
يف ِذكرى تأميم امَلروقات 
اقوّي  ِرهانـاُت )االنتقال( الّتحوِل الطَّ
والتَّحـوالت الِجيـوستراتيجيـة 

كلُّ مورد طبيعي منجمي هيدروكربوني أو معدني ليس 
مطبوعا سلفًا أو متبوعا خلفًا بأية لعنة، بل هو ثروة مباركة، 

إمنا امللعون فينا هو الفساد وسوء التسيير وهدر الثروات. 
أقرر هذا، بدًءا، حتى نتفق أساسًا على أن مرافعات »اخلروج 

من اقتصاد الريع« حتتاج إلى مراجعات جذرية 
وجوهرية وحتتاج إلى تدقيق معريف، ولن أتوقف 
عند هذا احلّد! بل سأقول بكل الدقة املطلوبة 

إن »حلم االنتقال الطاقوي إلى منظومة 
الطاقات املتجددة« دون الوعي بضرورة نشر 
السالسل الصناعية لها يف الفضاء الوطني 
هو خيار قاصر، إن لم جنزم بأنه انتحاري.
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05
سيدي بلعباس 

ُسكـان »المسيــد« 
يغلقون مقرَّ البلدية 

06
عنابة 

ُعّمـال َشركة الِبناء 
ون وُيطالبون  يحتجُّ
بصــرف األجــور

08
األغواط 

د  َفيضـان الوادي ُيهدِّ
ُسكان تجمع الّسخونة

49 لَتأميـِم املروقـات  كـرى الـــ  الذِّ

الِبترول. . من ُمحّرٍك إلى ِريع!الِبترول. . من ُمحّرٍك إلى ِريع!
. . حلـــُم بحاجــٍة إلــى إرادة  االنتقــاُل الّطاقــويُّ

اجلولة الـ 19 الّيوم مبلعب 5 جويلية يف  الساعة  17:45

02
يف رابع اجتماع له

  مجــلُس الـــوزراء ُيصــادق
 على مشروع قانـون الوقاية 
من الّتمّييز وِخطـاب الَكراهّية 

02
 الَبكالوريا امِلهنية بدايًة

 من سبتمبر 2020

توفيــُر 255 ألـف 
مقعد تكويـن مهنــيٍّ 
واستحداث 7 تخصصات 

كشفت وزيرة التكوين والتعليم 
املهنيني هيام بن فريحة عن فتح 

7 تخصصات جديدة للدخول 
املهني الذي انطلق أمس، موضحة 
بلغة األرقام أن القطاع وّفر 255 

ألف مقعد تكوين ومتهني يف 
املستويات اخلمسة، إلى جانب 60 
ألف و300 مقعد بيداغوجي عبر 

201 معهد متخصص.

  ســـراي: استقـراُر اجلزائـر خاِضـٌع ملـــادٍة 
حُكــم فــي أسعارهــا ال ميكــن التَّ

َقـوّي  إنَتاجـّي  بنـاء جـهـاٍز  رازم: الُبـدَّ مـن 

ُسوسطارة والَعميد ُسوسطارة والَعميد 

03



02
أخبار السياسة

يف ذكرى تأسيس املجلس الدستوري
ستور تلبيًة لمطالِب الَحراك  تّبون َيلتِزم بتعديِل الدُّ

امُلطلق يف السياسة  رفض تدّخل »األفسيو« 
عاقلي: برنامُج الحكوَمة َيحمي الّصناعَة المحلّية 
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يف رابع اجتماع له 

 مجلُس الوزراء يصادق على مشروع 
قانون تجريم ِخطاب الَكراهّية 

ترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األحد، اجتماًعا ملجلس الوزراء تدارس خالله عدة 
ملفات بإسهاب واستفاضة، كان أبرزها املصادقة على مشروع قانون الوقاية من الّتمّييز ومكافحة خطاب 

الكراهية.كما خصص االجتماع ملناقشة ملفات تخص العديد من القطاعات.

عّمـــا ر قـــردود
إستراجتية  حول  عرًضا  الوزراء  مجلس  ناقش  و 
الصناعي  العقار  ملف  احلكومي،و  االتصال 
دراسة  إلى  الصناعية،باإلضافة  املناطق  وتسيير 
واإلنتاج  الثقافية  النشاطات  وتطوير  بعث  آفاق 
والشباب  السينماتوغرافية  والصناعة  الثقايف 

والسياحة. والرياضة 
يف  أوامره،  أسدى  قد  تبون  الرئيس  كان  و 
العزيز  عبد  األول  الوزير  إلى  املاضي،  جانفي 
مظاهر  كل  »يجرم  قانون  مشروع  بإعداد  جراد 
يف  الكراهية  وخطاب  واجلهوية  العنصرية 

»بعدما  يأتي  اإلجراء  هذا  بأن  البالد«.وأفاد 
على  واحلث  الكراهية  خطاب  تنامي  لوحظ 
الفتنة خاصة يف وسائل التواصل االجتماعي، 
الذين  أولئك  وجه  يف  الباب  لسد  يأتي  كما 
شعارات  برفع  احلراك  وسلمية  حرية  يستغلون 

الوطني«. االنسجام  تهدد 
ويعّرف مشروع هذا النص، الذي يحتوي على 
التمييز بكونه »كل سلوك يقوم على  48 مادة، 
أو  النسب  أو  اللون  أو  العرق  أو  اجلنس  أساس 
االنتماء  أو  اللغة  أو  اإلثني  أو  القومي  األصل 
أن  على  اجلديد  املشروع  اجلغرايف«.وينص 

تتعلق  الكراهية  خطاب  لتجرمي  املكونة  العناصر 
أو  التمييز  تنشر  التي  التعبير  »أشكال  بجميع 
التي  تلك  أو  تبرره  أو  تشجعه  أو  عليه  حترض 
أو  العداوة  أو  اإلذالل  أو  االحتقار  عن  تعبر 

العنف«. أو  الكراهية 
مجلس  درس  القانون،  هذا  إلى  وباإلضافة 
بـ«واقع  تتعلق  أخرى  ملفات  أيضا  الوزراء 
الصناعية،  املناطق  وتسيير  الصناعي  العقار 
الثقايف  الثقافة واإلنتاج  وبعث وتطوير نشاطات 
والرياضة  الشباب  السينماتوغرافية،  والصناعة 

التقليدية«. والصناعة  السياحة  وكذا 

شنڨريحة،  السعيد  الّلواء  شرع 
الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس 
زيارة  يف  أمس،  أول  من  ابتداء  بالنيابة، 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
ملعرضي  الرابعة  الطبعة  فعاليات  حلضور 
 )UMEX-2020( »يومكس« 
»سيمتكس«  وكذا  املأهولة  غير  لألنظمة 
احملاكاة  ألنظمة   )simTEX-2020(
فيفري   25 إلى   23 من  املنظم  والتدريب، 

2020 بأبو ظبي.
و جاءت الزيارة إجابة لدعوة الفريق الركن 
أركان  رئيس  الرميثي،  ثاني  محمد  حمد 
وصول  ولدى  اإلماراتية.  املسلحة  القوات 
قبل  من  استقبل  ظبي  أبو  مطار  إلى  اللواء 
مستشار  الدولة  وزير  املزروعي  فارس  اللواء 
العربية  اإلمارات  لدولة  الرئاسية  الشؤون 

املتحدة.
أفراد  حتيات  اإلماراتي  نظيره  اللواء  وأبلغ 
القوات  أفراد  إلى  الشعبي  الوطني  اجليش 
وبقصر  بعدها،  اإلماراتية.  املسلحة 
رؤساء  مقدمة  يف  اللواء  كان  املعارض، 
راعي احلفل صاحب  التي استقبلها  الوفود 
نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  السمو 
شؤون  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  الرئاسة 
تبون  املجيد  عبد  حتيات  أبلغه  حيث 

للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية  رئيس 
إنه  قائال  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 
التعاون  توطيد  على  احلرص  كل  يحرص 
مع  فعليا  يتوافق  مبا  البلدين  بني  األخوي 
ذلك،  بعد  الشقيقني.  الشعبني  تطلعات 
بن  منصور  الشيخ  سمو  رفقة  اللواء  طاف 

املعرض. نهيان مبختلف أجنحة  آل  زايد 
مع  رسمي  لقاء   - ذلك  بعد   - للواء  كان 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  السمو  صاحب 
وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
العربية  اإلمارات  لدولة  الرئاسة  شؤون 
اجلزائري  اجلانب  عن  حضره  املتحدة 
الدفاع  وملحق  بأبوظبي  اجلزائر  سفير 
اجلانب  وعن  اللواء.  املرافق  الوفد  وأعضاء 
املزروعي  فارس  اللواء  من  كل  اإلماراتي، 
الرئاسية  الشؤون  مستشار  الدولة  وزير 
وزير  املزروعي  وسهيل  اإلمارات  لدولة 
أحمد  محمد  والسيد  والطاقة  الصناعة 
الدفاع،  لشؤون  الدولة  كاتب  البواردي 
الطرفان  استعرض خالله  الذي  اللقاء  وهو 
خاصة  البلدين  جيشي  بني  التعاون  حالة 
التي  العسكرية،  الصناعات  مجال  يف 
منوذجا  متّثل  والتي  ملحوظا  تطورا  شهدت 

الشقيقني. البلدين  بني  للتعاون  ناجحا 
ق.و

الرسمي  الناطق  االتصال  وزير   أّكد 
املهام  بني  من  أن  بلحيمر  عمار  للحكومة 
وتنظيم  القطاع ضبُط  الرئيسة ملخطط عمل 
اخلاصة،  التلفزيونية  القنوات  نشاط 
متليه  »التعجيل«  هذا  أن  على  مؤكدا 
ألخالقيات  واملخالفة  »الذاتية  املعاجلة 
بعض  قبل  من  الوطنية  لألحداث  املهنة« 

القنوات.
صّرح  الوطن،  يومية  به  خص  حوار  ويف 
النشاط  هذا  بضبط  التعجيل  »بأن  الوزير 
ألخالقيات  واملخالفة  الذاتية  املعاجلة  متليه 
طرف  من  الهدامة  حتى  بل  املهنة، 
بلدنا«.  ضد  اخلاصة  القنوات  بعض 
»سيمكن  املسعى  هذا  أن  الوزير  واعتبر 
اخلاصة  التلفزيونية  القنوات  تأطير  من 
يف  كذلك  واملساهمة  اجلزائري  بالقانون 
الصناعي  القمر  قدرات  واستغالل  حتسني 

.)1+ )ألكومسات 

»مراجعة  أن  اإلطار،  هذا  يف  وأوضح، 
عنها  سينجم  لإلعالم  العضوي  القانون 
املتعلق  القانون  مراجعة   - مناص  ال   -
تعلق  ما  سيما  ال  البصري،  بالسمعي 
إلى  البصري  السمعي  حقل  بتوسيع 
العامة  القنوات  ليشمل  اخلاص  القطاع 
اليوم  توصف  كما  )املوضوعاتية(،  وليس 

بغير وجه حق«.
أن  اخلصوص،  هذا  يف  بلحيمر،  وكشف 
تعدادها  البالغ  اخلاصة  التلفزيونية  القنوات 
إلى  تتوجه  والتي  قناة   )50( خمسون 
اجلمهور اجلزائري »يسيرها قانون أجنبي«، 
من  استفادت  فقط  قنوات   6 أن  موضحا 
يف  متثلها  مكاتب  لفتح  مؤقتة  اعتمادات 
بأن  اخلصوص  هذا  يف  مذكرا  اجلزائر، 
تراخيص  بتاتا  متثل  ال  االعتمادات  »هذه 

خاصة«. تلفزيونية  قنوات  إلنشاء 
ق.و

على  بومالة  فضيل  والصحفي  الكاتب  محاكمة  األحد،  أمس  انطلقت، 
رقم  القضية  يف  العاصمة،  باجلزائر  البيضاء  الدار  محكمة  مستوى 

1140، بحضور أزيد من 30 محاميا، حيث مت التماس سنة واحدة 
حبًسا نافًذا وغرامة مائة ألف دينار يف حق بومالة.

أمس  بومالة،  السياسي فضيل  والناشط  قال اإلعالمي  و 
باجلزائر  البيضاء  الدار  مبحكمة  محاكمته  جلسة  خالل  األحد، 
امللفقة  التهم  أنكر  القاضي:«أنا ال  العاصمة، يف رده على أسئلة 

إليه  وصلت  وملا  الوطن،  هذا  على  حزين  وأنا  استهجنها  بل  لي 
العامة  ولسياساته  للنظام  الراديكالية  مبعارضتي  معروف  أنا  اجلزائر. 

اجلزائر  ليس  احلكم  ونظام  الوطن.  هذا  حق  يف  االنتحارية  واجتاهاته 
من  منشورات  ونشر  بعرض  املتعلقة  التهمة  بإسقاط  الدفاع  هيئة  طالبت  املقدسة«.و 
باطلة،  بومالة  فضيل  إلى  املنسوبة  الفيديوهات  كون  الوطنية،  بالصلحة  املساس  شأنها 
يرد  وبومالة  ملناقشتها  الفيديوهات  عرض  طلب  قد  القاضي  كان  الدفاع.و  هيئة  حسب 
فقط  باسمي  وأسجله  وأكتبه  أنشره  ما  كل  مسؤولية  أحتمل  وأنا  لي  ليست  »الفيديوهات 

باسمي«. وقعتها  التي  الفيديوهات  الكيلومترات من  ولي ماليني  30 سنة  طيلة 
عّمـــــار قــــردود

أن  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أّكد 
التعبير  بضرورة  االلتزام  ميليه  الدستور  تعديل 
التي  التغيرات  جراء  الشعب  طموحات  عن 

الشعبي. احلراك  أفرزها 
بوعالم  املستشار  عنه  نيابة  قرأها  رسالة  ويف 
الدستوري  املجلس  تأسيس  ذكرى  يف  بوعالم 
بالتزامه  الرئيس  ذكر  األحد،  أمس  الــ30، 
وكل  الشعبي،  احلراك  مطالب  استكمال 

اجلديد  الوضع  على  ترتبت  التي  املستجدات 
واالجتماعي  السياسي  املستوى  على  بالدنا  يف 

الدولي. وحتى  واالقتصادي 
بناء  عن  تبون-  حسب   – اخليار  هذا  ويعبُِّر 
البالد  استقرار  تعزيز  على  يقوم  عصري  مجتمع 
من  انطالًقا  الوطني  والوفاق  االنسجام  وتدعيم 
إعداد دستور يقوم على مرتكزات وجَدت توافًقا 
وحقوق  حماية  يف  أساًسا  تتمثل  حولها،  وطنًيا 

وتعزيز  والعامة  السياسية  احلياة  وأخلقة  املواطن 
دور  وترقية  وتوازنها  السلطات  بني  الفصل  مبدأ 
املساواة  وتعزيز  احلكومة  مراقبة عمل  البرملان يف 
بني املواطنني أمام القانون والتكريس الدستوري 
املجال  وتقنني  االنتخابات  تنظيم  آلليات 

التشاركية. الدميقراطية  وترقية  اإلعالمي 
عمار قردود

املؤسسات  رؤساء  منتدى  رئيس  عاقلي  سامي  أكد 
االقتصادي  »الوضع  أن  األحد،  أمس  »األفسيو«، 

احلالي ال يحتمل أي إخفاق جديد«.
من  اخلامس  العدد  افتتاح  خالل  عاقلي،  وقال 
االستثمار،  لنشاط  واملخصص  املنتدى  نقاشات 
املؤسسات  بها  تشعر  أصبحت  احلالية  »األزمة  إن 
ممكنة  »احللول  أن  إلى  مشيًرا  أكثر«،  االقتصادية 
يوميا  يستقبل  املنتدى  إن  قائال  األزمة،  لهذه  للتصدي 
للجزائر  أن  يؤكدون  وكلهم  أجنبية،  مؤسسات  عن  ممثلني 

يكون  أن  يجب  االستثمار  أن قانون  موضًحا  كبيرة جدا«،  استثمار  فرص 
لعمل  مسهاًل  يكون  أن  ويجب  األجنبية،  لالستثمارات  جاذبية  أكثر 

اجلزائرية. املؤسسات 
ويصلح  احمللية  الصناعة  يحمي  اجلديد  احلكومة  برنامج  أن  عاقلي  اعتبر  و 
العموم«،  على  احلكومة«جيدا  عمل  معتبًرا برنامج  البنكية،  املنظومة 
باملائة،  مائة  نظرتنا  مع  متطابقا  البرنامج  يكون  أن  »مستحيل  قائاًل  وتابع 

كبير«. بشكل  متوافقا  اعتباره  ميكن  لكن 
عّمـــار قـــردود

برئاسة اجلمهورية  السابق  التشريفات  مُثل مدير 
صباح  التحقيق،  قاضي  أمام  رقيق  مختار 
جرى  أمحمد.و  سيدي  مبحكمة  األحد،  أمس 

يوم  السابق  بوتفليقة  بروتوكول  مع  التحقيق 
جديد  باب  درك  قبل  من  املنقضي،  السبت 

فساد. العاصمة يف قضايا  باجلزائر 

بصفته  مهامه  أنهيت  رقيق  مختار  أن  يذكر 
بتاريخ  اجلمهورية،  برئاسة  للتشريفات  رئيًسا 
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الرميثي الّركن  الفريق  إجابة لدعوة من 

الّلواُء شنقريحة يزور اإلمارات 
الَعربّية الُمتحدة 

ُمثول مدير التشريفات الّسابق برئاسة الجمهورية أمام قاضي الّتحقيق

50 قناة  يبلغ عددها 

بلحيمر يستعجُل ضبَط نشاط 
الَقنوات التلفزيونّية الَخاصة

الّتهم عن موكلها بإسقاط  الّدفاع طالبت  هيئة 
التماُس سنٍة حبًسا في حق بومالة



عمار  قردود 
التاريخي،  احملروقات  تأميم  قرار  خّلف 
بومدين،  هواري  الّراحل  الرئيس  عنه  أعلن  الذي 
فيفري   24 يف  ألقاه  الذي  التاريخي  خطابه  يف 
مستقبل  على  ومؤثرة  حاسمة  1971، انعكاسات 

سوق البترول، وكان له تأثير عاملي.
طويل  مسار  الستكمال  القرار  ذلك  جاء  و 
من   1967 سنة  فيها  الشروع  مت  املفاوضات  من 

من  السيما  الوطنية،  الثروات  استرجاع  أجل 
متعددة  الكبرى  الشركات  فوائد  استرجاع  خالل 
و«ايسو«  بيتروليوم«  »بريتيش  مثل  اجلنسيات 
املفاوضات األولى  وانطلقت  أو »موبيل«.  و«شال« 
يف 1969 حول مراجعة السعر املعتمد يف احتساب 
اجلباية على الشركات الفرنسية، ودعت اجلزائر إلى 
مراجعة الّسعر اجلبائي املعتمد، والذي كان يقدر بـ 
 1971 أفريل   11 يف  ُوقع  أمر  وتبعها  دوالر،   2.08

الذي  احملروقات  حول  األساسي  القانون  بصدور 
أن  املفروض  من  الذي  اإلطار   - بالتالي   - يحدد 
مجال  يف  األجنبية  الشركات  نشاط  فيه  يجري 

البحث عن احملروقات واستغاللها.
جميع  تأميم   1971 فيفري   24 يوم  مت  كما 
الطبيعي،  الغاز  بحقول  املتعلقة  املنجمية  الفوائد 
نقل  شركات  طرف  من  احملصلة  الفوائد  كل  وكذا 
التي  للخالفات  النهائية  التسوية  ومتت  احملروقات، 

جنمت عن هذا القرار بالتوقيع يوم 30 جوان 1971 
بني سونطراك و«سي. أف. بي. أ« ويوم 13 ديسمبر 
من السنة نفسها بني سونطراك و«أو. أل. أف- أو. 
أر. ا بي« على اتفاقني حول الشروط اجلديدة التي 

تسير نشاطاتها باجلزائر. 
من  اجلزائر  محروقات  تأميم  عملية  ومكنت 
امتالك 51 باملائة من رأس مال الشركات الفرنسية 
حتديد  مت  كما  باملائة.   49 إال  متتلك  تعد  لم  التي 

وقعه  مرسوم  خالل  من  اجلديد  اجلبائي  السعر 
أصبح  حيث  أفريل،   13 بتاريخ  بومدين  الرئيس 

يقدر بـ60،3 دوالر للبرميل.
عن   - اجلزائر  حصلت  أخرى،  جهة  من  و 
جميع  يف  األغلبية  على  سوناطراك-  طريق 
االستثمارات األجنبية يف احلقول النفطية والغازية 
عدة  إصدار  بعد  تعززت  وضعية  وهي  البالد،  يف 
قوانني يف أربعة عشريات. وسمح هذا بتعزيز سيادة 
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كرى الـــ 49 لتأميم المحروقات  الذِّ

»الجزائر الَجديدة «.. أمام تحدي تنويع االقتصاد 

رهينة  جعلتها  خانقة  أزمة  اجلزائر  واجهت  املاضي،  القرن  ثمانينيات  نهاية  يف 
لصندوق النقد الدولي وحتت هيمنة البنك الدولي، اللذين فرضا عليها إجراءات صارمة، 
كانت النتيجة إلغاء 360 ألف وظيفة بني 1994 و1998، وحل أو إغالق آالف املؤسسات 
وتراكًما هائاًل للعجز االجتماعي، كما أن إتالف الُبنى التحتية بسبب اإلرهاب قدر بنحو 

24 مليار دوالر.
وعندما تسلم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مقاليد احلكم يف أفريل 1999، 
كانت البالد تخرج لتوها من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك العاملي، ارتفعت أسعار 
البترول والغاز بشكل مهول خالل بداية األلفية الثالثة،و متكنت اجلزائر من تسديد ديونها 

اخلارجية وتخزين 200 مليار دوالر من احتياطي العملة الصعبة.
املرتفعة  ونفقاتها  اخلارجية  الوسائل  إلى  اللجوء  يف  املتعاقبة  احلكومات  أفرطت  و 
التي ال ميكن تبريرها بحسب املختصني، كالطريق الّسيار »شرق – غرب«، والذي كلف 
مشروعه ما ال يقل عن 13 مليار دوالر بينما كانت تكاليف املشروع تقدر يف البداية بــ6 

مليارات دوالر فقط وفق اخلبراء.
على مصدر  البالد  اتكال  بسبب  تفاقم  الوطني  االقتصاد  البنيوي يف  الضعف  هذا 
دخل واحد فقط، وهو احملروقات )البترول والغاز(و انخفضت حصة الصناعة يف اإلنتاج 
االستيراد يف  فاتورة  وبلغت  باملائة،   5 إلى  باملائة   25 من  عقود   3 اخلام خالل  الداخلي 

2013 نحو 55 مليار دوالر.
11 شهرا األولى  إيرادات اجلزائر من احملروقات على أساس سنوي خالل  تراجعت 
من 2019، بواقع 5.2 مليار دوالر، ليتسع العجز التجاري إلى 5.75 مليار دوالر، بزيادة 

48 باملائة عنه قبل سنة.
وبلغت قيمة صادرات النفط والغاز 30.25 مليار دوالر، لتشكل 92.76 باملائة من 
إجمالي مبيعات اخلارج. وباملقارنة، كانت الصادرات 35.45 مليار دوالر يف األشهر الـ 
11 األولى من 2018.وسجل إجمالي الصادرات 32.62 مليار دوالر، مقارنة بـ 38.12 

مليار يف الفترة ذاتها من 2018. يف حني، انخفضت الواردات 8.66 باملائة إلى 38.37 
مليار دوالر بني جانفي ونوفمبر 2019.

 ،2019 لسنة  األولى  الثمانية  األشهر  خالل  اجلزائري،  التجاري  العجز  وارتفع 
حيث اتسعت فاتورة الواردات، وجاء حجم الصادرات من احملروقات يف املقدمة بنسبة 
بلغت 92 باملائة من إجمالي الصادرات. وبلغ العجز التجاري 4.68 مليارات دوالر يف 

األشهر الثمانية األولى لسنة 2019، مقابل 3.05 مليارات دوالر نهاية أوت 2018.
ونقلت وكالة »بلومبيرغ« األمركية عن سعيد أحمد هاشمي مازغي، نائب مدير 
التسويق يف شركة سوناطراك، قوله إن العمالء األوروبيني »قللوا بشكل كبير طلبهم« 
على الغاز اجلزائري، مشيًرا إلى أن من املتوقع انخفاض الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25 
يف املائة يف نهاية 2019، مقارنة مبستويات 2018. وأرجع مازغي تراجع الطلب على 
الغاز اجلزائري إلى تخمة املعروض، السيما من الغاز الروسي الرخيص، والذي قابله 

تباطؤ يف الطلب بسبب دفء الشتاء.
التي  الصادرات  إيرادات  إجمالي  من   92.91% نحو  احملروقات  صادرات  ومتثل 
بلغت خالل األشهر التسعة األولى من 2019 نحو 27.21 مليار دوالر، مقابل 31.07 
مليار دوالر خالل الفترة نفسها من 2018، أي بانخفاض قدره %12.43.بينما بلغت 
قيمة الواردات خالل الفترة نفسها من 2019 نحو 32.43 مليار دوالر، مقابل 34.23 

مليار دوالر، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 5.27٪. 
عمار قردود

تراجع إيرادات المحروقات في 2019 والعجز التجاري يبلُغ 48 %
االعتماُد على الَمحروقات جعل االقتصاَد مبنًيا على ِرمال ُمتحركة!

المحروقاُت تستحِوذ على 94 % من إجماليِّ الَصادرات 

تأميم المحروقات عّزز سيطرَة الجزائر على مواردها..  سراي:
استقراُر الجزائر خاِضٌع لمادٍة ال ُيمكن التَّحُكم

 في أسعارها

املالك  عبد  الدولي  االقتصادي  اخلبير  أوضح 
أمن  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح  سراي، يف 
اجلزائر واقتصادها مرتبطان ارتباًطا وثيًقا باحملروقات، فإذا 
كانت أسعار البترول والغاز مرتفعة واملداخيل كبيرة كان 
أمن اجلزائر مستتبا واقتصادها قويا، وإذا انهارت أسعار 
مهددة  الدولة  تصبح  الدولية  األسواق  يف  والغاز  البترول 
باالنهيار، حيث يؤدي انخفاض أسعار احملروقات إلى توتُّات اجتماعية وأمنية واقتصادية، وبالتالي فإنه 
خالل  تسجيله  جرى  ما  وهو  الواجهة،  إلى  التوتر  عاد  كلما  احملروقات  ملوارد  البالد  تبعية  ازدادت  كلما 

السنوات املاضية. 
وقال سراي إن استقرار اجلزائر وأمنها االجتماعي واالقتصادي هّش ومزّيف، ألنهما يخضعان إلى 
اعتبارات ال ميكن التحكم فيهما، ُتشكل احملروقات أساسها.مشيًرا إلى أنه وبعد نصف قرن تقريًبا من تأميم 
اجلزائر للمحروقات إال أن اقتصادها ما يزال تابًعا مطيًعا للمحروقات، ولألسف فشلت جميع احلكومات 

املتعاقبة على البالد منذ 1971 وحتى اليوم يف تنويع االقتصاد اجلزائري الذي بقي خاضًعا للمحروقات.
و أشار سراي إلى أن تأميم احملروقات الذي تقرر منذ 49 سنة سمح للجزائر بتعزيز حتكمها يف مواردها 
الطبيعية وبسط السيادة الوطنية على ثروتها البترولية مع فتح اآلفاق لورشات كبرى أخرى للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية للبالد، لكنه يف الوقت نفسه جعل االقتصاد الوطني مكباًل ورهيًنا بقطاع احملروقات.
عمار قردود

الّنقابي محمد لخضر بدر الدين:
الَمحروقات ِنعمٌة على 
األجاِنب ونقمٌة على 

الَجزائريين
تصريح  يف  الدين،  بدر  خلضر  محمد  النقابي  اعتبر 
كانوا  الذين  اجلزائريني  أّن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى 
من  ُيعانون  كانوا  األجنبية  البترولية  بالشركات  يعملون 
من  أدنى  اجتماعًيا  وضًعا  ويحتلون  والعنصرية  التمييز 
الطعام  تناول  على  إرغامهم  حدَّ  األمر  وبلغ  األوروبيني، 

مبعزل عن األوروبيني!«.
و أضاف بدر الدين »كان ذلك منذ حوالي 50 سنة، لكن لألسف ما تزال املمارسات نفسها 
والسلوكيات ذاتها يف وقتنا احلالي؛ فاجلزائريون الذين يعملون يف الشركات البترولية األجنبية ما 
يزالون ُيعاملون بعنصرية سواء يف التصرفات أو حتى يف الرواتب الشهرية واالمتيازات. والغريب أن 
ذلك يحدث حتى للجزائريني العاملني يف سوناطرك التي متنح رواتب مغرية لألجانب فيما يحصل 

أبناء البلد على الفتات«، على حّد تعبيره.
و فيما يخص اعتماد االقتصاد الوطني على احملروقات يف ظل تدهور أسعار البترول يف الوقت 
الوطني  الدين إلى تنويع الصادرات خارج احملروقات، حتى ال يبقى االقتصاد  الراهن، دعا بدر 
الدولية، وطلب من احلكومة االعتماد على ثروات  البترول يف األسواق  لتقلبات أسعار  خاضعا 
من  و«جبال  الفوسفات  من  الهائل  املخزون  مثل  أخرى  مقدرات  متلك  اجلزائر  إن  أخرى،حيث 
الرخام اجليد«، وثروات أخرى كثيرة كالطاقات املتجددة التي يجب استغاللها واالستثمار فيها«.      
عّمــــار قـــردود

خبير المحروقات عبد العزيز رازم:
الُبدَّ من بناء جهاٍز إنَتاجّي 

َقوي 
أما اخلبير يف احملروقات عبد العزيز رازم، فقد قال لــ«أخبار 
الوطن« إن مساهمة قطاع احملروقات يف اجلزائر بنحو 97 % من 
مع  خاصة  مهددا،  التنمية  مستقبل  يجعل  الوطنية  الصادرات 
إمكانية نضوب البترول يف املستقبل القريب، وغياب إستراتيجية 
قطاع  عن  الناجت  املالي  االزدهار  واعتبار  املعالم  واضحة  تنموية 

احملروقات مظهًرا للتنمية.
أنه لتفادي سيناريو كهذا كان البد للجزائر أن  واعتبر رزام 
نظًرا  احملروقات  خارج  صادراتها  بتطوير  التصديرية،  نظرتها  تغّير 
املبذولة  اجلهود  ورغم  أنه  إال  عليها،  تتوفر  التي  اإلمكانات  إلى 
الصادرات  هيكل  بقي  االقتصادي  اإلنعاش  برامج  مع  وخاصة 
خاضًعا لسيطرة قطاع احملروقات وظلت الصادرات خارجه ضعيفة 
إستراتيجية  لتطبيق  اجلهود  تظافر  يستدعي  مما  متنوعة،  وغير 
واالستثمار  قوي  إنتاجي  جهاز  بناء  على  ترتكز  ناجحة  تنموية 
الطاقات  يف  االستثمار  نحو  بالتوجه  وذلك  واعدة،  قطاعات  يف 
املتجددة، ودعم وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتشجيع 
وتطوير القطاع السياحي وتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة 

خارج قطاع احملروقات«.
ع. قردود
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قالوا إّنه ردٌّ على وزارة التربية 
كون باإلضراب ُموّظفو األسالك الُمشتركة يتمسَّ
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املهنيني:  والتعليم  التكوين  وزير 

 توفيُر 255 ألف َمقعَد تكوين 
مهنّي واستحداث 7 تخصصات 

كشفت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني هيام بن فريحة، عن فتح 7 تخصصات جديدة للدخول املهني 
الذي انطلق أمس، موضحة بلغة األرقام أن القطاع وّفر 255 ألف مقعد تكوين ومتهني يف املستويات 

اخلمسة، إلى جانب 60 ألف و300 مقعد بيداغوجي عبر 201 معهد متخصص.

رحمة  عمار 
املهنيني،  والتعليم  التكوين  وزيرة  أعلنت 
القناة  على  حلولها ضيفة  األحد، خالل  أمس 
الرسمي  اإلنطالق  مبناسبة  األولى،  اإلذاعية 
ألف   255 من  أزيد  توفير  عن  فيفري،  لدورة 
اخلمسة،  املستويات  يف  ومتهني  تكوين  مقعد 
يعرف  الذي  السامي  التقني  مستوى  فيها  »مبا 
جانب  إلى  الشباب«،  قبل  من  كبيرا  طلبا 
يف  بيداغوجي  مقعد  و300  ألف   60 توفير 
كشفت  كما  متخصص.  وطني  معهد   201
جديدة،  تخصصات   7 ستعرف  الدورة  أن 
بالطاقات  خاص  سامي  تقني  شهادة  أهمها 
مطلوب  التخصص  هذا  أن  املتجددة، موضحة 
جانب  إلى  الشباب،  قبل  من  كبير  بشكل 
وثقافة  فن  هي  جديدة  مهنية  شعبة  إدراج 
املثمرة  األشجار  زراعة  تخصص  وكذا  وتراث، 
وحتويل  البالستيك  وصناعة  األجبان  وصناعة 

وغيرها. احلليب 
مدونة  وضع  مت  أنه  الوزيرة  أوضحت  كما 
شعبة   23 إلى  مقسمة  بالتخصصات  خاصة 
تخصص،   400 من  أكثر  تتضمن  مهنية 
يف  مطلوب  هو  ما  وإضافة  حتيينها  مت  حيث 
السوق، معتبرة أن القطاع يسير يف اجتاه مرافقة 
بني  شراكة  ميكانيزمات  عبر  الوطني  االقتصاد 
تتكفل  حيث  والتكوين،  االقتصادي  القطاع 
املتربصني  بتكوين  االقتصادية  املؤسسات 
بني  اإلطار  اتفاقيات  إليها  يضاف  املمتهنني، 
االقتصادية  القطاعات  ومختلف  التكوين  قطاع 
أنه  مبرزة  الطرفني،  بني  التكامل  لتجسيد 
 6 املدى،  قصيرة  تربصات  إجراء  قريبا  سيتم 
»التكوين يف  يخص  وذلك  األكثر،  على  أشهر 
لنكون  فيها،  للتوظيف  صعوبة  جند  التي  املهن 
واملؤسسات  العمل  طالبي  بني  وصل  حلقة 

االقتصادية«.

جتسيد  خطوات  حول  سؤال  عن  لها  رد  ويف 
يف  تكريسه  مت  الذي  املهنية  البكالوريا  مشروع 
مخطط عمل احلكومة، أوضحت وزيرة التكوين 
بيداغوجية  هندسة  وضع  يف  الشروع  »مت  أنه 
لالمتحانات  ديوان  إنشاء  من  انطالقا 
الطلبة  تسجيل  وسيبدأ  والتكوين،  واملسابقات 
اختيار  مت  حيث   ،2020 سبتمبر  من  انطالقا 
النموذجية لتجسيد هذا  الواليات  مجموعة من 
خلقها  مت  املؤسسات  هذه  أن  موضحة  املشروع، 
أن  مبرزة  االقتصادية،  املؤسسات  مع  بالشراكة 
لتكنولوجيات  امتياز  مركز  املراكز  هذه  أهم  من 
لصناعة  ومركزان  بتيبازة،  واالتصال  اإلعالم 
البناء  مبهن  خاص  ومركز  بوهران،  السيارات 
خاص  ومركز  باحلراش،  العمومية  واألشغال 
وكذا  باجلزائر،  املتجددة  والطاقات  بالكهرباء 

بالفالحة. امتياز خاصة  مراكز 

واملرقني  الوكالء  اعتماد  مناذج  تعديل  مت 
لوزارة  قرارين  مبوجب  وذلك  العقاريني، 
العدد  يف  صدرا  واملدينة  والعمران  السكن 

الرسمية. 9 من اجلريدة 
منوذجي  األول  الوزاري  القرار  يحدد  و 
االعتماد والبطاقة املهنية للوكيل العقاري، 
حيث يعدل القرار املؤرخ يف 3 فبراير 2011 
الوزاري  القرار  أما  النماذج.  هذه  املتضمن 
وشهادة  االعتماد  منوذجي  فيحدد  الثاني، 
يهدف  والذي  العقاري  للمرقي  التسجيل 
جانفي   9 يف  املؤرخ  القرار  تعديل  الى 
مت  انه  يذكر  النماذج.  لهذه  احملدد   ،2013
حتديد  سابقني  تنفيذين  مرسومني  مبوجب 
مت  حيث  املهنتني  مبزاولة  املتعلق  التنظيم 
مبنح  املتعلقة  الصالحيات  حتويل  إقرار 
العقاري  الوكيل  مهنة  ملمارسة  االعتماد 
واملرقي العقاري من وزارة السكن والعمران 

الوالة.  إلى  واملدينة 
مبمارسة  املتعلق  بالتنظيم  يتعلق  ففيما 
مهنة الوكيل العقاري، يسلم الوالي اعتماد 
أن  ويجب  شروط.  وفق  العقاري  الوكيل 
من  العقاري  الوكيل  اعتماد  طلب  يودع 
املكلفة  املديرية  لدى  الطلب  صاحب  قبل 
ذلك  مقابل  له  ويسلم  للوالية،  بالسكن 
طلب  يرفق  أن  ويجب  استالم.  وصل 

للشخص  فبالنسبة  وثائق،  بعدة  االعتماد 
بالنسبة لنشطات  الطبيعي، عليه أن يثبت 
يف  عليا  شهادة  حيازة  العقارية  الوكاالت 
أو  أو احملاسبي  التجاري  أو  القانوني  امليدان 

التقني. أو  العقاري 
تسليم  عملية  تنظيم  بغرض  و 
الوالي  مصالح  لدى  تنشأ  االعتمادات، 
للوالية  العقاريني  الوكالء  اعتماد  جلنة 
مصالح  عدة  من  وتتكون  ممثله،  يرأسها 
بالسكن  املكلفني  املدراء  غرار  على  والئية 
الوالي ملدة  يعينهم  للوالية،  الدولة  وأمالك 
هذه  وتتولى  للتجديد.  قابلة  سنوات   3
الوكالء  اعتماد  طلبات  دراسة  اللجنة 
كل  ودراسة  فيها  الرأي  وإبداء  العقاريني 
الوالي  عليها  يعرضه  اعتماد  سحب  ملف 
مسالة  كل  يف  والنظر  فيه  الرأي  وإبداء 
يعرضها  العقاري  الوكيل  بنشاط  مرتبطة 

الوالي. عليها 
للمرقي  االعتماد  منح  يخص  فيما  أما 
املرقي  اعتماد  يسلم  الوالي  فإن  العقاري، 
اللجنة  موافقة  بعد  شروط،  وفق  العقاري 

العقاريني. املرقني  العتماد  الوالئية 
وأج

اجلزائر  يف  السنوي  التضخم  نسبة  بلغت 
.2020 1.9 % خالل شهر جانفي 

عن  لإلحصائيات  الوطني  الديوان  وكشف 
تطور أسعار االستهالك على أساس سنوي 
أبرز  فيما   ،2020 جانفي  شهر  غاية  إلى 
تعد  الشهري ألسعار االستهالك  التغير  أن 
 2020 جانفي  شهر  خالل  للسعر  مؤشرا 
حيث   ،2019 ديسمبر  بشهر  مقارنة 
حسب   ،%  0.1 بنسبة  انخفاضا  عرف 
التغيرات  وبخصوص  الديوان.  معطيات 
أسعار  فإن  املنتجات،  فئة  الشهرية حسب 
 4 بنسبة  انخفاضا  الغذائية سجلت  السلع 

.%
املنتجات  أسعار  أن  نفسه  التقرير  وأضاف 
 0.9 بـ  تراجعت  قد  الطازجة  الفالحية 
اخلضر  أسعار  تراجع  فباستثناء  باملائة. 
و1.2   % بـ6.1  التوالي  على  والفواكه 
%، سجلت باقي املنتجات تراجعا خاصة 

 -( والبيض   )-16.6%( الدواجن  حلوم 
وتابع   .)1,3%  -( بـ  والبطاطا   )5.4%
الصناعية  الغذائية  املواد  أسعار  أن  املصدر 
 0.1 بنسبة  ارتفاعا  بدورها،  سجلت،  قد 
فيما  أما  املنصرم.  بالشهر  مقارنة   %
عرفت  فقد  املصنعة،  باملنتجات  يتعلق 
انخفضت  فيما   +0.5% بنسبة  ارتفاعا 

.0.7% أسعار اخلدمات بـ 
فإن  واخلدمات،  السلع  مجموعة  وحسب 
أساسي  بشكل  شمل  قد  األسعار  ارتفاع 
بلغ  بارتفاع  واألحذية  األلبسة  مجموعة 
 +0,8( بـ  املتنوعة  واملجموعات   %  1,1
التعليم  مجموعة  %(. يف حني، سجلت 
أما   .3% بـ  انخفاضا  والتسلية  والثقافة 
متيزت  فقد  واخلدمات  السلع  مجموعات 

الديوان. يضف  باالستقرار، 
وأج/ ق.و

»سيال«،  شركة  لدى  املياه  استغالل  مدير  أرجع 
يف  املياه  إلنقطاع  الرئيس  السبب  بونوح،  سليمان 
على  املسجلة  التسربات  إلى  للعاصمة  بلديات  بعض 

والرويبة. بودواو  بلدتي  مستوى 
األحد  أمس  عقدها  صحفية  ندوة  يف  بونوح  كشف 
محطة  من  املياه  حتويل  مشروع  يف  خلل  تسجيل  عن 
الضخ  محطات  الى  بودواو  بلدية  من  املياه  معاجلة 
األمر  وهو  العاصمة.  اجلزائر  بلديات  متول جميع  التي 
من  التسربات  إصالح  يف  تتأخر  الشركة  جعل  الذي 
املاء  بأن  بونوح  وأفاد  اخلميس.  غاية  إلى  االثنني  يوم 
الى  صباًحا  السادسة  الساعة  من  احلنفيات  يف  متوفر 
يوم  نهائية  بصفة  األشغال  وستنتهي  مساًء،  الرابعة 

الثامنة مساء. الساعة  املقبل يف  اخلميس 
ع.ق

املشتركة  لألسالك  الوطنية  النقابة  ردت 
وعلى  الوطنية،  التربية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
البالغ  على  علي،  سيد  بحاري  رئيسها  لسان 
الصادر عن وزارة التربية الوطنية الذي حتذر فيه 
باالحتجاجات. اخلاصة  املغلوطة  الدعوات  من 

أمس،  أصدرته  لها  بيان  يف  النقابة،  واعتبرت 
النقابة  انشغال  تستغل  الوصية  الوزارة  أن 
املهنيني  والعمال  املشتركة  لألسالك  الوطنية 
باإلعداد لإلضراب العام أمس واليوم، كمحطة 
املجتمع  من  املسحوقة  الطبقة  كفاح  يف  تاريخية 

التي  اجتماعية  الال  السياسات  اجلزائري، ضد 
التي  الال مهنية  تنتهجها احلكومة، والسياسات 
أن  معتبرة  بحسبهم،   - الوصية  الوزارة  تنتهجها 
يف  ويشكك  النقابة  بسمعة  ميس  الوزارة  بالغ 
عنها  تعبر  التي  املسؤولة  املواقف  مصداقية 
األسالك  بفئة  املتعلقة  القضايا  من  كثير  يف 

املهنيني. والعمال  املشتركة 
كما سجلت النقابة استغرابها من موقف الوزارة 
من  سنة   20 تفوق  التي  مطالبهم  من  الوصية 
التي  املسجلة  االعتداءات  ظل  يف  االنتظار، 
يتعرض لها العمال والعامالت من طرف بعض 
التربوية،  باملؤسسات  واملقتصدين  املديرين 
التربوية  إن املؤسسات  قائلني  النقابة،  بحسب 
الذين  املدراء  لبعض  خاصة  ملكية  أصبحت 
خارج  من  املؤسسات  ويديرون  العزائم  يثبطون 

الوطن.
من جهة ثانية، دعا البيان الفئات الهشة بقطاع 
والتمسك  النقابة  حول  االلتفاف  إلى  التربية 

بإضرابهم.
عّمــــار قــــردود

عبر قرارين وزاريني 

تعديُل نماذج اعتماد الُوكالء 
ين العقاريين  والُمرقِّ

عبر قرارين وزاريني 

تعديُل نماذج اعتماد الُوكالء 
ين العقاريين  والُمرقِّ

خلل يف مشروع حتويل املياه من محطة معاجلة املياه ببودواو

»سيال« ُترجع أسباَب انقطاع 
المياه إلى الّتسربات 

 البكالوريا امِلهنية بدايًة من سبتمبر 2020



جمال بوالديس

»بوشوك«  قريتي  سكان  أمس،  انتفض، 
والية  غربي  الويدان  بني  بلدية  يف  الطاحونة  و 
سكيكدة، و قطعوا الطريق الوطني رقم 43 الرابط 
على  احتجاجا  سكيكدة  و  جيجل  واليتي  ين 

غياب مشاريع التنمية احمللية.

يف  اإلحتجاج  فضلوا  القريتني،  سكان 
و  املتاريس  و  باحلجارة  الطريق  بقطع  الشارع 
مبا  تنديدا  املطاطية،  العجالت  يف  النار  إضرام 
املشروعة  ملطالبهم  احمللية  السلطات  صمت  قالوا 
التي تتعلق بتفعيل التنمية املشلولة يف قريتهما، 
خاصة يف ظل تواصل تعطيل مشروع شبكة الغاز 
الشروب و غياب شبكة الصرف  املاء  الطبيعي و 

إلى  إفتقارهما  إلى جانب  القرتني،  الصحي عن 
قاعة العالج التي ال تزال هيكال بال روح، ناهيك 
تزال على طاولة  تنموية مشروعة ال  عن مطالب 
السلطات احمللية التي سارعت إلى عني املكان و 
فتحت حوار جاد مع ممثلي الغاضبني من القريتني 
أفضى إلى أقناعهم بفتح الطريق الوطني احليوي و 

اجللوس من جديد إلى طاولة املفاوضات.
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احتجاجا على  غياب المشاريع التنموية  

سكان قريتي »بوشوك« و »الطاحونة« 
بسكيــكدة  يقطعــون الطريــــق  

عنابة 
طالبو السكن االجتماعي »برحال« يغلقون مقر الدائرة 

المسيلة

 توقيــف عصابــة تحـترف  
تزويـر رخــص السياقـة

متكن عناصر الشطرة لألمن احلضري الثاني بأمن دائرة بوسعادة باملسيلة من توقيف ثالث 
والتزوير  الوظيفة  استغالل  جرائم  لتورطهم يف  سنة   51 و   35 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 

واستعمال املزور واالدالء بإقرارات كاذبة .
وكانت العناصر قد أوقفت املتورطني إثر اكتشاف وجود 03 رخص سياقة على مستوى 
الرقم  ذات  وحتمل  الشخص  نفس  باسم  االختصاص  بإقليم  العمومية  اإلدارات  إحدى 
اثنني  الشبكة  القبض على  التحقيق مت  ارتكابه ملخالفة مرورية ، وعليه وبعد  التسلسلي بعد 
منهم موظفان يف نفس االدارة ، قبل أن يتم العثور على نسخة لرخصة سياقة رابعة بإسم ذات 
الشخص يف ملفه االداري على مستوى نفس االدارة ، وعلى إثر ذلك وبعد تقدميهم للعدالة، 
مت وضع املتشبه فيهم الثالثة حتت تدابير الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة 

بوسعادة .
صفاء كوثر بوعريسة 

 اإلطاحــة بعصابــة تـــمتهن 
ترويـــج  المخــــــدرات 

من  مهلوس  قرص   241 املسيلة  والية  بأمن  السادس  احلضري  األمن  مصالح  حجزت 
بحوزة  كانت  مزورة  مختلفة  بأسماء  مسجلة  طبية  وصفة   79 الى  باإلضافة  األنواع  مختلف 

عصابة من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بني 27 و 54 سنة .
وتعود وقائع القضية الى ورود معلومات مفادها وجود مجموعة تروج للمخدرات واملؤثرات 
العقلية بعد احلصول عليها من الصيدليات بواسطة وصفات طبية متعددة ، أين مت اإلطاحة 
أقراص مهلوسة وقطع  التفتيش على  بالشبكة وتوقيفهم يف حالة تلبس ، عثر بحوزتهم بعد 
مخدرات ، باإلضافة الى سالح أبيض ووصفات طبية مزورة ومبلغ مالي من عائدات البيع قدر 
بـ 54500 دج ، ليتم بعد ذلك تفتيش مسكن أحد املتورطني الذي عثر بداخله هو اآلخر على 

206 قرص مهلوس ، باإلضافة الى 71 وصفة طبية مسجلة باسمه وبأسماء أخرى مزورة .
وعلى إثر ذلك وبعد تقدمي املتورطني الستة أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة املسيلة ، 
صدر قرار بإيداع خمسة منهم مؤسسة إعادة التربية باملسيلة لتهم تكوين جمعية أشرار ، حيازة 
املخدرات قصد املتاجرة واالستهالك ، حمل سالح أبيض محظور والتزوير يف محررات إدارية 

، يف حني استفاد السادس من االفراج .
صفاء كوثر بوعريسة 

عنابة

توقيــف شخصيـــن وحجـز 
بندقيــة صيــد بحــري 

متكنت قوات الشرطة لألمن احلضري الثامن بعنابة ، يف إطار محاربة اجلرمية يف األوساط 
صيد  بندقية  حجز  مع   ، سنة  و24   21 العمر  من  يبلغان  شخصني  توقيف  احلضرية، من  
بحري، 06 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف األصناف، 02 شماريخ كبيرة احلجم. لإلشارة 
املؤقت  ايداعهما احلبس  القانونية يف حق املشتبه فيهما اين مت  أنه مت اتخاذ كافة اإلجراءات 

باملؤسسة العقابية ببوزعرورة.
ف سليم

المسيلة 

 حجـز 300 كلــغ من اللحـوم 
الحـــمراء الفاســـــدة  

اجلرمية  مكافحة  إطار  ويف  املسيلة  بوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  متكنت 
االقتصادية خاصة منها حماية املستهلك وقمع الغش من حجز كمية كبيرة من اللحوم احلمراء 
واملتمثلة يف 300 كلغ من أحشاء الغنم ، 135 رجل غنم ، 57 رأس بقر و45 رأس غنم كانت 
على منت شاحنة تبريد صغيرة من نوع رونو واملقتادة من طرف سائقها ) ب ـ أ ( 41 سنة من 

والية برج بوعريريج .
وأتلفت ذات العناصر البضاعة بعد مراقبتها من طرف الطبيب البيطري إثر اكتشاف عدم 
حيازة املتورط على وثيقة إدارية أو شهادة طبية خاصة بالصحة احليوانية ، يف حني مت تقدميه 

أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة بوسعادة .
صفاء كوثر بوعريسة 

سيدي بلعباس    

  قتيـــالن فــي حـــادث 
انقـــالب جــرار

لقي شخصان حتفهما مساء أمس بدائرة تنيرة إثر انقالب جرار كانا على متنه وفقا ملا 
علم لدى مصالح احلماية املدنية. احلادث  وقع باملكان املسمى منطقة مدور قرية اللوزة بلدية 

بن عشيبة الشيليا دائرة تنيرة نتج  عن انحراف اجلرار وانقالبه مما أدى إلى وفاة سائقه ش 
م البالغ  من العمر 55 سنة والطفل  ع ع البالغ 9 سنوات

وقد مت نقل جثثي الضحيتني نحو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى سيدي بلعباسفيما 
 فتحت  مصالح الدرك الوطني حتقيقا يف أسباب احلادث.

ف سليم

السكن  طالبي  من  العشرات،  أمس  احتج 
للمطالبة   ، برحال  دائرة  مقر  أمام   ، بعنابة 
ما  االجتماعي،  السكن  حصص  عن  باإلفراج 

تسبب يف غلقها ، أمام املواطنني واملوظفني .
 احملتجون ، جددوا االعتصام أمام مقر الدائرة 
، من أجل االعالن عن قوائم املستفيدين، من 
املخصصة ألحياء   ، االجتماعي  السكن  برنامج 
ومداشر البلدية ، ورفع احلصة السابقة من 553 
لدى  املودعة  الطلبات  عدد  لكون  سكنية  وحدة 

طلب  ب9200  تقدر  بالدائرة  السكن  مصلحة 
سكن.ومؤكدين بأهم قد سئموا االنتظار ، بعدما 
وعدم   ، السكن  أزمة  بسبب  معاناتهم  طالت 
اإلفراج عن القائمة ، على الرغم من أنها كانت 
شهر  يف  عنها  اإلفراج  عن  يتم  أن  املفروض  من 
فيفري  شهر  إلى  تأجيلها  ومت   ، املنصرم  ديسمبر 
اجلاري ، وإلى حد الساعة لم يتم االعالن عنها 
من طرف مصالح دائرة برحال -على حد تعبيرهم 
- اذ ال تزال لم تؤخد معاناة املواطنني من طالبي 

السكن االجتماعي بعني االعتبار بعني األعتبارو 
الذين أثقلت كاهلهم مصاريف إيجار السكنات ، 
انهم  اكدوا  االكتظاظ. كما  يعيشون يف  وآخرون 
اتفقوا على تعيني ممثلني عنهم من أجل رفع الئحة 
املطالب الى املسؤول االول على اجلهاز التنفيذي 
لوالية عنابة »برمي جمال الدين » هامش زيارته 
باالشارة  ببرحال.واجلدير  الكليتوسة  منطقة  الى 
أن رئيس الدائرة كان يوم اخلميس الفارط حتاور مع 

احملتجني دون الوصول الى أي نتيجة.

 رفيق.ف

تبسة 

5 سنـــوات حبسـا نافـذا لمعتــدي علــى والديــــه
عاجلت محكمة تبسة نهاية األسبوع املاضي 
قضية نوعية تتعلق باالعتداء على األصول  تورط 

فيها شاب يبلغ من العمر 19 .
سيدة  تقدم  إلى  تعود  احلادثة  هذه   وقائع 
من  اخلامس  احلضري  األمن  مركز  إلى  أربعينية 

لالعتداء  تعرضها  حول  شكوى  ترسيم  أجل 
ابنها  بعد  طرف  من  العمدي  واجلرح  بالضرب 
مناقشات حادة داخل املنزل ، حيث  استفادت 
 06 ملدة  عجزها  تثبت  طبية  شهادة  من  األم 
القضائية  املتابعة  على  منها  إصرار  وبعد   ، أيام 

للمتورط  جزائي  األمن  ملف  أجنز  عناصر   ،
اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  مع  تقدميه 
بالضرب  )األم(  األصول  على  بجرم  االعتداء 
سنوات  بـ  05  إدانته  متت  أين  العمدي  واجلرح 

فيروز رحالحبس نافذ مع اإليداع.

سيدي بلعباس

توقيف 04 أشخاص وحجز 158 غرامًا من الكيف  
وضعت قوات الشرطة بأمن والية سيدي 
أشخاص  يف  لنشاط  04   حدا  بلعباس 
العمر تورطوا يف احليازة على  الثالث من  العقد 
فيها، حيث متكنت  املتاجرة  لغرض  املخدرات 
على إثر ذلك من حجز كمية من الكيف املعالج 
للترويج  موجهة  غرام  كانت   158 وزنها  قدر 

مبدينة سيدي بلعباس. 

إستغالل  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
القضائية  للشرطة  املتنقلة  بالفرقة  الشرطة  قوات 
بترويج  يقومون  أشخاص  وجود  مفادها  ملعلومات 
وضع  ليتم   ، بلعباس  سيدي  مبدينة  املخدرات 
بعد  ذلك  مت  حيث  لتوقيفهم   محكمة  خطة 
مراقبة دقيقة لتحركاتهم ، أين ضبطت بحوزتهم 
كميات متفاوتة من املخدرات بلغت يف مجموعها 

158 غرام كانت مهيأة ومقطعة لعدة قطع صغيرة 
مبالغ  بحوزتهم  ضبطت  كما  ترويجها،  لغرض 
هذه  ترويج  عائدات  من  تعتبر  متفاوتة  مالية 
السموم .حيث مت تقدميهم امام النيابة عن تهمة 
احليازة على املخدرات لغرض املتاجرة فيها، أين 

مت إيداعهم احلبس . 
رفيق.ف

سكــان المسيــد يغلقـون مقـر البلديـــة 
، العشرات  أمس  يوم  أقدم 
سيدي  والية  شرق  من سكان بلدية املسيد 
على  احتجاجا  البلدية    مقر  غلق  على  بلعباس 
عدم توزيع األراضي التي استفادت منها البلدية 
مؤخرا بغرض  استغاللها لتشييد عليها  السكن 
بتصعيد  احملتجون  هدد  حيث  املجمع  الريفي 

التكفل  عدم   حالة  يف  االحتجاجية  حركتهم 
عن  واإلفراج  اآلجال  اقرب  يف  بانشغاالتهم  
الريفية املجمعة  قائمة املستفيدين من السكنات 
بالبلدية  السكن  جلنة  ذاته  الوقت  يف  داعني   .
إلى  االعتماد على الشفافية عند صياغتها لهذه 
السكنية  احلصة  هذه  من  يستفيد  حتى  القائمة 

التي  للفوضى  تفاديا  منها   احلقيقيني  احملتاجني 
االجتماعية  السكنات   توزيع   عملية  شابت 
احملتجون  طالب  أخرى  جهة  ،ومن  االيجارية 
بحضور والي الوالية يف الفتة وضعوها عند مدخل 

البلدية حلل مشكلتهم العويصة كما وصفوها.
رفيق.ف
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اعتصموا أمام مدخل المديرية الجهوية بعنابة

عمال شركة البناء للشرق يحتجون 
للمطالبة بصرف األجور

اعتصم ، صباح أمس،  عمال بشركة البناء والعمران للشرق أمام مدخل مقر المديرية الجهوية بحي 8 مارس بعنابة،  
احتجاجا على تأخر صرف أجورهم  لمدة شهرين .

ف سليم

وأكد ممثلوا احملتجني أن املطالب 
تتلخص يف ضرورة صرف أجرتهم 
واملواعيد  األجال  يف  الشهرية 
لتمكني   ، شهر  كل  يف  احملددة 
قضاء  يف  صرفها  من  العمال 
حاجياتهم االجتماعية ، وتفعيل 
باإلنتاج  الصلة  ذات  العالوات 
 ، الضرر  تعويضات  ومراجعة 
انتقدوا  ، كما  القاعدي  واألجر 
بزيادتها  وطالبوا  الضعيفة  أجورهم 
االلتحاق  رفضوا  احملتجون   .
مبناصب عملهم على مستوى عدة 
العام  املدير  مطالبني   ، ورشات 
تعهدات  تنفيذ  بتسريع  للشركة ، 
اإلدارة، املتعلقة أساسا ، بتحسني 
 ، واملهنية   ، االجتماعية  ظروفهم 
بعد فترة من املماطلة، منها صرف 
شهرين  منذ  العالقة  العمال  أجور 
ن جعلت أرباب العائالت يعيشون 
ظروفا اجتماعية صعبة.و استنادا 

فقد  العمال  عن  ممثلني  لتصريح 
من  معهم  استقبال  جلسة  برمجة 
ليتم  للمؤسسة  العام  املدير  قبل 
 ، مناقشتها  و   ، مطالبهم  عرض 
إلى  العودة  عدم  على  أصروا  وقد 
العمل قبل صب جميع مخلفات 

األجور العالقة. و يف نفس السياق 
إدارة  أن  )مطلعة(  مصادر  كشفت 
مطالب  بتحقيق  طمأنت  املؤسسة 
قليلة  أيام  خالل  األجور  صرف 
إلى  العودة  إلى  العمال  دعوة  مع 

الورشات. 

موالهم  أوالد  قرية  سكان  أبدى 
املسيلة  يف  احلجل  عني  ببلدية 
التهميش  سياسة  من  استيائهم 
احمللية  السلطات  قبل   من  املمارسة 
من خالل جتاهل مطالبهم التي حولت 

يومياتهم جلحيم بات اليطاق 
عاجال   نداءا  املنطقة  أهالي  وجه 
التنفيذية  الهيئة  عن  األول  للمسؤول 
تفقدية  زيارة  بتخصيص  باملسيلة  
الريفية  والتجمعات  القرى  لكبرى 
اليومية  املعاناة  حجم  على  للوقوف   ،
على  وجتبرهم   تهددهم  باتت  التي 
حياة  على  بحثا  املدن  نحو  النزوح  

أفضل 
السكان  من  العديد  يخف  ولم 

من  تذمرهم  عن  إلينا  حتدثوا  الذين 
بدائية  أنها  عنها  يقال  ما  أقل  حياة. 
الذي  التجمع  نشأة  منذ  الزمتهم  
عن  ويبعد  وطنيني  طريقني  يتوسط 
  ، فقط  بكلمترات  البلدية  مركز 
باحلالة  بدؤوها   السكان   مطالب 
الطريقني  بني  الرابط  للطريق  الكارثية 
الوطنيني رقم 08 و60 ، إلى  املخاطر 
متمدرسا   200 بقرابة  املتربصة 
بابتدائية زيغود يوسف التي قد تصلح 
من  بداية  للتعليم  إال  شيء  لكل 
وضعيتها الكارثية حيث طالبوا بضرورة 
ايفاد جلنة حتقيق يف األمر خاصة وأنها 
تكون قد التهمت الكثير من املال   ، 
أوامر  بتفعيل  السكان   طالب  كما 

إلى  والهادف   ، املائية  املوارد  وزير 
ربط التجمع اجلمع السكاني مبياه سد 
كدية  اسردون ملا يعانيه سكان أوالد 
والتجمعات  الصفرة  واحلجرة  موالهم 
 ،  08 رقم  الوطني  للطريق  احملاذية 
العائالت  للتقليل من معاناة عشرات 
التي  الصهاريج  تتزود عن طريق  التي 
و  املصدر   تبقى غير صحية ومجهولة 
1500 و2000  بأسعار تراوحت  بني 
ربط  مطلب  السكان  رفع  ،كما  دج 
وان  املدينة خاصة  غاز  بشبكة  القرية 
الشبكة الرئيسة غير بعيد عن التجمع 
الغاز  أنبوب  يبعد  حيث  السكاني 

بأمتار فقط عن التجمع الريفي ..
جمال ابو اشرف

 المسيلة
سكان أوالد موالهم بعين الحجل يستغيثون

سيككدة
 التحقيق في 500 مداولة مشبوهة بـ 10 بلديات 

كشفت، مصادر مطلعة،« الخبار الوطن«، بأن وكالء اجلمهورية و 
فعليا يف  شرعوا  والية سكيكدة،  محاكم  مستوى  على  التحقيق  قضاة 
الوالية،  بلدية يف  10 مجالس  أبرمها  500 مداولة  قانونية  التحقيق يف 

وهذا بصورة مشبوهة منها بلديات حالية و سابقة.
منها  انتهت  قد  كانت  التحقيقات  فإن  مصادرنا،  إلى  أستنادا  و 
الضبطية القضائية على مستوى املصالح األمنية املختصة و التي أستمرت 
و  التزوير  جنحة  يف  غالبيتها  تتخلص  كاملة  سنوات  أربع  من  ألزيد 
أستعمال املزور ، إبرام الصفقات بصورة مخالفة للقانون و التنظيم املعمول 
به، إفادة الغير من أمتيازات غير مبررة، تضخيم فواتير  و هي القضايا 

التي ستجر ازيد من 144 منتخب منهم 10 أميار أمام قضاة التحقيق.
جمال بوالديس

الحيوانات المفترسة تهدد تالميذ قنواع
 يعاني أزيد من 47  تلميذا بقرية أكارون من خطر احليوانات املفترسة 
لقريتهم حيث يضطرون    املجاورة  للمدرسة  أثناء ذهابهم  تعترضهم  التي 
الذئاب و اخلنازير و حتى الكالب   الغابة   معرضني لهجوم  العبور عبر 

الضالة ملسافة توزيد عن 2 كم  .
 و قال سكان القرية  خالل تصريحهم ألخبار الوطن«  إنهم  رفعوا 
العديد من الشكاوى  لوالي والية سكيكدة وكل السلطات املعنية من 
قبل  أبنائهم جراء اخلطر احملدق عليهم من  إلى معانات  اإللتفات  أجل 
فتح  يف  التعجيل  قصد  املدرسة،  إلى  التنقل  وصعوبة  الغابة  حيوانات 

مدرسة ابتدائية لكن دون جدوى.
من جهتهصرح رئيس بلدية قنواع أن مطالب أولياء التالميذ كانت 
فوق  مجال سلطته مبررا ذلك بأن البلدية عاجزة عن توفير ذلك وأنه ال 
ميتلك صالحيات متكنه من عمل مشروع الطريق كما أن ميزانية البلدية 

عاجزة عن توفير حافلة نقل لهؤالء التالميذ.  
 جمال بوالديس  

قسنطينة
حجز 400 كبسولة دواء »ليريكا«  

القضائية سيدي مبروك  بأمن والية  املتنقلة للشرطة  الفرقة  متكنت 
قسنطينة  من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 21 سنة ، لتورطه يف 
قضيتي املمارسة غير شرعية ملهنة الصحة بحيازة و توزيع أدوية صيدالنية 
دون رخصة ، و حيازة سالح ابيض محظور )سكني من احلجم الكبير(  
دون مبرر شرعي حيث مت حجز إجمالي 403  كبسولة من دواء بريغابلني 
) 150 ملغ و 300 ملغ(  باإلضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 16200 دج و 
كذا سكني من احلجم الكبير القضية جاءت اثر معلومات تلقتها الفرقة 
العقلية على  املؤثرات  و  املخدرات  بترويج  احد األشخاص  قيام  مفادها 

مستوى حي االخوة عباس ) واد احلد ( .
خديجة بن دالي

برج بوعريريج 
مكتتبــو »عــدل02«  يحتجــــون

تنديدا   ، احتجاجية  وقفة  بوعريريج  ببرج   02 عدل  مكتتبو  نظم 
القطعة  تعيني  عدم  جراء   ، مسكن   1354 ملشروع  املجهول   باملصير 

األرضية التي من املقرر أن ينجز عليها املشروع قبل سنوات.
فيها  عبر   ، منها  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتصلت  عريضة  ويف 
مكتتبي عدل عن غضبهم من الغموض الذي يحيط بـ 1354 مكتتب 
لعدم تعيني أرضية حلد اآلن رغم االنتظار الذي دام ألزيد من 06 سنوات 
قيامهم  رغم  املكتتبني  بني  االستفادة  يف  الزمني  الفارق  مستغربني   ،
بالوالية   5456 عددهم  البالغ  عدل  مكتتبي  أن  كون  سوية  بالتسجيل 
مت اسكان 2600 منهم و1500 سكن طور االجناز ، يف حني ظل مصير 

البقية غامضا .  
نفقات  دفع  عنه  ينتج  االستفادة  يف  تأخر  كل  أن  احملتجون  واعتبر 
اضافية من جيب املكتتب ، ذلك ألن معظمهم واألغلبية الساحقة منهم 
سنتيم  مليون   18 هو  فيها  االيجار  متوسط  يكون  الذي  لشقق  مؤجرين 
سنويا ، وهو الثمن الباهض جدا الذي أتعب كاهلهم خاصة وأنهم عمال 
أجراء ومن الطبقة املتوسطة ، ناهيك عن االنعكاسات األخرى من عدم 

االستقرار والقلق والنفسي واالهانة التي يتعرضون إليها .
صفاء كوثر بوعريسة 

أوالد  بلدية  سكان  يشتكي، 
أزمة  من  سكيكدة،  بوالية  أحبابة 
خانقة يف التزود باملاء فاقت الشهر، 
من  حيرة  يف  املواطنني  أدخلت  و 
أمرهم يف إيجاد أماكن للتزود باملاء، 
و  بالقرى،  الوضعية  تتفاقم  بينما 
أهاليها  وجد  التي  النائية  املشاتي 
صعوبة بالغة يف البحث عن مصادر 
يف  حلول  انعدام  ظل  يف  للتموين 

األفق.
مواطنون قالوا »ألخبار الوطن«، 
أن األزمة ظهرت نتيجة جلفاف منبع 

احلامة الذي ميون السكان، و القرى 
لكونه  املائة  يف   60 بنسبة  املجاورة 
عليه  تعتمد  الذي  الوحيد  املصدر 
البلدية يف متوين العائالت، و ترتبط 
وفرة املاء بهذا املنبع بوفرة التساقط، 
بصفة  األمطار  تساقطت  فكلما 
على  ايجابيا  ذلك  ينعكس  كبيرة 
إلى  املاء  و استمرار وصول  ضمان، 
العكس،  يكون  كلما  و  احلنفيات، 
يتسبب ذلك يف أزمة للسكان الذين 
التي  اليومية  املعاناة  عن  حتدثوا 
يالقونها يوميا يف إيجاد مصادر متوين 

باملاء.وأكد رئيس البلدية يف إتصال 
مع »أخبار الوطن«، على أن البلدية 
بقراها و مشاتيها تعيش أزمة كبيرة 
منبع  باملاء بسبب جفاف  التزود  يف 
مصاحله  أن  إلى  مشيرا  بوصنيب، 
الوالئية  السلطات  مبراسلة  قامت 
بشعبة  ثاني  منبع  اجناز  أجل  من 
البريدية، والذي  طاوطاو قرب قرية 
 15 إلى   10 بني  ما  تدفقه  قوة  تبلغ 
كفيل حسبه  هو  و  الثانية،  يف  لترا 

بالتخفيف من األزمة.
جمال بوالديس

سكان بلدية أوالد حبابة يعانون العطش
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أخبار السر ايا

أجرى والي أدرار العربي بهلول زيارة تفقدية مفاجئة إلى مصبِّ شبكة الصرف الصحي الواقع بجوار قصري كوسام 
وبوزان، ببلدية تيمي التي تبعد 5 كم جنوبي أدرار، قصد الوقوف على الوضعية المهترئة التي تشهدها قنوات الصرف 
الصحي التي تسببت في حدوث كارثة صحية انعكست سلبا على صحة السكان. يذكُر أن الزيارة كانت فرصة لالستماع 
النشغاالت مجموعة من شباب قصري كوسام وبوزان الناشطين في مجال حماية البيئة، باإلضافة إلى بعض أعيان 

وممثلي القصرين الذين استغلوا الفرصة لتبليغ الوالي بمعاناة المواطنين جراء تدهور وتلوث بيئتهم باإلضافة إلى غياب 
التنمية، كما أنهم طرحوا الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة. هذا، وأكد الوالي للحضور حرصه على تشجيع العمل 

الجمعوي التشاركي واستعداده للتشاور والتواصل مع كافة الفاعلين عبر قصور وأحياء بلديات الوالية. 

كشفت مصالح التجارة، بواليتي 
غليزان وسعيدة، عن أن ملبنة خاصة 

بغليزان تشتغل منذ سنوات بدون 
اعتماد صحّي، وهي تصنع احلليب 

املدّعم وغير املّدعم.
من جهة أخرى، شكر وزير التجارة 

كمال رزيق مصاحله بغليزان وسعيدة 
على تفطنها وكشفها حقيقة نشاط 
هذه امللبنة غير النظامية، متسائال 
أين كانت املصالح املسؤولة عن منح 

االعتماد منذ سنوات وهذه امللبة تعمل 
بطريقة غير قانونية.

بعد انتهاء التحقيق القضائي الذي باشره وكيل 
اجلمهورية يف ملف نائب برملاني صاحب ثالث عهدات، 
يابُة العامة مبجلس قضاء سكيكدة ،أخيرا،  أحالت النِّ

امللّف على وزارة العدل للنظر فيه. ومن املنتظر أن تراسل 
وزارة زغماتي رئاسة املجلس الوطني الشعبي قريًبا لطلب 

إسقاط احلصانة على النائب املتهم بالتورط يف قضايا 
فساد..

ما يزال مقهى الثقافة الذي أطلقه الكاتب واإلعالمي عبد 
ُب بأفكار وثواِبت  الرزاق بوكبة مبدينة برج بوعريريج يتشعَّ
ّثقافّية خالقة؛ فعلى ضوئه، اسُتحِدَث مبنطقة »جعافرة« 

مبدينة البرج نفسها، »مقهى الثقافة األمازيغية«، ليكون هذا 
املقهى نافذة مطلة على الثقافة األمازيغية، بصفتها رافدا من 

روافد الثقافة الوطنية اجلزائرية، على حد تعبير صاحب 
املبادرة الكاتب واإلعالمي عبد الرزاق بوكبة، الذي قال إن هذا 

املقهى يندرج يف إطار مشروعه املوسوه بـ »نحو َحراك ثقايفٍّ 
واٍع«. يذكر أن الشباب املؤمن بالفكرة يرون أن املقهى سيعمل 

على تكريس مسعى احلوار الثقايف واجلمالي واحلضاري 
ببعديه العربي واألمازيغي. 

نّظم سكان األقبية والسطوح 
والبيوت الهّشة، على مستوى 
بلدية بلكور، وقفة احتجاجية 
أمام مقر البلدية، من أجل 
المطالبة بحقهم في السكن، 

مؤكدين أن وضعهم المرير في 
تلك األقبية طال أمده، رغم أن 
حياتهم مهّددة؛ فوقوع كارثة 
محتمل في أّي لحظة، خاصة 
بالنسبة إلى البيوت الهشة. 
هذا، وأعلن المحتجون أنهم 

ملّوا الوعود الكاذبة، فما عادوا 
يصّدقوها.

حلــيٌب خـــارٌج عن القـــانون! 

جُم يحتــرُق  النّـَ
ثـم يســَطـــع 

أسطـح »بلــــكور« في الّشارع

َحــراُك بـوكـبة

شـاهـُد َعــيــان بــــــأدرار!

العدالُة ستطرُق العدالُة ستطرُق 
باَب البرلمان باَب البرلمان 

أثنى الالعب الدولي ياسين 
براهيمي مطوال على والدته 

وأشاد بدورها في مسار حياته، 
مؤكدا أن ما بلغه من نجاح يعود 
للتضحيات التي قدمتها أمه من 

أجل رؤيته نجما.
وأبرز نجم الفريق الوطني، عبر 
قناة »بي. إن. سبورتس« أّن أَمه 
امرأة قوية«. واعترف بأنها لم 

تتقّبل بسهولة أمر التحاقه بمركز 
تكوين ُمحترف، موضحا أن األمر 

لم يكن سهال عليها، فُمفارقته 
وهو ابن 12 ربيعا كانت أبرز ما 
القته األم من ِصعاب، فلم يكونا 
يلتقيان سوى مرة في األسبوع، 
ما ألهب نيران الشوق في قلبه 

وقلب أمه!
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 في ظل انعدام مشاريع التنمية المحلية 

فيضان الوادي يهدد  سكان تجمع 
السخونة  باألغواط

نورين عبدالقادر

تصريحهم  خالل  السكان  يؤكد 
فياضان  خطر  عن   الوطن«  لـ«أخبار 
الوادي  الذي يخترق النسيج العمراني 
أثناء  جارفة  سيول  إلى  تتحول  والتي 
من  العشرات  مهددا  األمطار  تساقط 
التي  العمومية  واملؤسسات  السكنات 
توسع  بعد  منها كاملتوسطة  بالقرب  مير 
مجراه وأدى مؤحرا إلى سقوط أعمدة 
كهربائية ،  حيث يطالبون ببناء جدار 
املؤسسات  وحماية  حلمايتهم  واقي 
من خطره  ، ويف ذات السياق يعاني 
التهيئة  يف  فادح  نقص  من  التجمع 

العمرانية والتزيني احلضري .
وتطالب أكثر من 70 عائلة تقطن 
ببعض أحياء التجمع اجلديدة  بربطها 
التي  للمعاناة  لوضع حد  الغاز  بشبكة 
قارورات  مع  شتاء  كل  يتكبدونها 
الغاز، كما تبقى 100عائلة تنتظر منذ 

األراضي  قطع  توتيد  سنتني   حوالي 
جتزئتني  ضمن  منها  استفادت  التي 
بعد  سكنات  بناء  يف  للشروع  ريفتني 
املقدر  األول  الشطر  من  استفادت  أن 
ب60مليون سنتني  من االعانة املالية 
املمنوحة لهم يف اطار السكن الريفي.

تالميذ  الزال  أخرى  جهة  من 

الغذاء  وجبة  من  محرومني  املتوسطة 
رغم أن الكثير منهم يقطنون بعيدا عن 
اجلوع  يعانون  يومهم  ويقضون  التجمع 
املكتبة  بفتح  التجمع  شباب  ويطالب 
البلدية التي ظلت مغلقة منذ سنوات 
بإجناز  ألسباب مجهولة ،كما يطالبون 

مرفق رياضي لهم.

األغواط
انتشال طفلة من بركة ماء 

انتشلت عناصر احلماية املدنية طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف من بركة 
ماء بوادي القلتة احلمراء على بعد 5كلم من جتمع اجلدر بواد مرة شمال األغواط 

، وقد مت فتح حتقيق يف احلادث من طرف مصالح الدرك.
نورين عبدالقادر

عين صالح 
»اللطفية«  لقاء سنوي تقليدي 

جتمع مواطنو املقاطعة االدارية لعني صالح هذه اجلمعة بحفرة الركب التاريخية 
تضرعا هلل بهدف طلب شفاء املرضى و رفع البالء وانزال الغيث النافع.

يف يوم تعارفوا عليه باللطفية السنوية ، وهي عادة تقليدية متوارثة عبر االجيال 
السن  اكد بعض  الطاعنني يف  ما  املساجد،وحسب  منابر  عبر  اليها  الدعوة  تتم 
الخبار الوطن ان  املتضرعني  قدميا كانوا يجوبون اطراف املدينة من اقصاها الى 
اقصاها مرددين عبارة يالطيف....يالطيف.. قبل ان ينتهي بهم املطاف مبصلى 
العيد باملكان املسمى حفرة الركب التاريخية وهو مكان فسيح يتوسط مدينة عني 
صالح اذ يعد قبلة للحجاج منذ سنني غابرة تعبره القوافل القاصدة حج بيت اهلل 
برا ،يف احلني الذي يروى االسالف ان حفرة الركب التي يتخذ منها السكان قبلة 
للتضرع وجلب اخليرات على العباد والبالد كانت مجلس قضاء يتولى فيه العالم 

العالمة سيدي عبد الوهاب بلعالم مهنة القضاء بني املتخاصمني.    
 محـمد مبارك

أدرار
جني المنتوجات  الفالحية المبكرة  

في »أوقر وت«
تشهد هذه األيام بلدية أوقروت  الواقعة نحو 60 كلم من أدرار حركة نشطة 

وذلك بسب جني احملاصيل الفالحية املبكرة التي زرعت البيوت البالستيكية.
عبد  سيدي  بوقمة,وزاوية  منطقتي  يف  الكائنة  الفالحية  احمليطات  تعرف 
اهلل   التابعتني لبلدية أوقروت حركة دؤوبة من خالل توافد شاحنات اخلضروات 
,حيث  البالستيكية  البيوت  حتت  املبكرة  الفالحية  املنتوجات  محصول  جلني 
بدأت الدفعات األولى من الشاحنات يف نقل مواد اخليار ,والطماطم ,والفاصولياء 
اخلضراء ,والفلفل بنوعيه احلار والبارد الى أسواق الشمال والشمال الشرقي بوجه 
كثيرا  الفالحني  ساعد  املوسم  لهذا  الرملية  ,والزوابع  الرياح  قلة  .ولعل  خاص 
باملوسم  أيضا  مايبشر  .وهذا  املاضي  املوسم  عرفوه  التي  مثل  خسائر  ,وجنبهم 
تطورا  البالستيكية  تعرف  البيوت  يف  الزراعة  .لإلشارة  ومتميز  واعد  فالحي 
ملحوظا ,وتزايد لسنة بعد سنة حيث تعدى عددها خالل املوسم اجلاري 1500 

بيت بالستيكي على مستوى املنطقتني املذكورتني .
عبداهلل مجبري

مواطنو دائرة فنوغيل يشتكون ندرة الحليب
الوالية أدرار من  30 كم جنوب  الواقعة بنحو  يشتكي مواطنو دائرة فنوغيل 
انعدام مادة احلليب املدعم يف احملالت التجارية وهذا ما أثار استيائهم  علما أن 
األزمة بدأت يف شهرين من خالل تذبذبها يف احملالت بينما استفحلت يف هاته 
مادة  من  اليومية  أو  األسبوعية  احلصص  توفر  عدم  سبب  التجار  وأرجع  األيام 
احلليب هوعدم  إلتزام بعض  الناقلني لهذه املادة عن توفيرها يف احملالت التجارية 
املتعاقدين معها وذلك بسبب مشكل  التسعيرة املطروح من طرف هؤالء الناقلني 
فيما قابله إصرار أصحاب احملالت على بيعها بسعرها املقنن خوفا من املتابعات 
واملخالفات بينما  األمر الذي تسبب يف حرمان الكثير من عائالت الدائرة املذكورة 
بلدية  بينما بشكل نسبي يف  وتامست من احلصول عليها   فنوغيل  بلديتي   يف 
متنطيط .هذا وقد طالب  املعنيون اجلهات الوصية إلى اعتماد ناقلني خاصني بهذه 
البلديات حتى يضمنون وبشكل مستمر تواجد مادة احلليب .ويف انتظار معاجلة 
بعيدة مقر سكناهم يف  يقتنون احلليب من محالت  السكان  يبقى  املشكل  هذا 

عاصمة الوالية.
عبد اهلل مجبري

توقيف مروج مخدرات 
متكنت فرقة مكافحة املخدرات التابعة للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية اليزي من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة  يروج للمخدرات 
مبختلف أحياء مدينة اليزي . تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة 
مستوى  على  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مبتاجرة  يقوم  شخص  وجود  مفادها 
احياء املدينة لتقوم عناصر مكافحة املخدرات بالترصد للمشتبه فيه أين مت توقيفه  
وضبط بحوزته كمية من األقراص املهلوسة .وفيما مت حتويله إلى مقر امن الوالية 
إلمتام التحقيق وتقدميه أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة اليزي عن قضية حيازة 

املؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض املتاجرة .
براهيم مالك

 تعيش أزيد من ألفي عائلة بتجمع السخونة ببلدية سيدي بوزيد  ظروفًا اجتماعيًة صعبة للغاية، في ظل الغياب التام 
لمشاريع التنمية المحلية، مقابل تهميش السلطات المحلية  انشغاالت السكان، التي سبق و أن رفعوها و في مقدمتها خطر  

فيضان الوادي الذي يهدد العشرات من السكان.

يناشد سكان قرية أراك الواقعة،على 
متنراست  والية  شمال  كلم   300 بعد 
السلطات املعنية بضرورة تدخلها من اجل 
بريد  مبكتب  قريتهم  تدعيم  على  العمل 

بغية تقريب اخلدمات للمواطنني.
محدثونا فإنهم  أفاده  ما  وحسب 
يلجأون إلى قطع قرابة 300 كلم للوصول 
عني  ببلدية  الواقع  بريد  مركز  أقرب  إلى 
ثقيال،  عبئا  لهم  يشكل  ما  وهو  أمقل، 
الوطن  أخبار  هؤالء جلريدة  أضاف  حيث 
اجلامعات  خريجي  الشباب  خاصة 
املهني  اإلدماج  أجرة  من  واملستفيدين 
بلدية عني  إلى  بالتنقل  أنهم ضاقوا ذرعا 
سحب  اجل  من  متنراست  ووالية  أمقل 

ذهابا  كلم   600 مسافة  قاطعني  األجرة. 
وإيابا ويذهب نصف الراتب يف مصاريف 
عدة منها يف تذكرة احلافلة أو سيارة األجرة 
ومصاريف األكل يف الطريق لغاية الوصول 

ونفس املصاريف للعودة إلى القرية
املتقاعدين  به  صرح  الشئ  نفس 
الذين أستاءوا كثيرا بهذه الوضعية حيث 
صرح البعض جلريدة أخبار الوطن  أن هذا 
الصغير غالبا ما يذهب نصفه يف  الراتب 
اجل  من  الوالية  مقر  إلى  احلافلة  تذكرة 
ألشياء  حتتاج  عائالت  وعندهم  سحبه 

كثيرة
يف  قريتهم  وجود  أن  هؤالء  وأضاف 
بعض  ,ووجود   01 رقم  الوطني  الطريق 

وعليه  لهم  يشفع  لم  األمنية  املؤسسات 
يطالب هؤالء السلطات املعنية بفتح مركز 
بريد يف أقرب اآلجال الذي أصبح جاهزا 
بعد ترميم مقر للفرع البلدي  ووضع حد 
التي يعيشونها يف ظل غياب عدة  للعزلة 
به  صرح  ما  وهو  ضرورية  عمومية  مرافق 
سائقي  خاصة  السائقني  بعض  أيضا 
يأخذون  الذين  املسافرين  نقل  حافالت 
الوجبات  بعض  وتناول  الراحة  من  قسط 
قبل إسئناف الرحلة إلى اجلزائر العاصمة 
أو املجئ منها والذين عبروا عن إستيائهم 
من عدم وجود مكتب بريد يسحبون منه 

أموالهم.
كرزيكة أحمد

تمنراست
سكان قرية أراك يطالبون بمكتب بريد

الغربي  زلواز  حي  سكان  يعاني 
جراء   ، األمرين  جانت  مبقاطعة 
املشاكل التي باتت تشكلها التسربات 
بجوار  الصحي  الصرف  ملياه  الهائلة 
األحياء السكنية ويف الطرق الرئيسية، 
كارثة  بحدوث  يهدد  بات  الذي  األمر 
احلي  سكان  وحسب   . إيكولوجية 
ويتم  مرة  كل  يف  يتكرر  الوضع  فان 
إصالحه لكن سرعان ما  يعود الوضع 
على ما كان عليه بسبب قدم الشبكة 
رغم  متاما  تصلح  ال  أصبحت  التي 
أن  إال  السكان  أطلقها  التي  الدعوات 
ملعاناتهم  يأبهوا  لم  املختصة  املصالح 
اليومية التي ازدادت تفاقما والتي تنذر 
بكارثة وشيكة حسبهم خصوصا  اجتاه 
األطفال الذين أصبح  يلعبون أمام هاته 
املياه القذرة والقفز من فوقها األمر الذي 
غن  يف  هم  ألمراض  عرضة  يجعلهم 

عنها . محملني املسؤولية إلى الديوان 
الوطني للتطهير مبقاطعة جانت ومصالح 
وغياب  الشبكة  قدم  بسبب  البلدية 
الرقابة عن مختلف املشاريع احملاذية مع 
خطوط شبكات املياه الصرف الصحي 

داخل املدينة مطالبني اجلهات الوصية 
بضرورة التدخل وإعادة تثبيت مشاريع 
وفق  األحياء  عبر  الشبكات  مختلف 

املقاييس املعمول بها وطنيا .
براهيم مالك

إليزي
 كارثة إيكولوجية تهدد سكان حي زلواز بجانت
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أخبار الجنوب

احمد كرزيكة
بلدية  ساكنة  بعض  اكد  ما  وحسب 
أن  الوطن«   »أخبار  أمقل يف حديث مع  عني 
التفجيرات النووية كانت أشد وقعا أين متت يف 
باطن األرض حيث أكد  السيد أنسبغور عبد 
جلريدة  التفجيرات  لهذه  الشاهدين  القادرأحد 
للعمل  فرنسا  جندتهم  والذين  الوطن  أخبار 
بهذا احلقل الذي متت فيه هذه التجارب أنهم 
فرنسا من هذا  تنويه  ما  يعرفوا  ولم  يدركوا  لم 
ردم  ومت  ووسائلها  مبعداتها  ءاتت  العمل.أين 
املكان  عن  يبتعدوا  ان  منهم  وطلبوا  القنابل 

ومتت العملية.
أحد  الشيخ  هنية  السيد  وأضاف 
الصدمة  وقع  أن  للجريدة  للتجارب  الشاهدين 
التجارب  أن  وبالرغم  الساكنة  على  قوي  كان 
أنهم شاهدوا غمامة  النووية كانت باطنية إال 
أحاطت  وقد  إينيكر  جبال  من  تخرج  سوداء 
املجاورة  املناطق  باقي  فوق  وأنتشرت  باملكان 
على  الواقعة  مرتوتك  مبنطقة  سقوطها  لغاية 

وتفاوتت  احلادثة  مكان  شرق  كلم   70 بعد 
طاقة هذه التجارب يف باطن جبال  إينيكرلكن 
عميقة  مسافات  إلى  وصلت  اإلنفجارات 
بعيدة داخل األرض، وسجلت أجهزة الرصد 
وصل  ما  منها  بعيدة  مبسافات  آثارها  الزلزالي 
إلى منطقة تاظروك على بعد 200 كيلومتر عن 

موقع التفجيرات.
حيث أكد لي بعض ساكنة تاظروك أنهم 
وحسبه  اإلنفجار  دوي  وسمعوا  أحسوا  قد 
من  السماء  يف  سودء  غمامة  زلزال وشاهدو 

هول هذه التفجيرات النووية.
وحسب شهادة هؤالء جلريدة أخبار الوطن 
املسألة  هذه  تأخذ  أن  يتعني  أنه  أكدوا  فقد 
أضرارا  خلفت  والتي  »إستعجاليا«  طابعا 
على  سواء  الوقت  نفس  يف  وخطيرة  فادحة 
اإلنسان أوالبيئة بهذه املنطقة وما جاورها  فقد 
أكد السيد بامحمد عبد القادراملدعوا أبهيدي 
أمراض  عدة  سبب  قد  التفجيرات  هذه  أن 
املجاورة  واملناطق  أمقل  عني  ساكنة  لبعض 

العائالت يف  لبعض  تشوهات جسدية  وهناك 
هذه املنطقة وقرية مرتوتك ناهيك عن األضرار 
ال  أضحت  التي  األراضي  هذه  مست  التي 
يصلح فيها ال زرع وال نبات وقد وضع سياج 
اخلطيرة  األماكن  هذه  من  اإلقتراب  خلطورة 

التي شهدت التجارب
يف  العليا  السلطات  هؤالء  ويناشد 
و  املنطقة  تطهير  و  تنظيف  على  العمل  البالد 
دائم  مرصد  وإنشاء  اإلشعاعات  من  محيطها 
مناطق  يف  النووية  اإلشعاعات  حركية  ملتابعة 
واملجتمع  اجلمعيات  تدعو  التفجيرات . كما 
املدني بوالية متنراست إلى الضغط على فرنسا 
للحصول على التعويضات و رفع كافة املعوقات 
اإلجرائية و الوثائق البيروقراطية التعجيزية من 
قبل السلطات الفرنسية التي حتول دون تعويض 
النووية. واملطالبة  اإلشعاعات  الضحايا .عن 
و  لتطهير  وحتمل فرنسا مسؤوليتها  باإلعتراف 

تأهيل املناطق امللوثة.

التفجيرات  النووية  بتمنراست

مطــالـب  بتــــــطهير »إينـــيكر«
من االشعاعات  والتـكفل بالمصـــاب 
دعا سكان إينيكر الواقعة على بعد 40 كلم شمالي بلدية عين أمقل و150كلم عن والية تمنراست بضرورة تطهير المنطقة 
من االشعاعات النووية التي خلفتها  التفجيرات الباطنية إبان الحقبة اإلستعمارية، باالضافة  إلى التكفل بالمصابين نظرا 

لألضرار الناجمة عن هذا العمل اإلجرامي  الذي تسبب في إعاقات وتشوهات جسدية مازلت لدي السكان .

مستشار  قويدر  جبالة  السيد  أكد  وقد 
جلريدة  املهنيني  واإلدماج  والتقييم  التوجيه 
أخبار الوطن أن هذا اللقاء مت عقده لوضع أيضا 
تدعمت  الذي  اجلديد  للمكسب  إستراتيجية 
الفالحة  يف  متخصص  معهد  وهو  املنطقة  به 
تخصصات  على  ويتوفر  املتجددة  والطاقات 
أخرى متنوعة وأضاف أن  اجلمعيات وخاصة 
عملية  تشرك يف  أن  يجب  األحياء  جمعيات 
جلب الشباب ملراكز التكوين ومعاهد التكوين 

املهني لذا قاموا بدعوة هؤالء
كما تطرق هؤالء لتقييم األيام اإلعالمية 
الوكالة  مع  بالتعاون  نظمت  التي  والدراسية 
 2020 فيفري  لدورة  حتضيرا  للتشغيل  احمللية 

التخصصات  بعض  بإقتراح  املهني  للتكوين 
كالفندقة واخلدمات وتربية املرئيات والطاقات 
التصوير  والتسويق  والسياحة  املتجددة 
والبصري وهذا  السمعي  الفوتوغرايف وتقنيات 

وفقا مليوالت الشباب.
استعداده  املهني  املركز  مدير  أبدى  ولقد 
طلبه  يتم  تخصص  أي  وفتح  لدعم  الكامل 
جلنة  تفعيل  على  أكد  عليه. كما  اإلقبال  أو 
عدم  مشكل  أيضا  بالبلدية. وطرح  التمهني 
للمتمهنني  الشمسية  الطاقة  مركز  استقبال 
للتدخل  الوصية  اجلهات  مراسلة  على  والعزم 
الشركات  مع  اإلتفاقية  العاجل. وجتديد 
للمتمهنني من فرص  اكبر عدد من  ليستفيد 

القانون  أن  كما  الشركات،  هذه  يف  التكوين 
املباشر  التوظيف  املؤسسة  او  للشركة  يتيح 
الدولة  تقدم  ذالك  على  عالوة  للمتمهنني 
توفر  التي  للمؤسسة  وامتيازات  حتفيزات 

للمتمهن منصب عمل.
اإلستعداد  بضرورة  اللقاء  هذا  خامتني 
الصالحيات  الكاملة  الوالية  الستقبال 
والتجهيزات والتحديات املستقبلية يف تسييرها 
وتأطير مديرياتها وحتضير التخصصات الالزمة 
بالتعاون والتنسيق مع قطاع التربية بخصوص 
نحو  والتالميذ  الطالب  وتوجيه  املتابعة 

التخصصات املطلوبة.
احمد  كرزيكة

يف  املترّبصني  من  معتبر  عدد  طالب 
مختلف التخصصات من طلبة وطالبات مبركز 
برانيص    )02( والتمهني  املهني  التكوين 
توفير   ، احمللية  السلطات  صالح،  بعني  يحي 

وسيلة نقل لهم لاللتحاق مبركز التكوين  .
 ، األمرين  يعانون  قالواإنهم  الطلبة   
يزاولون  الذين  هؤالء  من  الكثير  أّن  خصوصا 
صورة  يف  البعيدة  القرى  يف  يقيمون  دراستهم 
الساهلتني الغربية والشرقية وهنو و الزاوية، أما 
األحياء فتلك البعيدة كـ » حلدب » و« اجديد 

» و » أوالد احلاج »،بعدما كّلفت هذه األمور 
جميع الطلبة غاليا إّما االنتظار لساعات طويلة 
أو  البعيدة  القرى  ملختلف  النقل  محطات  يف 
مساءا  مشيا  التنقل  بسبب  الشديد  اإلرهاق 
األحياء  لساكني  بالنسبة  األقدام  على 
خصوصا،  واإلناث  وغيرها  الذكر  السابقة 
ناهيك على بعض األمور اخلطيرة واملمارسات 
دوما من  تلحقهم كالتحرش  التي  الالمسؤولة 
قبل الشباب الطائش ودخول معهم يف كم من 
مناسبة يف مالسنات حادة وتشابك باأليدي 

أيضا بسبب استمرارية تصرفاتهم الصبيانية، 
هؤالء  إصرار  حّدة  من  زاد  الذي  اجلانب  وهو 
على  احلصول  أجل  من  والشابات  الشباب 
امليدانية و  معاناتهم  تنهي  نقل  وسيلة 
تضعهم يف صورة أفضل عند الدراسة بالتركيز 
وأهدافهم  تدريجيا على طموحاتهم  واحلصول 
التوقف وترك  التفكير يف  املرجوة، بعيدا على 
مكان الدراسة نهائيا بسبب هذه املشاكل التي 

يعانون منها يوميا.
عبداملالك خلضاري 

عين صالح

لقاءات تحسيسية بأهمية التكوين المهني

الجلفة
حملة للقضاء على التجارة الموازية

شنت مصالح األمن واجلماعات احمللية لبلديات اجللفة، حملة واسعة للقضاء على التجارة 
منذ  فيها  شرع  التي  احلملة  هذه  مست  الشرعيني،  غير  الباعة  من  األرصفة  وحترير  الفوضوية 
األسبوع األول من الشهر اجلاري، العديد من النقاط السوداء، على غرار وسط مدينة اجللفة، 

حيث متت إزالة عشرات الطاوالت املنتشرة يف أرصفة الشوارع، وتشكل خطرا على املارة.
وحسب رئيس جلنة التهيئة والتعمير ببلدية اجللفة، السيد بن جدو محـمد، يف تصريح 
لوكالةو االنباء اجلزائرية  فإن هذا اجلهد الذي ثمنه املواطنون بدرجة كبيرة أثناء القيام به  مكن 
إلى غاية اليوم، »من إزالة عشرات طاوالت البيع غير الشرعي بالسوق املغطاة، وشوارع أخرى 

ينتشر بها النشاط التجاري املوازي«.
لم تقتصر هذه احلملة على عملية الردع وإزالة الطاوالت، وما يحتله أصحاب احملالت أمام 
واجهاتهم، حيث تعدى األمر إلى بسط حملة أخرى موازية لتحسيس التجار الرسميني بسبل 
عديدة يف جوانب مختلفة، أهمها نظافة احمليط وترتيب النفايات واالهتمام باملواد سريعة التلف، 
فضال عن أعذارهم بصفة مباشرة عن إشكالية توسع البعض أمام واجهات محالتهم بأمتار، مما 

يحرم املارة من حقهم الشرعي يف الرصيف.
لوحظ مبختلف شوارع مدينة اجللفة وبلديات أخرى، ضمان مصالح األمن لدوريات راجلة، 
وأخرى راكبة بهدف تكثيف العمل، قصد وضع حد للتجارة الفوضوية، التي رسمت وجها غير 

حضاري عبر الكثير من شوارع وأحياء املدن.
ق.م

بورقلة
اتفاقية تعاون  بين شركة اآلبار البترولية 

وجامعة قاصدي مرباح
أبرمت جامعة »قاصدي مرباح« بورقلة، اتفاقية شراكة وتعاون مع الشركة اجلزائرية إلعادة 
واملعارف  اخلبرات  تبادل  بهدف  مسعود،  حاسي  منطقة  يف  الناشطة  البترولية  اآلبار  تنشيط 

العلمية واألكادميية.
الشركة  ومدير  ورقلة،  جامعة  عن  حليالت  الطاهر  مـحمد  البروفيسور  االتفاقية  ووقع 
اجلزائرية إلعادة تنشيط اآلبار البترولية عبد اهلل خلوط، باملناسبة، أكد السيد خلوط أن االتفاقية 
املبرمة مع هذه املؤسسة اجلامعية، تعد أداة فعالة لتبادل املعارف واخلبرات العلمية والبحثية يف 
هذا احلقل احليوي، من خالل إشراك الكفاءات الوطنية يف إيجاد احللول لبعض العوائق التي 
تواجه الشركة، لتجنب االستعانة بخبرات أجنبية، واملساهمة بشكل فعال يف تطوير االقتصاد 
الوطني، وأضاف أن إدارة الشركة تعتزم متويل األبحاث العلمية واألكادميية التي يشرف عليها 
األساتذة الباحثون بجامعة ”قاصدي مرباح”، بهدف تطوير األداء األكادميي والبحثي لإلطارات 

الوطنية، وتشجيعهم على جهود ترقية مسار تنمية القطاعات احليوية يف البالد.
ق.م

أدرار 
كارثة إيكولوجية تهدد سكان برج باجي مختار 
بأدرار  مختار  باجي  برج  اإلدارية  املقاطعة  يف  األحياء  بعض  تعاني 
النقاط  بعض  حول  الذي  الصحي  الشيء  الصرف  قنوات  يف  انسداد  من 
واألماكن   داخل  الشوارع واألزقة  إلى  برك مائية ملوثة  تنبعث من روائح 

كريهة   مما يؤثر سلبا على صحة املواطن  .
هذه  الوطن«  لـ«أخبار  تصريحاتهم  خالل  اشتكى  السكان     و   
احملدق  للخطر  نظرا  وصحية  أيكولوجية   كارثة  بحلول  تنذر  الوضعية  التي 
لألمراض  الناقلة  احلشرات  تكثر  حيث   الشتاء  فصل  وخصوصا     ، بهم 
الوالي  من  املتضررة  األحياء  هذه  سكان  هذا  يطالب  كالبعوض   .وعلى 
صيانة  على  بضرورة  العمل  الوصية  واملديريه  للوالية  املذكورة.  املنتدب 
بأحياء  الصحي  الصرف  مجاري  احلاصل  يف  االنسداد  وحل  القنوات  هذه 
باجي مختار  برج  للتطهير يف  الوطني  أيضا  مبضاعفة عمال  هم  كما طالبوا 
من أجل زيادة ورفع وتيرة  التكفل  للقضاء  على مثل هذه  املشاكل . ليبقى 
املواطن  وحده من  يدفع  الثمن  مالم جتفف هذه البرك املائية وهذا أمام مرأى 

ومسمع جميع السلطات احمللية .    
عبداهلل مجبري

تندوف
تسجيل تراجع في  الجريمة خالل 2019

مكنت مخططات التدخل املكثفة بتحقيق تراجع يف اجلرمية خالل السنة املاضية، على 
مستوى إقليم اختصاص املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بتندوف.

وسمحت تلك املخططات املكثفة املدروسة التي ارتكزت على الدوريات واحلواجز األمنية، 
واستغالل عنصر االستعالمات، باإلضافة إلى برمجة عمليات مداهمات مشتركة مع مصالح 
األمن الوطني التي شملت بؤر اإلجرام عبر اإلقليم، بتحقيق نتائج جد ”إيجابية” يف مجال 
التقليل من معدل اإلجرام، كما أوضح قائد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني، العقيد كمال 

مرادي، خالل ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط السنة املنقضية.
يف هذا الصدد، عاجلت نفس املصالح يف السنة املنصرمة، 161 قضية تخص القانون العام، 
أوقف على إثرها 243 شخصا، أودع منهم 56 شخصا احلبس املؤقت، فيما أفرج عن 187 آخر، 
292 شخصا،  أوقف خاللها   ،2018 العام سجلت سنة  بالقانون  306 قضايا متعلقة  مقابل 
حسب نفس املصدر. وبخصوص اإلجرام املنظم، عاجلت نفس املصالح األمنية يف نفس الفترة 
نحو 48 قضية، تورط فيها 91 شخصا، أودع منهم 37 شخصا احلبس املؤقت، وأفرج عن 54 

آخر، حسب اإلحصائيات املقدمة.
م.م

» حافلة نقل « مطلب مترّبصي مركز التكوين المهني عين صالح



10
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 120 -اإلثنني 30 جمادى  الثانية1441  هـ  - 24 فيفري2020م

نورالدين رحماني

مساهمات  ملجلس  التابعة  الشركة 
و  أدرار   ، بشار  بواليات  فروع  لها  الدولة 
عمالها  دخل   ، بالبيض  ومقرها  تندوف 
منذ شهرين  العمل  عن  مفتوح  إضراب  يف 
مطالبني بأجورهم و مطالبني رئيس اجلمهورية 
رئيس  أن  علما  الشركة،   إلنقاذ  بالتدخل 
خالل  البيض  لوالية  زيارته  خالل  تبون 
حملته االنتخابية وعد بالتكفل بالشركه و 
عمالها و أكد وقتها انه يعرف جيدا الشركه 
منذ أن كان وزيرا للسكن و هو األمل الذي 
يعيش عليه العمال حاليا.نشير الى مشاكل 
منذ  للبيض  السابق  بالوالي  دفعت  الشركة 
املشاريع  من  جملة  إلغاء  إلى  سنتني  قرابه 
 400 كمشروع  الشركة  عاتق  على  كانت 
سكن اجتماعي بسبب التأخر يف االجناز . 
املدير العام للشركة حسنب مناد  أشار إلى أن 
للشركة حاليا  من  البنكية  احلسابات  غلق 

الشركة  زاد وضع  بنوك  و  الضرائب  مديرية 
عنه  ماسيسفر  بانتظار  انه  الى  مشيرا  تأزما 
اجتماع مجلس مساهمات الدولة األسبوع 
يف  للنظر  العاصمة  باجلزائر  املقرر  و  احلالي 
وضعية الشركة .بقي أن نشير إلى أن عمال 

اجتماعية  ظروفا  يعيشون  حاليا  الشركة 
و  الدائنني  منهم مطارد من  الكثير  و  مزرية 
القدرة على توفير لقمة العيش  حسرة عدم 
ألبنائه تغرقهم يف األمراض و سوء احلال .

بومرداس
سكان »حي بن عجال« ببودواو يغلقون الطريق

بومرداس  غرب  بودواو  لبلدية  التابع  عجال  بن  حي  سكان   ، أغلق 
الطريق الرئيسي للحي املؤدي إلى الطريق السريع، وكذا احلالميية احتجاجا 
البلدية وباألخص  املدروسة  يف مختلف طرقات  على عمليات احلفر غير 

منطقة بن عجال.
وأوضح احملتجون أن غلق الطريق بنب عجال جاء بسبب جتاهل السلطات 
احمللية ملطلب تهيئة شبكة الطرقات بالبلدية، والتي حتولت على حد وصفهم 

إلى وصمة عار تطبع البلدية منذ سنوات.
هذا  يف  مشاريع  عدة  أطلقت  قد  البلدية  مصالح  أن  املعنيون  وأضاف 
الشأن إال أنها تبقى غير كافية، السيما وأن أغلب طرقات البلدية تتواجد 
يف حالة كارثية أهم ما مييزها احلفر ومستنقعات املياه الراكدة مع هطول أولى 
زخات املطر، ناهيك عن األوحال التي تعيق سير الراجلني واملركبات بها.
سميرة مزاري

البليدة
غلق 21 مركزا خاصا باستقبال  الطفولة

الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  األحداث   حماية  فرقة  أقدمت 
بوالية البليدة  على غلق 21 مركزا  خاصا باستقبال الطفولة خالل السنة 
املنصرمة 2019 ، لعدم حيازتها على تراخيص ممارسة النشاط ، من قبل 

مديرية النشاط االجتماعي .
 وبلغت عدد عمليات املراقبة   ملختلف الفضاءات املستقبلة لفئة القصر 
باألطفال  للتكفل  طبي  مركز  غلق  مت   عملية ،كما   40 األطفال  السيما 
لنفس  بوقرة  ببلدية  ذهنية  بإعاقات  املصابني  من  االحتياجات  ذوي  من 
العديد  جانب  إلى  النشاط،  مبمارسة  الترخيص  حيازة  عدم  وهو  السب 
من التجاوزات القانونية والتنظيمية التي وقفت عليها فرقة الدرك الوطني 
الدرك  فرقة  قامت  السياق  ذات  ويف   ، التأطير  بنقص  تعلق  ما  السيما  
الوطني  اخلاصة بحماية األحداث بـ 55 عملية مراقبة لنوادي االنترنيت، 

إضافة  ل توجه 600 قاصرا لالستفادة من العالج النفسي.
أيوب بن تامون     

ديونها بلغت إلى 145 مليار سنتيم

عمال  شركة أشغال البناء 
»صوباتي« بالبيض بال أجور

أكثر من ألف عامل  على مستوى  شركة أشغال البناء للجنوب الغربي »صوباتي« بالبيض  لم يتقاضوا أجورهم منذ ما يربو 
عن سنة كاملة ، بسبب غياب المشاريع ، وتراكم ديون الشركة التي فاقت  145 مليار سنتيم.

داخل  قاطنة  عائلة   400 تشتكي 
القرمود  ديار  بحي  ضيقة،  سكنات 
العاصمة  باجلزائر  قريش  وادي  ببلدية 
من  مشاكل باجلملة وظروف معيشية 
اليومية  حياتهم  عليهم  نغصت  قاسية 
وحولتها إلى جحيم ال تطاق ، نتيجة 
احلياة  شروط  ألدني  سكناتهم  افتقار 
األمطار  مياه  تسربات  جراء  الكرمية، 
ومياه الصرف الصحي، والتي أصبحت 

تهدد الصحة العامة للسكان .
املقدمة من  الوعود  السكان سئموا 
أنهم  وكشفوا   ، احمللية  السلطات  قبل 

 ، بالقبور  أشبه  سكنات  يف  يعيشون 
وهم  غير قادرين  على مزيد من الصبر 
ومواصلة العيش داخل هذه السكنات، 
االستعمارية  احلقبة  إلى  تعود  التي  
وعددها   1947 سنة  إلى  وبالضبط 
250 سكن ال تتعدي مساحة السكن 
هشة  وأصبحت  مربع   متر  الواحد20 
تسع  ال  و   ، للسقوط   آيلة  وجدرانها 
عدد أفراد العائلة الواحدة، اين أصبح 
400عائلة  بها  القاطنة  العائالت  عدد 
من  انتشالهم  يف  باإلسراع  وطالبوا    ،
الوضعية املزرية وترحيلهم إلى سكنات 

اقرب  يف  إدراجهم  خالل  من  عصرية 
عميلة ترحيل .

قرار  أن   أكد   ، البلدية  رئيس 
الوالئية،  املصالح  تتخذه  الترحيل 
العائالت  بإحصاء  قامت  والبلدية 
أشار  و   ، الوصية  اجلهات  وراسلت 
اإلدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوالي  أن 
الوضعية  يف  بالنظر  وعد  الوادي  لباب 
 ، القرمود  حي  عائالت  تعيشها  التي 
حيث مت إحصائها يف انتظار االنتهاء مع 
عليمة التحقيق املدق يف ملفات 400 

عائلة معنية .

العاصمة 
400 عائلة بوادي قريش تطالب بالترحيل

استفادوا  الذين  املواطنون  يناشد 
»عدل«  صيغة  من  مسكنا   80 من 
ببلدية صدوق بوالية بجاية،السلطات 
احمللية واملصالح الوالئية، أخذ مطلبهم 
يف  سكناتهم  مفاتيح  بتسلم  املتعلق 
نظرا  االعتبار  بعني  وقت،  أقرب 
هذه  توزيع  عملية  تعرفه  الذي  للتأخر 
أشغال  من  االنتهاء  رغم  السكنات 

أن عدم  إال  إجنازها منذ عدة سنوات. 
توزيعها  دون  التهيئة حال  أشغال  إجناز 
من طرف جلنة الدائرة.وأوضح املعنيون 
بهذا املشروع أن أشغال التهيئة تأخرت 
كثيرا رغم الوعود املقدمة لهم من طرف 
صدوق،وهو  لدائرة  احمللية  السلطات 
تنظيم  إلى  باملستفيدين  دفع  ما 
باألشغال  للمطالبة  احتجاجية  حركة 

التي  املقاولة  اختيار  مت  الالزمة،فيما 
على  احلصول  بدون  باألشغال  تتكفل 
رخصة من طرف املصالح املعنية، وهو 
ما جعل املستفيدين من هذه السكنات 
توزيع  تأخر  من  استيائهم  عن  يعّبرون 
هذه السكنات، التي ينتظرون احلصول 

على مفاتيحها منذ سنة 2014. 
بـــلقاسم.ج

بجاية
مكتتبو »عدل« ببلدية صدوق متذمرون

معسكر
توقيف امرأة تمتهن النصب بالشعوذة 

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية باألمن احلضري األول  مبدينة 
معسكر إمرأة تبلغ من العمر 53 سنة بعد تورطها يف جرمية النصب عن 
طريق الشعوذة، واتخاذها من مسكنها بأحد شوارع حي بابا علي بوسط 
ترصد  تنفيذ عملية  ليتم   ، الطقوس  ملمارسة هذه  مدينة معسكر محال 
إلى  األشخاص  من  عدد  دخول  رصد  مت  أين  املسكن  محيط  ومراقبة 
املسكن ، ليتم تنفيذ عملية تفتيش ، مكنت من ضبط املشتبه فيها يف 
حالة تلبس مبمارسة طقوس الشعوذة ، مع حجز أدوات و مواد مختلفة 
على شكل أتربة، أعشاب ، عقاقير و عطور ، صور فوتوغرافية ، إضافة 
إلى بقايا جلود و قرون حيوانات ، سالحني أبيضن من احلجم الكبير ، 
أربعة قارورات ملادة صيدالنية مصنفة ضمن املواد املخدرة ، إلى جانب 
حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة و العملة الوطنية كعائدات من عملية 
النصب ، كما أسفرت العملة عن توقيف ثالثة أشخاص داخل املسكن 
، ليتم حتويلهم إلى مقر الفرقة أين مت إجناز إجراء قضائي ضد املشتبه فيها 

وقدمت أمام العدالة حملاكمتها .
 بهيجة بلعالم

توقيف مروجي مخدرات
للشرطة  الوالئية  باملصلحة  التدخل  و  البحث  فرقة  عناصر  متكنت 
ترويج  و  جتارة  جرائم  محاربة  إطار  معسكر يف  والية  بأمن  القضائية 
من  يبلغان  مروجني  لنشاط  حد  وضع  من  العقلية  واملؤثرات  املخدرات 
العمر 27 و 26 سنة وحجز صفيحة من الكيف املعالج بوزن 83,5 غرام 
و مبلغ مالي .  خالل دوريات أمنية لعناصر فرقة البحث والتدخل بأحد 
شوارع حي بابا علي بوسط مدينة معسكر ،لفت انتباههم أحد املشتبه 
فيهما البالغ من العمر 27 سنة الذي كانت تبدو عليه مالمح االرتباك ، 
ليتم التقرب منه لغرض مراقبته و التأكد من هويته، حاول حينها الفرار 
، حيث جرى توقيفه و تنفيذ عملية تلمس جسدي مكنت من ضبطه 
متلبسا بحيازة صفيحة من الكيف املعالج بوزن 83,5 غرام ومبلغ مالي ، 
حول إثرها إلى مقر الفرقة ، أين فتح حتقيق يف القضية أفضى إلى حتديد 
بدوره ،  توقيفه  ليتم  26 سنة  العمر  البالغ من  السموم  بهذه  ممونه  هوية 
واستكمال إجراءات التحقيق يف القضية ، ثم أجنز ضدهما إجراء قضائي 

وقدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن احلبس .
بهيجة بلعالم

تعيش أكثر80 عائلة مبنطقة بورزازن  
مزريا  واقعا  وزو  تيزي  مدينة  بقلب 
نتيجة غياب أدنى تغطية صحية تبعد 
فالعديد  املوت  و  املرض  شبح  عنهم 
رياح  عليها  هبت  التي  العائالت  من 
التخلف والتهميش الزالت حتلم بقاعة 
تطرق  طبية  مراقبة  دوريات  أو  عالج 
الصحة  مديرية  برنامج  وهو   . أبوابهم 
لفتح  التحدي  شعار  رفعت  التي 
للعالج  واملرضى  املواطنني  أمام  املجال 

والتداوي دون معاناة إال أن شعارها لم 
إلى  للعبور  طرق  ظل  يف  رايته  ترفرف 
حقنة  تلقي  أجل  من  األخرى  الضفة 
أو تضميد جراح معاناة يتجرع مرارتها 
من  التفاتة  دون  سنوات  منذ  السكان 
قبل السلطات املعنية خاصة أن املنطقة  
إلى  يحتاجون  ورضعا  أطفاال  تضم 
رعاية صحية وليس هذا فقط بل تعاني 
العائالت من غياب أدنى شروط احلياة 
الكرمية، فال طريق و ال ماء و ال هيكل 

فيه  التمدرس  للتالميذ  ميكن  مدرسي 
دون قطع مسافات قطعت معها أنفسهم 
إلى  للوصول  أجسادهم  وأتعبت 
للمدينة  محاذية  تعليمية  مؤسسات 
الوحيد  الترابي  املسلك  وعورة  ظل  يف 
الذي قد يغلق مع تساقط أول قطرات 
تدخل  تستوجب  وضعية  األمطار، 
من  املواطنني  الوالئية إلخراج  املصالح 

العزلة  والتهميش.
أحمد . أليان

تيزي وزو
سكان »بورزازن« يطالبون بقاعة عالج
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فاز كل من وداد سطيف و نادي قسنطينة. باملرحلة األولى من 
سنة.   16 من  أقل  وصنف  األكابر  لصنف  املاء  لكرة  اجلزائر  بطولة 
على التوالي. أمسية السبت. يف ختام مباريات املنافسة التي جرت 

باملسبح األوملبي »أحمد ديلمي« مبدينة العلمة )سطيف(.
وتصدر الوداد الرياضي السطايفي جدول الترتيب العام برصيد 
جاره  على  متفوقا  لعبها.  التي  املباريات  بكل  فوزه  ٍإثر  نقاط  تسع 
نادي  و  نقاط(   7( الثاني  بالصف  اكتفى  الذي  سطيف.  جمعية 

سباحي قسنطينة الذي حل ثالثا )5 نقاط(.
أما عند صنف أقل من 16 سنة. تصدر نادي سباحي قسنطينة 
سلم الترتيب العام بالعالمة الكاملة عن جدارة واستحقاق برصيد 
12 نقطة عقب سيطرته املطلقة على جميع منافسيه. متبوعا بوداد 

سطيف )8 نقاط( و جمعية سطيف )8 نقاط(.
ويف حديث مع »وأج«. صرح مدير املنتخبات الوطنية باالحتادية 
اجلزائرية للسباحة. ملني بن عبد الرحمان »شهدنا لقاء داربي مثير 
عادت فيه الكلمة األخيرة لوداد سطيف على جمعية سطيف )-3
2(. ليعود اللقب لفريق الوداد باستحقاق. أما عند صنف 16- سنة 

فشهدنا سيطرة ساحقة لنادي قسنطينة على منافسيه بفوزهم يف أربع 
مقابالت من أصل أربعة. مع تسجيل أمر إيجابي وهو مشاركة نادي 
بسكرة احلديث النشأة ألول مرة يف البطولة الوطنية. وعلى العموم 

هي نتائج متوقعة من طرف املديرية الفنية«.
العام يف منحى  الفني  املستوى  أن  التقني »أوكد لكم  وأضاف 
تصاعدي حيث أعدنا صنف األكابر الذي كان غائبا املوسم الفارط. 
اخلبرة.  مزيد من  باالحتكاك معهم وكسب  للشباب  ما سمح  وهو 
و يف األخير أود اإلشادة باملستوى اجليد الذي قدمه احلكام خالل 

جميع املباريات«. قال بن عبد الرحمان.
للتذكير أنه يف صنف أقل من 16 سنة. شاركت خمسة أندية 
وداد سطيف. جمعية سطيف.   : املاء وهي  لكرة  اجلزائر  بطولة  يف 

نادي العلمة. نادي قسنطينة و نادي بسكرة.
أما لدى األكابر فتنافست أربعة أندية : وداد سطيف. جمعية 

سطيف. نادي العلمة و نادي قسنطينة.
املاء لصنف  لكرة  بطولة اجلزائر  املرحلة األولى من  أن  لإلشارة 
أقل من 20 سنة ستجري يومي 7 و 8 مارس املقبل بوالية سطيف.

بطولة الجزائر لكرة الماء / أقل من 16 سنة وأكابر

 وداد سطيـف ونــادي قسنطينــة 
يــفوزان بالمرحلــة األولــى 

 الرابطة اإلفريقية لكرة السلة/مجموعة الصحراء

 المجمع البترولي يفتتح المنافسة 
أمـام بترو لوانـدا األنغولـي 
يشرع ممثل السلة اجلزائرية. املجمع البترولي  املتواجد ضمن مجموعة 

الصحراء. منافسة اجلدول النهائي للنسخة األولى للرابطة اإلفريقية لكرة السلة 
يوم السبت 14 مارس املقبل بداكار )السنغال( أمام نادي بترو أتليتيكو األنغولي 
حسب البرنامج العام للمنافسة.و ستحوض التشكيلة اجلزائرية مباراتها الثانية 
يوم 11 أبريل بلواندا انغوال( أمام نادي جي ن بي سي امللغاشي قبل مواجهة 

جمعية اجلمارك السنغالي يوم 12 أبريل. و ستكون املباراتان األخيرتان للمجمع 
البترولي يف دورة سال باملغرب أمام على التوالي جمعية سال املغربي يوم 8 مايو و 
نادي الشرطة املالي يوم 9 مايو.أما االندية الستة األخرى لرابطة السلة اإلفريقية 

املتأهلة لهذه املنافسة فتشكل مجموعة النيل التي تضم الزمالك املصري و باتريوت 
الرواندي و الريفر هوبرس النيجيري و احتاد املنستير التونسي و الفاب الكاميروني 
و فروفيارو مابوتو املوزمبيقي.و ستجرى مباريات املوسم العادي للرابطة اإلفريقية 

لكرة السلة بكل من داكار. القاهرة. الغوس. لواندا. الرباط و املنستير بينما حتتضن 
العاصمة الرواندية كيغالي. الرباعي النهائي.و ستشكل الفرق ال12 اجلدول 

النهائي الذي يضم مجموعتني من 6 أندية لكل مجموعة.
وكانت رابطة السلة األمريكية و االحتاد الدولي للعبة قد أعلنا يف شهر فبراير 

2019 عن تأسيس هذه املنافسة احملترفة لكرة السلة يف إفريقيا. يف مبادرة هي 
األولى من نوعها يف القارة االفريقية و التي ستكون امتدادا لرابطة السلة األمريكية 
خارج أمريكا الشمالية.خالل املوسم العادي. يلعب كل فريق خمس مباريات. 
تتأهل على اثرها أحسن ثالثة أندية عن كل مجموعة »للدورة املمتازة 6« والتي 

يتأهل منها األربعة األوائل لدورة »الرباعي النهائي« بكيغالي )الدور نصف النهائي 
و النهائي(.

برنامج مقابالت املوسم العادي للمجمع البترولي:
السبت 14 مارس بداكار )السنغال(:

املجمع البترولي - بترو لواندا )أنغوال( 
السبت 11 أبريل بلواندا )أنغوال(:

املجمع البترولي - جي ن بي سي )مدغشقر( 
األحد 12 أبريل بلواندا )أنغوال(:

املجمع البترولي - جمعية اجلمارك )السنغال(
اجلمعة 8 مايو بسال )املغرب(:

املجمع البترولي - جمعية سال )املغرب(
السبت 9 مايو بسال )املغرب(:

املجمع البترولي - نادي الشرطة املالي.

جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف

 إقصـاء الجزائريين أمينة 
بلقاضي وفتحـي نورين 

أقصي املصارعان اجلزائريان، أمينة بلقاضي )63- كلغ( و فتحي نورين )73- 
كلغ السبت خالل فعاليات اليوم الثاني من منافسات اجلائزة الكبرى لدوسلدورف 

)أملانيا( للجيدو، اجلارية وقائعها من 21 إلى 23 فبراير.وخسرت بلقاضي امام 
الدمناركية اليريك أولسن، فيما انهزم نورين على يد املولدايف فيكتور ستيربو.وبهذا 
يلتحق هذا الثنائي بثالثة مصارعني جزائريني آخرين أقصوا اجلمعة يف منافسات 
اليوم األول.ويتعلق األمر بوائل الزين )- 66 كلغ( وفايزة عيساهني )أقل من 52 
كلغ(، ومرمي موسى )أقل من 52 كلغ( التي متكنت من الفوز مبنازلتني لتخسر يف 
الثالثة.ولدى الرجال، أقصي وائل الزين يف الدور األول عقب خسارته أمام فازها 
مارغفيالشفيلي من جورجيا.أما عند السيدات، فانهزمت فايزة عيساهني )أقل 
من 52 كلغ( يف الدور األول أمام البرتغالية جوانا راموس، بينما متكنت مواطنتها 

مرمي موسى )أقل من 52 كلغ( من التأهل للدور الثالث قبل السقوط أمام االسبانية 
أنا بوكس بيراز. 

ألعاب البحر األبيض المتوسط

 نحــو جعــل الـدورة الـ 19 بوهـران 
مرحلــة لتجديـد ألعــاب المتوســط 

البحر  لأللعاب  الدولية  اللجنة  تسعى 
ال19  الدورة  جعل  إلى  املتوسط  األبيض 
لتجديد  »مرحلة  بوهران   2021 يف  املقررة 
هذه التظاهرة الرياضية اإلقليمية التي فقدت 
األخيرة«،  السنوات  خالل  نسبيا  بريقها 
إيالس  سليم  بوهران  السبت  أبرزه  حسبما 
أللعاب  احمللية  التنظيم  للجنة  العام  املدير 
البحر األبيض املتوسط .وقد جددت اللجنة 
الدولية أللعاب البحر األبيض املتوسط من 
على  التأكيد  والتنسيق  املتابعة  خالل جلنة 
لعاصمة  الثامنة  زيارتها  الطموح خالل  هذا 
أمس  اختتمت  التي  اجلزائري  الغرب 
املسؤول  ذات  إليه  أشار  ملا  وفقا   ، اجلمعة 
إيالس  السيد  صحفية.وأبرز  ندوة  خالل 
-التي  والتنسيق  املتابعة  جلنة  »أعضاء  بأن 
أعربوا  أمسالم-  برنار  الفرنسي  يترأسها 
التحضير املجسدة  عن رضاهم على أشغال 
التابعة  حلد اآلن من طرف مختلف اللجان 

للجنتنا التنظيمية«.
وصرح املتحدث أن »هذا االجتماع هو 
الثالث الذي أعقده مع اللجنة املعنية منذ أن 
توليت اإلشراف على جلنة التنظيم أللعاب 
القول،  وميكنني  املتوسط  األبيض  البحر 

من  متكننا  أننا  ضيوفنا،  شهادة  حسب 
تدارك الكثير من التأخر يف املجال التنظيمي 

لأللعاب بإعتبار أنها مسؤوليتنا املباشرة«.
املتدخل-  ذات  -إيضيف  ذلك  ومع 
لتجاوز  العمل  من  املزيد  يتعني  يزال  »ال 
املتعلقة  امللفات  بعض  يف  املسجل  التأخر 
على  أشار  وقد  لأللعاب«.  بالتحضيرات 
لكل  التقنية  البطاقات  الى   املثال  سبيل 
البحر  ألعاب  خالل  املبرمجة  التخصصات 
تكون  أن  يجب  والتي  املتوسط  األبيض 
يتم  حتى  القادم   يونيو   25 قبل  جاهزة 
 26 ال  للدول  األوملبية  اللجان  الى  إرسالها 
للمرة  الذي حتتضنه اجلزائر  املعنية باحلدث 
الثانية يف تاريخها بعد أن استضافت الطبعة 

السابعة باجلزائر العاصمة يف 1975.
ويف هذا الصدد أشاد البطل اجلزائري 
السابق يف السباحة باملساعدة التي يتلقاها 
 12 مستوى  على  مساعديه  جانب  إلى 
البحر  أللعاب  التنظيم  للجنة  تابعة  جلنة 
املتابعة  جلنة  طرف  من  املتوسط  األبيض 
القادمة  الطبعة  جناح  أن  »حيث  والتنسيق 
ستكون  املتوسط  األبيض  البحر  أللعاب 
أيضا جناح اللجنة الدولية لأللعاب«، يقول 

سليم إيالس.
بالهياكل  اخلاص  الشق  وبخصوص 
مسؤوليته  حتت  يقع  ال  امللف  وأن  وحتى 
التنظيم  للجنة  العام  املدير  فإن  املباشرة 
بأنه  املتوسطأفاد  األبيض  البحر  أللعاب 
بناء  ألشغال  احملرز  التقدم  عن  »راضي« 
القرية  وكذا  اجلير  لبئر  األوملبي  املركب 

املتوسطية الواقعة ّبذات البلدية«.
وفيما يتعلق بهذا املوقع األخير كشف 
السيد إيالس عن أن اللجنة الدولية لأللعاب 
كثيرا  أشادت  قد  املتوسط  األبيض  البحر 
بهذا الهيكل مؤكدة أنه يضاهي القرى التي 
السابقة  الطبعات  يف  املشاركني  استقبلت 

لأللعاب األوملبية.
إفريقيا  قرية يف  »بأكبر  األمر  ويتعلق 
تقارب  التي  االستيعابية  طاقتها  بفضل 
مختلف  على  زيادة  سرير   4.500
عيادة  و  مطاعم  ثالثة  منها  التجهيزات 
 ، للرياضة«  قاعة  و  اخلدمات  متعددة 
املطار  بأن  الذي ذكر  املتحدث  وفق ذات 
حيز  سيدخل  لوهران  اجلديد  الدولي 
البحر  ألعاب  انطالقة  قبل  أيضا  اخلدمة 

األبيض املتوسط .
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مولودية  مدرب  مشري،  اهلل  عبد  أكد 
فريقه على ضيفه  الذي سجله  الفوز  أن  وهران، 
بعد  ضروريا  كان   ،)3-1( مليلة  عني  جمعية 
النتائج املتواضعة التي حققها الفريق يف املباريات 
تصريح  يف  مشري  وقال  الديار  داخل  األخيرة 
خص به رجال االعالم: »ال يسعني إال أن أشكر 
الالعبني على املردود املقدم أمام عني مليلة، لقد 
ويستحقون  وتكتيكيا،  فنيا  املستوى  يف  كانوا 
اإلشادة والثناء« وأضاف »عانينا من ضغط رهيب 
قبل املباراة، خاصة وأننا لم نتذوق طعم االنتصار 
أننا  صحيح  مقرة،  جنم  مباراة  منذ  ملعبنا  على 
كنا  أننا  إال  قسنطينة،  من  إيجابية  بنقطة  عدنا 
مصرين على حتقيق الفوز لتعويض خيبة الكأس« 
وختم »عني مليلة سبب لنا الكثير من الصعوبات 
بهدف  تقدم  عندما  األولى  املرحلة  يف  خاصة 
وجنحنا  تركيزنا،  على  حافظنا  أننا  إال  مباغت، 

يف قلب املوازين يف الشوط الثاني«.

مولودية وهران

مشري: الفوز أمام أبناء قريون لم يكن سهال
نادي بارادو 

التعثــر أمــام الســـاورة 
مجــرد كبـــوة جـــواد!
أكد البرتغالي فرانشيسكو شالو، مدرب نادي بارادو، أن فريقه لم يكن يستحق اخلسارة 
)0-1( أمام شبيبة الساورة، يف اللقاء الذي أقيم مساء باجلولة الـ19 من الرابطة احملترفة األولى 

وقال شالو يف تصريح لوسائل اإلعالم، عقب نهاية املواجهة: »قدمنا مباراة جيدة، وأهدرنا العديد 
من الفرص خالل اللقاء، لقد ضغطنا بكل قوة حلسم اللقاء وإحراز األهداف، لكننا لم ننجح«. 
وواصل »كنا الطرف األفضل طوال املباراة، لكننا افتقدنا الشراسة الالزمة، علينا تطوير عدة أمور، 
والتعلم من هذه املباراة، فالهزمية مفيدة رغم قسوتها«. ونوه »يجب علينا أن نطوي صفحة مباراة 
الساورة، والتفكير يف التدارك قادم اجلوالت، وعدم االكتراث مبا يقال هنا وهناك، فكرة القدم ال 

تلعب على منصات التواصل االجتماعي، وإمنا تلعب على أرضية امليدان«. 

أهلي البرج
بوعكـاز فـي عين اإلعصار

تواصلت سلسلة النتائج املخيبة لتشكيلة أهلي البرج التي تلقت ثالثية ثانية يف شباكها وهذه 
املرة مبيدان 20 أوت 55 أمام شباب قسنطينة الذي حتكم العبوه يف الكرة ولم يتركوا الفرصة لرفقاء 
بلعميري لكي يعودوا يف النتيجة بل تواصلت سلسلة أهداف السنافر يف املرحلة الثانية حيث أضاف 

كل من بلقاسمي وعبيد هدفني آخرين بعد هدف فؤاد حداد يف املرحلة األولى، ما جعل أنصار 
األهلي يثورون على الالعبني والطاقم الفني مطالبني برحيل اجلميع باعتبار أن »الكابا« تسير إلى 

الهاوية والفريق يتجه نحو سقوط حر إلى الرابطة الثانية احملترفة...ثورة أنصار األهلي على الالعبني 
والطاقم الفني لم تأت من عدم، بل بعد سلسلة من الهزائم الكارثية وتلقي شباك األهلي ثالثية ثانية 
على التوالي وسط انهيار الدفاع الذي يجب ترميمه يف أقرب، يف وقت يوجد التقني التونسي بوعكاز 
يف عني اإلعصار سيما وأنه لم يحقق الشيء املرجو منه منذ توليه العارضة الفنية وأضحى أدنى أو 

قاب قوسني من اإلقالة العاجلة، لم تخدم نتائج اجلولة املاضية، أهلي البرج كثيرا سيما بعد االنتصار 
الذي حققته تشكيلة احتاد بسكرة مبيدانها على حساب الرائد شباب بلوزداد، إضافة إلى خسارة 

األهلي أمام السي أس سي والتي عجلت بتمركزه يف املركز الـ 14 أي على بعد أربعة نقاط فقط عن 
أول املهددين بالسقوط إلى الرابطة الثانية احملترفة.

جمعية عين مليلة
بوغــرارة يعلــق فشلـــه 

علــى مشجــب التعـــب
 أضحت تشكيلة جمعية عني مليلة أكبر املستفيدين من نتائج اجلولة املاضية من البطولة احلالية، 
رغم اخلسارة التي عادت بها من وهران على يد املولودية احمللية، حيث استفادت »الصام« من خسارة 
أهلي البرج مبيدانه وتعثر نصر حسني داي أمام بلعباس إضافة إلى خسارة نادي مقرة مبيدانه على يد 
وفاق سطيف، وهي النتائج التي خدمت عني مليلة بشكل مباشر حيث تفادي الفريق العودة إلى ثالثي 
املؤخرة التي يحتله كل من احتاد بسكرة ونادي مقرة ونصر حسني داي إضافة إلى تراجع أهلي البرج 
ونادي بارادو خلف »لصاام« بعد خسارتهما أمام كل من السي أس سي والساورة على التوالي وأكد 
التقني املليلي ليامني بوغرارة، أن »الصام« ال تستحق اخلسارة التي عادت بها من وهران حيث كانت 
الثاني  التعب نال من الالعبني يف الشوط  الهداف طيايبة، لكن  متفوقة يف الشوط األول عن طريق 
حسب تأكيد بوغرارة الذي قال أن التشكيلة عانت من 12 ساعة من عني مليلة إلى الشلف أين أقامت 
ليلة املواجهة قبل التنقل يوم املباراة إلى عاصمة الغرب. وأكد بوغرارة أنه سيطلب من املسيرين إجراء 
تربص قصير ألجل استعادة توازن الفريق أي قبل مواجهة الداربي أمام أهلي البرج التي يجب أن حتسم 
لصالح »الصام« ألجل رد ثأر مقابلة الكأس والتقدم يف سلم التتيب لتفادي حسابات السقوط مجددا 
كما أكد الشارع الرياضي العني مليلي أنه يجب تناسي خسارة وهران التي لديها أسبابها، وأكد األنصار 
أن حسم نقاط مواجهة الداربي القادم أمام أهلي البرج ألجل التقدم يف الترتيب أكثر وحتسني مرتبة 
الفريق إضافة إلى ضرب عدة عصافير بحجر واحد، ويبدو أن »الصام« لديها كل املقومات ألجل التقدم 

يف سلم الترتيب خاصة يف ظل تراجع نتائج بعض الفرق التي حتتل املراتب السفلى.

شباب قسنطينة

خـــودة يربــح عديـــدة النقـــاط 
بعــد الفــوز فـي البــرج

يبدو أن اختصاص تشكيلة شباب قسنطينة، 
أصبح يف كيفية جلب النقاط الثالث من خارج أسوار 
ملعب الشهيد حمالوي الذي أضحى لعنة بالنسبة 
لرفقاء بن عيادة الذين يتعثرون بقسنطينة ويعودون 

بانتصارات من خارجها، يف وقت أشاد األنصار كثيرا 
باملجهودات التي يبذلها الالعبون يف سبيل إعطاء 

الفريق شخصية مميزة خاصة وأن إقصاء كأس اجلمهورية 
أدخل الالعبني يف دوامة من املشاكل مع أنصارهم 

الغاضبني هذا واستعاد مدرب السنافر كرمي خودة، ثقة 
املسيرين واألنصار بعد االنتصار الذي عاد به الفريق 
من البرج عشية أول أمس وبثالثية كاملة أكدت أن 
النادي ميلك تشكيلة قوية ومنسجة كما حدث يف 

مقابلة احتاد العاصمة، وأضاف التقني املغترب كرمي 
خودة نقاط إضافية يف رصيده خاصة وأن اإلقالة من 
على رأس العارضة الفنية كانت وشيكة منه سيما 

بعد اإلقصاء من الكأس على يد وفاق سطيف والتعثر 
ما قبل املاضي يف البطولة أمام مولودية وهران...من جهته قدم التقني املغترب كرمي خودة، تشكراته اخلالصة لالعبيه الذين أدوا مواجهة يف 
القمة أمام أهلي البرج، مشيرا أن الثالثية املسجلة هي أقصى رد على األطراف التي تريد السباحة يف املياه العكرة وتغب يف إحداث سياسة 

الالإستقرار يف بيت الفريق، وأضاف خودة أسباب التعثرات املاضية بحمالوي هي أرضية امللعب التي تعيق عمل الالعبني يف سبيل تسجيل 
االنتصار وتنظيم اللعب والسيطرة على الكرة، لذا فإن اجلميع يطالب بتهيئتها وعدم االستقبال بها من جديد كما قال خودة داما.

الجولة الـ الجولة الـ 1919 الّيوم بملعب  الّيوم بملعب 55 جويلية في  الساعة   جويلية في  الساعة  17:4517:45

سوسطـارة والعميـد سوسطـارة والعميـد فـي داربي الجزائر الكبيـرفـي داربي الجزائر الكبيـر
الداربي  باجراء  األولى،  احملترفة  للرابطة  الداربي   باجراء  األولى،  احملترفة  للرابطة  الـ1919  اجلولة  مواجهات  اليوم  الـتستكمل  اجلولة  مواجهات  اليوم  تستكمل 
  55 ملعب  قمة سيحتضنها  اجلزائر يف  ومولودية  العاصمة  احتاد  بني  الكبير،  ملعب العاصمي  قمة سيحتضنها  اجلزائر يف  ومولودية  العاصمة  احتاد  بني  الكبير،  العاصمي 
جويلية، وكل طرف يحلم بنقاطها خاصة وأن مباراة الذهاب لم جتر ألسباب خاصة...جويلية، وكل طرف يحلم بنقاطها خاصة وأن مباراة الذهاب لم جتر ألسباب خاصة...
وقد وعد مجلس إدارة مولودية اجلزائر، برئاسة عبد الناصر أملاس، العبي الفريق مبنحة وقد وعد مجلس إدارة مولودية اجلزائر، برئاسة عبد الناصر أملاس، العبي الفريق مبنحة 
مغرية، يف حال الفوز بالديربي أمام الغرمي وخصصت إدارة املولودية منحة مالية خاصة مغرية، يف حال الفوز بالديربي أمام الغرمي وخصصت إدارة املولودية منحة مالية خاصة 
لالعبني واجلهاز الفني، نظير اإلطاحة باالحتاد، وتقليص فارق النقاط عن املتصدر، لالعبني واجلهاز الفني، نظير اإلطاحة باالحتاد، وتقليص فارق النقاط عن املتصدر، 
شباب بلوزداد وانتعشت آمال املولودية يف املنافسة على التتويج بلقب الدوري، بعد شباب بلوزداد وانتعشت آمال املولودية يف املنافسة على التتويج بلقب الدوري، بعد 
اجلزائر  مولودية  ويحتل  بسكرة  احتاد  مضيفه  أمام  السبت،  اليوم  بلوزداد،  اجلزائر سقوط  مولودية  ويحتل  بسكرة  احتاد  مضيفه  أمام  السبت،  اليوم  بلوزداد،  سقوط 
مباراتان،  وتنقصه  نقطة،  مباراتان،   وتنقصه  نقطة،   3030 برصيد  املسابقة،  ترتيب  جدول  يف  الرابع  برصيد املركز  املسابقة،  ترتيب  جدول  يف  الرابع  املركز 
يسعى  املقابلة  اجلهة  ومن  نقطة  يسعى   املقابلة  اجلهة  ومن  نقطة  الـ3636  صاحب  بلوزداد  شباب  باملتصدر  الـمقارنة  صاحب  بلوزداد  شباب  باملتصدر  مقارنة 
الطاقم الفني لفريق احتاد العاصمة جاهدا من أجل استعادة احلارس محمد األمني الطاقم الفني لفريق احتاد العاصمة جاهدا من أجل استعادة احلارس محمد األمني 
زماموش قبل موعد القمة العاصمية، وكان احلارس األول لنادي سوسطارة أحس زماموش قبل موعد القمة العاصمية، وكان احلارس األول لنادي سوسطارة أحس 
حيث  األخيرة،  التدريبية  احلصص  إحدى  خالل  القدم  مستوى  على  حيث بآالم  األخيرة،  التدريبية  احلصص  إحدى  خالل  القدم  مستوى  على  بآالم 
خضع للفحوصات املعمقة من طرف الطاقم الطبي، ليتبني أن إصابته ليست خضع للفحوصات املعمقة من طرف الطاقم الطبي، ليتبني أن إصابته ليست 
اليوم  بلقاء  املعنية  العاصمية  التشكيلة  يف  مكانته  تهدد  قد  ولكن  اليوم خطيرة،  بلقاء  املعنية  العاصمية  التشكيلة  يف  مكانته  تهدد  قد  ولكن  خطيرة، 
ضد الغرمي العميد، وتقلص من حظوظ مشاركته يف هذا املوعد الهام ويأمل ضد الغرمي العميد، وتقلص من حظوظ مشاركته يف هذا املوعد الهام ويأمل 
ز احلارس األول لالحتاد ويكون  ز احلارس األول لالحتاد ويكون املدرب األول لالحتاد بالل دزيري، يف أن يجهَّ املدرب األول لالحتاد بالل دزيري، يف أن يجهَّ
حتت تصرفه؛ ألن الفريق يف أمّس احلاجة جلميع ركائزه يف القمة العاصمية حتت تصرفه؛ ألن الفريق يف أمّس احلاجة جلميع ركائزه يف القمة العاصمية 

هذه. ويف حال حدوث العكس فإن احلارس منصوري على أمت اجلاهزية هذه. ويف حال حدوث العكس فإن احلارس منصوري على أمت اجلاهزية 
حلراسة عرين نادي سوسطارة وتعويض زميله زماموش ويف املقابل، قد حلراسة عرين نادي سوسطارة وتعويض زميله زماموش ويف املقابل، قد 

ال يشارك الالعب زواري يف مباراة اليوم؛ لعدم تعافيه هو اآلخر من ال يشارك الالعب زواري يف مباراة اليوم؛ لعدم تعافيه هو اآلخر من 
اإلصابة ويبقى الهدف األول لرفقاء الالعب كودري هو الظفر بالزاد اإلصابة ويبقى الهدف األول لرفقاء الالعب كودري هو الظفر بالزاد 
كامال، وحتقيق االنتصار قصد البقاء يف كوكبة املقدمة، ومواصلة كامال، وحتقيق االنتصار قصد البقاء يف كوكبة املقدمة، ومواصلة 

التنافس على لقب البطولة هذا املوسم.التنافس على لقب البطولة هذا املوسم.
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أخبار الرياضات

كشف املوقع الرياضي الفرنسي »سبور تون« عن تواجد 
الالعب  الفرنسية لضم  نادي اإلمارة  إدارة  نية من قبل 
الصيفية،  االنتقاالت  فترة  يف  لصفوفه  نهائيا  اجلزائري 
بعد دفع قيمة بند الشراء. فرض العب املنتخب الوطني 
نفسه واحدا من أبرز جنوم الدوري الفرنسي، حيث شارك 
معه يف 16 مباراة أسهم فيها يف 17 هدفا ما بني صناعة 

وتسجيل.
موقع  يف  السوقية  قيمته  ارتفاع  يف  التألق  هذا  أسهم 
أسعار  تقييم  يف  املختص  ماركات«،  »ترانسفير 
ملبلغ  املاضي  الالعبني، حيث وصلت يف شهر ديسمبر 

8 ماليني أورو.
يذكر أن موناكو تعاقد مع سليماني يف فترة االنتقاالت 
سنة  ملدة  سيتي  ليستر  من  اإلعارة  نطاق  يف  الصيفية 
عاما،   31 العمر  من  البالغ  سليماني  ويحتل  واحدة. 
الفرنسي  الدوري  ترتيب هدايف  السابع يف جدول  املركز 

برصيد 9 أهداف بفارق هدف واحد عن العب باريس 
صنع  سليماني  لكن  إيكاردي«،  »ماورو  جيرمان  سان 
8 أهداف، وهو أكثر العب صناعة لألهداف يف قائمة 
الهدافني جنبا إلى جنب مع األرجنتيني أنخل دي ماريا 
مواجهة  أهداف...ويف   8 11 هدفا وسجل  الذي صنع 
سليماني  إسالم  اجلزائري،  الدولي  وجد  أمس  أول 
نفسه، ضحية إنتقادات وسائل اإلعالم الفرنسية، بعد 
تعادل ناديه موناكو أمام نظيره ديجون، وإعتبرت مجلة 
فريقه  احلربة، كان سيقود  رأس  بأن  مونديال”،  “أونز 
غابت  والتي  املُعتادة،  فعاليته  أظهر  لو  أكيد،  إلنتصار 
هذه املرة وأكد املجلة، بأن “سوبر سليم”، ضيع الكثير 
من الُفرص السهلة، والتي كانت ستكفل ألبناء اإلمارة 
هداف  بأن  ُيذكر  الثالث  الفوز  النقاط  على  احلصول 
املنتخب الوطني، حتصل على تقييم متوسط من جريدة 

“ليكيب”، والتي منحته عالمة لم تتجاوز الـ5/10.

نظير مبلغ 10 ماليين أورو

موناكـــو يخطـــط لشــراء عقـــد سليمانــــي

دافع اإليطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميالن اإليطالي، عن اجلزائري إسماعيل بن 
ناصر، العب وسط الفريق، بسبب هجوم اجلماهير على الالعب لكثرة اإلنذارات 
التي حصل عليها يف الفترة األخيرة، وحصل العب الوسط اجلزائري على بطاقة 
صفراء يف الفوز على تورينو 0-1، ، يف اجلولة  24 من الدوري اإليطالي، ليرفع 

حصيلة إنذاراته إلى 11 من جملة 18 مباراة شارك فيها هذا املوسم.
ناصر بصدد  »بن  اإليطالي:  ميركاتو«  »توتو  موقع  نقلها  بيولي يف تصريحات  أكد 
التطور من مباراة إلى أخرى، إنه العب ميلك شخصية قوية، صحيح أنه يحصل 
على عدد كبير من اإلنذارات، لكن ذلك يعود لكونه يلعب بروح كبيرة ويرغب يف 
افتكاك الكرة من منافسيه املباشرين، وهو ما يفقده التركيز يف بعض األحيان«، 
مؤكدا: »بن ناصر يبذل مجهودات كبيرة يف التدريبات، وأنا سعيد للغاية بالتزامه«.
صفراء  بطاقات  على  حصوال  الالعبني  بأكثر  اخلاص  الترتيب  ناصر  بن  يتصدر 
مدافع  روميرو،  كريستيان  الثالثي  متقدما على  بطاقة،  بـ11  اإليطالي  الدوري  يف 
جنوى، والهولندي مارتن دي رون، العب وسط أتاالنتا، واألوروغواياني ناهيتان 
ناندي، العب وسط كالياري، وشارك الالعب الشاب صاحب  22 ربيعا يف 21 
مباراة مع »الروسونيري« مبسابقتي الدوري والكأس يف إيطاليا خالل املوسم احلالي، 
وجنح خاللها يف صناعة هدف وحيد. هذا وحتدث املدرب اإليطالي بيولي، يف نفس 
التصريحات عن مردود إسماعيل بن ناصر املقدم يف آخر مباريات، لكن لم يتردد يف 
مطالبته مبعاجلة مشكلة احتفاظه بالكرات يف بعض املرات زيادة عن اللزوم، وأشار 
بيولي: »بن ناصر يف حالة مزاج ممتاز، وهو يتطور من لقاء آلخر، يبقى فقط عليه 
أن ُيقلل من مسك الكرة زيادة عن اللزوم، يف الكثير من املرات كان عليه أن يكون 

أكثر سرعة يف التمرير«.

لكثرة اإلنذارات

مــدرب ميـالن يدافـع 
عـــن بـــن ناصــر

مدرب  شيخة  بن  عبداحلق  د  أكَّ
للطريقة  يتأسف  إنَّه  وجدة،  مولودية 
الفتح  أمام  فريقه  بها  خسر  التي 
املغربي  الدوري  يف   ،)2-1( الرباطي 
وقال بن شيخة يف تصريحات إذاعية: 
»مع األسف لم نساير املباراة بالطريقة 
أثر  سجلناه  الذي  الهدف  املطلوبة. 
سلبا على الالعبني وبعثر أوراقنا، يف 
الوقت الذي كنا مطالبني باستثمار هذا 
التقدم«.وأشار إلى أنَّ التغييرات التي 
أنه  مؤكًدا  ناجعة،  تكن  لم  بها  قام 
يتحمل املسؤولية، وأن فريقه يستحق 
على األقل التعادل وأضاف: »كالعادة 
من  هدفا  وسجلوا  هدية  منحناهم 
منطقتهم،  كرة يف  أضعنا  ألننا  خطأ؛ 

واستفادوا من املرتدات. أستطيع أن أقول أني خسرت أمام الفتح بـ)الفار(، لكن 
قد أفوز به يف مباراة أخرى«.وختم »ال أعرف إن كانت ركلة اجلزاء للفتح صحيحة 

أم ال، لكن وجب اإلشادة باحلكم بوسليم، الذي قاد املباراة بنجاح«.

بن شيخة: 

خسرنـــا أمـــام الفتـح 
بسبـــب »الفــــار«

فريقه نيس، يف  أوناس، تسجيال ومتريرا مع  آدم  الدولي اجلزائري  الالعب  أبدع 
مواجهة الضيف نادي براست وأُقيمت فّعاليات هذه املباراة ِبرسم اجلولة  26 من 

عمر البطولة الفرنسية لِكرة القدم، وانتهت ِبنتيجة التعادل )2-2(.
سّجل متوسط امليدان الهجومي آدم اوناس الهدف األّول لِفريقه نيس، يف الدقيقة  
23. وصنع التوقيع الثاني يف الدقيقة  33، ملّا مّرر كرة على طبق لِزميله كاسبر 
دولبيرغ، ولم يترّدد املهاجم الدامناركي يف هّز شباك براست.بات آدم اوناس وقد 
سّجل أّول هدف مِلصلحة نيس، يف منافسة »الليغ 1« للموسم اجلاري. لكن الّرقم 
يتحّول إلى 3 أهداف و3 متريرات حاسمة، ِباحتساب مسابقَتي البطولة الفرنسية 

وكأس هذا البلد، نسخة 2019-2020.
ِبهدَفني  متعادلة  النتيجة  70، وحينها كانت  الدقيقة  اوناس مكانه يف  آدم  ترك 
فريقهما نيس يف هذه  الدوليان اجلزائريان اآلخران عن  الالعبان  مِلثَليهما. غاب 
بوداوي  هشام  امليدان  ومتوسط  اإلصابة،  ِبداعي  عطال  يوسف  املدافع  املباراة: 
ِبسبب عقوبة اإليقاف.يف الطرف املقابل، شارك الالعب الدولي اجلزائري الرابع 
نيس.  مواجهة  أطوار  كامل  وخاض  براست،  فريقه  مع  أساسيا  بلقبلة  هاريس 
قّدم متوسط امليدان بلقلبلة عروضا طّيبة، وكان أحسن العب يف صفوف براست 

ُيواجه املضيف نيس.

في غياب عطال المصاب وبوداوي المعاقب

أونـــاس يسجـــــل 
ويصنـع أهـداف نيـس

عاد ُمدافع اخلضر، محمد سليم فارس ألجواء املُنافسة الرسمية بعد أكثر من ستة 
أشهر من الغياب، رفقة ناديه سبال اإليطالي وشارك الظهير األيسر، كبديل ملدة 
نصف ساعة، خالل املواجهة التي جمعت فريقه بعمالق السيري أ، جوفنتوس 
عشية أول أمس السبت ومُتثل عودة الالعب ُمتعدد املناصب، خبرا ُمفرحا بالنسبة 
أمام  املُزدوجة  املواجهة  عن  فقط  شهر  قبل  بلماضي،  جمال  الوطني  للناخب 
زميبابوي...ُيذكر بأن صاحب الـ24 عاما، كان خارج اخلدمة منذ بداية املوسم، 

بعد تعرضه إلصابة خطيرة على مستوى الركبة، الصيف املاضي.

بعد نصف عام من الغياب

فــــارس يعـــــود 
للمنافســة مـع سبـال

الكل يثني عليه في الريان

براهيمــي سعيــــد 
بمشـواره مـع الخضر

براهمي،  ياسني  اجلزائري  الدولي  أكد 
اللعب  اختياره  أن  القطري،  الريان  العب 
واعتبر  شخصية،  قناعة  عن  كان  للجزائر 
نفسه محظوظا يف فوزه بالكان رفقة اخلضر 
قرار  “إتخذت  براهيمي:  ياسني  وصرح 
لعبا  والدي  قلبي،  من  باخلضر  اإللتحاق 
كان  لكنه  احلال،  بطبيعة  ذلك  يف  دورا 
قراري أنا”.وأضاف: “أشعر بسرور كبير 
ومن  اجلزائر،  إلى  فيها  أعود  مرة  كل  يف 
حسن حظي أنني فزت بكأس إفريقيا، إنه 
براهيمي  ياسني  يوصف”.وأكد  ال  شعور 

)30 عاما(، أنه عاش أفضل فترات مشواره الكروي، رفقة زمالئه يف املنتخب 
القطري، بالعبه  الريان  الوطني كما أشاد األوروغوياني دييغو أغيري، مدرب 
الدولي اجلزائري ياسني براهيمي، معتبرا إياه إضافة كبيرة لنادي الريان وصرح 
دييغو أغيري “انضمام ياسني براهيمي، للريان، كان مفاجأة سارة للجميع”. 
وأضاف: “براهيمي رائع سواء كشخص، أو العب، يقدم إضافة كبيرة خالل 
العب  منه  جتعل  خصائص  ميلك  كونه  الرسمية،  املباريات  ويف  التدريبات 
مميز”....يذكر أن ياسني براهيمي، انضم يف امليركاتو الصيفي املنصرم، إلى 

نادي الريان القطري، قادما إليه من نادي بورتو البرتغالي.

اختير  أفضل العب في المواجهة
 محــرز يصنـع الحــدث
 في معقل فريقه السابق

حقق النجم الدولي اجلزائري “رياض 
محرز” أرقاما رائعة يف مواجهة فريقه 
“ليستر  ضد  سيتي”  “مانشستر 
الوطني  املنتخب  قائد   ، سيتي” 
العب  أفضل  اختير   الذي  اجلزائري 
ملعب  احتضنها  التي  املواجهة  يف 
على  بطريقته  رد  باوور”  “كينغ 
مدربه “بيب غوارديوال”. حيث قدم 
الوحيد  الهدف  يف  احلاسمة  التمريرة 
للتهديف  سانحة  فرص   5 صنع  كما 
الثعالب... مواجهة  خالل  لزمالئه 
لتمريرته  وصل  اجلزائري  الساحر 
احلاسمة الثامنة يف الدوري االجنليزي 

املمتاز هذا املوسم ليكون بذلك ثاني أفضل مُمرر حاسم يف السيتي خلف دي 
بروين وقد أشادت جماهير “مانشستر سيتي” بالنجم اجلزائري “رياض 
محرز” بعد تألقه يف مباراة أمام “ليستر سيتي”.وجنح محرز يف منح كرة 
ملمترية لزميله “خيسوس” بعد أن تالعب بالعبي “الفوكسيس”، قبل 
أن يسجل البرازيلي هدف املباراة الوحيد...أداء “محرز” يبشر باخلير قبل 
موقعة “البيرنابيو” هذا األربعاء يف ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسة 
أنه  املباراة مؤكدين  أوروبا يذكر أن اإلجنليز منحوه لقب رجل  أبطال  دوري 
ومن  سيتي”.  “مانشستر  لـ  انضمامه  منذ  له  أداء  أفضل  على  يبصم 
الساحرة  متريرته  سر  عن  محرز”،  “رياض  اجلزائري  النجم  كشف  جهته 
“محرز”  “ليستر”. وقال  أمام  “غابريال خيسوس” يف مباراة  للبرازيلي 
لكني  املرمى،  نحو  بقوة  التسديد  أود  “كنت  صحيفة:  تصريحات  يف 
“كنت  وأضاف:  الكرة”.  له  أمرر  أن  وقررت  لوحده  خيسوس  شاهدت 
أعلم أن غابريال ليس يف موقف تسلل إلنه كان يتابع اخلط جيدا، كما أنه 
ليستر  أمام  “املباراة  وتابع:  الشباك”.  الكرة يف  مميز يحسن وضع  مهاجم 
دائما ما تكون قوية، كما أنهم لعبوا بخطة دفاعية بوجود 5 مدافعني”.كما 
حتدث اجلزائري “رياض محرز” ألول مرة حول عقوبة “مانشستر سيتي” 
“محرز” يف  وقال  األبطال  دوري  املشاركة يف  من  موسمني  ملدة  باحلرمان 
بعملها”.  تقوم  اإلدارة  ونترك  املباريات  على  نركز  “نحن  تصريحاته: 

وأضاف: “لدينا ثقة كبيرة يف اإلدارة.. علينا أن ننتظر ونرى”.
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إثر ما حدث ضد توتنهام

سخـط المبــارد علـى الفـار 
يتصـدر صحـف إنجلتــرا

اهتمت الصحف اإلجنليزية الصادرة صباح أمس األحد، باالنتقاد الالذع 
من فرانك المبارد، مدرب تشيلسي، لتقنية الفار، بسبب عدم إشهار البطاقة 
احلمراء يف وجه لو سيلسو، متوسط ميدان توتنهام هوتسبير واعترض مدرب 

البلوز، على عدم طرد العب السبيرز بعد تدخله العنيف على سيزار أزبلكويتا، 
يف مباراة أول أمس التي حسمها تشيلسي بنتيجة )1-2( يف الدوري اإلجنليزي 
املمتاز وعنونت صحيفة »ديلي إكسبريس«: »المبارد ينتقد خطأ مضحكا آخر 
من الفار«، وذلك يف إشارة إلى غضب مدرب تشيلسي، من عدم حصول لو 
سيلسو، على البطاقة احلمراء أما صحيفة »إندبندنت« فكتبت: »الفار ليس 
جيدا مبا فيه الكفاية«، وذلك يف إشارة إلى تصريحات المبارد عقب مباراة 

توتنهام وبدورها عنونت صحيفة »ديلي ميل«: »غضب شديد من هزل الفار«. 
واتفقت صحيفة »تيليغراف« مع »إندبندنت« بعنوان: »المبارد ينتقد عدم 

اجلودة الكافية للفار يف نزاع البطاقة احلمراء«.

املخيبة  نتائجه  مدريد  ريال  واصل 
على  الثانية  للمباراة  الفوز  حتقيق  يف  وفشل 
القدم،  لكرة  اإلسباني  الدوري  يف  التوالي 
برشلونة  الغرمي  لصالح  الصدارة  عن  ليتنازل 
مانشستر  مواجهة  يشهد  أسبوع حاسم  قبل 
النادي  واستقبال  األبطال  دوري  يف  سيتي 
يوم  العاملية  الكرة  كالسيكو  يف  الكتالوني 
إحراز  يف  مدريد  ريال  وفشل  املقبل  األحد 
محاوالته  رغم  األول  الشوط  خالل  هدف 

املتكررة واستحواذه الكبير على الكرة وتراجع 
ولم  الثاني،  الشوط  يف  امللكي  النادي  أداء 
يستطع الوصول إلى مرمى ليفانتي الذي جنح 
يف تقليل خطورة العبي ريال مدريد وخطف 
الوحيد  املباراة  خوزي لويس موراليس هدف 
يف  قوية  بقذفة  أنهاها  معاكسة  هجمة  من 
وجتمد  الـ71  الدقيقة  يف  كورتوا  تيبو  مرمى 
ليتراجع  نقطة،   53 عند  مدريد  ريال  رصيد 
خلف  نقطتني  بفارق  الثاني  إلى املركز 

ليفانتي  حني رفع  يف  املتصدر،  برشلونة 
العاشر  املركز  يف  نقطة   32 إلى  رصيده 
برشلونة يوم  غرميه  مدريد  ريال  ويستقبل 
العاملية  الكرة  كالسيكو  يف  املقبل  األحد 
والذي سيكون حاسما ملستقبل السباق نحو 
ذلك،  وقبل  اإلسباني  الدوري  لقب  حسم 
مانشستر  الستقبال  النادي امللكي  يستعد 
سيتي اإلجنليزي يوم األربعاء املقبل يف ذهاب 

الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

موقع ايبار: ال خيار لنا سوى الوقوف والتصفيق

ميسي يواصل العبث بالتاريخ وينذر نابولي
كسر ليونيل ميسي نجم برشلونة اإلسباني صياما طويال 
عن التهديف في بطولة الدوري اإلسباني بهز شباك 
إيبار، في الجولة 25 من الليغا وسجل ميسي رباعية، 
لينهي صياما دام 398 دقيقة وفقا لما ذكرته شبكة أوبتا 
ويعود آخر هدف لميسي في الدوري اإلسباني، عندما سجل هدف 
الفوز في شباك غرناطة بالجولة 20، والتي أقيمت يوم 
19 جانفي الماضي، ليرفع اليوم رصيده إلى 18 هدفا في 
20 مباراة بالليغا في المقابل، عجز النجم األرجنتيني عن 

هز شباك المنافسين 4 مباريات متتالية أمام فالنسيا، ليفانتي، 
ريال بيتيس وخيتافي، بينما يستعد »ليو« وزمالؤه لمواجهة 

مرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة المقبلة، وقبلها للعب ضد نابولي في 
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال أما شبكة سكواكا فلفتت أن ليونيل ساهم في 
11 من أصل آخر 11 هدفا للفريق الكتالوني ببطولة الدوري وأضافت أن 
ميسي رفع رصيده إلى 23 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وأوضحت 
أن آخر مرة سجل األرجنتيني أقل من 20 هدفا في موسم واحد يعود 

لموسم 2008/2007، حيث أحرز 16 هدفا...هذا وقد أشاد الحساب 
الرسمي لنادي إيبار على »تويتر«، باألسطورة األرجنتينية ليونيل 

ميسي، قائد برشلونة، بعد تسجيله 4 أهداف في شباك األول ونشر حساب 
إيبار صورة لميسي خالل مواجهة الفريقين، وكتب عليها: »نحن نعاني منك، 

لكن ال يوجد خيار لنا سوى الوقوف والتصفيق لك«.

خسارة قبل أسبوع حاسمخسارة قبل أسبوع حاسم

ليفانتي يزرع الشكوك في بيت ريال مدريدليفانتي يزرع الشكوك في بيت ريال مدريد

بفيروس  اإلصابة  حاالت  تفشي  ظل  يف 
كورونا اجلديد، مت تأجيل انطالقة املوسم اجلديد 
للدوري الصيني لكرة القدم للمحترفني، والتي 
القرار  وزاد  السبت.  أمس  أول  مقررة  كانت 
الكرة  على  الوباء  تداعيات  على  املخاوف  من 
ووضع  والرعاة  الفرق  على  وتأثيرها  احمللية 
الفيروس الكرة الصينية يف مأزق حقيقي وأزمة 
كبيرة، حيث جاء قرار التأجيل وسط حالة من 
وسيكبد  الكروي  املوسم  مصير  بشأن  االرتباك 
البطولة وحتى  املشاركة يف  الفرق  التأجيل  قرار 
لبطولة  قدر  وإذا  فادحة  مالية  الرعاة خسائر 
قبل أفريل  تنطلق  فلن  تقام،  أن  املوسم  هذا 
الصحة يف  تقدير، وفقا خلبراء  أقل  القادم على 
الصني الذين يستبعدون استقرار الوضع بالنسبة 
اآلن،  وحتى  التاريخ  هذا  قبل  كورونا  لفيروس 
الصني  يف  بالفيروس  اإلصابة  حاالت  جتاوزت 
الفيروس  أودى  الـ75 ألفا. كما  حاجز  فقط 
عدد  ويتزايد  شخص   2200 من  أكثر  بحياة 
أن  اخلبراء  ويعتقد  والوفيات يوميا،  اإلصابات 
يكون  قد  املسجلة  غير  اإلصابة  حاالت  عدد 
يف  الدوري  انطلق  وإذا  بكثير  ذلك  من  أكثر 
املوسم  هذا  فعاليات  املقبل فستعاني  أفريل 
من ضغط هائل يف املباريات، حيث سيخوض 
الناحية  ومن  أسبوعيا  فريق مباراتني  كل 
قوية  لطمة  كورونا  فيروس  وجه  االقتصادية، 
لكرة القدم الصينية التي مت جتميدها متاما اآلن يف 

ظل اإلجراءات الصارمة ملكافحة الفيروس وقال 
وكيل الالعبني وانغ شياو لوكالة األنباء األملانية 
إن »الصناعة بأكملها يف أزمة.. إنه شتاء قارس 
مقياسا  دائما  متثل  الصينية  ألن الكرة  البرودة 
الرعاة  إلى أن  مشيرا  الصيني«،  لالقتصاد 
القدم طاملا  كرة  يف  جيد  بشكل  يستثمروا  لن 
رعاة  معظم  ويأتي  السوء  بهذا  األوضاع  كانت 
مثل  جتارية  قطاعات  من  الصني  يف  القدم  كرة 
اإللكترونية  والتجارة  واخلمور  التبغ والعقارات 
باألندية  متعلقة  الوحيدة  االستثناءات  وتبدو 
»شينغن«  مثل نادي  الهائل،  الثراء  ذات 
الصينية  موتاي«  تدعمه شركة »كويتشو  الذي 

الذي  إيفرغراند«  »غوانغتشو  نادي  أو  للخمور، 
 2015 العام  املال منذ  يطرح أسهمه يف أسواق 
اإلنترنت  عبر  للتجارة  »تاوباو«  شركة  وتدعمه 
ولكن تأثير فيروس كورونا ال يقتصر على تأجيل 
الدوري الصيني ألجل غير مسمى، وإمنا يلقي 
بظالله أيضا على مشاركات األندية الصينية يف 
دوري أبطال آسيا، حيث مت السماح فقط لفريق 
يونايتد«  »شانغاري  مبواجهة  جوان«  »بكني 
وفاز  املاضي،  الثالثاء  يوم  تايلند  يف شمال 
الفريق بهدف وحيد، علما بأن الفريق الصيني 
شهر  لنحو  اجلنوبية  كوريا  يف  تدريبات  خاض 

قبل املباراة.

انطالقة الموسم الجديد قد تؤجل إلى أفريلانطالقة الموسم الجديد قد تؤجل إلى أفريل

فيروس كورونا يضع كرة القدم الصينية في مأزقفيروس كورونا يضع كرة القدم الصينية في مأزق

باولو مالديني: 

عـقد إبراهيموفيتــش يجدد 
تلقائًيـا في هـذه الحالــة

كشف باولو مالديني، املدير التقني مليالن، عن وضع املهاجم السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش من االستمرار رفقة الروسونيري يف املوسم املقبل وقال مالديني، يف 

تصريحات لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«: »عقد إبرا ملدة 6 أشهر فقط، مع إدراج 
بند التجديد ملوسم آخر تلقائًيا، إذا تأهل الفريق إلى دوري األبطال«. وأضاف: »إذا 
لم نتأهل إلى دوري األبطال، من الطبيعي أن جنلس جميًعا على الطاولة للتحدث«. 
وتابع: »هناك دائًما حوار مفتوح ونقاش شخصي مع إبرا، وإال لم يكن زالتان لينضم 
لنا هذا املوسم«. وأمت: »شراء ريبيتش نهائًيا؟ إنه يلعب معنا على سبيل اإلعارة ملدة 
عامني، لذلك سيظل هنا حتى املوسم املقبل، ثم نرى ما سيحدث«.يذكر أن ميالن 

يحتل املركز السابع بجدول ترتيب الدوري اإليطالي، بفارق 9 نقاط عن أتاالنتا 
صاحب املركز الرابع املؤهل إلى دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.

الدوري  الفرنسي
خسارة أولى لمرسيليا منذ 4 أشهر

أحلق نانت اخلسارة األولى مبضيفه مرسيليا الثاني منذ أربعة أشهر عندما تغلب 
عليه 1-3، وصعد ليل الى املركز الثالث مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه تولوز -3صفر 
يف املرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم...يف املباراة األولى 

على ملعب »فيلودروم« يف مرسيليا، كان نانت البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي أنطوني 
ليمبومب يف الدقيقة 34، لكن مورغان سانسون أدرك التعادل بعد خمس دقائق ومنح 
عبد القادر بامبا التقدم مجددا لنانت مطلع الشوط الثاني )53(، قبل أن يوجه املدافع 
الفارو غونزاليز الضربة القاضية لفريقه مرسيليا عندما سجل الهدف الثالث للضيوف 
باخلطأ يف مرمى فريقه وهي اخلسارة الرابعة ملرسيليا هذا املوسم واألولى منذ سقوطه 
املذل أمام مضيفه باريس سان جرمان صفر4- يف املرحلة احلادية عشرة يف 27 أكتوبر 
املاضي كما هي اخلسارة الثانية ملرسيليا على ارضه هذا املوسم بعد االولى امام أميان 
صفر2- يف املرحلة األولى يف العاشر من أوت املاضي يف املقابل، أوقف نانت سلسلة 
من خمس مباريات دون فوز حيث خسر ثالث مرات متتالية وتعادل مرتني متتاليتني، 
فحقق انتصاره احلادي عشر هذا املوسم وصعد إلى املركز العاشر برصيد 37 نقطة ويف 
املباراة الثانية على ملعب »بيار موروا«، استعاد ليل توازنه عقب خسارته أمام ضيفه 

مرسيليا 2-1 يف املرحلة املاضية، وعمق جراح ضيفه تولوز صاحب املركز االخير بالفوز 
عليه -2صفر ويدين ليل بفوزه الى مهاجمه املخضرم لويك رميي الذي سجل ثنائية يف 
الدقيقتني الثانية و39، وأضاف الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الثالث يف الدقيقة 72 
وفرمل ديجون صحوة موناكو وحرمه من الفوز الرابع على التوالي ومواصلة الضغط على 
ليل ورين عندما ارغمه على التعادل بهدف ملام بالديه من غينيا بيساو )56( مقابل 
هدف للتشيلي غييرمو ماريبان )79( وتغلب اجني على ضيفه مونبلييه بهدف وحيد 

سجله الكاميروني ستيفان باهوكني يف الدقيقة 68.
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أخبار العالم

كورونا 

وفـيـات  جـديـدة بـالصـيـن 
وطــــوارئ   خـــارجـــها 

عن  الناجتة  الوفيات  حصيلة  ارتفعت 
فيروس كورونا اجلديد يف الصني إلى 2442 
اليوم األحد، بعد تسجيل وفاة 96 شخصا يف 

مقاطعة هوبي بؤرة انتشار الفيروس.
يف  الدراسة  علقت  ذلك،  غضون  ويف 
العاصمة  -بينها  إيرانية  محافظات  تسع 
طهران- بعد تسجيل إصابات جديدة وارتفاع 
حني أعلنت  ست، يف  إلى  الوفيات  عدد 
مجبرة  تكون  سوف  اإليطالية أنها  احلكومة 
تفشي  مركز  تعتبر  التي  البلدات  عزل  على 
وإصابة  شخصني  بوفاة  تسبب  الذي  كورونا 

79 آخرين.
وقالت جلنة الصحة الوطنية بالصني اليوم 
إن بر الصني الرئيسي سجل 648 حالة إصابة 
مؤكدة جديدة بالفيروس أمس السبت ارتفاعا 
يصل  وبهذا  اجلمعة،  يوم  حالة   397 من 
العدد اإلجمالي حلاالت اإلصابة املؤكدة يف 
الصني إلى 76,936 حالة إصابة حتى اآلن. 
بؤرة  الصني -وهو  إقليم هوبي بوسط  وسجل 
تفشي الفيروس- 96 حالة وفاة جديدة، منها 
اإلقليم،  عاصمة  ووهان  مدينة  حالة يف   82

حيث ظهر الفيروس للمرة األول يف ديسمبر/
كانون األول املاضي.

انتشار  سجل  الصني،  حدود  وخارج 
للفيروس يف 25 بلدا بشكل ينذر باخلطر بعد 
والشرق  أوروبا  يف  انتشار جديدة  نقاط  ظهور 

األوسط وآسيا. 
صعيد  على  إرباكا  الصني  وسببت 
تشخيص  لطرق  املستمر  التغيير  عبر  أرقامها 
اإلصابات وإحصائها، مما يهدد بتعقيد جهود 

تتبع تفشي الفيروس.
التلفزيون  أعلن  فقد  الصني  خارج  أما 
وفاة جديدة جراء  الرسمي تسجيل  اإليراني 
اإلصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد املتوفني 
بالفيروس يف اجلمهورية اإلسالمية إلى ستة.
محافظ  عن  اإليراني  التلفزيون  ونقل   
عدد  البالد  وسط  يف  »مركزي«  محافظة 
إصابات   10 تسجيل  إلى  إضافة  الوفيات 
جديدة ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي إلى 
29، مشيرا إلى أن ثمانية أشخاص يخضعون 
العاصمة  يف  واثنني  قم،  مدينة  يف  للعالج 
انتشار  مكافحة  جهود  إطار  ويف  طهران. 

الفيروس، أعلنت السلطات اإليرانية السبت 
محافظات، هي  تسع  يف  الدراسة  تعليق 
طهران وقم وأردبيل وألبرز ومركزي وأصفهان 
بيانات  وفق  وقزوين،  وهمدان  وغيالن 
منفصلة صدرت عن إدارات تلك احملافظات.

 ويشمل قرار التعليق املدارس االبتدائية 
التعليمية  واملؤسسات  واجلامعات  واملتوسطة 
كما  وأسبوع،  يوم  بني  تتراوح  ملدد  الدينية 
جميع  تعليق  اإليرانية  السلطات  قررت 
أيام   10 ملدة  البالد  يف  الرياضية  املسابقات 

وإلغاء جميع األنشطة الفنية.
اإلسالمية  اجلمهورية  وكالة  ونقلت 
قم  مدينة  األزمات يف  إدارة  مقر  عن  لألنباء 
)أكبر مناطق تفشي الفيروس( إعالنه السبت 
وإلغاء  واجلامعات،  املدارس  إغالق  عن 
التجمعات يف قم يومي األحد واالثنني، يف 

إطار جهود منع انتشار الفيروس.
كما أعلن علي رضا وهاب زاده مستشار 
العامة  اإليراني إغالق األماكن  الصحة  وزير 
واملسارح-  السينما  دور  -مثل  الثقافية 
يف أنحاء البالد.                        وكاالت

بوقوع  إعالمية،  وكاالت  أفادت 
غارات جوية روسية، أمس، على محيط 
نقطة مراقبة تركية يف ريف حماة شمالي 
اهتمامه  الكرملني  أبدى  بينما  سوريا، 
بشأن  وفرنسا  وأملانيا  تركيا  مع  قمة  بعقد 

األوضاع يف سوريا.
الغارات استهدفت محيط  إن  وقالت 
شير  منطقة  يف  الواقعة  التركية  النقطة 
سابق،  وقت  ويف  حماة.  بريف  مغار 
وسورية  روسية  حربية  شنت طائرات 
والفطيرة  جوزف  قريتي  على  غارات 
األحد.  إدلب  بريف  الزاوية  جبل  يف 
أيضا  وروسيا  النظام  غارات  واستهدفت 
من  بأكثر  إدلب  جنوب  كفرنبل  مدينة 
الدفاع  وقال  املاضية.  الليلة  منذ  غارة   18
إن  املعارضة  مناطق  يف  السوري  املدني 
الطائرات احلربية ومدفعية النظام السوري 
بعشرات  إدلب  يف  منطقة   12 استهدفتا 
الغارات والصواريخ منذ مساء أمس. وأكد 
الدفاع املدني أن مدنا وبلدات عدة طالها 
شبه  أنها  رغم  وروسيا،  النظام  قصف 

خالية من السكان.
إن  الكرملني  قال  ذلك  غضون  يف 
األوضاع  بشأن  قمة  بعقد  مهتمة  موسكو 

يف سوريا جتمعها مع تركيا وأملانيا وفرنسا. 
عن  احلديث  عدم  إلى  الكرملني  ودعا 
مع  العالقات  لتطور  سلبية  »سيناريوهات 
تركيا يف إطار تطورات الوضع يف إدلب«. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أعلن أمس السبت عقد قمة رباعية يف 5 
وفرنسا  روسيا  قادة  مع  املقبل  مارس/آذار 

وأملانيا، لبحث الوضع يف إدلب.
انعقاد  مكان  أردوغان  يحدد  ولم 

ماكرون  أن  للصحفيني  أكد  لكنه  القمة، 
إسطنبول.  يف  عقدها  اقترحا  وميركل 
أردوغان هاتفيا  تباحث  ويف وقت سابق، 
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  مع 
بشأن  ميركل  أجنيال  األملانية  واملستشارة 
»اتخاذ  إلى  ودعاهما  إدلب،  يف  الوضع 
كارثة  منع  أجل  من  ملموسة  خطوات 

إنسانية«.
ق.د

مركزه غربي إيران 
زلزال يخلف قتلى وجرحى في تركيا

ثالثة  بينهم  أشخاص  ثمانية  مقتل  التركية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أطفال وإصابة آخرين يف والية وان شرقي البالد، جراء زلزال ضرب املنطقة 

احلدودية مع إيران صباح األحد.
شرقي  إالزيغ  بوالية  صحفي  مؤمتر  -يف  صويلو  سليمان  الوزير  وقال 
البالد- إن فرق الطوارئ وصلت املنطقة، وإن أعمال البحث واإلنقاذ وتفقد 
فخر  الصحة  وزير  قال  جانبه  ومن  القرى.  من  عدد  يف  مستمرة  األضرار 
وان.  يف  21 شخصا  إصابة  إلى  أدى  الزلزال  إن  بيان-  -يف  قوجة  الدين 
وأشارت دائرة االتصال بالرئاسة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تلقى 
معلومات من وزير الداخلية بشأن الزلزال واملناطق املتضررة وأعمال البحث 

واإلنقاذ.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات يف إيران أن الزلزال أسفر عن إصابة 
25 شخصا، وخلف أضرارا مادية يف 43 قرية، دون أن تذكر وجود قتلى. 
ووفق ما نقلته وكاالت إعالمية عن مؤسسة املسح اجليولوجي اإليرانية، 
أذربيجان  5.7 درجات على مقياس ريختر مبحافظة  الزلزال بقوة  فقد وقع 
ستة  نحو  عمق  على  الزلزال  مركز  وكان  إيران.  غرب  شمال  الغربية 

كيلومترات مبنطقة كوتور التابعة ألذربيجان الغربية.
وكاالت 

خامنئي:
 اإليرانيون تغلبوا على مؤامرات تهدف 

إلفشال االنتخابات  البرلمانية

الذين  للمواطنني  تقديره  عن  خامنئي  علي  اإليراني  املرشد  أعرب 
شاركوا يف االنتخابات البرملانية اإليرانية التي أجريت قبل يومني، ووصف 

مشاركة الناس بأنها رد جيد إلفشال مؤامرات األعداء، حسب تعبيره.
لها  واملخططون  نفسية،  حلرب  هدفا  كانت  بالده  إن  خامنئي  وقال 
فيروس  انتشار  من  اخلوف  من ضمنها  املتاحة  الوسائل  جميع  استخدموا 
جديد، ملنع املواطنني من املشاركة يف االنتخابات، مشيرا إلى أن اإليرانيني 
أعداء  أن  وأضاف  االنتخابات.  يف  مبشاركتهم  احملاوالت  هذه  على  تغلبوا 
بأن  يعترفوا  أن  يريدون  ال  ألنهم  إيران،  يف  االنتخابات  يعارضون  البالد 
الدميقراطية ال تتعارض مع الدين، مؤكدا أن على بالده أن تكون جاهزة للرد 

وبكل قوة على احلروب النفسية واإلعالمية التي تستهدف إيران.
النتائج األولية لفرز  وأعلنت وزارة الداخلية اإليرانية أمس السبت أن 
األصوات يف طهران تشير إلى تقدم قائمة التيار احملافظ برئاسة رئيس بلدية 
نسبة  بأن  رسمية  غير  تقارير  وتفيد  قاليباف،  باقر  محمد  السابق  طهران 
نسبة  إحجام  يتوقعون  خبراء  وكان  مرتفعة.  تكن  لم  طهران  يف  املشاركة 
كبيرة من الناخبني عن املشاركة يف االنتخابات البرملانية بسبب خيبة أملهم 
الوعود التي لم تف بها احلكومة، وذلك يف ظل معاناة اإليرانيني يف  إزاء 
تدبير أمورهم املعيشية يف بلد يعاني اقتصاده من عقوبات أميركية قاسية.

وكاالت 

بمحيط نقطة مراقبة تركية 

غـارات روسـية  شمالي  سـوريا
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 تكنولوجيا

 مفاجأة من آبل في هاتفها »الرخيص« المنتظر
الشركة  آبل،  تخطط 
ملفاجأة  العمالقة  األميركية 
املقبل  مارس  يف  املستخدمني 
ما  وفق  لهاتفها،  جديد  باسم 
باألخبار  املتخصص  كشفه 
ملوقع  بروسر،  جون  التقنية، 

مجلة »فوربس« األميركية.
من  علم  إنه  بروسر  وقال 
إن  »آبل«،  يف  يعمل  مصدر 
الشركة ستختار اسم »آيفون« 
»الرخيص«  للهاتف  فقط 

املنتظر.
كما أرجع قرار »آبل« إلى 

استراتيجية جديدة تتبناها الشركة مع منتجاتها، بسبب األسماء العديدة لها التي باتت 
تربك املستهلكني، وال حتقق بسببها مبيعات جيدة تتوقعها من إطالقها.

 64 تخزين  بسعة  األول  جديدين،  هاتفني  ستطرح  الشركة  أن  إلى  أشار  ذلك  إلى 
جيغابايت وبسعر 399 دوالرًا، والثاني بسعة 128 جيغابايت وبسعر 449 دوالرًا.

ولفت بروسر إلى أن اإلعالن عن منتجات »آبل« اجلديدة سيكون خالل حدث يعقد 
أواخر الشهر املقبل، إال أن الشركة لم حتدد لآلن موعدًا رسميًا للكشف عن آخر إبداعاتها، 
وذلك لتأثر إنتاجها يف الصني بتفشي فيروس »كورونا« املستجد، األمر الذي دفعها إلغالق 

عدد من املصانع هناك.
وتطلق »آبل« هواتفها الرئيسية يف سبتمبر من كل عام، لكنها أحيانًا ما تطرح هواتف 

أخرى يف أوقات مختلفة من السنة.

فيسبوك تثبت التهمة.. دوالرات مقابل تسجيالت 

أصبحت األخبار المزيفة - 
»Fake News« مشكلة 
كبرى في هذه األيام ويزداد 
انتشارها وتوسعها عبر مواقع 

الويب ومنصات التواصل 
االجتماعي، ويجد الكثير من 
متصفحي الويب صعوبة في 

التأكد من مصداقية وموثوقية 
وحيادية األخبار والمقاالت 

المنتشرة على اإلنترنت.

املستخدمني،  على  بالتنصت  اتهامها  بعد 
املال  أنها ستعرض دفع  أعلنت شركة فيسبوك 
التطبيق  ملستخدمي  صوتية  تسجيالت  مقابل 

تساعد يف حتسني تقنية التعرف على الكالم.
ُكشف  أن  بعد  اخلطوة  هذه  وتأتي 
وآبل،  أمازون،  وكذلك  فيسبوك،  أن  عن 
على  تتنصت  وغوغل،  ومايكروسوفت، 
وتنسخها  للمستخدمني  الصوتية  التسجيالت 
لتحسني أنظمة التعرف على الكالم دون إعالم 

العمالء بأنها تفعل ذلك.
ستتيح  أنها  الشركة  أكدت  كما 
كجزء  صوتية  تسجيالت  إجراء  للمستخدمني 
Pronuncia� يسمى جديد  برنامج   من 

 .Viewpoints السوق  أبحاث  تطبيق  يف   tions
وإن كان املستخدم مؤهاًل ألن يكون جزًءا من البرنامج، 
فسيكون مبقدوره تسجيل عبارة Hey Portal متبوعة 

باالسم األول لصديق من قائمة أصدقائه.
وسيتمكن املستخدم من فعل ذلك بأسماء ما يصل 

إلى 10 أصدقاء، وعليه تسجيل كل عبارة مرتني.

لن تدفع الكثير!
مقابل  الكثير  فيسبوك  تدفع  لن  ذلك،  ومع 
من  واحدة  مجموعة  املشترك  أكمل  فإذا  التسجيالت. 
تطبيق  يف  نقطة   200 على  فسيحصل  التسجيالت، 
التطبيق حتى  Viewpoints، وال ميكن صرفها يف 

يصل مجموع النقاط إلى ما ال يقل عن 1000 نقطة.
وتساوي الـ 1000 نقطة يف التطبيق مبلغ 5 دوالرات 
ونوهت   .PayPal بال(  )باي  خدمة  عبر  ُترسل 
ما  إعداد  فرصة  املستخدمني  متنح  قد  أنها  إلى  الشركة 
يصل إلى 5 مجموعات من التسجيالت، وبالتالي جمع 

1000 نقطة للحصول على املال.
الصوتية  التسجيالت  أن  فيسبوك  أكدت  ذلك  إلى 
مبلفهم  مرتبطة  تكون  لن  املستخدمون  يقدمها  التي 

الشخصي على الشبكة
تطبيق  نشاط  تشارك  ال  الشركة  وأن  االجتماعية، 
األخرى  اخلدمات  أو  الشبكة،  على   Viewpoints

اململوكة لفيسبوك دون إذن.  

3 أدوات تساعدك على التحقق 
من األخبار المزيفة

من  الكثير  وقراءة  البحث  بعمليات  القيام  من  وبداًل 
الويب  أدوات وإضافات يف متصفحات  تثبيت  املصادر، ميكننا 
للقيام بعمليات التدقيق والفحص وفلترة األخبار واملقاالت قبل 

مشاركتها مع األصدقاء عبر منصات التواصل االجتماعي.
فيما يلي سنتعرف على 3 أدوات تساعدك على التحقق من 

األخبار املزيفة عبر اإلنترنت:

:News Guard - 1
من  فريق  على   NewsGuard وتطبيق  إضافة  تعتمد 
الصحفيني الذين يقومون بتحليل أكثر من 2000 موقع أخبار. 

ثم ُيصنف كل موقع على أساس تسعة معايير مختلفة هي:
• هل ينشر املوقع محتوى مزيف باستمرار؟

• هل يجمع ويقّدم املعلومات بشكل مسؤول؟
• هل ُيصحح أو ُيوضح األخطاء بانتظام؟

• هل ُيعالج الفرق بني األخبار والرأي بطريقة واضحة؟
• هل يتجنب العناوين اخلادعة؟

• هل يكشف عن امللكية والتمويل اخلاص به؟
• هل ُتوضع اإلعالنات بطريقة واضحة؟

• هل ُيكشف عن من هو املسؤول عن املوقع؟
• هل يوفر معلومات حول منشئي احملتوى؟

:Official Media Bias Fact Check - 2 
أو  الرسمية(،  الوسائط  حتيز  من  )التحقق  إضافة  تقدم 
املزيفة،  األخبار  من  للتحقق  مختلفة  طريقة   ،MBFC
متنوعة  مجموعة  على  بناًء  األخبار  مواقع  تصنيف  من  فبداًل 
MBFC على عامل واحد وهو:  تركز  املختلفة،  املعايير  من 

االنحياز السياسي.
الواقعية،  التقارير  على  بناًء  املواقع  تقييم  إلى  باإلضافة 
تلك  مصادر  مالئمة  ومدى  املعلومات  وموثوقية  دقة  مدى  أي 
املعلومات. من خالل حتليل أكثر من 2600 موقع أخبار ملعرفة 

ميولها وحتيزاتها السياسية. ميكنك تثبيت اإلضافة ملتصفحات: 
غوغل كروم، وفايرفوكس.

:Faker Fact - 3
بعض  مختلف  بشكل   FakerFact إضافة  تعمل 
الشيء عن إضافات األخبار املزيفة األخرى، فبداًل من حتليل 
والقصص  املقاالت  يف  فقط  تبحث  بالكامل،  الويب  مواقع 
عليها  ُيطلق  اصطناعي  ذكاء  خوارزمية  طريق  عن  الفردية، 

.Walt )والت(
واستخدام  الكلمات  بني  العالقات  تعلم  خالل  فمن 
من  الهدف  كان  إذا  ما  اخلوارزمية  حُتدد  العصبية،  الشبكات 
باإلضافة  العواطف،  إثارة  أم  احلقائق  توفير  هو  املنشور  املقال 
إلى اخذ آراء وتعليقات املستخدمني حول ما إذا كانوا يعتقدون 
أن هذه املقال صحيح أم مزيف، إلستخدامها يف حتسني عمل 
اخلوارزمية. ميكنك تثبيت اإلضافة ملتصفحات: غوغل كروم، 

وفايرفوكس.     

ابتسام   بوكثيرابتسام   بوكثير
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يف  تبعه  ملن  أخرى  خيارات  عززته  أوكتافيوس  خيار 
أعاد  فقد  أخرى،  ودول  حضارات  من  املدينة  استيطان 
بولغني بن الزيري الصنهاجي بناءها عام 972م، وجعلها 
عاصمة سياسية على جزء كبير من بالد املغرب، قبل أن 
يستولي عليها املرابطون عام 1081، فاملوحدون عام 1149، 
ثم الزيانيون عام 1308، لتصبح إمارة مستقلة حتى وصول 
األشهر ابن  العربي  الرحالة  بها  مّر  للمنطقة.  العثمانيني 
بطوطة ذهابًا، قادمًا من تلمسان، وإيابًا عائدًا من صفاقس 
بتونس، متوجهًا إلى طنجة باملغرب، وزارها أيضًا التازي 

واإلدريسي واحلسن بن وزان.
احلديثة  اجلزائرية  الدولة  مؤسس  دخلها   1835 عام 
سياسية  مؤسسات  فيها  وشيد  القادر،  عبد  األمير 
وعسكرية وجعل فيها مقرًا خلالفته. عام 1840 احتلتها 
الفرنسية، بعد مقاومة شرسة من أهاليها بقيادة  اجليوش 

اخلليفة بن عالل.
تقع مدينة مليانة على بعد 100 كم غرب العاصمة 
مرتبط  تاريخ  ذات  مدينة  مجرد  ليست  هي  اجلزائرية، 
بوجوه ثورية واجهت االستعمار الفرنسي، أمثال الشهيد 
الكشافة  ومؤسس  بوقرة  أحمد  والشهيد  البوانت  علي 
عمق  مدينة ضاربة يف  هي  بل  بوراس.  محمد  اجلزائرية 
واألعياد  التاريخية  واملعالم  الطبيعي  اجلمال  التاريخ جتمع 
بنوعيته  املنطقة  يف  يعرف  الذي  الكرز،  كعيد  الشعبية، 
إلى  إضافة  امللوك«،  »َحُب  بـ  تسميته  لدرجة  الرفيعة 
سيدي  ومولد  الشريف  النبوي  كاملولد  الدينية  األعياد 
لتجعل  اجتمعت  كلها  العوامل  هذه  يوسف.  بن  أحمد 

من املدينة مقصدًا مغريًا للسياح والزوار.
الرومانية.  احلقبة  إلى  مليانة  مدينة  تأسيس  يعود 
حينها سماها مؤسسها اإلمبراطور أوكتافيوس زوكابار )بني 
لم  عسكرية.  حامية  وجعلها  ق.م(،  و25   27 القرنني 
يكن خيار اإلمبراطور أوكتافيوس عبثيًا، بل كان مدروسًا 
من وجهة نظر رجل عسكري، رأى يف علوها بـ720 مترًا 
عن سطح البحر، وتفرع مسالكها نحو مناطق عديدة، ما 

يؤهلها لتكون مركزًا حربيًا.
يف  تبعه  ملن  أخرى  خيارات  عززته  أوكتافيوس  خيار 
أعاد  فقد  أخرى،  ودول  حضارات  من  املدينة  استيطان 
بولغني بن الزيري الصنهاجي بناءها عام 972م، وجعلها 
عاصمة سياسية على جزء كبير من بالد املغرب، قبل أن 
يستولي عليها املرابطون عام 1081، فاملوحدون عام 1149، 
ثم الزيانيون عام 1308، لتصبح إمارة مستقلة حتى وصول 
األشهر ابن  العربي  الرحالة  بها  مّر  للمنطقة.  العثمانيني 
بطوطة ذهابًا، قادمًا من تلمسان، وإيابًا عائدًا من صفاقس 
بتونس، متوجهًا إلى طنجة باملغرب، وزارها أيضًا التازي 

واإلدريسي واحلسن بن وزان.
احلديثة  اجلزائرية  الدولة  مؤسس  دخلها   1835 عام 
سياسية  مؤسسات  فيها  وشيد  القادر،  عبد  األمير 
وعسكرية وجعل فيها مقرًا خلالفته. عام 1840 احتلتها 
الفرنسية، بعد مقاومة شرسة من أهاليها بقيادة  اجليوش 

اخلليفة بن عالل.

معالم المدينة التاريخية:
متحف األمير عبد القادر

الدين من أشهر األمراء  القادر بن محي  األمير عبد 
العرب يف التاريخ. سياسي ومحارب ورجل فكر معروف 
بتأسيسه للدولة اجلزائرية احلديثة. مّر مبدينة مليانة وإدراكًا 
منه ألهميتها حّول مقر إقامة القائد التركي املعروف باسم 
»دار الباي« إلى مقر خلالفته بني العامني 1835 و1840. 
شهرة  العثمانية  الطريقة  على  املؤسس  املبنى  هذا  نال 
واسعة، ما جعل اإلمبراطور الفرنسي لويس نابليون الثالث 
مع  األمير«  »دار  إلى  اسمه  تغيير  بعد   ،1865 عام  يزوره 

االحتالل الفرنسي للمدينة.
عام  تأهيله  إعادة  بعد  كمتحف  املبنى  افتتاح  أعيد 

بوتفليقة.  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئيس  قبل  من   2000
حجرات  األصل  يف  كانت  قاعات  عدة  املتحف  يحوي 

صاحلة للسكن أو العمل من أهمها:

ونصبًا  معمارية،  بقايا  الرومانية:  حتوي  اآلثار  قاعة 
زوكابار  مدينة  عن  مادية  كشواهد  نقدية  وقطعًا  أثرية، 

الرومانية.

من  مجموعة  حتوي  واإلثنوغرافيا:  المخطوطات  قاعة 
علوم  حول  و19   18 القرنني  إلى  تعود  التي  املخطوطات 
احللي  من  إلى مجموعة  إضافة  واحلساب،  واللغة  الدين 
إلى  يعود  نقدي  وكنز  التقليدية،  والصناعات  واأللبسة 

عهد املوحدين )القرن 12(.

وبنادق  مسدسات  الشعبية:  تضم  المقاومات  قاعة 
تقليدية، وعددًا من الوثائق التاريخية والصور، واللوحات 

الزيتية املخلدة لبطوالت األمير عبد القادر.
أشغال  وقاطرة  أدوات  املنجمي: حتوي  التراث  اعة 
صور  إلى  إضافة  املدينة،  من  القريب  زكار  جبل  ملناجم 

ووثائق حول املنجم.

القاعة  هذه  الوطنية: خصصت  التحرير  حرب  قاعة 
صور  من  مجموعة  وتضم  الوطنية،  التحرير  ثورة  لتاريخ 
من  وعددًا  أسلحة  وقطع  ووثائق  املنطقة،  شهداء  لقوافل 

اللوحات الزيتية املخلدة لنضاالت أبناء املنطقة.

منارة جامع البطحاء أو ساعة المدينة
معروف أن األمير عبد القادر رجل دين أيضًا، وليس 
الذي  البطحاء،  املقابل ملسجد  املبنى  يتخذ من  أن  غريبًا 
إلقامة  مقرًا  العثمانية،  احلقبة  إلى  إنشائه  تاريخ  يعود 

اخلليفة.
موجودًا  25 مسجدًا كان  واحد من  البطحاء  مسجد 
 1844 عام  الفرنسي  املستعمر  خّربه  املدينة.  يف  آنذاك 
وجعل من أرضيته ساحة فسيحة أطلق عليها اسم »ساحة 
كارنو«، ولم ُيبِق سوى على منارته التي حولها إلى ساعة. 
الذي  الشارع  على  بول«  »سانت  القديس  اسم  أطلق 

يضمها، واآلن تنسب الساحة إلى األمير عبد القادر.
املكلفني صيانة  البلدية  عمال  أحد  يقول مصطفى، 
الساعة، إن اجلميع يقّدر قيمتها الكبيرة التي ال تأخذها 
فقط من وزنها التاريخي واألثري، بل من مكانها القريب 
حوله  تقام  إذ  املدينة،  قلب  يعد  الذي  املتحف،  من 

االحتفاالت ذات الطابع الديني.

مسجد ومزار الولي سيدي أحمد بن يوسف
تفيد الوثائق الرسمية بنسب الولّي الشهير أحمد بن 
يوسف )1524-1436( إلى اإلمام علي بن أبي طالب، 
كإثبات  األصلي،  بالعقد  بوزار  عنتري  السيد  ويحتفظ 
كثيرة  أخبار  عنه  ُتسرد  الذي  الصالح،  الولي  لهذا  نسب 

عن كرامات خارقة.
الصالة،  ألداء  كمكان  وظيفته  اآلن  املسجد  يؤدي 
الطامعني  الزائرين  وجه  منذ سنوات يف  املزار  أقفل  بينما 
تاريخ  يعود  التي  الترميمات  بحجة  الولّي،  »شفاعة«  يف 
بدايتها إلى عشر سنوات. ولم مينع اإلغالق الزائرين من 
فنائه  يف  وقت  وقضاء  املزار،  باب  أعتاب  على  التمسح 
الرحب واملجهز بكراس حجرية تستخدم للجلوس حينًا، 
يف  حبيسة  تبقى  البيض ألغراض  حبات  لكسر  وأحيانًا 

نفوس من يقدم على هذا األمر!

السور الروماني
املدينة،  معالم  أشهر  أحد  الروماني  السور  يعتبر 
املقاهي  من  تتخذ  التي  والعائالت،  لألصدقاء  ملتقى 
واالستمتاع  للراحة  مكانًا  طوله  على  املنتشرة  البسيطة 

السور اجلهة  يطوق  الصيف.  باجلو خصوصًا يف مساءات 
»اخلميس«  ملدينة  بانورامية  رؤية  ويعطي  ملليانة  اجلنوبية 

الواقعة على بعد 7 كيلومترات أسفلها.
تقام أمام السور حفالت للموسيقى األندلسية، التي 
تشتهر املدينة بكثرة فرقها وعراقتها. كما أعطاها عدد من 
الهيب  لرقص  فرقًا  بتشكيلهم  عصريًا،  طابعًا  الشباب 

الهوب، ويتدربون ويقدمون عروضًا مصغرة هناك

لوحات الشرف
قّدمت مليانة عددًا من الوجوه الثورية التي حتولت 
أكثرهم  الفرنسي.  املستعمر  حاربوا  وهم  أيقونات،  إلى 

شهرة الشهيد علي البوانت املولود يف املدينة عام 1930. 
اإلسالمية  الكشافة  مؤسس  بوراس  محمد  والشهيد 
ذعر  أثارت  التي  السلمية  الوجوه  من  واحدة  اجلزائرية، 
تنظيمها  ودقة  توسعها  بسرعة  الفرنسي  االستعمار 

واتصاالتها داخل البالد وخارجها.
خصصت للشهداء عدة لوحات شرف تزين ساحات 
املدينة، أهمها لوحتان مقابلتان للحديقة العمومية الكبرى 
لعائالتهم  فخرًا  لتبقيا  أسماؤهم  عليهما  دونت  للمدينة. 

التي ال يزال عدد كبير منها يسكن املدينة.

مصنع األسلحة
على  معتمدًا   1839 عام  القادر  عبد  األمير  أسسه 
استخراج املواد األولية من مناجم جبل زكار. وقد ُصّنعت 
فيه الرماح والبنادق وساهم يف تأخر احتالل املدينة عشر 
غزو  محاوالت  وقوبلت  العاصمة.  احتالل  بعد  سنوات 

السكان،  من  العنيف  بالصد  املدينة 
قاد   1841 عام  فادحة.  خسائر  فرنسا  بتكبيد  وانتهت 
املدينة،  على  احلمالت  بنفسه  بيجو  الشهير  اجلنرال 
يد خليفة  اجلزائر، على  أول هزمية منذ دخوله  به  لتلحق 
األمير محمد بن عالل الذي أعد العدة لصد الهجوم يف 

هذا املصنع.
يضم  متحفًا  بل  لألسلحة،  مصنعًا  يعد  لم  املبنى 
وقاعة  والثاني،  األول  الطابقني  يف  عرض  قاعات 
وقاعة  للضيوف،  وبيتًا  للنشاطات،  وقاعة  لالستقبال، 

للمطالعة يف طابقه الثالث.
األواني الفخارية زينة املطبخ يف مليانة  وكان لـ»أخبار 
الوطن ” حديث مع عمي علي   صاحب ورشة “الفخار” 
مليانة  الرابط بني خميس  بالطريق  زوقالة  مبنطقة  الكائنة 
ومليانة ، الذي قال يف هذا الصدد: “ان االواني الفخارية 
العائالت  من  كبيرا  اقباال  تعرف  االخيرة  السنوات  يف 
والتقاليد  بالتراث  اكثر  مرتبطة  اصبحت  التي  اجلزائرية 
عن  بعيدا  ذاته  يحقق  لن  املجتمع  ان  مقتنعة  النها 
اصالته، خاصة مع حلول الشهر الفضيل الذي له روحانية 

خاصة”.
الوطن  “اخبار  لـ  وعن بداياته يف هذه احلرفة اضاف 
” ان عالقته االولى بها كانت جتارية النه كان يبيعها يف 
محل، ولكن مع مرور الوقت صرت مقتنعا انه يريد تعلم 
التي  التراثية  وااللوان  االشكال  متيزها  التي  احلرفة  هذه 
حتكي يف كل تفاصيلها رحلة الشعب اجلزائري عبر الزمن، 

لذلك فتح ورشته اخلاصة وظف  فيها حرفيني”.

أقدم  من  واحدة  الفخار  صناعة  تعتبر 
الصناعات اليدوية التى تواصل صمودها رغم رياح التغيير 
التي هبت على املجتمع. ولم تقتصر صناعة الفخار على 
املنزلي  للديكور  أيضا  واألوانى بل استعملت  األوعية 
تعبر  تقليدية  الطبيعي ملسة  بلونه   وللزينة، حيث يضفي 

عن التراث واألصالة”.
وحول مستقبل مهنة صناعة الفخار يقول: “التراث 
أبنائها واحلفاظ عليه  التي يعتز بها  سمة املنطقة وهويتها 

مهمة وطنية كل فرد من املجتمع معني بها”.
على  يقبلن  النساء  أن  محمد  البائع  اوضح  كما 
يف  خاصة  الرجال  من  الفخارية أكثر  االواني  شراء 
األطعمة  حرارة  حفظ  يف  بأهميتها  رمضان، ملعرفتهن 
على  الطلب  أن  إلى  لها، الفتًا  خاص  مذاق  وإعطاء 
األواني املنزلية تكون لتحضير الوجبات الشعبية واهم ما 

يطلبه الزبائن هو “طاجني الكسرة”.
اما أسعارها فهي معقولة، حيث تتراوح قيمة القدر 
فوق حسب  وما  للمتوسط  دج   1000 الى  دج   600 من 
احتياجات العائلة من احلجم، فيما تراوح سعر الطاجني 

من 500 دج إلى 700 دج، حسب احلجم والنوعية.

 َمعقل األمير عبد القادر، َمزار ابن بّطوطة وعشق اإلدريسي

 َمدينة ملياَنة
يعود تأسيس مدينة مليانة إلى الحقبة الرومانية. حينها سماها مؤسسها اإلمبراطور أوكتافيوس 
زوكابار )بين القرنين 27 و 25 ق.م(، وجعلها حامية عسكرية. لم يكن خيار اإلمبراطور 

أوكتافيوس عبثيًا، بل كان مدروسًا من وجهة نظر رجل عسكري، رأى في علوها بـ 720 مترًا عن 
سطح البحر، وتفرع مسالكها نحو مناطق عديدة، ما يؤهلها لتكون مركزًا حربيًا.
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 لذا فقد دأبت النساء إلى البحث عن 
احلواجب إّما  لـ تكثيف  مختلفة  حلول 
عبر  الطبيعية إّما  و اخللطات  الزيوت  عبر 
خالل  بالشعر من  روتني العناية  اتباع 
والنصائح  االرشادات  ببعض  االلتزام 
وإّما عبر تطبيق حيل مكياج تساعدهّن يف 
احلصول على إطاللة احلواجب العريضة 

بطريقة طبيعية وجذابة.
إذا كنِت تعانني من احلواجب اخلفيفة 
على  على  احلصول  وتوّدين  والفارغة 
بعض  إليِك  وعريضة  ممتلئة  حواجب 
الوصفات التي تتضمن العناصر األساسية 
احلاجبني،  وتكثيف  الشعر  منو  لتحفيز 
فيها  باإلضافة إلى نصائح عليِك االلتزام 
أيًضا  وإليِك  يومي  روتني جمالي  لتصبح 

طريقة تكثيف احلواجب باملكياج.

وصفات طبيعية لـتكثيف الحواجب
الفازلين لـتكثيف الحواجب 

على  الفازلني  من  القليل  وزعي 
ثم  دقيقة،   15 ملدة  واتركيهما  حاجبيِك 
لتنظيف  مناسب  منظف  أي  استخدمي 
نتائج  على  للحصول  جيًدا؛  الوجه 
أسرع، كرري استخدام ذلك مرتني أو 3 

مرات خالل اليوم.

جل األلوفيرا لـتكثيف الحواجب 
لتدليك  فيرا  األلو  جل   استخدمي 
بشكل  للنوم  الذهاب  قبل  احلاجبني 
اشطفيه  ثم  الليل،  اتركيها طوال  يومي. 

يف الصباح التالي.

زيت الخروع لـتكثيف الحواجب

اغمسي أعواد القطن يف قطرة من زيت 
اخلروع، واستخدميها لتدليك حاجبيِك، 
أن  قبل  كاملة  ساعة  ملدة  اتركيها  ثم 
القماش،  باستخدام قطعة من  متسحيها، 
للحصول  يومًيا؛  واحدة  مرة  ذلك  كرري 

على حواجب كثيفة طبيعًيا.

نصائح لـتكثيف الحواجب 
• تأكدي من حصولك على ما يكفي 
من احلديد؛ فقّوة الّدم تعتمد على كّمية 
بصيالت  إلى  األوكسجني  لنقل  احلديد 

الشعر.
احملافظة  يف   6 ب  فيتامني  يساعد   •
كنِت  فإذا  والّشعر،  األظافر  صّحة  على 
منه عن طريق  يكفي  ما  على  ال حتصلني 
بحبوب  االستعانة  بإمكانك  الغذاء، 

الفيتامينات.

من  أساسًا  احلواجب  تتكّون   •
تتناول  من  أكثري  لذلك  البروتني، 
الّلحوم، أما إذا كنت نباتية، فتستطيعني 
احلصول على املقدار الذي حتتاجينه عن 
أو  كالفاصوليا،  البقولّيات  تناول  طريق 

اخلضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.
بشكل  كثيرًا  تغّيري  أال  حاولي   •
الّطبيعي،  بشكلهما  واتركيهما  حاجبيِك 
عدم  يجب  احلاجبني  شعر  نزع  فعند 
الشعر من أصل شكل احلاجب بل  أخذ 
وذلك  حولهما  الشعر  بتنظيف  االكتفاء 
يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.
مللء  احلاجب  قلم  استخدام  جتنب   •
فى  ويتسبب  جًدا  مضر  فهو  فراغاته 
سقوط الشعر على املدى الطويل، وميكن 
لون  من  قريب  عيون  ظل  بلون  استبداله 

احلاجب.

هـذه األوراق الخضـراء تساعـد فـي إنقـاص وزنـك
تعد أوراق النعناع أحد النباتات العطرية 
املستخدمة على نطاق واسع ألغراض الطهي 
أوراق  تتميز  كما  طبية،  ألغراض  وكذلك 

النعناع بانخفاض سعراتها احلرارية.
 ،»Boldsky« وبحسب ما نشره موقع
احملتوى  وبسبب  الصحية،  باألخبار  املعني 
الغني باأللياف ميكن أن يساعد النعناع يف منع 
الكوليسترول  مستويات  وتقليل  الهضم  عسر 
املرتفعة واحلد من خطر زيادة الوزن والسمنة.
ويساعد تناول مشروب النعناع أيضا على 
حتويل  وبالتالي  الهضمية،  اإلنزميات  حتفيز 
محتوى الدهون إلى طاقة قابلة لالستهالك، 
اجلسم،  يف  الزائدة  الدهون  ترسب  مينع  مما 
خاصة مبنطقة البطن، وبالتالي إنقاص الوزن 

بطريقة صحية.
واملقادير  للطرق  وفقا  بتناوله  وينصح 

التالية:

1( شاي النعناع
باستخدام  النعناع  شاي  إعداد  ميكن 
أوراق النعناع املجففة أو الطازجة. ويف حالة 
أوراق  إضافة  يتم  الطازج،  بالنعناع  الشاي 
مرة  الغلي  يتم  ثم  املغلي،  املاء  إلى  النعناع 

يتم  التقليب  وبعد  الوقت،  من  لفترة  أخرى 
تصفيته. أما يف حالة أوراق النعناع املجففة، 
املاء املغلي وينقع فيه ملدة  فيتم إضافتها إلى 

10 دقائق، ثم يتم تصفيته قبل الشرب.
تشير الدراسات إلى أنه ميكن شرب 2-3 
للحصول  يوميا  بالنعناع  الشاي  من  أكواب 

على أفضل النتائج.

2( عصير النعناع
النعناع  أوراق  من  مجموعة  مزج  يتم 
وأوراق الكزبرة وتضرب يف اخلالط مع كوب 
ويتم  األسود.  والفلفل  امللح  من  وقليل  ماء 
الباكر  الصباح  يف  فقط  واحد  كوب  تناول 

وميكن أن تضاف إليه نصف ليمونة.

3( سلطة النعناع
إلى  طازجة  نعناع  أوراق  إضافة  ميكن 
السلطة اخلضراء من أجل الوقاية من انتفاخ 
الوزن،  إنقاص  فائدة  إلى  باإلضافة  املعدة، 
الوجبات  من  التقليل  أيضا  يجب  لكن 
احلرارية  والسعرات  بالدهون  الغنية  الغذائية 

العالية.

معطر ومضاد لألكسدة
ميتاز  الكثيرة،  فوائده  إلى  وباإلضافة 
النعناع بنكهة جيدة حيث ميكن أن يستخدم 
كمعطر يف بعض معاجني األسنان، عالوة أن 
مشاكل  تسهم يف عالج  النعناع  أوراق  نكهة 

اجلهاز التنفسي واالكتئاب واإلعياء والغثيان 
النعناع  أوراق  أن  أيضا  األبحاث  وكشفت 
تتمتع بخصائص مضادة لاللتهابات باإلضافة 

إلى فوائدها الصحية العديدة.

تكثيــــــف 
الحواجب.. إليِك 

كـل الطـرق
تستمر الحواجب العريضة في  السيطرة على عالم الجمال، فقد 
القت موضة الحواجب الكثيفة رواًجا واستمرارية نظًرا لما من 

مالمح طبيعية ولمسة شبابية على إطاللة المرأة. ابتسام  بوكتير
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كتفه  على  حامال  هروبه  »زكريا«  يستأنف 
مبغامراته  املطاف  نهاية  ليلتقي يف  الكنز،  الّلوحة 
مغامرة  شابة  مولوي«  »جاين  األخيرة  العشقية 
ألقصى احلدود، عشيقتها احلرية، عّدوها القيود، 
بأّن  تعتقد  واحد،  مكان  يف  املكوث  تتحّمل  ال 
يف االستقرار هالكها. ينتقل معها من فرنسا إلى 
منها  ُينجب  و  يتزوجها  أين  األمريكية،  نيويورك 
ابنته الوحيدة »ماري«. تتوالى األحداث بينهما 
إلى أن تنتهي مبقتل ابنة البطل يف عملية إطالق 
نار يف مدرستها من طرف شخص قيل أنه مختٌل 

عقليا!!
أمام هول حادثة مقتل ابنته و عدم تقبل فكرة 
»زكريا«  يفقد  أهله،  رفاة  يضم  ال  بلد  يف  دفنها 
لذة احلياة، فيتخذ قراره بالعودة إلى بلدته » تل 
ابنته  جثة  رماد  قارورة  إال  معه  شيء  ال  صفرا« 
طريقة  أحسن  بأّن  الهندي  جاره  أقنعه  بعدما 
لالحتفاظ مبن نحب بعد موتهم هي حرق جثثهم 
ووضع رمادها يف قارورة واصطحاب تلك القارورة 
على  يزال  ما  صاحبها  وكأّن  والّترحال  احلّل  يف 

قيد احلياة.
اصطحب  حيث  الّرواية  بطل  فعل  وكذلك 
واحد  قبر  يف  جّثته  مع  ُدفن  الذي  ابنته«  »رماد 
يف آخر الّرواية ورمبا نصيحة ذاك الهندي هي التي 
يحسب  فالهندي  العنوان،  فكرة  حولها  متحورت 
فكرة  فيهزم  املوتى،  أحّبائه  أرواح  حارس  نفسه 
املوت  وحشة  على  والّتغّلب  فقدانهم  و  رحيلهم 
 « بذلك ظن  و  َملًكا،  منه  ابتكرها جتعل  بحيلة 

زكريا« بأنه أصبح هو اآلخر »ملك الهند«.

الكنز المفقود و المصير الُمتكّرر الموعود
بعد كل تلك األحداث وسنوات الغربة يعود 
إال  معه  ليس  بلدته،  إلى  اليدين  فارغ  »زكريا« 
يف  تسارع  ومع  »شاغال«،  لوحة  و  الّرماد  قارورة 
يتوّلى  شجرة  حتت  مقتواًل  عليه  ُيعَثر  األحداث 
القضية  يف  التحقيق  خالد  أبو  كمال  القاضي 
ارتكاب  وراء  والسبب  القاتل  عن  للكشف 
لفك  االحتماالت  كل  القاضي  يضع  اجلرمية. 
رأسها  وعلى  احلقيقة  إلى  والوصول  الغموض 
»االنتقام الّطائفي« الذي كان يهّدده قبل هجرته 
ضلوع   احتمال  وكذا  الّدرزية،  العائلة  طرف  من 
احلصول  طمعه يف  بسبب  اجلرمية  »األبرص« يف 
مببلغ  لبيعها  األزرق(  الكمان  )عازف  لوحة  على 

ضخم يساوي ثروة.
يأخذها  منحنى  حبيسة  األحداث  وتبقى 
كل  يف  الّراوي  صوت  لسان  على  الكاتب 
اجلرمية  سبب  بأّن  األخير  يف  لُيعلن  االجتاهات، 
و  حياته  »زكريا«  بها  أنهى  »انتحار«  عملية  هو 
ومصير  ُمعاناة  أجداده،  من  إليه  املمتدة  معاناته 
إلى  ينتقالن  بل  بهما  املعنيني  مبوت  ينتهيان  ال 
ورثتهم ليعيدوا نفس األحداث بنفس األسباب، 
انتماٍء  و  التزام  بني  ما  ُمعّلًقا  »اللبناني«  فيبقى 
عائلي تاريخي طائفي وبني حلم العيش يف مكان 
حتكمه دولة بقوانني تسري على اجلميع دون متييز 
يف حني تقوم »رحيل« عّمة البطل بتمزيق لوحة 

عازف الكمان يف نهاية درامية للوحة وجوهرها.

»ملك الهند« رواية اللغة البسيطة والحدث 
ال حدث

تتدفق أحداث رواية » ملك الهند« كشالل 
أمام  نفسه  القارئ  يجد  إذ  انقطاع،  دون  منهمر 
الواحدة  احلقيقية  الّتاريخية  احملّطات  من  ِسلسال 
تلوى األخرى موّثقة بأدّلة، مغّلفة بأسلوب أدبي 
واضح جدا و مبفردات لغوية سهلة تشرح نفسها 

بنفسها دون عناء، توّلى » الّراوي« سردها على 
على  الّتركيز  دون  من  احلبرية  شخوصه  ألسنة 
حدث معنّي، أوتغليب حادثة على أخرى، أو 

االنحياز إلى طرف دون آخر.
جبور  الّرواية  صاحب  كون  من  فبالرغم 
يقحم  لم  أنه  إال  ماروني،  مسيحي  الدويهي 
لعام  األهلية  احلرب  عن  يحكي  وهو  ذاته«   «
1860 بني املسيحيني والدروز، بل ترك الّراوي 
يسردها و كأنها معلومة عادية ال شأن للكاتب 
ككل  الّرواية  سياق  خدمة  منها  الهدف  بها، 
آثارها  على  الّتركيز  و  »اإلنساني«  موضوعها  و 
الطويلة املدى »نفسًيا« على اللبنانيني، وتفادي 
نبش ِجراحها سياسًيا، خاصة و أّن لبنان اليوم 
مير تقريًبا بذات األجواء، و خطوط متاس طوائفه 
ما تزال على أهبة االشتعال كما كانت منذ أكثر 

من 150 عاَما.
عّرج  كّلما  الكاتب  به  قام  الّتصرف  ذات 
 ،1975 لعام  اللبنانية  األهلية  احلرب  على 
واالجتياح »اإلسرائيلي« للبنان عام 1982، إذ 
يف كل »تعريجة« يكتفي بإظهار أثر احلدث على 
تيرمومتر  تذبذب  و  تصّرفاتهم،  و  األشخاص 
القيم لديهم، ُمبتعًدا قدر اإلمكان بالّرواية عن 
إلى  براعة  من  أوتي  ما  بكل  تقريبها  و  التاريخ 

األدب.
متطرف«   « يد  على  ابنته  مقتل  حتى 
أمريكي تناوله الكاتب كخبر صحفي ُمحايد، 
الذي  اإلرهاب  إلى فكرة  يتطّرق  لم  و  ُيِدنه  لم 
املهاجرين  ضد  األمريكيون«  »املتطّرفون  ميارسه 
احلالة  بتصوير  اكتفى  بل  الالزم،  بالتشريح 
النفسية التي أصابت البطل إثر الفاجعة بحزن 

صامت!!
بني  ما  التشابه  هو  الّرواية  يف  واجلميل 
لغتها  و  دوًرا  الكاتب  إليها  أسند  كل شخصية 
مفردات  تستعمل  شخصية  كل  إذ  احلوارية، 
نابعة من ثقافتها و بيئتها ومستواها االجتماعي، 

و لم تكن أصداًء لصوٍت واحد رغم أّن احلكاية 
كّلها جاءت على لسان »الّراوي« الذي ناب عن 

اجلميع يف حتويل الكلمات إلى ِحٍس مسموع.
يجد  قد  الّشخوص  و  األحداث  تلك  كل 
بالقدر  معها  الّتفاعل  على  ُملزًما  نفسه  القارئ 
الذي يتماشى مع قناعاته، و قد ال يتفاعل معها 
احلياد  حّد  الهادئة  عرضها  طريقة  بسبب  أصال 

خاصة إن كان القارئ غير لبناني.

»اليهود« في كل مفصل أدبي
األزرق  الكمان  »عازف  لوحة  رأيت  عندما 
رواية  غالف  تغّطي  االروسي«شاغال«  للرسام 
»ملك الهند« ظننُت بأنها ستحكي قصة شخص 
مهووس بالرسم، أو على األقل لها عالقة بعالم 
الّريشة و األلوان، فصور األغلفة كثيرا ما تترجم 
محتوى كتبها، إال أّن حدسي لم يكن يف محله 
وعرفُت  الّرواية  قراءة  انهني  ملّا  إذ  املّرة،  هذه 
حكايتها تساءلت عن سبب اختيار الكاتب، أو 
منّسق الكتاب، أو دار الّنشر للوحة مارك شاغال 
الّرواية  موضوع  أّن  حني  يف  »اليهودي«  الرّسام 

لبناني محض!! 
دراساتها  و  الفنّية  املدارس  عالم  عن  بعيدا 
الرواية  يجمع  الذي  الرابط  هو  ما  الّنقدية، 
»زكريا«  بطلها  بني  ما  الّشبه  وجه  ما  باللوحة!! 
إلى  احلنني  أهو  شاغال..  كمان«  و«عازف 
ذكريات الطفولة و احلنني إلى موطن النشأة كما 
ُتظِهر معظم لوحات »شاغال«، وهو نفس حنني 
»زكريا« الذي صاحبه طيلة رحلة اغترابه، أم هو 

واقتناص  الّسعادة  عن  البحث  بفلسفة  اقتناع 
فرصها و تصوير جانبها املُشرق يف أحلك الّظروف 
و لوحة »شاغال« هي أحسن تعبير لذلك، كما 
فعل »زكريا« إذ أنه لم يفّوت أي فرصة لتحقيق 
أصعب  يف  وهو  سعادة  اهدته  جسدية  رغبة 
»زكريا«  روح  المتزاج  دعوة  هي  أم  األوقات، 
»املسيحي« مع روح »شاغال« »اليهودي« وكأنها 

روح واحدة!!
ألم يجد الكاتب أي رّسام لبناني، أو عربي 
أو حتى عاملي آخر تستطيع لوحاته ترجمة أو على 
»شاغال«!!  عدا  الّرواية  موضوع  محاكاة  األقل 
بإسرائيل«  املؤمن  املتطّرف،  اليهودي  شاغال 
الذي استعمل فّنه و جعله يف خدمة السياسيني 
»فلسطني«  اغتصاب  وبعد  قبل  »الّصهاينة« 
مصّوًرا »شعبه« على أنه املُضطهد الوحيد، وحّول 
هّزت  فنّية«  »محرقة  إلى  املزعومة  »محرقتهم« 

مشاعر كّل مشّكك فيها!! كل ذاك ويقول كّتاب 
سيرته بأنه لم يكن يهوديا »مستقيما« و لم ميارس 

طقوس ديانته كما يجب!!
كفة  ترّجح  بأن  كفيلة  غالف  على  لوحة 
كاإلمارات  دولة  متنحها  جائزة  لنيل  كتاب  أي 
تعمل ليل نهار مع شقيقاتها يف املنطقة لترسيخ 
إلى  وحتويله  الصهيوني«  الكيان   « مع  »الّتطبيع« 
ثقافة يومية يهضمها املواطن العربي البسيط بعدما 
أصبح »الّتطبيع« من أساسيات الكتابة األدبية.
يف األخير، وكما ذكرُت سابقا تبقى رواية » ملك 
الهند« نّصا متكاماًل يستحق املرحلة التي وصل 
إليها، ومهما تتعّدد القراءات األدبية أو التاريخية 
قّوة  إال  تزيدها  فلن  تأويالتها  بكل  السياسية  أو 
القصيرة  القائمة  ريادة  افتكاك  إلى  بها  و ستدفع 

للبوكر العربية بكل ثقة.

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«

الجزء الثاني 
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أخبار الثقافة

»سينابس«  الصامت  الفيلم  يشارك 
السينمائي مبصر الذي  يف مهرجان األقصر 
سيقام من 6 إلى 12 مارس املقبل، حسبما 
زروقي.  الدين  نور  العمل  مخرج  به  أفاد 
»سينابس«  أن  زروقي  الدين  نور  وأوضح 
الشباب  سينما  مؤسسة  أنتجته  الذي 
هذا  يف  األفالم  من  العديد  مع  سيتنافس 
منها  مسابقات  عدة  يضم  الذي  املهرجان 
التي  وتلك  الطويل  للفيلم  الدولية  املسابقة 

تخص األفالم اإلفريقية وغيرها.
وتدور قصة هذا الفيلم حول سلوكات 
عدم  عن  والناجتة  حافلة  لركاب  متناقضة 
إلى  يؤدي  مما  بينهم  اإليجابي  التواصل 
تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض.

يسعى  أنه  املخرج  ذات  وأضاف 
األقصر  مهرجان  يف  جائزة  افتكاك  إلى 

السينمائي مع التذكير أن فيلم »سينابس« 
نواكشوط  ملهرجان  الدولية  باجلائزة  فاز 
الدولي )موريتانيا( يف شهر نوفمبر املاضي. 
لتيارت  الشباب  سينما  مؤسسة  وتعكف 
على إجناز مجموعة من املشاريع منها وثائقي 
حول تاريخ تيارت وفيلم بعنوان »ليس بعد« 
والفيلم السينمائي »ردة فعل » الذي شرع 
يف إنتاجه خالل الفترة األخيرة، وفق نفس 

املصدر.
رصيد  إلى  املشاريع  هذه  وتضاف 
منها  والوثائقية  السينمائية  األعمال  من 
الوثائقي »حتت السماء اجلزائر« الذي يروي 
مسيرة الفنان الشهيد علي معاشي ووثائقي 
بعنوان  وآخر  حمداني  عدة  الشهيد  حول 

»مسيرة شعب« و«اآلخرون« وغيرها.
ق.ث

لمخرجه نور الدين زروقي
مشاركة فيلم »سينابس« في مهرجان 

األقصـــر السينمائــــي

ُيزمع تنظيمه يوم 29 فيفري الجاري
اتحــاد الكتـاب الجزائرييـن بسـوق 

أهراس يحتفي بعز الدين جالوجي
الوالئي  املكتب  يحتفي 
اجلزائريني  الكتاب  إلحتاد 
باألديب  اهراس  سوق  يف 
جالوجي،  عزالدين  الدكتور 
وذلك يف إطار النشاط املوسوم 
حيث  املدينة«،  »ضيف 
سيحل ضيفا يوم السبت 29 
مؤسسة  يف  اجلاري،  فيفري 
قدور«  »مراكب  الشباب  دار 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء 
حسب  برنامج،  صباحا 
رئيسة الفرع روضة حبيرش.

يساهم  الذي  اللقاء 
الكتاب  إحتاد  تنظيمه  يف 
الوالئي  املكتب  اجلزائريني 
فيه  سيتم  أهراس،  سوق 
يف  الدكتور  جتربة  مناقشة 
وسيعرف  واألدب،  الكتابة 
دكاترة  النشاط  حضور 
محمد  جامعة  من  وأساتذة 

من  وجمع  وطلبتها  مساعدية  شريف 
مبدعي املدينة وكتابها كذلك.

جالوجي  الدين  عز  أن  يذكر 
حديث  أدب  دكتوراه  محاضر،  أستاذ 
ومعاصر، مهتم بالسرد واملسرح إبداعا 
الكتابة  إلى  إضافة  وتدريسا  ونقدا 
قصة  الطفل  وأدب  والشعر  النقد  يف 
عني  مدينة  من  ينحدر  ومسرحا. 
مجموعته  له  صدرت  سطيف،  وملان 
بعنوان   1994 سنة  األولى  القصصية 

»ملن تهتف احلناجر؟«.
مئات  أعماله  عن  قدمت 
وطنيا  اجلامعية  والرسائل  الدراسات 
رسالة   30 من  أكثر  منها  وعربيا، 
دكتوراه وماجستير يف اجلزائر خاصة، 
يف  وأيضا  عديدة،  عربية  بلدان  ويف 
ومصر،  تركيا  إيران  إسبانيا  فرنسا 

احللم  سرادق  الرواية:  يف  أعماله  من 
رأس  والغيالن،  الفراشات  والفجيعة، 
املاء، حوبه  الذي غسل  الرماد  احملنه، 
املنتظر،  املهدي  عن  البحث  ورحلة 
املبكى،  حائط  املقدنس،  العشق 
احلب ليال يف حضرة األعور الدجال..
ويف القصة : ملن تهتف احلناجر؟، 
إلى  البنات  رحلة  احليرة،  صهيل 
النقدية:  الدراسة  يف  وحتى  النار، 
اجلزائري،  األدب  املسرحي يف  النص 
الناي،  عازف  عرس  يف  شطحات 
املسرحية  اجلزائرية،  الشعبية  األمثال 
بني  العنف  تيمة  املغاربية،  الشعرية 
املرجعية واحلضور يف املسرحية الشعرية 
املغاربية، كما له إصدارات يف املسرح 

أيضا.
صارة. ب

حاورها: جمال أبو أشرف

ككل  ليست  شاعرة   هي 
ككل  ليست  امرأة  هي  الشاعرات، 
النساء، هي امرأة قوية بصمتها  بسيطة 
بالكلمات،  مثقلة  الشام  أهل  بساطة 
تكتب  اإلحساس،  رقيقة  شاعرة  إنها 
والرهافة  واجلمال  الدهشة  بحبر 
مكان  يا  كان  بداياتها  حكايا  وجتتر 
مليئة  كلماتها  احلضارة  سوريا  يف 
أن  الصعب  فمن  والدموع  باحلسرة 
تبتسم والدموع يف عينيك وبالرغم من 
فأبدعت يف  الكلمة  ذلك حتكمت يف 
صقلها ونحتها وحتويلها لقصائد تشنف 
املسامع فكانت لنا معها الدردشة التي 
من  وغصت  ورقيا  زورقا  فيها  امتطيت 
واكتشفت  باسمة  دهاليز  يف  خالله 
رفقتها آمالها كشاعرة وآالمها كإنسانة 
السورية  الشاعرة  مع  احلوار  هذا  فكان 

باسمة العوام.

من هي الشاعرة باسمة العوام أو 
 كيف تعرف نفسها ملعجبيها 

يف اجلزائر؟ 

بسيطة  إنسانة  العوام  باسمة 
حاصلة  /دمشق،  سورية  من 
اللغة  قسم  آداب  بكالوريوس  على 
لغة  مدرسة  عملي  االنكليزية، 
لثالثة  وأم  أيضا  منزل  ربة  انكليزية، 
وأقدس  ووطني  عملي  أعشق  أوالد، 
مع  باحترام  أتعامل  الصادقة،  الكلمة 
كل من يحترم حدود اللياقة وال أجتاوز 

مساحة أحد.

من اختار منكما األخر، أو مبعنى هل 
 أنت من اخترت الشعر أم هو 

من اختار باسمة؟ 

من اختار مّنا اآلخر؟ أنا أم الشعر 
ألنني  اختارني،  من  الشعر  أن  أظن 
واسع  فضاء  يف  أحلق  أكتب  عندما 
وأطير بال أجنحة وأجد الورقة تأخذني 
الشجرة  جذع  إلى  بحنينها  معها 
الرحال  ألحّط  ذاتي  إلى  ،فأعود 
تارة  الشعر  فيستقبلني  كلماتي  مع 
واملقالة  والقصة  أخرى  تارة  واخلاطرة 
الشعر  ضيافة  يف  أجدني  ثم  وغيرها، 
مع  عنده  اإلقامة  أطيل  حرية،  أكثر 

أحالمي وواقعي .

كيف مت اكتشاف شغفك بالكتابة؟

أنا أعشق الكتابة من صغري، منذ 
كانت  االبتدائية  املرحلة  يف  كنت  أن 
إعجاب  نالت  صغيرة  خربشات  لي 
فشجعوني  العربية  اللغة  مدّرسي 
اإلعدادية  املرحلتني  ويف  املتابعة  على 
القصة  كتابة  يف  جنحت  والثانوية 
على  رائدة  وكنت  واخلاطرة  القصيرة 

جوائز  على  وحصلت  القطر  مستوى 
متيزت  ثم  كبير،  وتشجيع  مختلفة 
كذلك يف مشاركاتي يف فعاليات احتاد 
ومازالت  اجلامعية  املرحلة  يف  الطلبة 

الكتابة ترافقني حتى اللحظة .

ما هي أهم مشاركات باسمة العوام؟ 

يف  أشارك  لم  اجلامعة  بعد 
باحلضور  إال  احتفاليات  أو  مهرجانات 
فقط، اهتمامي كان منصبًا على عملي 
وأوالدي  املدارس  يف  طلبتي  ومتابعة 
بني  إقامتي  يف  كثيرا  تنقلت  ومنزلي  
بلدي  متعددة وضمن محافظات  دول 
كتبي  يوما  أهملت  ما  لكني  سورية، 

وأوراقي.

 هل فكرت يف جمع قصائدك
 يف ديوان؟

بالتأكيد فكرت بجمع كتاباتي يف 
الكثير  فقدت  بعدما  خاصة  دواوين 
ديوانني  لي  مختلفة،  ألسباب  منها 
الهايكو  يف  واحد  الطباعة،  قيد  اآلن 
وآخر يف الشعر احلر، وهناك أيضا ديوان 

قيد التدقيق واملراجعة .
من يكون شاعرك املفضل؟ 

أهم  من  وهي  القراءة  أعشق  أنا 
الشعراء  من  لكثير  قرأت  اهتماماتي 
وباللغتني  والعامليني  العرب  واألدباء 
بالكثير  تأثرت  واالنكليزية،  العربية 
أقلد  أال  دائما  حاولت  لكني  منهم 
اخلاصة  بصمتي  لي  تكون  وأن  أحدًا 
عظمة  أمام  أكتب  ما  بساطة  رغم 
عن  وعجزي  الشعراء  هؤالء  ورقي 
الوصول إلى منبرهم منهم طبعا محمود 

درويش، نزار قباني، أدونيس، سميح 
أحمد  الشابي،  القاسم  أبو  القاسم، 

مطر وغيرهم الكثير.

كيف جتدين واقع الشعر والشعراء 
يف الوطن العربي؟

طريق  يف  أحبو  مازلت  أنا  بداية 
الشعر والشعراء ولست بناقدة ألعطي 
العربي  الوطن  يف  الشعر  بساحة  رأيي 
أن  وبوجع  سأقول  لكن  وغيره، 
دخالء  فيها  صار  األدبية  الساحات 
هذا  خالل  من  وخاصة  ومتطفلني 
يفتقد  والذي  الواسع  األزرق  الفضاء 
فيه  ودخلنا  واحلقيقة  املصداقية 
متاهات النهاية لها، صرنا نرى أسماء 
ألقاب  فقط  هوية  بال  وأدباء  لشعراء 
واملجامالت  للمحسوبيات  خاضعة 
واملاديات وحتى السرقات، أما األدب 
واقع  هذا  والصادق  احلقيقي  العربي 
يقبل التجديد والتطور ويعكس قضايا 
حلال  ويكتسي  املعاصرة  اإلنسان 
حديثة لكنه بالتأكيد لن يفقد أصالته 

ورونقه ولن يجتث دخيل جذوره .

 كلمة أخيرة من منبر 
»أخبار الوطن«؟

على  سأكتبها  األخيرة  كلمتي 
وأجعلها  دمشق  ياسمني  من  أوراق 
أطواقا لكل أهلنا يف اجلزائر الغالية ويف 
يف  وأصدقائي  وأخوتي  العربي  الوطن 
كل مكان، مع فائق احترامي وتقديري 
الظل  خفيفة  ضيفة  أكون  أن  وأرجو 
والتي  املتميزة  جريدتكم  قراء  على 
شرفتموني بهذا احلوار عبر صفحاتها.

تقدس الشعر وتسبح في تراتيله، الشاعرة باسمة العوام من سوريا تفتح قلبها لـ »أخبار الوطن«، 
وتكشف عن ديوانين قيد الطباعة، واحد في »الهايكو« وآخر في الشعر الحر، لتكن بذلك وفية 

لطريق الشعر والشعراء.

الشاعرة السورية باسمة العوام لـ »أخبار الوطن«:

»ُأقّدس الشعر وأسّبح بتراتيله 
وسأظل أحبو في طريق الشعراء«
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 أخبار الفن

سوزان نجم الدين تخلع 
الحذاء وسط الحضور 

فنان لبناني يغني بالكمامة 
خوفًا من كورونا

بعد انتشار خبر عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا يف لبنان، 
قرر الفنان ماهر جاه أخذ االحتياطات الالزمة خالل غنائه يف أحد 
النوادي الليلية حلناية نفسه، األمر الذي عرضها للكثير من االنتقاد.
خالل  فيديو  مبقطع  انستغرام  تطبيق  على  متابعيه  جاه  وشارك 
ويغني  فمه  فوق  الطبية  الكمامة  يضع  وكان  املسرح،  على  غنائه 
املميت،  الفيروس  بطريقة غريبة، يف محاولة منه حلماية نفسه من 

خوفًا من انتقاله له من خالل احلاضرين.
جبره  الذي  جاه  ورعب  املقطع  مع  كبير  بشكل  اجلمهور  تفاعل 
التعليقات بني من سخر من  على اإلقدام بهذه اخلطوة، وانقسمت 
بالرعب فعال  إذا كان يشعر  انه  رد فعله وطريقة غنائه، الفتني إلى 
العديد  اعتبر  أو جتيلها، يف حني  احلفلة  بإلغاء  قام  أنه  لو  فاألجدى 
انه خطوته صحيح وعلى اجلميع اخذ االحتياطات  من األشخاص 

الالزمة لالنتهاء من الفيروس بشكل نهائي.

فيديو  الدين  لسوزان جنم  انتشر 
الفجيرة  مهرجان  حضورها  أثناء 
جالسة  وهي  الثالثة،  دورته  يف 
خلعت  وقد  األولى  الصفوف  يف 
بتدليك قدميها غير  وتقوم  حذاءها 
أنها  فيبدو  بالكاميرات،  مبالية 
الكعب  جراء  من  بتعب  شعرت 
قدمها  تريح  أن  فأرادت  العالي 

قلياًل.
تفاعل اجلمهور مع مقطع سوزان 
البعض  لها  فوجه  الدين،  جنم 
خلعها  بسبب  حادة  انتقادات 
رغم  لقدمها  وتدليكها  للحذاء 

األولى  الصفوف  يف  جالسة  أنها 
والكاميرات يف كل مكان، مؤكدين 
أن تصرفها غير الئق وأن اجلالسني 
االستغراب  عليهما  بدا  بجوارها 
التصرف  وحاوال  املوقف  جراء  من 

بشكل طبيعي رغم ذلك.
سوزان  عن  آخرون  دافع  بينما 
تصرفها  أن  بتأكيدهم  الدين  جنم 
بالتعب  شعرت  وأنها  عفوي، 
رمبا  أو  العالي،  الكعب  جراء  من 
تعرضت إلصابة مفاجئة يف قدمها 
دفعتها لهذا رد الفعل رغم معرفتها 

بوجود كاميرات.

مشاهير يحتفلون بعيد ميالدهم مرة 
واحدة كل 4 سنوات

سنوات   4 حرمان  بعد 
مشاهير  من  عدد  سيحتفل 
خاص  بشكل  والعرب  العالم 
العام،  هذا  ميالدهم  بعيد 
حيث يأتي عام 2020 كسنة 
كبيسة، أي سيكون 366 يومًا 
بداًل من 365 يومًا، أي يوجد 

يوم 29 فبراير.
املشاهير  هؤالء  بني  من 
الفنان اجلزائري الشاب خالد، 
الفنانة املصرية سلوى عثمان، 
والفنانة القديرة اإلماراتية مرمي 
سلطان، كما سيحتفل مغني 
ميالده  بعيد  رول  جا  الراب 

أيضًا.
أن  عليه،  املتعارف  ومن 
مواليد  يحتفل  سنوات   4 كل 

هذا اليوم بعيد ميالدهم، أي أنه بحلول العام الـ 60 سيكون أحدهم احتفل 15 مرة، كما يوجد العديد من املشاهير، الذي 
لن يحالفهم احلظ لالحتفال بعيد ميالدهم هذا العام، فقد رحلوا عن عاملنا منذ سنوات، لكنهم وضعوا بصمتهم  اخلاصة 

يف جميع أعمالهم. 
كما يقال أن هذا اليوم يعد يومًا مميزًا لكن من ولد فيه، فمنهم من استطاع أن يكون أسطورة خاصة يتحاكى بها الزمان، 
لعل أبرزهم املخرج السينمائي املصري الشهير أحمد ضياء الدين، الذي ولد يف 1912 وتويف عام 1976، كانت إحدى 
مراحله السينمائية ُتعرف مبرحلة ماجدة؛ نظرًا إلخراجه السينمائي العديد للفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لكنه أعطى 

للسينما املصرية العديد من األفالم واألدوار التي خلدت حتى اآلن.

أحمد حلمي يدخل التاريخ
التواصل  مبواقع  حساباته  على  حلمي  أحمد  الفنان  نشر 
االجتماعي صورة جمعته بجراح القلب املصرى العاملي مجدى 
يعقوب، أثناء حضوره مبادرة صناع األمل يف دورتها الثالثة التي 

أقيمت بدولة اإلمارات.
وكتب حلمى على الصورة قائاًل: »أخيرًا قابلت الدكتور مجدي 
يعقوب.. ومش كده وبس، أل.. ده أنا كمان حضنته وقعدت جنبه.. 
ومش كده وبس.. ده إحنا كمان اتكلمنا كتير ويف اآلخر اتصورت 
معاه.. إحساس رهيب.. دكتور مجدي ليه رهبة ال توصف.. أنا 
كنت فاهم إن الرهبة من أي شخص بتيجي من الهيبة والقوة.. 
لكن عرفت إن يف رهبة بتيجي من طيبة وإنسانية الشخص 
اللي قدامك.. ودي اللي اسمها رهبة رهيبة.. أنا حصلتلي 

رهبة رهيبة.. وحقيقي بالصورة دي أنا دخلت التاريخ«.

بلقيس تبرع في الغناء باللغة األجنبية 
قدمت النجمة بلقيس أغنية we were rock you بحرفية 
عالية أمام أكثر من 14 ألف مشاهد خالل مشاركتها يف مهرجان الفجيرة 
الدولي للفنون. وجنحت النجمة اليمنية يف إشعال حماس احلاضرين 
بصوتها العذب وقدرتها على الغناء باللغة االنكليزية وقدمت أغنية 
كاملة أيضًا وتفاعل معها احلضور بشكل واسع وكانت جنمة متميزة يف 

احلفل الضخم.
بالنشيد  األمل«  »صناع  اوبريت  بلقيس  افتتحت  كذلك 

من  واآلالف  اإلمارات  دولة  ُحكام  أمام  اإلماراتي  الوطني 
احلاضرين، وعبرت عن اعتزازها بهذا االمر وعلقت على 
قائلة: »شرف كبير..  »انستغرام«  لها على  فيديو  مقطع 
بل قمة الفخر واالعتزاز أن أقف لتأدية النشيد الوطني 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أمام  احلبيبة  إلماراتي 
محمد بن راشد ال مكتوم وأصحاب السمو الشيوخ 
الكرام.. شكرا لثقة الشيوخ الغالية والقائمني على 

هذا احلفل الكبير«.
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 1 - »اإلنتقال الطاقوي« هو سيرورة 
طبيعية وليس حالًّ !!

الـ 50 لتأميم احملروقات، كحدث فارق  على بعد عام واحد من الذكرى 
بشكل  ولو  امللحمة  صناعة  إعادة  منظور  وضمن  للطاقة،  الوطني  التاريخ  يف 
آخر مختلف، لكن مبضامني »تعزيز األمن الطاقوي« لألمة اجلزائرية، وضمن 
مقاربة جديدة طموحة واعية تنقلنا من استحضار الذكريات املجيدة لـ«تأميم 
احملروقات« إلى إرادة الفعل اخلالق واملبدع يف »تأمني املوارد املنجمية والطبيعية« 
إلى منظومة  ُيحيلها  تركيب نسقي متجانس ومتعاضد  وتثمينها ضمن  لبلدنا 
االقتصادية  منظوماتنا  ويخرج  واجلودة،  القيمة  العالية  املضافة  القيم  من  ثرية 
مقتضيات  عن  غفلة  يف  لكن  العطالة،  حالة  من  والسياسية  واالجتماعية 
ومتطلبات هذا احللم املشروع واألمل النابض باحليوية واحلياة والطموح اجلاد، 
جند اليوم من يجادل بأن املفاتيح السحرية لهذا املنظور واملقاربة والفعل النسقي 
مباشرة  بأن  يعتقد  بل  البساطة،  وبهذه  هكذا  الطاقوي«  »االنتقال  يف  تكمن 
هذا »االنتقال الطاقوي« هو احلل األمثل، وهذا الطرح أجده كمن يجادل أيضا 
بأن »منو اإلنسان« هو املدخل لبناء شخصية اإلنسان املتوازنة، وحتقيق ارتقائه 
والنفسية  العقلية  القوى  سليم  اجلسم  البدن صحيح  معافى  مطامحه  يف سلم 
والوجدانية !!! .. أعتقد بأن »منو اإلنسان« وانتقاله يف حياته أطورا هي سيرورة 
طبيعية حتى وإن كان الفرد يعاني من أمراض واختالالت عضوية ومورفولوجية 
الرعاية الصحية، وكذلك احلال، يف  ونقص تغذية وغياب تعليم وافتقار إلى 
نظري، بالنسبة لـ »اإلنتقال الطاقوي« الذي ُيعّد سيرورة طبيعية خالل مسيرة 
البشرية كلها، ففي الثالثة قرون األخيرة فقط، انتقلت املجتمعات اإلنسانية 
املوارد  استخدام  إلى  وفحم(  )حطب،  الصلبة  الطاقوية  املوارد  استخدام  من 
الطاقوية  املوارد  استخدام  إلى  ثم  البترول(،  احلوت،  )زيت  السائلة  الطاقوية 
إلى  مستقبال  يتطلع  وهو  التقليدي(  غير  الغاز  ثم  الطبيعي،  )الغاز  الغازية 
الطبيعي، جند  الطاقوي  الهيدروجني. ومع سيرورة هذا اإلنتقال  استخدام غاز 
تراجع واضمحالل ضمن ما يعرف بحالة »التسامي  الكربوني يف  بأن احملتوى 
الغازية  املوارد  إلى  األثقل  الصلبة  املوارد  من  اإلنتقال  أي  الطبيعي«  الطاقوي 
األخف، واالنتقال من املوارد الطاقوية ذات احملتوى الكثيف من عنصر الفحم 
الفحم، مبا يعرف بظاهرة »تطور احملتوى  التي تتميز مبحتوى أقل من  إلى تلك 
الكربوني للموارد الطاقوية نحو الصفر كما هو احلال مع الهيدروجني«، وهذا هو 
الطاقوي احلقيقي املقرون بخفض »بصمة الكربون« وبالتالي جند بأن  اإلنتقال 
تنساب  إيجابية  ظاهرة  هو  اإليكولوجي«  بـ«اإلنتقال  املقترن  الطاقوي  اإلنتقال 
يف تطور طبيعي للسالسل الطاقوية ونظافة محتواها ضمن سيرورة جتسد »نزع 
بأن  معها  ندرك  أن  ميكننا  بساطتها،  يف  احلقيقة  هذه  ندرك  حني  و  الفحم«، 
أجندات  وراءها  تخفي  االيكولوجي«  و«االنتقال  الطاقوي«  »االنتقال  دعاوى 
لنا كدول  تقدميها  يجري  التي  البراءة  بتلك  وليست  »جيوستراتيجية جديدة« 
تواقة  الناشئة« وكمجتمعات  انخراطها يف »االقتصاديات  إجناح  مصممة على 

إلى التنمية والنماء والرفاه.
 2 - حتى ال نقع في »الفخ االنتحاري«

 لالنتقال الطاقوي
الريع، ويدبج مرافعاته  اقتصاد  للخروج من  أيضا  يرافع  اليوم من  كما جند 
و«املرض  املوارد«،  »لعنة  أو  النفط«،  »لعنة  كمثل  ومبتذلة  مقتبسة  بعبارات 
االصطالحات  من  وغيرها  الوفرة«  و«لعنة  لريعية،  والعلة  الهولندي«، 
املستحضرة دون تأسيس حقيقي، ألننا لو قمنا بتمحيصها واستحضار أصولها 
لعرفنا عدم وجاهتها، ألنه يكفي لنا التساؤل ملاذا يتم تخصيص العالم النامي 
ينعكس  ال  ملاذا  خصيصًا؟  له  أعّدت  وكأنها  املخصوصة  االصطالحات  بهذه 
ذلك على دولة أستراليا مثال وهي حاليا خزان املوارد الطبيعية واملنجمية ؟! ملاذا 
ال تكون كندا معنية بذلك ؟! ملاذا ال تكون الواليات املتحدة األمريكية معنية 
أيضا بذلك وهي حاليا تتربع على عرش إنتاج الهيدروكربونات ؟! وملاذا ليست 
الصني كذلك وهي تسيطر على 95 يف املائة من جتارة األتربة النادرة ؟! .. لذلك 
أعتقد بأن كل مورد طبيعي منجمي هيدروكربوني أو معدني ليس مطبوعا سلفًا 
أو متبوعا خلفًا بأية لعنة، بل هو ثروة مباركة، إمنا امللعون فينا هو الفساد وسوء 
التسيير وهدر الثروات، أقرر هذا بدًء حتى نتفق أساسًا بأن مرافعات »اخلروج من 
اقتصاد الريع« حتتاج إلى مراجعات جذرية وجوهرية وحتتاج إلى تدقيق معريف، 
ولن أتوقف عند هذا احلّد!!  بل سأقول بكل الدقة املطلوبة بأن »حلم اإلنتقال 
السالسل  نشر  بضرورة  الوعي  دون  املتجددة«  الطاقات  منظومة  إلى  الطاقوي 
الصناعية لها يف الفضاء الوطني هو خيار قاصر إن لم جنزم بأنه انتحاري، وبأن 
كل مسعى ال يقترن بتوطني تكنولوجيتها يف اجلزائر سيكون »تأسيس ألخطر 
اقتصاد ريعي سنتوجه إليه ونحن نختال فرحا وأعيننا مغمضة«، وأدعو كّل من 
الكهرباء  إلى إجراء مقارنة حسابية لدورة االستغالل، بني  يقول عكس ذلك 

املنتجة من »محطة لتحويل الطاقة الشمسية« وتلك املنتجة من »محطة لتربينات 
الغاز« على افتراض أن احملطتني مستوردتني، فأيهما أقل خلقا ملناصب الشغل، 
وأكثر إنفاقًا للمال، وأقصر فترة حياة ؟!، وبالتالي أيهما ميكننا اعتبارها منوذجا 
القتصاد الريع بامتياز باملفهوم املتداول جتاوزًا، وانعدامًا للجهد، و أضعف قيمة 

يف حتويل الثروة الطبيعية املتاحة ؟؟!! .. 
توطني  بدًء  يستهدف  ال  الطاقوي  لالنتقال  مسعى  أي  بأن  نؤكد  لذلك 
والتطوير  العلمي  البحث  أعمال  وتثمني  املتجددة  الطاقات  تكنولوجيات 
تكوينا  الهندسة،  مجال  يف  الوطني  اجلهد  مضاعفة  عنه  ويغيب  التكنولوجي 
املعرفة  املتجددة وحقول  الطاقات  وإبداعا وتطويرا يف مختلف مجاالت  وحتكما 
املرتبطة بها، فإننا سننساق نحو »الفخ االنتحاري« لالنتقال الطاقوي بإرادتنا. 
بوظيفة  يتمتع  ما«  فينا سيستهجن تصرف »شخص  أن كل واحد  أعتقد  كما 
ُتدر عليه مداخيل محترمة، فُيقدم على االستقالة من وظيفته هذه بحجة عدم 
هو  أخرى  وظيفة  إلى  اإلنتقال  ألجل  وليس  بيته،  ميزانية  ضبط  على  قدرته 
يطمح إليها، ألنه ببساطة ال ميكنه حتقيق ذلك ألسباب وجيهة، كونه ال ميتلك 
املؤهالت والكفاءات الالزمة ملمارستها، كما أنه يتخلى عن وظيفته ثم ينفق 
وقته يتسكع يف الطرقات وبني األزقة باحثا عن وظيفة أريح، وطامحا يف مداخيل 
أفضل، و متطلعا إلى توفير املال، وهو يدرك أن ال سبيل له إلى ذلك بل لن 
يجني سوى النصب واإلرهاق وتدهور احلال، ألنه لم يبذل اجلهد املطلوب لتغيير 
منط حياته وطريقة معيشته وأسلوبه يف اإلنفاق وصرف املال، وألنه لم يتوجه 
املوظف  إن كنا نستهجن تصرف هذا  اكتساب مهارات جديد وكفاءات.  إلى 
وندينه »إجتماعيا وإقتصاديا« كون إقدامه على ترك وظيفته هو عمل غير مسؤول 
»املنظومة  من  للخروج  بالتنظير  نقوم  أن  كذلك  املعقول  غير  فمن  أرعن،  بل 
دون  الطاقوي«  »اإلنتقال  بـ  النفط« حتت وهم اإلعجاب  القائمة على  الطاقوية 
الواقعية  البدائل  هذه  زمنيا،  لإلحالل  القابلة  البدائل  ملنظومة  جاد  إعداد  أي 
واملُستنبتة يف  الذاتية واإلستدامة  والتي متتلك مقومات احلياة  للتحقيق  القابلة 

نسيج فضائنا الوطني.
3 -البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

والهندسة، مع هندسة المنظورات والمسارات 
والبرامج والعمليات .. هي »قوارب النجاة« 

لخوض رهانات »اإلنتقال الطاقوي« 
 4 - االنتقال الطاقوي هو رهان 

جيوستراتيجي جديد
1.4 - ميالد الجيوستراتيجية الجديدة

ورسم  املنظورات  هندسة  يف  العلمي  للبحث  احملوري  الدور  لصالح  أرافع  ملا 
املسارات السلسة واآلمنة ألي »انتقال طاقوي« فإنني استحضر على سبيل املثال 
املشروع العلمي الفرنسي »GENERATE« حول اجلوانب اجليوسياسية للطاقات 
تنفيذه ملدة عامني  والذي جرى  الطاقة،  املستقبلية النتقال  والتحليالت  املتجددة 
مع  بالشراكة  الباحثني  من  قبل مجموعة  من   )2020 - جانفي   2018 )جانفي 
املعهد الفرنسي للبترول والطاقات اجلديدة )IFPEN( وبتمويل من الوكالة الوطنية 
النتائج  حتليل  استهدف  الذي  البحثي  املشروع  هذا   ،)ANR( للبحث  الفرنسية 
أنحاء  املتجددة يف جميع  الطاقة  والتكنولوجية النتشار  واجليوسياسية  االقتصادية 
من  البحثية،  باإلشكالية  املتعلق  اجلوهري  السؤال  معاجلة  على  وعمل  العالم، 
خالل التركيز على بحث ثالثة قضايا رئيسية تتعلق أوال، بـ«املستوى احلرج« لعدد 
القصوى  األهمية  ومدى  الطاقوي  االنتقال  تكنولوجيات  يف  املتضمنة  املعادن  من 
الطاقات  مجال  يف  الفكرية  للملكية  اجلديدة  اجليوسياسية  باخلريطة  وثانيا،  لها. 
البلدان  املعتمد من قبل  التنمية  املتعلقة بنموذج  وثالثا، االستفهامات  املتجددة. 

املنتجة للمحروقات يف هذا السياق العاملي اجلديد.
كما جتدر اإلشارة أنه خالل السنة املاضية )2019( على سبيل الذكر فقط، 
جند  بينها،  من  الهامة،  العلمية  والدراسات  البحثية  األعمال  من  عدد  صدرت 
 113 عددها  يف   )RIS( واالستراتيجي  الدولي  للشأن  املتابعة  الدورية  نشرته  ملفًا 
لالنتقال  اجليوسياسية  »الرهانات  فيه  تناولت   )2019 مارس   20 يف  )الصادر 
الطاقوي«. ومما أوردته أنه ال ميكن حتقيق جميع أهداف أمن الطاقة املختلفة يف نفس 
التحديات  وتعزيز  العاملي  املناخ  حوكمة  ضعف  وبأن  األمثل.  النحو  على  الوقت 
اجليوستراتيجية واجليوسياسية املرتبطة باالنتقال الطاقوي املنخفض الكربون يضع 
االحتاد األوروبي يف نقطة حتول. كما أن إتقان سالسل قيم التكنولوجيا منخفضة 
االقتصادية  والتنمية  التنافسية  من  ستزيد  األهمية  غاية  يف  مسألة  هي  الكربون 
والتوظيف وسيادة الطاقة واألمن، لذلك يحتاج االحتاد األوروبي إلى رؤية واضحة 
وتوافقية يف أهدافه واستراتيجيات إزالة الكربون لعام 2050، كما هو بحاجة إلى 

مرتبط  مبتكرة  ومنظومات  لألسواق  جديدة  ومنظمة  جديدة  صناعية  سياسة 
بانتقال طاقوي، سياسًيا واقتصادًيا وهجومًيا ودفاعًيا يف الداخل واخلارج، والتي 
بإمكانها حشد جميع األطراف الفاعلة يف عملية االنتقال بطرق منسقة ومعززة 
والشركات  واإلقليمية  احمللية  والسلطات  ودوله  األوروبي  االحتاد  فضاء  داخل 

واملواطنني ومنظماتهم.
دو  »فيفيان  السياسية  العلوم  الباحثة يف  املثال كذلك، جند  وعلى سبيل 
القضايا  احملللة اجليوسياسية واجليوستراتيجية، واألخصائية يف  كاستل« وهي 
األوروبية وحتدياتها و أمن إمدادات الطاقة ورهاناتها، ومؤلفة كتابي »االنتقال 
 - األوروبي  لالحتاد  اجليوطاقوية  والتحديات  الرهانات  املناخ:  وتغير  الطاقوي 
2017«، و«خيارات الطاقة: أية رهانات ؟ - 2015« ، قدمت مداخلة )يوم 
9 أكتوبر 2019( حتت عنوان » االحتاد األوروبي يف قلب قلب اجليوستراتيجية 
Res Publi�( مؤسسة  أمام   »2030-2040 الطاقوي، لالنتقال   اجلديدة 
ca(، حاولت من خاللها تقدمي وجهة نظرها املنهجية بخصوص سعي االحتاد 
هذا  الطاقوي،  لإلنتقال  اجلديدة  اجليوستراتيجية  قلب  إلى  للعودة  األوروبي 
املعقدة  الدولية  اللعبة  الكبير«. ضمن  »الغائب  نظرها  يعتبر يف  الذي  الكيان 

لـ«االنتقال الطاقوي«. 
 2.4 - »االنتقال الطاقوي«

 هو »تحول منظومي« متعدد األبعاد
•هو تحول اجتماعي : يف أمناط االستهالك واجتاهاته.

•هو تحول في النموذج الطاقوي لالستهالك: من منوذج يسعى 
إلى تلبية احلاجة إلى املزيد من االستهالك الطاقوي، وبالتالي املزيد من فرط 
الطاقة، مبا يؤدي إلى فرط يف اإلنتاج، نحو منوذج جديد يقوم على  استهالك 

توفير الرفاه االجتماعي من خالل استهالك أقل للطاقة، 
•هو تحول اقتصادي: نحو السالسل اإلنتاجية التي ُتثمن اخلام، من 
خالل نشر الصناعات التحويلية لتحويل اخلامات املعدنية، إلى مواد ذات قيمة 
عالية، مبعنى أنه حتول نحو تثوير املجال املنجمي الوطني وإبراز ملكنوناته الثمينة 
من حديد، ونحاس، وأملنيوم، ومعادن استراتيجية و عناصر حرجة، ومعادن 

نادرة،
•هو تحول مالي: من خالل مراجعة شاملة لنظامنا البنكي، وخلق نظم 
مختلف  يف  اجلديدة  الصناعات  لالستثمارات  والتأمني  األجل  الطويل  للتمويل 

فروع الطاقات املتجددة،
•هو تحول سياسي: من خالل إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات يف تنظيمها 
القطاعات  والتحول من  احمللية،  مركزيا وعلى مستوى اجلماعات  وطبيعة عملها، 
الوزارية التقليدية إلى منط جديد من الوزارات تستوعب االنسجام النسقي الوظيفي 
االقتصاد،  غرار  على  واآلداء،  لألعمال  الشمولي  للمنظور  عملها  يف  وتخضع 
العمودي  واالمتداد  والطاقة،  املنجمية  املوارد  وتثمني  واالستشراف،  والتخطيط، 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  وبروز  والتكوين،  والتربية  للتعليم  املنسجم 

ككيان وظيفي بارز ممتد فيما بني القطاعات.
 5 -»االنتقال الطاقوي« 
والسيناريوهات الجيوسياسية

بخصوص  لها  والترويج  تقدميها  يجري  التي  اجليوسياسية  السيناريوهات  إن 
طبيعة االنتقال الطاقوي وتأثيراته بحلول عام 2030 تستوجب أن تكون خيارات 
لذا  حاسمة.   )2021-2030( املقبل  العقد  الطاقوي خالل  سياساتها  الدول يف 
أجد أنه يتوجب على الباحثني وصناع القرار توسيع تركيزهم يف موضوع »اإلنتقال 
الطاقوي« من اإلهتمام التقني البحث إلى دراسة اآلثار املترتبة على مسارات هذا 
االنتقال وحول البدائل املطروحة واملرافقة لهذا االنتقال، وهي قضايا تتجاوز بكثير 

التكنولوجيا. 
6 - الخالصة : 

 )IRENA( حني نستعرض تقريرا صادر عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
يف أوائل هذا العام املاضي 2019، جنده يخلص إلى واحدة من النتائج مفادها أن 
العاملي.  التأثير  يفقدون  النفط  مصدري  العاملي سيجعل  الطاقوي  االنتقال  موجة 
كما أجد بأن خالصة جّل األعمال البحثية والدراسات التي جرى تقدميها ونشرها 
تتقاطع يف نقطة أساسية تتعلق بتقييم وضع الدول املنتحة واملصدرة للنفط، وبأنها 
اخلسارة  سنقبل  فهل  مستقبال،  الطاقوي  التحول  هذا  يف  األكبر  اخلاسر  ستكون 
تسويق  ونعيد  اجلاهزة،  املقوالت  نلوك  األيدي  مكتويف  سنبقى  وهل  لبلدنا؟ 
املنظورات املعلبة واالنسياق بحماسة وراءها ؟ .. أم أنه يتعني علينا مباشرة صناعة 

البدائل واستنباتها وهندسة خطط إحاللها يف واقعنا ؟

بقلم: د.مهماه بوزيان - باحث وخبير في الشأن الطاقوي
mah2bouziane@gmail.com

رهانات )االنتقال( التحول الطاقوي 
و التحــوالت الجيوستراتيجيــة 

في ذكرى تأميم المحروقات :
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  السنة 01 - العدد 120 
اإلثنني 30 جمادى  الثانية1441  هـ  - 24 فيفري2020م

24 ساعة األخيرة خالل الـ 

َمقتــُل 8 أشخـــاص فـــي حــوادث َسيـــر 
نّفذت وحدات احلماية املدنية 2928 تدخال خالل الـ 24 ساعة األخيرة يف عــدة مناطق 
مختلفة من الوطن، إذ اسُتنفرت خالل الفترة نفسها إثر وقوع 09 حوادث مرور تسببت يف مقتل 
30 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة. يذكر أن أثقل حصيلة سجلت على  08 أشخاص وإصابة 
مستوى والية بشار؛  مبقتل شخصني وإصابة 04 آخرين بجروح إثر اصطدام سيارتني على مستوى 

الطريق الوالئي رقم 08 ببلدية بشار. 
أشخاص   07 لـ  األولية  اإلسعافات  تقدمي  أجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما 
تسّمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون )co( املنبعث من أجهزة التدفئة، منهم 05 أشخاص بوالية 
سطيف وشخصني بوالية نعامة. يذكر أن الضحايا جرى التكفل بهم يف مكان احلوادث قبل نقلهم 

يف حالة مستقرة إلى املستشفيات احمللية. 
ق.و

بلسان عبد العزيز تويقر 

َفيـُض قلـم 
العنـــف! 

قسنطينة قسنطينة 

ُسّكـان الخـروب َيرفضـون مشـروَع ُسّكـان الخـروب َيرفضـون مشـروَع 
إنجـــاز مركــز تجــــارّيإنجـــاز مركــز تجــــارّي

مجموعة »أوريدو« تؤّكد 
طـرَد ُمديرهـا من الجزائر

 أصدرت مجموعة »أوريدو« القطرية )الشركة األم( بيانًا تؤّكد فيه طرد 
رئيسها التنفيذي األملاني »نيكوالي بيكرز« من اجلزائر. وأعلنت مجموعة 
»أوريدو« أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة 

يف اجلزائر، وأضافت أن مجلس إدارة املجموعة يجري حتقيقًا شاماًل للوقوف 
على أسباب القرار الصادر عن السلطات اجلزائرية. كما جددت املجموعة 

التزامها بأعلى املعايير يف خدمة عمالئها وقوانني الهيئات التنظيمية 
لشركاتها العاملة يف مختلف دول العالم.

وليد كويني

رفض سكان حي 1600 مسكن ببلدية اخلروب بوالية 
قسنطينة إجناز مشروع مركز جتاري باحلي، بسبب وجود عدد 
معتبر من املراكز التجارية يف وقت يسجل فيه السكان نقصا 
كبيرا يف احلظائر، األمر الذي صّعب عليهم ركَن سياراتهم 
خصوصا أوقاَت الذروة، باعتبار احلي منطقة جتارية بامتياز. 
هذا، واستغرب السكان منَح السلطات احمللية سيناتور سابق 
قطعَة أرض لبناء مركز جتاري، رغم أن العقار كان مخصصا 

إلجناز مبنى إداري أو حظيرة سيارات.
الصناعة  لوزير  السكان  وجهها  التي  الرسالة  وحسب 
البلدي باخلروب، والتي  واملناجم ولرئيس املجلس الشعبي 
 1600 حي  سكان  عبَّر  منها،  نسخة  الوطن«  »أخبار  حتوز 
آخر  جتاري  مركز  إجناز  مشروع  التام  رفضهم  عن  باخلروب 
مقابل  املوجودة  األرضية  القطعة  أن  مؤكدين  مبنطقتهم، 
مبنى  لبناء  » كانت مخصصة  اليزيد  الثقايف »محمد  املركز 
إداري أو حظيرة سيارات دائمة لفائدة سكان احلي، أو مركز 
أن  إلى  مشيرين  األرض،  استغالل  مخطط  ثقايف، حسب 
األرض إلقامة  هذه  استحوذ على  قد  كان  م(  السيناتور)ر. 
مركزين  وجود  رغم  وعالقاته  نفوذه  مستغال  جتاري  مركز 
جتاريني مبحاذاة قطعة األرض التي استحوذ عليها، باإلضافة 

ومركز  مترا   20 يبعد  للبلدية  تابع  مغطى  جتاري  مركز  إلى 
جتاري آخر يبعد 100 متر عن القطعة األرضية.

خديجة بن دالي 

فيما حجَز 104 كلغ من الِكيف املعالج 

الجيـش يوقــف 3 تّجـاِر 
مخـــدرات بتلمســـان

أوقفت، أول أمس، مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح 
اجلمارك بتلمسان 3 جتار مخدرات، وحجزت 104 كيلوغرامات من الكيف املعالج و3 

مركبات سياحية. ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع عناصر الدرك 
الوطني بعني الدفلى، تاجَري مخدرات بحوزتهما 3,59 كلغ من املادة املذكورة آنفا كانت 

مخبأة داخل مركبة سياحية.
هذا، وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من متنراست وعني قزام، 

8 أشخاص وضبطت 6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، باإلضافة إلى 6 أجهزة 
للكشف عن املعادن. يف حني، جرى توقيف 57 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات 

مختلفة، بكل من متنراست وتلمسان.
ق.و

معسكر 

الَوالـي ُينهـي مهاَم مير 
بلدّيـــة »زهانــة« 

 أوقف والي معسكر عبد اخلالق صيودة رئيس مجلس بلدية زهانة عن 
ممارسة مهامه، بناء على القرار اجلزائي الصادر بتاريخ 01/12/2019 عن 

الغرفة اجلزائية ملجلس قضاء معسكر.
وجاءت حيثيات القضية مصّنفًة كحق عام، إثر شجار تسبب يف 

متابعة املير قضائيا. ُيذكر أّن االنسداد الذي عرفه املجلس تسبب يف تأخر 
التداول واملصادقة على املشاريع التنموية، باإلضافة إلى تأخر املصادقة 

على امليزانية األولية بسبب رفض العديد من النواب لها، وهو األمر الذي 
أغضب السكان الذين عمدوا إلى طرد رئيس البلدية من مكتبه.

 ويأتي هذا التوقيف إلى غاية صدور حكم نهائي من اجلهة القضائية 
املختصة؛ ففي حال صدور حكم نهائي يقضي بالبراءة، يستأنف املنتَخب 

تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه، بحسب توضيح الوالي.
بهيجة بلعالم 

ا يف  ال َتدُث َحصرّيً
ها َتأخُذ  مدينٍة بَعيِنها، لكنَّ

أبعاًدا َخطيرًة يف َبعِضها؛ 
يطرِة  ها ُحروُب السَّ إنَّ

رويِج  على َفضاءات التَّ
رات؛ ُحروٌب َتندِلُع  للُمخدِّ

بني الَفْينِة واأُلخرى يف 
عبيِة وال َتختِلُف  األحياِء الشَّ

يف َمساراِتها عن ُحروِب 
أعتى الِعصاباِت يف َشوارِع 
»نيويوك« أو »باليرمو«. 
ُتستعَمل ِفيها كُل أنواِع 

األسلحة الَبيضاِء، وُترِهُب 
كاَن يف ِغياب  الَعائالت والسُّ

لطات األمِنّية الّتي  السُّ
َتتدّخُل بعَد أن َتأِتي حروَب 

داِحَس والَغبراء على ما 
َتبّقى من ُطمأِنينٍة يف أحياِء 
هذه امُلدن امَلفجوعِة. مدٌن 

َتقهَقر ِفيها األمُن وانحَدرت 
األخالُق يف شواِرعها، 

وأصبحِت »الّزطلة« ُتصَرف 
ِجهاًرا ِنهارا، وأّما االعتداءاُت 

الّلفظيُة واجَلسدّية 
ْث وال َحرَج، يف ظِل  فحدِّ

غياِب ُمؤّسسات »الّتقومِي 
نِشئة،  االجتَماعي« والتَّ

وحّتى الّردُع مبفهوِمه 
الَواِسع! إّن ما َيحدُث لياًل يف 
بعِض امُلدِن من اشتباكاٍت بنَي 

ِعصاباِت َترويِج »الّزطلة« 
ِمن اقِتَتاٍل ما كاَن ليكوَن 

بتلَك الَبشاعِة واالسِتهَتار 
ِل  لو كانِت امُلؤّسساِت امُلخوَّ
كاِن تلعُب  لها ِحمايَة السُّ

َدورها، وُتسيِطر على 
َمناِبع اجَلرميِة، بعيًدا عن 

االستعراِض وبعيًدا عن ُلغِة 
، الّتي ُتاِنُب  األرقاِم والَكمِّ

واب. لقد  يف الغالب الصَّ
أّكدت ُمختلُف األحداِث الّتي 

َشِهدتها الَعديُد من أحياِء 
ابة وقسنطينة  الَعاِصمة وعنَّ
وَغيرها من امُلدِن أنَّ منسوَب 

الُعنِف قد بلَغ أُشّدُه وارتفَعت 
معُه ُمستويات الَكراهّيِة الّتي 

ُن من اجَلرميِة  غالًبا ما ُتهوِّ
ئ ُمفرداِت الَقبول لدى  وُتَهيِّ

امُلجتمع؛ َفيصبُح سقوُط 
األرواِح مجّرَد َحدٍث عابٍر َقد 

تقرأ عنه يف ُصحِف الّيوم 
امُلواِلي محشوًرا يف زاويِة 

احَلوادث؛ و ُيصِبح - بذلك 
- الَعراُك بني َشخصنِي حوَل 
أموٍر َتاِفهة َمدخاًل إلى حرٍب 
بنَي ِعصبتني؛ حرٌب ال ُتبقي 
غيُر  وال َتَذْر، ُيشَرُك فيها الصَّ
ز.  والَكبير والَعاِقل وغيَر امُلّميِّ

إّن منظومَة الِقَيم امُلختلة 
أصال، وِغياب ُأطِر امُلساعدة 

ِم مبستوى الُعنِف  على الّتحكُّ
الّلفِظي امُلنتِشر يف ثقاَفِتنا 
العامة يكوُن َمعه احَلديُث 
عن الّتحُكم يف الُعنِف نوُعا 

من الَعبث. وقد يَتحّوُل 
ذلك إلى امُلستحيِل إذا 

استمَر َمنحى َتصاُعِد عدِد 
اجَلماعات«العنفية« الّتي 

َيرتِبط وجوُدها بامُلخّدرات 
وَتقاُسم َمناِطق الّترويج.

انطلقوا من شاطئ بن زويت يف كركرةانطلقوا من شاطئ بن زويت يف كركرة

 الغموُض يكَتِنُف مصيَر  الغموُض يكَتِنُف مصيَر 1515 حراقا بسكيكدة  حراقا بسكيكدة 
شهدت والية سكيكدة، أمس األحد، حالة طوارئ عقب اختفاء 15 شابا، ذكرت أخباٌر أنهم هّموا بعملية هجرة 

غير شرعية باجتاه جزيرة سردينيا اإليطالية. واستنادا إلى مصادرنا، فإن الشباب الذين قدموا من بلديات القل وضواحيها 
تتراوح أعمارهم بني 17 و40 سنة، فيما انقطعت أخبارهم ساعات بعد إبحارهم من شاطئ بن زويت املعزول ببلدية 

كركرة، األمر الذي أدخل اخلوف والفزع يف نفوس عائالتهم.
جمال بوالديس



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/

