا ملخطط 
عمل واضح ومعلوم على 

األقل، إمنا يتصرفون 
وفقا لرغبات اخلاطف 
واستحكمت الفوضى 

وشهدنا فترات من 
الغيبوبة الّدبلوماسية 

والتصريحات التي 
يناقض صبحها مساءها ؛ 
هذه الرعونة التي ُسّيرت 
بها شؤون الدولة نخشى 
أن تستمر بفعل الّتسرع 

واالرجتالية وغياب 
مركز قرار جامٍع، وإن 

ه إلى  كان الغياب هنا مردُّ
ضعف األداء، بينما كان 
يف األولى تغييٌب مقصود 
وُمبرمج. وعليه، فنحن 
أمام حالِة انفصاٍم قد 

نسمُع الّيوم الشيَء نفسه 
وغدا ضّده. وتبدأ بيانات 

التكذيب والتوضيح 
والتصحيح َتفعُل ِفعلتها 

وهي يف علم الّسياسة 
إمنا تؤِشر على حالِة 

اإلرباك يف اتخاذ الَقرار. 
وهنا ، األمر مختلٌف 

ا رماُه الّشاعر  متاما عمَّ
يف قصيدة اصُطِلح على 
َتسميِتها بـ »القصيدة 

اليتيمة« ِضّداِن مِلا 
اْسُتْجِمعا َحُسنا، َوالِضُدّ 

. ُيظِهُر ُحسَنُه الِضُدّ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

