
خبــر آخر 
5 َجرحــى فـي انهيـــار 
بنايـــة بوهــــران 

تدخلت، صبيحة أمس السبت، 
وحدة احلماية املدنية بالعقيد 

لطفي يف مدينة وهران، 
مدعومًة بالوحدة الرئيسة، 
إثَر وقوع حادث انهيار سقف 

بناية هي يف طور اإلجناز، 
موجودة بحي »العقيد لطفي. 

يذكر أن أعوان احلماية 
املدنية متكنوا من إنقاذ خمِس 
ضحايا )أربعة من جنس ذكر 

وواحدة من جنس أنثى(، تتراوح أعمارهم بني 25 و51 سنة. وعليه، تلقى الضحايا 
اإلسعافات األولية الالزمة يف مكان احلادث عينه، قبل حتويلهم على جناح 
السرعة إلى مصلحة االستعجاالت مبستشفى »أول نوفمبر 1954«، بإيسطو.
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02
لدراسِة قانون الوقايِة من خطاب 

الَكراهّية وواقِع العّقار الِفالحي

 تّبـون يتـــرأُس 
اجتماعـا لمجلـِس 
الــوزراء الّيـوم

04
مسيراٌت الّشارِع تلتِزُم مَبطاِلبه 

لطة واألحزاُب يتقّفياِن  السُّ
خطـــى الحـــــراك 
 نّظَم العديُد من األحزاب السياسية، أمس السبت، ندوات تزامنا وحلول 
الـ 22 فبراير الذكرى السنوية األولى النطالق احلراك الشعبي، بعدما 

أعلنه تبون يوما وطنيا. هذا، واختلفت األحزاب يف أساليب دعم احلراك 
باختالف انتماءاتها. يف املقابل، نّظم احلراكيون مسيرات حاشدة باملناسبة، 

متمسكني مبطلب التغيير اجلذري.

12

َقضيـة كازونـي ُتراوح مكاَنها 
والَعميــد الخاسـُر األكبــر

الّرمكـــة. . منطقة الظٍل قهرتها الُعزلة وِغياب الَتنمية 
بعد 23 سنة من املجزرة الدموية الرهيبة التي راح ضحيتها أزيد من 1400 مواطن أعزل، وأغتصب فيها أزيَد من 11 فتاة قاصرا، زارت »أخبار 

الوطن« اجلهة اجلنوبية الشرقية لوالية غليزان، وبالتحديد دائرة الرمكة، حيث وقفت على حجم معاناة سكان املنطقة املنسية!

10

08
متنراست 

كبــاُش »سيـداون« 
األفريقّيــة َمـــالُذ 
»زوالية« األهقـار

06
جيجل

تراجـٌع َغير َمسبوق 
فـي إنتـاج الّفليـن 

05
قسنطينة 

التَّحقيـُق فـي َتسّمـم 
8 طالبات باإلقامة 

الَجامعيـــــــة 

اجلزائــر مولودية 

حاَل بأفقر بلديات غليزان الرِّ الوطن« حُتّط  »أخبار 

يترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد، 
الّيوم األحد، االجتماع الدوري ملجلس 
الوزراء، حسبما أفاد به بيان صدر عن 
رئاسة اجلمهورية.وسيدرس االجتماع 

عدة ملفات تتعلق مبشروع قانون 
خاص بالوقاية من التمييز وخطاب 
الكراهية ومكافحتها، وواقع العقار 

الصناعي وتسيير املناطق الصناعية.

ـ

اإلدارُة تغَتصــب الّلغَة العربّية 
تني  سميَّ نّواب ُيسائلون جّراد عن َتاوز اللغَتني الرَّ

بلعيــــد: سنقترُح دسترَة إلزاِم امَلسؤولني احلديَث بالّلغة الَعربية
غوي الزبيــــري: اجلزائُر يف أمسِّ احَلاجة إلى االستقالل اللُّ

ِِبتواطــؤ الَمسؤوليــــنبتواطــؤ الَمسؤوليــــن!!
03



02
أخبار السياسة

لدراسة قانون الوقاية من خطاب الكراهية 

 تـبـون يـتــرأس اجتـماًعا 
لـمـجـلـس   الـوزراء الـّيـوم
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عّمـــــار  قـــردود
اليوم  املجيد،  عبد  اجلمهورية  رئيس  يترأس 
الوزراء،  ملجلس  الدوري  االجتماع  األحد، 
حسبما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.وسيدرس 
االجتماع عدة ملفات تتعلق مبشروع قانون خاص 
بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها 

وواقع العقار الصناعي وتسيير املناطق الصناعية.
بعث  آفاق  أيضا،  االجتماع،  سيدرس  كما 
الثقايف  والكتاب  الثقافة  نشاطات  وتطوير 
والرياضة،  والشباب  السينماموغرافية  والصناعة 
سيناقش  كما  التقليدية،  والصناعة  والسياحة 

عرضا حول إستراتيجية االتصال احلكومي.

عّمـــــار  قـــردود
»ماجيناش  هتاف  املتظاهرين  هتافات  على  طغى  و 
أن  على  للتأكيد  ترحلوا«،  باش  جينا  نحتفلوا  باش 
مطالب احلراك الشعبي لم تتحقق كاملة وأن النضال 
ما يزال مستمًرا حتى حتقيق التغيير اجلذري املنشود، 
مواصلة  عبر  إال   - حسبهم   – يتأتى  لن  والذي 
الضغط على السلطة من خالل التظاهر السلمي كل 

ثالثاء وجمعة.
خالل  من  إجراءاتها  من  األمن  مصالح  وشّددت 
السير  مواصلة  املتظاهرين من  ملنع  أمني  وضع حزام 
اجلمهورية،  رئاسة  مقر  إلى  وحتديًدا  املرادية،  نحو 

الذي أرادوا بلوغه للتعبير رمزًيا عن قوة احلراك.
ومعظم  املدن  وكبريات  العاصمة  اجلزائر  شهدت  و 
السبت،  وأمس  اجلمعة  األول  أمس  الواليات، 

الرئيسة،  الشوارع  جابت  حاشدة  سلمية  مسيرات 
املطالب  جميع  وتلبية  التغيير  ضرورة  على  ُملّحة 
من  شعارات  احلراكيون  فيها  رفع  املرفوعة، 
الجليري«،«الشعب  ليبري  الجليري  قبيل:«ليبري 
حترر هو اللي يقرر«، »إن الثورة التي خرجت من رحم 
النظام« و«عيد ميالد  يد  لعبة يف  الشعب لن تكون 
سعيد يا حراك«و مت إشعال الشموع احتفااًل مبرور سنة 

على احلراك.
ورفع املتظاهرون، الذين خرجوا يف جموع حاشدة، 
وشعارات  الفتات  السبت،  أمس  مسيرات  خالل 
مطالبة بالتغيير اجلذري للنظام وكذلك إطالق سراح 
جميع معتقلي الرأي، باإلضافة إلى املطالبة بإرساء 
والقانون  احلق  بدولة  واملطالبة  الدميقراطية،  أسس 

واملؤسسات التي ال تزول بزوال الرجال واألنظمة.

من جهة ثانية، أصدر بعض نشطاء احلراك الشعبي 
التجنيد  ملواصلة  يدعو  الذي  فيفري«،   22 »بيان 
املسيرات  النطالق  األولى  الذكرى  يف  السلمي، 
احلكم.  ملنظومة  اجلذري  للتغيير  الداعية  الشعبية، 
يرفضون  واجلزائريني  »اجلزائريات  أن  البيان  وأوضح 
من  ضحى  التي  الدولة  ويريدون  والتزييف،  الزيف 

أجلها أجيال من املناضلني«.
حقوق  وضمان  »احترام  البيان  نص  يف  جاء  كما 
واجلماعية،  الفردية  واحلريات  واملواطن  اإلنسان 
سيادة  إطار  يف  واملواطنات،  املواطنني  بني  واملساواة 
والفصل  مستقّلة،  قضائية  سلطة  تضمنه  القانون 
حّر  إعالم  يف  و«احلق  السلطات«،  بني  والتوازن 

ونزيه، وذلك برفع الضغوط والقيود املمارسة«.

اجليجليون  رفع  فقد  متميزا،  احلراك يف جيجل  كان 
صوتهم ضد النظام البوتفليقي، ففي تاريخ 15فيفري 
احمللي  الفريق  مقابلة  نهاية  وبعد  املنصرم  العام  من 
ضد  املناصرين  من  اآلالف  خرج  جيجل  شبيبة 
مدينة  شوارع  جابت  املسيرة  هذه  اخلامسة،  العهدة 
جيجل انطالقا من ملعب رويبح ببورمل مرورا مبركز 
الوالية  مقر  غاية  إلى  فوبور  وبومارشي  وسط  املدينة 
ليكون مقر  الكونشوفالي،  إلى حي  لتواصل مسيرها 
البلدية نقطة جتمع هذه املسيرات. هذه املطالب ارتفع 
احلراك  انطالق  مع  تزامنا  املوالية  اجلمعة  يف  سقفها 
املتظاهرين  عدد  معها  ليتضاعف  وطنيا،  الشعبي 
وتنوعت فيها الفئات املشاركة ليرتفع صوتهم جميعا 
اجلذري  التغيير  وهو  أساس  ومطلب  واحد  بصوت 

للنظام، هذه املسيرة جابت أهم شوارع املدينة.
ومن النقاط املميزة حلراك والية جيجل تذكر مشاركة 
النسوة مند اجلمعة الثانية له. وبالرغم من أن جيجل 
إال  تعتد على مثل هذه اخلطوة،  ولم  والية محافظة 
كما  جمعة.  كل  مع  تتزايد  كانت  مشاركتهن  أن 
جمع احلراك مختلف فئات املجتمع من نساء وشباب 
وحرفيني  ومهنيني  ومثقفني  شيوخا  وحتى  وكهول 
ورجال النخبة كلهم جمعتهم مطالب مشروعة وتبنوا 

مطلب رئيسي وهو التغيير اجلذري للنظام.
اجلمعة  لغاية  يتوقف  لم  جيجل  بوالية  احلراك 
املاضية، هذا وإن تقلص عدد املشاركني إال أن شوارع 
ورغم  جمعة.  كل  مسيرات  تشهد  مازالت  املدينة 

تقدمي  وبعد  12ديسمبر  يوم  جديد  رئيس  انتخاب 
هذا  أن  غير  تبون  الرئيس  قبل  من  الضمانات  كل 
لم يشفع له لدى اجلواجلة، الذين بقوا على عهدهم 
مع احلراك معبرين عن أن الوجوه القدمية نفسها من 
اخلصوص،  هذا  البالد. يف  تسيير  مناصب  تقلدت 

املشارك يف  الشباب  أحد  وهو  الطاهر«  »محمد  يقول 
احلراك: »من يخرجون يف املسيرات يحبون اجلزائر، 
قد نختلف يف اآلراء لكن لكل قناعاته وأنا قناعتي 

أن هناك إعادة رسكلة للوجوه«. 
سهام عاشور

وكالة  خالل  من  رسمية،  بصفة  قطر،  أكدت 
بن  متيم  قطر  أمير  عزم  على  القطرية،  األنباء 
حمد آل ثاني زيارة اجلزائر باإلضافة إلى األردن 

وتونس.
صفحتها  عبر  التونسية،  الرئاسة  أعلنت  كما 
الرسمية يف فيسبوك، أن أمير قطر متيم بن حمد 
آل ثاني سيقوم بزيارة رسمية إلى تونس يومي 24 
قيس  الرئيس  من  بدعوة  اجلاري،  فيفري  و25 

سعيد.

إلى  املنتظرة  زيارته  خالل  قطر  أمير  وسيكون 
اجلزائر مرفوًقا بوفد رفيع املستوى يضم باخلصوص 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية، ووزير 
املشتركة  الرغبة  لتجسيد  الزيارة  وتأتي  املالية. 
بني  التعاون  وتعزيز  الثنائية  العالقات  دفع  يف 
األولى ألمير  الزيارة هي  هذه  أن  يذكر  البلدين. 
تبون  املجيد  عبد  انتخاب  منذ  اجلزائر  إلى  قطر 

رئيًسا للجمهورية يف ديسمبر املاضي.
عّمـــــار قـــردود

الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  شرع 
أمس  شنڨريحة،  السعيد  الّلواء  بالنيابة، 

السبت، يف زيارة عمل إلى دولة اإلمارات.
السبت،  أمس  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وأبرز 
الركن حمد  الفريق  بدعوة من  الزيارة جاءت  أن 
القوات  أركان  رئيس  الرميثي،  ثاني  محمد 
السعيد  الّلواء  شرع  حيث  اإلماراتية،  املسلحة 
الوطني  اجليش  أركان  رئيس  شنڨريحة، 
زيارة  يف  أمس،  من  ابتداء  بالنيابة،  الشعبي 
حلضور  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
»يومكس«  ملعرضي  الرابعة  الطبعة  فعاليات 

املأهولة،  غير  لألنظمة   )UMEX-2020(
 )simTEX-2020( »سيمتكس«  وكذا 
من  تنظيمهما  املزمع  والتدريب،  احملاكاة  ألنظمة 

23 إلى 25 فيفري 2020 بأبو ظبي«.
يف  تندرج  التي  الزيارة  »هذه  البيان  وأضاف 
والتعاون  والصداقة  األخوة  أواصر  تعزيز  إطار 
املسلحة  والقوات  الشعبي  الوطني  اجليش  بني 
حول  التباحث  من  الطرفني  ستمكن  اإلماراتية 

املسائل االهتمام املشترك ذاته«.
ق.و

أمس  راوية،  الرحمن  عبد  املالية  وزير  أكد 
السبت، أنه سيعاد النظر يف النصوص القانونية 
احمللي  املستوى  على  النزاعات  يف  والتنظيمية 

والدولي.
النصوص  يف  النظر  إعادة  سيتم  إنه  راوية  وقال 
النزاعات  عنها  نشأت  التي  والتنظيمية  القانونية 

»هذه  مضيفا:  والدولي،  احمللي  املستوى  على 
املطروح  املالي  اجلانب  مراعاة  تستوجب  العملية 
يف كل نزاع مترتب عن عملية اقتصادية«.وأشار 
إلى أن ذلك »يتطلب املفاوضة وعدم اخلوض يف 
فرض  إلى  اللجوء  وعدم  احملاكم،  أمام  نزاعات 
املنظمة  اجلرمية  حالة  يف  إال  اجلزائية،  العقوبات 

واملعروفة لدى اجلميع«.
للصلح  آليات  وضع  يجب  أنه  املالية  وزير  وأكد 
املالية  املعامالت  وتسريع  مخففة،  وإجراءات 
يجب  السياق  هذا  يف  أنه  موضحا  والتجارية، 
االستعانة باخلبرة الوطنية يف القانون وإقحامها يف 
مساعدة مؤسسات الدولة. وقال راوية إن تكريس 
االستشارة القانونية سيسمح بتكوين أطر جديدة 

للخبرة اجلزائرية.
عّمـــــار قـــردود

قطر تعِلُن رسمًيا عزَم أميرها زيارة الجزائر 

يختصان باألنظمة غير المأهولة وأنظمة المحاكاة والتدريب 

اللِّواء شنقريَحة في اإلمارات لحضور 
فّعاليات َمعرضي »يومكس« و»سيمتكس« 

على مدار يومين من المسيرات

الَحراكيون يؤكدون على َمطلب 
التـغـيـير   الجـــــــــذري 

نظم احلراكيون، أمس السبت، مسيرات حاشدة تزامنا ومرور سنة كاملة على انطالق احلراك الشعبي. 
فعلى مستوى العاصمة، جابوا ساحة أول ماي باجتاه البريد املركزي مروًرا بشارع حسيبة بن بوعلي. 

فيما قدمت مسيرة أخرى من شارع ديدوش مراد مروًرا بساحة موريس أودان، ناهيك عن مسيرة 
باب الوادي وساحة الشهداء، بولوغني والقصبة مروًرا عبر شارع العربي بن مهدي بعد منع املتظاهرين 

من السير عبر شارع زيغود يوسف، لتكون نقطة االلتقاء ساحة البريد املركزي.

لوضع آليات للّصلح وتسريع المعامالت .. راوية:

سُيعاد النَّظر في َقوانين النِّزاعات على 
المستوى الَمحلي  والّدولي

مسيرة التغّيير متواصلة 
سّكان ِجيجل يتمّسكون بالَحراك في ِعيده الّسنوي 



للغة  اإلهمال  إّن »هذا  النائب شاوي:  قال 
العربية يف إداراتنا مّس أيضا قنصلياتنا وسفاراتنا 
باخلارج، حيث أصبح اخلطاب مع جاليتنا يعتمد 
إصرار  »خلفيات  عن  األجنبية«.وتساءل  اللغة 
بعض الوزارات على التواصل مع املواطنني باللغة 

األجنبية«.

الِفرنسّية َسيِّدة الَوثائق والِخطابات 
كما دعت حركة النهضة، خالل االجتماع 
اجلاري  فيفري   15 يف  الوطني،  ملكتبها  الدوري 
سراح  » إطالق  إلى  للحركة،  املركزي  باملقر 
قانون تعميم استعمال اللغة العربية ؛ إذ بعد 58 
هي  الفرنسية  اللغة  مازالت  االستقالل  من  سنة 
السائدة يف الوثائق اإلدارية،  مؤكدة أن هذا غير 

مستساغ أبدا ألي دولة حتترم سيادتها. 
الوزير   ،2018 سبتمبر  يف  ساءلت،   كما 
لتقدمي  أويحيى،  أحمد  األسبق-آنذاك-  األول 
العربية  اللغة  استخدام  تراجع  حول  تبريرات 
أسباب  عن  متسائلة  املسؤولني،  خطابات  يف 
تعميم  استعمال  قانون  عن  التجميد  رفع  عدم 

حلركة  البرملانية  الكتلة  وشّددت  العربية.  اللغة 
»حمس«، يف مساءلتها املوجهة إلى الوزير األول، 
مادته  يف  نص  حيث  واضح  الدستور   « أن  على 
الوطنية  اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  على  الثانية 
والرسمية للدولة«، كما »فصل القانون )91-05( 
كل  يف  العربية  اللغة  استعمال  تعميم  املتضمن 

شيء«. 
إن  البرملانية  املساءلة  أصحاب  وقال 
هو  بات  الفرنسية  اللغة  املسؤولني  »استعمال 
األصل، وهذا املشكل ال ُيطرح فقط بالنسبة إلى 
باتوا  الذين  املسؤولني  حتى  ولكن  الدبلوماسيني 
يخاطبون اجلزائريني ويف اجلزائر باللغة الفرنسية«. 
وجاءت املساءلة املوجهة من »حمس« إلى 
عقب  أويحيى،  أحمد   - آنذاك   - األول  الوزير 
اخلارجية  الشؤون  وزير  حول  أثيرت  التي  الزوبعة 
األسبق عبد القادر مساهل بسبب حديثه باللغة 
يف  املتحدة  األمم  اجتماعات  خالل  الفرنسية 

نيويورك.
املستشارة  بني  املشتركة  الندوة  أثارت  كما 
األملانية »إجنيال ميركل«، والوزير األول - آنذاك - 

أحمد أويحيى، خالل زيارتها اجلزائر يف 2018،  
زوبعة هي األخرى، يف ظل عدم توفير مترجمني 
وتوفير  األملانية  إلى  العربية  من  أويحيى  لكلمة 

مترجمني من الفرنسية إلى األملانية فقط.
العربية  اللغة  استعمال  موضوع  أثار  طاملا  و 
باملؤسسات الرسمية يف البالد اجلدل يف الساحة 
إلى  بالنظر  واإلعالمية،  والثقافية  السياسية 
الفرنسية،  اللغة  على  الهيئات  أغلب  اعتماد 
منذ االستقالل يف 1962.وكان املجلس الشعبي 
الوطني قد أصدر يف 1990 قانون تعميم استعمال 
اللغة العربية، قبل أن يوقع عليه الرئيس األسبق 
الشاذلي بن جديد يف 1991، إال أنه ظل مجمًدا 
ليامني  الرئيس  مجيء  تاريخ   ،1996 غاية  إلى 
زروال إلى السلطة.وخالل تلك الفترة، أمر زروال 
برفع التجميد عن قانون 1990 مع إدخال بعض 
اللغة  ترقية  اجتاه  يف  صبت  عليه،  التعديالت 
للغة  األعلى  املجلس  بتأسيس  أمر  العربية، كما 
العربية.لكّن، اعتالء الرئيس السابق عبد العزيز 
لم  الذي  القانون  أجهض  احلكم  سدة  بوتفليقة 
يجد طريقه إلى التجسيد ميدانًيا طيلة 20 سنة.
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مطالب برفع التجميد عن القانون 

ٌب وال أحَد يطبِّق  تعميُم استعمال الَعربّية. .الُكّل مرحِّ

اللغة  استعمال  تعميم  قانون  أن  سعدي  عثمان  الدكتور  اعتبر 
ر –  العربية، الصادر يف 1996، تضمن ثغرة خطيرة وال يبدو أنها بريئة، َتوفَّ
مبوجبها- الغطاء القانوني ملمثلي الدولة اجلزائرية الستعمال 
اللغات األجنبية وخاصة اللغة الفرنسية يف املؤمترات 

الدولية.
من  الثانية  أن« الفقرة  سعدي  أوضح  و 
املادة التاسعة من األمر رقم )30-96( املؤرخ 
تعميم  واملتضمن   1996 ديسمبر   21 يف 
تنص صراحة على  العربية،  اللغة  استعمال 
يف  األجنبية  اللغة  استثناًء  استعمال  »ميكن 
الدولية«،  والتظاهرات  وامللتقيات  الندوات 
وكذلك املادة 11 من التشريع نفسه، والتي تنص 

ما  وفق  يكون  اخلارج  مع  واجلمعيات  والهيئات  اإلدارات  تعامل  »أن  على 
يتطلبه التعامل الدولي«.

باللغة  بّرر تدخله  القادر مساهل قد  و كان وزير اخلارجية األسبق عبد 
الفرنسية،  خالل اجتماع مجلس األمن يف 18 فيفري 2018، حيث قال يف 
رد على سؤال كتابي وجهه النائب عبد الغني بودبوز: »من البديهي القول إن 
كافة ممثلي اجلزائر الذين تنتدبهم وزارة اخلارجية لتمثيل بالدنا يف اللقاءات 
الدولية يتحكمون بالضرورة يف اللغة الوطنية، وإن الوزارة حترص - من ناحيتها 
- على أن تكون جميع مداخالت جميع مندوبيها يف الندوات واالجتماعات 
املعمول  والنظم  والقوانني  الدستور  امتثاال ألحكام  العربية،  باللغة  الرسمية 

بها يف اجلزائر«.
ا  أّيً الدبلوماسي  استعمال  فإن  املهنة،  دواعي  »بحكم  يقول:  وأضاف 
ونوعية  املناسبة  طبيعة  تتطلبها  مسألة  العربية،  اللغة  فيها  مبا  اللغات  من 

املخاطبني، إلى جانب عوامل أخرى كتوفر الترجمة أو جناعتها أحيانا«.

إلى  تعليمات  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  الفارط،وجه  جانفي  يف 
أعضاء حكومة عبد العزيز جراد يلزمهم فيها بضرورة التحدث يف املناسبات الرسمية 

باللغة الرسمية األولى للبالد، أي اللغة العربية، رافًضا بشكل قاطع حديثهم بأي 
لغة أخرى يف املناسبات الرسمية مبا يف ذلك حديثهم باللغة الفرنسية.

العربية،  للغة  األعلى  املجلس  رئيس  أّكد 
صالح بلعيد، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار الوطن«، 
أن اللغة العربية يف اجلزائر »بخير وال خوَف عليها،  
بعض  من  بالرغم  اجلديد  النشء  لدى  خاصة 
أن  إال  إليها وتستهدفها،  تتعرض  التي  املضايقات 
لغة الضاد ما تزال قوية يف اجلزائر وبني اجلزائريني«.

وراسل  كثيًرا  رافع  مجلسه  بأن  بلعيد  أفاد  و 
العربية،  اللغة  مبكانة  االرتقاء  أجل  من  السلطات 
خاصة يف املؤسسات الرسمية وفرض- بقوة القانون 
املسؤولني  على  العربية  اللغة  استعمال  تعميم   -
واجهة  ومُيثلون  القدوة  ألنهم  بالدولة،  البارزين 
يف  خيًرا  نتوسم  ونحن  وخارجًيا  داخلًيا  اجلزائر 
رئيس اجلمهورية ألن ينتصر للغة الضاد وُيعلن رفع 
التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية.

وقال بلعيد إّن القلق السائد بشأن مكانة اللغة 
العربية يف اجلزائر مشروع، ألّن »هذه اللغة ُيحتفى 
أهلها«  بني  ذاته  التقدير  جتد  ال  بينما  عاملًيا  بها 
وأردف يقول: »ولكّن، رغم املضايقات التي تعرفها 
اللغة العربية إال أن العربية بخير وهذا يدفعنا إلى 
للعربية  تسمح  جديدة  تربوية  لغوية  سياسة  رسم 
الرقمي  احملتوى  فجوة  سّد  خالل  من  باالزدهار 
هندسة  وتعزيز  بالعربية  العلم  وتوطني  العربي، 
برمجيات  وإنتاج  احلاسوبية  واملعاجم  اللغات 
ومحلالت صرفية ونحوية ذكية للمعاجلة اآللية«،  
مضيفا أنه ستصبح العربية مستقبال لغة مستعملة 
والتواصل  والسياحة  كالطيران  مجاالت  عدة  يف 

العام.

للغة  األعلى  املجلس  أن  بلعيد عن  و كشف 
إلى  القطاعية  االتفاقات  ضمن  يسعى  العربية 
تترفع  التي  الوسطى،  العربية  باللغة  النهوض 
األدبية،  اللغة  عن  قلياًل  وتنزل  السوق،  لغة  عن 
لغة  على  تراهن  اتفاقيات  عدة  املجلس  وعقد 
من  وغيرها  واملجاز  االشتقاق،  باعتماد  وظيفية 
دليل  عن  االتفاقيات  وأسفرت  التطوير.  آليات 
الطبية  احملادثة  ودليل  الفالحية  املصطلحات 

ومصطلحات الفندقة والسياحة.
بالدنا  يف  العربية  اللغة  أن  بلعيد  وأضاف 
الكائدين،  أنف  رغم  متواصل  وازدهار  تطور  »يف 
وتدحض يومًيا جميع االدعاءات الواهية التي تزعم 

أنها يف تراجع«، مضيًفا أن اللغة العربية اليوم »تساير 
احلضاري  والركب  وتتماشي  احلديثة  التكنولوجيا 
والعلمي«، مشيًرا إلى أن اللغة العربية تساهم بـ3 
يف املائة من محتوى الشبكة العنكبوتية، وأكد أن 
اجلهود متواصلة إلدراج أكبر قدر ممكن من احملتويات 
العربية ضمن هذه الشبكة.و أوضح أن العربية هي 
اللغة الرسمية لــ22 دولة عضوة يف األمم املتحدة، 
وتستعملها  نسمة  مليون   500 من  أكثر  ويتكلمها 
12 دولة لغة أجنبية رسمية أولى، و26 دولة لغة 

أجنبية رسمية ثانية.
عمار قردود

العزيز  عبد  األسبق  احلكومة  رئيس  قال 
الوطن«  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  يف  بلخادم، 
للراحل عبد احلميد  الثاني  امللتقى  على هامش 
املاضي،  جانفي  أواخر  ببومرداس،  مهري 
تعميم  قانون  والدة  على  عيان  شاهد  كان  إّنه 
املجلس  الذي أصدره  العربية  اللغة  استعمال 
عندما   ،1990 ديسمبر   27 الوطني يف  الشعبي 
الوطني –  الشعبي  للمجلس  رئيًسا  بلخادم  كان 
آنذاك. كما شهد على »وفاته«، وأردف محّدثنا 
استعمال  قانون تعميم  إجهاض  مت  »رمبا  يقول: 

يتم  لن  أبًدا  لكّن  قتله،  حتى  العربية أو  اللغة 
قتل لغة الضاد يف قلوب وعقول وألسنة اجلزائريني 

الذين يصدحون بلغة القرآن صباًحا مساء«.
من  إلى  االتهام  بأصابع  بلخادم  أشار  و 
وصفهم باللوبي الفرنكوفوني املتنّفذ يف الدولة يف 
مطلع تسعينيات القرن املاضي، وقال إنه هو من 
اللغة  استعمال  تعميم  إجهاض قانون  وراء  كان 
باريس،  يف  ألسيادهم  إرضاء  مهده  العربية يف 
وانتقاًما من أبناء ابن باديس«، على حد تعبيره.
ع. قردود

الزبيري، يف  دعا املؤرخ الدكتور محمدالعربي 
إلى ضرورة  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، الذي 
صدر يف 1990،و مت جتميده مرتني يف عهد الرئيس 
اليامني  محاولة  1991 رغم  جديد يف  بن  الشاذلي 
عهد  يف  يَد  ُجمِّ أنه  إال  تفعيله،   1996 يف  زروال 

بوتفليقة تلقائًيا ودون مرسوم.
يزال  ما  اجلزائر  استقالل  أن  الزبيري  عتبر  و 

 58 مبرور   2020 العام  هذا  احتفالها  رغم  منقوًصا 
الكثير  إلى  حاجة  وهو يف  االستقالل،  على  سنة 
من األمور والقرارات الثورية الستكماله، من بينها 
إلى  أشار  واللساني«،حيث  اللغوي  »االستقالل 
وثقافًيا وفكرًيا؛  لغوًيا  تزال مستعمرة  أن اجلزائر ما 
عروبته  رغم  أعجمي  يزال  ما  اجلزائري  فاللسان 

وأمازيغيته.
عّمـــــــار قــــردود

مجلس  اتخذ   ،2017 جوان  يف 
يقضي  قراًرا  اجلزائر  بريد  مؤسسة  إدارة 
جميع  من  الفرنسية  اللغة  بإلغاء 
الصادرة  الرسمية  واحملّررات  الوثائق 
محّررة  بوثائق  وتعويضها  املؤسسة،  عن 
اآلليات  بوضع  وتعّهد  الوطنية.  باللغة 
الالزمة لتطبيق القرار على أرض الواقع، 
تنفيذه.  بتفاصيل  القطاع  وزارة  وإعالم 
إدارة  مجلس  وّزعها  التي  للوثيقة  ووفًقا 
الوطنية،  اإلعالم  وسائل  على  البريد 

الوطنية، دون  باللغة  الوثائق اإلدارية  سيتم حترير 
اإلشارة إن كانت عربية أو أمازيغية، سواء العقود 
أو القرارات أو غيرهما، كما نصت الوثيقة بصريح 
العبارة على »أن استعمال اللغة الوطنية يف حترير 
الوثائق الرسمية سيكون لتعويض اللغة الفرنسية 

املستعملة حالًيا«.
وعلى الرغم من أن وزيرة البريد وتكنولوجيا 
اإلعالم واالتصال – آنذاك - هدى إميان فرعون، 
قد وقعت على القرار املذكور يف 4 جوان 2017،إال 

أّنه لم يتم بعد تطبيق القرار ميدانًيا. 

الفقرة 2 من المادة 9
َثغراٌت في قانون َتعميم استعمال الَعربّية 

المجلس األعلى لّلغة العربية:
سنقتِرُح دسترَة إلزاِم الَمسؤولين الحديَث بالّلغِة الَعربية

اد! صالح بلعيد: نحُن بالمرَصاد ألعداِء لغة الضَّ

فاقياٌت للنُّهوِض بالّلغة الَعربية  »الُوسطى«  اتِّ

عبد العزيز بلخادم:
 اللُّوبي الفَرنكفوني وراَء إجهاض َتعميم التَّعريب

محمد العربي الزبيري:
الجزائُر في أمسِّ الحاجة إلى االستقالِل اللُّغوي

تّبون يأمُر الوزراء بالّتحُدث بالَعربية

آخرها تعريب معامالت البريد
قراراُت التَّعريِب..ِحبٌر على َورق 

• الَمجلُس األعلى للعرِبّية يقترُح دسترَة إلزام الَمسؤولين الحديَث بالّلغة الرسمية
 طفا على سطح األحداث، ُمجّدًدا، موضوع استعمال وتعميم اللغة العربية، حيث بادر النائب البرلماني الطاهر شاوي بتوجيه سؤال كتابي تحت رقم )2020-983( إلى الوزير األول 

عبد العزيز جراد، في 6 جانفي الماضي، بخصوص اإلبقاء على تجميد القانون الصادر في سنة 1996 القاضي بتعميم واستعمال اللغة العربية عبر كافة المؤسسات الرسمية للدولة.

للغة  األعلى  املجلس  رئيس  كشف 
العربية صالح بلعيد أن املجلس أعد قائمة بسبع 
ستقدم  الدستور،  بتعديل  تتعلق  مقترحات 
لرئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون.وقال األستاذ 
يف  ألقاها  له  مداخلة  يف  مؤخًرا  بلعيد،  صالح 
باحلامة،  الوطنية  باملكتبة  »احلوار«  يومية  منتدى 
األعلى  املجلس  حرص  املقترحات  بني  من  إنه 
املسؤولني  كل  إلزامية  تثبيت  على  العربية  للغة 
 3 املادة  إلى  تضاف  العربية،  باللغة  التحدث 
»اللغة  أن  تنّص على  التي  الدستور احلالي،  من 

العربية هي الّلغة الوطنّية والّرسمّية للّدولة«.
التنصيص  يجب  أنه  بلعيد  صالح  وأضاف 
على إلزامية حديث املسؤولني باللغة العربية وأن 
تكون هذه املادة صماء يف الدستور ال يتم املساس 
املجلس  اقترح  الحق.كما  تعديل  أي  يف  بها 
الدستور  يف  التنصيص  العربية  للغة  األعلى 
اجلديد على اجتماعية الدولة اجلزائرية ومناصرتها 
للقضايا العادلة والفصل بني السلطات، وأن يكون 

القانون فوق اجلميع.



04
أخبار السياسة

الّدستور  تعديل  بخصوص 
ميهوبي: سُنلبِّي أيَّ دعوٍة للِحوار 

ُمحاربة الفساد لم تنتِه بعد. . مقري: 
الُبّد من حمايِة االنتخابات الُمقِبلة من التَّزوير 
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أشاَد مبا حّققه من مكاسَب حلّد اآلن 

بن قــرينة يستـعجل السـلطَة تلـبيَة 
مطــــالب الحـــــَراك 

أثنى رئيس حركة البناء 
الوطني عبد القادر بن 
قرينة، أمس السبت، يف 
رسالة وجهتها احلركة 

مبناسبة الذكرى األولى 
النطالق احلراك 

الشعبي، على ما حققه 
احلراك؛ بدايًة من تنحية 
العصابة وحماية الدولة 

والتأسيس لبداية مرحلة 
جديدة يسترجع الشعب 

فيها سيادته املغتصبة، 
ترقى فيها الدميقراطية 

وُتمى التعددية، 
ويتطلع فيها الشعب 

إلى مستقبل زاهر وإلى 
التطور والتقدم.

رحمة  عمار 
ودعت احلركة إلى استكمال مطالب احلراك 
والعمل على بناء مشترك للجزائر اجلديدة. 
رئاسيات  يف  ملشاركته  قرينة  بن  وعاد 
دافعه يف خوض  إن  قائال   ،12/12/2019
حماية  كان  السابقة  الرئاسية  االنتخابات 
موروث  على  واحلفاظ  الدولة،  استمرار 
االنتخابي،  اخليار  على  والتأكيد  الشهداء 
هو  يبقى  أن  يجب  اجلزائري  الشعب  ألن 

الفيصل يف السياسات والبرامج والرجال. 

وجّدد بن قرينة تأكيده على ضرورة احلفاظ 
حق  بتكريس  بدءا  املكسب،  هذا  على 
الّشعب يف التظاهر وحرية التعبير، باإلضافة 
والدولة،  الشعب  بني  الثقة  إعادة  إلى 
ومقاصده  الكبرى  أهدافه  واستكمال 
السياسي  الفساد  محاربه  يف  األساسية 
سياسّي  حتّول  وحتقيق  واالقتصادي، 

ودميقراطي يؤسس لدولة القانون واملواطنة.
قرينة  بن  فطالب  التنموي،  الشق  يف  أما 
الرقي  يف  للجميع  متكافئة  فرص  بتوفير 

يف  واملشاركة  الكرمي،  والعيش  االجتماعي 
احلياة السياسية بدون إقصاء، قائال إن ذلك 
واحد  حلزب  وال  واحد  لرجل  يتأتَّى  »لن 
فيه  تتظافر  أن  يجب  وإمنا  واحد،  لتيار  وال 
اجلميع،  جزائر  أجل  من  جميعها  اجلهود 

ألن اجلزائر حتتاجنا معا وتسعنا جميعا”.
لتبني حوار  قرينة  بن  دعا  ثانية،  من جهة 
مكونات  كل  بني  وعميق  موسع  وطني 
الساحة الوطنية الرسمية والشعبية واحلزبية 
واإلعالمية،  اجلامعية  والنخب  واجلمعوية 

احلوار  هذا  يؤسس  أن  ضرورة  على  دا  مشدِّ
متماسكة  قوية  داخلية  جلبهة  الوطني 
احلاصلة  املختلفة  التحديات  ملواجهة 
واملتوقعة واملستعجلة، ويلبي مطالب احلراك 
أراد  قائال: »من  الوطنية،  يف اإلصالحات 
يستطيع،  فلن  حتريفه  أو  احلراك  استغالل 
ووحدة  أكبر  وعيا  ميلك  أصبح  احلراك  ألن 
الكبرى  األهداف  حتديد  على  وقدرة  أكبر 

واإلستراتيجية له«.
ودعا السلطة لضرورة التعجيل يف استكمال 

بها  طالب  التي  املشروعة  املطالب  باقي 
القانوني،  الوضع  إلى  وإخراجها  احلراك، 
ويؤسس  اجلزائر،  مستقبل  يحمي  الذي 
رقابة  حتت  ومتينه  مستمرة  قوية  لدولة 
متيز  اجلزائري  احلراك  أن  مضيفا  الشعب، 
عن غيره من الثورات بخاصية واضحة، هي 
اجليش  ومرافقه  الشعب  مع  اجليش  التحام 
االختراقات  من  وحمايته  الوطني  احلراك 

الداخلية واخلارجية.

قال األمني العام بالنيابة للتجمع الوطني الدميقراطي عز الدين ميهوبي 
إن تصريحات رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون تصّب 
يف استعادة الثقة، داعيا ألن تتم اخلطوة عبر العمل 

امليداني، محذرا مما وصفه بالشعبوية.
وأكد ميهوبي، أمس السبت، مبناسبة الذكرى 
الوطني  التجمع  حزب  لتأسيس   23 الـ 
يف  للمشاركة  األرندي  استعداد  الدميقراطي، 
املرحلة  لعبور  تهدف  مشاورات  أو  حوار  أي 
تبون  تصريحات  أن  معتبرا  بسالم،  احلالية 
على  حتطيمها  مت  بعدما  الثقة  الستعادة  تهدف 
وركز  مشوهة.  ممارسات  طريق  عن  سنوات  مدار 
إنه  قائال  الدستور،  تعديل  على  كلمته  يف  ميهوبي 

الوثيقة التي تلبي مطالب الشعب وتسّد كل الثغرات.

وبالتزامن والذكرى السنوية للحراك الشعبي، قال ميهوبي إن احلراك 
كان مؤشرا للتحذير من أن الدولة دخلت منعرجا خطيرا.

وبالعودة للذكرى 23 لتأسيس حزبه، قال ميهوبي إنه يفخر بالتسمية 
»حزب  وهي  تأسيسه،  عند  األرندي  على  تطلق  كانت  التي 
الباتريوت«، مرجعا ذلك إلى الظروف التي نشأ خاللها، إبان العشرية 
السوداء، حيث كانت اجلزائر تعيش أزمة فراغ سياسي ومؤسساتي، 
مضيفا بالقول إن التجمع أسسته شخصيات وكفاءات وطنية، ليدافع 

عن الوطن واجلمهورية والتصدي لإلرهاب، على حد تعبيره.
أما بخصوص احلزب اليوم، فقال إن التغيير يف األرندي يبدأ بإحداث 
أرائك  يف  النوم  وليس  إليه،  والعودة  احلزب،  مرجعيات  يف  نقلة 
من  وليس  الشعب  من  تأتيك  »املصداقية  بالقول:  مضيفا  السلطة، 

اإلدارة، انتهى ذلك العهد«.
رحمة عمار 

من  أمس،  يوم  التربية،  وزارة  حذرت 
االنسياق وراء دعوات االحتجاج التي 
تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ملا  وفقا  قانوني  إطار  دون  أنها  مبرزة 
التشريع، متسائلة عن خلفية  يقتضيه 
من يدعو لتلك االحتجاجات بالتزامن 
كل  تولي  إنها  قائلة  للحوار،  ودعوتها 

األهمية لتحسني ظروف موظفيها.
شككت وزارة التربية الوطنية، يف بيان 
خلفيات  يف  السبت،  أمس  أصدرته 
الدعاوى التي تغزو الفايسبوك مؤخرا، 
والتي ترّوج لتنظيم حركات احتجاجية 
املعمول  والتنظيم  التشريع  احترام  دون 
وفقا  بقوانني اجلمهورية  والتقيد  بهما، 
خلفية  عن  متسائلة  التربية،  لوزارة 
الرسمية  غير  الدعوات  تلك  تزامن 
وشروع الوصاية يف عقد لقاءات ثنائية 
ودورية مع كافة الشركاء االجتماعيني.
أفراد  على  أنه  التربية  وزارة  وأّكدت 
وإداريني  أساتذة  من  التربوية  اجلماعة 

وعمال ضرورة أخذ احليطة واحلذر من 
هذه الدعوات، التي وصفتها باملغلوطة 
والتي تدعو إلى احتجاجات غير قانونية 
وال تستند إلى أي إطار تشريعي، فضال 
عن عدم احترام اإلجراءات والواجبات 
التشريع  يف  عليها  املنصوص  القانونية 
العام وتلك املنصوص عليها يف القانون 
األساسي اخلاص ذي الصلة. ودعت 
مصلحة  جلعل  بيانها  يف  التربية  وزارة 

التلميذ يف التمدرس.
مع  للعالقة  الوزير  رؤية  وبخصوص 
شركائه االجتماعيني، فقال البيان إن 
وزارة التربية تسعى إلى اعتماد مقاربة 
الشركاء  كل  جتمع  حقيقية  تشاركية 
إفراد  مت  أنه  كاشفا  االجتماعيني، 
محور خاص بالشراكة االجتماعية يف 
عمل  مخطط  املدرج يف  عملها  برنامج 

احلكومة.
سارة بومعزة

أّكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس السبت، أن 
محاربة الفساد لم تنته يف اجلزائر بولوج رموزه للسجن، سيما مع وجود 

هيكلة جديدة للفساد من قبل جهة تعيش به - على حد تعبيره. 
وأعاد مقري، خالل كلمة ألقاها مبناسبة مرور سنة كاملة على 
النار على من  فتح  اجلزائر،  الشعبي يف  اندالع احلراك 
معركة  أن  مؤكدا  املتشددين،  بالعلمانيني  سماهم 
يف  خسروها  قد  مبفردهم  يصارعونها  التي  الهوية 
حيث  املنقضي،  القرن  وثمانينيات  تسعينيات 
بات الشعب يعتز بهويته رغم إصرارهم على هذه 

املعارك الهامشية احملسومة.
مقري  قال  الفساد،  ومكافحة  للحراك  وبالعودة 
إّنه »ما دام ال منلك برملانا شرعيا لن تكون عندنا 
بنقاط  مرتبط  ذلك  وكل  الفساد،  تكافح  حكومة 
الفساد لم  أخرى مربوطة بالفساد، لهذا قصة مكافحة 
وأن  خاصة  السجن،  رموزه  من  العديد  ولوج  رغم  بعد،  تنته 
هنالك هيكلة جديد للفساد من قبل جهة تعيش به«، مضيفا أن حراك 
22 فيفري جاء استكماال ملجهود املناضلني السياسيني الوطنيني الذين 

رفضوا سلوك النظام القائم املبني على سياسة األمر الواقع، وأردف يقول 
إن »حمس كانت من األحزاب السياسية الوطنية التي قاومت النظام 

السياسي قبل احلراك الشعبي«.
كما ذّكر مقري بتصريحاته التي حذر خاللها النظام السياسي القائم من 
اندالع شرارة احلراك الشعبي قبل حدوثه – حسبه. واستطرد يقول » 
لقد حذرنا منه ولم نكن عدميني بل قدمنا مشاريع سياسية واقتصادية 

تخدم الوطن«.
مبرزا  تبون،  باشرها  التي  اإلصالحات  مقري  ثّمن  ثانية،  جهة  من 
إفشال  غرار  على  مكاسب  عدة  فعال  حقق  قد  الشعبي  احلراك  أن 
ومحاسبة  الفساد  محاربة  نحو  خطوات  والتقدم  اخلامسة  العهدة  مترير 
تبقى  ما  حني  يف  األجنبي،  التدخل  من  البالد  وحماية  الفاسدين 
بحسبه.  نزيهة،  ومحلية  تشريعية  انتخابات  بتنظيم  سيتحقق  منها 
كما دعا إلى حماية االستحقاقات القادمة من أي تزوير وترك املنافسة 
حرة مراعاة ملصلحة الوطن ومساهمة يف بناء اجلزائر اجلديدة، معتبرا أن 
اجلزائر قادرة على تنظيم انتخابات إلكترونية بالنظر إلى حيازة املواطنني 

بطاقات تعريف بيومترية، وهو ما يضمن النزاهة والشفافية حسبه.
رحمة عمار 

الفايسبوك  عبَر  لها  ُج  ُيروَّ

ُر من  وزارُة الّتربَية تحذِّ
االنِسياق وراَء دعواِت االحتَجاج



خديجة بن دالي

احلماية  مصالح  تدخلت  وقد  هذا 
باإلقامة  األسبوع  نهاية  بقسنطينة  املدنية 
قسنطينة  بجامعة   1 الباي  عني  اجلامعية 
3 صالح بوبنيدر، إلجالء 8 طالبات بعد 
أن ظهرت عليهم أعراض متشابهة تتمثل 
قاربت  التي  اجلسم  حرارة  درجة  ارتفاع 
و  القيء  الى   باإلضافة  مئوية  درجة   42
آالم يف املعدة وصداع قوي، حيث تلقني 
تكفل صحي باملستشفى اجلامعي وغادرن 
املستشفى، ووصف مدير الصحة بالنيابة 

حالتهن بالبسيطة.
إلى  الطالبات  تسمم  قضية  وتعود 
األعراض  بدأت  حيث  األسبوع،  بداية 
ثانية  سنة  يدرسن  طالبات   7 على  تظهر 
وتفتك  بعدها  لتتطور  صيدلة،  تخصص 
بالعشرات من الطلب ممن يقطنون باجلناح  
الطالبات،  عديد  به  صرحت  ما  حسب 
أدوية من طرف طبيبة  وبالرغم من تقدمي 

اإلقامة ، إال أن األعراض لم تزول يف ظل 
بحيث  اإلدارة  به  التزمت  الذي  التكتم 
منعت دخول سيارات اإلسعاف  كما أنها 
مارست ضغوط على الطبيبة أثناء قيامها 
الطالبات حسب  وضع  تقرير عن  بتحرير 
»أخبار  جلريدة  طالبات  به  صرحت  ما 

التحقيقات  نتائج  انتظار  يف  الوطن«، 
الوقائي.  الطب  مصلحة  فتحتها  التي 
قامت  اجلامعة  إدارة  أن  إلى  جتدر اإلشارة 
املاضي  اخلميس  يوم  امتحانات  بتأجيل 
بسبب  اخلامسة  و  الرابعة  السنة  لطلبة 

عجز الطالبات عن حضور االمتحان.  
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الحدث

إثر ارتفاع حرارتهن وإصابتهن بآالم المعدة واالستفراغ

التحقيق في تسمم 8 طالبات باإلقامة 
الجامعية عين الباي 1 بقسنطينة

املؤسسة  عمال  دخل 
التابعني  ببومرداس  للبناء  اجلزائرية 
منذ  إضراب  ملجمع ALREC   يف 
رواتبهم  بصب  للمطالبة  أسبوع  نحو 

العالقة منذ 7 أشهر.
إضرابهم  املؤسسة  عمال  وأرفق 
أمام  احتجاجية  بوقفات  العمل  عن 
دفع  مسؤولوهم  رفض  بعدما  املؤسسة 
رواتبهم العالقة منذ 7 أشهر إضافة إلى 

عطلهم السنوية منذ 3 سنوات.
من  املضربون  العمال  وطالب 
السيما  إنصافهم،  املسؤولة  اجلهات 
نهاية  مع  بالطرد  مهددين  اليوم  وأنهم 
الذي  املشروع  كون  املقبل،  الشهر 

يعملون به حاليا على وشك االنتهاء.
على  القائمني  أن  العمال  وأوضح 
األخيرة  الفترة  يف  شرعوا  املشروع 
أنهم  غير  الورشة،  من  العتاد  بسحب 
رواتبهم  من  واحدا  دينارا  يتسلموا  لم 
السياق  ذات  يف  مضيفني  العالقة، 
مرات  الوصية  اجلهات  راسلوا  أنهم 
يحي  بومرداس  والي  فيها  مبا  عديدة 
حلد  رد  أي  يتلقوا  لم  لكنهم  يحياتن 

كتابة األسطر.
العمال  أغلبية  أن  املعنيون  وذكر 
من  أزيد  منذ  باملؤسسة  يشتغلون 
من  أقل  ضعيف  وبراتب  سنة،   15
يتخبط  حيث  سنتيم،  ماليني   3

ونتيجة حلبس  مدقع،  فقر  يف  العمال 
إلى  اضطروا  أشهر   7 منذ  رواتبهم 
وقت  يف  أسرهم،  إلعالة  االقتراض 
اكتفى مسؤولو املؤسسة باملشاهدة دون 

التدخل إلنصافهم.
املؤسسة  عمال  يأمل  وعليه 
تنظر  أن  ببومرداس  للبناء  اجلزائرية 
اجلهات الوصية يف انشغالهم يف أقرب 
العائالت  عشرات  النتشال  اآلجال، 
هذه  تعيشه  الذي  املزري  الوضع  من 
قولهم،  حسب  والناجم،  األخيرة 
املسؤولني  لدى  الضمير  غياب  عن 

باملؤسسة.
سميرة مزاري

الوطني  الدرك  وحدات  متكن، 
من  ببودواو  اإلقليمية  للكتيبة  التابعة 
مختصة  إجرامية،  شبكة  تفكيك 
أصنافها  مبختلف  املركبات  سرقة  يف 
وبيعها  معتبرة  مالية  قيمة  ذات 
إقليم  عبر  تنشط  زهيدة،  مالية  مببالغ 

اجللفة،  اجلزائر،  بومرداس،  واليات 
تكثيف  وبعد  حيث  واملدية.  البليدة 
التحريات، مت حتديد مكان تواجد أفراد 
الشبكة مع وضع خطة محكمة إللقاء 
القبض عليهم، أسفرت العملية على 
توقيف عناصر الشبكة املتكونة من 6 

أشخاص وحجز عدة معدات تستعمل 
شاحنة  استرجاع  مت  كما  اجلرمية،  يف 
من نوع كيا و3 سيارات. على أن يتم 
القضائية  اجلهات  أمام  املوقوفني  تقدمي 

املختصة فور االنتهاء من التحقيق.
سميرة مزاري 

من  بعنابة  األمن  مصالح  متكنت 
اكتشاف مذبح سري بحي القمم ببلدية 
البوني وذلك إثر عمليات مداهمة قامت 
أعوان  رفقة  األمنية  املصالح  ذات  بها 
شكاوى  على  بناًء  الغش  وقمع  الرقابة 
املواطنني . حيث مت حجز وإتالف أكثر 
اآلتي  الدجاج  حلم  من  قنطار   14 من 
مجهولة  وتوابل  شرعي  غير  الذبح  من 

والوسم  التغليف  من  كمية  املصدر، 
وتغليف  لتوضيب  موجهان  مزيف 
الدجاج وعتاد الذبح والتقطيع والرخي، 
مع  للتجميد  جهازين  إلى  باإلضافة 
توقيف أصحاب املذبح السري للتحقيق 
اجلهات  على  امللف  إحالة  قبل  معهم 
ويف  احلجار  محكمة  لدى  القضائية 
التجارة  مديرية  أعلنت  متصل  سياق 

لوالية عنابة امس عن سحب نهائي و 
إتالف حلوم بيضاء وحمراء غير صاحلة 
 0.2688 بـ:  تقدر  بكمية  لإلستهالك 
امليداني  التدخل  عملية  اثر   ، طن 
ألعوان قمع الغش بالتنسيق مع املصالح 
و  البوني  بلدية  مستوي  على  البيطرية 

عنابة .
ف سليم

بومرداس
دخول عمال المؤسسة الجزائرية للبناء في إضراب

تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات تنشط عبر 5 واليات

عنابة
العثور على  14 قنطارا من الدجاج الفاسد بمذبح سري

المسيلة
اإلطاحة بشبكة  مختصة في ترويج المهلوسات

مصالح األمن احلضري السادس بأمن والية  متكنت 
أعمارهم مابني 27 و54 سنة  تراوحت  أشخاص  املسيلة من توقيف ستة 
بتهمة حيازة أقراص مهلوسة قصد اإلجتار بها بعد احلصول عليها بوصفات 

طبية مزورة.
باإلضافة  األنواع،  مختلف  من  مهلوسا  مت  حجز 241 قرصا  حيث 
حسب  القضية  .وقائع  مختلفة  بأسماء  مسجلة  طبية  إلى 79 وصفة 
تفيد  مؤكدة  معلومات  بعد ورود  الوالية بدأت  بأمن  اإلتصال  خلية 
واملؤثرات  املخدرات  بترويج  األشخاص تقوم  مجموعة من  بوجود 
بواسطة  الصيدليات  من  عليها  احلصول  مهلوسة( بعد  العقلية )حبوب 
وصفات طبية متعددة، لتقوم ذات املصالح بإستغالل املعلومات وتكثيف 
وتوقيفهم يف  بهم  ليتم اإلطاحة  فيهم،  املشتبه  األبحاث والتحريات عن 
حالة تلبس بوسط مدينة املسيلة، وبإخضاعهم لعملية التلمس اجلسدي 
إضافة لقطعتني  األنواع  بحوزتهم على 35 قرصا مهلوسا من مختلف  عثر 
محشوة  سيجارة   ، معالج( بوزن 0,2 غرام  املخدرات ) كيف  من 
باملخدرات معدة لإلستهالك ، مشطني فارغني حلبوب مهلوسة مع سالح 
قدره )  مالي  إلى مبلغ  طبية، باإلضافة  أبيض ) خنجر(، 08 وصفات 

54500 دج( كعائدات لترويج
جمال أبو أشرف

حجز كمية من أحشاء الماشية غير 
الصالحة  لالستهالك

متكن عناصر الدرك الوطني باملسيلة حماية املستهلك وقمع الغش  من 
حجز كمية معتبرة من اللحوم احلمراء كانت موجهة لإلستهالك البشري 
متثلت يف  قناطير  من أحشاء الغنم و )135( رجل غنم مع )57( رأس بقر 
نوع رونو كانت  تبريد صغيرة  و45 رأس غنم ، كانت على منت شاحنة 
مقتادة من طرف   املسمى )ب .إ( يف العقد الرابع من عمره ينحدر من 
والية برج بوعريريج ، دون حيازته على أي وثيقة إدارية أو شهادة طبية 
بعد  إتالفها  و  البضاعة  حجز  مت  الفور  على   ، احليوانية  بالصحة  خاصة 
مراقبتها من طرف الطبيب البيطري ، و توقيف املعني من أجل التحقيق 
و تقدميه أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة بوسعادة ، مع وضع 

املركبة باحملشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي .
جمال ابو اشرف

تبسة
ضبط أسلحة بيضاء من الصنف السادس

من  كمية  تبسة  والية  جنوب  العاتر  بئر  دائرة  أمن  مصالح  ضبطت 
املمنوعات على مستوى منزل مشتبه فيه حيث  متثلت احملجوزات يف ثالث 
البيضاء  )03(  كبسوالت من املؤثرات العقلية و مجموعة من األسلحة 
و سكني  وعصا خشبية  04 سيوف  وهي  السادس  الصنف  من  احملظورة 
مثبت عليها سلسلة حديدية . هذا و عثر باملسكن على )08( قاطع ورق 
العمر  من  يبلغ  فيها شخص  تورط  القضية  وهي  شماريخ،  ألعاب  وكذا 
30 سنة وهو محل أمر بالقبض عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية املهام 
الرسمية، وقد حولت الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
حول  العاتر  بئر  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  السيد  فيه  املشتبه 
حيازة املؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض االستهالك الشخصي 
و كذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي 
أين  الفوري  املثول  السيد قاضي احلكم و طبقا إلجراء  ليتم إحالته على 

صدر ضده أمر باإليداع و تأجيل النطق باحلكم.
فيروز رحال

الوادي
التحقيق في مقتل شاب سقط في بئر

فتحت قوات الدرك الوطني ببلدية ميه ونسة يف والية الوادي،حتقيقا 
معمقا  ،بعد العثور على جثة شاب متويف سقط يف بئر فالحي .

وحسب مصادر رسمية ،فإن الضحية وهو يف العقد الثالث من عمره 
،عثرت عليه عائلته يف بئر للسقي مبزرعته الكائنة يف منطقة الزملة الفالحية 
.وذلك بعد تأخر عن بيت عائلته الكائن مبدينة الوادي ، لتشرع بعدها 
أنه سقط  تبني  أثره.  تقفي  وبعد  باملزرعة حيث  عليه  البحث  العائلة يف 
باملؤسسة  اجلثث  حفظ  ملصلحة  ونقله  ذلك  بعد  انتشاله  ليتم  البئر،  يف 
االستشفائية العمومية بن عمر اجليالني مبدينة الوادي ،يف انتظار كشف 

األسباب احلقيقة حلادث وفاته الغامض .
رشيد شويخ 

قامت مصلحة الطب الوقائي و األوبة بالمستشفى الجامعي الحكيم لخضر بن باديس بقسنطينة بفتح تحقيق في قضية تسمم 
الطالبات الثمانية باإلقامة الجامعية عين الباي 1 بجامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر وذلك بأخذ عينات من المياه 

والوجبات المقدمة من اجل إجراء تحاليل 
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 ثروة غابية واقتصادية بحاجة إلى رعاية 

تراجع غير مسبوق في إنتاج  الفلينن  
بجيجل

إنتاج الفلين إحدى أهم النشاطات الغابية الرائدة بجيجل، حيث ولسنوات عديدة كانت جيجل قد تربعت على عرش 
إنتاج هذه المادة الهامة لتوزع في السوق المحلي واإلفريقي غير أن هذا النشاط عرف تراجعا كبيرا خالل السنوات 

الخمسة األخيرة لعدة أسباب .

سهام عاشور

 ثروة غابية 
شجرة  الفليني  البلوط  شجرة  تعتبر 
نادرة كون تواجدها يقتصر على 7دول فقط 
من بينها اجلزائر ودول املغرب العربي افريقيا 
وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا أوروبيا على مساحة 
اإلنتاج  ليتعدى  هكتار  املليونني  فاقت 
يف  اجلزائر  وتعتبر  هكتار  360ألف  العاملي 
املادة  لهاته  املنتجة  األولى  األربعة  املراكز 
مبساحة 460ألف هكتار والتي تعتبر جيجل 
مبساحة  لها   املنتجة   املناطق  أهم  إحدى 
املرتبة  يف  تصنف  ماجعلها  هكتار  80ألف 
رغم  وهذا  اإلنتاج  وطنيا من حيث  الرابعة 
كبير  بالوالية  األشجار  هذه  وسن  عمر  أن 

فقد تصل إلى 112سنة.

 الحرائق تأتي على 5 آالف هكتار
تعتبر احلرائق أحد العوامل املهمة التي 
بالوالية  الفلني  مادة  إنتاج  تراجع  إلى  أدت 
فقد عرف على املنطقة تعرضها لعدة حرائق 
إلى  أدى  ما  60حريق  فاقت  كثيرة  غابية 
البلوط  600هكتار من أشجار  إتالف قرابة 
املتلفة  الوقت الذي وصل عدد املساحة  يف 
1100هكتار  2018إلى  عام  احلرائق  بسبب 
تباشر  واحمللية  الغابية  املصالح  ماجعل 
الثروة  هذه  إنقاذ  أجل  وقائية من  إجراءات 

املهمة.

   عدم تجديد الثروة الغابية
عرف إنتاج الفلني بالوالية تراجعا رهيبا 
أثناء العشرية السوداء بسبب عاملني األول 
غابية  ملناطق  الوصول  صعوبة  يف  يتمثل 
حتتوي على هذه الثروة بسبب غياب األمن 
استغاللها  ماجعل  محرمة  مناطق  وكونها 

فهو  الثاني  العامل  أما  لسنوات  متوقفا 
احلرائق وحرق هذه الغابات واألحراش من 
أجل عمليات التمشيط التي كانت تعرفها 
املنطقة بحثا عن اجلماعات اإلرهابية هاذين 
العاملني جعل اإلنتاج احمللي يتراجع بنسبة 
هذه  جتديد  عدم  بسبب  %60ليستمر 
الثروة وإعادة غرس وتشجير  ألشجار الفلني 
ليعطي  متوقفة  املشاريع  هذه  جناح  ماجعل 
من  العشوائي  لالستغالل  األوسع  املجال 
متركزت  والتي  الفلني  نهب  عصابات  قبل 
مستعملة  للبلدية  الشرقي  املستوى  على 
بدائية وغير منظمة  يف ذلك وسائل وطرق 
والمدروسة وال قانونية يف نزع قشرة الفلني 
ماجعل هذه الثروة معرضة خلطر حقيقي  .

 غياب اليد العاملة 
بسبب  املؤهلة  العاملة  اليد  غياب   
املهنة  بهذه  العمل  عن  األغلبية  عزوف 
بطالب  تستنجد  املعنية  اجلهات  جعل 
املدارس واملعاهد من أجل استغاللها وهذا 
يف ظل غياب مدارس مختصة يف تكوينها.

 ثروة تستحق التجديد
يبقى  واملشاكل  العوائق  هذه   ظل  يف 
مهما  ومحليا  وطنيا  دخال  الفلني  إنتاج 
على  تربعت  والتي  املنطقة  صادرات  وأهم 
%92عامي  بنسبة  الوالية  عرش صادرات 
كغ  3مالين  فاق  2018و2019بإجمالي 
األرقام  هاته  ومع  630مليار  مايعادل  أي 
استغاثة  نداءات  مختصني  أطلق  واحلقائق 
للمسؤوليني احملليني واملعنيني بضرورة إعادة 
بعقد  ومطالب  باملنطقة  النشاط  هذا  بعث 
من  االستفادة  أجل  من  دولية  إتفاقيات 
به  قامت  ما  مثل  الرائدة  الدولية  اخلبرات 
مع  تعاون  اتفاقية  بعقد  الغابات  محافظة 
منظمة األغذية الزراعية األممية)الفاو(والتي 
األول  السداسي  االنطالقة خالل  ستعرف 
الشروط  كل  توفير  أجل  من  احلالية  لسنة 
الالزمة من أجل إنعاش هذه الثروة الغابية 
النمودج  هي  املنطقة  وجعل  واالقتصادية 
وإعادة  املادة  هذه  إنتاج  يف  واحد  رقم 
املستوى  على  اقتصاديا  جليجل  االعتبار 

احمللي والدولي.

األحياء  والتجمعات  بعض  تعاني 
على  تبسة   الوالية  بعاصمة  السكنية 
يف  ملحوظًا  تأخرًا  البساتني  حي  غرار 
تدهورًا  يشهد  حيث   ، العمرانية  التهيئة 
اإلنارة  وغياب  واألرصفة  للطرقات   كبيرًا 

العمومية وغيرها من املشاكل .
البساتني  خالل  و جدد سكان حي 
انشغاالتهم   « الوطن  بـ«أخبار  لقائهم 
وينتظرون التفاتة جادة من والي الوالية من 

خالل تخصيص مشروع  لهذا احلي خاص 
قنوات  كتجديد   ، للتهيئة  معالم  بكل 
الطرقات  وكذا  الصحي  وتعبيد  الصرف 
ناهيك   ، العمومية  لإلنارة  االعتبار  إعادة 
شوارع  بني  القمامة  انتشار  حالة  عن 
برنامج  وجود  بعدم  يوحي  منظر  يف  احلي 
طرف  من  القمامة  لرفع  احلي  يشمل 
ويف  باملدينة.  النقطة  هذه  على  القائمني 
رد لرئيس بلدية تبسة بالنيابة   على هذه 

قنوات  جتديد  االنشغاالت  فإن  مشروع 
يف  ستنطلق  احلي  بهذا  الصحي  الصرف 
مديرية  أن  حني  يف  العاجل،  القريب 
البناء والتعمير قد تكفلت بتجديد التهيئة 
وكذا  تعبيد  العمومية   اإلنارة  و  احلضرية 
الطرقات أين مت تسليم املشروع للمقاول يف  
انتظار استكمال كافة اإلجراءات القانونية 

فقط.
فيروز رحال

تبسة
سكان حي البساتين يطالبون بتهيئة المحيط

سوق أهراس
 تحويل المشاريع المعطلة بالبلديات 

إلى مديريات النشاط
املسندة  املشاريع  حتويل  بوزقزة  لوناس  السيد  أهراس  سوق  والي  قرر 
إلى عدة مجالس شعبية بلدية واملتعطلة منذ فترة إلى املديريات املعنية 

بقطاعات النشاط .
لشرح  خصصه  والذي  صحفي   لقاء  خالل  املسؤول  ذات  وأوضح 
أن عديد  األخير  احلكومة  لقاء  املنبثقة عن  والتعليمات  التوصيات  أهم 
منتخبي البلديات بهذه الوالية احلدودية أثبتوا عجزهم يف التكفل بإجناز 
العمومية  واإلنارة  غرار مالعب جوارية  إليهم على  عدة مشاريع مسندة 
ومد شبكة الطرقات والربط بالكهرباء الريفية وحتى غاز املدينة وصيانة 

املدارس.
ستمنح  النشاط  مجاالت  عدة  يف  املتعطلة  املشاريع  بأن  وأضاف 
لعدة مديريات إلجنازها على غرارمديرية التجهيزات العمومية واألشغال 

العمومية والشباب والرياضة .
وقال بوزقزة بأن رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون أمر إعادة 
أجل  من  باألهداف  التسيير  مقاربة  وتبني  احمللي  التسيير  منط  يف  النظر 

التكفل األفضل واألجنع بانشغاالت املواطنني .
السلطات  خصصتها  التي  املعتبرة  املالية  األرصدة  بأن  بوزقزة  وأكد 
مشاريع  إلى  عمليا  ترجمتها  فقط  تنتظر  القطاعات  عديد  يف  العمومية 
تنموية من أجل إزالة مختلف مظاهر البؤس واحلرمان وسط املواطنني من 

خالل النزول إلى أرض امليدان وتغيير الذهنيات واألساليب القدمية.
وبالتوازي مع ذك هدد مسؤول الهيئة التنفيذية بنزع القطع األرضية 
مشاريعهم  بعد يف جتسيد  يشرعوا  لم  املتقاعسني الذين  املستثمرين  من 
االستثمارية موضحا بأن العبرة ليست يف احلصول على عقود االمتياز بل 

يف الشروع يف جتسيد املشاريع املبرمجة يف عديد قطاعات النشاط .
دفع  أجل  من  للمستثمرين  الدولة  منحتها  التي  بالتسهيالت  وذكر 
عجلة النمو بالوالية وتوفير مناصب شغل فضال عمليات  تهيئة وتوسعة 
مناطق النشاطات لكل من بلديات وادي الكباريت واملراهنة وبئربوحوش 
مبجموع 92 هكتار مما يجعلها فضاء مناسبا لضمان إقالع االستثمار إلى 
تتربع  مداوروش  ببلدية   2019 نهاية  منطقة صناعية  استحداث  جانب 
على 220 هكتار وتضم 463 قطعة أرضية الستيعاب مشاريع استثمارية 

يف عدة مجاالت وخلق الثروة واستحداث مناصب شغل.
محـمد الرشيد قوبع

عنابة 
اقتراح غلق 6 نقاط لبيع الحليب

التجارة  مديرية  أعلنت 
وضع  عن  عنابة  لوالية 
من  اإلجراءات  من  جملة 
عملية  يف  التحكم  اجل 
املبستر  احلليب  مادة  توزيع 
سلسلة  من  انطالقا  لتر   1
التوزيع  شبكة  مت  اإلنتاج 
الى  وصوال  التجزئة  فتجار 

املستهلك.
الصدد  هذا  ويف 

امللبنات  مع  تنسيقية  اجتماعات  عقد  مت  فانه  للمديرية  بيان  وحسب 
عبر  احلليب  وفرة  لضمان  ومشتقاته  للحليب  املهني  الوطني  والديوان 
كافة تراب الوالية وبالتنسيق مع مصالح مديرية الفالحة وكذا املوزعني 
وكذا  األمنية  احلواجز  عبر  االمن  مصالح  رفقة  مراقبة  برنامج  تسطير  مت 
وجتار  املوزعني  مراقبة  اجل  من  الباكر  الصباح  ويف  ليلة  متنقلة  دوريات 
التجزئة املكلفني بتوزيع مادة حليب االكياس حيث سجل وفرة يف املنتوج 
وتدبدب يف التوزيع بعدة مناطق ذات الكثافة السكانية وعن اإلجراءات 
الرقابية  للفرقة  للتدخالت  يومي  مخطط  وضع  عن  أعلنت  املتخذة 
ومالحظة السوق وتخصيص فرق رقابة من الساعة اخلامسة صباحا الى 
جتار  مستوى  على  الرقابة  وتعزيز  امللبنات  مستوى  على  مساءا  السادسة 
التجزئة الحترام السعر املقنن للمواد املدعمة من طرف الدولة والتنسيق 
من األجهزة األمنية للقيام بخرجات فجائية خارج أوقات العمل وخالل 
الفترات الليلة وتفعيل اللجنة الوالئية لتتبع مسار غبرة احلليب واملنتوج 
للملبات  محالت  توفير  اجل  من  البلديات  رؤساء  ومراسلة  النهائي 
الستعمالها كنقاط بيع احلليب وتخصيص أماكن عمومية للموزعني لبيع 
خالل  اليومية  التدخالت  واسفرت  للمواطنني  مباشرة  املدعم  احلليب 
األسبوعني األخيرين لشهر فيفري الى 2286 تدخال  وحترير 171 محضر 

رسمي ضد املخالفني واقتراح غلق 6 محالت .
ف سليم

أكد مدير املوارد املالية أن 4 بلديات 
من بني 28 بلدية بتبسة تعرف فعال ندرة 
حادة يف املاء الشروب من بينها بئر العاتر 
الشريعة وبئر مقدم و عني الزرقاء يف حني 
التي  والية   27 بني  من  تبسة  والية  أن 
تعاني من  أزمة يف املياه  بسبب  انخفض 
تساقط  قلة  وكذا  اجلوفية  املياه  منسوب  
على  يعمل  القطاع  مضيفا  أن  األمطار، 
تزود  لتحسني  استعجالية   مشاريع  بعث 

السكان باملياه الشروب.
ندوة  يف  املصدر   ذات  ويضيف 
مالك  الصحافة  دار  يف  نشطها  صحفية  

هذه  أن  تبسة  الوالية  بعاصمة  نبي  بن 
شأنها  من  التي  االستعجالية   املشاريع 
حتسني  اخلدمة العمومية للمواطن هي يف 
طور االجناز على غرار محطة معاجلة املياه  
جد  تطور  نسبة  تعرف  والتي  مالق  لواد 
معتبرة ،  و أكد على  أن االعتماد على 
حيز  سيكون  العاتر  الذكارة  ببئر  محطة 
اخلدمة   يف مطلع شهر ماي القادم  بسعة 
جنوب  التزود  ثاوهذا  لتحسني  ل/   120
لضخ  هام  أخر  مشروع  و  باملاء   الوالية 
املياه من محطة أم خالد بالنسبة لسكان  
الشريعة  يف القريب العاجل حيث تصل 

من  قليلة  جد  كمية  األخيرة  لهذه  حاليا 
املياه بنسبة 8ل/ثا لكن من املفروض أن 
يف  مت  االنطالق   وقد  49ل/ثا،  تصل 
تنقيبني جديدين عن املياه أين مت االنتهاء 
من األول إيجابيا بـ 25 ل/ ثا  يف بلدية 
كما  الشريعة،  إلى  يحول  والذي  ثليجان 
البلدية  هذه  متوين   التفكير يف  حاليا  يتم 
مؤقت  كحل  بخنشلة  بابار  سد  مياه  من 
فقط إلى غاية االنتهاء من األشغال وهذا 
لرفع الغنب الذي تعيشه هذه املنطقة  بعد 

وجود نذبذب كبير يف التوزيع.
فيروز رحال

83 مليارسنتيم  ديون الجزائرية للمياه
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أخبار السر ايا

سارع النائب يف املجلس الشعبي الوطني عن جبهة 
العدالة والتنمية حسن عريبي إلى توجيه سؤال كتابي 
للوزير األول عبد العزيز جراد، يتعلق بـ«وقوف رئيس 

اللجنة األوملبية اجلزائرية مصطفى بيراف لتحية العلم 
اإلسرائيلي«.

وكان رئيس اللجنة األوملبية اجلزائرية مصطفى بيراف 
قد ظهر- يف فيديو مت تداوله على نطاق واسع عبر 

شبكات التواصل االجتماعي- واقًفا أثناء عزف النشيد 
اإلسرائيلي، عقَب فوز رياضي إسرائيلي يف مصارعة 

اجليدو باملرتبة األولى، خالل البطولة العاملية املفتوحة 
للجيدو، التي أقيمت يف العاصمة الفرنسية باريس بني 

8 و9 فيفري اجلاري. لكّن، بيراف نفى صحة ما وثقه 
تسجيل الفيديو املتداول، وقال إنه سيلجأ إلى القضاء 

ملتابعة القناة اخلاصة التي بثت الفيديو. وأضاف بيراف 
أن »الفيديو مركب، ومن الواضح أن الذي نشر تلك الصور 

لديه أغراض شخصية، ويعمل حلساب أطراف أخرى 
لديها نوايا سيئة ضد اللجنة األوملبية اجلزائرية.

انطلقت عملية تصوير مسلسل »النحات« الذي تلعب دور 
بطولته الفنانة أمل بوشوشة إلى جانب باسل اخلياط 

على أن ُيعرض املسلسل خالل شهر رمضان.
ويضم املسلسل مجموعة من الفنانني العرب، على غرار: 

دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نّصار 
ودارينا اجلندي ويارا قاسم. يروي املسلسل قصة “مين” 

الذي ُيقّرر إقامة دورة تدريبّية يف النحت يف إحدى 
اجلامعات، ما يضطره لترك والدته واالنتقال للعيش 
يف بيت العائلة امُلقفل منذ وفاة والده. وعلقت كاتبة 

السيناريو ُبثينة عوض على نص “النّحات” بأنه غير 
تقليدي، إذ يتميز بحبكة جاذبة، وسلسلة من األحداث 

امُلشوقة التي يلّفها الغموض.

دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، 
أمس السبت، إلى حتويل مبنى البريد املركزي إلى متحف 
للحراك الشعبي، إلى جانب تغيير تسمية ساحة البريد 

املركزي، وحتويلها لـ “ساحة احلرية حسان بن خدة”، 
تخليدا للذكرى السنوية األولى للحراك الشعبي املبارك، 
ولشهيد احلراك حسان بن خّدة جنل بن يوسف بن خدة، 

كونه أول من لفظ أنفاسه وسط احلراك الشعبي خالل 
أسابيعه األولى.

أصدرت مديرية التربية، بسوق هراس، تعليمة للمدراء تلزم 
األساتذة بتلقني التالميذ مواعظ تاريخية اليّوم يف الفترة 

الصباحية، مبناسبة مرور الذكرى األولى النطالق احلراك الشعبي 
املبارك. كما وجهت املديريُة األساتذَة إلى إبراز معاني احلراك وشرح 
مفاهيمه للتالميذ، باإلضافة إلى اإلشارة للتالحم القوي بني الشعب 

وجيشه. يذكر أن التعليمة تندرج يف إطار الترتيبات املتعلقة بسّن 
الـ22 فيفري يوما وطنيا.

أعلنت وزيرة اخلارجية اإلسبانية »أرانتشا غونزاليز 
اليا« أّن مدريد غير متفقة مع اجلزائر بشأن ترسيم 
احلدود البحرية للبلدين يف البحر األبيض املتوسط، 

فيما يرتقب أن تزور اجلزائر األربعاء القادم. وأوضحت 
»اليا« أن اجلزائر أعلنت بشكل أحادي يف أفريل 2018 
ترسيمًا حدوديًا ملياهها اإلقليمية يف البحر املتوسط، 
يالمس جزر البليار اإلسبانية، وفق ما قالته الوزيرة 

إلذاعة »كادينا سر« أمس األول اجلمعة.
من جانب آخر، قالت جريدة »إلبايس« اإلسبانية إّن 
هذا الترسيم اجلديد يشمل أيضًا جزيرة »كابريرا« 

الواقعة على بعد نحو 10 كلم جنوبي جزيرة 
»مايوركا«.

النّحــات يجمـُع بوشوشـة بخّيـاط 

جـــراد يغلُبـــه 
الَحنيــــــن!

شارلكـان لم يحفـظ الـّدرس! 

»التالميــُذ والَجيـــش..
خـــاوة خــــاوة«

 التـطـبـيـــــــــع  قـضــّيـة! 

بن قرينة يسدلبن قرينة يسدل
ِستـــار الَحــراك! 

أدى الوزير األول، عبد العزيز جراد، أمس السبت، زيارَة 
مجاملة إلى مقر كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 

بجامعة »اجلزائر3«. وحظي جراد الذي اشتغل أستاذا 
بالكلية يف السنوات األخيرة باستقبال عميد الكلية 

واألساتذة والطلبة.
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 بسبب أسعارها المعقولة وقدرتها على التأقلم مع الظروف الصحراوية

كباش »سيداون« اإلفريقية مالذ   
»زوالية« األهقار بتمنراست

كرزيكة أحمد

كانت الساعة تشير إلى التاسعة  
أخبار  جريدة  صباحا، حني نزلت 
قطع  بحي  املاشية  بسوق  الوطن 
أبيه  بكرة  عن  ممتلئ  الواد ووجدناه 
باملواطنني وقد خلنا بأن عيد األضحى 
قد أقبل لكن عندما إقتربنا من هؤالء 
عرس  مناسبة  لديه  مواطن  أن  وجدنا 
وأخر لديه مناسبة ختان أحد أطفاله أم 
أخر فلديه مناسبة تسمية املولد والكل 
من هؤالء أختار كبش من نوع سيداون 

حسب إستطاعته
ساللة  أن  أحدهم  لنا  أكد  حيث 
سكان  لدى  املفضلة  هي  سيداون 
بقدرتها  -متنراست- ،وتتصف  أهقار 
ملسافات  والرعي  املشي  على  الكبيرة 
الصحراوية  الظروف  مع  وتتأقلم  طويلة 
اإلفريقية  الدول  من  القاسية ينحدر 
مالي  السودان،  غرار  على  املجاورة، 
ناحية  توسعت  لكنها  والنيجر، 
اجلنوبية  الواليات  لتشمل  الشمال 
التي  املقايضة  جتارة  اجلزائرية بفضل 
الواليات  هذه  سكان  بني  متارس 
احلجم  كبيرة  احلدودية، وهي  والدول 
والبني  البني  باللون  وتتصف  نسبيا 
املبرقع  والبني  األسود  الفاحت واللون 
باألسود،  املبرقع  واألبيض  باألبيض 
وأشكال  بالشعر  مكسوة  أنها  كما 
وغير  الذكر  عند  وملولبة  كبيرة  قرونها 

موجودة لدى األنثى،
يف  الكباش  هذه  أن  أخر  وأضاف 
أين  الزوالي  خاصة  اجلميع  متناول 
خاصة  املاشية  سوق  هؤالء  يقصد 
مبختلف  وتوجد  األضحي  عيد  يف 

مراعيها  أن  وأشار  واألوزان  األحجام 
مالي  دولتي  مع  حدودنا  يف  تتواجد 
بأيام  األضحى  عيد  وقبيل  والنيجير. 
متنراست  والية  ألسواق  جلبها  يتم 
اجلميع  متناول  يف  وبأسعارمعقولة 
الكبيرسيداون  الكبش  سعر  يبلغ  أين 
وسعر  جزائري  دينار  ألف  ب30 
الكبش املتوسط 25ألف دينارجزائري 
الشخص  يقتنيه  الذي  الكبش  أما 
الذي له دخل ضعيف أو عدمي الدخل 

فيقدر ب15 ألف دينارجزائري

هذه  حلوم  أن  هؤالء  أكد  وقد 
يف  األولى  هي  سيداون  نوع  الكباش 
متنراست من حيث اإلنتشار نظرا ألن 
املواطنني  جميع  متناول  يف  أسعارها 
تعرف  التي  السالالت  باقي  عكس 
الكبش  يبلغ  حيث  أسعارها  يف  غالء 
وقد  جزائري  دينار  ألف   70 الكبير 
جزائري  دينار  ألف   100 إلى  يصل 
للبالد  العليا  السلطات  هؤالء  ويناشد 
أخرى  تسهيالت  وإعطاء  القيود  فك 

لدخولها للجزائر.

تمنراست 

التالميذ النجباء في استضافة 
إذاعة األهقار

بادر طاقم مدرسة ابتدائية عمر بن اخلطاب بلدية سيلت، على تنظيم 
رحلة تشجيعية للتالميذ النجباء بها بعد مرور فصل كامل و حتّصلوا على 
نتائج جد مشّرفة للمؤسسة ،ملقر إذاعة األهقار اجلهوية ، وسط فرحة ال 

توصف لدى هؤالء الذين لم يسبق لهم أن تنّقلوا خارج البلدية .
و كان البرنامج ثريا بالوجهات التي برمجت للزيارة ، وشملت مدرسة 
أشبال األمة و بعض املناطق الثرية داخل عاصمة الوالية و ضواحيها دامت 
ثالثة أيام كاملة ،وذلك تكرميا للنجباء من تالميذ املؤسسة و فرصة إلعطاء 
روح التعّلم و التفوق بالنسبة للطذين لم يسعفهم احلظ بأن يكونوا ضمن 
األوائل يف الفصل الدراسي األول، حتى يكونوا ضمن التحفيزات اخلاصة 
بعض  رفقة  تكون  و  العلم،  عيد  احتفاالت  و  ستتزامن  التي  و  بالفصل 
األسرة  قبل  األولياء  استحسنتها  التي  االلتفاتة  هذه  واملؤطرين،  املعلمني 
اإلعالمية ألنها أول زيارة جلمعية أولياء تالميذ بالناحية تلتفت إلى مهنة 
» املتاعب » الصحافة وفيها الكثير من الدالالت، وقال عنها قائد الرحلة 
أطفالنا  ُيكّرس يف  تقليدا  ُننشئ  أن  نريد  بهذا  إننا   « فندو عيسى:  السيد 
ُحّب اإلذاعة واحترامها وتقدير رموزها فضال عن نشر فكرة احترام حرية 

التعبير ».
عبد املالك خلضاري

أدرار
ندرة حادة في مادة الخبز بتينركوك

قصور  مواطنو  يشتكي  
بلدية تينركوك الواقعة شمال  
ندرة   تيميمون  من  والية 
يف  تسبب  ما  اخلبز  مادة  يف 
تشكل طوابير طويلة لساعات 
املخابز  امام  متواصلة 
املواد  لبيع  التجارية  واحملالت 
إنقطاع  أدى  حيث  الغذائية 
هذه املادة إلى حرمان الكثير 
وجبات  من  املتمدرسني  من 

واربع  منها17ابتدائية  تربوية  مؤسسة   13 على   يتوزعون  الذين  اإلطعام 
متوسطات فضال عن حاجة السكان الستهالكها   االمر الذي اجبر جل 
انتظار  انواعه يف  التقليدي مبختلف  العودة إلى صنع  اخلبز  العائالت على 
ارتفاع تكلفة مادة  التي ارجعها بعض أصحاب املخابز الى  انفراج االزمة 
املازوت التي أصبحت تشكل عائقا امام استمرار نشاط كل املخابز يف انتظار 

تزويدها بغاز املدينة مستقبال.
عبد اهلل مجبري

أهالي بلدية أقبلي يطالبون 
بمشاريع  التنمية 

نظم سكان بلدية أقبلي الواقعة 290 كم جنوب وقفة احتجاجية أمام 
مقر الوالية بأدرار منددين باألوضاع املزرية التي يعاني منها قصور وأحياء 

هذه البلدية يف مقدمتها تهيئة الطريق الرابط بينهم وبني الطريق رقم 6.
إلى  املؤدي  الطريق  تدهور وضعية   من  املذكورة  بلدية  يشتكي سكان 
معاناة  أغلبه  يف  املتواجدة  السوداء  النقاط  شكلت  هاحيث  وقصور  أحياء 
الوطني  بالطريق  يربطهم  الذي  الطريق  .هذا  املركبات  وأصحاب  للناقلني 
رقم 6 على مسافة تبلغ 60 كم أختفت معامله جراء التصدعات والتشققات 
التي يشهدها يف السنوات األخيرة ناهيك عن احلفر واملطبات التي عطلت 
العاملني على  الناقلني  املركبات وخصوصا  السائقني وأصحاب  من حركة 
فيه  وأيابا  ذهابا  إضافية  يقضون ساعات  أصبحوا   الذين  أدرار  أقبلي  خط 
بعض  على  الرمال  زحف  هو  الطريق  هذا  مرتادي  معاناة  من   .وممازاد 
احلواجز  هذه  إلزالة  العمل  على   باملواطنني  يضطر  الذي  األمر  أجزائه 
الرملية بواسائلهم الذاتية  يف كل مرة .حيث سئموا من هذه الوضعية رغم 
لم  الذين  احملليني  للمسؤولني  وجهوها  التي  الكثيرة  واملراسالت  النداءات 
يحركوا ساكنا إزاء هذه احلالة  التي تهدف معاجلتها والتكفل بها  إلى فك 
العزلة عن مواطنني يقطنون يف مناطق نائية بأدرار .حيث يناشد السكان 
من والي أدرار اجلديد السيد العربي بهلول بضرورة التدخل والضغط على 
من  وذلك  الطريق  لهذا  االعتبار  رد  أجل  من  العمومية  األشغال  مديرية 
مالئمة  ظروف  التنقل يف  للمواطنني  يتسنى  وتعبيده حتى  تهيئته  خالل 

وفك العزلة عنهم يف مختلف اجلوانب
عبد اهلل مجبري      

تعج أسواق الماشية بأهقار -تمنراست- خاصة سوق قطع الوادي باألغنام والماعز والجمال والكباش من نوع سيداون حيث 
يمتلئ هذا السوق بالمواطنين القتناء بعض المواشي، خاصة في المناسبات  كاألعراس واألعياد ومناسبات أخرى مثل شهر 

رمضان المعظم  حيث يفضل األهالي شراء كباش سيداون ألنها في متناول الجميع.

يواجه سكان بلدية برج احلواس 
على  اليزي  والية  جنوب  الواقعة  و 
بعد 270 كلم ظروفا قاسية ومشاكل 
الطبيعي  الغاز  انعدام  جراء  عديدة 
العمومية  املرافق  يف  الكبير  والنقص 
انعدام  غرار  على  للمواطن  الضرورية 
أحياء  معظم  يف  احلضارية  التهيئة 
حياة  حول  الذي  األمر  املدينة 
يف  حقيقي  جحيم  الى  ساكنيها 
احلياة  ضروريات  ابسط  غياب  ظل 

رغم مطالبهم املرفوعة يف كل مرة اجتاه 
السلطات احمللية من اجل انتشالهم من 
ال  لكن  و  تطالهم  التي  املعاناة  شبح 

حياة ملن تنادي .
 ( أحياء  سكان  أعرب  وكما 
تبكات - تني متشي وتني  اهدجيرن- 
قدازن  يف حديثهم ل أخبار الوطن عن 
بسبب  الشديد  وتذمرهم   استيائهم 
الظروف املعاشة نتيجة انعدام املشاريع 
التنموية يف مجمعاتهم السكنية خاصة 

التهيئة مع توفير اإلنارة العمومية لكون 
اغلب األحياء تعيش يف ظالم دامس  
ما  الطبيعي  الغاز  من  حرمانهم  وكذا 
غاز  قارورات  على  يعتمدون  جعلهم 
ويف  البرق   بسرعة  تنفذ  التي  البوتان 
عز الشتاء يف  ويحدث هذا على تراب 
عاصمة الذهب األسود والغاز الطبيعي 
معاناتهم  الى  يضاف  وكما  حسبهم  
أزقة  بني  لألوساخ  الكبير  االنتشار 
يطاق   ال  املكان  أصبح  أين  األحياء 

مهددا  واالشمئزاز  لإلزعاج  ومثيرا 
صحتهم و صحة أبنائهم وأمام اعيني 
ساكنا   يحركون  ال  الذين  املسئولني 
للمرافق  انعدام  إلى  باإلضافة  و 
واملساحات  والرياضية  الترفيهية 
األطفال  للعب  املوجهة  اخلضراء 
تعمل  أن  املفروض  من  والتي 
سلطات البلدية على توفيرها يف كافة 
امتعاض  اثأر  ما  وهو  البلدية  أحياء 
هؤالء   بات  أين  البطال  الشباب  
مجبرون على التسكع يف أزقة الشارع 
الوحيد وسط املدينة ما يجعلهم عرضة 
املهددة  االجتماعية  اآلفات  ملختلف 
ملستقبلهم و يف عمر الزهور . وأمام هذا 
سكان  يطالب  لآلمال  املخيب  الوضع 
الوصية  السلطات  احلواس  برج  بلدية 
والهيئات املعنية التقليل من معاناتهم 
أفضل  حلياة  ضمان  منها  وانتشالهم 

وعيش كرمي .
براهيم مالك

إليزي
غياب المرافق العمومية  يؤرق سكان برج الحواس
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أخبار الجنوب

االغواط نورين

 و قال محدثونا يف تصريح لـ«أخبار 
البناءات  تسوية  عملية  إن   « الوطن 
الفوضوية وغير املكتملة يف إطار القانون 
يف  جلان  عليها  تشرف  التي   08/15
الدوائر  بطءا كبيرا يف اإلجراءات  يف  
والية  االغواط بسبب  متطال  اللجان يف 
املختلفة  والقراءات  ومتابعتها  دراستها 
حيث   ، يسيرها   الذي  القانون  لنص 
إلى وجود  حوالي  تشير اإلحصائيات 
14 ألف ملفا مودع لدى مصالح الدوائر 
يسو   لم  منها  النصف  يقارب  ما  الزال 
تشهد  ،كما  الردود   أصحابها  وينتظر 
املواطنني  طرف  من  عزوفا  العملية 
التي  والصعوبات  العراقيل  بسبب  
يواجهونها يف إعداد امللفات والتكاليف 
احلصول  عملية  تتطلبها  التي  املالية 

على شهادة املطابقة .
وعلى صلة بهذا امللف تعرف ظاهرة 

العقار  واستنزاف  الفوضوية  البناءات 
البلديات  مختلف  عبر  واسعا  انتشارا 
الكبرى على  البلديات  ،حيث عرفت 
الرمل   وحاسي  وأفلو  األغواط  غرار 
مبحيط  جديدة  فوضوية  أحياء  ظهور 
البلديات التهمت مساحات واسعة من 
األراضي الفالحية ،كما مت االستحواذ 
العقارية  اجليوب  من  الكثير  على 
رغم  قانونية  غير  بطرق  األحياء  داخل 
الهدم  قرارات  من  العشرات  صدور 
بسبب  األدراج  حبيسة  ظلت  لكنها 
بعض  طرف  من  عليها  الطرف  غض 
أجل  من  أحيانا  والتواطؤ  املسؤولني 

السعي لتسويتها، ،
الكثير  تطرح  الظاهرة  وأصبحت 
وضعية  تبقى  ،حيث  املشاكل  من 
داخل  العقارية  اجليوب  من   الكثير 
البلديات  وأصبحت  غامضة  األحياء 
العمومية  املرافق  إجناز  على  مرغمة 
واخلدماتية بعيدا عن األحياء السكنية 

الفوضوية   التجزئات  أصبحت  كما 
مالية  الدولة مبالغ  واقعا يكلف خزينة 
الشبكات  وإيصال  لتهيئتها  ضخمة 
إليها وإجناز املرافق الضرورية بها وهو ما 
أثر كثيرا على حركة التنمية بالبلديات 
وأدى إلى تعطيل إجناز الكثير من املرافق 
وإيصال  تهيئة  عملية  تبقى  حيث 
االجتماعية  التجزئات  إلى  الشبكات 
اجلديدة التي مت إنشاؤها معطلة بسبب 
وجود بناءات فوضوية رفض   أصحابها 

التخلي عنها     .
الفوضوية   البناءات  ملف  وظل 
التدخل  مسؤول  أي  يتحمل  لم  قنبلة 
احلالي  الوالية  والي  رمى  ،حيث  فيه 
الكرة يف مرمى املجالس احمللية وأعطى 
مت  فوضوي  بناء  كل  لهدم  تعليمات 
إجنازه بطريقة قانونية وحملهم مسؤولية 

تأخر إجناز املشاريع املبرمجة.

انتشار واسع للبنايات الفوضوية واستنزاف للعقار باألغواط

تأخر في تسوية  ملفات البنايات 
غير المكتملة و14 ألف ملف عالق

 أحصت المصالح المختصة بوالية األغواط  ما ال يقل عن 14 ألف ملف خاص بتسوية البنايات غير المكتملة ،  في حين 
تشهد  عملية دراسة الملفات تباطؤًا كبيرا تسببت فيه اللجان المختصة،  بحسب أصحاب الملفات .

يشتكي تالميذ وعمال ثانوية تني هنان بوسط مدينة 
جانت من املعاناة التي تالزمهم يوميا جراء حرق النفايات 
من  القريب  جتاكال  سوق  نفايات  وكذا  املؤسسة  بجوار 

الثانوية أين يتم حرقها بصورة مستمرة .
و تخلف عملية احلرق  انبعاث روائح كريهة وغازات 
صحة  تهدد  حتملها   يصعب  سامة  بكيماويات  محملة  
مطالبني  التربوي  باحمليط  والعامل  واألستاذ  التلميذ 
السلوك  هذا  ووقف  التدخل  بضرورة  احمللية   بالسلطات 
واملضر  االخيرة  اآلونة  يف  املتنامي  الصحي  غير  السلبي 

باإلنسان والبيئة حسب حديثهم ل اخبار الوطن .
هذا ويذكر انه يف اآلونة األخيرة أصبحت ظاهرة حرق 
جراء  يوم  بعد  يوم  تتفاقم  جانت  املنتدبة  بالوالية  النفاية 
النظافة خاصة  البلدية وعمال  فيها  تتخبط  التي  املشاكل 

.األمر الذي جعل الكثير من املواطنون والتجار يلجئون إلى 
حرق النفايات داخل احلاويات املليئة بالنفايات البالستكية 
وبقايا املواد الغذائية مما يؤدي إلى إفراز غمامات من الدخان 
مخلفتا  العمومية  واالماكن  السكنية   األحياء  وسط  السام 
السن  لكبار  خاصة  معه  التعايش  يصعب  هوائي  تلوث 
الذين  التنفس  وضيق  احلساسية  األمراض  وأصحاب 

الوضع  هذا  وأمام  الصحية  الناحية  من  تأثرا  أكثر  يعتبرون 
الرقابة  تشديد  بضرورة  الوصية  اجلهات  الساكنة  يطالب 
وفرض عقوبات ردعية على هؤالء األشخاص والتجار الذين 
خطرا  يشكل  الذي  محتمل  غير  الوضع  هذا  على  يقدمون 

يهدد حياة اجلميع.
براهيم مالك

إليزي
تالميذ ثانوية »تين هنان« بجانت مستاؤون

إليزي
عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية يحتجون

نظم عمال املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية، بوسط مدينة جانت، 
وقفة احتجاجية مبدخل املؤسسة، و هذا للمطالبة بتسوية بعض املطالب 

املهنية و اخرى تخص املؤسسة، و املرفوعة الدارة املؤسسة.
و  مهنيني،  عمال  و  طبيني،  شبه  و  اطباء،  فيها،  شارك  الوقفة 
جاءت الوقفة حسب االشعار املشترك باالحتجاج املرفوع من طرف الفرع 
النقابي لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، و الفرع النقابي للنقابة املستقلة 
ملستخدمي االدارة العمومية على خلفية التأخر يف تلبية عدد من املطالب 
و املتمثلة يف تأخر دفع األجور، تأخر منحة املردودية و املناوبة، تعويض 
مصاريف النقل و التنقل،  منحة التمدرس، ملف الترقيات يف الدرجات، 
و كذا تراكم مخلفات املؤسسة ) األوساخ( و رداءة الوجبة الغذائية اخلاصة 

بعمال املناوبة.
براهيم مالك

وجبات باردة للتالميذ في عز الشتاء
أولياء  من  العديد  يشتكي 
االبتدائية  املدارس  يف  التالميذ 
قاهرة  ظروف  من  اليزي  الوالية  مبقر 
يعيشها أبنائهم  املجبرون  على تناول 
غذائية  قيمة  ودون  باردة  وجبات 
األمر الذي انعكس سلبا صحتهم .

خبز  من  الوجبات  هذه  تتكون   
وجنب أو حبة  بيض يف عز فصل الشتاء البارد  وهذا رغم توفر مؤسساتهم 
التربوية على مطاعم مؤهلة لتوفير وجبة ساخنة للمتمدرسني األمر الذي 

أثار استياء أولياء التالميذ حسب حديثهم ل أخبار الوطن .
الوصية مرارا وتكرارا بضرورة  التالميذ قد طالبو اجلهات  أولياء  وكان 
بل  قيمة غذائية  أكبادهم على وجبات ال حتمل  فلذات  معاجلة حصول 
وباردة ورديئة يف الوقت الذي يحتاج فيه التلميذ إلى وجبة ساخنة تساعده 
يف احلصول على الدفئ يف جسمه ومتكنه من التحصيل والتركيز اجليد يف 
ظل  يف  يحتمل  ال  األمر  أن  السياق  ذات  يف  .مضيفني  القسم حسبهم 
وجودهم يف أغنى والية من بني واليات الوطن أن ال تعير أية أهمية  لتعليم 
االبتدائي . هذا ويناشد األولياء يف بلدية اليزي املسئولني احملليني بضرورة 
أبنائهم وملحني على ضرورة مراعاة  الى  التي تقدم  الوجبات  أمر  النظر يف 

القيمة الغذائية والنوعية يف الوجبات املقدمة متاشيا مع فصول السنة .
براهيم مالك

برج عمار إدريس - إليزي
ربط أزيد من 1600 سكن بشبكة الغاز 

سيتم ربط أزيد من 1600 مسكن بشبكة التموين بالغاز الطبيعي قبل 
نهاية 2020 ببلدية برج عمار إدريس شمال والية اليزي وهذا حسب ما 
صرح به مدير الطاقة واملناجم مصطفى عبد القادر  بعد رفع التجميد عن 
املشروع والذي ميتد على طول مسافة 91 كلم للوصول إلى مدخل املدينة 
فيما بلغت شبكة الغاز داخل املدينة وحسب الدراسة إلى 46 كلم وكما 
رصد  مبلغ مالي معتبر لهذه املشروع احليوي. وحسب ذات املسئول فان 
أين  املاضي  األسبوع  نهاية  البلدية  مبقر  حطت  باالجناز  املكلفة  املؤسسة 
سيستفيد املواطن من هذه الطاقة الهامة يف برج عمار ادرسي ما سيسمح 

برفع نسبة التغطية على مستوى الوالية لتصل إلى نسبة 87 باملائة .
براهيم مالك

برج باجي مختار
 المربون يطالبون بتهيئة سوق الماشية

دعا مربو املاشية ببرج باجي مختار السلطات الوصية   بضرورة تهيئة 
سوق املاشية  باملنطقة،    يجنبهم عناء التنقل للمناطق املجاورة من اجل 
حيث  املاشية  بتربية  مختار  باجي  برج  املقاطعة  اإلدارية  متتاز  الرعي.  
تعتبر املزود األول  للحوم لوالية أدرار ومن بني السالالت  املاشية الرائجة 
يف هذه املنطقة هي نوع السيداون الذي يأتي من الدول اإلفريقية مثل مالي 
التي  احليوانية  الثروة  بهذه  تزخر  املذكورة  ماجعل  املنطقة  .وهو  والنيجر 
للمربني  اإلمكانيات  جميع  توفير  خالل  وذلك  من  تستغل،  أن  يجب 
الذين يطالبون  السلطات احمللية بتهيئة  السوق احمللية وتوفير املاء واألعالف 
ملاشيتهم  إلن حسبهم  أنهم يرعون يف  أماكن بعيدة  عن املنطقة  جتعلهم 
طالبوا  األعشاب  كما  عن  البحث  رحلة  يف  ،واملشقة  املعاناة  يواجهون 
السلطات العليا أيضا بترك حرية التنقل لهذه احليوانات التي عادة مامتشي 
إلى مناطق الدول املجاورة. يف سبيل البحث عن الكأل،ليبقى املربي يف 

املنطقة احلدودية يكافح من أجل العيش هو وماشيته .
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روبورتاج : ب.أمني

لم جتد كل املشاريع التنموية التي خصتها الدولة إلنهاء معاناة أهالي دواوير هذا الركن 
املعزول ، لتكفيف دموع اليتمامى واألرامل من ضحايا اإلرهاب ،وكل املاليير املستهلكة 
على مدار أكثر من عقدين من الزمن يف مشاريع لم ترق للمتسوى املطلوب  لم تغير شيئا من 

وضع معيشي متدني عنوانه  التخلف واحلرمان ...
وحرمت هذه الدواوير من أية فرصة للتنمية خصوصا الفالحية رغم بعث مشاريع إعادة 
اإلعمار الكثيرة التي إنتتهجتها الدولة من أجل تسهيل عودة النازحني إلبها بسبب كثرة 
املجازر الدموية والنشاط الكثيف الذي عرفته املنطقة للجماعات املتطرفة خالل تسعينيات 

القرن املاضي ..
احلياة  ضروريات  به  تغيب  املنسي  الركن  هذا  أن  بها  قمنا  التي  املعاينة  كشفت   و 
ويشتكي سكانه من غياب أذنى شروط احلياة الكرمية ال مشاريع دعم فالحي وال جتديد 
ريفي وال تهيئة طرقات الدواير وال توصيل ملياه الصاحلة للشرب  وصلت األهالي ، بدليل 

أنهم حلد الساعة  يطالبون بتوفيرها  .

 جرائم  في الذاكرة  
وعني  للرمكة  التابعة  واخلرارب  والقالعة  واحلناين  احلجايل  قرى  لسكان  ميكن  ال    
رمضان  شهر  من  اإلفطار  موعد  1997 خالل  سنة  من  ليلة  ذات  وقع  ما  نسيان   ، طارق 
الكرمي حني فاجأت جماعات إرهابية املواطنني راح ضحيتها أزيد من 1400 مواطن أعزل 
قتلوا ونكلت جثثهم ولم يسلم منها حتى احليوانات مع إعتصاب 11 فتاة جلهن قاصرات .

عاشتها  التي  املآسي  تلك  استرجعت  الرمكة  ببلدية  حلولها  ولدى  الوطن”  ”أخبار 
دواوير الرمكة وعني طارق وسوق احلد التي كانت خالل سنوات اإلرهاب الهمجي ال ميكن 
العيش بها وال حتى على العابرين، حيث هجرها سكانها مباشرة مبشارة بعد تلك املجزرة 
الرهيبة التي تبنتها ”كتيبة األهوال” وقت اإلفطار  ر من ليلتي 30 إلى 31 ديسمبر 1997و 4 
إلى 5 جانفي من سنة 1998 و ارتكبت بها أبشع اجلرائم التي ال يتصورها العقل البشري.

  النقطة السوداء 
   يروي لنا احد الشيوخ يدعى » الشيخ أحمد » إلتقته ”أخبار الوطن” باملنطقة قائال » 
هنا كان العيش شبه مستحيل لكن ما عسانا أن نفعل وقتها ، فلم تكن لنا خيارات كثيرة 
إما البقاء وترقب املوت أو الهجرة إلى املناطق احلضرية القريبة وحتى البعيدة » ..ويضيف 
قائال » صدقني ال أكاد انسى ما وقع من مذابح داخل املساكن الهشة باستعمال كل وسائل 
التقتيل، راح ضحيتها أطفال رضع ونساء حوامل وشيوخ وعجائز مع التنكيل بجثثهم »... 
ولم يكتف على حد قوله املجرمون من القتل والتنكيل بل وصل بهم احلد إلى إغتصاب 
الفتيات وبعد مغادرتهم أضرموا النيران بالبيوت بعد تنفيذهم ألعمالهم اإلرهابية التي ال 

يقدر العقل على حتملها ....
التي  التقتيل  آلة  من  هاربني  لألهالي  جماعية  بهجرة  عجلت  البشعة  اجلرائم  هذه 
إستفحلت وقتها رغم كل ما قام به أفراد اجليش الوطني الشعبي من حماية وإجراءات أمنية 
لتأمني حياتهم لكن اخلوف متلكهك وجعلهم يفرون بجلدتهم خوفا من الووقوع ضحايا لتلك 
اجلماعات اإلرهابية التي إرتكبت مجازر رهيبة يف حق األبرياء وصل صداها لكل أنحاء 

العالم وتناقلتها أكبر القنوات العاملية ..

 عودة مؤجلة 
وبعد إستتباب األمن عادت احلياة مجددا إلى هذه املناطق بعد عودة املبعدون قسرا 
إلى أراضيهم بعد سنوات قضوها بعيدا عن دواويرهم ،إصطدموا بواقع معيشي مر وقاس ، 
رغم محاوالت الدولة توفـير وسائـل االستقرار لكن تكن كافية لضمان حياة كرمية عكس 
ما كانوا يتمنونه يف ذلك الوقت إلى يومنا هذا ال يزالون بعانون عدة نقائص تنموية أقرت 

بالسلب على منط معيشتهم .
وينتظر السكان العائدين ملناطقهم التي هجروها بسبب تردي األوضاع األمنية حتسني 
املناطق  اعمار  إلعادة  السلطات  بها  قامت  التي  الكبيرة  املجهودات  رغم  حياتهم  ظروف 
املهجورة خالل سنوات األزمة وعودة عدد كبير من العائالت، لكن تبقى هذه املناطق حتت 
عتبة الفقر وننقائص كبيرة تعتريها ، فشبابها ال يزال عاطل عن العمل هم بحاجة ملناصب 
عمل قارة أو مؤقتة لتغيير منط حياتهم توفير حاجياتهم فلم تعد احلقول الفالحية تستقطب 
البطالني كما كانت حيث كثر عدد البطالني وتشبعت احلقول باليد العاملة ، وهناك شباب 
آخر من خرجي اجلامعات واملعاهد جتدهم مرميني يف األزقة ومتكئني على اجلدران وال ذنب 

لهم سوى أنهم يقطنون بلدية اسمها الرمكة أو أحد الدواوير املنتمي إليها ...

 معاناة  مستمرة  
املنطقة نائية ومعزولة بسبب غياب اخلدمات األساسية واملرافق احليوية. رغم أن  أهالي  
مشاكلهم  على  وعرضوا  والبعيد  القريب  فقصدوا  وسنوات  األمرين سنوات  عانوا  املنطقة 
جميع املسؤولني املتعاقبني على الوالية بداية من املجالس الشعبية املنتخب والدوائر وحتى 
الوالة ولكن ال حياة  ملن تنادي  ، ليجدوا انفسهم راضيني بقضائهم وقدرهم و التجاهل 

واحلرمان يخيم عليهم .
بأراضيهم من  أنهم متسكوا  إال  أبسط حقوقهم   وبالرغم من معاناتهم وحرمانهم من 
إرث آبائهم وأجدادهم وقرروا أال يغادروها وال يقبلوا بغيرها بديال ألي سبب من األسباب، 
تتغير ظروفهم  أن  لعل وعسى  فيها  البقاء  والبديل.ويصرون على  املقابل  النظر عن  بغض 
املعيشية وينظر اليهم املسؤولون بعني الرأفة والرحمة من خالل دعم املنطقة مبشاريع حيوية 

تخرجهم من غياهب الفقر واحلرمان ..

 السكن.. الحلُم الَمشروع 
وبطالب سكان دواوير بلدية الرمكة من السلطات الوالئية و احمللية، بضرورة تخصيص 
حصص إضافية من السكن الريفي، لكون االستفادات السابقة لم تلب حاجتهم، مقارنة 

بعدد الطلبات التي تعرف ارتفاعا من وقت آلخر.
و قال أحد املواطنني من إلتقتهم » أخبار الوطن » أن مكلب السكن بالغ االهمية ذلك 
من شأنه حتسني الظروف املعيشية للمواطنني ، ووضع حد للنزوح نحو املناطق املجاورة، و 
تثبيتهم يف محيطاتهم الفالحية مبا يعيد إعمار الوسط الريفي الذي شهد هجرة يف السنوات 

الفارطة بسبب كثرة املشاكل واملتعب اليومية .
البيوت  القضاء على  بهدف  إلينا ،  املتحدثني  السكان حسب بعض  يأتي مطلب  و 
الهشة، خاصة بعد تسجيل عشرات الطلبات تتضمن احلصول على سكن ريفي، و هو ما 

يسمح لهم ببناء سكنات الئقة.

 اإلقامة الجبرية
 ويرى سكان وأهالي هذه البلدية والدواوير املجاورة بأن فك العزلة على املنطقة بات 
ضروريا من خالل شق املسالك وتهيئة الطرقات الرئيسية والفرعية املؤدية لهذه الدواوير التي 
تعاني كثيرا من إستعمالها وحتولها إلى برك مائية ومستنقعات خالل فصل الشتاء مبجرد 
تساقط االمطار حيث طالبوا بإصالح املسالك املؤدية إلى قراهم ، و التي من شأنها إنعاش 
التي أحجم بعضهم عن  للمركبات  بالنسبة  التنقل، السيما  بها، و ضمان حركة  احلياة 

استعمالها خوفا من األضرار التي قد تلحق بها بسبب وضعيتها املهترئة.
 كما ألح املعنيون على ضرورة برمجة مشاريع تنموية جديدة من شأنها إنعاش احلياة 
مبنطقتهم، و توفير ضروريات احلياة يف منطقة تفتقر لكثير من الضروريات رغم إمكانياتها 

الفالحية الضخمة.

  عزلة خانقة  
وما لفت إنتباهنا خالل معاينة مقر بلدية الرمكة انعدام محطة لنقل املسافرين تتوفر 
على الشروط الالزمة للراحة فتجد املسافرين مستعملي الطريق الوالئي الرابط بني الرمكة 

وعمي موسى يعانون يف نقطة االنطالق من الرمكة او نقطة العودة من عمي موسى...
ففي الرمكة الكل ينتظر قدوم النقل اجلماعي او سيارة األجرة )Taxi(   على قارعة 
البلدية  بناء مقر  أو وسط أشغال  املارة  واقفا يف طريق  او  املسجد  الطريق متكأ على جدار 

اجلديد .
أنها  غير  بالقرميد  املغطاة  البنايات  احدى  بوجود  مرة  السلطات يف كل  تتحجج  وقد 
توقف فضال عن محطة  مواصفات محطة  بها كل  وتنعدم  للبلدية  العمراني  احمليط  خارج 

مسافرين 
ويشتكي املواطنني أيضا من جشع واستغالل بعض سائقي سيارة األجرة للمسافرين 
الذين انقطعت بهم السبل فبعد الرابعة مساء يتحول بعض سائقي األجرة الى كولنديستان 
يطلب ضعف األجر العادي بحجة عدم وجود القادمني من الرمكة فيجبر املسافر على دفع 

تكلفة االجرة ذهابا وايابا ..
املنطقة  جلغرافية  ضحايا  اهاليها  ،وقع  ودواويرها  الرمكة  بلدية  بإختصار  هي   هذه 
مرارة  من  عانته  ما  كل  رغم  إهتمام  أدنى  املنطقة  يعيروا  لم  الذين  املسؤوولني  وتقاعس 
اإلطالق  على  يبالون  وال  رعيتهم  لشؤون  مهملني  مسؤولني  قساوة  إليها  تضاف  اإلرهاب 

بظروف ومعيشة املواطنني البسطاء ..

»أخبار الوطن« تحط الرحال بأفقر بلدية في غليزان  

 الرمكة..عنوان للفقر والحرمان و جرائم 
العشرية السوداء

بعد 23 سنة من مجزرة دموية رهيبة راح ضحيتها أزيد من 1400 مواطن أعزل،واغتصب فيها أزيد من 11 قتاة قاصرا ، زارت »أخبار الوطن« الجهة الجنوبية الشرقية 
لوالية غليزان وبالتحديد دائرة الرمكة حيث وقفت على حجم معاناة سكانها .
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يرفض املدرب السابق ملولودية اجلزائر الفرنسي برنار كازوني، التنازل 
وفسخ عقده مع الفريق، وهو الذي يشترط احلصول على تعويضات من 
بني  اتفاق  بدون  النادي  من  إبعاده  مت  أن  بعد  العالقة  املادية  مستحقاته 
الطرفني حول عقده، الذي ال يزال ساري املفعول؛ ما عرقل إدارة العميد 
يف احلصول على إجازة للمدرب اجلديد نبيل نغيز، متكنه من اإلشراف 
على الفريق من كرسي االحتياط وقد حاولت إدارة املولودية إقناع املدرب 
الفرنسي بإمضاء التزام مقابل إمضائها هي أيضا على التزام، تدفع مبوجبه 
للرابطة  الوثيقة  لتقدم  محدود،  أجل  يف  العالقة  املالية  مستحقاته  له 
رفض  كازوني  املدرب  لكن  لنغيز،  إجازة  على  احلصول  قصد  الوطنية؛ 
هذا االقتراح جملة وتفصيال، والزال متمسكا بقراره أن يتحصل على ما 
يدينه للفريق من أموال؛ فاألخير يتواجد يف موضع قوة، خاصة بعد أن 
اقترب منه مسّيرو املولودية، ليترّجوه بأن يساعدهم يف هذه املسألة، وأن 
اجلديد  باملدرب  واخلاصة  العالقة  اإلجازة  مشكلة  حلل  باقتراحهم  يقبل 

وكانت إجابة كازوني عن املسؤولني واضحة وقطعية؛ حيث أكد لهم لدى 
ينتظر منذ ثالثة  أنه  به، حسبما كشفت عنه مصادر خاصة،  اتصالهم 
أشهر ولم ير أي شيء إلى حد اآلن، قائال ملسؤولي املولودية: »أنا ال أثق 
فيكم«، رافضا أي اقتراح من قبل إدارة العميد، مؤكدا يف نفس الوقت أنه 
كان مستعدا للعودة والعمل يف الفريق شرط أن يحصل على مستحقاته، 
عودته  تقبل  أنها  أكدت  أن  وسبق  ذلك،  رفضت  املولودية  إدارة  أن  غير 
لكن دون شروط، لتبقى األمور على حالها يف بيت العميد، وتتعقد أكثر 
يف هذه القضية، التي ُتعد مشكال كبيرا بالنسبة للرئيس اجلديد أملاس، 
الذي عليه أن يجد حال سريعا يف أقرب وقت. ويبدو أن ليس أمامه سوى 
خزينة  كاهل  ستثقل  التي  الفرنسي  املدرب  مستحقات  دفع  إما  حّلني؛ 
الفريق، ومنها االتفاق معه  أو قبول عودة كازوني إلى تدريب  املولودية، 
عن كيفية حصوله على أمواله العالقة، ويف كلتا احلالتني على اإلدارة أن 

تدفع املال لكازوني.

جددت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، 
رغبتها يف عدم مواصلة االستقبال مبلعب الشهيد 
الالعبني،  على  عبئا  أصبح  الذي  حمالوي، 
أداء  كثيرا  تعيق  التي  األرضية،  حالة  بسبب 
التشكيلة، مثلما أكده أشبال املدرب كرمي خودة 
يف عديد املناسبات، إلى جانب تقدم املسيرين 
تغيير  أجل  من  احملترفة،  للرابطة  رسمي  بطلب 
املرفق الرياضي الذي يحتضن مباريات السنافر، 
وقبول االستقبال مبلعب بن عبد املالك رمضان، 
غير أن مصادرنا أكدت عدم تأهيل هذا األخير 
وحسب  األول  احملترف  مباريات  ،الحتضان 
ذات املصادر، فإن املدير العام رشيد رجراج جدد 
اتصاله مبسؤولي الرابطة، من أجل معرفة موعد 
على  التي ستقف  املالعب،  معاينة  قدوم جلنة 
الذي  حمالوي،  الشهيد  ملعب  أرضية  حالة 
تقرر غلقه مع نهاية املوسم، علما وأن املسيرين 
سيقترحون على الرابطة فكرة نقل املباريات إلى 
ملعب الشهيد عابد حمداني باخلروب، خاصة 
احملترف  القسم  مباريات  الحتضان  مؤهل  وأنه 
جمعية  احمللي  الفريق  أن  اعتبار  على  الثاني، 

اخلروب يستقبل منافسيه به.
قال  املوضوع،  يف  رجراج  مع  حديث  ويف 

بخصوص  الرابطة  قرار  انتظار  يف  نحن  فيه:« 
راسلنا  أين  قبل،  به من  تقدمنا  الذي  الطلب، 
أرضية  معاينة  أجل  من  املختصة  اجلهات 
حمالوي، التي أصبحت أكبر هاجس بالنسبة 

لنا، كما أنها تعرض العبينا لإلصابات«.
الشباب  مدرب  يفكر  آخر،  صعيد  على 
كرمي خودة يف تغيير منصب املدافع احملوري إسالم 
شحرور، وحتويله إلى اجلهة اليسرى من الدفاع، 

بعد أن شعر صاحلي باإلرهاق، جراء مشاركته 
يف مباراتني متتاليتني يف أقل من أربعة أيام وهو 
عائد من إصابة، أبعدته عن امليادين ملدة قرابة 
املغترب  التقني  الذي جعل  األمر  شهر كامل، 
يقرر االعتماد على بوشريحة إلى جانب زعالني 
يف احملور يف ظل قلة اخليارات املتاحة، لتواصل 
جاهزية  وعدم  بدبودة،  األيسر  الظهير  غياب 

العمري الذي باشر برنامج تقوية العضالت.

شباب قسنطينة

السنافير يطالبون باالستقبال في الخروب!

اتحاد العاصمة
سوسطارة بتعداد مكتمل في 
الداربي بعد استعادة زواري 

أكدت مصادر عليمة بشؤون فريق احتاد العاصمة، أن العب الفريق عبد الكرمي 
زواري تعافى من إصابته، وسيكون حاضرا للمشاركة يف القمة العاصمية ضد الغرمي 
مولودية اجلزائر غدا االثنني، ضمن اجلولة 19 من الرابطة احملترفة األولى وكان زواري 
تعّرض إلصابة يف اللقاء املاضي أمام جمعية أمل عني مليلة، إال أن الفحوصات التي 
خضع لها مؤخرا أكدت أن إصابته ال تدعو للقلق، وسيكون جاهزا يوم اللقاء للمشاركة 

رفقة املجموعة. ويحّضر أشبال املدرب بالل دزيري بجدية ملوعد الداربي ضد اجلار 
العميد؛ حيث إن تركيزهم منصب على حتقيق الفوز وال شيء آخر يف هذه املواجهة، 
من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط، وتأكيد عودتهم إلى الواجهة بعد التعادل الثمني 
احملقق خارج القواعد يف اجلولة املاضية ضد جمعية عن مليلة من جهة، وللتصالح مع 

أنصارهم، وتعويض اخلروج من كأس اجلمهورية هذا املوسم وكانت الرابطة الوطنية لكرة 
القدم أكدت أن مباراة القمة بني مولودية اجلزائر وجارها احتاد العاصمة ضمن اجلولة 19، 

ستقام هذا االثنني ملعب »5 جويلية« األوملبي بعد عودته إلى النشاط هذا األسبوع.

أهلي البرج
بلعميــري: أدعـو الجميـع 

للتكاتف  لضمان البقاء
أكد هداف أهلي 
البرج الهادي بلعميري 
أن الهزمية التي تلقتها 
التشكيلة أمام وفاق 
سطيف ستكون من 
املاضي وأن الالعبني 

عازمني على إنهاء املوسم 
يف مرتبة مشرفة مشيرا 
أن ضمان البقاء يعتبر 

هدف أول للنادي ومن ثم 
التفكير يف كيفية اللعب 
على مرتبة مؤهلة ملنافسة 
قارية، وشدد بلعميري، 

على أهمية استعادة 
التوازن فبغض النظر عن 
نتيجة أمس التي انتهت 
عليها مباراة األهلي أمام 
شباب قسنطينة، فإن 

الالعب أكد أن اجلميع عازم على استدراك ما فاته قبل فوات األوان، قائال:«ندرك 
جيدا أن املواجهات القادمة لن تكون سهلة، لكننا منتلك دوافعا كبيرة للعودة إلى سكة 

االنتصارات، وسنخوض اللقاءات بتركيز كبير لتحقيق الفوز«. وأضاف: »خسرنا 
باجلولة ما قبل املاضية أمام وفاق سطيف رغم العمل اجليد، واآلن علينا أن نتدارك ألن 
البطولة يف منحنى تنازلي وأي خطأ لن يكون يف صاحلنا«، وختم: »نتمنى أن يسجل 

أنصارنا حضورهم بقوة، يف مدرجات ملعب 20 أوت يف املقابالت القادمة، لدعمنا من 
أجل حتقيق هدفنا«.

وفاق سطيف 
اإلدارة تقدم طعنا ضد قرار 

عقوبة الرئيس حلفاية
قرر مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، التقدم بطعن لدى جلنة االستئناف التابعة 

لالبطة الوطنية احملترفة، على إيقاف املدير العام فهد حلفاية، ملدة 3 أشهر، على 
خلفية تصرفه مبباراة شباب قسنطينة، يف ثمن نهائي كأس اجلزائر. وعاقبت جلنة 

االنضباط، حلفاية، باإليقاف ملدة 3 أشهر، مع منعه من دخول غرف تغيير املالبس، 
وأرضية امليدان،  بسبب اتهامه احلكام، بالفساد، وتلقي الرشوة من مسؤولي شباب 

قسنطينة. واعتبر النادي السطايفي، أن إيقاف حلفاية كان قاسيا، خاصة وأنه مشهود 
له بحسن السير، والسلوك، ولم يسبق له الدخول يف أي مشادات مع أي مسؤول.

وجهزت إدارة الوفاق، ملفا يتضمن كل األدلة التي تؤكد أن حلفاية ال يستحق اإليقاف 
ملدة 3 أشهر.

مولودية الجزائر

قضيـة كازونـي تراوح مكانها 
والعميــد الخــاسر األكبــر

اتحاد عين البيضاء

اإلدارة تطالب بتجهيز ملعب رئيسي للفريق
يبدو أن مشكلة امللعب الذي يستقبل فيه فريق احتاد عني البيضاء منافسيه، أضحى يؤرق كثيرا إدارة احلراكتة التي أضحت عاجزة عن استقبال 

املنافسة مبلعب يشرف املنطقة إضافة إلى رفضمصالح بلدية أم البواقي منح املوافقة للفريق من أجل السماح له باستقبال ضيوفه مبلعب زرداني حسونة، 
ووجهت مراسلة رسمية يف هذا الشأن نهاية األسبوع، إلى إدارة النادي وكذا رابطة الهواة، الشعارها بقرار عدم القدرة على برمجة املباراة، التي جتمع 

»احلراكتة« مبولودية قسنطينة. قرار الرفض جاء على خلفية األحداث، التي كانت قد وقعت قبل نحو أسبوعني يف لقاء احتاد عني البيضاء وضيفه شباب 
حي موسى، األمر الذي استوجب تعزيز التغطية األمنية يف محيط ملعب زرداني، لضمان نهاية تلك املواجهة يف ظروف عادية، ألن أنصار االحتاد كانوا قد 
دخلوا يف مناوشات مع وحدات األمن قبل بداية املباراة، وهو ما جعل مصالح بلدية أم البواقي، ترفض برمجة مباريات »احلراكتة« مبلعب زرداني، يف إجراء 
هو الثاني من نوعه على مستوى الوالية الرابعة هذا املوسم، بعد ذلك الذي كان رئيس بلدية عني فكرون قد قام به، على خلفية الشجارات التي كانت قد 
اندلعت بني العبي وأنصار احتاد عني البيضاء يف مباراة اجلولة العاشرة أمام هالل شلغوم العيد، وهي آخر مواجهة استقبل فيها االحتاد ضيوفه مبلعب عبد 

الرحمان عالق بعني فكرون.
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لعروسي  ياسر  ليفربول  رديف  لفريق  األيسر  املدافع  بعث 
أن  بعد  بلماضي،  الوطني جمال  للناخب  برسالة خاصة 
نشرت إحدى الصفحات املختصة باملواهب اجلزائرية عبر 
اجلزائريني  فيه  يطالب  لالعب  فيديو  »انستغرام«،  شبكة 
التفاعلي  املوقع  ذات  على  الرسمي  حسابه  مع  بالتفاعل 
االجتماعي، وهو ما ربطته بعض األطراف بتفضيله متثيل 
الفرنسي،  املنتخب  حساب  على  األصلي  بلده  منتخب 
وهو الذي رفض املشاركة يف التربص األخير للديكة، لفئة 

أقل من 20 سنة.
أكدوا  أن  لعروسي،  الالعب  عائلة  من  ألفراد   وسبق 
ينتظر  أين  الوطني،  للمنتخب  الوادي  مدينة  ابن  اختيار 
الناخب  أن  رغم  جمر،  من  أحر  على  بلماضي  دعوة 
األول  املنتخب  مع  ليفربول  مدافع  تواجد  يعتبر  الوطني، 
سابقا ألوانه، ومن الضروري على املدافع الشاب، فرض 
كلوب...إلى  يورغن  األملاني  تشكيلة  ضمن  أوال  نفسه 
ذلك ينتظر مدافع فرايبورغ األملاني جوناثان شميد وصول 
الدعوة الرسمية من املنتخب الوطني، حتسبا لتربص شهر 
من  باقتراح  نبضه،  الفاف  مسؤولو  أن جس  بعد  مارس، 

طرف مقرب من الالعب، يف وقت تؤكد بعض املصادر، 
فراغه من إجراءات احلصول على جواز سفر جزائري.

اليمنى  املدافع شميد أحد احللول على اجلهة   وقد يكون 
بديل  عن  اخلضر  مدرب  فيها  يبحث  التي  الدفاع،  من 
الثنائي  تأثر  عطال الذي يعاني من اإلصابة، إلى جانب 
مهدي زفان وهيثم لوصيف بنقص املنافسة، حيث يوجد 

كل من حالميية وبن عيادة ضمن القائمة املوسعة.
اجلزائرية  اجلنسية  وهي  جنسيات،  ثالث  شميد  وميلك 
من ناحية والدته، والنمساوية من جهة والده، والفرنسية 
باعتباره مولودا فوق أراضيها، وهو ما يجعله مؤهال لتقمص 
ألوان منتخبات البلدان الثالث ، خاصة يف ظل املستويات 
أين  األملاني،  فرايبورغ  فريقه  مع  يقدمها  التي  الكبيرة، 
خاض 240 مباراة، أسهم فيها يف 72 هدفا ما بني صناعة 
سيواجه  الوطني  املنتخب  أن  بالذكر،  وتسجيل.جدير 
يف  زميبابوي  منتخب  املقبلة،  الدولي  التوقف  فترة  خالل 
مناسبتني، وهذا حلساب تصفيات كان الكاميرون 2021.
محمد.ل

خرجة أثلجت صدور عشاق الخضر

مدافــع ليفربـول ياسـر لعروسـي يغـازل الجزائرييـن

أكد اجلزائري يوسف باليلي العب فريق األهلي، أنهم لم يوفقوا يف مسعاهم 
للفوز أمام الفتح باجلولة 19 من الدوري السعودي للمحترفني.

وخسر األهلي 0-1 أمام الفتح، ليتذوق طعم اخلسارة للمرة الثانية على التوالي 
بعدما هزم يف اجلولة املاضية أمام الوحدة.

وقال باليلي يف تصريحات تليفزيونية: »لم نستحق اخلسارة ضد الفتح. أضعنا 
فرصا عدة، لكننا كالعبني يجب أن نركز يف امللعب« وأضاف: »لعبنا من أجل 

الفوز وكان هدفنا إسعاد اجلماهير، ولم نوفق، بينما سجل الفتح من الفرصة التي 
أتيحت له«.وختم حديثه: »أردنا االقتراب من املتصدر، ملواصلة التواجد بدائرة 
املنافسة على اللقب. سنبذل قصارى جهدنا ونفعل كل ما يف وسعنا، والقادم 

خير بإذن اهلل«.

بعد خسارة األهلي أمام الفتح

باليلي يتأسف ويطمئن

كشف نائب رئيس االحتاد العربي لكرة القدم ورئيس االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
السابق محمد روراوة، عن إمكانية برمجة بطولة عربية جتمع كبار املنتخبات العربية 
على شاكلة كأس القارات، وتعرف وجود املنتخب الوطني بطل »الكان« إلى جانب 

منتخبات أخرى.
وقال روراوة يف تصريحاته لقناة »دوري بليس«، على هامش حضوره البطولة العربية 

للمنتخبات ألقل من 20 سنة :«لدينا مشروع لتنظيم بطولة لألكابر، لكننا اصطدمنا 
مبشكلة عويصة تتمثل يف توقيت برمجتها، خاصة وأن الالعبني لديهم التزامات، وال 

ميكنهم التواجد مع منتخبات بلدانهم خارج تواريخ االحتاد الدولي للعبة«.
وأضاف رئيس الفاف السابق :«لدينا طموح كبير على مستوى االحتاد العربي، من 

أجل برمجة بطولة كبيرة وتضم أكبر املنتخبات العربية تكون على شاكلة كاس القارات 
أو املونديال، لكن ستكون هناك شروط، خاصة وأننا نريد تواجد كل جنوم املنتخبات، 

وليس اللعب بالتشكيلة الثانية«.
ومتنى الرجل الثاني يف االحتاد العربي، أن حتدث تغييرات على برنامج تواريخ الفيفا، 

عندما قال :« نتمنى حدوث تغييرات على مستوى جدول املنافسات الدولية، من أجل 
مباشرة أولى اخلطوات، وهذا املشروع ضمن ورقة عمل اإلحتاد العربي إن شاء اهلل«.

محمد روراوة )نائب رئيس االتحاد العربي(:

ندرس إقامة بطولة عربية 
علـى شاكلـة كأس القـارات

تعرض الدولي اجلزائري آدم أوناس، ملُعاملة ُمهينة من طرف جماهير ناديه نيس، 
سهرة أول أمس اجلمعة، خالل مواجهة براست وإسُتبدل اجلناح الطائر، حتت 

صافرات اإلستهجان، وهذا رغم أنه متكن من تسجيل هدف وتقدمي متريرة حاسمة 
يف املُباراة وحمل أنصار العقبان، جنم اخلضر، مسؤولية التعثر اجلديد لفريقهم، وهذا 
رغم أنه كان فعاال هذه املرة وإنتقد ُمشجعو فريق اجلنوب، صاحب القدم الُيسرى 

السحرية، بسبب سعيه دائما للُمراوغة وتضييعه للكثير من الُكرات بطريقة ساذجة.

تعرض لصافرات االستهجان

أونــاس غيــر مرتـاح 
فـــــي نيــــس

شرح املدير الرياضي إلميبولي، بييترو أكاردي، الطريقة التي متكن بها الدولي 
اجلزائري إسماعيل بن ناصر من فرض نفسه مع امليالن وصّرح قائال ملوقع “توتو 

ميركاتو ويب« :«حمل قميص امليالن، يضعك حتت ضغط كبير، ولكن 
إسماعيل متكن من جتاوز هذه املرحلة«.وواصل :«هو العب مجتهد، وأثبت بأنه 
قادر على فرض نفسه، وهو ما جنح يف حتقيقه هذا املوسم«. وأردف :«إنه ُيظهر يف 

كل ُمباراة، بأنه ميتلك املؤهالت الالزمة من أجل التألق مع فريق كبير«.

بعد اندماجه في ميالن

الثنـــاء يتهاطـــــل 
علــى بــن ناصـــر

سجل هدفا رائعا

بــن دبكــة يواصـل 
فاعليته مع الفتــح

أبدى اجلزائري سفيان بن دبكة، جنم الفتح، سعادته بالتسجيل والفوز 
على مضيفه أهلي جدة )0-1(، على ملعب اجلوهرة املشعة، ضمن 

اجلولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفني وقال بن دبكة، يف 
تصريحات تلفزيونية: "احلمد هلل، ثالث نقاط ثمينة وفوز من ذهب لنا، 
سيمنحنا احلافز الكبير ملا هو قادم بالدوري هذا املوسم".وواصل: "كنا 
نعلم مدى صعوبة مهمتنا ضد األهلي، على أرضه وبني جماهيره، 

ورغم غياباتنا لكن الالعبني قدموا ما عليهم وأكثر.. كانت عزميتنا أكبر 
اليوم، وكنا على قلب رجل واحد، وهذه نقطة قوة الفريق الفتحاوي".
وأضاف صاحب هدف الفوز: "قاتلنا من أجل تعويض النقاط التي 

خسرناها باجلوالت املاضية، وجنحنا يف احلد من خطورة جنوم األهلي".

على سبيل اإلعارة

نوفـــل خاســــف 
رسميـا فـي بـوردو

أعلن نادي بوردو الفرنسي، تعاقده مع الالعب اجلزائري نوفل 
خاسف، مدافع نصر حسني داي، على سبيل اإلعارة وقال املوقع 

الرسمي لبوردو، إن اإلعارة حتى نهاية املوسم اجلاري، مع خيار الشراء 
وسينتقل خاسف )22 عاما( للمشاركة رفقة الفريق الرديف لبوردو، 

الناشط يف الدرجة الثالثة الوطنية الفرنسية، والذي يقوده الثالثي، مانو 
جوديسيللي، وماتيو تشاملي، وياروسالف بالسيل وبدأ خاسف مسيرته 
مع نصر حسني داي، حيث شارك برفقته يف 60 مباراة، سجل خاللها 

6 أهداف، وقدم 7 متريرات حاسمة وعلى الصعيد الدولي، شارك 
خاسف يف مباراتني رفقة املنتخب اجلزائري، ألقل من 21 سنة، إلى 

جانب 6 مباريات مع منتخب حتت 23 عاما...يذكر أن خاسف أجرى 
الفحوصات الطبية يف بوردو، قبل أن يوقع بشكل رسمي عقد انتقاله 

للنادي الفرنسي.

عبد الحق بن شيخة:

 فريقـي جاهـز للعب 
مبـاراة كـل 3 أيـام 

أكد عبد احلق بن شيخة مدرب نادي 
مولودية وجدة، أنه يقف يف صف انتظام 
أجندة مباريات الدوري املغربي دون أي 

توقف.
وحتدث بن شيخة يف تصريح إذاعي عن 
كثرة اإلصابات، فقال: »تكررت هذه 

الظاهرة السلبية لألسف، ألسباب عدة، 
منها اإليقاع املتقطع للمباريات، وكذلك 
عدم اهتمام الالعبني بأنفسهم جيدا، 

وغيرها من األشياء«.
وتابع: »بالنسبة لي أفضل لو جتري 

املباريات كل 3 أيام؛ ألن هذا يسهم يف ارتفاع اإليقاع، وحتسن جودة 
اللعب وكذلك الفرجة«.واستدرك: »إال أننا نلمس أن عددا من 

الالعبني إما أنهم يتفادوا بعض التنقالت املرهقة، أو يبحثون عن أعذار 
لعدم اللعب وال أجد أي تفسير مقنع لذلك«.

وأكمل بن شيخة: »أنا سعيد جدا بفريقي ونتائجه، وأطمح للمزيد، 
كما أراهن على إياب أفضل شريطة التحلي بالتواضع، وإبقاء أقدامنا 

على األرض، دون غرور«.

في عيد ميالده

الكاف لم تنس محرز
هنأت “الكاف« النجم الدولي اجلزائري “رياض محرز« بعيد ميالده ال29 
كما وصفته بالظاهرة يف اعتراف صريح من أعلى هيئة كروية يف القارة السمراء 
احلساب الرسمي لإلحتاد االفريقي لكرة القدم على موقع التواصل االجتماعي 

“تويتر« نشر فيديو لهدف محرز التاريخي ضد نيجيريا وأُرفق الفيديو 
بعبارة:«عيد ميالد سعيد للظاهرة اجلزائرية “رياض محرز«، لقد قاد املنتخب 

الوطني اجلزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية يف تاريخه مبصر«.
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قبل رحلة لندن
ليفاندوفسكي ينقذ بايرن من فخ بادربورن

ق.ر

الثالثاء  اإلسباني  برشلونة  الستضافة  استعداده  نابولي  أكد 
ثمينا  فوزا  محققا  بريشيا  مضيفه  على  الطاولة  قلب  بعدما  املقبل 
افتتاح  يف  اجلمعة  مؤقتا،  السادس  املركز  الى  االرتقاء  خوله   2-1
بريشيا بهدف  وتقدم  ايطاليا  بطولة  والعشرين من  املرحلة اخلامسة 
الفنزويلي جون شانسيلور )26(، ورد نابولي بثنائية القائد لورنتسو 
إينسيني )49 من ركلة جزاء( واإلسباني فابيان رويز )54(. وهو 
الفوز الرابع لنابولي يف مبارياته اخلمس األخيرة والعاشر هذا املوسم 
فرفع رصيده إلى 36 نقطة وارتقى الى املركز السادس مؤقتا، فيما 
نابولي  وواجه  نقطة   16 برصيد  االخير  قبل  املركز  بريشيا يف  بقي 
ألصحاب  القوي  االندفاع  أمام  األول  الشوط  يف  كثيرة  صعوبات 
قرر مدربه جينارو غاتوزو  أكثر من العب أساسي  األرض وغياب 
اراحة بعضهم واالبقاء على البعض االخر على دكة البدالء ترقبا 
ملسابقة  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  الثالثاء يف  برشلونة  الستضافة 
وجنح يف  الثاني  الشوط  يف  نابولي  أداء  وحتسن  أوروبا  أبطال  دوري 
أكبر  بغلة  فائزا  اخلروج  بامكانه  وكان  مضيفه  على  الطاولة  قلب 
قوية  رأسية  بضربة  شانسيلور  عبر  بالتسجيل  البادئ  بريشيا  وكان 

من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها ساندرو تونالي )26(. 
وضغط نابولي مطلع الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء اثر ملسة 
يد على املدافع التشيكي أليس ماتيو اثر متريرة عرضية داخل املنطقة 
من إينسيني مت التأكد منها باللجوء الى تقنية املساعدة بالفيديو »يف 
آيه آر«، فانبرى لها اينسيني بالذات ولعبها زاحفة على ميني احلارس 
إلينسينيي  اخلامس  الهدف  وهو   .)49( يورونن  ييسي  الفنلندي 
لنابولي  التقدم  رويز  فابيان  االسباني  ومنح  الدوري  املوسم يف  هذا 
بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج املنطقة أسكنها الزاوية اليمنى 
ذاته  املكان  يفعلها من  رويز  وكاد   .)54( يورونن  للحارس  البعيدة 
وبالطريقة ذاتها بيد ان احلارس كان يقظا له هذه املرة وابعدها الى 
ركنية )59(. وسجل مرتنز هدفا الغاه احلكم بداعي التسلل )63( 
وحرمه بالتالي من معادلة الرقم القياسي يف عدد االهداف املسجلة 
مع النادي اجلنوبي والذي يحلمه السلوفاكي ماريك هامسيك )121 
اودينيزي،  مع  بولونيا  بلقاءات  السبت  املرحلة  وتستكمل  هدفا(. 
اليوم  املرحلة  وتختتم  ميالن  مع  وفيورنتينا  يوفنتوس،  مع  وسبال 
األحد بلقاءات جنوى مع التسيو، واتاالنتا مع ساسوولو، وفيرونا 
مع كالياري، وتورينو مع بارما، وروما مع ليتشي، وانتر ميالن مع 

سمبدوريا.

التعادل  فخ  من  املتصدر  ميونيخ  بايرن  فريقه  ليفادوفسكي  روبرت  البولندي  أنقذ 
أمام ضيفه بادربورن صاحب املركز األخير وقاده إلى فوز صعب 2-3 يف افتتاح املرحلة 
الثالثة والعشرين من الدوري األملاني وتقدم النادي البافاري مرتني عبر سيرج غنابري 
)25( وليفاندوفسكي )70(، ورد بادربورن مرتني أيضا بواسطة دينيس سيربيني )44( 
أرينا«  انتزاع نقطة غالية من ملعب »أليانز  إلى  وسفن ميتشيل )75( وكان يف طريقه 
لكن ليفاندوفسكي حرمه من ذلك وسجل هدف الفوز قبل دقيقتني من النهاية وعزز 
ليفاندوفسكي موقعه يف صدارة الئحة الهدافني برصيد 25 هدفا بفارق خمسة أهداف 
عن مطارده املباشر مهاجم اليبزيغ تيمو فيرنر، وجنَّب فريقه اإلحراج قبل رحلته إلى 
إنكلترا ملواجهة تشلسي الثالثاء مبلعب »ستامفورد بريدج« يف ذهاب الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا وعزز الفريق البافاري صدارته برصيد 49 نقطة بفارق أربع نقاط عن 
السادس، يف حني جتمد رصيد  السبت على شالكه  الذي يحل ضيفا  الثاني  اليبزيغ 
بادربورن عند 16 نقطة وهي املرة الثانية التي يجد بايرن ميونيخ صعوبة يف التعامل مع 
 3-2 أرض خصمه  على  الذهاب  مباراة  النتيجة يف  نفس  إذ حقق  الترتيب،  متذيل 
أكثر من العب  نقطة من ضيفه، لكن غياب   30 بعد  املباراة وهو على  بايرن  ودخل 
السيما يف خط الدفاع اثر على اداء فريق هانزي فليك وبدا واضحا افتقاد بايرن للثنائي 
اهتزاز شباكه من  إلى  الدفاع، ما ادى  بافار يف خط  والفرنسي بنجامان  بواتنغ  جيروم 
فرصتني من كرتني مرتدتني وتأخر بايرن حتى الدقيقة 18 لتهديد مرمى بادربورن عندما 
مرر االسباني الفارو ارديوسوال املعار من ريال مدريد كرة عرضية تابعها ليفاندوفسكي 
برأسه بجوار املرمى وافتتح بايرن ميونيخ يف الدقيقة 25 عبر غنابري عندما وصلته الكرة 
من الفرنسي كورنتان توليسو فانسل بني املدافعني داخل منطقة اجلزاء وسدد كرة خادعة 
على يسار احلارس ليوبولد تسينغيرلي وعرف ليفاندوفسكي أخيرا طريقه إلى املرمى بعد 
مجهود فردي من غنابري الذي توغل بالكرة إلى عمق املنطقة ومررها خلفيه للبولندي 
فسددها من مسافة قريبة مباشرة يف املرمى )70(. واحتاج بادربون إلى خمس دقائق 
فقط الدراك التعادل بعدما سجل البديل ميتشيل الهدف الثاني لفريقه مستفيدا من 
كرة مرتدة من نوير بعد تصديه لتسديدة البديل االخر دينيس ياسترزميبسكي )75(. 
بعد  الفوز،  وليفاندوفسكي مجددا، وساهما يف تسجيل هدف  الثنائي غنابري  وتألق 
بيمناه  تابعها  الذي  للثاني  باملقاس  عرضية  كرة  ومرر  اليسرى  اجلهة  من  األول  توغل 

داخل املرمى اخلالي )88(.

le 10 sport على ذمة موقع
عقوبة السيتي تجدد اهتمام برشلونة ببرناردو سيلفا

برشلونة  اهتمام  عن  صحفي،  تقرير  كشف 
مانشستر  جنم  سيلفا،  برناردو  البرتغالي  بضم 
سيتي وتعرض مانشستر سيتي لعقوبة من اليويفا، 
موسمني  ملدة  األوروبية  البطوالت  من  باستبعاده 
وأبرز  النظيف  املالي  اللعب  لقواعد  خرقه  بعد 
سعي برشلونة  حول  موقع le10sport التقارير 
لضم برناردو سيلفا، مستغال األنباء التي تتحدث 
العقوبة  بعد  السيتي  جنوم  رحيل  احتمالية  عن 

األخيرة ويخطط برشلونة الستغالل أزمة مانشستر سيتي من أجل الضغط على برناردو 
املرة  هي  هذه  تعد  وال  نو  كامب  إلى  واالنتقال  االحتاد،  ملعب  عن  بالرحيل  وإقناعه 
يرفض  كان  سيتي  مانشستر  لكن  البرتغالي،  بالنجم  برشلونة  فيها  يهتم  التي  األولى 
جميع محاوالت املساس به وبعدما أكد بيب غوارديوال يف وقٍت سابق استمراره يف قيادة 
مانشستر سيتي، حتى لو هبط لدوري الدرجة الثانية، فإن موافقته على رحيل برناردو 

سيلفا تبدو أمرا صعبا.

لقيادة البي.أس.جي
سيموني إنزاغي مرشح جديد لخالفة توخيل

كشف تقرير صحفي فرنسي، أمس السبت، 
توخيل  توماس  األملاني  خلالفة  جديد  مرشح  عن 
حديقة  يف  جيرمان،  سان  لباريس  الفني  املدير 
أن  التقارير،  من  العديد  زعمت  أن  وسبق  األمراء 
مصير توخيل يرتبط بقوة بنتائج باريس سان جيرمان 
»ليكيب«،  لصحيفة  ووفًقا  أوروبا  أبطال  دوري  يف 
اإليطالي،  التسيو  مدرب  إنزاغي  سيموني  فإن 
احملتملني خلالفة  املدربني  لقائمة  املنضمني  آخر  هو 
توخيل وأشارت إلى أن إنزاغي يحظى بتقدير كبير 
من جانب ليوناردو املدير الرياضي لباريس، بسبب 
الدوري  رفقة التسيو يف  يقدمه  الذي  العمل اجليد 
اإليطالي هذا املوسم وأوضحت الصحيفة الفرنسية 
دون  أيام،  بضعة  قبل  بإنزاغي  التقى  ليوناردو  أن 
الكشف عن تفاصيل اللقاء...يذكر أن سان جيرمان خسر أمام بوروسيا دورمتوند بنتيجة 

2-1، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 

أن  اإلجنليزي  تشلسي  نادي  أعلن 
العب خط وسطه الدولي الفرنسي نغولو 
ثالثة  ملدة  املالعب  عن  سيغيب  كانتي 
أسابيع بعد تعرضه إلصابة عضلية خالل 
املرحلة  يف  يونايتد  مانشستر  ضد  املباراة 
احمللي  الدوري  من  والعشرين  السادسة 
وخرج كانتي من أرض ملعب ستامفورد 
بريدج بعد 12 دقيقة فقط من املبارة التي 
خسر فيها البلوز صفر2- وال يتوقع مدرب 
تشلسي فرانك المبارد عودة العبه الدولي 
الفرنسي قبل شهر مارس القادم. وقال يف 
الئقا  ليس  »نغولو  للصحافيني  تصريح 
بدنيا، هو يعاني من إصابة يف العضالت، 
مثل تلك التي أصيب بها أمام أرسنال، 
أو  أسابيع  ثالثة  خالل  العودة  أمل  على 
ما يقارب ذلك«.وهي ضربة قاسية لفريق 
يف  حاسمة  تعتبر  مرحلة  يف  تشلسي 
مواجهته  أن  السيما  اإلجنليزي،  الدوري 
املقبلة السبت ستكون ضد جاره اللندني 

الرابع،  املركز  على  املباشر  منافسه  توتنهام 
قبل استضافة بايرن ميونيخ األملاني الثالثاء 
يف ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال 
برصيد  الرابع  املركز  تشلسي  ويحتل  أوروبا 
41 نقطة بفارق نقطة واحدة عن توتنهام، 
وهما يتنافسان على احدى البطاقات األربع 
املؤهلة إلى دوري األبطال يف املوسم املقبل 
ويواجه تشلسي استحقاقا محليا اخر بدون 
الدور  يف  ليفربول  يواجه  حيث  العبه، 
يف  اإلنكليزي  االحتاد  كأس  من  اخلامس 
الثالث من مارس وسبق لالعب البالغ من 
اصابات  لعدة  تعرض  أن  عاما   28 العمر 
 16 يف  فقط  شارك  وبسببها  املوسم  هذا 
ويبدو  املمتاز  الدوري  يف  كأساسي  مباراة 
سيكون  لالمبارد  بالنسبة  كانتي  بديل  أن 
تشيك  لوفتوس  إنكلترا  منتخب  العب 
أخيل  وتر  اصابة يف  من  عاما(العائد   24(
يف أفريل من العام املاضي، ومن املرجح أن 

تشلسي  بدالء  مقاعد  على  الالعب  يظهر 
المبارد  وقال  المبارد  عهد  يف  مرة  ألول 
ليس  هو  الفريق،  تشكيلة  يف  »روبن 
شيء  للفريق  عودته  لكن  ليبدأ،  جاهزا 
ممتاز«....من جهة أخرى سيرتدي املدافع 
واقيا  قناعا  كريستنسن  أندرياس  الدمناركي 
يونايتد  أنفه ضد  كسر  بعدما  توتنهام  ضد 
أندرياس  »سيرتدي  المبارد  وقال  ايضا 
القناع ألن أنفه مكسور، وهو تدرب عليه، 
وإن  التشكيلة،  يف  متاحا  سيكون  فهو  لذا 
املصابني  قائمة  القناع«.وتضم  يرتدي  كان 
يعاني  الذي  أبراهام  تامي  تشلسي  يف 
خالل  لها  تعرض  الكاحل  يف  إصابة  من 
وقال  املاضي  الشهر  أرسنال يف  املباراة ضد 
اليومني  خالل  تامي  تدرب  »لقد  المبارد 
استعاد  األرجح  على  وهو  األخيرين، 
حوالي 70 يف املئة كونه لم يتدرب مؤخرا 
عدم  على  المبارد  أصر  اخر،  جانب  من 
بشأن  الفريق  إدارة  مجلس  مع  توتر  وجود 

قرار استبعاده حارس املرمى اإلسباني كيبا 
احلارس  استبعد  المبارد  وكان  أريساباالغا 
البطولة  يف  األخيرتني  مباراتيه  يف  الدولي 
اآلونة  يف  مستواه  تراجع  بسبب  احمللية 
األخيرة مفضال عليه املخضرم األرجنتيني 

ويلفريدو كاباييرو.
يورو  مليون   80 نحو  البلوز  وكلَّف كيبا 
لشرائه من اتلتيك بلباو اإلسباني يف أوت 
الفريق  إدارة  أن  إلى  تقارير  واشارت   2018
غير راضية عن استبعاد كيبا، لكن المبار 
رد على ذلك بالقول »بالتأكيد ال. هذا فقط 
مللء الكثير من العناوين الرئيسية للناس«. 
واضاف »أنا متعاون متاما مع جميع أعضاء 
النادي ومجلس اإلدارة، ألننا جميعا نريد 
األفضل. وأنا أتقاضى راتبا التخاذ قرارات  
لذلك يجب علي أن أضع يف االعتبار مركز 
حراسة املرمى. لقد تغير مؤخرا، لكن هذا 

ليس شيئا نهائيا«.

المبارد في ورطة

اإلصابة تبعد كانتي عن تشلسي ثالثة أسابيع

بقلب الطاولة على بريشيا

نابولي يؤكد 
استعداده لبرشلونة
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أخبار العالم

إدلب

 أردوغان وبوتين يتفقان على تكثيف التشاور 

وكاالت 

فالدميير  الروسي  الرئيس  اتفق 
طيب  رجب  التركي  ونظيره  بوتني 
هاتفي  اتصال  -خالل  أردوغان 
التشاور  تكثيف  على   - بينهما  جرى 
للتوصل لوقف إطالق النار يف محافظة 
بيان  به  أفاد  ما  وفق  السورية،  إدلب 

للكرملني.
استمرار  ضرورة  الطرفان  أكد  كما 
الروس  العسكريني  بني  االتصاالت 
حدة  خلفض  مكثف  بشكل  واألتراك 
نظيره  التركي  الرئيس  وحض  التوتر. 
النظام  قوات  »كبح«  على  الروسي 
يف  روسي  بدعم  هجوما  تشن  التي 
تنتهي  أن  »ضرورة  مؤكدا  احملافظة، 
للرئاسة  بيان  األزمة اإلنسانية«، وفق 
لنظيره  التركي  الرئيس  وقال  التركية. 
الروسي إن احلل يكمن يف العودة إلى 

 2018 العام  يف  املوقع  سوتشي  اتفاق 
مراقبة  نقاط  إقامة  لتركيا  أتاح  الذي 
أي  ردع  بهدف  إدلب  يف  عسكرية 

هجوم للنظام السوري على املنطقة.
خالل  بوتني  أعرب  جهته،  من 
إزاء  البالغ«  »قلقه  عن  االتصال 
يف  لإلرهابيني«  العدوانية  »األعمال 
بوتني،  مع  االتصال  وقبيل  إدلب. 
الرئيس  مع  هاتفيا  أردوغان  تباحث 
واملستشارة  ماكرون  إميانويل  الفرنسي 
الوضع  بشأن  ميركل،  أجنيال  األملانية 
يف إدلب ودعاهما إلى »اتخاذ خطوات 
ملموسة من أجل منع كارثة إنسانية«، 
أكد  كما  التركية.  الرئاسة  بحسب 
الهجمات  وقف  ضرورة  أردوغان 
واجلهات  السوري  النظام  يشنها  التي 

الداعمة له.
األمني  دعا  آخر،  صعيد  على 
غوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام 

إدلب  النار فورا يف  اليوم لوقف إطالق 
السيطرة  ميكن  ال  تصعيد  »لتجنب 
مؤمتر  خالل  غوتيريش  وقال  عليه«. 
الكابوس  »هذا  نيويورك  يف  صحفي 
الشعب  ملعاناة  البشر  صنعه  الذي 
يتوقف..  أن  يجب  املطولة  السوري 
وأضاف  اآلن«.  يتوقف  أن  يجب 
شهدنا  التصعيد  خفض  اتفاق  »رغم 
أعماال قتالية خطيرة من قبل احلكومة 
روسية..  بغارات  مدعومة  السورية 
األكثر  املناطق  من  تقترب  العمليات 
حماية  جتاهل  بالسكان مع  اكتظاظا 

املدنيني«.
وأكد غوتيريش أن ال حل عسكريا 
لألزمة السورية، منوها إلى أن أكثر من 
مناطق  من  نزحوا  مدني  ألف   900
القتال أغلبهم نساء وأطفال، وأن نحو 
يحتاجون  سوري  ألف  و800  مليونني 

اآلن إلى مساعدات إنسانية.

أعلنت الصني فجر السبت بيانات جديدة عن تفشي فيروس 
الفيروس  يواصل  حني  يف  بها،  تسبب  التي  والوفيات  كورونا 
القاتل الظهور يف مختلف أنحاء العالم، مما أثار قلق منظمة الصحة 

العاملية.
وأوضحت جلنة الصحة الوطنية الصينية فجر السبت أنه مت 
تسجيل 109 حاالت وفاة جديدة جراء فيروس كورونا املستجد، 
مما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 2345. ومت 
اإلبالغ عن 397 إصابة جديدة يف جميع أرجاء البالد، مما يجعل 

العدد اإلجمالي لإلصابات يصل إلى نحو 76 ألف حالة.
تسجيل  السبت  فجر  اجلنوبية  كوريا  أعلنت  جانبها،  ومن 
142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يرفع إجمالي عدد 
عن  كما جرى اإلبالغ  حالة.   346 إلى  البالد  يف  اإلصابات 
إلى  الفيروس  جراء  قضوا  الذين  عدد  ليصل  جديدة  وفاة  حالة 

اثنني يف كوريا اجلنوبية.
مسن  وفاة  اجلمعة  الصحية  السلطات  أعلنت  إيطاليا،  ويف 
إيطالي جراء إصابته بفيروس كورونا املستجد، ليكون أول أوروبي 
يلقى حتفه بهذا الفيروس، وذلك بعد ساعات على إغالق 10 
الصحة  وزير  وأعلن  أخرى.  إصابات  بوجود  لالشتباه  بلدات 
عاما   78 البالغ  تريفيزان  أدريانو  وفاة  سبيرانسا  روبرتو  اإليطالي 
يف املستشفى، بعد أن كانت قد تأكدت إصابته سابقا بفيروس 

كورونا.
البالد  فينيتو يف شمال  املتقاعد من منطقة  العامل  وأدريانو 
واحد من شخصني مصابني يف املنطقة، يف حني جرى اكتشاف 
15 إصابة أخرى يف منطقة لومبارديا اتخذت السلطات إجراءات 
فورية لعزلها. وقالت السلطات يف بيان صحفي إن خمسة أطباء 
لومبارديا  بالفيروس يف  أصيبوا  آخرين  أشخاص   10 إلى  إضافة 
بعد االختالط يف احلانة نفسها وضمن حلقة األصدقاء ذاتها، 

إضافة إلى وجود إصابتني يف فينيتو.
املناطق  منازلهم يف  ألف شخص مالزمة   500  وُطلب من 
األنشطة  جميع  أُلغيت  بينما  اإلصابات،  شهدت  التي 

والتجمعات يف األماكن العامة. 
سكاليتسكا  زوريانا  الصحة  وزيرة  التحقت  أوكرانيا،  ويف 
 14 الذين يخضعون حلجر صحي ملدة  اليوم بعدد من مواطنيها 
يوما عقب إجالئهم من الصني، وذلك يف إشارة تضامن رمزية. 
إنها  وقالت  فيسبوك،  على  حسابها  سيلفي يف  الوزيرة  ونشرت 
نويف  ببلدة  صحية  مبنشأة  غرفة  يف  الصحي  للحجر  ستخضع 
الهاتف  عبر  واجباتها  ستؤدي  وإنها  البالد(  )وسط  ساجناري 

وسكايب.
أما يف إيران فقد تويف أربعة أشخاص من أصل 13 شخصا 
تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا. وأدى تسجيل حاالت وفيات 
وإصابات يف إيران التخاذ الدول املجاورة لها إجراءات احترازية 
اإليرانيني  دخول  العراق  منع  وقد  إليها.  العدوى  انتقال  ملنع 
أراضيه، ومنع مواطنيه من زيارة هذا البلد إلى حني إشعار آخر.
إيران،  إلى  رحالتها  الكويتية  اجلوية  اخلطوط  وعلقت 
إيران، ونصحت  وإلى  الكويت نقل األفراد من  وأوقفت موانئ 
وزارة الصحة املواطنني بعدم السفر إلى مدينة قم اإليرانية. ويف 
تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين كوجة إنه تباحث هاتفيا مع 
نظيره اإليراني سعيد منكي حول ملف ظهور الفيروس يف إيران.

وكاالت 

2345  وفاة بالصين 

كورونا يمتد آلسيا وأوروبا والشرق األوسط

فرنسا
محاكمة شيخ يخرب عجالت سيارات المحجبات

رجل  بطلها  غريبة  قضية  الفرنسية  ستراسبورغ  يف  محكمة  تشهد 
فرنسي يبلغ من العمر 73 عاما، تورط يف تخريب عجالت سيارات فتيات 

مسلمات محجبات.
وذكر موقع ميديابارت الفرنسي أن الرجل اعترف للمحققني بأنه كان 
يكتب على السيارات بعد تخريب عجالتها عبارة »ال حجاب«. وبحسب 
تهمة  بيير«  »جون  إلى  وجهت  ستراسبورغ  محكمة  فإن  الفرنسي،  املوقع 
يبدأ االستماع  أن  وينتظر  الديني.  تخريب ممتلكات على أساس االنتماء 
إضراب  بسبب  قضيته  أجلت  أن  بعد  القادم  جوان  من  الثاني  يف  إليه 

احملامني.
فسيحكم  بيير  جون  حق  يف  التهمة  ثبتت  إذا  إنه  ميديابارت  ويقول 
عليه بالسجن ثالث سنوات، مع غرامة قدرها 45 ألف يورو. وكان ميكن 
للقضية أن متر من دون أن ينتبه إليها أحد لوال الضجة التي أحدثها بيان 
أصدره التجمع ضد اإلسالموفوبيا يف فرنسا حول الواقعة قبل أيام، حيث 

اتهمه ميينيون بفبركة القصة.
عندما   2017 عام  إلى  يعود  احلكاية  أصل  أن  إلى  ميديابارت  وأشار 
تقدمت فتاتان مسلمتان محجبتان بشكوى للشرطة تفيد بتعرض عجالت 
سياراتهما للتخريب مع كتابة عبارة »ال حجاب«. لكن التحقيق وقتها لم 
لوحة  رقم  املراقبة  كاميرات  تكشف  لم  حيث  املعتدي،  إيقاف  يف  ينجح 

سيارته.
عامان بعد ذلك، تكررت احلادثة مع سيدة أخرى ويف املنطقة نفسها، 
لكن هذه املرة أظهرت الكاميرات بشكل واضح معالم وجه املتهم، الذي 

ألقي عليه القبض يوم 14 أوت 2019، فاعترف مبا قام به.
ق.د

أفغانستان 
الرئيس يأمر بوقف العمليات ضد طالبان

العمليات  بوقف  تعليمات  غني،  أشرف  األفغاني  الرئيس  أصدر 
العسكرية ضد حركة »طالبان«، يف إطار اتفاق السالم بني الواليات املتحدة 

األمريكية واحلركة. 
البالد  العنف يف عموم  بقرار خفض  السبت،  بيان  ورحب غني، يف 
اعتباًرا من منتصف الليلة املاضية، مبوجب االتفاق املذكور، ومتنى أن يؤدي 
ذلك إلى بدء وقف إطالق النار. وقال الرئيس إنه أمر القوات األمنية بوقف 
املنظمات  العمليات ضد  استمرار  مع  أسبوع،  ملدة  طالبان  العمليات ضد 
اإلرهابية. وأشار إلى أن توقيع اتفاق السالم بني الواليات املتحدة وطالبان، 

سيزيل العوائق أمام بدء احلوار األفغاني.
ومبوجب االتفاق الذي مت التوصل إليه بني واشنطن وطالبان قبل أيام، 
تخّفض احلركة العنف اعتبارا من 22 فبراير/شباط اجلاري وملدة 7 أيام، 
املتحدة  الواليات  تفرج  أن  املنتظر  ومن  كبير.  بشكل  هجماتها  وتقلص 
واحلكومة األفغانية عن 5 آالف عنصر من طالبان محتجزين لديها، فيما 
تطلق األخيرة سراح ألِف رهينة. ومن املنتظر أن تنطلق »مباحثات احلوار« 

بني األطراف األفغانية بعد استكمال اإلجراءات املتعلقة بالسجناء.
مكان  بخصوص  قرارا  بعد،  طالبان  أو  األفغانية  احلكومة  تتخذ  ولم 
ألفغانستان،  الداخلية  املشاكل  ستتناول  التي  املباحثات  تلك  إجراء 
والطلبات املتبادلة للجانبني. وتشهد أفغانستان، منذ الغزو األمريكي عام 
بقيادة  والدولية  احلكومية  والقوات  جهة  من  طالبان  بني  صراعا   ،2001

واشنطن من جهة أخرى؛ ما تسبب يف سقوط آالف الضحايا املدنيني.
وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل 
منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ يف 119 وحدة أخرى، وفق تقرير مكتب 

الواليات املتحدة إلعادة إعمار أفغانستان.
وكاالت

مهاتير محمد:
 أحزاب االئتالف تركت لي حرية تحديد 

موعد  استقالتي
قال رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد، السبت، إن أحزاب االئتالف 

يف احلكومة تركوا له حرية حتديد موعد استقالته من منصبه.
أن  بوتراجايا،  اإلدارية  العاصمة  صحفي  مؤمتر  يف  مهاتير  وأوضح 
قرار حتديد موعد استقالتي من منصبي  أن يكون  اتفقت على  »األحزاب 
عائدا لي«. وأكد أنه سيغادر منصبه بعد قمة منتدى التعاون االقتصادي 
املقبل. ويف  نوفمبر  املزمع عقدها يف  »إيبك«،  الهادي  واحمليط  آسيا  لدول 
رئيس  قال   ،  2018 ماي    9 يف  العامة  االنتخابات  يف  فوزه  بعد  خطابه 
الوزراء مهاتير محمد إنه سيترك منصبه ألنور إبراهيم بعد عامني تقريًبا وفًقا 

لقرار االئتالف. 
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 تكنولوجيا

 يمكنك اآلن تحديد مدة مشاهدة طفلك لتيك توك
الفيديو  مشاركة  خدمة  أعلنت 
عن   TikTok توك(  )تيك  القصير 
ألولياء  تسمح  جديدة  ميزة  إطالق 
ميكن  الذي  الزمن،  بتحديد  األمور 
وذلك  التطبيق،  على  قضاؤه  للصغار 
يف  اإلفراط  من  للحد  مسعى  يف 

استخدام التقنية من قبل األطفال.
وقال )كورماك كينان( – رئيس 
أوروبا  منطقة  يف  واألمان  الثقة 
لدى  وإفريقيا  األوسط  والشرق 

 Family األسري(  األمان  )وضع  تدوينة: حتت  يف   – توك(  )تيك 
لألوالد  ميكن  التي  باملدة  التحكم  على  قادرين  الوالدان  سيكون  اجلديد،   Safety Mode
قضاؤها على )تيك توك(. والهدف من ذلك تشجيع الناس على تطوير »عالقة صحية مع تطبيقات 

وخدمات اإلنترنت«.
ملجتمع آمن

وتعد امليزة اجلديدة هذه إحدى املبادرات اجلديدة التي تسعى )تيك توك( إلى إضافتها إلى 
ر  التطبيق. وقد تعاونت الشركة مع بعض من أكثر الشخصيات ُمتاَبعًة إلنشاء مقاطع الفيديو ُتذِكّ
الناس بضرورة االبتعاد عن )تيك توك(. ومتيل مقاطع الفيديو تلك إلى الظهور بعد أن يشاهد املرء 

عددًا من مقاطع الفيديو من دون توقف.
املستخدمني  وجتعل  أمنه،  ملجتمعنا  حتفظ  طرائق  تقدمي  يف  »سنستمر  توك(:  )تيك  وقالت 
يركزون على األشياء املهمة، مبا يف ذلك إنشاء، ومشاركة، والتمتع بإبداع مجتمع )تيك توك(«.

وأوضحت الشركة أن )وضع األمان األسري( سيسمح للمستخدمني أيضًا بتحديد األشخاص 
الذين ميكنهم إرسال رسائل مباشرة إلى أطفالهم، أو إيقاف اخليار ملنع الرسائل بالكلية. وميكن 

للوالدين تقييد نوع احملتوى الذي ميكن لألطفال رؤيته أثناء استخدام التطبيق. 

تعرف على كيفية إرسال كتاب كهدية في غوغل بالي
عندما متنح هدية من متجر غوغل 
أحد  أو  صديقك  متنح  فإنك  بالي، 
على  القدرة  زميلك  أو  أسرتك  أفراد 
االختيار لشراء ما يحبه من املوسيقى 

واألفالم واأللعاب وغير ذلك.
هدايا  بطاقات  شراء  وميكنك 
متجر غوغل بالي من العديد من جتار 
التجزئة الرئيسيني أو عبر اإلنترنت من 
Ga� و أمازون  مثل  التجزئة،   جتار 
اختيار  أيضًا  وميكنك   ،meStop

هدية معينة من املتجر إلرسالها.
التجزئة  جتار  من  العديد  يبيع 
متجر  من  هدايا  بطاقات  الرئيسيني 
كهدية  إرسالها  ميكن  والتي  غوغل 

ميكنك  املتجر،  يف  كرصيد  استخدامها  ميكنه  لشخص 
موقع  على  للعثور  غوغل  بحث  محرك  موقع  استخدام 
الهدايا اخلاصة مبتجر غوغل  بالقرب منك يبيع بطاقات 

بالي.
اإللكترونية  الهدايا  بطاقات  شراء  أيًضا  وميكنك 
البريد  إلى  الهدايا  بطاقة  تصل  وسوف  اإلنترنت،  عبر 
وذلك  تقريبًا،  مباشر  بشكل  للشخص  اإللكتروني 
إذا  ذلك  ومع  تختاره،  الذي  التجزئة  بائع  اعتماًدا على 
كنت ترغب يف إرسال كتاب معني يف متجر غوغل إلى 

شخص ما بداًل من ذلك، فإليك طريقة القيام بذلك.
كيفية إرسال كتاب كهدية من متجر غوغل بالي

• افتح تطبيق متجر املتجر وانقر على خيار الكتب 
باستخدام هاتف أندرويد اخلاص بك.

• ابحث عن الكتاب الذي ترغب يف إرساله وانقر 
فوقه.

• اضغط على النقاط الثالث ثم أيقونة الهدية.
إليه  للمرسل  اإللكتروني  البريد  عنوان  أدخل   •
باإلضافة إلى عنوان بريدك واسمك ورسالتك، ثم انقر 

فوق خيار التالي، واتبع ما يطلب منك. 

سماعة السلكية تتيح لك ترجمة 
أكثر من 33 لغة!

على  الضوء  سنسلط  اليوم  ولكننا 
من  العديد  تقدم  مختلفة  سماعات 
املنافسني،  على  تتغلب  جتعلها  امليزات 
الالسلكية  األذن  سماعات  وهي 

.)Aunu Audio M50(
 Aunu ما الذي يجعل سماعات

Audio M50 مختلفة عن البقية؟
تتميز هذه السماعات بعمر البطارية 
الطويل الذي ال مثيل له، حيث تقدم 
من  ساعات   6 نفسها  السماعات  لك 
التشغيل على شحنة واحدة، وميكن أن 

150 ساعة مع حقيبة  إلى  يصل 
الشحن املرفقة معها، وبذلك تتيح 
لك إعادة شحن السماعات أكثر 
من 25 مرة، وهو ما يوفر لك أكثر من 
150 ساعة من وقت تشغيل املوسيقى. 
 5 املوسيقى  إلى  تستمع  كنت  فإذا 
االعتماد  فيمكنك  اليوم،  يف  ساعات 
على هذه السماعات ملدة 30 يومًا دون 
أطول  وهذا  الشاحن.  لتوصيل  احلاجة 

بكثير من منافسيها الرائدين.
مع  السماعات  هذه  تأتي  كما 
الذي  احلصري   Aunu اللغة  تطبيق 
على  ملساعدتك  معها  إقرانه  مُيكن 

التنقل،  أثناء  لغة   33 أكثر من  ترجمة 
أثناء  أكبر  بسهولة  التنقل  لك  يتيح  مما 

سفرك حول العالم.
عندما تسافر عبر العالم وتستكشف 
مكانًا ال ميكنك التحدث بلغة سكانه، 
يف  السماعات  وضع  سوى  عليك  ما 
يوفر  حيث  التطبيق،  وتشغيل  أذنك، 
التلقائي  االستماع  مع  تفاعلًيا  وضًعا 
والترجمة دون احلاجة إلى الضغط على 
زر امليكروفون. كما يقدم لك ميزة إعادة 
اللغة  تعلم  من  تتمكن  حتى  التشغيل 

أثناء التنقل.
Aunu Au� سماعات  ميزات 

:dio M50
هذه  تدعم  الفوري:  االقتران 
السماعات اتصال بلوتوث 5.0 ومبجرد 
لن  واحدة  ملرة  هاتفك  مع  ُتقرنها  أن 
تخرجها  مرة  إلى ضبطها يف كل  حتتاج 

من حقيبة الشحن.
صوت متوازن: تستخدم سماعات 
التقنيات  أحدث   Aunu M50
صوت  لتقدمي  الصوت  هندسة  يف 
 6mm( على  تعتمد  حيث  متوازن 
لتقدمي   )graphene driver
مستويات صوت واضحة ومتوازنة طول 

الوقت.

دعم تقنية إلغاء الضوضاء: تساعد 
على  املدمجة  الضوضاء  إلغاء  تقنية 
توفير صوت واضح يف أي وقت ويف أي 

مكان.
سماعات  تدعم  املياه:  مقاومة 
املياه  مقاومة  ميزة   Aunu M50
ميكنك  حيث   ،IPX7 لتصنيف  وفقًا 
استخدامها أثناء الركض حتت املطر دون 

قلق.
إلجراء  مزدوجة  ميكروفونات 

املكاملات أثناء التنقل.
اتصال  يدعم  جهاز  أي  مع  تعمل 

البلوتوث.

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير

تطورت سماعات األذن 
الالسلكية كثيرًا خالل 

الفترة األخيرة، كما تتميز 
بالتصميم األنيق، والحجم 

الصغير، باإلضافة إلى عدم 
وجود أي أسالك تتعامل 

معها، مع دعم عدد كبير من 
الميزات، مثل: جودة الصوت 

عالية، وتقنيات عزل 
الضوضاء، ومقاومة المياه، 

وغير ذلك الكثير.
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رشيد شويخ

وأوضح عدد من رجال األعمال ألخبار 
الوطن ،أنهم اشتروا عقارات وبنايات 
ومساحات جتارية ضخمة ،وحتى أرض 
فالحية يف عدد مناملناطق التونسية منذ 
سنوات،خاصة يف تونس العاصمة ،
سوسة و احلمامات ،وذلك قصد استثما
رها وتدعيم االقتصاد التونسي املنهار لفترةم
ا بعد الثورة لكنهم تفاجؤوا بسلسلة غير منت
هية  من اإلجراءات البيروقراطية التي
 اتخذت ضدهم من طرف اإلدارات

 التونسية،وأشار  هؤالءأنهم اشتروا هذه 
األراضي واملباني  عن طريق وكاالت 
عقارية و  من مالكيها  التونسيني ،

وحتصلوا على وثائق إدارية  أولية يف هذا 
اخلصوص، وطلب منهم أن  يتقدموا 

بطلبات احلصول على كامل الوثائق  
  خاصة سند امللكية األصلية  ومت 
مراسلة الوالة التي تقع فيها مبانيهم
واألراضي التي اشتروها  يف إقليم 

اختصاصهم،لكن طالبتهم املودعة منذ 
سنوات بالنسبة  للبعض وشهور للبعض 
اآلخر ،لكنها مازالت فيرفوف مكاتب
 الوالة التونسيني ، هذا رغم أنه 
و مبقتضى املذكرة الصادرة يف

 24 جويلية 2018، مت تفعيل اتفاقية 
االستيطان بني احلكومةالتونسية ونظيرّيها
 اجلزائرية وذلك برفع املطالبة برخصة 
الوالي يف عملية االقتناء أو التفويت
 التي  يقوم بها مواطنو الدولتني على
 العقارات غير  الفالحية.، لكن

 اإلجراءات حسبهم بقيت نفسهم وال 

 يزالون مجبرين  على املرور لدى الوالة 
،وأكدوا أنهم عند  استفسارهم عن سير 
ملفاتهم  لدى  املصالح اإلدارية
 املذكورة ،ال يتلقون  ردود مقنعة
 ويطلب منهم الرجوع يف تاريخ آخر.
لكن ما استغرب منه  رجال األعمال 
ومالك العقارات اجلزائريني يف اجلارة 
الشرقية ،هو أن نظرائهم األوربيني من 
فرنسيني وإيطاليني وأملان،تتم تسوية
 وضعيتهم  اإلدارية  فور شرائهم

 للمباني والعقارات ،كما أن عددا من
 اجلزائريني الذين اشتروا عقارات من 

فرنسيني وأملان فيتونس مت تسوية
 وضعيتهم  بسرعة البرق،عكس ما

 يتعرضون له هم .وشدد رجال األعمال 
على ضرورة تفعيل  االتفاقيات الثنائية بني ال
بلدين والتي  تسمح ملوطني البلدين 

بامتالك قطع أراض وعقارات دون قيود ،
وتسجيلها يف املصالح  اإلدارية بشكل
 عادي  وكأنها معامالت بني 

مواطنني من نفس البلد .وناشد هؤالء
 رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد 
الذي يف حلحلة امللف ،لدفع العالقات 
االقتصادية الثنائية بينالبلدين وخلق

 مناصب شغل للمواطنني التونسيني ،
وكذا املساهمة يف حتريك عجلة 

االقتصاد التونسية  التي أصابه العوز 
منذ ثورة 14 جانفي2011.

هذا ويف املوضوع أكدت مصادر صحفية 
تونسية ألخبار الوطن أن سبب عدم 

استفادة اجلزائريني من التسهيالت التي 
يحظى بها األوروبيينفي التملك ،يرجع 
إلى تطبيق اجلانب التونسي للمعاملة 
باملثل كون احلكومة اجلزائرية مازالت 
تفرض قيود أشدا على التونسيني عند ر

غبتهمفي إمتالك اراضي .

فيما تقدم كل التسهيالت للفرنسيين

جزائريون محرمون من عقود ملكية 
عقاراتهم في تونس

يحتضنها ملعب قرية بني خليفة ببني عمران في األيام القادمة

دورة كروية خيرية لمساعدة الطفل »فيصل حمزة« 
على العالج بتركيا

برمجت  عديد اجلمعيات اخليرية الناشطة ببلدية بني عمران شرق والية بومرداس بالتنسيق مع املجتمع املدني باملنطقة 
وأوضح منظمو املبادرة أن الدور  v.دورة كروية خيرية منأجل جمع التبرعات للطفل »فيصل حمزة« ومتكينه من العالج بتركيا
ة الكروية سيحتضنها ملعب  ايفوهرن الواقع بقرية بني خليفة خالل األيام القادمة، وستعود مداخيلها للطفلحمزة القاطن بالم
نطقة، الذي يعاني من شلل منذ الوالدة، وهو بحاجة ماسة إلى عملية جراحية بتركيا تقدر تكاليفها بــ 140 مليون سنتيم، ل
اسيما وأن اإلمكانيات  املادية للعائلة لم تسمح بتوفير مبلغ العملية، مما اضطر مبواطني املنطقة إلى برمجة الدورة الكروية لج
مع املبلغاملطلوب ومتكني حمزة من االلتحاق بتركيا واالستفادة من العالج. واشترط منظمو الدورة الكروية اخليرية على الراغبي
ن يف املشاركة دفع مبلغ رمزي يقدر بألف دينار على كل مشارك ، ستوجه مباشرة إلىعائلة الطفل املعني وأن يتكون الفريق ال
مشارك من 10 العبني فما فوق ومسير، كما اشترط هؤالء تاريخ 25 فيفري اجلاري كآخر أجل لدفعالقوائم. على أن يحتضن 
امللعب اجلواري لقرية بني خليفة فعاليات الدورة الكروية يف جو أخوي تضامني مع الطفل »فيصل حمزة« وعائلتهالتي تأمل 
وهي املبادرة التي لقيت استحسانا واسعا لدى املواطنني ببلدية بني  من أعماقها بعودة احلياة إلى ساقي فلذة كبدها املشلول. 
عمران وقرية بني خليفة على وجه اخلصوص، حيث أكدوا أن املبادرةتهدف إلى إعادة البسمة لشفاه البراءة وعائلته، وأن مبل
غ ألف دينار يعد بسيطا،  لكنه، وفق قولهم،  قادر على شفاء الطفل ومتكينه منمواصلة حياته بصفة عادية مثل باقي أقرانه.

سميرة مزاري

دعا العديد من رجال األعمال الجزائريين  المالكين لممتلكات عقارية في  عدة مدن تونسية السلطات العليا في البالد ،لضرورة التدخل لدىنظيرتها التونسية من أجل تمكينهم من أوراق الملكية،بعد أن اصطدموا 
بسلسلة من العراقيل البيروقراطية من طرف عدد من الوالة في تونس،عكس التسهيالت الكبيرة التي يتلقها الفرنسيون واأللمان واإليطاليون في هذا المجال ، وعدم تطبيق  السلطات قرار صادر في 

جويلية   2018 يمكن الجزائريين من اقتناء عقارات في تونس بشكل عادي كنظرائهم التونسيين.
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ظهر  1963م،  عام  يف  عقود،  عّدة  وبعد   
الكنديني  العاملني  أيدي  على  املخبري  الدليل 
أثبتا  اللذين  ماكالوك،  وإرنست  تيل  جيمس 
وجود خلّية جذعّية تتوالد ذاتيًا يف نخاع العظم، 
وتستطيع أن تتمايز إلى صفائح دموّية، وكذلك 

إلى كريات دم بيض وُحمر.

فما الذي يعّوله الطب على هذا االكتشاف 
وعلى األبحاث الجارية في مجال الخاليا 

الجذعية؟
يتكّون اجلسم البشري من تريليونات اخلاليا 
وهذه  مخّصبة،  واحدة  بويضة  من  تتولَّد  التي 
باستمرار.  جديدة  بأخرى  ُتسَتبَدل  اخلاليا 
جسمنا  قدرة  تراجعت  بالعمر،  تقّدمنا  وكلما 
تعطيل  ذلك  عن  فينتج  خالياه،  جتديد  على 
املوت.  وأخيرًا  واألمراض،  األعضاء،  عمل 
عميقة  الدائم جذور  بالشباب  البشري  وللحلم 
مثيرة  أمثلة  احللم  هذا  وتغذي  التاريخ.  يف 
أن  تستطيع  بكائنات  الطبيعة  توفرها  للخيال 

يف  أما  تخسرها.  التي  األعضاء  إنتاج  تعيد 
الطب فيعود وصف أول األعمال اجلراحّية التي 
اعتمدت على قدرة األنسجة على التجّدد، إلى 
الهندي  اجلرّاح  وصف  حني  ق.م.   600 عام 
إلصالح  اجللد،  تطعيم  أساليب  ساسروتا 
شحمة اأُلُذن وترميم األنف. أما الفصل األخير 
اكتشاف  مع  بدأ  فقد  الطويلة،  الرحلة  هذه  يف 

اخلاليا اجلذعية.

تعريف الخاليا الجذعّية وأنواعها
ُتعَرّف اخلاليا اجلذعّية، من خالل ميزتني: 
حدود،  بال  نفسها  اخلاليا  إنتاج  على  قدرتها 
وقدرتها على  الذاتي،  بالتجّدد  ُيعَرف  ما  وهذا 
ومتخّصصة،  متباينة  بالغة  أنسجة  إلى  التمايز 

.)potency( وهذا ما ُيعَرف بالقدرة
اخلاليا  تصنيف  يتم  ذلك،  على  وبناًء 
اجلذعية يف تسلسل هرمي ذي طيف واسع من 
توَجد اخلاليا اجلذعّية  الهرم،  القدرة. يف ذروة 
ب  ُتخَصّ حني  تنشأ  التي  القدرة«،  »الكاملة 

هذا  عن  فينتج  املنوي،  باحليوان  البويضات 
خاليا  أنواع  كل  توليد  من  متكينها  التخصيب 
اجلنني  خارج  نسيج  إلى  باإلضافة  اجلسم، 
املقابل،  ويف  الُسّري.  واحلبل  املشيمة  يتضّمن 

حتتفظ اخلاليا
على  مبقدرتها  القدرة«  »املتعّددة  اجلذعّية 
األنسجة  إال  اجلسم،  خاليا  أنواع  كل  إنتاج 
التي هي خارج اجلنني. وأبرز أمثلة على ذلك، 
مكتمل  جنينًا  ُتنتج  التي  اجلذعّية  اخلاليا 

التطور.
من  هو  القدرة  تعّدد  أن  لالهتمام،  واملثير 
أساليب  يف  جندها  أن  ميكن  التي  اخلصائص 
واالنصهار  الذري،  التحويل  مثل  أخرى 
اخللوي، وما استجد أخيرًا، من إعادة البرمجة 
املباشرة للخاليا املتباينة ختاميًا مثل حتّول خاليا 
القدرة،  املتعّددة  تلك  تشبه  خاليا  إلى  اجللد 
القدرة  املتعّددة  اجلذعّية  باخلاليا  أيضًا  املعروفة 

املستَحَثّة.
متتلكة  الذي  الغالب  التأثير  خالل  ومن 

نوبل  جائزة  احلائز  ن  مَتَكّ محّددة،  أربع جينات 
وزمالؤه،  ميناكا  شينيا  الياباني  2012م،  عام 
إلى  فأر ناضج وخاليا بشرية  من حتويل خاليا 
أسلوب  العمل  هذا  عن  ونتج  جذعية.  خاليا 
القدرة،  متعّددة  ذاتية  جذعية  خاليا  إلنتاج 
مع إمكان استخدامها كعناصر عالجية، سواء 
الوراثّية،  يف األمراض االنحاللّية أو األمراض 
من غير احلاجة إلى تعطيل نظام املناعة، الذي 
غير  جذعية  خاليا  استعمال  عند  ضروري  هو 
املذكور  العمل  مّكن  هذا،  على  عالوة  ذاتية. 
آنفًا من إنشاء منصة لنمذجة األمراض، ميكن 

ة. من خالل استعمالها فهم األمراض املعقَدّ
تنخفض  الهرم،  قاعدة  إلى  نهبط  وعندما 
القدرة، مع ازدياد التالزم مع األنسجة احملّددة، 
املتعّددة  اجلذعّية  باخلاليا  اخلاليا  هذه  وُتعَرف 
القدرة، أو اخلاليا اجلذعّية البالغة، التي ُتنتج 
بنسيج  املختصة  اخلاليا  من  مختلفة  أنواعًا 
تنتج  التي  اجلذعّية،  الدم  خاليا  مثل   ، معنَيّ

بدورها جميع أنواع خاليا الدم.

في أوائل القرن العشرين، 
ابتكر العاِلم الروسي- 

األمريكي ألكسندر ماكسيموف 
عبارة “الخلّية الجذعّية« 

)stem cell( لالستخدام 
العلمي، وذلك ضمن عمله على 

ن الدم، حيث  موضوع تكوُّ
افترض أن جميع خاليا الدم 

َتنُتج عن خلية واحدة.

الطب يعّول على الخاليا الجذعّيةلتصبح 
عالج القرن

ابتسام  بوكتير

»دولتشي أند غابانا« تكافح فيروس كورونا على طريقتها
Dolce&Gabba� دا ر  أعلنت 
مع  تعاونها  عن  الفاخرة  اإليطالّية   na
أبرز علماء الفيروسات يف إيطاليا لتمويل 
د راسة تهدف إلى تطوير األبحاث التي 
فيروس  مكافحة  يف  املساعدة  شأنها  من 

كو رونا.
التي  األبحاث،  هذه  تتناول 
مانتوفاني،  ألبرتو  البروفسير،  يرأسها 
 ،Humanitas جامعة  مدير 
هذا  مع  املناعي  اجلهاز  تعامل  أساليب 
بالتهاب  رئوّي.  الفيروس الذي يتسّبب 
إليسا  البروفيسير  من  كل  فيها  ويشا رك 
فيسنزي، والبروفيسير ماسيمو كليمنتي 
واللذين  الفيروسات،  يف  املتخصصني 
كانا أول من استطاع عزل العامل املسبب 

لفيروس سا رس يف إيطاليا.
Dolce&Gab�  وقد نشرت دا ر

الغرض على  بهذا  بيانًا خاصًا   bana
قال  كما  إنستغرام،  موقع  يف  صفحتها 
مصّمما الدا ر الثنائي دومينيكو دولتشي 
واجبنا  بأن من  غابانا: »شعرنا  وستيفانو 
الفيروس،  هذا  محا ربة  يف  املشا ركة 
ولذلك  جمعاء،  البشرّية  يهّدد  الذي 
 Humanitas جامعة  اخترنا 
للتعاون معها بدعم فريق من العلماء عبر 
متويل الد راسات املساعدة على تشخيص 

أفضل وعالج أوسع لهذا الفيروس.
األمر  أن  مد ركون  »نحن  وتابعا: 
يستحّق أن نفعل شيئًا، فكل خطوة إلى 
تكتسب  أن  ممكن  املجال  هذا  يف  األمام 
البحث  دعم  أن  كما  كبيرة.  أهمّية 
العلمي هو واجب أخالقي بالنسبة لنا، 
ونأمل أن تساعد مساهمتنا هذه يف تقدمي 
حلول وعالجات لها الفيروس القاتل«.
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بعدما أعلنت جلنة البوكر العاملية بنسختها العربية قائمتها 
عادت  فيها،  اجلزائر  على حصة  االطمئنان  بعد  و  القصيرة، 
ولم  قرأتها،  رواية كنُت  إلى  التي تسكنني  الكتابة  بي حب 
أرّشحها لتكون ضمن القائمة الّنهائية، ليس لكونها أقل شأًنا 
من األخريات، بل ألني رجحُت مكانها رواية »رباط املُتنبي« 
للمغربي حسن أوريد، وألّن األدب أحيانا حظوظ كما الّدنيا 
خرجت »رباط املتنبي« من الّسباق وحّلت محّلها الّرواية التي 
الهند« لصاحبها الكاتب  إنها »ملك  املرة  سأحتّدث عنها هذه 

اللبناني جبور الّدويهي.
الّتاريخي  »الشأن  على  اعتمادها  من  بالرغم  لذيذة  رواية 
اللبناني« دون سواه، شأن ليس شائعا ال يعرفه إال املختص 
أو املتتّبع، رواية خفيفة كفراشة، رقراقة، شّفافة كمياِه نهٍر، 
تنساب أحداثها العميقة دون أي صخب على امتداد صفحاتها 
الـ 121 يف بلد حمل يوما ُكنية »سويسرا االّشرق، بلد كان من 
املمكن أن يصير فعال سويسرا الّشرق و أفضل لوال لعنة الّتاريخ 
و قدرية اجلغرافيا التي تتحّكم يف مصير اإلنسان العربي ُمسلًما 

كان أم مسيحًيا.
نصوص  أحد  أمام  كنُت  بأني  أحسسُت  قرأتها  ملّا  روايُة 
بكل  و  عربية.  بروح  لكن  ميلر«  هنري   « األمريكي  الكاتب 
أمانة و حيادية أرّشحها ألن تكون عروس البوكر العربية لهذا 
املوسم، و ستكون املنافس القوي لروايتينا« ديوان اإلسبرطي« 
توّشح  الذي  غالُفها  لوال  أسباب،  لعّدة  سراييڤو«  و«حطب 
»مارك  »اليهودي«  للرّسام  األزرق«  الكمان  عازف   « بلوحة 

شاغال«...لوحة تطرح الكثير من التساؤالت.
»ملك الهند« حيث ال »ملك« و ال »هند«

متأكدة أنا من أّن كل من وقع بصره على عنوان هذه الّرواية 
أو سمع به إاّل و خطرت على باله »الهند« بتاريخها و تراثها 
املمّيز يف كل شيء، لباس سّكانها، جمال نسائها، خصوصية 
املعمار فيها، مغامرات و أساطير حّكامها، طقوس وخرافات 
أديانها، و طبًعا و قبل ذاك كّله »تاج محل« املعروفة حكايته 
لدى اجلميع، إال أّن املفاجأة تكمن يف عدم وجود أي أثر لكل 

ما سبق ذكره يف كامل الّرواية.
حروفهما  بفخامة  تزّين  اللذان  و«الهند«  امللك«   « وبأّن 
الّرواية  بطل  اغتراب  رحلة  خّلصت  فكرة  إاّل  هما  ما  العنوان 
»زكريا إبراهيم مبارك« اللبناني املسيحي املاروني، رحلة نقطة 
انطالقها قرية من قرى جبل لبنان، لتصبح ذات القرية نقطة 
تقاطعت،  تداخلت،  العودة  و  الّرحيل  بني  ما  و  الوصول. 
تشابكت و اصطدمت مصائر شخصيات ربط الكاتب خيوطها 
بخيط بطل عمله ليغوص يف ماض سحيق، فيفّسر ما أعقبه 
يحسبه   ، زمنية  حقبة  كل  يف  يتكرر  كان  ما  و  أحداث  من 
سبق  مِلا  تاريخي  تكرار  األمر  حقيقة  يف  هو  و  جديدا  الناس 
لكن بأسماء جديدة و بعض التفاصيل التي متّيز كل زمن عن 
سابقه حتى يقف على زمن لبنان احلالي و كأنه هو ذاته قبل 

200 سنة!!
أصل الحكاية في البيت الكبير 

اختصر الكاتب جبور الدويهي من خالل شخصية » زكريا 
ابراهيم مبارك« مأساة املواطن اللبناني السياسية و االجتماعية 
خالل الـ 200 سنة األخيرة بسبب احلروب األهلية والعصبية 
ألرضه  لبنان  شباب  هجرة  من  عنهما  ترتب  وما  الّطائفية، 

وشتاته يف بلدان العالم.
»اجلّدة  حكاية  أمام  أّنه  القارئ  يحسب  الّرواية  بداية  يف 
مبارك«  آل   « عائلة  أساس  ُتعد  التي  الّظل«  »بطلة  فيلومينا« 
تترك بلدتها »تل صفرا« سنة 1904 تسافر باحثة عن زوجها 
يوسف مبارك يف مارسيليا الفرنسية ثم تستقر بنيويورك، تعرف 
بيع  جتارة  يف  تعمل   1904 عام  آيالند«  »إليس  من  بالقادمة 
»تراب القدس« و«خشب املسيح«، للمسيحيني هناك تتعّرف 
على عجوز فرنسي، تقوم على خدمته، بعد موته يترك لها كل 

ما ميلك، جتمع ما حصلت عليه من مال و ثروة »أوراق مالية و 
قطع نقدية ذهبية«، تعود لبلدتها، تشّيد بيتا كبيرا، تشتري 
كروم احملمودية، وتورث كل شيء حلفيدها إبراهيم أب البطل 

»زكريا«. 
وضعت  أّنها  مفادها  البلدة  يف  إشاعة  تسري  موتها  بعد 
القطع الذهبية يف أساسات البيت الذي بنته، و احلصول عليها 
إليها كي  رّبا عمدت  البيت نفسه إشاعة  يتأّتى إال بهدم  ال 
تضمن بها لم شمل أبناء املنزل يف الّزمن القادم لكن هيهات 

إذ عصفت األحداث »بزكريا« وجيله.
املارونية،  املسيحية  مبارك«  آل   « أسرة  وريث  هو  »زكريا« 
يقطن قرية » تل صفرا« يف جبل لبنان، املُطّلة على بيروت، 
يحمل على كاهله عبئ ثأر قدمي ُيطالب به أبناء » آل حمدان« 

األسرة الّدرزية.
هو  و  متوت  التي  »أمه«  وراءه  تارًكا  الهجرة  »زكريا«  يقّرر 
»راحيل«،  املريضة  وعّمته  »مارتا«  الوحيدة  أخته  الغربة،  يف 
القطع  ثناياها  يف  تخبئ  التي  األساسات  ذي  جّدته  بيت  و 
الّذهبية. يرحل » البطل« متأبطا »دفتر يوميات« والدته الذي 
كّلما قست عليه أيام الغربة عاد إليه يقرأه كأنه »بساط ريح« 

يحمله إلى بيته وأهله و ذكريات بلدته ولو وهًما.
إلى  فرنسا،  من  أرضا،  أرضا  املهجر  بالد  »زكريا«  ميسح 

يف  ليستقر  إفريقيا،  إلى  األمريكية روسيا،  »نيويورك« 
لدى  يعمل  اغترابه  بدايات  يف 
لبناني  مهاجر  »األبرص« 
صاحب مطاعم لبنانية يف فرنسا 
الذي يفتح له أبواب السفر إلى 
وإفريقية  أوروبية  دول  عواصم 
وترقية  افتتاح  يف  للمساهمة 
ّطباخا  باعتباره  جديدة  فروع 
األطباق  وفّنانا يف حتضير  ماهرا 
تكون  ما  غالًبا  فروٌع  اللبنانية، 
واجهة ملمارسة أعمال مشبوهة 

كالتهريب وجتارة املخّدرات واألسلحة.
يف كل مرة يقع »زكريا« يف مغامرة عاطفية »مؤّقتة« مع نساء 
من مختلف األعمار واألشكال  واأللوان، واجلنسيات، يأخذ 
وال  ُيحّسه  عنه،  يبحث  لشيء  باالنتماء  اإلحساس  منهن 
التعبير عنه بقدر ما يشبع لهن غرائزهن، ويف نهاية  يستطيع 
كّل مغامرة يحتفظ لنفسه من »نسائه« بقطع من أشيائهن » 
مع  عالقة  يف  يتوّرط  أن  إلى  له،  اختياري  كعزاء  احلميمية« 
زوجة صاحب الفضل عليه ورب املطاعم »األبرص« فيدخل 

معه يف مشاكل بسببها تنتهي به إلى الّطرد من العمل.
أن  إلى  املعنوي  و  املادي  الّتسكع  رحلة  »زكريا«  يواصل 
»ماتيلد«  األخيرة  قبل  ما  الّنسائية  محّطته  إلى  القدر  يوصله 
معها  العاطفية  مغامرته  تكرار  بعد  و  التي  الفرنسية  عشيقته 
الكمان  )عازف  لوحة  لها  و هجره  هروبه  ليلة  منها يف  يسرق 
إن  مادًيا  تنقذه  الّروسي »مارك شاغال« عّلها  للرسام  األزرق( 
احتاج للمال كونها كما أّكدت له »أو أوهمته« عشيقته بأنها 

أصلية و قد جتلب ثروة إن بيعت.
األخير  يحاول  اللوحة،  سر  »أبرص«  لـ  »زكريا«  يكشف 
التجارة  أّن » األبرص« خبير يف  و  ببيعها خاصة  زكريا  إقناع 
ال  أنهما  إال  بسهولة  تصريفها  كيفية  و  املسروقة  باألشياء 

يتوّصالن إلى اتفاق نهائي...                     يتبع

بقلم: سمر متيجة

قراءة في رواية »ملك الهند«

مكر عنوان بحجم لوحة فّنان

»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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من  املصرية  الطبعة  قريبا  ستصدر 
عبد  للروائي  اإلسبرطي«  »الديوان  رواية 
الوهاب عيساوي، الرواية املرشحة للقائمة 
العام،  لهذا  العربية  البوكر  القصيرة جلائزة 

عن دار تنمية.
ما بني خمس  الرواية  أحداث  وتدور 
شخصيات تتشابك يف فضاء زمني ما بني 
احملروسة،  مدينة  يف   ،1833 إلى   1815
جاء  الذي  ديبون  الصحفي  أولها  اجلزائر، 
كمراسل  اجلزائر  على  احلملة  ركاب  يف 
يف  جنديا  كان  الذي  وكافيار  صحفي، 
يف  أسيرا  نفسه  ليجد  نابليون  جيش 

اجلزائر، ثم مخططا للحملة.
تتباين  جزائرية  شخصيات  ثالث 
اجلزائر،  يف  العثماني  الوجود  من  مواقفها 
مع  التعامل  طريقة  يف  تختلف  وكما 
السياسة  إلى  ميار  ابن  مييل  الفرنسيني، 
عثمان،  بني  مع  العالقات  لبناء  كوسيلة 
الساّلوي  حلّمة  بينما  الفرنسيني،  وحتى 
الوسيلة  هي  الثورة  أخرى،  نظر  وجهة 
اخلامسة  الشخصية  أما  للتغيير،  الوحيدة 
فهي دوجة، املعلقة بني كل هؤالء، تنظر 
تستطيع  ال  ولكنها  احملروسة  حتوالت  إلى 

إال أن تكون جزءا منها، مرغمة ألنه من 
يعيش يف احملروسة ليس عليه إال أن يسير 

وفق شروطها أو عليه الرحيل.
عيساوي  الوهاب  عبد  أن  يذكر 
جامعة  خريج   ،1985 مواليد  من 
دولة  مهندس  عاشورباجللفة،  زّيان 
صيانة  كمهندس  ويعمل  الكتروميكانيك 
الفنية،  للمنشآت  عمومية  مؤسسة  يف 
بعنوان   2013 يف  رواية  أول  له  صدرت 
األولى  باجلائزة  الفائزة  جاكوب«  »سينما 
اجلمهورية،  رئيس  مسابقة  يف  للرواية 
»حقول  القصصية  مبجموعته  ه  ُنِوّ كما 
الصفصاف« يف جائزة الشارقة لإلبداع يف 

.2013
وحصل مؤخرا على جائزة آسيا جبار 
للرواية وتعتبر أكبر جائزة للرواية يف اجلزائر 
من العام 2015، صدرت له رواية »سييرا 
الشيوعيني  من  أبطالها  مويرتي«،  دي 
األهلية  احلرب  خسروا  الذين  اإلسبان 
إفريقيا،  معتقالت يف شمال  إلى  وسيقوا 
بني  كبيرة  حركية  الرواية  أحدثت  وقد 

األقالم النقدية يف اجلزائر.
صارة. ب

للروائي عبد الوهاب عيساوي
الطبعة المصرية »الديوان اإلسبرطي« 

تصدر قريبا عن دار تنمية

تحت شعار »طفل اليوم قائد الغد«
تكريم شعراء ورياضيين احتفاال 

باليوم الوطني للشهيد

بحامة  البلدية  مكتبة  احتضنت 
لليوم  والثالثني  احلادي  الذكرى  بوزيان 
نشاطات  له  برمج  والذي  للشهيد  الوطني 
مت  حيث  اليوم  هذا  أهمية  تعكس  ثرية 
مست  الشهداء  مقبرة  إلى  خرجة  تنظيم 
اطفال منخرطي املكتبة حتت شعار »طفل 

اليوم قائد الغد«.
ذّكر مدير املكتبة أجيال الغد بكفاح 
الثورة  جيل  قدمه  وما  اجلزائري،  الشعب 
من تضحيات جسيمة، وحارب ضد وجود 
احملتل الفرنسي باجلزائر، مشيرا يف معرض 
هاته  إحياء  خالل  من  أنه  إلى  حديثه 
املناسبات، نستذكر هذا اليوم ونستخلص 
ورفعها  اجلزائر  بناء  الستكمال  العبر  منه 
عاليا وفاء لرسالة الشهداء األشاوس الذين 

قدموا أرواحهم فداء للوطن.
ستبقى  الذكرى  هاته  أن  مضيفا 
باألجيال  الثورة  جيل  يشد  معنويا  رباطا 
الالحقة، هذا وعرف البرنامج -املنظم من 
الديوان  مع  بالتنسيق  البلدية  املكتبة  قبل 
على  واملمتد  والرياضة  للثقافة  البلدي 
مدار أربع أيام- تنظيم حفل تكرميي بقاعة 
عمار فارح شاركت فيه املدرسة االبتدائية 
شتيوي زينب مبجموعة صوتية ليتم  تكرمي  
باملرتبة  الفائز  يعيش  الدين  الشاعر سيف 
واملالكم   مستغامن   مهرجان  يف  الثالثة 
كبير نائب بطل العرب بالكويت واملالكم 
كموش بطل اجلزائر واملالكمة ايدامي بطلة 

اجلزائر لـ 3مرات من طرف البلدية.
خديجة بن دالي

عبد القادر نورين

متاسني  إلى  ماضي  عني  من  ارحتل 
القيرواني«  زيد  أبي  »رسالة  معه  يحمل 
حيث قرأها كاملة أثناء رحلته مع القافلة 
لطلب  غادرها  ثم  بتماسني،  الفقه  درس 
اإلسالمية  اجلامعات  حاضرة  يف  العلم 
بتونس   – الزيتونة  جامع   – وهو  آنذاك 
سنة،   17 الـ  عن  تزيد  ملدة  بها   مكث 
بهاته  العلوم  أصناف  شتى  تلقى  حيث 
األهلية  بشهادة  منها  وتخرج  اجلامعة 
لعلوم  كأستاذ  بها  يدرس  ومكث  العالية 

الفقه والتصوف.
عزم  األولى  دراسته  سنوات  وخالل 
املقدسة  البقاع  إلى  الذهاب  على  الشيخ 
األقدام  على  مشيا  احلج  فريضة  ألداء 
وخالل سفره وهو مير من خالل الصحراء 
الليبيني  من  مبجموعة  التقى  الليبية 
قاصدين بيت اهلل فرافقوه، وأثناء الطريق 
 – القبض  عليهم  اإليطالي  اجليش  ألقى 
الليبيني  أوالئك  كان  األمر  حقيقية  يف 
اإليطالي-   االستعمار  ضد  مجاهدين 
فاقتيدوا إلى ثكنة عسكرية و ملا و جدوا 
وبعثوا  باجلوسسة  اتهموه  جزائريا  الشيخ 
ليتحققوا  الزيتونة  وإلى جامع  اجلزائر  إلى 
عليه  حكموا  الرد  طال  وملا  ذلك،  من 
الليبيني  باإلعدام مثلما فعلوا باملجاهدين 
الذين كانوا معه وحني هموا بتنفيذ احلكم 
جاءهم الرد من علماء الزيتونة بأن املوقوف 
فأخلوا  الزيتونة  بجامعة  طالب  فعال  هو 

سبيله وواصل سفره ألداء فريضة احلج.
العناية مدرسة  أحمد  الشيخ  أسس  
وأشرف  ماضي،  بعني  القرآن  لتحفيظ 
العتيق  املسجد  بناء  وإعادة  توسعة  على 
رفقة  الرحال  شد  حيث  للدعوة  وتفرغ 
التجاني  عمر  بن  احلاج  الشيخ  صاحبه 
نشر  أجل  من  إفريقيا  إلى   1947 سنة 
تعاليم اإلسالم يف تلك الديار، فجال يف 
الدروس  يلقي  إفريقيا  قطرا   20 من  أكثر 

والفرنسية  العربية  باللغتني  واحملاضرات 
القساوسة  مع  كثيرة  مناظرات  له  وكانت 
يديه  على  دخل  وقد  هناك،  املسيحيني 
بفضل اهلل تعالى اآلالف من األفارقة يف 
اإلسالم و طبع هناك كتابا باللغة الفرنسية 
 La réponse claire اسمه   
كانت  كما  اإلجنليزية،  للغة  وترجمه 
أحيانا  ودروسه  محاضراته  جميع  تطبع 
بلغة أهل البلدة وملا رأى القساوسة تأثيره 
أفواجا  اإلسالم  يف  الناس  ودخول  الكبير 
استنجدو بالفاتيكان الذي تدخل وطلب 
اجلزائر  إلى  بالعودة  تأمره  أن  فرنسا  من 
وهذا ما مت فعال حيث قامت بطرده سنة  

1951 إلى اجلزائر.
وقد دون الشيخ  تفاصيل هاته الرحلة 
وغرائبها ومراحلها يف كتاب أسماه »زهرة 
بالد  إلى  الرحلة  يف  والبساتني  احلدائق 

السوادين« ويقصد بها إفريقيا.
مكث  اجلزائر  إلى  عودته  بعد 
بدأت  قد  احلرب  وكانت  ماضي  بعني 
قاضيا  تعيينه  ومت  املجاهدين  إلى  فانضم 
يف  املجاهدين  بتزويد  يقوم  وكان  للجبهة 
القبض  عليه  القي  أيضا،  باملؤونة  اجلبال 
بربروس  بسجن  السنة  تفوق  ملدة  وسجن 
بالعاصمة، عند انتهاء مدة السجن حرم 

لألغواط  ونفي  ماضي  عني  دخول  عليه 
فمكث هناك مدرسا وواصل جهاده ضد 
الفرنسيني وقد اتصلت به جمعية العلماء 
إليها لكن نفيه حال  املسلمني لالنضمام 
دون ذلك، فأعيد للسجن مرة أخرى ملدة 
قصيرة وخرج لتفرض عليه اإلقامة اجلبرية 

يف بيته.
عدة  عليه  عرضت  االستقالل  بعد 
قولته  وقال  رفضها  لكنه  عليا  مناصب 
فلمن  الدولة  عند  اشتغلت  »إذا  املشهورة 
وهو  ماضي  بعني  العتيق  املسجد  اترك 
وكري الذي استأنس به«  فعاد إلى عني 
وقد  والتعليم  بالتدريس  واشتغل  ماضي 
اإلطارات  من  العديد  يديه  على  تخرج 
واملغرب  تونس  بني  الترحال  دائم  وكان 
ألصحابه  متفقدا  للعلم  ناشرا  وإفريقيا 

حتى تويف يف 26 ماي 1981 .
»اجلواب  من  مؤلفات  عدة   ترك 
 »La réponse claireالواضح
»حزب  التصوف  يف  الكتب  وبعض   ،«
ترياق  التجليات،  ومشارق  الصلوات 
مقدمة  األرواح  مبعاجلة  العناية  الفهوم 
على معاجلة األجساد، وكتاب يسرد فيه 
مقاالت  وعدة  إلفريقيا  رحلته  تفاصيل 

وأبحاث يف شتى العلوم الدينية. 

ولد الشيخ الحاج أحمد العناية دهسي سنة 1908 بعين ماضي باألغواط من عائلة اشتهر أسالفها بالعلم والفقه، بدأ الشيخ 
دراساته األولى بحفظ القرآن في كتاتيب القرية، حيث أتم حفظه وهو ابن عشر سنوات، التحق بعدها بالمدرسة النظامية 
الفرنسية لكن لم يتم دراسته بها رغم الفرص التي أتيحت له، وفضل التوجه إلى دراسة الفقه والعلوم اإلسالمية األخرى.

قصابي  جالل  الشاعر  توج 
باجلائزة األولى عن قصيدته »على 
ضفاف الذكرى«، يف حفل جوائز 
الثقايف  عقيل  بايزيد  »صالون 
بعین وسارة« بدار الثقافة اجللفة 
التي احتضنت احلدث، يف حني 
للشاعرة  الثانية  اجلائزة  عادت 
عائشة جالب عن قصيدتها »قفا 
فقد  الثالثة  اجلائزة  أما  نحك«، 
عن  ربواح  مسلم  للشاعر  عادت 

قصيدته »ما قاله العراف«.
نظم حفل توزيع جوائز صالون 
باجللفة،  الثقايف  عقيل  بايزيد 
باملبادرة  الثقافة  مدير  فيه  مبرزا 

إحياء  يف  صالون  بها  قام  التي  الثمينة 
التي  باملجهودات  منّوها  الثقايف  الفعل 
هذه  تتكرر  أن  متمنيا  أعضاءه،  يبذلها 

املساهمات اجلادة.
عقيل  بايزيد  صالون  رئيس  ألقى 
كلمة  يف  عقيل  عزوز  الشاعر  الثقايف 
الثقافة  مديرية  مبساهمة  منّوها  مختصرة 
خالله  من  يتم  الذی  احلفل،  هذا  فی 
ليفتح  والوطن،  الوالية  مبدعي  لم شمل 

الدكتور  التحكيم  جلنة  ملنسق  املجال 
الصالون  مبجهودات  منّوها  ماروك  عيسى 
عملية  سير  إلي  ليتطرق  وأعضائه، 
من  ومتكّونة  عربية  كانت  التي  التحكيم 
الدكتور هاني الصلوي من اليمن والدكتور 
عبد  والدكتور  العراق  من  األديب  عالء 
عيسى  محمد  والدكتور  امليساوي  السالم 
على  األخير  يف  أسفرت  والتي  مصر  من 

ثالث جوائز.
جالل  للشاعر  األولى  اجلائزة  كانت 

ضفاف  »على  قصيدته  عن  قصابي 
الذكرى«، واجلائزة الثانية من نصيب 
الشاعرة عائشة جالب عن قصيدتها 
فقد  الثالثة  اجلائزة  أما  نحك«،  »قفا 
عن  ربواح  مسلم  للشاعر  عادت 
ليفتح  العراف«،  قاله  »ما  قصيدته 
قراءات  يف  الفائزين  للشعراء  املجال 
العمودي  للشعر  كان  متنوعة  شعرية 

فيها النصيب األكبر.
للفائزين  اجلوائز  توزيع  مت  وقد 
أما  والفرحة،  البهجة  من  جّو  يف 
ضيفه  يف  فكانت  الصالون  مفاجأة 
فوغالي  جمال  اجلميل  األديب 
الذي اعتذر عن احلضور يف اللحظات 
األخيرة الرتباطات عملية، منّوها باجلهد 
على  وأنه  الصالون  به  يقوم  الذي  املبذول 
وسعه  يف  ما  يقّدم  أن  االستعداد  أمّت 
ومت  علیه،  والقائمین  الصالون  خلدمة 
صور  أخذ  الصالون  فعاليات  اختتام  يف 
تذكارية من طرف املبدعني على أن يكون 
من  قادم  نشاط  من  آخر  موعد  يف  اللقاء 

نشاطات الصالون.
عبد القادر مختاري

في حفل »صالون بايزيد عقيل الثقافي« بعين وسارة
الشاعر جالل قصابي يتوج بالجائزة األولى في الشعر العمودي

رحالة اعتنق على يديه آالف األفارقة اإلسالم 

الشيخ أحمد العناية دهسي عالم األغواط
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صابر الرباعي يعلق على 
طالق أصالة

محمد منير عن 
»المهرجانات«: كل زمن 

يحدث فيه هبوط فّني

حتّدث الكينج محمد منير عن أغاني »املهرجانات« التي انتشرت 
الفترة احلالية بشكل كبير، وقال: »أنا النهاردة بسمع أغاني، فاضية 

من جوة، مفيهاش حاجة«.
وأضاف: »ربنا بحكمته يف مصر بالذات، كل قرن من الزمن، 
حالة  الفّني،  اإلفالس  حالة  دي،  فيها  إحنا  اللي  احلالة  بتحصل 
1918 كان  اللي كان سنة  الغنا  الفّني«. واستكمل: »أكيد  الهبوط 
هو بالشكل بتاع النهاردة، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر ال تنهض 

بالغناء، عشان كده أنا ماخترتش حاجة أجمل من إن أنا أغني«.
ويف سياق آخر، يحيي الكينج حفاًل غنائيًا يوم 6 مارس املقبل، 
ولم يتّم اإلعالن عن مكان احلفل حتى اآلن، ويعتبر احلفل هو األّول 
الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود 

أبا اليزيد.

عّلق املطرب صابر الرباعي على 
السورية أصالة  الفنانة  مسألة إعالن 
الشخصية  حياتها  تفاصيل  عن 
زوجها  عن  انفصالها  بعد  وخاصة 
أنه  مؤكدًا  العريان،  طارق  املخرج 
لو كان مكانها سوف يتجنب القيام 

بذلك.
خالل  التونسي  النجم  وأكد 
سامي  »فكرة  برنامج  يف  مشاركته 
زعيم  هادي  اإلعالمي  مع  الفهري« 

حياته  تفاصيل  نشر  يحبذ  ال  أنه 
التواصل  مواقع  على  الشخصية 

االجتماعي.
تعرضت  أصالة  أن  إلى  ولفت 
الصحافة  من  الضغوط  من  للكثير 
على  أجبرتها  التي  واجلمهور 
إلى  مشيرًا  الطريقة،  بهذه  التصرف 
ما  الضغوط  ملثل هذه  لو تعرض  أنه 
حياته  عن  معلومات  سينشر  كان 

اخلاصة.

أمل بوشوشة مسلسل 
»النحات« في 
رمضان 2020

موسم  يف  حضورها  بوشوشة  أمل  الفنانة  توقع 
قائمة  إلى  انضمت  حيث   2020 رمضان  دراما 
باسل  السوري  النجم  إلى جانب  الدرامية  املنافسة 

خياط.
فريق  إلى  انضمامها  عقد  وقعت  بوشوشة  أمل 
مسلسل »النحات« مع كل من النجوم باسل خياط 
من  كبير  وعدد  شعيا  بو  وليا  فرحات  بو  وندى 

الفنانني.
بثينة  السورية  الكاتبة  تأليف  من  املسلسل 
عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري ويؤدي 
جتربة  وهو  مختلفة  شخصيات  ثالث  خياط  فيه 
مسلسل  يف  شخصيات  ثالث  يقدم  أن  له  جديدة 

واحد، وسيعرض يف رمضان املقبل.

شيرين عبد الوهاب تعود 
للسينما بعد 17 عامًا 

قرر املنتج وليد منصور النصف الثاني من شهر رمضان 
»حبيبي«  فيلم   تصوير  النطالق  مبدئيًا  موعدًا  ليصبح 
إلى  تعود  والتي  الوهاب،  عبد  شيرين  النجمة  بطولة 
أبطال  منصور  وليد  ويعلن  عاما.   17 غياب  بعد  السينما 
العمل خالل الفترة القادمة يف مدة أقصاها 10 أيام بعدما 
على  الفيلم محمد شاكر،  مع مخرج  كبيرة  بنسبة  استقر 
من  الفيلم  الوهاب  عبد  شيرين  بجانب  املشاركني  النجوم 
السينمائية  ثاني جتاربه  والذي يخوض  أمير طعيمة  تأليف 
وهو  شاكر،  محمد  إخراج  ومن  »املمر«،  فيلم  جناح  بعد 

فيلم استعراضي رومانسي يف إطار قصة حب.
الوهاب يف  عبد  ظهورلشيرين  أخر  أن  يذكر 
السينما كان يف فيلم »ميدو مشاكل« والتي 
عام  حلمي  أحمد  النجم  مع  قدمته 

.2003

ديانا حداد تتخطي بأغنيتها »إلى 
هنا« حاجز الـ 100 مليون مشاهدة

تضيفه  جديد  جناح 
الى  حداد  ديانا  الفنانة 
من  الفني،  مشوارها 
هنا«  »إلى  أغنية  خالل 
الـ100  حاجز  وتخطيها 
لألغنية  مشاهدة  مليون 
الرسمية  قناتها  على 
»اليوتيوب«،  موقع  يف 
على  جمهورها  شاكرة 
املتواصل،  دعمهم 
دائمًا  ومشاركتها 
والتميز،  النجاحات 
يف  استمرارها  مؤكدة 
الغنائية  األعمال  طرح 

خالل الفترة املقبلة.
ذلك،  جانب  إلى 
تستعد ديانا حداد لطرح 
جديدة  منفردة  أغنية 

انتهت  اللبناني، حيث  اللون  البدوية، وأغنية أخرى من  باللهجة 
من تسجيلهما، وقام بتصوير األغنية البدوية بطريقة الفيديو كليب، 
األغنية  حتمل  حيث  املقبلة،  األيام  خالل  بطرحها  ستقوم  التي 

كلمات متميزة تخص العشاق.

أحمد السقا يتسبب في 
كسر أنف مصمم معارك

املعروف عن الفنان أحمد السقا عدم استعانته يف 
أفالمه بأي دوبلير ليقوم باملشاهد الصعبة واملعارك بداًل 

منه، وإنه يؤدي تلك املشاهد بجدية تامة.
يجري  والذي  »العنكبوت«  األخير  فيلمه  ويف 
أثناء  السقا  جدية  تسببت  احلالية،  الفترة  تصويره 
الفيلم، والتي  تصويره عددًا من مشاهد األكشن من 
جرت يف ديكور مطعم صيني، يف إصابة شخص من 
فريق عمل مصمم املعارك واألكشن أندرو، بكسر يف 
األنف، واصطحبه أحد صناع العمل من فريق اإلنتاج 

إلى أحد املستشفيات يف احلال.
فيلم »العنكبوت« تدور أحداثه يف إطار من اإلثارة 
والتشويق، ويشارك أحمد السقا يف بطولة الفيلم، منى 
اللوزي،  يسرا  لطفي،  محمد  العابدين،  وظافر  زكى 
موسم  الفيلم يف  يعرض  أن  املقرر  ومن  مصطفى،  رمي 

عيد الفطر املقبل.
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  و لقد ورثت مجتمعاتنا هذه األزمة 
من  باحلرية  الهوية  عالقة  متس  التي 
حركات التحرر الوطني ، فهذه احلركات 
لم تؤسس لتصور فرداني للحرية و حقوق 
االنسان ، و بدل ذلك كان التركيز على 
ألن   ، مصيرها  تقرير  يف  الشعوب  حق 
عن  الدفاع  هو  كان  األسمى  الهدف 
القومية ،  السيادة  و  الوطني  االستقالل 
الوعي  يف  ترتبط  احلرية  ما جعل  هذا  و 
الهيمنة  من  التحرر  بحركة  اجلمعي 
اخلارجية ، و كان من نتائج ذلك ترسيخ 
الرؤية األحادية و فشل مسار تصفية أثار 

االستعمار و ترسيخ آليات االستبداد .
الدولة  حرص  يف  ذلك  جتلى  و    
يف  األحادية  تكريس  على  الوطنية 
و   ، املقدس  يف  األحادية   ، شيء  كل 
يف  األحادية  و  السياسة  يف  األحادية 
ما  و  التاريخ  يف  األحادية  و   ، اللسان 
يترتب على ذلك من أحادية يف املعنى ، 
و عودة إشكالية الهوية إلى مجال التداول 
حتصيل  مع  يتزامن  الثقايف  و  السياسي 
و  احلريات  من  ملزيد  املجتمعات  هذه 
املجال  يف  نلمحه  ما  هذا  و   ، احلقوق 
العربي ، ففي العقدين اآلخرين طرحت 
قضايا الهوية بقوة من خالل االستدعاء 
هذه  تشهده  الذي  اإلحياء  و  املنتظم 
الديني  و  اللغوي  للمخزون  املجتمعات  
تراجع  مع  ذلك  تزامن  و   ، االثني  و 
منها  خاصة  الرسمية  اإليديولوجيات 
احلزب  هيمنة  و  القومية  االيديولوجية 
املجتمعات  هذه   كسب  و   ، الواحد 
ملساحات جديدة من احلرية ، و هذا ما 
املشرق  يف  اجلماعات  عديد  على  سهل 
الذهاب نحو تأسيس هويات  املغرب   و 
التعددية  بحجة  سياسية  و  مذهبية 
الثقافية و اخلصوصية اللغوية و التراثية .
طرحت  التحوالت  هذه  بسبب  و 

إشكالية عالقة احلرية بالهوية ، و بدا أن 
الثقافة التي لم حتسم عالقتها العقالنية 
مع الهوية ال حتتمل مزيدا من  احلرية ، 
و  إلى صياغات  تستند  الدول  هذه  ألن 
بكونها صياغات  تتسم  للهوية  تصورات 
دوغمائية منغلقة و جاهزة ، تهدف إلى 
التباينات  إخفاء  و  االختالفات  طمس 
وحدة  و  اجلماعة  وحدة  على  للحفاظ 
الهوية  تقارب  فهي   ، السياسي  الكيان 
بعيد  ستاتيكي  منظور  من  عناصرها  و 
انفتاح  من  تقتضيه  ما  و  التاريخية  عن 
من  فالهوية   ، املختلف  و  املتعدد  على 
اكتمل  واقعية  حقيقة  هي  منظورها 
العمل  يجري  ما  ليست  و  تشكلها  
من  الغرض  و   ، باستمرار  إنتاجه  على 
إضفاء  هو  للهوية  الصياغات  هذه  مثل 
لهذه  املتخيلة  السرديات  على  الشرعية 
بسبب  الشعبية  للشرعية  الفاقدة  الدول 
نزعات االستبداد و الفردية ، و العاجزة 
و   ، ملواطنيها  الكرمية  احلياة  ضمان  عن 
تقدم   – الدول  هذه  أي   – فهي  لذلك 
نفسها على أنها احلافظة للثوابت الوطنية 
الواحدة  الدولة  ، و لذلك فهي ترى أن 
تتطلب دينا واحدا و لغة واحدة و وطنا 
تربويا  برنامجا  و  واحدا و حاكما واحدا 
واحدا .. و هذا هو شأن الدولة اليعقوبية 
و  باملركز  الهامش  يتم عنوة إحلاق  ففيها 
إدماج املختلف يف املؤتلف و قولبة املتعدد 

يف املوحد .
أن  الوطنية  الدولة  على  يغيب  و   
ال  اخلارجي  االستعمار  من  التحرر 
اجلماعي  للتصور  بالتأسيس  إال  يكتمل 
كما الفرداني للحرية ، و إن الدفاع عن 
حقوق الشعوب يف تقرير مصيرها يجب 
و  األفراد  حقوق  عن  الدفاع  يرافقه  أن 
هوياتها  ترقية  و  استرجاع  اجلماعات يف 
و   ، الهوية  تلك  عناصر  إحياء  إعادة  و 

الصلبة  الهوياتية  السياجات  كل  كسر 
شرط  أول  و   ، األفراد  على  املفروضة 
لتحقيق ذلك هو احلرية ، و حترير الهوية 
باخلروج عن التصور القائم على التطابق 
و التماثل و الوحدة و األصل و املساواة 
يتعاطى  الذي  التصور  إلى   ، الذات  مع 
مع الهوية كواقعة فكرية ينبغي تفكيكها 
من خالل االختالفات و التنوعات ، و 
النظر إليها من زاوية الصيرورة و التحول 

و التعدد .
 فما مينح الهوية الدينامية الالزمة هي 
املقومان  هما  املعرفة  و  فاحلرية   ، احلرية 
بني  تناقض  ال  و   ، للهوية  األساسيان 
مقتضيات  و  احلر  التفكير  متطلبات 
يفرض  إطارا  ليست  فالهوية   ، الهوية 
ما  هي  بل  اخلارج  من  االنسان  على 
يفكره ، و الهويات هي جملة التعريفات 
حرية  بكل  نطلقها  التي  التصورات  و 
على املمارسات و الذوات و الوضعيات و 
املرجعيات و طرق احلياة و أمناط التفكير 
هي  و  الهوية  معارك  من  اخلروج  و   
معارك خطيرة و مهددة للوجود، ال يكون 
إال من خالل املعرفة املستنيرة و التأويل 
املنفتحة، مبعنى  التاريخية  الرؤية  و  احلر 
أخر أن الطريق إلى تفادي معارك الهوية 
هو تفكيرها يف أفق احلرية و إشاعة مزيد 
.و  السياسية  و  الثقافية  احلريات  من 
ضياع  عدم  على  احلرص  من  التحول 
ضياع  عدم  على  احلرص  إلى  الهوية 
املدخل  هو  احلرية  تكريس  احلرية، ألن 

إلى صيانة الهوية و حمايتها .
  و حسم معارك الهوية و معارك احلرية 
بني  املسؤول  و  احلر  النقاش  طريق  عن 
الذوات احلرة ، أي الذوات التي تتمتع 
و   ، تفكيرها  يف  الذاتية  باالستقاللية 
العناصر  بكل  االعتراف  ثقافة  تكريس 
على  العمل  و  الوطنية  للهوية  املشكلة 

ترقيتها و تطويرها ، و االبتعاد عن منطق 
االنتماء غير  مقابل  االنتماء األصالني 
األصالني  ، كل ذلك يشكل املدخل 
الوطني و تقويته ،  للحفاظ على اجلدار 
و حفظ أمن و سالمة املجتمع من الفنت 
اإلثنية و اللغوية و الثقافية على أن يتم 
القانون  و  القانون  سلطة  ذلك حتت  كل 

فقط .
تتصدر  احلاالت  من  الكثير  و يف     
معارك احلرية و معارك الهوية األحداث و 
تعود بقوة إلى املشهد مع كل املنعطفات 
هذا  و   ، املجتمع  يعرفها  التي  الكبرى 
ما حصل مع احلراك الشعبي يف اجلزائر 
ميكن  حيث   ،  2019 فيفري   22 منذ 
ما  سرعان  احلراك  أن  كيف  نالحظ  إن 
سقط يف معارك الهوية ، حيث استغلت 
عن  للتعبير  احلراك  األطراف  كل 
األسابيع  مرور  مع  و   ، الهوياتية  رموزها 
حروب  عن  احلراك  كشف  املسيرات  و 
بلغت  اجلزائريني  بني  هوياتية  و  رمزية 
أقصى درجات  العنف اللفظي و كادت 
أن تنزلق نحو العنف املادي و التشنج و 
التخوين و التخوين املضاد  و اإلقصاء و 
اإلقصاء املضاد و كان ذلك على حساب 
النظام  مع  القطع  و  املنشود  التغيير  اجناز 

الفردي الشمولي الفاسد و املفسد .
  و تؤشر معارك احلرية و معارك الهوية 
على عدم كفاية الرؤية السياسية للدولة 
األمة احلديثة ، و عدم قدرة  هذا النموذج 
السياسي على حسم املشكالت احليوية 
 ، األحادية  بالرؤية  املجتمع  و  للثقافة 
ثقافة  إلى  الذهاب  ضرورة  هو  احلل  و 
و  اللغوي  و  الثقايف  بالتعدد  االعتراف 
ثقافية يف  و حق كل جماعة   ، االثني 
التعبير عن هويتها و حماية تلك الهوية 
و الدفاع عنها و ترقيتها ، ألن التعدد هو  

املعيار الذي يقاس به املجتمع العادل .

   تكشف الصيرورات االجتماعية و السياسية التي تعرفها الجزائر منذ عدة عقود ، عن تحديات معرفية و إيديولوجية لم 
يتم حسمها بعد ، و ال يمكن حسمها في اآلجال القريبة و حتى المتوسطة ، فهي تحديات ترتبط ببنية الدولة والثقافة 

والمجتمع ، و من بين هذه التحديات جدل الحرية و الهوية ، أو تعارض مقتضيات الحرية مع مقومات الهوية ، أو باألحرى 
معارك الهوية مقابل معارك الحرية ، حيث يبدو للوهلة األولى أن كل تأصيل للحرية في الحياة االجتماعية و الثقافية 

والسياسية يدفع نحو تأزيم الهوية ، و بالتالي تأزيم المجتمع ، و لذلك تكون األولوية للهوية و ليس للحرية .

معارك الحرية ومعارك الهوية
الدكتور: مصطفى كيحل/ أستاذ فلسفة في جامعة عنابة  	



24

القصوى

º18
الصغرى

º13 

 06:01الفجر:

 07:28الشروق:
13:01الظهر:
 16:09العصر:
 18:39املغرب:

19:57العشاء:

  السنة 01 - العدد 119 
األحد 29 جمادى  الثانية1441  هـ  - 23 فيفري2020م

6 جتاِر مخدرات فيما أوقف 

نـع بالجلفـة الجيــُش يدمِّــر 3 قنابـَل تقليدّيـة الصُّ
الشعبي،  الوطني  للجيش  مفارز  دمرت 
قنابل  و3  اإلرهابية  للجماعات  مخبأ  أمس،  أول 
تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث ومتشيط متفرقة 
نفذتها بكل من اجللفة وبومرداس، بحسب بيان 

صدر عن وزارة الدفاع الوطني.
أوقفت  املنظمة،  اجلرمية  محاربة  إطار  ففي 
مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح اجلمارك، بكل 
مخدرات  جتار   6 والبيض،  وتلمسان  النعامة  من 
املعالج و4  الكيف  96,2 كيلوغراما من  وضبطت 
مشتركة  مفارز  أوقفت  فيما  سياحية،  مركبات 
قرصا   2040 وحجزت  مخدرات  جتار   5 أخرى 

مهلوسا، بكل من عني الدفلى وتبسة. 
من  بكل  للجيش،  مفارز  أوقفت  كما 

وضبطت  أشخاص   4 وأدرار،  وبشار  متنراست 
شاحنة بها 1200 لتَر وقوٍد و23700 لتر من زيت 
مولدا   14 إلى  باإلضافة  للتهريب،  املوجه  املائدة 
كهربائيا و16 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن 
الوطني  الدرك  عناصر  كشف  حني،  يف  املعادن. 
حيث  التبغ،  لتصنيع  شرعية  غير  ورشة  بوهران 

ضبطوا 83,8 طن من هذه املادة.
مشتركة  مفارز  أحبطت  أخرى،  جهة  من 
والطارف  أهراس  وسوق  تبسة  من  بكل  للجيش 
جرى  فيما  وقود،  لتَر   12611 تهريب  محاولة 
توقيف 25 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات 

مختلفة، بكل من تلمسان وورقلة.
رحمة عمار 

بلســـان: ريـــاض هـــويلي

الَعربيـــة 
َتستِغيــت!

4848 ساعة املنقضية  ساعة املنقضية  الـ  الـ خالل  خالل 

مقتـُل مقتـُل 1010 أشخـاص في حوادث سير  أشخـاص في حوادث سير 

يف ِذكرى تأِميم امَلروقات

ُعّمـال مؤسسـات الُمناوَلـة 
بحاسـي الّرمـل يحتّجــون

نّظم، أمس السبت، أزيد من 250 عامال باملؤسسات املناولة باملنطقة 
الصناعية حاسي الرمل، جنوبي األغواط، حركة احتجاجية موسعة أمام 

املُركب اإلداري ملؤسسة سونطراك قسم اإلنتاج. 
وطالب احملتجون بإدماجهم يف شركة سونطراك، منددين بـ«سياسة 

مّص الدماء« التي تنتهجها كبريات الشركات املناولة واملكلفة مبهام اإليواء 
واألكل والبستنة والنقل. احملتجون الذين ينتمون إلى عدة مؤسسات 

خاصة، أبرزها شركة »سيبتال والصحة«، حملوا الفتات منددة بالتهميش 
واإلقصاء وإهدار حقوقهم. وناشدوا رئيس اجلمهورية إنصافهم ووضِع 
حدٍّ ملعاناتهم التي دامت أكثر من 15سنة، باإلضافة إلى إدماجهم يف 
مناصب عمل دائمة يف شركة سونطراك. كما هددوا بالتصعيد من 

حركتهم االحتجاجية، مؤكدين أّن شركات املناولة هضمت حقوقهم املادية 
واملهنية، كونهم يشتغلون 12 ساعة يف اليوم مبرتبات ضعيفة.

لت وحداُت احلماية املدنية 6022 تدخال خالل اليومني املنصرمني، إثر تلقي مكاملات االستغـاثة. هذا، وتدخلت وحدات  سجَّ
احلماية املدنية خالل الفترة نفسها إثر وقوع 13 حادث سير تسببت يف مقتل 10 أشخاص وإصابة 48 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة. 

يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى واليتي باتنة مبقتل شخصني وإصابة 7 آخرين بجروح، إثر اصطدام 03 سيارات على 
مستوى الطريق الوطني رقم 31 ببلدية تزولت. أما يف والية خنشلة، فسجلت مصالح احلماية املدنية حادثني اثنني ؛ أدى األول إلى 
مقتل شخصني وإصابة 6 آخرين بجروح، على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية انسيغة دائرة احلامة. أما احلادث الثاني، فوقع 
على مستوى بلدية احململ دائرة أوالد رشاش. يذكر أن أعوان احلماية املدنية تكفلت بالضحايا يف مكان احلادث عينه، وحولتهم إلى 

املستشفيات يف ظروف الئقة. 
ق.و

الغنــوشي يتلقــى دعـــوة 
رسمّيــة لزيـارة الَجزائـر
تلقى رئيس مجلس نّواب الشعب التونسي راشد الغنوشي دعوة رسمية لزيارة 

اجلزائر.
كشف رئيس مجلس نّواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، عبر صفحته الرسمية 

فايسبوك، عن لقاء جمعه يوم اجلمعة املنقضي مع سفير اجلزائر بتونس عزوز باعالل.
وأوضح الغنوشي أنه تلقى، خالل هذا اللقاء، دعوة رسمية لزيارة اجلزائر. كما وجه 
سفير اجلزائر بتونس التحية باسم الشعب اجلزائري والبرملان لرئيس املجلس، مؤكدا أن 

»تونس واجلزائر شعب واحد وتربطهما عالقات تاريخية وأخوية أزلية«.
وأّكد رئيس املجلس أن العالقات املثالية بني البلدين »ستكون منوذجا ودافعا لتوحيد 
الصّف املغاربي، وحتقيق االستقرار يف املنطقة«. كما نوه مبجهودات اجلزائر يف دعم تونس، 
وأثنى على التعاون القائم بني البلدين، داعيا إلى تعزيز املبادالت التجارية واالقتصادية 

وتقوية العالقات البرملانية.
وليد كويني 

األغواط 

مقتـُل شابَتيـن اختناقا 
بالغــاز فــي آفلـــو

هلكت، يوم أمس، فتاتان قاصرتان تبلغان من العمر 16 و17 عاما، 
اختناقا إثر استنشاقهما غاز ثاني أوكسيد الكربون، مبنزلهما العائلي مبدينة آفلو 

يف والية األغواط.
هذا، وتنّظم وحدات احلماية املدنية حمالت حتسيسية متتالية، 

حتذيرا من مخاطر القاتل الصامت، الذي يودي بحياة العديد من 
األشخاص كل مرة.

ق.و

ونحُن َنستِعُد إلطالق 
دستوٍر َجديٍد، أو َتعديِل 
ستور احَلالي، َتتبادُر  الدُّ

إلى الّذهِن ُجملًة من امَلواِد 
الّتي َيتضّمُنها الُدستوُر 

وُيحِيُطها بقداسٍة، لِكّنها 
َُتنتَهُك من ِقبل اإلدارِة، 
وحتَت أنظاِر امَلسؤولني 
أو ِمن ِقَبِلهم يف بعِض 

األحياِن،ما يجعُل احلديَث 
عن َقداسِة الّدستور كَعقٍد 
اجتَماعيٍّ َمحلَّ ُمراجعٍة. 

ولعلَّ أهمَّ االنتهاكاِت 
ستوُر  الّتي َيتعرُض لها الدُّ

اجَلزائريُّ - منُذ االستقالِل 
قِة  وم - تلُكُم امُلتعلِّ إلى اليَّ

غِة الَعربّية؛ فرغَم  باللُّ
غِة الَعربّيِة إلى  اعتباِر اللُّ

غِة األمازيغّيِة يف  َجانِب اللُّ
الّسنواِت األخيرِة لغَتنِي 

َرسمّيتنِي يف اجَلزائر إاّل أّن 
ُل ِبهما؛  اإلدارَة ما تزاُل ُتنكِّ

وإذا كاَن الَوضُع يختِلُف 
سبِة إلى الّلغِة  ا بالنِّ ِنسبّيً
األمازيغّيِة التي َتقتِصُر - 

إلى حدِّ اآلن - على اجَلانِب 
فهّي يف التعامالت  الشَّ

الَيومّيِة، فإّن ما َيحدُث مع 
غِة الَعربّية ِمن جتاُهٍل  اللُّ
عاُمالت اإلدارّيِة ويف  يف التَّ
ل  سمّيِة ُيشكِّ اخِلطاباِت الرَّ
يف َجوهِره اعتداًء صاِرًخا 
ستوِر واغتصاٍب  على الدُّ
ِة،  لَثابٍت ِمن ثواِبت األمَّ
ِمن قبل اإلَدارِة َنفِسها،  

الّتي ُتلِزُم الّناَس باحتراِم 
الَقانون! 

وِمن هذا امَلنظوِر َنتساءُل: 
غَة  ي يجعُل اللُّ »ما الذِّ

الَعربّيَة َغريبًة يف َتعامالِت 
اإلدارة؟ 

يف الَواِقع، األجابُة َبسيطٌة؛ 
ياسِة  ص حاَل السِّ وهي ُتلخِّ

َض  غوّية يف َبلٍد تعرَّ اللُّ
الستيالٍب َثقايفٍّ وُلغويٍّ 

أّسَس الستعماٍر استيطاِنّي؛ 
إذ اعتبَرت ُنخبٌة سياسيٌة 

وَثقافّية - عِقب االستقالل 
- »الِفرنسيَة َغنيمَة 

حرٍب«؛ لكّنها ما َفِتئت أن 
أصبَحت رأسماَل اإلدارِة 

امَلوروثِة - هي األخرى - عن 
االستدماِر الِفرنس؛ وِمن 
غَة  هذا امُلنطلِق، دخلت اللُّ
الَعربّيَة ُثّم األمازيغّيَة- 

الِحقا - بورصَة الّتوِظيف 
، وأْضحتا  ياسويِّ السِّ

راع  وَرقتنِي يف ُلعبِة الصِّ
َف  اإليدُيولوِجي، الذي ُوظَّ

للوصوِل إلى احُلكم أو 
الَبقاء فيه.

لهذا، ونحُن على َعتبِة 
دستوٍر َجديد أو تعديٍل 
، ُنلِفت  للّدستور احَلاليِّ

انتباَه الّرئيِس إلى ما 
َتتعّرُض له الّلغَة العربّيَة 

من اغتصاٍب وحشيٍّ 
ُتارُسُه اإلدارُة، راجنَي منَك 
لِم  دي الّرئيس رفَع الظُّ سيِّ

َعنها؛ احتراًما للّدستوِر 
ولَثواِبت األمة!

بالعاصمة بالعاصمةيف مقر األرسيدي  يف مقر األرسيدي 

إحبـاُط محاولِة توزيع إحبـاُط محاولِة توزيع 30003000 قرٍص ُمهلـوس  قرٍص ُمهلـوس 
متكنت املصالح األمنية،  مساء يوم اجلمعة املنقضي، من حجز 3000 قرص مهلوس باجلزائر العاصمة.

الكمية احملجوزة ُعثر عليها لدى شخص كان قادمًا من والية البويرة إلى العاصمة. وخالل التحقيق، اعترف املعني أنه كان يعتزم 
تسليم األقراص املهلوسة مبقر األرسيدي يف العاصمة.

ق.و

ِ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

